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SLOVO ÚVODEM
Vážení návštěvníci festivalu, 
dámy a pánové, vzácní hosté!  

Milí přátelé  
a příznivci krásné hudby!

Festival Nekonvenční žižkovský pod-
zim 2016 letos završí druhou de-

sítku let své existence. Když jsem jej  
v roce 1997 poprvé představil veřejnosti, byl to odvážný po-
kus, který se podařil. Nesmírně oceňuji, že se občané Prahy 3 
i návštěvníci naší městské části mohou těšit již 20. jubilejním 
ročníkem festivalu. Těší mě, že festivalové koncerty Vás inspi-
rují, zpříjemní podzimní dny a obohatí Váš život. Pro letošní 
ročník jsem opět vybral řadu hudebních lahůdek. Společně 
si připomene významná světová kulturní výročí: Mozartovo 
jubileum, 700. Karla IV. a v neposlední řadě i 110 let žižkov-
ského rodáka Jaroslava Ježka. Festivalovou součástí budou  
i letos tradiční slavnostní koncerty k Státním svátkům ČR, ko-
morní koncerty a každoroční koncert vítězů písňové soutěže  
B. Martinů. Děkuji všem partnerům v čele s vedením MČ  
za podporu krásných tradic i za důvěru, kterou mi coby  
zakladateli a uměleckému řediteli festivalu svěřili.

doc. Mgr. Jiří Hošek

J e mi ctí přivítat Vás po roce opět 
na tradičním, letos již jubilejním 

20. ročníku hudebního festivalu, který 
je právem považován za jednu z nejvý-
znamnějších kulturních událostí v Praze. Stejně jako v minulosti  
i letos probíhají festivalové koncerty v pozoruhodných objek-
tech: Národní památník na Vítkově, Žižkovská věž, kostel sv. 
Prokopa, Vysoká škola ekonomická. Jsem si jista, že letošní 
festival bude stejně úspěšný, jako ročníky minulé, a který potvr-
dil naše dlouholeté přesvědčení, že Praha 3 je umění zaslíbená. 
Ráda bych touto cestou poděkovala nejen Vám, návštěvníkům 
koncertů za zachování divácké přízně, ale zejména organi- 
zátorům tohoto projektu v čele s doc. Jiřím Hoškem, jejichž 
mnohaleté úsilí i tentokrát předkládá veřejnosti pozoruhod-
nou a originální festivalovou dramaturgii. Osobně si vážím 
každé obětavé činnosti a uvědomuji si její důležitost a přesah. 
Jsem přesvědčena, že nás společně čekají nevšední umělecké  
zážitky.

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části Praha 3
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IN MEMORIAM…
PODĚKOVÁNÍ  

A VZPOMÍNKU  

věnuj i  své manže lce

PhDr. Marii HOŠKOVÉ,  
která se mimořádně zasloužila  

o vznik a realizaci festivalu.

* 23. 7. 1954 – † 5. 7. 2015



kostel sv. Rocha 
Olšanské náměstí
Praha 3

K O N C E R T  č .  1

21.
září

2016
středa

v 16.30 h

MARIÁNSKÉ 
CHORÁLY
v kostele sv. Rocha
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha 3 - Žižkov 
P. ThLic. Vít Uher – administrátor www.farnost-zizkov.cz

Kostel byl původně 
součástí Olšanských 
hřbitovů, založených 
v roce 1680 jako 
morové pohřebiště 
za hradbami Prahy. 
Kapli pro pohřební 
obřady projektoval 
pravděpodobně J. B. 
Mathey a vysvěcena 
byla v roce 1729.

Pavla KŠICOVÁ | alt 

Jiří HOŠEK | violoncello 

Josef KŠICA | varhanní positiv

Girolamo FRESCOBALDI (1583–1643): Magnifi cat

Jan ZACH (1699–1773): Preludium a fuga c moll

Sv. HILDEGARDA z Bingenu (1098–1179): 
německy Hildegard von Bingen, přezdívaná Sybila Rýnská 
3 mariánské chorály s varhanní improvizací

J. S. BACH (1685–1750):

Suita č. 3 C dur BWV 1009 pro sólové violoncello 
Pre lud ium –  Sarabande  –  G igue

Josef SEGER (1716–1782): Preludium a fuga C dur

Antonín DVOŘÁK (1841–1904): 
3 Biblické písně
Hospodin jest můj pastýř
Při řekách babylonských
Bože! Bože! Píseň novou

František Xaver BRIXI (1732–1771): Preludium F dur

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

KOSTEL SV.  ROCHA
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PAVLA KŠICOVÁ | alt

Pavla Kšicová studovala zpěv u prof. 
Olgy Poštové a prof. Terezy Blumové. 
Uměleckou dráhu zahájila sólovými 
koncerty, komorními recitály doma i v za-
hraničí. Působila v Pražském fi lharmo-
nickém sboru, Českých madrigalistech 
a Pražském komorním sboru. Věnuje 
se především interpretaci staré hudby 
(J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Tele-

mann), ale zároveň spolupracuje i s našimi soudobými skladateli 
(Petr Eben, Klement Slavický ad.). V poslední době nastudovala 
díla M. A. Charpantiera s francouzskou Versailleskou operou. 
Spolupracuje s komorním souborem Ars instrumentalis Pragensis 
a založila soubor Mysterium musicum Praha. Vytvořila řadu sólových 
nahrávek pořízených pro Český rozhlas, Českou televizi i na CD.

JOSEF KŠICA | dirigent, varhany

Absolvent konzervatoře v Brně (varhany - prof. Vratislav Bělský, 
kompozice - prof. Jan Ducháň) a HAMU v Praze, (varhany - prof. 
Milan Šlechta, prof. Jiřina Pokorná, varhanní improvizace - prof. 
Jaroslav Vodrážka) působil od roku 1981 jako korepetitor v Pražském 
mužském sboru (sbormistr M. Košler). V letech 1985 - 1992 byl čle-
nem Pražského fi lharmonického sboru, se kterým podnikl četná za-
hraniční turné a natočil řadu významných hudebních projektů. V roce 
1990 stál u zrodu Pražského komorního sboru, kde působil devět 
let jako sbormistr, varhaník a korepetitor.  Významné je jeho účinko-
vání na zahraničních festivalech v roli cembalisty a varhaníka (Kolín 
nad Rýnem, Schleswig, Stuttgart, Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth). 
V neposlední řadě je i cembalistou souboru Ars Instrumentalis 
Pragensis, se kterým obdržel 1. cenu a zlatou medaili na meziná-
rodní soutěži v japonské Ósace (1996). Od roku 1999 je varhaníkem 
a ředitelem kůru katedrály sv. Víta v Praze a sbormistrem Pražského 
katedrálního sboru. Věnuje se realizacím staré české a světové 
hudby (A. Caldara, F. X. Brixi, J. A. Sehling, J. Ev. Koželuh, J. Zach, 
J. D. Zelenka) pro nahrávací společnosti a televizi.



Divadlo na Vinohradech 
nám. Míru 7
Praha 2

K O N C E R T  č .  2

27.
září

2016
úterý

v 19.00 h

HAŠLER…
Divadelní představení
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Divadlo na Vinohradech
nám. Míru 7, 120 00 Praha 2 
www.divadlonavinohradech.com

Divadlo na Vinohradech je jedna z hlavních 
činoherních scén v Praze. Secesní budo-
va divadla stojí v Městské památkové zóně 
Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Budova divadla 
byla postavena v letech 1905–1907 staviteli 
Janem Majerem a Josefem Veselým podle 
návrhu architekta 
Aloise Čenského. 
Divadlo bylo slav-
nostně otevřeno 
24. listopadu 1907. 

Prvním představením byla hra Jaroslava 
Vrchlického Godiva. 

D IVADLO NA VINOHRADECH

OSOBY A OBSAZENÍ

režie: Tomáš TÖPFER
dramaturgie: Jan VEDRAL
výprava: Jan DUŠEK
hudební spolupráce: Kryštof MAREK
pohybová spolupráce: Karel BASÁK, Martin PACEK
pěvecké nastudování a korepetice: Jana BALAŠOVÁ TRČKOVÁ

 Karel Hašler Petr Rychlý 
 Rudolf Deyl st. Martin Zahálka 
 Zdena Frimlová Kateřina Brožová 
 Inspicientka Alexandra Tomanová 
Dramaturg, Exprimátor, Císař Franz Josef  Jiří Žák 
 Rekvizitářka Lucie Polišenská 
 Principál Choděra, 
 Technik v nahrávacím studiu Pavel Rímský 
 Kápo, Buršák, Sokol, Rotný Lukáš Příkazký 
 Jaroslav Kvapil, František Křižík, 
 Továrník Lhotský Jaroslav Satoranský 
 Kvapilova sekretářka Eva Režnarová 
 Klapka Aneta Nesvadbová / Andrea Daňková 
 Rudolf Friml Martin Davídek 
 Garderobiérka, hlasatelka Eva Režnarová 
 Primátor, Plukovník Moravec Pavel Nečas 
 Eduard Bass, Gestapák bohemista Otakar Brousek ml. 
 1.muž, kamelot David Steigerwald 
 Esesák, 2. muž Vuk Čelebić 

VÁCLAV MAREK a jeho BLUE STAR   
Dále hrají a zpívají studentky a studenti DAMU a členky a členové Mimického sboru DnV

 Karel Hašler Petr Rychlý 
 Rudolf Deyl st. Martin Zahálka 
 Zdena Frimlová Kateřina Brožová
 Inspicientka Alexandra Tomanová 
Dramaturg, Exprimátor, Císař Franz Josef  Jiří Žák 
 Rekvizitářka Lucie Polišenská
 Principál Choděra, 
 Technik v nahrávacím studiu Pavel Rímský
 Kápo, Buršák, Sokol, Rotný Lukáš Příkazký 
 Jaroslav Kvapil, František Křižík, 
 Továrník Lhotský Jaroslav Satoranský 
 Kvapilova sekretářka Eva Režnarová
 Klapka Aneta Nesvadbová / Andrea Daňková 
 Rudolf Friml Martin Davídek 
 Garderobiérka, hlasatelka Eva Režnarová 
 Primátor, Plukovník Moravec Pavel Nečas 
 Eduard Bass, Gestapák bohemista Otakar Brousek ml. 
 1.muž, kamelot David Steigerwald 
 Esesák, 2. muž Vuk Čelebić 

VÁCLAV MAREK a jeho  a jeho BLUE STAR   
studentky a studenti DAMUstudentky a studenti DAMU a členky a členové Mimického sboru DnV
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HAŠLER…  
divadelní představení

Zbrusu nová hra českého dramatika Pavla Kohouta zpracovává 
pohnuté příběhy ze života Karla Hašlera. Původně měla být uvedena 
až na podzim 2013, ale nakonec se premiéra odehrála jako náhrada 
za připravovanou inscenaci Revizora v režii Olega Tabakova v dubnu 
téhož roku. Výkon Petra Rychlého j. h. titulní roli doplňují Kateřina 
Brožová j. h., Martin Zahálka, Tomáš Töpfer, Jiří Žák, Otakar Brousek 
ml., Pavel Nečas, Jaroslav Satoranský, Pavel Rímský, Martin Davídek 
j. h., Lukáš Příkazký j. h., Eva Režnarová, Aneta Nesvadbová j. h. 
v alternaci s Andreou Daňkovou j. h., Lucie Polišenská j. h., David 
Steigerwald a další.

