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NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2018

Změna programu a účinkujících vyhrazena!
Program festivalu na internetu: www.zizkov.cz/festival

VSTUPENKY/TICKETS:

Předprodej vstupenek, programové brožury,
zajišťuje v ýhradně

TRAFIKA

8

Táboritská 26, Praha 3, tel.: 734 478 438
/u stanice tramvaje č. 5, 9, 15, 26 – Olšanské náměstí/

Doprodej vstupenek v místě konání koncertů
pouze 1/2 hodiny
před začátkem koncertu!
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sLOVO ÚVODEM
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Vážení přátelé
a příznivci žižkovského festivalu!

A

ntonín Dvořák prý kdysi prohlásil
„Mozart je sluníčko“. Vzdal hold
velkému skladateli. Hold Mozartovi
však vzdávají i odborníci na lidský
mozek. Alespoň někteří z nich tvrdí,
že poslech Mozartovy hudby může
schopnosti našeho mozku výrazně
zvýšit. Význam festivalů klasické hudby lze hodnotit z nejrůznějších úhlů pohledu. Běžný návštěvník koncertu však vnímá
nejen uměleckou hodnotu, ale odnáší si současně estetický
zážitek. V nádherné lokalitě Městské části Praha 3 na tradičním
setkávání u příležitosti festivalových akcí je k tomu skvělá příležitost. Poslech koncertů je umocněn návštěvou pozoruhodných
míst Žižkova a Vinohrad. Pokud se necháte inspirovat nabídkou pestré dramaturgie a vypravíte se na kterýkoliv z koncertů
22. ročníku žižkovského festivalu, můžete tzv. „Mozartův efekt“,
týkající se vlivu klasické hudby na lidskou psychiku i zdraví, zažít
na vlastní kůži. Budu si jen přát, aby každý z nich byl i letos pro
každého z Vás zážitkem, malým svátkem a obohacením.
doc. Mgr. Jiří Hošek
zakladatel a umělecký garant
MHF Nekonvenční žižkovský podzim
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PŘEHLED KONCERTŮ

adresář

koncert č. 1
koncert č. 9
23. září 2018, neděle v 15.00 h 17. října 2018, středa v 19.00 h

VLTAVA NA VLTAVĚ

harfový koncert na lodi

16 KONCERTŮ NA 13 MÍSTECH PRAHY 3 A PRAHY 1

Loď Cecílie
– nástup na loď ve 14.45 hod.
z Dvořákova nábřeží u Čechova
mostu (u Právnické fakulty),
Praha 1

DVOŘÁKOVO
KLAVÍRNÍ KVARTETO

Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy – Koncertní sál
Komenského nám. 400/9, Praha 3
koncert č. 10
21. října 2018, neděle v 16.30 h

KONCERT VÍTĚZŮ
koncert č. 2
23. září 2018, neděle v 17.00 h 16. ROČNÍKU PÍSŇOVÉ
VLTAVA NA VLTAVĚ

harfový koncert na lodi
Loď Cecílie
– nástup na loď v 16.45 hod.
z Dvořákova nábřeží u Čechova
mostu (u Právnické fakulty),
Praha 1

SOUTĚŽE B. MARTINŮ

Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy – Koncertní sál
Komenského nám. 400/9, Praha 3
koncert č. 11
23. října 2018, úterý v 19.00 h

TE DEUM LAUDAMUS

k 100. výročí vzniku
koncert č. 3
26. září 2018, středa v 19.00 h Československého státu
sv. Prokopa na Žižkově
PERGOLESI: STABAT MATER kostel
Sladkovského nám., Praha 3
slavná kantáta v kapli BJB

Bratrská jednota baptistů
koncert č. 12
Vinohradská 69, Praha 3 - Vinohrady 28. října 2018, neděle v 16.30 h

SLAVNOSTNÍ KONCERT

koncert č. 4
K STÁTNÍMU SVÁTKU ČR
1. října 2018, pondělí v 19.00 h
Národní památník na Vítkově
VIOLONCELLOVÝ
– Slavnostní síň
RECITÁL
K Památníku 1900, Praha 3
Atrium na Žižkově
koncert č. 13
Čajkovského 12, Praha 3
1. listopadu 2018, čtvrtek v 18.30 h
koncert č. 5
ZANIKLÝ SVĚT
4. října 2018, čtvrtek v 19.00 h ŽIŽKOVSKÝCH BIOGRAFŮ

TRE VIOLINI

koncert s vyprávěním a projekcí
k jubileu houslového virtuóza Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Miroslava Vilímce
Konferenční sál
Žižkovská radnice – Obřadní síň Koněvova 2747/99, Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3
koncert č. 14
7. listopadu 2018, středa v 18.00 h
koncert č. 6
9. října 2018, úterý v 16.30 h koncert č. 15
7. listopadu 2018, středa v 19.30 h

POCTA ČESKÉ
KOMORNÍ HUDBĚ

Hotel Teatrino – Divadelní sál
Bořivojova 53/1216, Praha 3

CELLO QUARTET NA VĚŽI
Žižkovská věž – Observatoř
Mahlerovy sady 1, Praha 3

koncert č. 16
koncert č. 7
8. listopadu 2018, čtvrtek v 19.00 h
10. října 2018, středa v 16.00 h

PIETA SIGNORE
kostel sv. Rocha
Olšanské náměstí, Praha 3

MOZART:
SYMFONIE „JUPITER“

závěrečný koncert festivalu
k Státnímu svátku ČR

Vysoká škola ekonomická
koncert č. 8
na Žižkově – Vencovského aula
15. října 2018, pondělí v 19.00 h nám. W. Churchilla 4, Praha 3

BAROKNÍ SONÁTY
A DUCHOVNÍ HUDBA
6

kostel sv. Anny na Žižkově
Ostromečská ul., Praha 3

+ BONUS
kaple BJB, Praha 3
3. prosince 2018, pondělí v 19.00 h
RODRIGO RODRIGUEZ (USA)

NA VLTAVĚ

harfový koncert na lodi

úČINKUJÍCÍ
Pavla
JAHODOVÁ
-VONDRÁČKOVÁ
harfa

HARFIČKY

dívčí harfový soubor

pROGRAM

Bedřich
SMETANA

Bedřich SMETANA
(1824–1884)

/ Hanuš TRNEČEK

Hanuš TRNEČEK

(1858–1914):

Vltava, Vyšehrad
Lidové písně inspirované vodou

23.

ZÁŘÍ

2018

neděle
15.00 h (K1)
17.00 h (K2)
Místo koncertu ☛ LOĎ CECÍLIE | Nástup na loď ve 14.45 a v 16.45 hod. z Dvořákova nábřeží u Čechova mostu (u Právnické fakulty) | Praha 1

VLTAVA

kONCERT Č. 1 (K1)
kONCERT Č. 2 (K2)

7

PRAGUE BOATS | Dvořákovo nábřeží, pier Nr. 5 | 110 00 Praha 1 - Staré Město | tel.: +420 605 700 007, 724 202 505 | www.pragueboats.com

LOĎ CECÍLIE

8

Loď Cecílie s kapacitou až 450 pasažérů patří k největším plavidlům nejen v naší flotile, ale i mezi dalšími loděmi, které brázdí vodní hladinu řeky Vltavy. Je ideálním místem pro pořádání
velkých akcí (diskotéky na lodi, seznamovací párty). Během
plavby je připraveno občerstvení s rukopisem skvělého šéfkuchaře a pestrá nabídka nápojů z lodního baru nebo vína
z lodní vinotéky. Loď prošla dvěma rozsáhlými rekonstrukcemi.
Kromě tradičních a pravidelných plaveb je Cecílie využívána
i ke speciálním vyjížďkám.
Loď Cecílie je kompletně ozvučená, po poslední kompletní renovaci se loď oblékla do honosného hávu s atraktivním
designem, loď je klimatizovaná, na lodi nechybí lodní bar,
členité paluby umožňují cestujícím přesouvat se mezi přední
i zadní částí lodi, kromě tradičních a pravidelných plaveb je
Cecílie využívána i ke speciálním vyjížďkám.

■ P L AV B A N A LO D I C E C Í L I E J E U R Č E N A :
zájemcům o nevšední vyjížďkovou party, nadšeným tanečníkům toužícím po pohybu a šancích na
seznámení, studentským kolektivům hledajícím
místo nevšedního strávení společných chvil, účastníkům firemních večírků v netradičním prostředí
a atmosféře.

kONCERT Č. 3

PERGOLESI:

26.
ZÁŘÍ

2018

slavná kantáta
v kapli BJB

úČINKUJÍCÍ
Theodora
KOPECKÁ | ﬂétna

LUX IUVENES PR AGA

komorní orchestr

Jakub WALDMANN
umělecký vedoucí a dirigent

B U B U R E Z A | ženský pěvecký sbor
Miloslava VÍTKOVÁ | umělecká vedoucí
Jan Dismas ZELENKA

pROGRAM
Jan Dismas ZELENKA (1679 – 1745):
Ouverture F dur

ÄN
F. H
G.

Vivace – Largo – Allegro
Andante. Allegro – Andante

DEL

Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759):
Concerto grosso op. 3, č. 2

Johann Joachim QUANTZ (1697 – 1773):
Koncert pro ﬂétnu a smyčce QV 174

Místo koncertu ☛ BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ – kaple | Vinohradská 69 | Praha 3 - Vinohrady

STABAT MATER

středa
v 19.00 h

přestávka

ANONYM: O Virgo splendens
Giovanni Battista PERGOLESI
(1710 – 1736):

Stabat Mater (1736)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stabat mater dolorosa
Cujus animam gementem
O quam tristis et afflicta
Quae moerebat et dolebat
Quis est homo
Vidit suum dulcem natum
Eja mater fons amoris
Fac, ut ardeat cor meum
Sancta mater, istud agas
Fac ut portem Christi mortem
Inflammatus et accensus
Quando corpus morietur

Johann Joachim QUANTZ

Allegro assai – Arioso e mesto – Presto

Giovanni Battista PERGOLESI

9

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ | Vlado Vovkanič – kazatel sboru | Vinohradská 68 | 130 00 Praha 3 - Vinohrady | www.vinohradskysbor.estranky.cz

kaple

10

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů se nachází ve dvoraně domu
čp. 76 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Vinohradská třída č. 68.
Modlitebnu vyprojektoval v pozdním secesním slohu a také realizoval významný český architekt prof. Ing. arch. Bohumír Kozák
v letech 1912 až 1915. Modlitebna byla slavnostně otevřena
v roce 1915 při příležitosti 500. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Autor projektu v rámci dispozičního řešení plně respektoval požadavky církevního společenství včetně jedinečného včlenění
baptisteria do průčelí hlavní bohoslužebné místnosti, jakož i umístění varhan do čela místnosti nad baptistrium. V letech 1981 až
1985 prošla celá stavba modlitebny generální opravou a rekonstrukcí veškeré technické infrastruktury a při té příležitosti byla
rozšířena o náročnou přístavbu, která spolu s dispozicí původní
modlitebny umožňuje plné rozvinutí nejrůznější církevní činnosti.

Vypracováním projektu rekonstrukce i přístavby včetně interiéru byl pověřen někdejší posluchač prof. Ing. arch. Kozáka
na ČVUT, člen vinohradského sboru Ing. arch. Daniel Mathauser.
Vedle Českého sboru Bratrské jednoty baptistů mívá v modlitebně své pravidelné bohoslužby Mezinárodní baptistický sbor
(v angličtině) a dále sbor čínských křesťanů. Pro řadu předností této stavby zejména z hlediska její mimořádné kapacity
(500 míst) je modlitebna propůjčována jednorázově nejrůznějším církvím včetně ekumenických slavností.

VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL

1.

ŘÍJNA

2018

pondělí
v 19.00 h

úČINKUJÍCÍ
Jiří HOŠEK | violoncello
Věra LANGEROVÁ | klavír

Ludwig van BEETHOVEN (1770 – 1827):
Sonáta pro klavír a violoncello
č. 4, op. 102/1 (1815)
Andante – Allegro vivace
Adagio – Allegro vivace

přestávka

Luboš SLUKA

Poco andante Moderato
Andante
Allegro, ma non presto

Bohuslav MARTINŮ

Bohuslav MARTINŮ (1890 – 1959):
Sonáta pro violoncello a klavír
č. 3, H. 340 (1952)

Ludwig van BEETHOVEN

pROGRAM

Luboš SLUKA (*1928):
Sonáta pro violoncello a klavír
(1956)
„Památce prof. Jaroslava Řídkého“

Místo koncertu ☛ ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ – koncertní síň | Čajkovského 12 | Praha 3

kONCERT Č. 4

Andante sostenuto – Allegro energico

Johannes BRAHMS (1833 – 1897):
Sonáta pro violoncello a klavír
č. 2, F dur op. 99 (1886)
Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

Johannes BRAHMS

11

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ | dramaturgie: magda.danel@zatrojku.cz | Čajkovského 12 | 130 00 Praha 3 | http://www.zatrojku/atrium/.cz

koncertní
a výstavní síň

V Čajkovského ulici najdete památkově chráněný objekt – raně
barokní kostelík Povýšení sv. Kříže, známý dnes všem milovníkům
hudby a výtvarného umění jako Atrium na Žižkově.
V roce 1984 skončila rozsáhlá rekonstrukce objektu, při níž
byla někdejší chrámová loď přeměněna v koncertní sál pro
120 návštěvníků, vybavený nově koncertním křídlem a varhanami, k baroknímu základu přibyla moderní přístavba, v jejímž
východním křídle je výstavní síň.
V pravidelně pořádaných komorních koncertech vystupují renomovaní umělci zvučných jmen, ale i mladí talentovaní umělci.
V galerii se představily desítky významných osobností českého
výtvarného umění.

Příspěvková organizace MČ Praha 3 Za Trojku dostala od
svého zřizovatele v roce 2018 světově proslulý klavír značky
Steinway & Sons model C.
Šťastné propojení minulosti se současností, útulnost a zároveň jistá vznešenost celého areálu, to vše přispívá k oblibě
Atria nejen mezi obyvateli Žižkova.
Atrium na Žižkově nabízí návštěvníkům všech věkových
kategorií nejen kvalitní kulturní pořady, ale i příjemné chvíle odpočinku v přilehlém parku.
12

kONCERT Č. 5

T RE VIOLINI

4.

ŘÍJNA

2018

úČINKUJÍCÍ

Miroslav VILÍMEC,
Jitka NOVÁKOVÁ ,
Libor VILÍMEC | housle

pROGRAM

Joseph Bodin de BOISMORTIER (1689 – 1755):
Sonáta G dur pro troje housle
Chevalier de SAINT-GEORGE (1745 – 1799):
Sonáta B dur pro dvoje housle
Allegro – Aria con variazione

přestávka

Miroslav VILÍMEC (1958):
Bachaniniana pro housle sólo
Charles de BÉRIOT (1802 – 1870):
Koncertantní duo g moll, op. 57
pro dvoje housle

Charles de BÉRIOT

Allegro assai – Aria, Andante grazioso
Gigue, Allegro moderato

Jean-Marie LECLAIR

Jean-Marie LECLAIR (1697 – 1764):
Sonáta č. 4, F dur pro dvoje housle

Chevalier de SAINT-GEORGE

Modérement – Légerement – Lentement – Gigue

Místo koncertu ☛ ŽIŽKOVSKÁ RADNICE – Obřadní síň | Havlíčkovo nám. 9 | Praha 3

k jubileu houslového virtuóza
Miroslava Vilímce

čtvrtek
v 19.00 h

Edward ELGAR (1857 – 1934):
Salut d´Amour op. 12
v úpravě pro dvoje housle

Edward ELGAR

1. Moderato

Jiří TEML

Jiří TEML (1935):
6 houslových duet (výběr)

Pablo de SARASATE (1844 – 1908):
Navarra op. 33
v úpravě M. Vilímce pro troje housle

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):
Gavota pro troje housle, B 164

Pablo de SARASATE

Andantino – Larghetto
Animato – Allegro vivace

13

ŽIŽKOVSKÁ RADNICE | Úřad MČ Praha 3 | Havlíčkovo nám. 9 | 130 85 Praha 3 | www.praha3.cz

ŽIŽKOVSKÁ RADNICE | Obřadní síň 

14

Neobarokní budova Žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí,
dnes sídlo Úřadu městské části Praha 3, byla postavena v letech
1889–1890 podle plánů architekta 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 manželského života např. herec
Vlasta Burian, či dvakrát prezident Václav Havel. V roce 1928
se zde ženil básník Jaroslav Seifert.
Před budovou se nachází pomník Karla Havlíčka Borovského,
dílo Josefa Stachovského z roku 1911, vytvořené ve dvou odlitcích
– pro Prahu a Kutnou Horu.

kONCERT Č. 6

9.

ŘÍJNA

POCTA

2018

úterý
v 16.30 h
Místo koncertu ☛ HOTEL THEATRINO – Divadelní sál | Bořivojova 53/1216 | Praha 3

ČESKÉ KOMORNÍ
HUDBĚ

úČINKUJÍCÍ
K VA R T E TO
MARTINŮ

Lubomír HAVLÁK,
Libor KAŇKA | housle
Zbyněk PAĎOUREK
viola

pROGRAM

Josef SUK

Jitka VLAŠÁNKOVÁ | violoncello

Leoš JANÁČEK (1854 – 1928):
Smyčcový kvartet č. 1
z podnětu
Tolstého Kreutzerovy sonáty

Leoš JANÁČEK

Josef SUK (1874 – 1935):
Meditace na svatováclavský chorál, op. 35a

Adagio. Con moto – Con moto
Con moto. Vivo. Andante
Con moto. Adagio. Maestoso
Nadace Leoše Janáčka

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):
Smyčcový kvartet
As dur, op. 105
Adagio ma non troppo.
Allegro appassionato
Molto vivace
Lento e molto cantabile
Allegro non tanto

An

to n

í

V
nD

OŘ

ÁK
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Národní dům na Žižkově byl postaven v roce 1910 a v roce 1924 byly
provedeny menší stavební úpravy. Jedná se o budovu v secesním
slohu s prvky pražské moderny. Revitalizaci budovy provedla v roce
2000 firma Garny s.r.o. V současné době patří čtyřhvězdičkový Hotel
Theatrino do řetězce čtrnácti pražských hotelů AVEhotels.

Hotel nabízí hostům 73 pokojů vybavených moderním nábytkem,
koupelnou (sprcha nebo vana, WC), sateletní TV, telefonem, bezplatným WiFi internetem, minibarem, sejfem, potřebami na přípravu kávy

a čaje, vysoušečem vlasů a toaletními potřebami. Ve velkém sále si
hosté mohou vychutnat bohaté snídaně ve formě teplého bufetu.
Recepce je otevřena 24 hodin denně a hostům nabízí směnárenské
služby, okružní jízdy a výlety, taxi, využití PC s připojením k internetu
zdarma a další služby. Hotelovým hostům je k dispozici také wellness
– finská sauna a parní sauna. Moderní vybavení interiérů pozoruhodně
kontrastuje se secesní fasádou tohoto hotelu.

16

Hotel je zaměřen na českou i zahraniční klientelu. Velký sál má
kapacitu až 150 osob, je vhodný pro konání konferencí, komorních
koncertů i divadelních představení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

kONCERT Č. 7

PIETA

10.

ŘÍJNA

2018

středa
v 16.00 h

SIGNORE

Místo koncertu ☛ KOSTEL SV. ROCHA | Olšanské náměstí | Praha 3

úČINKUJÍCÍ

pROGRAM

J. S. BACH (1695 – 1750):
Entrata BWV 720
Quia fecit mihi magna
(Magnificat BWV 243)
Vergiss mein nicht BWV 505

Johann Sebastian BACH

Tomáš JINDRA | bas
David HERNYCH | housle
Josef POPELKA | varhanní pozitiv

J. S. BACH:
Partita pro sólové housle č. 2 d moll
BWV 1004 (1720), výběr
Allemande – Courante – Sarabande – Gigue

Johann PACHELBEL (1653 – 1706):
Aria quarta
Jakub Jan RYBA (1765 – 1815):
Ave Maria
Jan Křtitel KUCHAŘ (1751 – 1829):
Adagio As dur
František Xaver BRIXI (1732 – 1771):
Opus patheticum, Arie č. 3
Jan Křtitel KUCHAŘ:
Fantazie d moll

Johann PACHELBEL

Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759):
Bewahr, o Herr, du treuer Gott
(Te Deum Dettinger)
Dank sei dir, Herr

Jakub Jan RYBA

John STANLEY (1712 – 1786):
Voluntary in F

František Xaver BRIXI

Alessandro STRADELLA (1639 – 1682):
Pieta Signore

Alessandro STRADELLA

Girolamo Alessandro FRESCOBALDI (1583 – 1643):
Toccata per Elevazione

17
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Původně byl 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 r. 1729. Jde o barokní stavbu elipsovitého půdorysu bez půdního prostoru, v interiéru členěnou lichým počtem tribun. Nad
vchodem do sakristie se nachází freska J. Stettera z roku 1766
s námětem litanií – prosby o ochranu před morem, požárem,
hladem a válkou. Hlavní oltářní obraz pochází od Ignáce Raaba
z první poloviny 18. století. Hlavní oltář je z r. 1879, kdy byl obnovován interiér kostela. Pod korunovanou Pannou Marií s anděly je ve spodním pásu trojice patronů proti moru: sv. Šebestián,
sv. Rozálie a sv. Roch. Po zbourání cenné staré fary a hřbitovní zdi
se kostel dostal mimo vlastní hřbitov, z bývalého I. hřbitova se vytvořil park, který by měl v blízkém budoucnu projít další úpravou,
aby tato část Žižkova s jednou z nejrušnějších křižovatek získala
prostor pro meditaci s možností zastavení se uprostřed každodenního ruchu. Zásluhou žižkovské Římskokatolické farnosti proběhla
v létech 2003–2006 nákladná generální oprava kostela, který se
tak vrací co nejvíce ke své původní podobě. Součástí této opravy
byla instalace barokních varhan, jejichž konstrukce i intonace je
řadí k jedinečným hudebním nástrojům v Praze.
Staré Olšany

Olšanské hřbitovy jsou svého druhu historickým památníkem
Prahy. Odpočívají tu tisíce významných osobností nejrůznějších oborů, které vtiskly životu města i země podobu, již my
dnes dotváříme. Zvlášť v jeho severozápadní části odpočívá
mnoho významných českých i do Prahy nakonec osudem zavátých odjinud pocházejících hudebníků z doby kolem poloviny
19. století, kdy se do těchto prostor pohřbívalo.

kONCERT Č. 8

BAROKNÍ

15.

ŘÍJNA

2018

Místo koncertu ☛ KOSTEL SV. ANNY NA ŽIŽKOVĚ | Ostromečská ulice | Praha 3

SONÁTY
A DUCHOVNÍ
HUDBA

pondělí
v 19.00 h

úČINKUJÍCÍ
Q U A R T E T TO T E L E M A N N

pROGRAM
Georg Philipp TELEMANN
(1681 – 1767):

Sonáta a moll TWV 41:a2

ze sbírky „Essercizii musici“ (1739)
1. Largo – 4. Allegro

Georg Philipp TELEMANN

Vladimír PETR | flétna, altová zobcová flétna
David PROSEK | hoboj, anglický roh
David HOLÝ | mandora, kytara
Petr HOUDEK | violoncello

J. S. BACH (1685 – 1750):
Air ze Suity D dur, BWV 1068

Modérément – Lentement - Gaiement

Antonio VIVALDI (1678 – 1741):
Sonáta a moll
pro violoncello RV 44

Antonio VIVALDI

Jacques-Christophe NAUDOT (ca.1690 – 1762):
Sonáta č. 3 G dur

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):
Largo z Novosvětské symfonie č. 9
W. A. MOZART (1756 – 1791):
Suita z opery Kouzelná flétna
César FRANCK (1822 – 1890):
Panis angelicus op. 12, č. 5
Jiří ČART (1708 – 1778):
Sonáta G dur
Largo – Allegretto non molto – Vivace

W. A. MOZART

Johann Sebastian BACH (1695 – 1750)
/ Charles GOUNOD (1818 – 1893):
Ave Maria

César FRANCK

Antonio VIVALDI:
Domine Deus (Gloria) RV 589

Johann Sebastian BACH

Andante – Allegro – Adagio – Presto

19
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Kostel sv. Anny na Žižkově je nenápadnou stavbou na rohu ulic
Jeseniovy a Ostromečské. Byl postaven ve stylu, jež je na našem
území poněkud neobvyklý, v tzv. beuronské secesi. K užívání katolíků východního Žižkova byl tento kostel spolu se samostatnou
farností posvěcen v říjnu 1911. Kostel je netypicky směrovaný na

západ, je trojlodní s prostranným ochozem. Původní oltář
byl v 60. létech odstraněn, na čelní zdi však vyniká původní
secesní malba čtyř proroků v palmovém háji. Vnitřní vybavení kostela pochází z 20. a 30. let minulého století. Kostel
spravoval jistou dobu karmelitánský řád, jehož znak se dodnes nachází na vstupní mříži kostela. Dnes tento farní
kostel spravuje žižkovská římskokatolická duchovní správa
od sv. Prokopa.