Karel Hašler by byl notorickým Zlatým slaví-
kem, nositelem ceny Thálie za jevištní výkon, no-
sitelem Českého lva za hlavní postavy ve fi lmech 
a držitelem Zlaté desky za počet prodaných no-
sičů hudby –  kdyby si česká společnost v první 
polovině 20. století tyto bohulibé popkulturní 
fetiše vytvořila. Byl hvězdou tehdejšího „show-
byznysu“ a přesto současně hercem Národního 

divadla. Podle mínění hlasatelů vysoké kultury bylo toto dvojí angažmá 
neslučitelné, a právě proto musel Zlatou kapličku opustit. Přesto, či 
právě proto, Hašlera publikum, jež zjevně nedorostlo nárokům vysoké 
kultury, nezavrhlo, naopak, milovalo ho i tehdy, když propůjčil své pří-
jmení stejně oblíbeným bonbonům. Pavel Kohout je ve světě zdaleka 
nejuváděnějším českým dramatikem a přes dlouhou a nucenou pauzu 
také nejhranějším původním autorem Divadla na Vinohradech. Revue 
Hašler… je jeho šestnáctým textem pro zdejší jeviště! První režie 
principála Tomáše Töpfera chce potěšit a pobavit písněmi, zpívanými 

už pátou genera-
cí, ale i překvapit 
dramatickým ži-
votním příběhem 
jejich autora.

Délka 
představení: 

160 minut



Koncertní a výstavní síň Atrium 
Čajkovského 12
Praha 3

K O N C E R T  č .  3

4.
října
2016
úterý

v 19.30 h

VIOLONCELLOVÝ 
RECITÁL
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ATRIUM ŽIŽKOV, Za Trojku
Mgr. Jiří Snítil – ředitel
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3 
www.zatrojku.cz

Jiří HOŠEK | violoncello 

Věra LANGEROVÁ | klavír

KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ ATRIUM

Pietro Antonio LOCATELLI (1695–1764):

Sonáta pro violoncello D dur
Al legro  –  Adag io  –  Minue t to

Ludwig van BEETHOVEN (1770–1827):

Sonáta pro klavír a violoncello č. 4 C dur 
op.102 č.1 (1815)
Andante – Allegro vivace – Adagio – Allegro vivace

p ř e s t á v k a

Edvard Hagerup GRIEG (1843–1907):

Sonáta pro violoncello a klavír op.36
Al legro  ag i t a to  –  Andan te  mol to  t r anqu i l lo  –  A l l eg ro

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

V Čajkovského ulici najdete památkově 
chráněný objekt - raně barokní kostelík
Povýšení sv. Kříže, známý dnes všem 
milovníkům hudby a výtvarného umě-
ní jako Atrium na Žižkově. V roce 1984 
skončila rozsáhlá rekonstrukce objek-
tu, při níž byla někdejší chrámová loď 
přeměněna v koncertní sál pro 120 ná-
vštěvníků, vybavený koncertním kříd-
lem a varhanami, k baroknímu základu 

přibyla moderní přístavba, v jejímž východním křídle je výstavní síň. 
V pravidelně pořádaných komorních koncertech vystupují renomo-
vaní umělci zvučných jmen, ale i mladí talentovaní umělci. V galerii 
se představily desítky významných osobností českého výtvarného 
umění. Atrium na Žižkově nabízí návštěvníkům všech 
věkových kategorií nejen kvalitní kulturní pořady, ale 
i příjemné chvíle odpočinku v přilehlém parku. Šťast-
né propojení minulosti se současností, útulnost 
a zároveň jistá vznešenost celého areálu, to vše 
přispívá k oblibě Atria nejen mezi obyvateli Žižkova.
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JIŘÍ HOŠEK | violoncello

Český hudebník, klavírista, violon-
cellista a hudební pedagog na Hudební 
fakultě pražské AMU (1994–2014), dnes 
působí na Mezinárodní konzervatoři 
Praha. V době svých studií také veřejně 
vystupoval jakožto kapelník, umělecký 
vedoucí a klavírista countryové skupiny 
Wyjou a Newyjou. Pochází z umělecké 
rodiny, v dětství se učil hrát na klavír 

v Lidové škole umění, od deseti let hraje na violoncello. Vystudoval 
hru na violoncello na Pražské konzervatoři a poté pokračoval ve stu-
diu na pražské AMU, kterou absolvoval v roce 1980 s červeným di-
plomem. Zúčastnil se úspěšně celé řady mezinárodních interpretač-
ních soutěží, ve hře se zdokonaloval v mistrovských kurzech v Paříži, 
Nice a Budapešti. Vystupuje i v televizi a je znám jako propagátor 
a popularizátor vážné hudby, své televizní pořady také velmi často 
provází mluveným slovem.

VĚRA LANGEROVÁ | klavír

Je absolventkou Pražské konzerva-
toře a Hudební fakulty AMU. Již během 
studií dosáhla významných úspěchů 
v domácích soutěžích. Získala 2. cenu 
v soutěži o Beethovenův Hradec (1970) 
a v Interpretační soutěži ministerstva 
kultury obdržela Cenu za vynikající pro-
vedení Schumannovy Fantazie C dur 
(1972). Nahrávala pro rozhlas i televizi 
a sólově koncertovala doma i v zahraničí. Komorní hra upoutala 
natolik její pozornost, že od 70. let spolupracuje s mnoha mladými 
violoncellisty a dalšími instrumentalisty na soutěžích a koncert-
ních zájezdech. V současné době je docentkou HAMU v oboru 
klavírní spolupráce. Ocenění „Nejlepší klavírista soutěže“ obdržela 
na Janáčkově violoncellové soutěži (1997).

Dne 15. května 1881 
povýšil František Josef I. 

Žižkov na město.

CÍSAŘ 
FRANTIŠEK JOSEF I.  

1830 –1916
100. jubileum



Hotel Ariston
Společenský sál 
Seifertova 65, Praha 3

K O N C E R T  č .  4

8.
října
2016
sobota

v 16.00 h

ŘEŠETO V ARISTONU
„CO TU STRAŠEJ, VAŠNOSTO…“
Hudebně divadelní představení 
s téměř strašidelnou zápletkou

11

Hotel Ariston
Václav Březina – ředitel
Seifertova 65, 130 00 Praha 3 
e-mail: ariston@europehotels.cz

ŘEŠETO | divadelní spolek pražský 

KVARTET VÁCLAVA VOMÁČKY

HOTEL ARISTON – Společenský sál

ÚČINKUJÍCÍ

Nejstarším žižkovským hotelem je dneš-
ní hotel Ariston. V roce 1889 jej vystavěl 
podnikatel staveb Holovský. Roku 1890 
hotel koupil karlínský hostinský Jan 
Suchý. Po dvaceti letech změnil hotel 
Suchý své jméno na hotel Tichý.

HOTEL
ARISTON

★★★

muzikanti: 
Jana Perglová | housle, Jiří Šrámek | akordeon, 
Jakub Chmelař | tuba, Václav Vomáčka | violoncello

autoři: Petr Šplíchal a Bedřich Švácha, režie: Petr Šplíchal

OSOBY A OBSAZENÍ

PÍSNIČKY

 Kasař Řetěz Petr Šplíchal
 Rada Vacátko Bedřich Švácha
 Inspektor Bouše Jan Kostroun
 Mici Libuše Šplíchalová
 Hospodská Hana Šváchová
 Velkouzenářka Dařbožová Helena Kazmarová
 Mladá paní Jahodová Majda Šváchová
 Policajt Kořínek Ivan Kazmar
 Řezník Flaksa Václav Balák

Zdeněk LIŠKA / Vladimír SÍS:
Dejte mu zahrát pane inspektore 
lidová: Na Františku 
anonym/ úprava Fr. ŽIVNÝ: 
Žižkovské strašidlo 
K. HAŠLER/ K. HAŠLER: Čí je Praha? 
Sláva MACH / Vladimír SÝKORA:
Ručičky nebojte se  
aneb Žižkovská píseň práce 

Jára BENEŠ / Karel TOBIS: 
Zaječí pacička 
Béďa KRÁL: Falešní hráči 
John GOLLWELL / Fr. VODIČKA:
Nepudeme spát až ráno v šest 
Karel HAŠLER: 
O starém kocourovi 
Jaroslav JAKOUBEK 
/ Luboš FIŠER: Tyjátr
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ŘEŠETO | divadelní spolek pražský

Divadelní soubor Řešeto byl založen na počátku 90. let minulého 
století původně k příležitostnému obveselení lidu veškerého. Základ 
tvoří rodina Šplíchalova, Šváchova a Kazmarova. Zpočátku účinko-
val v pražských klubech Na Rychtě, CI5, Trojická nebo se skupinou 
Šlapeto jako pouliční divadlo. V roce 1996 byl pozván na Merton Arts 
Festival do Londýna, kde uvedl svéráznou úpravu opery Bedřicha 
Smetany Prodaná nevěsta. Tuto adaptaci úspěšně předvedl i na 
1. ročníku Nekonvenčního žižkovského podzimu v roce 1997. Od té 

doby je pravidelným 
hostem na každém 
dalším ročníku a to 
vždy s novým před-
stavením. Soubor má 
vlastní autorské zá-
zemí v osobě Petra 
Šplíchala a Bedřicha 
Šváchy, kteří se téma-
ticky soustřeďují na 
příběhy svérázných 

žižkovských postaviček a jejich osudů. Žižkovský případ rady 
Vacátka, Ze Žižkova do Perlovky, Jarmulka pana Baláka, Z tajností 
Žižkovského podsvětí a další, jsou tituly z minulých ročníků uváděné 
vždy na scéně sálu hotelu Ariston. Pro letošní ročník soubor uve-
de představení „Co tu strašej, vašnosto…“ s doprovodem kvarteta 
Václava Vomáčky.