DVOŘÁKOVO
KLAVÍRNÍ
KVARTETO

17.

ŘÍJNA

2018

středa
v 19.00 h

úČINKUJÍCÍ
D V O Ř Á KO V O
K L AV Í R N Í K VA R T E TO
Slávka VERNEROVÁ-PĚCHOČOVÁ | klavír
Štěpán PRAŽÁK | housle
Petr VERNER | viola
Jan ŽĎÁNSKÝ | violoncello

pROGRAM
(jednovětý)

Ludwig van BEETHOVEN
(1770 – 1827):

Gustav MAHLER

Gustav MAHLER (1860 – 1911):
Klavírní kvartet a moll

Grave – Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondo. Allegro, ma non troppo
přestávka

Antonín DVOŘÁK
(1841 – 1904):

Klavírní kvartet Es dur
op. 87
Allegro con fuoco
Lento
Allegro moderato, grazioso
Finale. Allegro ma non troppo

Ludwig van BEETHOVEN

Klavírní kvartet Es dur
op. 16

Místo koncertu ☛ GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY – Koncertní sál | Komenského nám. 400/9 | Praha 3
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Hudební škola hl. města Prahy je jednooborová základní umělecká škola, založená v roce 1950 ve Voršilské ulici pod názvem
„Vzorová hudební škola“.
S Gymnáziem Jana Nerudy škola vypracovala společný projekt
gymnaziálního studia s hudebním zaměřením, který je při spolupráci s jednotlivými pedagogy Hudební fakulty AMU novou
formou využití pedagogického potenciálu obou vynikajících
městských škol.
V roce 1994 zahájila studium první gymnaziální třída čtyřletého studia s hudebním zaměřením, 2. září 1996 díky podpoře
města Praha mohlo v budově nového sídla Hudební školy hl.
m. Prahy na Komenského náměstí v Praze 3 zahájit studium
prvních 107 studentů osmiletého studia s hudebním zaměřením Gymnázia Jana Nerudy.
Charakteristickým znakem školy a jedním z nejdůležitějších
základů jejích úspěchů je bohatý koncertní život. V Koncertním sále školy je kromě pravidelných koncertů, kde vystupují
především žáci, resp. studenti obou škol, pořádán cyklus nedělních koncertů, v němž vystupují nejen vynikající absolventi, učitelé školy a hosté, ale též čelní představitelé českého
koncertního umění.

KAREL HARTIG

první starosta Žižkova
1833–1905
Jako architekt
navrhl a vybudoval
první školní budovu
na Žižkově
– dnes sídlo
Gymnázia a Hudební
školy hl. m. Prahy
(GMHS).

Z potřeby rozšíření koncertního provozu obou zdejších škol
byl v roce 2000 vybudován v půdní vestavbě budovy na
Komenského náměstí na Žižkově nový Komorní sál se zajímavým výhledem na vrch Parukářka.

KONCERT VÍTĚZŮ

16. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
B. MARTINŮ

21.

ŘÍJNA

2018

neděle
v 16.30 h

úČINKUJÍCÍ
VÍTĚZOVÉ 16. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
BOHUSLAVA MARTINŮ R. 2018

Slavnostní vyhlášení a předání cen soutěže
Koncert vítězů 16. ročníku Písňové soutěže
Bohuslava Martinů 2018
Předsedkyně poroty soutěže BM:
Mgr. Václava DUCHOSLAVOVÁ, Praha
Kategorie I a D
prof. Magdaléna HAJÓSSYOVÁ
Kategorie II

C E N Y:
1.–3. ceny ve všech kategoriích
(na návrh poroty lze ceny dělit)
Cena NADACE ŽIVOT UMĚLCE
pro nejlepšího účastníka soutěže

NADACE
ŽIVOT
UMĚLCE

Cena Českého rozhlasu Vltava
pro soutěžící II. kategorie
Cena za interpretaci písně Bohuslava Martinů
Cena Festivalu Jarmily Novotné
pro nejmladšího oceněného soutěžícího I. kategorie

prof. Magdaléna HAJÓSSYOVÁ Mgr. V. DUCHOSLAVOVÁ

pROGRAM
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Cena Beno Blachuta
za interpretaci lidové písně pro soutěžící II. kategorie
Cena festivalu Nekonvenční žižkovský podzim
za interpretaci písně 20. nebo 21. století
Cena Karla Hartiga, 1. starosty Žižkova,
pro oceněné z uměleckých škol Prahy 3
Cena Zory Jehličkové,
emeritní sólistky opery ND Praha
23
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Historická podoba školy

Kdyby první žižkovský starosta Karel Hartig věděl, že první
školní budova na Žižkově, kterou jako architekt navrhl a vybudoval, bude dnes sídlem slavného Gymnázia 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 životně spjati. Mezi ně
patří například hudební skladatel Jaroslav Ježek, herec Jaroslav Marvan, spisovatel Jaroslav Seifert, ale i manželka prezidenta Václava Havla Olga Havlová a mnozí další.
Okolo školy je stále čilý ruch. Celý den nepřetržitý proud hudebníků všech generací hrdě kráčí s hudebními nástroji na výuku za dohledu Jana Žižky z hory Vítkova. Občas máte dojem,
že zaslechnete i husitský chorál, který dává najevo, že dobrá
hudba se v Čechách ještě zdaleka nevzdává tlaku komerční
a laciné hudby.
Koncert NŽP 2017
v Koncertním sále GMHS

Dovedete si představit chvíli, kdy Váš syn, nebo dcera vypne
počítač, televizi a vezme do ruky svůj hudební nástroj? Prohlíží
ho a žasne nad jeho krásou. Houslař nebo nástrojař, který svou
práci miluje, přemýšlí, který hudebník bude právě to jeho milované dílo rozeznívat.
Každým rokem v GMHS rozeznívá své nástroje mnoho nových
malých umělců s darem naslouchat. Když umí naslouchat
nástroji, umí naslouchat i lidem. Když se naučí být trpělivý,
bude trpělivý celý život. Pozastavte se chvíli na zahradě naší
školy a zaposlouchejte se do partitury tónů a barev. Nevadí,
že ta hudba nemá dirigenta.

kONCERT Č. 11

TE DEUM

23.

ŘÍJNA

2018

LAUDAMUS

k 100. výročí vzniku
Československého státu

úČINKUJÍCÍ
PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
PRAŽSKÉ KATEDRÁLNÍ ŽESTĚ
Dagmar VAŇKÁTOVÁ | soprán
Přemysl KŠICA | varhany
Josef KŠICA | dirigent

pROGRAM
Johann Sebastian BACH
(1685 – 1750):

Fantazie a fuga g moll BWV 542
Zdeněk FIBICH

Zdeněk FIBICH (1850 – 1900):
Missa Brevis op. 21
Kyrie – Gloria – Credo
Sanctus/Benedictus – Agnus Dei

Místo koncertu ☛ KOSTEL SV. PROKOPA NA ŽIŽKOVĚ | Sladkovského náměstí | Praha 3

úterý
v 19.00 h

Jan Antonín Ev. KOŽELUH (1738 – 1814):
O salutaris hostia

Louis VIERNE (1870 – 1937):
Carillon de Westminster op. 54

Luboš SLUKA

Wolfgang Amadeus MOZART:
Ave verum corpus KV 618
Alleluja (Exsultate Jubilate) KV 165

Jan Antonín Ev. KOŽELUH

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791):
Laudate Dominum (Vesperae)

Luboš SLUKA (*1928):
Ave Maria
Te Deum laudamus (2. premiéra)
k 90. narozeninám skladatele Luboše SLUKY

25
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Kostel sv. Prokopa je přirozenou dominantou Žižkova na Sladkovského náměstí, v místech, kde kdysi stávala usedlost Reismonka.
Jde o trojlodní sloupový novogotický chrám, který v roce 2003
oslavil sté výročí svého posvěcení. To vykonal 27. září 1903
pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský. Projekt kostela
byl poslední stavbou známého pražského architekta a stavitele Josefa Mockera, jeho dílo po Mockerově smrti dokončil
a upravil František Mikš. Mohutná věž měří 72 metrů.
Oba vchody zdobí vzácné tympanony: nad portálem u severního schodiště drží P. Maria v náručí dítě Ježíše, jemuž představuje nově postavený kostel jeho patron sv. Prokop. Nad
hlavním západním vchodem je umístěna socha sv. Vojtěcha.
Obě díla vytvořil Myslbekův žák Josef Pekárek.
Interiér kostela sv. Prokopa
– koncert NŽP 2016

Nejvzácnějším dílem chrámového interiéru je obraz Karla
Škréty „Svatý Václav, obránce Prahy proti Švédům“, který
byl původně v benediktinském klášteře v pražských Emauzích. Křídlový oltář zdobí sochy sv. Prokopa obklopeného
slovanskými věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem a osm
výjevů ze života a legendy patrona kostela.
Po generální opravě tohoto kostela v devadesátých letech
20. století se dočkaly opravy chrámové varhany.

S LAVNOSTNÍ
KONCERT
K STÁTNÍMU
SVÁTKU ČR

28.

ŘÍJNA

2018

neděle
v 16.30 h

úČINKUJÍCÍ

Monika URBANOVÁ | housle
Zdeněk PLECH | bas
Přemysl KŠICA | varhany

Josef SUK (1874 – 1935):
Houslové sólo z pohádky
„Radúz a Mahulena“
Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):
Biblické písně op. 99 (výběr)
č. 2, Skrýše má a paveza má Ty jsi
č. 4, Hospodin jest můj pastýř
č. 5, Bože! Bože! Píseň novou
Franz LISZT (1811 – 1886):
Fantasie a fuga na chorál
„Ad nos, ad salutarem undam“

Antonín DVOŘÁK

STÁTNÍ HYMNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Josef SUK s manželkou Otýlií DVOŘÁKOVOU

pROGRAM

Místo koncertu ☛ NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ – Slavnostní síň | K Památníku 1900 | Praha 3

kONCERT Č. 12

Antonín DVOŘÁK:
Romance f moll op. 11

Franz LISZT

/K nám, k léčivým vodám pojďte
vy všichni, kteří jste v bídě/

Antonín DVOŘÁK
Biblické písně op. 99
(výběr)

č. 6, S lyš, o Bože,
volání mé
č. 8, Popatřiž na mne
a smiluj se
nade mnou
č. 10, Z pívejte
Hospodinu
píseň novou
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Slavnostní síň
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S rozmachem českého nacionalismu před více než sto dvaceti léty se objevila
i úvaha o potřebě vystavět pomník Jana Žižky na Vítkově, na místě boje husitských
vojsk proti křižákům. V roce 1882 byl založen Spolek pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, soutěž vypsaná v roce 1912 přinesla koncepční řešení návrhu.
Získání samostatnosti a snaha uctít zásluhy československých legionářů, kteří se
o samostatný stát významnou měrou zasloužili, někdejší zadání rozšířila. Projekt
Památníku národního osvobození, Pantheonu legionářů, vytvořil arch. J. Zázvorka,
8. listopadu 1928 zahájil prezident Masaryk stavbu slavnostním výkopem. Hrubá
stavba byla ukončena v roce 1932, dotváření a doplňování umělecké výzdoby pokračovalo až do počátku druhé světové války. Dlouho vznikala i charakteristická
jezdecká socha Jana Žižky. Návrh začal zpracovávat prof. B. Kafka po roce 1931.
Až po dvaceti letech byla socha odlita a byla slavnostně odhalena v roce 1950,
ve výroční den husitské bitvy. Na Vítkově vzniklo monumentální, až chrámové
dílo, poslední velká dominanta vnitřní Prahy. Nikdy však zcela nenaplnilo poslání,
pro které vzniklo. Budovu obsadili ve druhé polovině války okupanté, změnili ji
ve sklad vojenského materiálu, poničili zařízení. Po osvobození byla vyzdvižena
uschovaná umělecká díla, začala jejich nová instalace. Do podnoží sochy J. Žižky
byl vložen Hrob neznámého vojína. Památník byl nově rozšířen o přístavbu k uctění hrdinů II. odboje. Ta však byla zpřístupněna až v roce 1955, ale jako Síň Rudé
armády. I do historie nyní již Národního památníku se rozhodující měrou promítly
politické poměry. V roce 1953 zde bylo otevřeno Mauzoleum Klementa Gottwalda, začaly zde být ukládány ostatky dalších komunistických funkcionářů. Historie legionářů měla zmizet. Gottwaldův hrob byzantského stylu byl nákladným
způsobem udržován do roku 1962, kdy byla jeho mumie zpopelněna. Památník
Památník na Vítkově
– Slavnostní síň

pak jako ideologický symbol ztrácel na významnosti. Byl zde ještě uložen popel
prezidentů A. Zápotockého a L. Svobody, probíhaly tu i některé pravidelné oslavné akce, doznívaly programy doplňování umělecké výbavy. V zásadě se však tvář
budovy již neměnila. Po listopadu 1989 byl popel komunistických funkcionářů
odevzdán pozůstalým. Národní památník byl uzavřen, navštívit jsme jej mohli jen
při několika veřejných akcích. V roce 2000 předalo ministerstvo kultury ČR, které
Památník spravuje, budovu i péči o její další využití Národnímu muzeu. To nyní
usměrňuje její další osud. Finanční zdroje zaručuje vládní usnesení, k dotváření již naskicovaného programu úprav jsou postupně vítáni všichni, kterým
není lhostejno, jak stát připomíná tvůrce a nositele idejí, které považuje za
své nepominutelné dědictví. Nadále by nemělo být smutnou skutečností,
že dnes jen nemnozí vzpomenou na někdejší poslání stavby. Připomeneme si jej i slavnostním koncertem k výročí vzniku Československé republiky.
Poznáme, že součástí původního vybavení slavnostní síně Památníku na Vítkově
jsou dodnes funkční mohutné varhany, které se v posledních 15 letech vždy v plné
kráse rozezněly právě při koncertech žižkovského hudebního festivalu. Národní
památník na Vítkově je nejen moderním muzeem české a československé historie,
ale také kulturním centrem. Stálá expozice byla rozšířena o novou část Laboratoř
moci připomínající období 50. let v Československu. Nedílnou součástí Památníku
je krásná vyhlídka na Prahu.

Z ANIKLÝ SVĚT
ŽIŽKOVSKÝCH
BIOGRAFŮ

1.

LISTOPADU

2018

čtvrtek
v 19.00 h

koncert s vyprávěním a projekcí
1. kinematografické divadlo
na Žižkově ve Štítného ulici
(1914)

úČINKUJÍCÍ
Jana BEZPALCOVÁ | akordeon
Jaroslav ČVANČARA | mluvené slovo
Miroslav ČVANČARA | mluvené slovo

pROGRAM

Nadace Leoše Janáčka

Eugene GANDOLFO:
3 Pieces (vydáno v r. 1933)
Leoš JANÁČEK (1854 – 1928):
Po zarostlém chodníčku
(výběr)

Místo koncertu ☛ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s. – Konferenční sál | Koněvova 2747/99 | Praha 3

kONCERT Č. 13

Élisabeth-Claude
JACQUET DE LA GUERRE
(1665 – 1729):

Suite I
Joseph HAYDN (1732 – 1809):
Sonate in D
Povídání a historický exkurz
Jaroslava a Miroslava
ČVANČARY
s filmovými ukázkami
o zaniklých žižkovských
biografech.
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CENTRÁLA RAIFFEISEN
STAVEBNÍ SPOŘITELNY „NA OHRADĚ“
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Konferenční
sál

Dominantou rekventované žižkovské křižovatky Ohrada je od roku
1997 centrála Raiffeisen stavební spořitelny. Moderní sedmipatrovou budovu navrhli architekti Jan Vaněk a Jiří Kryl. Rok po svém
dokončení budova získala hlavní cenu za design časopisu Stavitel
a byla nominována do soutěže Stavba roku.
Při pohledu na samotnou budovu zaujme její prosklené zaoblené
nároží. Je to výrazný estetický a architektonický prvek, který má
i svou funkční hodnotu – chrání vnitřní prostory od okolního ruchu. Ze střechy je nádherný výhled nejen na celý Žižkov, ale také
na Prahu 8 a 9. Na střeše je také instalováno několik včelích úlů,
ze kterých se od roku 2014 stáčí med.

Kavárna
a konferenční sál

V průběhu let centrála prošla řadou dílčích úprav i dostaveb.
V roce 2001 byla přistavěna nová administrativní část Hájkova
a v roce 2010 se významně zrekonstruovaly vnitřní prostory
klientské haly, pokladen, trezorového zázemí a konferenčního sálu.
Pro zaměstnance i veřejnost pak byla otevřena kavárna „R“.
A právě kavárnu a konferenční sál budete moci navštívit
v rámci letošního Mezinárodního hudebního festivalu v Městské
části Praha 3. Prostory spořitelny běžně nejsou návštěvníkům
přístupné, a proto jsme rádi, že vás zde budeme moci přivítat.

QUARTET
NA VĚŽI

7.

LISTOPADU

2018

středa
18.00 h (K14)
19.30 h (K15)

úČINKUJÍCÍ
PECH CELLO QUARTET

Jan PECH, Jiří HOŠEK,
Petr CHUDOBA, Jan ŽĎÁNSKÝ | violoncello

pROGRAM
Henry PURCELL (1659 – 1695): Fanfára
Richard WAGNER (1813 – 1883):
předehra k opeře Tannhäuser
Johann STRAUSS Jr. (1825 – 1899): Pizzicato polka
Vittorio MONTI (1868 – 1922): Čardáš
J. S. BACH (1685 – 1750): Air BWV 1068
Nikolaj RIMSKIJ-KORSAKOV (1844 – 1908): Let čmeláka
Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921): Labuť
Luigi BOCCHERINI (1743 – 1805): Rondo
Johannes BRAHMS (1833 – 1897): Uherský tanec č. 6
Johan HALVORSEN (1864 – 1935):
Passacaglia g moll HWV 432 č. 6
Johann STRAUSS (1804 – 1849): Radeckého marš, op. 228
Edvard Hagerup GRIEG (1843 – 1907): Sluj krále hor
+ několik hudebních překvapení

Místo koncertu ☛ ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ – Observatoř | Mahlerovy sady 1 | Praha 3

C ELLO

kONCERT Č. 14 (K14)
kONCERT Č. 15 (K15)

RAUTOVÉ MENU

připravil Tower Park Praha CATERING OBLACA
STUDENÉ POKRMY / SALÁT Y
minibruschetty s rajčaty a mozzarellou
variace trhaných salátů s grilovanou zeleninou
a balsamico dresink
TEPLÉ POKRMY
tradiční plzeňský gulášek s vídeňskou cibulkou, pečivo
hříbkové gnocchi ve smetanové omáčce
kuřecí mini řízečky s bramborovým salátem
DEZERT Y
variace mini bábovek
jablečný závin s rozinkami a ořechy
V jednotné ceně vstupenky 330 Kč:
• vstup na věž • koncertní program • menu Cateringu Oblaca
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TOWER PARK PRAHA
ŽIŽKOVSKÁ TELEVIZNÍ VĚŽ | Observatoř
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Žižkovská televizní věž byla postavena
v letech 1985–1992 podle projektu Ing.
Arch. Václava Aulického a Dr. Ing. Jiřího
Kozáka. Navzdory kritickým ohlasům
místních obyvatel, kteří poukazovali na
kontrast high-tech architektury a historického okolí Žižkova, byla věž dokončena. Dnes je oceňovanou 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. Tým uznávaných českých architektů a umělců byl
pověřen navrhnout nový interiér a vytvořit interaktivní prostředí. Žižkovská
televizní věž byla poté přejmenována
na TOWER PARK PRAHA.
Věž televizního vysílače je z technického hlediska unikátní – výkyvy jsou
eliminovány speciálními kyvadly uvnitř konstrukce, která se skládá ze tří
válcovitých ocelových tubusů a 3 kabin. Na těchto tubusech jsou umístěny kabiny s vysílací technikou. Základna budovy se nachází v hloubce
15 m pod povrchem. Tubusy věže pak dosahují výšky 134 m. 360° stupňů
výhled na Prahu, interaktivní vyhlídka, gastronomický komplex OBLACA
– to je popis TOWER PARK PRAHA ve zkratce. Se svými 216 m je nejen
nejvyšší stavbou v Praze, ale také nejvyšší věží a nejvyšší vyhlídkovou
plošinou v ČR. Patro observatoře v 93 m nad zemí se skládá ze tří kabin
s úžasným výhledem, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet i interaktivní zábavu
v podobě ozvučených závěsných křesel nebo videí představující Prahu i celou
Českou republiku. Zajímavé pražské akce a nejlepší jídla z restaurace OBLACA
najdou návštěvníci v interaktivních obrazovkách. Restaurace OBLACA představuje unikátní kombinaci moderní kuchyně s nádherným výhledem na metropoli. Filozofií restaurace je použít ty nejlepší domácí produkty a nabídnout
sezónní jídla, která uspokojí každého návštěvníka. V nabídce jsou mezinárodní
pokrmy, ale také regionální kuchyně okořeněná kreativním dotykem moderní doby. Café je určeno především pro ty, kteří mají chuť na malé občerstvení
v podobě chutných sendvičů, lákavých zákusků, výborné kávy, čerstvých salátů
a burgerů a mnoho dalšího…
Bar s nadčasovým designovým nábytkem je ideálním místem pro setkání
nebo schůzky nad šálkem výborné kávy během dne, ale také perfektní místo, kam zajít večer s přáteli na koktejl při poslechu skvělé hudby. Součástí
rekonstrukce byla i přestavba jedné části kabiny na exkluzivní jednopokojový
hotel v 70 m nad zemí. Luxusní prostředí umocněné jedinečným výhledem
na pražské panorama nabízí hostům absolutní soukromí a nezapomenutelný
Observatoř – koncert NŽP 2016

pocit jedinečnosti. V prostředí designového nábytku a nejmodernějších
technologií můžete relaxovat a vychutnat si pohled na Prahu z ptačí
perspektivy. V létě byla otevřena také zahradní restaurace MIMINOO,
kde si jídlo mohou hosté vychutnat při pikniku, na houpačce nebo
ve stylovém prostředí zahradní restaurace. V parku o rozloze 10 000 m2
se nachází profesionální minigolfové hřiště, park slouží jako ideální místo
nejen pro rodiny, aby zde strávili příjemně celý den.

kONCERT Č. 16

MOZART:

8.