KVARTET VÁCLAVA VOMÁČKY  
Jana Perglová | housle, Jiří Šrámek | akordeon, Jakub Chmelař | tuba 

Václav Vomáčka | violoncello



kostel sv. Prokopa na Žižkově 
Sladkovského náměstí
Praha 3

K O N C E R T  č .  5

11.
října
2016
úterý

v 19.00 h

MOZART: 
KORUNOVAČNÍ MŠE
k 260. jubileu W. A. Mozarta

13

Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Prokopa

Praha 3 - Žižkov 
P. ThLic. Vít Uher – administrátor

www.farnost-zizkov.cz

PRAŽŠTÍ KATEDRÁLNÍ SÓLISTÉ: 

Dagmar VAŇKÁTOVÁ | soprán 

Lucie HILSCHEROVÁ | alt 

Ondřej ŠMÍD | tenor, Tomáš JINDRA | bas

PRAŽSKÝ  KATEDRÁLNÍ  SBOR 

Přemysl KŠICA | varhany, Josef KŠICA | dirigent 

 

KOSTEL SV. PROKOPA NA ŽIŽKOVĚ

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): 
Overtura a fuga C dur KV 399
Fantasie f-moll KV 608

František Xaver BRIXI (1732–1771): Missa in D
Kyr ie  –  G lo r i a  –  Credo  –  Sanc tus  –  Bened ic tus  –  Agnus  De i

Wolfgang Amadeus MOZART:  Ave verum corpus KV 618
Laudate Dominum („Vesperae solennes de Confessore”) KV 339
Alleluja (Exultate, jubilate) KV 165, (1773)

Wolfgang Amadeus MOZART: 
Chrámová sonáta č. 17 C dur KV 336 (1780)

Wolfgang Amadeus MOZART: 
Korunovační mše C dur KV 317 (1779)
The Krönungsmesse
Kyr ie  –  G lo r i a  –  Credo 
Sanc tus  –  Bened ic tus  –  Agnus  De i

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

Kostel sv. Prokopa je přirozenou do-
minantou Žižkova na Sladkovského 
náměstí, v místech, kde kdysi stávala 
usedlost Reismonka. Jde o trojlodní 
sloupový novogotický chrám, který 
v roce 2003 oslavil sté výročí po-
svěcení. Projekt kostela byl poslední 
stavbou architekta Josefa Mockera, 
který dokončil František Mikš. 

Chrámová sonáta č. 17 C dur KV 336 (1780)

(1779)
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DAGMAR VAŇKÁTOVÁ | soprán

Asolventka Pražské konzervatoře u prof. 
V. Passerové a M. Boháčové (1979–1984). Só-
listka Státní opery Praha /např. role Gildy (G. Verdi: 
Rigoletto), Lucie (G. Donizetti: Lucia di Lam-
mermoor), Adély (J. Strauss: Netopýr) aj/. V roli 

Královny noci excelovala i v Národním divadle v Praze, hostovala s ní 
v Brně, Ústí nad Labem i v zahraničí (Japonsko, Monaco).

LUCIE HILSCHEROVÁ | alt

Laureátka řady pěveckých soutěží: Cantilena 
Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Římě 
a Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 
v Karlových Varech. Hostuje v Národním divadle, 
Státní opeře aj. Spolupracovala s BBC Symphony 
Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Radio-
Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Bach-Collegiem Stuttgart, 
na festivalech Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Pražské jaro.

ONDŘEJ ŠMÍD | tenor

Studium u prof. Jiřího Kotouče, interpretační 
kurzy staré hudby: Irena Wilke-Troupová, Wilfried 
Staufenbiel, Marcin Bornus Szczycinski, Helmut 
Franke. Spolupráce a natáčení s Pražským ka-
tedrálním sborem, Capella Regia Praha a Čeští 

madrigalisté. S dirigenty a sbormistry: J. Kšica, R. Hugo, F. X. Thuri. 

TOMÁŠ JINDRA | bas

Státní konzervatoř v Praze absolvoval v roce 
1992 jako žák prof. Karla Petra. Působil v Divadle 
A. Dvořáka v Ostravě, v Českých Budějovicích 
a Liberci. Od roku 1997 je sólistou opery Divadla 
J. K. Tyla v Plzni.  Věnuje se i koncertní tvorbě 
a jeho repertoár obsahuje také oratorní a kantátová díla i písňové cykly.

PŘEMYSL KŠICA | varhany

Absolvent AMU v Praze a Staatliche Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst ve 
Stuttgartu. Třikrát získal cenu za varhanní im-
provizaci na soutěži v Opavě (2004) a řadu cen 
na našich i mezinárodních soutěžích (Lublaň, 
Most, Opava). Působí jako chrámový varhaník (chrám sv. Mikuláše) 
a vyučuje hru na varhany na Konzervatoři v Teplicích.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR 

Pravidelně vystupuje při liturgických obřadech v katedrále sv. Víta 
a snaží se tak navázat na bohatou aktivitu minulých epoch. Účastnil se 
prestižních festivalů duchovní hudby v zahraničí: Itálie, Izrael aj.



Gymnázium a Hudební škola 
hl. m. Prahy – Komorní sál  
Komenského nám. 400/9
Praha 3

K O N C E R T  č .  6

14.
října
2016
pátek

v 19.00 h

JABLKA NAPADALA 
POD STROMY 
Virtuózové a jejich nadané děti

15

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy   
Filip Magram – ředitel
Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3  
www.gmhs.cz

GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY

Pablo de SARASATE (1844–1908): Introdukce a Tarantella op. 43
Josef SUK (1874–1935): Píseň Lásky, op. 7, č. 1 
Fr. WAXMAN (1906–1967) – G. BIZET (1838–1875): Fantazie na Carmen
anonym: Greensleves

J. S. BACH (1685–1750): Polonéza a Badinerie BWV 1067
Leonardo VINCI (1690–1730): Sonáta D dur pro fl étnu
Adag io  –  A l l eg ro  –  La rgo  –  Andan t ino  –  A l l eg ro

lidová: Jidische mamme
Alphonse HASSELMANS (1845–1912): Pramínek (La sourse) op. 44 
Jacques IBERT (1890–1962): Entre‘acte (1935) 

Ivan HERÁK sen.: Hora Martisolurui
Vittorio MONTI (1868–1922): Čardáš – úprava Ivan Herák sen.

Gaetano PUGNANI (1731–1798) / Fritz KREISLER (1875–1962): Praeludium und Allegro
Natalya BAKLANOVA (1902–1985): Tarantella
Seress RÖZSÖ (1889–1968): Smutná neděle (Szomorú vasárnap)
úprava Ivan Herák sen.

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

Kdyby první žižkovský starosta 
Karel Hartig věděl, že první školní 
budova na Žižkově, kterou jako 
architekt navrhl a vybudoval, bude 
dnes sídlem slavného Gymná-
zia a Hudební školy hl. m. Prahy 
(GMHS), určitě by měl velikou 

radost. Návštěvníci této budovy jsou na svou historii a příslušnost 
k této části Prahy náležitě hrdi. Hlásí se ke všem 
hudebníkům, umělcům a osobnostem, kteří se 
na Žižkově narodili, nebo jsou s ním spjati. 

Jiří KOLLERT | klavír, Eduard KOLLERT | housle
Richard KOLLERT | housle 
Pavla JAHODOVÁ-VONDRÁČKOVÁ | harfa
Eliana VONDRÁČKOVÁ | fl étna

H E R Á K  F A M I LY  B A N D

Ivan HERÁK sen. | housle, Ivan HERÁK jun. | housle 
Filip HERÁK | kontrabas

KOMORNÍ SÁL
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JIŘÍ KOLLERT | klavír
Po studiích na konzervatoři a AMU v Praze 

rozvíjel svůj talent v Paříži u E. Indjice a prof. G. 
Mounier. Vystupuje nejen v Evropě, ale i v Ja-
ponsku. Jeho nahrávky byly vybrány do pořadu 
„PianoPia Speciál“. Jedinečným úspěchem bylo 

zvolení nahrávek do výběru Sony Music International na DVD.

EDUARD KOLLERT | housle, klavír
Laureát prestižních mezinárodních soutěží 

se narodil v hudebnické rodině – oba rodiče 
pianisté. Po koncertu otce s Josefem Sukem 
se rozhodl hrát na housle a klavír. Hostoval 
na festivalu ve Znojmě pod záštitou P. Šporcla, úspěšně koncertoval 
s PKF – houslový koncert J. S. Bacha a klavírní koncert L. van Beetho-
vena a na pozvání španělské královské rodiny v Paláci El Pardo. 

RICHARD KOLLERT | housle
Od tří let hrál na šestnáctinové housličky. Dnes 

studuje na Hudební škole hl. m. Prahy hru na hou-
sle u prof. M. Fuxové. Poprvé koncertoval s PKF 
– Prague Philharmonia (Vivaldiho koncert G dur). 

HERÁK FAMILY BAND
IVAN HERÁK patří k nejvyhledávanějším 

českým cikánským houslovým virtuózům. Stu-
doval na Konzervatoři v Topolčanech u ruské-
ho prof. Oleg ter Martirosova. Primáš několika 
cikánských kapel se plně věnuje koncertní čin-
nosti na českých i zahraničních pódiích a fes-

tivalech (Menuhin festival – Švýcarsko). Spolupra-
cuje s J. Svěceným, Z. Lapčíkovou, I. Kelarovou, 
L. Brabcem aj. IVAN HERÁK jun. studuje hru 
na housle u prof. J. Nováka na GMHS. Ocenění: 
1. cena v krajském kole Houslové soutěže, čestné 
uznání na Mezinárodní soutěži J. Micky, 3. cena na 
Mezinárodní soutěži v Nové Pace. FILIP HERÁK 
studuje 2. rokem na GMHS u prof. J. Waldmanna. 
V únoru 2016 zvítězil na Mezinárodní kontraba-
sové soutěži Fr. Černého a J. Geissela v Holicích 
v I. kategorii žáků ZUŠ do14 let. Svůj nástroj zvládá 
s lehkostí a z jeho hry je cítit radost z hudby. 

PAVLA JAHODOVÁ-VONDRÁČKOVÁ | harfa
Absolventka konzervatoře a AMU (prof. 

Patras, prof. Kodadová) pokračovala ve stu-
diu ve Velké Británii u S. Drakeové. Věnuje se 
sólové i komorní hře a pedagogické činnosti. 
Na světovém harfovém kongresu ve Vídni ob-
držela jednu z hlavních cen. Z jejího popudu 
vznikl soubor „Šarbilach“ zabývající se židovskou lidovou hudbou. Kon-
certovala v Německu, Švýcarsku, Velké Británii, Tchaj-wanu, USA atd.

ELIANA VONDRÁČKOVÁ | fl étna
studuje u sólofl étnisty SOP V. Slivanského. 

Absolvovala mezinárodní hudební kurzy AME-
ROPA. Působí v Quarteto con fl auto II, Šarbilach 
II a koncertuje se svojí maminkou. Věnuje se 
i herectví, ovládá též angličtinu, chorvatštinu, 

hebrejštinu a francouzštinu. Byla oceněna na řadě soutěží a v květ-
nu 2016 zvítězila na mezinárodní soutěži Novohradská fl étna. 
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K O N C E R T  č .  7

17.
října
2016
pondělí

v 19.00 h

MALÁ 
NOČNÍ HUDBA 

17

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ – kaple

Bratrská jednota baptistů 
Vinohradská 68 
Praha 3 - Vinohrady

Christina KLUGE (SRN) | soprán 

MUSICI  BOEMI | komorní orchestr
Pavel WALLINGER | umělecký vedoucí

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): 
Divertimento D dur KV 136
Al legro  –  Andan te  –  Pres to

Jan Václav STAMIC  (1717–1757): Sinfonia B dur
Al la  b reve  –  Andan te  –  A l l eg ro

Wolfgang Amadeus MOZART: 
Recitativ a árie Suzanny 
z opery „Le nozze di Figaro“ KV 492 (1786)
Giunse al fi n il momento – Deh vieni non tardar (4.j.)
Recitativ a árie Donny Elviry 
z opery „Don Giovanni“ KV 527 (1787)
In quali eccesi, o Numi – Mi tradi quel´alma ingrata 
(2.j. – vídeňská verze)
Árie Paminy z op. „Die Zauberfl öte“ KV 620 (1791)
Ach, ich fühl´s, es ist verschwunden (2.j.)

p ř e s t á v k a

Leoš JANÁČEK (1854 –1928): Suita pro smyčce /komp. 1877/
Moderato – Adagio – Andante con moto – Presto – Adagio – Andante 

Wolfgang Amadeus MOZART: 
Malá noční hudba – Serenáda č. 13 G dur KV 525 (1787) 
1. Allegro; 2. Romanze: Andante; 3. Menuetto: Allegretto; 4. Rondo: Allegro

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

Bratrská jednota baptistů Praha - Vinohrady 
Erik Poloha – kazatel sboru 
Vinohradská 68, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
www.vinohradskysbor.estranky.cz

Modlitebnu BJB nacházející se ve dvora-
ně domu čp. 76 na nám. J. z Poděbrad, 
Vinohradská 68 vyprojektoval a realizoval 
v pozdním secesním slohu v letech 1912–15 
a architekt prof. Ing. arch. Bohumír Kozák. 
Slavnostně byla otevřena v roce 1915 při 
příležitosti 500. výročí upálení M. Jana 
Husa.  Rekonstrukce i přístavba: B. Kozák na 
ČVUT a Ing. arch. Daniel 
Mathauser.

Nadace Leoše Janáčka
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CHRISTINA KLUGE | soprán

Narodila se v Halle an der Saale, 
kde studovala na tamní Konzervatoři 
„Georg Friedrich Händel“ obory zpěv, 
kytara a klavír. Sólový zpěv studo-
vala na Vysoké hudební škole „Felix 
Mendelssohn-Bartholdy“ v Lipsku u ko-
morní pěvkyně Prof. Elisabeth Breul. 
Účastnila se také několikrát mezinárod-
ních pěveckých seminářů ve Výmaru 

u prof. P.G.Lisiziana. Již jako studentka hostovala v Operním divadle 
v Lipsku, první angažmá přijala v Městském divadle Cottbus, po sňat-
ku a přesídlení do Čech následují angažmá a pohostinská vystoupení 
ve Státní opeře Praha, v Hudebním divadle v Karlíně, v Národním 
divadle v Brně, v Komorní opeře v Praze, ve Státním divadle v Ústí 
nad Labem aj., kde ztvárnila role Violetty ve Verdiho opeře La traviata, 
Liu v Pucciniho opeře Turandot, Zuzanku v Mozartově Figarově svat-
bě a Paminu v Kouzelné fl étně, Terinku z Dvořákovy opery Jakobín 
a další, ale i Adélu ze  Straussova Netopýra. Rozsáhlá je její kon-
certní činnost v oblasti písňové i oratorní. Je často zvána ke spolu-
práci na různých festivalech (Česká fi lharmonie – Pražské premiéry, 
Dvořákův festival Příbram, Mezinárodní festival melodramů Praha, 
Festivaly duchovní hudby, Nekonvenční žižkovský podzim atd.) Její 
umělecké výkony lze slyšet v řadě rozhlasových i televizních snímků 
a na CD. Úzce spolupracuje s uměleckými agenturami v České re-
publice i v zahraničí. Od r. 1998 se věnuje také pedagogické činnosti 
ve výuce sólového zpěvu (Pěvecká konzervatoř Praha, Gymnázium 
Jana Nerudy s hudebním zaměřením, Hudební škola hl. m. Prahy) 
a je často zvána do porot českých i mezinárodních soutěží (Praha, 
Jelení Hora – Polsko, Kaunas – Litva aj.). Od r. 2007 je pravidelně 
zvána ke spolupráci na operních dílnách Krakonošova hudební za-
hrada v Karpaczi (Polsko), v r. 2008 vedla písňové kurzy na berlínské 
Hochschule für Musik Hanns Eisler. V roce 2010 získala titul „doktor 
pedagogiky“ na Prešovské univerzitě (Slovensko).

MUSICI BOEMI umělecký vedoucí Pavel Wallinger

Komorní orchestr Musici Boemi vznikl v roce 2002 v Brně s cílem 
kvalitně interpretovat hudbu všech slohových období od baroka až po 
současné žijící autory. Je složen z předních hráčů významných českých 
hudebních těles. Soubor spolupracoval s umělci zvučných jmen (Pavel 
Šporcl, Jaroslav Svěcený, Václav Hudeček, Gabriela Demeterová, Ivan 
Ženatý, Jiří Stivín, Alfréd Strejček, Josef Somr, Richard Novák aj.) 
a pravidelně se věnuje účinkování na koncertech a festivalech doma 
i v zahraničí (Mendt Meets Mozart aj.). Repertoár souboru má 
stěžejní zaměření v baroku, české komorní tvorbě a nevyhýbá se ani 
dílům českých soudobých skladatelů či cross-over projektům (Classic 
Meets Jazz). Spolupracoval s rakouským skladatelem, aranžérem 
a producentem Johnnym Bertlem na MM festivalu v St. Pöltenu a na 
přehlídce proslulé britské značky Agent Provocateur na zámku 
Neuwaldegg ve Vídni. Orchestr Musici Boemi je oceňován pro precizní 
souhru, entuziasmus mladého ansámblu a stylovou vyváženost.



K O N C E R T  č .  8

19.
října
2016
středa

v 19.00 h

VIVA KAREL IV. 
Česká a evropská hudba
za vlády Karla IV. a jeho následovníků
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CÍRKEV BRATRSKÁ NA ŽIŽKOVĚ – modlitebna sboru

Církev bratrská na Žižkově 
Modlitebna sboru
Koněvova 24, Praha 3

ROŽMBERSKÁ KAPELA
Erika REITSCHMIEDOVÁ, Štěpán KANIAK, Štěpán MESANY 
Mario MESANY, Pavel POLÁŠEK, Jiří POLÁČEK 
úprava skladeb: Mario MESANY, František POK

umělecký vedoucí: Mario MESANY

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

Církev bratrská na Žižkově – modlitebna sboru
Bronislav Kaleta – kazatel sboru 
Koněvova 24, 130 00 Praha 3
www.cb.cz/praha3

Církev bratrská je jednou z prvních křes-
ťanských evangelických svobodných círk-
ví, které se na našem území objevují po vy-
dání tzv. Protestantského patentu císařem 
Františkem Josefem I. Sbor církve bratr-
ské na Žižkově založil v roce 1902 spolu 
s dvaceti dalšími čle-
ny kazatel František 
Urbánek.