LISTOPADU

2018

SYMFONIE
„JUPITER“

závěrečný koncert festivalu
k Státnímu svátku ČR
Koncert se koná pod laskavou záštitou
rektorky VŠE Prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

úČINKUJÍCÍ

partner koncertu:

Miroslav SMRČKA | trubka

VIRTUOSI PRAGENSES ORCHESTRA
umělecký vedoucí: Milan LAJČÍK

pROGRAM

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791):
Symfonie č. 29 A dur, K201/186a (1774)
Allegro moderato – Andante
Menuetto – Allegro con spirito

Joseph HAYDN (1732 –1809):
Koncert pro trubku a orchestr
Es dur, Hob.VIIe:1 (1796)
Allegro – Andante – Finale. Allegro
přestávka

Joseph Haydn

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791):
Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“ K551 (1788)

Místo koncertu ☛ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE – Vencovského aula | nám. W. Churchilla 4 | Praha 3

čtvrtek
v 19.00 h

Allegro – Vivace – Andante cantabile
Menuetto: Allegretto – Molto Allegro
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE | Prof. Ing. Hana Machková, CSc. – rektorka VŠE | náměstí Winstona Churchilla 4 | 130 67 Praha 3 | www.vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
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Vysoká škola ekonomická v Praze patří k nejprestižnějším ekonomickým univerzitám nejen v ČR, ale i v Evropě vůbec. Jejím
nejvýznamnějším absolventem je mj. bývalý prezident republiky prof. Václav Klaus. VŠE vznikla v roce 1953, kdy nahradila tehdejší Vysokou školu politických 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 současné době disponuje třemi moderně vybavenými objekty. Největší posluchárna VŠE nese od akademického roku 2008
jméno významného českého ekonoma a dlouholetého pedagoga VŠE prof. JUDr. Františka Vencovského (1923–2006),
kterému byla v předsálí 28. 5. 2008 slavnostně odhalena pamětní deska, dílo akad. sochaře Otakara Macha. Vencovského
aula s kapacitou 424 míst je největší koncertní síni na obvodě Prahy 3. Ke koncertnímu vystoupení nyní slouží i Atrium
tzv. Rajské budovy a další prostory, včetně těch, které mohou
sloužit k technickému zabezpečení koncertů a vystoupení.
Na VŠE působí, ověnčen i řadou zahraničních prestižních cen
i hudební soubor „Musica Oeconomica Pragensis VŠE“.

Vencovského aula – koncert NŽP 2016

Slavnostním odhalením sochy Sira Winstona Churchilla
před budovou VŠE v Praze na Žižkově baronkou Margaret
Thatcherovou byla završena jedna z aktivit, která přibližuje ČR o další krok k rodině vyspělých evropských demokracií. Jedná se o přesnou repliku originálu, který je umístěn
na Parlamentním náměstí v Londýně a jehož autorem je britský sochař Ivor Roberts-Jones.

SPECIÁLNÍ „PŘÍDAVEK“
PRO PŘÍZNIVCE FESTIVALU NŽP:

BO

NU

Pražský koncert – součást turné po ČR
kytaristy ekvádorského původu,
žijícího v USA

SN
ŽP

RODRIGO RODRIGUEZ (USA)

☛ v pondělí 3. prosince 2018 v 19 hodin ☚
v kapli BJB na Vinohradech
Vinohradská 68, Praha 3.
/vstupné dobrovolné na místě před koncertem/

RODRIGO
RODRIGUEZ
„Hudba se srdcem pro Boha“

SVĚTOZNÁMÝ KYTARISTA
OPĚT V ČESKÉ REPUBLICE.
V letech 2004 přijel do ČR kytarista
ekvádorského původu, žijící v USA,
aby zde společně s Pražským
filharmonickým orchestrem
natočil své nové CD.
Pobyt spojil s turné po celé ČR.
V té době mu Česká republika
natolik přirostla k srdci,
že se v loňském roce rozhodl
znovu vrátit a v srdci Evropy
uskutečnit sérii koncertů
od Aše až po Ostravu.

KONCERT
&
OSOBNÍ
PŘÍBĚH
Přijďte si poslechnout
jeho výjimečný talent
a zajímavý osobní
příběh.

PŘEHLED

ÚČINKUJÍCÍCH

BEZPALCOVÁ Jana | akordeon

28. 10.

BUBUREZA | ženský pěvecký sbor

26. 9.

ČVANČARA Jaroslav | mluvené slovo

1. 11.

ČVANČARA Miroslav | mluvené slovo

1. 11.

DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO

17. 10.

HARFIČKY | dívčí harfový soubor

23. 9.

HERNYCH David | housle

10. 10.

HOŠEK Jiří | violoncello

1. 10. | 7. 11.

JAHODOVÁ-VONDRÁČKOVÁ Pavla | harfa
JINDRA Tomáš | bas

10. 10.

KOPECKÁ Theodora | flétna

26. 9.

KŠICA Josef | dirigent
KŠICA Přemysl | varhany

23. 10.
23. 10. | 28. 10.

KVARTETO MARTINŮ | smyčcové kvarteto

9. 10.

LAJČÍK Milan | umělecký vedoucí

8. 11.

LANGEROVÁ Věra | klavír

1. 10.

LUX IUVENES PRAGA | komorní orchestr

26. 9.

NOVÁKOVÁ Jitka | housle

4. 10.

PECH CELLO QUARTET | violoncellový kvartet

7. 11.

PLECH Zdeněk | bas

28. 10.

POPELKA Josef | varhanní pozitiv

10. 10.

PRAŽSKÉ KATEDRÁLNÍ ŽESTĚ

23. 10.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

23. 10.

QUARTETTO TELEMANN

15. 10.

RODRIGUEZ Rodrigo | kytara („BONUS NŽP“)

3. 12.

SMRČKA Miroslav | trubka

8. 11.

URBANOVÁ Monika | housle

28. 10.

VAŇKÁTOVÁ Dagmar | soprán

21. 10.

VILÍMEC Libor | housle

4. 10.

VILÍMEC Miroslav | housle

4. 10.

VÍTĚZOVÉ 16. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE B. MARTINŮ
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23. 9.

21. 10.

VÍTKOVÁ Miloslava | umělecká vedoucí

26. 9.

VIRTUOSI PRAGENSES ORCHESTRA

8. 11.

WALDMANN Jakub | umělecký vedoucí a dirigent

26. 9.

INTERPRETI NŽP 2018
biografie
PAVLA
JAHODOVÁ-VONDRÁČKOVÁ
harfa

Po absolutoriu konzervatoře a AMU
(prof. K. Patras a prof. R. Kodadová) pokračovala ve studiu na letních kurzech
u proslulé harfistky Suzane Drakeové ve
Velké Británii. V současnosti se věnuje
sólové hře, komorní hudbě a pedagogické činnosti. Za vynikající interpretaci světové premiéry Sonáty pro
harfu od současného českého skladatele Juraje Filase obdržela na
světovém harfovém kongresu ve Vídni jednu z hlavních cen. Koncertovala v Německu, Švýcarsku, Velké Británii, Tchaj-wanu, USA atd.

HARFIČKY | dívčí harfový soubor

Harfový soubor vznikl v roce 2017 v soukromé harfové třidě Pavly
Vondráčkové Jahodove. Tvoří ho 8 dívek ve stáří 8 až 10 let. O jejich
umělecký růst a kladný vztah k hudbě vůbec pečují sama Mgr. Vondráčková Jahodová a její dcera a zároveň asistentka Eliana Vondráčková.
Soubor má za sebou již řadu velice úspěšných vystoupeni, např. Festival
Mažif, Noc kostelů, ZUŠ open, vystoupeni v Brandýské synagoze. Harfičky hrají jak skladby původní, tak skladby upravené P. Vondráčkovou.
Nejúspěšnější z žaček vyhrála na podzim roku 2017 v Praze mezinárodni
harfovou soutěž ve své kategorii.

Theodora KOPECKÁ | flétna
Theodora Kopecká se začala věnovat hře na příčnou flétnu v devíti
letech. Od roku 2015 je studentkou prof. Václava Kunta na Gymnáziu
a Hudební škole hl. města Prahy. V roce
2012 získala 2. cenu v ústředním kole
soutěže ZUŠ v Kladně. O rok později se
umístila na 1. místě v celostátním kole
v komorní hře v Jindřichově Hradci.
Zároveň obdržela zvláštní cenu poroty za muzikální výkon. V roce 2014
obsadila v mezinárodní interpretační
soutěži Pro Bohemia v Ostravě 2. místo
a s triem Music Adrenalin získala 1. cenu,
titul laureáta a ocenění absolutní vítěz
v kategorii ZUŠ na mezinárodní soutěži
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K. Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus ve Vidnavě. V roce 2015
vyhrála 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ v Liberci, 1. cenu na
Mezinárodní soutěži ZUŠ Flautiada v Bratislavě, 2. cenu na Pro Bohemia
v Ostravě a 3. cenu na soutěži Pardubické dechy. V roce 2017 se umístila
na 1. místě na mezinárodní soutěži Flautiada v Bratislavě.

LUX IUVENES PRAGA
smyčcový komorní orchestr

1. housle: Michael FORŠT, Klára ZAYKOVA, Larisa PALOCHOVÁ,

Mateo HAGER
2. housle: David HERNYCH, Anežka ŠKVAŘILOVÁ, Alena MIŘÁCKÁ,
Viola:
Violoncello:
Kontrabas:
Cembalo:
Hoboj:
Fagot:

Natálie TOPERCZEROVÁ
Matouš HASOŇ, Milan PLOCEK, Johana ANDOŇOVÁ
Julia Agata STARCZEWSKA, Martin HOUDEK, Markéta FLEKOVÁ
Theodor DITRICH
Petr MAŠLAŇ
Karolína NEČESANÁ, Anna KAPSOVÁ
Johana SEIDLOVÁ

Orchestr je složen ze studentů Gymnázia a Hudební školy hl. m.
Prahy a jeho vznik se datuje od roku 2016. Soubor úspěšně účinkoval na festivalech Sukův hudební Štiřín, Nekonvenční žižkovský
podzim, Podlipanské hudební slavnosti. Soubor je častým hostem
významných a reprezentačních akcí. Účinkoval v roce 2017 při předávání cen Nadace Dagmar a Václava Havlových, nebo předávání ceny
Michala Velíška, kterou vyhlašovala Nadace ADRA. V letošním
roce společně s ženským pěveckým sborem BUBUREZA vystoupil
na zámku Ctěnice a v mnoha pražských chrámech.

Jakub WALDMANN

umělecký vedoucí a dirigent
Dříve kontrabasista České filharmonie, dnes učitel a zástupce ředitele
Hudební školy hlavního města Prahy,
je hlavním organizátorem i jedním
z účinkujících festivalu Pasecké hudební slavnosti.
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Stabat Mater
doloro–a

BUBUREZA | pěvecký sbor
Miloslava VÍTKOVÁ | umělecká vedoucí
Michaela PALOVÁ, Veronika LAZNOVÁ, Olina KRYŠTŮFKOVÁ,
Diana SEDLÁČKOVÁ, Anna PŘIKRYLOVÁ, Zuzana JEŽKOVÁ,
Kateřina GAVRIŇEVOVÁ, Kristýna FARAG, Marie RYBÁŘOVÁ,
Eva KREPSOVÁ, Kateřina PATEROVÁ, Tereza BURIANOVÁ,
Veronika JIRÁČKOVÁ, Kateřina PANOCHOVÁ,
Jana KARAUSOVÁ, Julie WITTLICHOVÁ
Ženský (dívčí) pěvecký sbor BUBUREZA byl založen v roce 2008
Miloslavou Vítkovou. V současné době má sbor 16 stálých členek, mezi
něž patří současné a bývalé studentky Gymnázia a Hudební školy hl. m.
Prahy a členky sboru Radost. Sbor se díky cenám z festivalů sborového
umění řadí mezi nejlepší svého druhu v České republice. Vedle osvědčeného repertoáru se sbor mimo jiné věnuje hudbě 20. a 21. století.
Na festivalu Dny soudobé hudby uvedl v premiéře díla Jana Bernátka
Tři skladby pro ženský sbor a varhany, Missa brevis, Otče náš, Laudate
Dominum či Vánoční vzpomínku pro dívčí sbor, soprán solo a varhany.
Na festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos v roce 2011 premiéru
skladeb Jiřího Gemrota Důstojno jest a Hanuše Bartoně Cherubínská
píseň. V roce 2013 vystoupil na koncertě skladatelského sdružení
Konvergence s premiérami skladeb Jana Rybáře Bubureza a Michaely
Plachké Mizející doteky jara. S komorním orchestrem Lux Iuvenes
Praga vystoupil v letošním roce na mnoha pódiích a spolupráce
přináší oběma souborům velké potěšení.