Z ČESKÝCH 
STŘEDOVĚKÝCH 
KANCIONÁLŮ  
Vyšebrodský rukopis (1410): 
Magnifi cemus Dominum
Franusův kancionál (1505): Iam Christus
Franusův kancionál (1505): Sanctissima
Vyšebrodský rukopis (1410): 
Ave Maris stella
Ey, ey, aetas iam aurea
Jistebnický kancionál (1420): Dies et laetitie
Franusův kancionál (1505): Surexit Christus hodie
Gradual (15. st.): Vzel ďábel babu na plece

NĚMEČTÍ MINESENGŘI
HERMANN, Münch von Salzburg (1340–?): 
Ich hatte mir
HUGO von Montfort (1357–1423): Lied
NEIDHART von Reuental (1190–1236):
Meie din liechter schin
OSWALD von Wolkenstein (1377–1445):
Wol auf wir wellen‘s laufen

HUDBA FRANCOUZKÝCH 
TRUVÉRŮ A TRUBADŮRŮ
Anonym (14. st.): 
Královská estampida

JACQUES de Dosti (13. st.):
Amors qui m‘a en baille
RICHART de Semilli (zač. 13. st.): 
L‘autrier tout seus
Anonym (14. st.): Danse
Piere RAIMON de Tolosa  (1180–1211): 
Pensament ai e consir 
p ř e s t á v k a

TANCE A BALADY 
STŘEDOVĚKÉ ITÁLIE
Anonym (13. st.): Manfredina
Anonym (14. st.): Trotto
Anonym (14. st.): Saltarello
Francesco LANDINO (1325–1397):
Ballata – Angelica Belta
Anonym (14. st.): Saltarello

HUDBA ZE ŠPANĚLSKÝCH 
STŘEDOVĚKÝCH KANCIONÁLŮ
CANTIGAS de Santa Maria (14. st.): 
Sempre Seja
Porque ben Santa Maria
Santa Maria Strela do Dia
Quen alga cousa
Libre VERMELL de Montserrat (14. st.):
Maria Matrem
Laudemus
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ROŽMBERSKÁ KAPELA 
Štěpán Kaniak 
fi dula, kamzičí rohy, křivé rohy, saracénská loutna, percuse, 
rebec, varhaní portativ

Štěpán Mesany 
zobcové flétny, kamzičí rohy, křivé rohy, famfrnoch, percuce

Mario Mesany | umělecký vedoucí
zobcové fl étny, příčná fl étna, kamzičí rohy, křivé rohy, 
vzdušnicové šalmaje, měchuřinová píšťala, niněra, percuse

Pavel Polášek 
sopránový a altový pumort, zobcové fl étny, kamzičí rohy, křivé rohy, 
cimbál, vzdušnicová šalmaj, měchuřinová píšťala, trumšajt, bicí

Jiří Poláček | zpěv, percuse

úprava skladeb: Mario Mesany, František Pok

VIVA KAREL IV.
Česká a evropská hudba za vlády Karla IV. a jeho následovníků

Z českých kancionálů, Němečtí Minesengři, Hudba francouzkých 
truvérů a trubadůrů, Tance a balady středověké Itálie, Hudba ze špa-
nělských kancionálů. Rožmberská kapela (založena 1974 Františkem 
Pokem) je instrumentálně-vokální soubor, který se zabývá interpre-
tací středověké a renesanční hudby. Navazuje na tradice historické 
Rožmberské kapely, která působila v letech 1552 až 1602 na česko-
krumlovském zámku, později v Třeboni, a přispívala k lesku jihočes-
kého panovnického dvora Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Všichni 
členové souboru jsou profesionální hudebníci, kteří působí ve význam-
ných hudebních tělesech v Praze (Symfonický orchestr Českého roz-
hlasu, Státní opera Praha, Hudební divadlo v Karlíně). Hráče spojuje 
zájem o starou hudbu a ochota učit se ovládat více (dnes už neob-
vyklých) nástrojů, což bylo ve středověku samozřejmostí. Obsazení 
je variabilní podle konkrétního programu. Soubor působí již 40 let 
a má za sebou mnoho úspěšných domácích i zahraničních turné: 
např. Řecko, Švédsko, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Malta, 
Švýcarsko,Wales a další. Účastní se prestižních festivalů staré hudby 
např. v Německu (Drážďany, hrad Wartburgu, Berlín, Kolín n. R. aj.), 
v Itálii (Merano, Belluno aj.), v Rakousku (Vídeň, Millstatt, Salzburg 
aj.), v Lucembursku, Belgii, Francii (Belfort), v Aténách a v dalších 
evropských městech. Soubor pořídil nahrávky pro některé evropské 
rozhlasové stanice: např. rakouské ORF, WRD, Deutschland Radio 
Berlin, Radio Nacional de Espaňa,  Řecký rozhlas. Opakovaně nahrával 
pro Československý, resp.Český rozhlas. Spolupracoval na několika 
vlastních pořadech s Českou televizí (např. z cyklu „Ti nejlepší z klasi-
ky“). Rovněž nahrával hudbu k několika českým i zahraničním fi lmům.
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Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy   
Filip Magram – ředitel
Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3  
www.gmhs.cz

GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY

Slavnostní vyhlášení a předání cen soutěže BM

 Koncert vítězů 14. ročníku 
Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2015

Hosté:
dva držitelé první ceny XIII. ročníku z kategorie II C:

Giuseppe GIORDANI (1751–1796): Caro mio ben
Jaroslav JEREMIÁŠ (1889–1919): Úmysl a skutek
VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ 
prof. Jan Bělohlávek – klavírní spolupráce 

Pjotr Iljič ČAJKOVSKIJ (1840–1893): 
Sred šumnovo bala
Sleza drožit
ONDŘEJ POTŮČEK
prof. Světlana Janová – klavírní spolupráce 

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ
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Okolo Gymnázia a Hudební školy 
hl. m. Prahy je stále čilý ruch. Celý 
den nepřetržitý proud hudebníků 
všech generací hrdě kráčí s hu-
debními nástroji na výuku za do-
hledu Jana Žižky z hory Vítkova. 
Občas máte dojem, že zaslechne-

te i husitský chorál, který dává najevo, že dobrá hudba se v Čechách 
ještě zdaleka nevzdává tlaku komerční a laciné hudby. Každým rokem 
v GMHS rozeznívá své nástroje mnoho nových malých umělců s da-
rem naslouchat. Když umí naslouchat nástroji, umí 
naslouchat i lidem. Když se naučí být trpělivý, bude 
trpělivý celý život. Pozastavte se chvíli na zahra-
dě naší školy a zaposlouchejte se do partitury tónů 
a barev. Nevadí, že ta hudba nemá dirigenta.

VÍTĚZOVÉ 14. ROČNÍKU PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE 
BOHUSLAVA MARTINŮ r. 2016

KONCERTNÍ SÁL

Gymnázium a Hudební škola 
hl. m. Prahy – Koncertní sál  
Komenského nám. 400/9
Praha 3
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PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ BOHUSLAVA MARTINŮ

Čtrnáctý ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2016 – pro-
jekt Gymnázia a Hudební školy hl.m. Prahy a Společnosti Zdeny 
Janžurové – rozšiřuje již pravidelně oblast mimoškolních aktivit stu-
dentů a žáků uměleckých škol z celé České republiky i ze zahraničí. 
Soutěž je určena mladým zájemcům ve věku 10–20 let, kteří studují 
zpěv a chtějí si vyzkoušet svůj talent v soutěžním klání, hodnoceném 
významnými českými i zahraničními pěveckými sólisty a pedagogy. 

Je věnována památce světově 
proslulého českého skladatele 
Bohuslava Martinů a jeho písňo-
vé tvorbě, která odpovídá svými 
nároky technickým možnostem 
jak začínajících, tak i pokročilých 
studentů sólového zpěvu a snaží 
se podnítit studenty i pedago-
gy sólového zpěvu k trvalému 
zájmu o studium a interpretaci 

české i světové písňové literatury. Vedle hlavních cen jsou v Písňové 
soutěži B. Martinů udělovány také mimořádné ceny: Cena B. Martinů 
za nejlepší interpretaci jeho písní, Cena Beno Blachuta za interpreta-
ci lidové písně, Cena Společnosti 
Jarmily Novotné pro nejmladšího 
oceněného účastníka soutěže, 
Cena Karla Hartiga pro soutěžící 
z Prahy 3, Cena Nekonvenčního 
žižkovského podzimu za interpre-
taci písně 20. či 21.století, Cena 
Českého rozhlasu pro soutěžící ve 
II. kategorii a na nejlepšího účast-
níka soutěže čeká Cena Nadace 
Život umělce. Ocenění soutěžící se představí na Koncertě vítězů 
v rámci festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. Koncert vítězů 
od prvního ročníku soutěže natáčí Český rozhlas Vltava, který následně 
jednotlivé části koncertu ze záznamu vysílá.
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Bohuslav Martinů 
– autokarikatura 

„Martinůnaklavírcvičící“

doc. Jiří Hošek předává Cenu Nekonvenčního žižkovského podzimu 
za nejlepší provedení písně 20. století
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AUTO JAROV, s.r.o. 

AUTO JAROV s.r.o. 
Osiková 2
Praha 3 - Jarov

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

AUTO JAROV, s.r.o. 
Osiková 2, 130 00 Praha 3, www.autojarov.cz

Společnost AUTO JAROV, s.r.o. působí 
na českém automobilovém trhu již více 
než 20 let. Svou činnost zahájila v pro-
storách tehdejší Mototechny v Praze 
na Jarově, kde sídlí dodnes. Od po-
čátku se nabídka fi rmy orientovala na 
prodej a servis vozů značek patřících 

do koncernu Import Volkswagen Group (nyní Porsche Česká Republika), 
tedy osobní a užitkové vozy Volkswagen, Škoda, SEAT a Audi. Později 
přidala také značku Honda a její prodej vozů, 
motocyklů, motorových strojů a zahradní techniky.

Motto společnosti: „Prodejem naše služby nekončí, 
ale začínají.“

JAROSLAV JEŽEK
110. jubileum na Jarově

Jan VEVERKA | kapelník, zpěv, trubka 
Jiří Kubica | klavír, Lukáš Jadrníček | kontrabas

Václav Janů | kytara, Petr Blahut | bicí
Jakub Jírů | trubka, Karek Mužátko | trubka, Jakub Žídek | trombon

Kryštof Danci | alt sax, klarinet, Josef Jařábek | alt sax, klarinet
Veronika Šerá | tenor sax, klarinet, Tereza Pohlreichová | housle

PROGRAMPROGRAM
Sláva Eman NOVÁČEK (1911–1979) 
/ Josef GRUSS (1908–1971):
Mám život hrozně rád (1941)

Jaroslav JEŽEK (1906–1942) 
/ V+W: Stonožka (1937)

S. E. NOVÁČEK / Josef GRUSS: 
Jen pro ten dnešní den (1939)

Kamil BĚHOUNEK (1916–1983) 
/ Karel KOZEL (1914–1983): 
Lepší něco, nežli nic (1939)
Můj kalendář (1938)

S. E. NOVÁČEK / Josef GRUSS:  
Slunečnice (1941)

J. JEŽEK / V+W: 
Pra-pra-prabába (1937)
David a Goliáš (1938)
Svítá (1934)

Jiří (George) TRAXLER (1912–2011) 
/ Karel KOZEL: 
Měsíc to zavinil (1943)

J. (G.) TRAXLER: 
Potkala jsem svůj sen (1943)

K. BĚHOUNEK / K. KOZEL: 
Kdopak-Copak? (1944)

p ř e s t á v k a

J. (G.) TRAXLER / K. KOZEL: 
Honba za písničkou (1941)

J. JEŽEK / V+W: Nebe na zemi (1936)
Život je jen náhoda (1932)

K. BĚHOUNEK / K. KOZEL: Hrály dudy (1939)

J. JEŽEK / V+W:  Vousatý svět (1936)

K. BĚHOUNEK / K. KOZEL:
Větrné zámky (1940)

J. (G.) TRAXLER / K. KOZEL: 
Zbytečná slova (1941)

Bloudění v rytmu (1941)

Jaroslav JEŽEK: Citi Lights (1936)

František SVOJÍK (1909–1949) 
/ Vladimír Eddy FOŘT (1904–1982): Fakír (1940)

K. BĚHOUNEK / K. KOZEL: 
Smutná nálada (1944)

Kdy a kde? (1940)

ORCHESTR JEŽKOVY STOPY 
vokální trio:

Karolina STASIAKOVÁ, Radka ŘÍHOVÁ, Tereza NÁLEVKOVÁ
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ORCHESTR JEŽKOVY STOPY

Orchestr Ježkovy stopy byl založen v září roku 2013 na půdě 
Konzervatoře Jaroslava Ježka na popud zpěváka a trumpetisty Jana 
Veverky. Ten přišel s jasnou vizí, tedy orientovat se na hudební tvor-
bu 30. a 40. let minulého století a nabídnout ji posluchačům co nej-
autentičtěji, jak po zvukové, tak vizuální stránce. Klade si za cíl, aby 
se orchestr přiblížil takovým kapacitám, jakými byly napříkad orches-
try R. A. Dvorského nebo Karla Vlacha. Právě autenticita a dobový 
zvuk orchestru jsou při zkouškách na prvním místě. Takřka všech-
ny notové materiály jsou dobovými originály, i nástrojové složení 
orchestru vychází z toho původního. V repertoáru nalezneme sklad-
by velikánů tuzemské swingové éry. Jak vypovídá název orchestru 
samotného, velkou část repertoáru tvoří právě písně Jaroslava Ježka 
s texty Voskovce a Wericha (Stonožka, Nebe na zemi, Život je jen 
náhoda). Kromě písní Ježkových zaznívají na koncertech také melo-
die mnoha dalších známých autorů, kterými jsou například J. Traxler, 
K. Běhounek, E. Fiala, S. E. Nováček, tedy autoři, kteří kráčeli právě ve 
stopách Ježkových. „Více krásnějších melodií, jako právě v Čechách 
ve 30. a 40. letech nikdy a nikde na světě nevzniklo...“ říká pan 
kapelník J. Veverka.

Orchestr je složen z dvanácti členů. Jsou jimi studenti Konzervatoře 
Jaroslava Ježka a Pražské konzervatoře. Nenahraditelnou součástí 
je také pěvecké trio Sestry Ježkovy – Karolína Stasiaková, Tereza 
Nálevková a Radka Říhová. Ty se seznámily během studia na Praž-
ské konzervatoři. Jako trio poprvé vystoupily v úspěšné autorské 
divadelní hře „Swingujeme, rejdíme“. S Orchestrem Ježkovy stopy 
začaly spolupracovat v roce 2015, původně ovšem jen jako občasný 
host. Po krátké době si však s kapelou padly do noty a nyní jsou již 
neodmyslitelnou součástí této velké rodiny. Právě mladé složení, kte-
ré je v oblasti reprodukce prvorepublikové hudby spíše raritou, dodá-
vá náboj a energii koncertům tohoto orchestru. Během své nedlouhé 
existence odehrál orchestr mnoho koncertů napříč celou Českou 
republikou.



K O N C E R T  č .  11

28.
října
2016
pátek

v 16.30 h

VARHANNÍ KONCERT 
k Státnímu svátku ČR
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NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

ENSEMBLE  H ILAR IS  | vokální soubor 

Kryštof SPIRIT | sbormistr

Jiří HOŠEK | violoncello 

Josef POPELKA | varhany

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

Národní muzeum 
PhDr. Michal Lukeš – generální ředitel 
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, www.nm.cz

Hrubá stavba funkcionalis-
tického památníku byla reali-
zována v letech 1929–1933 
na vrchu Vítkově podle pro-
jektu Jana Zázvorky. Hlav-
ním účelem bylo uctění pa-

mátky československých legionářů a československého odboje 
v období 1. světové války. Součástí památní-
ku je i socha Jana Žižky, která je třetí největší 
bronzovou jezdeckou sochou na světě.

Národní památník na Vítkově 
Slavnostní síň  
U Památníku 1900, Praha 3

Carmina laudantur a 6 (Ovidius)
Odi et amo a 6 (Catullus)
Cede repugnanti a 8 (Ovidius)

SLAVNOSTNÍ SÍŇ

Státní hymna České republiky

Johann Sebastian BACH (1985–1750):
Passacaglia c moll pro varhany, BWV 582

Arvo PÄRT (*1935): Salve Regina pro smíšený sbor a varhany

Max BRUCH (1838–1920):  Kol Nidrei, Adagio na hebrejské melodie 
pro violoncello a varhany, op. 47 

Jacobus HANDL-GALLUS (1550–1591): 
  Moralia, madrigaly na texty antických básníků (výběr)
Quod latet ignotum est a 8 (Ovidius)
Diligitur nemo a 5 (Ovidius)
Dulcis amica veni a 4 (Ovidius)

Josef Ferdinand Norbert SEGER (1716–1782):
Toccata d moll pro varhany
Fuga F dur pro varhany (Když Prusové bombardovali Prahu)

Antonín DVOŘÁK (1841–1904):
V přírodě, cyklus smíšených sborů 
na texty Vítězslava Hálka, op. 63
1. Napadly písně v duši mou
2. Večerní les rozvázal zvonky
3. Žitné pole

Léon BOËLLMANN (1862–1897):
 Toccata z Gotické suity pro varhany, op. 25

4. Vyběhla bříza běličká
5.  Dnes do skoku 

a do písničky!
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KRYŠTOF SPIRIT je absolvent Hudební vědy na 
Filosofi cké fakultě UK v Praze. Sbormistrovství studo-
val na Pedagogické fakultě UK a soukromě u dirigenta 
Marka Valáška. Je zpěvákem různých vokálních sesku-
pení, zpívá sólově i jako profesionální sborista. Jako 
sborista účinkoval na operních projektech sdružení In 

spe Řeka Sumida Benjamina Brittena v Českém muzeu hudby a Orfeo 
Claudia Monteverdiho ve Stavovském divadle. Spolupracuje s četnými 
hudebními tělesy, např. Pražský fi lharmonický sbor, Kühnův smíšený 
sbor, Capella Regia, Piccolo coro, Collegium 419 aj. Jako sbormistr spo-
lupracoval se sbory Bach – Collegium Praha, Pražští pěvci nebo VOKS. 
V Současnosti vede komorní soubor Ensemble Hilaris a spolu s manželkou 
Martinou smíšený sbor Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze.

JOSEF POPELKA | varhany

Hru na varhany studoval na kromě-
řížské konzervatoři u prof. K. Pokory. 
Na pražské HAMU pokračoval studiem 
u prof. Dr. J. Reinbergera, po jeho smr-
ti studoval u prof. J. Hory. Uměleckou 
aspiranturu absolvoval pod vedením 
prof. M. Šlechty. Zúčastnil se několi-
ka mistrovských kurzů, např. u prof. 
J. Reinberga v Praze, dále u prof. J. E. 
Köhlera ve Weimaru a prof. F. Peeterse v belgickém Mechelenu. Získal 
řadu ocenění v domácích soutěžích, k jeho největším úspěchům patří 
II. cena a titul laureáta z roku 1979 na mezinárodní varhanní soutěži 
Pražského jara, přičemž I. cena tehdy nebyla udělena. Spolupracuje 
s Českým rozhlasem, pro který nahrál desítky snímků, zejména české 
barokní hudby. Pro Panton nahrál Bachovu Hudební obětinu – tento sní-
mek byl oceněn Zlatým štítem Pantonu, pro Bonton realizoval Bachovo 
Umění fugy, na několika dalších discích řady nahrávacích společností 
vystupuje jako spoluhráč různých instrumentalistů. Dnes pedagogicky 
působí na Pražské konzervatoři a HAMU, je členem různých soutěž-
ních porot. Pro hudební vydavatelství Českého rozhlasu připravil čtyři 
svazky, které obsahovaly dosud nevydané skladby B. A. Wiedermanna. 
V současnosti připravil k vydání dva sešity skladeb autorů z okruhu 
Pražské varhanické školy. Repertoár zahrnuje všechna stylová období 
od renesance k současnosti. 

ENSEMBLE HILARIS

Ensemble Hilaris je komorní vokální soubor založený roku 2011, 
uměleckým vedoucím je sbormistr a muzikolog Kryštof Spirit. Soubor 
se zaměřuje zejména na interpretaci hudby období renesance a baroka, 
ale v poslední době rozšiřuje své programy i o hudbu mladší, zejména 
soudobou. Ensemble Hilaris má ve svém repertoáru díla čistě a-capella, 
ale též spolupracuje s instrumentalisty, kteří se specializují na interpretaci 
staré hudby. Z koncertů, které Ensemble Hilaris za dobu své existence 
realizoval, jmenujme zahajovací koncert festivalu Theatrum Kuks, koncert 
v rámci festivalu Nekonvenční žižkovský podzim nebo festivalu Stamicovy 
slavnosti. V loňském roce soubor absolvoval svůj první zahraniční zájezd 
do italského Spilimberga na festival staré hudby Musica antica. Stabilní 
místo v repertoáru souboru zaujímají skladatelé jako Orlando di Lasso, 
Giovanni Antonio Rigatti nebo Jan Dismas Zelenka.