Miloslava VÍTKOVÁ
umělecká vedoucí

Studium na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy obor Hudební výchova – sbormistrovství ukončila v roce
2012 . V roce 2003 založila a od té doby
vede smíšený pěvecký sbor „Cantuta“.
Miloslava Vítková vystupuje jako sólistka na koncertech v Praze i dalších
českých městech. Většinou s klavírním
doprovodem, ale i s komorními soubory.
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Věra LANGEROVÁ
klavír
Je absolventkou Pražské konzervatoře 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
provedení 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 koncertních
turné. Na pražské HAMU působila v oboru klavírní spolupráce. Ocenění
„Nejlepší klavírista soutěže“ obdržela na Janáčkově violoncellové
soutěži (1997).

Miroslav VILÍMEC
housle
Narodil se v Klatovech (1958) a základy houslové hry získal u své matky
I.Vilímcové. Po řadě úspěchů v houslových soutěžích a absolvování AMU
v Praze ve třídě Prof. V. Snítila, žáka
Jaroslava Kociana, byl přijat do skupiny 1. houslí České filharmonie, kde
v letech 1982–1987 působil ve funkci
zástupce koncertního mistra a od r. 1992 jako koncertní mistr. Sólově
účinkoval téměř se všemi českými orchestry. Pravidelně spolupracuje
s Českou filharmonií. Mimořádný ohlas vzbudilo jeho provedení třívětého Paganiniho Koncertu D dur a Koncertu B dur č. 4 Jana Kubelíka za účasti slavného Rafaela Kubelíka v Rudolfinu, obojí pod taktovkou tehdejšího šéfdirigenta V. Neumanna. Provedení Kubelíkova
koncertu bylo přenášeno českou i japonskou televizí. S ČF provedl
i Lalovu Španělskou symfonii, Koncert h moll č. 3 C. Saint-Saense,
Sukovu Fantazii, Mozartův koncert A dur aj. S ČF pořídil též nahrávku
houslového koncertu Viléma Petrželky. Hostoval se Slovenskou filharmonií, v Německu často vystupuje jako sólista orchestru Symphony
Prague. Je uměleckým vedoucím komorního orchestru Harmony Prague, který pořádá pravidelný cyklus koncertů v Praze. Věnuje se
komorní hře, zejména ve spolupráci se svým bratrem, klavíristou Vladislavem Vilímcem. Společně uvádějí skladby Jana Kubelíka. Několikrát
účinkoval s proslulým dirigentem Rafaelem Kubelíkem. Pravidelně
spolupracuje s akordeonistkou J. Vlachovou, harfenistkou J. Bouškovou
a v rodinném houslovém souboru Tre Violini s manželkou J. Novákovou
a synem L.Vilímcem. Založil Společnost Jana Kubelíka, které je předsedou. Každoročně organizuje festival Hudba v synagogách plzeňského
regionu. Uskutečnil mnoho interpretačních kurzů (např. při Mezinárodní hudební akademii v Plzni). Věnuje se také kompozici:
24 Capricí, inspirovaných Nicolo Paganinim, Bachaniniana k poctě
J. S. Bacha i N. Paganiniho aj. Hraje na nástroj Nicolase Lupota
z roku 1810 a Otakara Františka Špidlena z roku 1920.
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Jitka NOVÁKOVÁ | housle
Jitka Nováková zaujímá přední postavení mezi umělci svého oboru. Její
otec, houslový pedagog a dlouholetý
ředitel ZUŠ v Mladé Bolestavi Josef
Novák, jí vštípil výborné muzikální
a technické základy. Po prvním samostatném recitálu, který uskutečnila jako
desetiletá pak každoročně následovaly
další recitály v ČR. Pravidelně se zúčastňovala celostátních i mezinárodních
houslových soutěží: získala 1. cenu a titul absolutního vítěze v celostátní soutěži LŠU (1972) a 2. cenu a titul laureáta v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. V roce 1973 vystupovala jako sólistka
v Mozartově Koncertu A dur s Mladoboleslavským komorním orchestrem na Světovém festivalu mládežnických orchestrů v Anglii. V roce
1975 získala podruhé titul laureáta v mezinárodní rozhlasové soutěži
Concertino Praga a 1.cenu, titul absolutního vítěze a laureáta mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Pro své mimořádné hudební nadání
byla ihned po ukončení základní školy v roce 1975 přijata ke studiu na
AMU v Praze do třídy prof. V. Snítila. Vystupovala na četných koncertech
doma i v zahraničí a jako sólistka spoluúčinkovala téměř se všemi českými orchestry. Získala 3. cenu v Mezinárodní houslové soutěži v Záhřebu
v jejíž porotě předsedal proslulý Henryk Szeryng. Je aspirantkou AMU,
studovala na Guildhall School of Music and Drama v Londýně u prof.
Yfraha Neamana. Jako laureátka mezinárodní soutěže byla pozvána
k sólovým vystoupením v Záhřebu a Dubrovníku (1982). Koncertovala
s V. Snítilem, s J. Sukem, s nímž se podílela na nahrávce kompletu Sukova komorního díla pro Supraphon. Vystupuje též v rodinném houslovém
triu Tre Violini se svým manželem M. Vilímcem a synem L. Vilímcem.
Pro Panton natočila svou první gramofonovou desku (Suk, Franck,
Saint-Saëns, v r. 1982) a v roce 1987 obdržela Zlatý štít Pantonu za
nahrávku francouzských autorů ve spolupráci s klavíristou J. Hálou
a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s dirigentem Jiřím
Bělohlávkem (ARTIA). Pro HLM Classics nahrála Vivaldiho Čtvero
ročních dob a pro Společnost Jana Kubelíka „České houslové skladby“.
Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři.

Libor VILÍMEC | housle
Začínal hru na housle pod vedením svého dědečka Josefa Nováka v ZUŠ Mladá Boleslav. Vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě
prof. J. Novákové, na HAMU u prof. P. Hůly a absolvoval roční stáž na
Hochschule für Musik Carl Maria von
Weber v Drážďanech u prof. I. Ženatého. Zúčastnil se i řady mistrovských
kurzů a seminářů, např. pod vedením
Ruggiera Ricciho, Idy Haendel, Semiona Yarosheviche a dalších. Do České
filharmonie nastoupil jako akademik
v roce 2012 a od roku 2014 se stal na
základě konkurzu členem skupiny
druhých houslí, kde nyní působí jako
zástupce vedoucího skupiny. Je koncertním mistrem Haydn Ensemble
a věnuje se také komorní hře, hraje
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v rodinném triu Tre Violini a v komorním sdružení Harmonia Praga.
Před nástupem do České filharmonie působil pět let v Talichově
komorním orchestru.

Jiří TEML | hudební skladatel
(*24. 6. 1935 Vimperk, okr. Prachatice)
Původním povoláním ekonom,
skladbu studoval 1964-74 soukromě u J. Jarocha. 1979-80 působil
v Čs. rozhlase v Plzni, od 1980
hudební dramaturg Čs. rozhlasu
v Praze. Po období tradičnější
tvorby se od konce 70. let orientoval na Novou hudbu (Tři bagately
pro housle, hoboj, klarinet a klavír,
1977). Do umělé hudby transformuje prvky folklóru (Tři promenády
pro orchestr, 1983; 2. symfonie
Válka s mloky, 1987). Dále autor děl orchestrálních (Jubilejní variace,
1989; 3. symfonie Kafka, 1994), koncertantních (Koncert pro housle
a orchestr, 1979; Epitaf, symf. věta pro smyčce a bicí nástroje, 1992;
Koncert pro varhany, žestě, smyčce a bicí, 1994), kantáty-miraklu
Elckerlijc Mariken van Nieumeihen (1994), komorních (smyčcové
kvartety; nonet Rozmarné léto, 1988; Hommage a Simenon pro
basklarinet a klavír, 1993), varhanních (cyklus Alchymisté, 1984;
3 skladby pro varhany a bicí nástroje, 1992), vokálních cyklů
na slova lidové poezie a tvorby pro děti, dětské opery Císařovy
nové šaty (2006), Kocour v botách (2008).

KVARTETO MARTINŮ
Lubomír HAVLÁK, Libor KAŇKA | housle
Zbyněk PAĎOUREK | housle, Jitka VLAŠÁNKOVÁ | violoncello
Kvarteto Martinů, původně Havlákovo kvarteto, založili v roce 1976
tehdejší studenti Pražské konzervatoře. Inspirací a vzorem pro ně
byla existence takových těles jako Vlachovo kvarteto nebo Smetanovo
kvarteto. Naplno využili podmínek vhodných pro intenzivní přípravu
a studium repertoáru a to se posléze zúročilo v podobě sedmi laureátských titulů na významných mezinárodních kvartetních soutěžích. Mezi
nejvýznamnější patří soutěže ARD Mnichov, Evian (Francie), soutěž
Yehudi Menuhina (Porthsmouth, Velká Británie) nebo Pražské jaro.
Tyto výsledky významně přispěly k nastartování úspěšné mezinárodní

42

kariéry a Kvarteto Martinů se tak zařadilo mezi soubory tvořící světově
respektovanou českou kvartetní tradici. Původní Havlákovo kvarteto
přijalo své nynější jméno v roce 1985 jako závazek k propagaci jména
a díla jednoho z géniů české hudby B. Martinů. Tato jejich snaha byla
odměněna například cenou MIDEM v Cannes 2004 za nejlepší CD roku
v oblasti komorní/sólové nahrávky hudby 20. století, kterou obdrželi
za druhé ze tří CD společnosti NAXOS se 7 smyčcovými kvartety a další
komorní hudbou B. Martinů. Ačkoliv těžištěm jejich repertoáru je hudba
velikánů české a světové hudby, obrací se kvarteto s oblibou k vyhledávání děl zapomenutých nebo k premiérám děl soudobých. Dostalo
ocenění CD měsíce na prestižních internetových stránkách MW Classical Music Web za nahrávku Sylvie Bodorové (Terezín Ghetto Requiem)
a R. Stevensona. Dlouhodobě se věnuje koncertnímu provádění a nahrávání kompletního kvartetního díla předního českého skladatele
žijícího v USA Tomáše Svobody. Kromě bohaté koncertní činnosti,
zahrnující koncertování na prestižních světových pódiích spolupracuje Kvarteto Martinů úzce s Českým rozhlasem stejně jako v minulosti
s BBC, Radio France, ARD nebo ORF.

Tomáš JINDRA | bas
Státní konzervatoř v Praze absolvoval v roce 1992 jako žák prof. Karla
Petra. První angažmá ho zavedlo ještě
v průběhu studia do Divadla A. Dvořáka
v Ostravě, kde ztvárnil postavu Basilia
v Rossiniho Lazebníku sevillském, roli
Janka v Kubelíkově opeře Veronika,
krále Hydraota ve Dvořákově Armidě
a mnoho dalších rolí. Během působení
v divadlech v Českých Budějovicích a Liberci si v několika následujících
letech rozšířil repertoár například o role Masetta a komtura v Mozartově Donu Giovannim. Od roku 1997 je sólistou opery Divadla J. K. Tyla
v Plzni. Zde dosud nastudoval řadu dalších rolí: Vodníka ve Dvořákově
Rusalce, Catoneho v Salieriho Catilinovi, postavu Doktora Bombasta
v Bussoniho Harlekýnovi, Krále v Aidě, roli strážníka Čmuchala ve
světové premiéře Lukášovy Vety za vetu, Vitoraze ve Fibichově Šárce,
nebo postavy Palouckého i Matouše ve Smetanově Hubičce. Věnuje se
i koncertní tvorbě a jeho repertoár obsahuje také oratorní a kantátová
díla i písňové cykly.

David HERNYCH | housle
Narodil se v roce 2003 a na housle začal hrát ve čtyřech letech pod vedením
profesorky Ludmily Štětinové. Od roku
2014 studuje na GMHS u prof. Jiřího
Nováka. Získal první cenu na soutěži
ZUŠ MŠMT (2014), stal se laureátem
20. a 21. ročníku Mezinárodní houslové
soutěže Josefa Muziky (2016, 2017), kde
byl oceněn stříbrnou medailí a cenou
za nejlepšího českého účastníka ve třetí kategorii na MHS Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí. Letos sólově koncertoval v rámci festivalu Mladé talenty
Josefu Sukovi na zámku Štiřín a v Dvořákově síni Rudolfina s Českou
studentskou filharmonií.
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Josef POPELKA
varhany

Hru na varhany studoval
na kroměřížské konzervatoři
u prof. K. Pokory. Na pražské
HAMU pokračoval studiem
u prof. Dr. J. Reinbergera, po
jeho smrti studoval u prof.
J. Hory. Uměleckou aspiranturu absolvoval pod vedením
prof. M. Šlechty. Zúčastnil se několika 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 snímek 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 soutěžních 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.

QUARTETTO TELEMANN
Vladimír PETR | flétna, altová zobcová flétna
David PROSEK | hoboj, anglický roh
David HOLÝ | mandora, kytara, Petr HOUDEK | violoncello

Komorní soubor Quartetto Telemann vznikl koncem osmdesátých
let v Praze. Díky svému netradičnímu nástrojovému obsazení – flétna,
hoboj, kytara, violoncello – se velmi rychle začlenil do koncertního
života nejprve na domácích podiích a poté i v zahraničí. Flétnista
a hobojista střídají zobcové flétny a anglický roh, kytarista mandoru
a violoncellista violu da gamba, což umožňuje interpretovat hudbu všech
hudebních stylů od renesance až po hudbu současnou. Těžiště repertoáru
je však v hudbě mistrů baroka a klasicismu. Již v roce 1992 natočil soubor své první CD. Uměleckým vedoucím je flétnista Vladimír Petr,
na hoboj a anglický roh hraje solo-hobojista Symfonického orchestru
Českého rozhlasu David Prosek. Na kytaru hraje David Holý, absolvent
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Milana Zelenky, profesora pražské Akademie múzických umění a místo
violoncellisty zastává Petr Houdek – koncertní mistr skupiny violoncell orchestru Státní opery Praha. O úspěších tohoto souboru svědčí
i jeho jednotlivé koncerty a turné v zahraničí. Quartetto Telemann
se představilo posluchačům dvakrát na turné ve Španělsku, hostovalo
v Maďarsku, Polsku, Rakousku, Německu, Itálii a USA. Velký úspěch
sklidil v americké Iowě, kam byl pozván v souvislosti s oslavami stého
výročí úmrtí Antonína Dvořáka. A právě ve Spillville a dalších místech,
kde Dvořák žil a působil, členové kvarteta uskutečnili řadu koncertů
nejen sami, ale i společně s tamním souborem obdobného složení.
Svůj repertoár zde rozšířili mj. o 15 Variací na téma z Amerického kvartetu F dur A. Dvořáka, zkomponovaných k této příležitosti patnácti americkými skladateli. Domácímu publiku je Quartetto Telemann známo
z koncertních sálů, hradů a zámků. Pravidelně vystupuje i v netradičních
a dnes velmi atraktivních prostorách – např. v jeskyních Moravského krasu
(Macocha, Balcarka) a v Koněpruských jeskyních. Quartetto Telemann často
zve ke spolupráci zpěvačky – např. sólistku ND v Praze Danu Burešovou,
Hanu Jonášovou.

DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO
Slávka VERNEROVÁ-PĚCHOČOVÁ | klavír
Štěpán PRAŽÁK | housle, Petr VERNER | viola
Jan ŽĎÁNSKÝ | violoncello

Obsazení Dvořákova klavírního kvarteta vykrystalizovalo z osobností, které jsou spjaté předchozími komorními zkušenostmi. S cellistou
Janem Žďánským hrála Slávka Pěchočová v triu IUNO od roku 1999, již
za dob studií na AMU. Tato spolupráce pak pokračovala v rámci nahrávání
kompletního komorního díla Leoše Janáčka (2005–2007). Umělecké
setkání klavíristky Slávky Pěchočové s houslistou a violistou Petrem
Vernerem se datuje k červenci 2009. Shodou okolností právě v obsazení klavírního kvarteta. Záhy spolu založili komorní duo Spring a od té
doby se věnují komorní hudbě společně. Následovala četná spolupráce
s dalšími skvělými umělci, například s Janem Talichem, Bohuslavem
Matouškem, Michalem Kaňkou, Pavlem Nejtkem Ludmilou Peterkovou,
Pavlem Vernerem, Martinou Bačovou, Tomášem Jamníkem či Alžbětou
Vlčkovou. Upřímné přání Spring Dua založit větší stabilní soubor a řada
podnětů stran dramaturgie koncertů dala vzniknout klavírnímu kvartetu s počátečním obsazením: Slávka Vernerová-Pěchočová klavír, Jana
Vonášková-Nováková housle, Petr Verner viola a Jan Žďánský violoncello.
Později došlo z rodinných důvodů k výměně houslisty. Nyní hraje na
postu primária Štěpán Pražák. Ansámbl z počátku vystupoval pod názvem Spring Piano Quartet. Následně kvarteto obdrželo laskavé svolení k užívání Dvořákova jména od přímého potomka skladatele, pana
Antonína Dvořáka III. Vzápětí název schválila i Společnost Antonína
Dvořáka. Velký dík za vznik Dvořákova klavírního kvarteta patří uměleckým garantům, profesoru Ivanu Moravcovi a Mistru Václavu Hudečkovi.
Dvořákovo klavírní kvarteto se velmi rychle etablovalo mezi přední
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české komorní soubory. Vystupuje na našich prestižních festivalech.
V roce 2015 kvarteto debutovalo úspěšně v Londýně, kde získalo pozvání
na další významná angažmá. Dvořákovo klavírní kvarteto se věnuje také
propagaci soudobé hudby. Svá díla mu věnovali mimo jiné skladatelé
Ondřej Kukal, Martin Hybler či Karel Janovický.

PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ BOHUSLAVA MARTINŮ
Šestnáctý ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2018 – projekt
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a Společnosti Zdeny Janžurové
– rozšiřuje již pravidelně oblast mimoškolních aktivit studentů 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 písňové tvorbě, která odpovídá svými nároky technickým možnostem jak začínajících, tak i pokročilých studentů sólového zpěvu
a snaží se podnítit studenty i pedagogy 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 interpretaci lidové písně, Cena Festivalu Jarmily Novotné
pro nejmladšího oceněného účastníka soutěže, Cena Karla Hartiga
pro soutěžící z Prahy 3, Cena Nekonvenčního žižkovského podzimu za
interpretaci písně 20. či 21. století, Cena Českého rozhlasu pro soutěžící
ve II. kategorii a na nejlepšího účastníka 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 (dnes již druhý koncert
v Sále Martinů na HAMU), který následně jednotlivé části koncertu
ze záznamu vysílá.

POVINNÉ SOUTĚŽNÍ PÍSNĚ B. MARTINŮ
Kategorie D:
Kvočna nebo Kuře (Dětské písně)
Rozmarýn
Otevření slovečkem
(Písničky na jednu stránku)

II.A kategorie (HŠ + ZUŠ):
Koleda milostná
Spoza čiernej hory
(Nové slovenské písně)
Koníčky na ouhoře (Čtyři písně)

II.B kategorie
(gymn.+konz):
Ukolébavka
(Dvě písně na texty negerské poezie)
Povedz že mi, povedz
I.B kategorie:
(Nové slovenské písně)
Hlásný
Zvolenovcí chlapci
Tajná láska (Písničky na dvě stránky) (Písničky na dvě stránky)
U maměnky (Písničky na jednu stránku)
II.C kategorie
I.C kategorie:
(ZUŠ, gymn. + konz.)
Chodníček (Písničky na jednu stránku) Smutný milý
Vysoká veža (Nový Špalíček)
Zvědavá dievča (Nový Špalíček)
Ej, poznať je to, poznať
Ej, poznať je to, poznať
(Nové slovenské písně)
(Nové slovenské písně)
I.A kategorie:
Veselá dievča (Nový Špalíček)
Rosička (Písničky na jednu stránku)
Touha (Nový Špalíček)
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PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

Svoji činnost zahajuje s příchodem Josefa Kšici na uvolněné místo
regenschoriho do katedrály sv. Víta. Těleso pravidelně vystupuje při
katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou
aktivitu minulých epoch. Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla
české (A. Dvořák, Z. Fibich, L. Janáček, J. D. Zelenka, F. X. Brixi), ale
i světové duchovní tvorby (J. S. Bach, C. Franck, G. F. Händel, A. Caldara),
z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře. Sbor se účastnil několika prestižních festivalů duchovní hudby (Canto gregoriano e polifonia
sacra – Itálie a Musica Liturgica – Izrael).

Dagmar VAŇKÁTOVÁ
soprán

Zpěv vystudovala na Pražské konzervatoři (1979–1984) u prof. V. Passerové a M. Boháčové. Od r. 1985 se stala
sólistkou Komorní opery Praha (později
Opera Mozart), kde nastudovala role
Rosiny (G. Paisiello: Lazebník sevillský),
Despiny (W. A. Mozart: Cosi fan tutte),
Blondy (W. A. Mozart: Únos ze serailu),
Zuzanky (W. A. Mozart: Figarova svatba) a Královny noci (W. A. Mozart:
Kouzelná flétna). Díky této roli získala v r.1996 angažmá ve Státní
opeře Praha, kde nyní vystupuje v roli Gildy (G. Verdi: Rigoletto), Lucie
(G. Donizetti: Lucia di Lammermoor), 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). Získala též
několik cen v pěveckých soutěžích. Jako sólistka vystoupila na několika
nahrávkách (B. M. Černohorský, J. J. Ryba, F. X. Thuri), spolupracovala i s O. Soukupem (sopránový part v představení H. Bosch – Zahrada
rajských potěšení, sopránové sólo v pohádce Pták Ohnivák). Stala se
první českou interpretkou sopránového partu ve Vodní hudbě pro Český
Krumlov F. X. Thuriho (napsaného pro ni), písňového cyklu V. Matouška
„Nad krajinou“ na slova P. Dostála a v ČR premiérově uvedla skladbu
H. P. Birtwistla „The Women and the Hare“.

Přemysl KŠICA | varhany
Narodil se v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval
studium hry na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze (prof.
Josef Popelka) a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní
improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy
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a Johannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních
kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi,
Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě,
v roce 2004 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani,
v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010
2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě. V Praze
působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména
v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na
církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích.
Věnuje se koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahraničí. Spolupracuje s různými vokálně-instrumentálními soubory (Kühnův smíšený
sbor, Pražský filharmonický sbor, Pražský katedrální sbor, Český filharmonický sbor Brno).

Josef KŠICA | dirigent
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 členem Pražského filharmonického sboru, se kterým
podnikl četná zahraniční 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 účinkování 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 mezinárodní 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.

Monika URBANOVÁ
housle

Houslistka Monika Urbanová roz.
Růžková studovala v letech 2000–2006
na Pražské konzervatoři pod vedením
prof. Dagmar Zárubové a prof. Jaroslava Foltýna. V roce 2011 završila
magisterské studium na AMU v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause a prof.
Leoše Čepického. V letech 2009–2010
absolvovala roční stáž na Hochschule
für Musik und darstellende Kunst Wien ve třídě prof. Petera Schuhmayera. Monika je laureátkou řady mezinárodních soutěží (Soutěž
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J. Muziky, Soutěž konzervatoří, Soutěž Nadace B. Martinů, Stephanie-Hohl Wettbewerb ve Vídni). Pravidelně se účastnila mezinárodních
mistrovských kurzů např. Sommerakademie Prague – Vienna - Budapest, Akademie v Telči, Meadowmount – USA, Encuentro de música
y academia de Santander, Letní kurzy v St. Wolfgang Rakousko. Monika je od r. 2010 stálou členkou skupiny prvních houslí Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Jako sólistka vystoupila
se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, s Filharmonií HK,
s Komorním orchestrem Pavla Haase. Monika Urbanová se intenzivně věnuje komorní hře, působila ve Phantasy Quartet, Trio con brio.
Byla členkou smyčcového kvarteta Eve Quartet (2007-2016), s kterým
se kromě klasického repertoáru věnovala také swingu. Vystupovala
v představení Easy Living Divadla Mlejn, které spojovalo klasický
koncert se vzdušnou vertikální akrobacií. Zúčastnila se také projektu
„Vivaldi show“ – spojení Čtveroročních dob A. Vivaldiho se scénickým tancem a projekcí. Koncertuje v nevšedním spojení s varhanami
a harfou. V roce 2011 vyšlo její první CD „Violin and organ.“ S harfistkou
Hedvikou Mousa Bacha tvoří od r. 2010 duo Beautiful Strings. Vydaly
v roce 2014 CD s díly francouzských mistrů „Beau Soir“.

Zdeněk PLECH | bas
Sólista Opery Národního divala basista Zdeněk Plech vystudoval brněnskou
konzervatoř a JAMU ve třídě Marty
Beňačkové. V současné době se zdokonaluje u Pavla Kamase. Během studií
se stal laureátem mezinárodní pěvecké
soutěže Mikuláše Schneidera-Trnavského (1998) a finalistou prestižní belcantové soutěž Ferrucia Tagliaviniho (Graz,
2002). Během studia Zdeněk Plech
hostoval krátce v Moravském divadle Olomouc, v letech 2004–2004 byl
sólistou Národního divadla Brno, kde nastudoval více než dvacet rolí,
od roku 2004 je v angažmá Národního divadla v Praze. Často vystupuje
v zahraničí. V roce 2003 byl pozván operou v Cincinnati (USA), o rok
později hostoval na festivale v San Sebastian ve Španělsku (Tom ve
Verdiho Maškarním plese), opakovaně vystupoval na letním festivale
v rakouském Garsu. Od roku 2006 je stálým hostem Canadian Opera
Company v Torontu, kde se představil v inscenacích Verdiho Dona Carlose, Belliniho Normy, Bergova Vojcka, Beethovenova Fidelia, Dvořákovy
Rusalky a Janáčkovy opery Z mrtvého domu a v roce 2006 účinkoval
při slavnostním otevření nového torontského centra Four Seasons
Center ve Wagnerově Prstenu Nibelungově (Fasolt ve Zlatu Rýna a Hagen
v Soumraku bohů). V prosinci 2006 debutoval v Berlínské státní opeře
(Král ve Verdiho Aidě). V letech 2007 a 2010 se představil v Arizona Opera ve Phoenixu, USA (Pucciniho Bohéma a Mozartova Kouzelná flétna).
Bohatý je i jeho koncertní a oratorní repertoár (Dvořákovo Stabat Mater,
Verdiho Requiem, Bachovo Vánoční oratorium aj.), s nímž procestoval
řadu zemí a spolupracoval s předními tělesy v Německu (Bamberger
Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie), Francii (Orchestre
National de France), Japonsku (Gunma Symphony), Anglii (BBC Symphony
Orchestra London), Brazílii ad. Podílel se na nahrávkách Janáčkových
oper Příhody lišky Bystroušky (BBC) a Výlety pana Broučka (Deutsche
Grammophon, nejlepší operní nahrávka roku 2009) a Dvořákově oratoriu Stabat Mater (Sony Classical). V roce 2008 natočil své první sólové CD s Biblickými písněmi Antonína Dvořáka (BBC). Účinkoval rovněž
v pražské produkci muzikálu Cats (nominace na Cenu Thálie 2004)
a sám dva muzikály zkomponoval (Marnotratný syn a Kazatel). Zdeněk
Plech je držitelem ceny Komerční banky za nejlepší výkon na jevišti
Národního divadla za rok 2005.
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Jana BEZPALCOVÁ
akordeon

Hru na akordeon studovala na konzervatoři v Českých Budějovicích, na
VŠMU v Bratislavě a na Hochschule
für Musik Franz Liszt v německém
Výmaru. Zde své vzdělávání završila
postgraduálním studiem „Konzertexamen“, které je nejvyšším stupněm
vzdělání v instrumentálních oborech
na hudebních akademiích v Německu.
Během studií se Jana Bezpalcová úspěšně účastnila mnoha mezinárodních i českých akordeonových soutěží a absolvovala rovněž četné
mistrovské kurzy, pořádané v Německu renomovanými akordeonovými pedagogy a sólisty. Od roku 2005 žije v Praze a pokračuje
v koncertní činnosti v České republice i jinde v Evropě. Podílí se
také na nejrůznějších hudebně-literárních a hudebně-divadelních
projektech jakož i projektech zasahujících do oblastí mimo žánr vážné
hudby. Příležitostně se Jana Bezpalcová věnuje i komponování. Některé
z jejích skladeb vydalo německé vydavatelství AUGEMUS Musikverlag
a v letech 2011 a 2013 byl nakladatelstvím chromatika.cz vydán
první a druhý díl její „Školy hry na knoﬂíkový akordeon“, která je první
českou učebnicí hry na tento nástroj vydanou od padesátých let
20. století.

Miroslav ČVANČARA
mluvené slovo

Syn Františka Čvančary, jenž spolu se
svým bratrem Ferdinandem ve dvacátých a třicátých letech 20. století jako
jeden z průkopníků české kinematografie provozoval půjčovnu filmů a několik
pražských a mimopražských biografů.
Založil jeden z prvních tuzemských
filmových archivů. Miroslav v letech
1949–1992 pracoval nepřetržitě u Čs. státního filmu. Je členem Klubu
přátel Žižkova a identifikační komise Národního filmového archivu. Od
roku 1963 publikuje časopisecky, především na kinematografická témata. V roce 2011 spolu s bratrem Jaroslavem vydal knihu Zaniklý svět
stříbrných pláten.

Jaroslav ČVANČARA
mluvené slovo

Bratr Miroslava Čvančary. Zabývá se
moderními dějinami, především dějinami totalitních režimů a domácího
i zahraničního odboje. Pod vlivem rodinné tradice se rovněž věnuje dějinám kinematografie v českých zemích.
V osmdesátých letech natočil několik
samizdatových dokumentárních filmů.
Spolupracuje s Čs. televizí, publikoval několik knih a desítky odborných článků, mj. v časopise Paměť a dějiny vydávaném Ústavem pro
studium totalitních režimů.
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PECH CELLO QUARTET
Jan PECH, Jiří HOŠEK, Petr CHUDOBA, Jan ŽDÁNSKÝ
violoncello
Violoncellový kvartet, vedený Janem Pechem, působí na české scéně
od roku 2006. Za tu dobu doprovodil svou hudbou celou řadu společenských setkání a pod opuštěnými evolučními názvy „Prague Cello
Quartet“ a později „Prague Cello Project“ provedl mnoho celovečerních
pořadů. Obsazení 4 violoncell exponuje individualitu hráčů, charakter jejich nástrojů i violoncellový zvuk, který je ze všech smyčcových
nástrojů nejbližší lidskému hlasu, a to nejen rozsahem, ale i barvou.
Rozsáhlý repertoár kvartetu dnes pokrývá všechna období hudebního
vývoje, ale těžiště spočívá v uměleckém ztvárnění skladeb moderních
žánrů. V kvartetu vystupují význačné osobnosti české violoncellové
školy, jejichž práce zasluhuje bližší pozornost: Jiří Hošek (*1955) se narodil v Praze
v umělecké rodině. Je znám především jako
violoncellový virtuos. Po absolutoriu Pražské konzervatoře a AMU (ve třídě prof. Miloše Sádla) pokračoval ve studiu na Pařížské
konzervatoři. Je laureátem řady význačných
mezinárodních soutěží (Pražské jaro). Vedle
koncertní činnosti současně působil jako
pedagog na pražské AMU. Jako pianista a zároveň kapelník skupiny
Country Band Newyjou se již přes třicet let řadí mezi elitu i na naší
country scéně. Je ztělesněním hudebníka, který nečiní rozdíl mezi
„vážnou a populární“ hudbou. Hudební umění
vnímá jako půvabnou průvodkyni životem a
dokáže se mistrně orientovat ve všech jejích
žánrech. Jan Pech – vedoucí kvartetu; je
absolventem Pražské konzervatoře, Matematicko-fyzikální fakulty UK (obor Matematické
a počítačové modelování), AMU v Praze (prof.
R. Lojda, prof. Daniel Veis, doc. Jiří Hošek)
a postdoktorálním pracovníkem Ústavu termomechaniky AV ČR. Jako violoncellista již provedl několik celovečerních recitálů a spolupracoval s mnoha orchestry (Berg, Kom. orch.
P. Haase, Philharmony of the Nations, NTUSO Taipei, Filharmonie
mladých Praha, Talichův komorní orch.). Jako sólista za doprovodu
orchestru vystupuje v ČR, Asii i Africe a to při provedení koncertů
C. Saint-Saëna, J. Haydna, A. Krafta a především A. Dvořáka. Působí
i v projektech jiných žánrů, např. skupina Aktual Milana Knížáka.
Zúčastnil se mistrovských kurzů v Semmeringu a úspěšně i soutěže
Pražského jara 2012. Petr Chudoba (*1987).
Po vystudování Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze a Pražské Konzervatoře, na obou školách ve třídě MgA. Vladana
Kočího, pokračoval na Hudební a taneční
akademii múzických umění v Praze ve třídě
doc. Jiřího Hoška. Během bakalářského studia
absolvoval roční Erasmus-stáž na Hochschule
für Musik Detmold ve třídě Prof. Xenie Janković.
V magisterském studiu poté pokračuje na Hochschule für Musik Nürnberg
u Prof. Siegmunda von Hauseggera. Jako sólista vystupoval s orchestrem
studentů HAMU (2014) a Hochschulorchester der HfM Nürnberg (2015).
Jako komorní hráč získal 1. a 2. cenu s klavírním triem v letech 2014
a v r. 2018 na soutěži Komorních souborů Mozartverein 1829 e.V.
Obdržel mnohá vyznamenání a stipendia, např. cenu DAAD 2013 nebo
Deutschland Stipendium 2016/17. Působil v Nürnberger Symphoniker,
Sinfonieorchester Münster, Philharmonisches Orchester Würzburg a v současnosti je členem Staatsorchester Rheinische Philharmonie Koblenz.
51

Jan Žďánský studoval na konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Na Hudební
fakultě AMU v Praze byl posluchačem ve třídě
Prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např.
u Prof. Victorie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye (Vídeň), Prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj. Je
laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999,
držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu nad Moh., nositelem několika cen
ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd.
Spolupracuje jako sólista s Komorní filharmonií Pardubice, Capella
Pallatina Mannheim, Tutti Bordeaux.

Miroslav SMRČKA
trubka

Miroslav Smrčka (1985) pochází z hudební rodiny. Na trubku se učil od osmi
let pod vedením svého otce. Pražskou
Konzervatoř abslovoval ve třídě prof.
Miroslava Kejmara. V roce 2012 ukončil
magisterské studium na HAMU. V roce
2003 získal 1. cenu na Soutěži Konzervatoří v Ostravě zároveň s oceněním za nejlepší provedení povinné skladby. V roce 2011 byl finalistou Onlybrass
v Antverpách. Sólově vystupoval s mezinárodním studentským orchestrem
ve Wangenu, se Západočeským symfonickým orchestrem a orchestrem
Roxy. Působil v činohře Národního divadla a v komorním orchestru Berg.
S komorním žesťovým souborem absolvoval turně po Japonsku. S Dixielandem koncertoval v Austrálii a ve Spojených arabských emirátech. Věnuje
se také jazzu a latinskoamerické hudbě. Dlouhodobě spolupracuje s varhaníkem Přemyslem Kšicou. Je členem žesťového kvinteta KVintet. Od roku
2016 je 1. trumpetistou Karlovarského symfonického orchestru.

VIRTUOSI PRAGENSES | komorní orchestr

Virtuosi Pragenses založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz
a dirigent Libor Hlaváček. Členové tohoto vysoce renomovaného tělesa
jsou přední pražští (PKO, SOČR, ND, ČF) instrumentalisté. Kritiky na jejich
hře nejvíce oceňují muzikálnost, kultivovaný zvuk a precizní provedení
skladeb. Vedle rozsáhlé domácí koncertní činnosti (včetně vystoupení na
festivalu Pražské jaro) orchestr účinkoval na významných zahraničních
pódiích – Wiener Festwochen, Mezinárodní hudební festival v Dubrovníku, Festage Passau, Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, Pražský podzim, Podblanický podzim, Doteky české hudby, Talichův
Beroun atd. Natočil celou řadu rozhlasových a televizních snímků vysoké
umělecké kvality a spolupracuje s českými gramofonovými firmami.
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