K O N C E R T  č .  12

7.
listopadu

2016
pondělí

v 18.00 a 19.30 h

HUDBA Z HORNÍ PALUBY 
TITANICU 
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TOWER PARK PRAHA – ŽIŽKOVSKÁ TELEVIZNÍ VĚŽ

Žižkovská věž 
Observatoř 
Mahlerovy sady 1, Praha 3

SCOTT JOPLIN’S 
RAGTIME STRING QUARTET
Alexej Saakjan | 1. housle, Radek Svoboda | 2. housle 

Miljo Milev | viola, Petr Pitra | violoncello

V jednotné ceně vstupenky 333 Kč je zahrnut: 
vstup na věž ● koncertní program ● menu Cateringu Oblaca

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

RAUTOVÉ MENU

TOWER PARK PRAHA – Žižkovská věž
Lucie Semelová – Event manager 
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
www.towerpark.cz

Žižkovská televizní věž byla postavena v letech 
1985–1992 podle projektu Ing. Arch. Václava 
Aulického a Dr. Ing. Jiřího Kozáka. Navzdory kritic-
kým ohlasům místních obyvatel, kteří poukazovali 
na kontrast high-tech architektury a historického 
okolí Žižkova, byla věž dokončena. Dnes je oce-
ňovanou dominantou pražského panoramatu, jejíž 
nedílnou součástí je i deset miminek šplhajících po 
věži nahoru a dolů. V letech 2011–2012 prošla věž 
kompletní rekonstrukcí vnitřních prostor. 

připravil 

Tower Park Praha 
CATERING OBLACA

STUDENÉ POKRMY /  SALÁTY
Minibruschetty s grilovanou zeleninou
Řecký salát s čerstvou zeleninou a feta sýrem

TEPLÉ POKRMY 
Tradiční plzeňský gulášek s vídeňskou cibulkou, pečivo

Hříbkové gnocchi ve smetanové omáčce
Kuřecí mini řízečky s bramborovým salátem

DEZERTY 
Čokoládové brownies; jablečný závin s rozinkami a ořechy

Scott JOPLIN (1867–1917): Maple Leaf Rag | Weeping Wilow | Pineapple Rag
George GERSHWIN (1898–1937):  Someone To Watch Over Me

The Man I Love | I got rhythm
Astor PIAZZOLLA (1921–1992): Adios Nonino
Carlos GARDEL (1890–1935): Tango from „Scent Of A Women“
Jaroslav JEŽEK (1906–1941): Život je jen náhoda | Tři strážníci
Leonard BERNSTEIN (1918–1990): West Side Story
/Maria, One Hand One Heart, I Feel Pretty/
Irving BERLIN (1888–1989): Puttin on the Ritz
Leonard COHEN (*1934): Hallelujah
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Soubor vznikl v roce 1997 jako netradiční sdružení karlovar-
ských symfoniků. Za krátkou dobu svého působení získal mno-
ho kontaktů a nabídek. Z jedné z nich vznikla vynikající nahrávka 
aranží Joplinových ragtimů pro mnichovskou hudební knihov-
nu Sonoton. Díky svému repertoáru našel soubor uplatnění při 
mnohých slavnostních a společenských akcích, městských slav-
nostech, silvestrovských programech, V.I.P. fi remních večírků či 
při vlastních klubových pořadech. Scott Joplin‘s Ragtime String 
Quartet nechyběl například na fi nále České MISS 2000, spo-
lupracoval s Českoněmeckou obchodní komorou, hrál pro top 
management fi rmy SONY, byl součástí doprovodného programu 
Mezinárodního fi lmového festivalu v Karlových Varech. Jeho hudba 
zněla v Rudolfi nu, ve Španělském sále Pražského hradu, na Žofíně, 

v Grandhotelu Pupp 
nebo třeba na Žiž-
kovské televizní věži 
(v roce 2000)....
Tomuto souboru se 
tleskalo také v Bay-
reuthu, Mnichově či 
Madridu, ale rovněž 
v Itálii, Portugalsku 

a Japonsku. Více jak desetileté trvání souboru se podepsalo na 
zjevu samotných členů kvarteta, nikoliv na jejich elánu a společné 
radosti s hudbou.

SCOTT JOPLIN’S RAGTIME STRING QUARTET  
Alexej Saakjan | 1. housle, Radek Svoboda | 2. housle 

Miljo Milev | viola, Petr Pitra | violoncello

S
co

tt
 J

op
lin



K O N C E R T  č .  13

10.
listopadu

2016
čtvrtek

v 19.00 h

ŠPANĚLSKÉ NÁLADY

29

ŽIŽKOVSKÁ RADNICE – Obřadní síň

Žižkovská radnice 
Obřadní síň 
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Dominika WEISS HOŠKOVÁ | violoncello 

Jana BEZPALCOVÁ | akordeon

Johann Sebastian BACH (1685–1750): 
Sonáta g-moll BWV 1029 (1. věta, Vivace)
Air in D

Manuel de FALLA (1876–1946):
Suite populaire espagnole
El Pano Moruno, Nana, Canción, Polo, 
Asturiana, Jota

Leoš JANÁČEK (1854–1928): 
Po zarostlém chodníčku (výběr) 

Astor PIAZZOLLA (1921–1992): 
Balada para un loco
Ave Maria
La fortezza dei grandi perché

Enrique GRANADOS (1867–1916): 
Intermezzo pro violoncello a akordeon

David POPPER (1843–1913): Fantasie na maloruské písně, op. 43

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

Žižkovská radnice – Obřadní síň 
Úřad MČ Praha 3
Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3 
www.praha3.cz

Neobarokní budova Žižkovské 
radnice na Havlíčkově náměstí, 
dnes sídlo Úřadu městské části 
Praha 3, byla postavena v letech 
1889–1890 podle plánů archi-
tekta Jana Šimáčka a slavnostně 
otevřena při zahájení Jubilejní 
výstavy 14. 5. 1891. Propojením 

s nově rekonstruovaným sousedícím domem v Lipanské ulici došlo 
v roce 1998 k rozšíření historické části objektu. Svatební a obřadní 
síň radnice sloužila od otevření v roce 1890 až do roku 1911 schůzím 
zastupitelstva města Žižkova. Stěnu historického sálu zdobí originál 
obrazu v dobovém rámu Bitva na hoře Vítkově (z roku 1907) – dílo 
Adolfa Liebschera (1857–1919). Ze svatební síně vykročili do man-
želského života např. herec Vlasta Burian, či dva-
krát prezident Václav Havel. V roce 1928 se zde 
ženil básník Jaroslav Seifert. Před budovou se 
nachází pomník Karla Havlíčka Borovského, dílo 
J. Stachovského z roku 1911, vytvořené ve dvou 
odlitcích – pro Prahu a Kutnou Horu.
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DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ  
violoncello

Aktuální zahraniční soutěžní úspě-
chy: Absolutní vítězství ve všeoborové 
smyčcové soutěži „The competition 
in memory of David Gritz“ (1. cena, 
Jeruzalém, Izrael, 2009), „The Rose 
Choron chamber music competition“ 
(1. cena, 2009). Mezinárodní stáže 
a kurzy: „International academy – Prag, 

Wien, Budapest“ (prof. Csaba Onczay, Semmering, Rakousko 2004), 
„Conservatoire National Supérieur de Paris“ (prof. Jean Marie 
Gamard, půlroční stáž, 2007), „Music in the Valley“ (mistrovské 
kurzy), „Historia Muzika ve Zikaron“ (prof. Dudu Sella, Zvi Plesser, 
Hilel Zori), International festival (Izrael, 2007). Masterclass: Emerson 
Quartet, Miriam Fried, Raphael Wallfi sch (Izrael, 2008), Isaye quartet, 
Itzhak Perlman (2009). Koncertní činnost (výběr): Sólová spoluprá-
ce se Symf. orch. HMP FOK, Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou 
komorní fi lharmonií, Jihočeskou komorní fi lharmonií, Plzeňskou 
fi lharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou fi lharmo-
nií Teplice, KSO, MFO, komorním orchestrem Quattro, Virtuosi 
Pragenses, Haydn Orchester Eisenstadt aj. Uvedení v pořadech ČT: 
Hudební setkání, Terra muzika, Adventní koncerty. Hudební festivaly: 
Festival Bohuslava Martinů, Festival L. van Beethovena, Synagogy 
západočeského kraje, Konrad Adenauer Stiftung (Berlín), Talentinum 
(Zlín) aj. Recitál v komorním cyklu Symf. orch. hl. m. Prahy FOK 
(2008). Skladatelka a pěvkyně Yoshié Ichige (Japonsko) angažovala 
Dominiku Hoškovou na světové turné japonského koncertního pro-
jektu s mezinárodním obsazením „Starvoice Fantasy“ (2006, 2008). 
Sólistka na turné Filharmonie Bohuslava Martinů: Slavnostní koncert 
pro Evropskou unii (Zagreb, Varaždin, 2009), „Slavnostní koncert 
k 20. výročí sametové revoluce“ (Žilina, 2009), Pražské jaro (2014). 

JANA BEZPALCOVÁ | akordeon
Absolventka hudební akademie Fran-

ze Liszta ve Výmaru se začala učit hře 
na akordeon v šesti letech v prachatické 
hudební škole. Studovala na konzer-
vatoři v Českých Budějovicích ve třídě 
Aleny Pustějovské a VŠMU v Bratisla-
vě u prof. Lubomíra Žovice a doc. Raj-
munda Kákoniho. Ve studiu pokračova-
la na Hochschule für Musik Franz Liszt v 
německém Výmaru (prof. Ivan Koval). V roce 2003 ukončila základní 
studium diplomem se známkou 1.0 v hlavním oboru a poté složi-
la přijímací zkoušky k postgraduálnímu studiu „Konzertexamen“, 
které je nejvyšším stupněm vzdělání ve všech instrumentálních 
oborech na hudebních akademiích v Německu. Úspěšně se zúčast-
nila mnoha akordeonových soutěží (soutěž konzervatoří Pardubice 
1995 – 2. cena, Hořovice 1997 – 1. cena) a umístila se i na před-
ních místech mezinárodních soutěží (Andorra 1997 – 3. cena, 
Recoaro Terme / Itálie 1998, Nijmegen / Nizozemí 1998, Orense 
/ Španělsko 1999, Hamburg 2005). Absolvovala mistrovské kurzy 
pořádané v Německu renomovanými akordeonovými pedagogy 
a sólisty a účastnila se řady seminářů, workshopů a koncertů po-
řádaných sdružením IKAB („Initiativkreis Klassisches Akkordeon 
Berlin“), sdružujícím akordeonové pedagogy a interprety z celé-
ho Německa. Podílí se na nejrůznějších hudebně-literárních a hu-
debně-divadelních projektech i projektech zasahujících do oblastí 
mimo žánr vážné hudby. Příležitostně se věnuje komponování. 
V roce 2011 byl nakladatelstvím chromatika.cz vydán první díl 
její „Školy hry na knofl íkový akordeon”, která je první českou 
školou hry na tento nástroj vydanou od 50. let 20. století.
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Vysoká škola ekonomická v Praze 
patří k nejprestižnějším ekono-
mickým univerzitám nejen v ČR, 
ale i v Evropě vůbec. Jejím nejvý-
znamnějším absolventem je mj. 
prezident republiky prof. Václav 

Klaus. Vznikla v roce 1953, kdy nahradila tehdejší Vysokou školu po-
litických a hospodářských věd, a navázala na úspěchy Vysoké školy 
obchodní České techniky z první republiky. Po roce 1989 prošla VŠE 
významnými obsahovými a organizačními změnami, stala se členem 
mezinárodní asociace ekonomických vysokých škol CEMS. V součas-
né době disponuje třemi moderně vybavenými objekty. Největší po-
sluchárna VŠE nese od akademického roku 2008 jméno významného 
českého ekonoma a dlouholetého pedagoga VŠE prof. JUDr. Františ-
ka Vencovského (1923–2006), kterému 
byla v předsálí 28. 5. 2008 slavnostně 
odhalena pamětní deska, dílo akad. so-
chaře Otakara Macha. Vencovského aula 
s kapacitou 424 míst je největší koncertní 
síní na obvodě Prahy 3. 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Vencovského aula  
náměstí Winstona Churchilla 4
Praha 3

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
k Státnímu svátku ČR

Státní hymna ČR

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): 
Předehra k opeře Kouzelná fl étna, KV 620

Ludwig van BEETHOVEN (1770–1827): 
Koncert D Dur pro housle a orchestr, op. 61 (1806)
Al legro  ma  mon t roppo  –  La rghe t to  –  Rondo .  A l l eg ro

p ř e s t á v k a

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ (1840–1893): 
Symfonie č. 5 e moll, op. 64 (1888)
Andan te ,  A l l eg ro  Con  An imo 
Andan te  Can tab i l e  
A l l eg ro  Modera to  
F ina le .  Andan te  Maes toso ,  A l l eg ro  V ivace

PROGRAM

ÚČINKUJÍCÍ

Vítězslav OCHMAN | housle 

Tomáš KOUTNÍK | dirigent

SEVEROČESKÁ 
F ILHARMONIE  TEPL ICE

Koncert se koná pod laskavou záštitou rektorky VŠE
Prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Ing. Hana Machková, CSc. – rektorka VŠE
nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, www.vse.cz

SEVEROČESKÁ 
FILHARMONIE TEPLICE
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VÍTĚZSLAV OCHMAN | housle
Absolvoval Konzervatoř v Českých 

Budějovicích (MgA. Luděk Volek), AMU 
v Praze (doc. Bohuslav Matoušek) 
a roční studium na Universität für Musik 
und darstellende Kunst ve Vídni (Prof. 
Jan Pospíchal). Získal ceny v soutěžích: 
Prague Junior Note, Kocianova soutěž, 
Soutěž Konzervatoře Plzeň, Soutěž mla-
dých talentů při JKF. Celostátní soutěže: 

ZUŠ ČR v Trutnově, Vysokém Mýtě a Liberci. Mezinárodní inter-
pretační soutěž Beethovenův Hradec, Mezinárodní soutěž Bohdana 
Warchala „Talents for Europe“ (1. cena), Houslová soutěž Josefa 
Muziky (1. cena) a Soutěž konzervatoří ČR (1. cena). S orchestry pro-
vedl řadu sólových koncertů (Vivaldi, Paganini, Dvořák, Čajkovskij, 
Prokofjev, Martinů aj.). Absolvoval interpretační kurzy u renomova-
ných pedagogů a koncertních umělců, cenné zkušenosti získal v me-
zinárodních houslových soutěžích (Henri Marteau Violinwettbewerb 
– Lichtenberg 2008, MHS Pražské jaro 2010). V sezóně 2013/14 byl 
stipendistou Orchestrální akademie ČF a souběžně též působil v JKF. 
Od srpna 2014 je členem České fi lharmonie.

TOMÁŠ KOUTNÍK | dirigent
Tomáš Koutník zakončil v roce 1977 

studia /violoncello a dirigování/ na AMU 
v Praze. Absolvoval Mistrovské kursy 
u Igora Markewitche a Kurta Masura 
v německém Weimaru a své znalosti si 
rozšířil během svého studijního poby-
tu v Paříži. Během své umělecké kari-
éry stál v čele významných orches-
trů. Jako dirigent – SOČR Bratislava 
(1979–81), Sukův komorní orchestr Praha (1981–1983), SOČR 
Praha (1988–1992) jako šéfdirigent – Janáčkova fi lharmonie Ostra-
va (1983–1990), Štátna fi lharmónia Košice (1997–2002), Filhar-
monie B. Martinů Zlín (2000–2004), jako šéfdirigent a ředitel 
– Severočeská fi lharmonie Teplice (1990–1996). Byl stálým hostem 
Hofer Symphoniker v Bavorsku (1988–1995). Od roku 1993 působí 
jako profesor na katedře dirigování na AMU v Praze. Mezi početnými 
nahrávkami Tomáše Koutníka (přes 70 titulů) zaujme komplet osmi 
symfonií Franze Schuberta natočený na CD s Teplickou fi lharmonií. 

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE

Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1831. Od 
konce století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v pro-
vedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby. Jeho činnost ale skon-
čila koncem 2. světové války. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso
– Městský lázeňský orchestr. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéf-
dirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od ro-
ku 1979 nesl název Severočeská státní fi lharmonie. Po listopadových 
událostech 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván, od roku 1991 
Tomáš Koutník a po roce 1997 Kanaďan Charles Olivieri-Munroe. SFT 
pravidelně hostuje na koncertních pódiích nejen v Čechách, ale i v zahra-
ničí, nejčastěji v Německu. Městem Teplice je pověřena organizováním 
Festivalu Ludwiga van Beethovena, který se koná pravidelně od r. 1965.



Hlavní město PrahaMěstská část Praha 3

Mezinárodní hudební festival Nekonvenční žižkovský podzim
děkuje za laskavou podporu těmto partnerům

The Unconventional Zizkov Autumn – Prague International Music 
Festival wishes to thank the following partners for their kind support

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3

www.praha3.cz

Zvláštní poděkování

Ing. Stanislavu SOJKOVI, jednateli fi rmy SEAL, spol. s r.o.,
která nepřetržitě a spolehlivě poskytuje 

internetové zpravodajství o festivalu.

Gymnázium 
a Hudební škola 

hl. m. Prahy

Nadace Leoše Janáčka

NADACE
ŽIVOT
UMĚLCE

HOTEL
ARISTON

★★★

SEVEROČESKÁ 
FILHARMONIE TEPLICE
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Jiřího Hoška © 2016

20. JUBILEJNÍ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
Zakladatel a umělecký garant doc. Mgr. JIŘÍ HOŠEK

21. září až 18. listopadu 2016
14 koncertů na 14 místech Žižkova, Vinohrad a Prahy 2

Festivalový výbor jubilejního 20. ročníku festivalu:
doc. Mgr. Jiří Hošek (dramaturg a hlavní organizátor),

Daniela Portešová (produkce).

Festival se letos mohl uskutečnit díky podpoře
Městské části Praha 3 a Grantu hl. m. Prahy.

Festival laskavě podpořily:
OSA Partner, Nadace Život umělce, 

Nadace Leoše Janáčka. 
Editor: Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška 2016

Mezinárodní hudební festival v Městské části Praha 3
Chief editor: doc. Mgr. Jiří Hošek
Photos: Jiří Hošek, archiv © 2016

Cover, Layout, Design, Print: DRUCKVO, spol. s r.o.
 

Press Centre Music Festival:
NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM Jiřího Hoška 2016

21. září – 18. listopadu  2016 / September 21 – November 18  2016
 

Kontaktní adresa festivalu: 
Sudoměřská 29, 130 00 Praha 3

e-mail: hosekjj@seznam.cz
 

Změna programu a úč inkuj íc ích vyhrazena!
 

Program festivalu na internetu: www.zizkov.cz/festival

V S T U P E N K Y  /  T I C K E T S :
Předprodej vstupenek, programové brožury,
za j iš ťu je  výhradně

T R A F I K A
Táboritská 26, Praha 3, tel.: 734 478 438
/u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí/ 
Doprodej vstupenek v místě konání koncertů
p o u z e  1 / 2  h o d i n y 
před začátkem koncertu!

w
w

w
.

z
i

z
k

o
v

.
c

z
/

f
e

s
t

i
v

a
l

R
ed

ak
čn

í u
zá

vě
rk

a:
 1

. 6
. 2

01
6

  P
ŘED

PRODEJ 
ZA

HÁJEN
 28

. 6
. 2

01
6

Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,Předprodej vstupenek, programové brožury,

734 478 438734 478 438734 478 438734 478 438734 478 438734 478 438734 478 438734 478 438734 478 438
/u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí//u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 – Olšanské náměstí/
Doprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertůDoprodej vstupenek v místě konání koncertů

  P
ŘED

PRODEJ 
ZA

HÁJEN
 28

. 6
. 2

01
6






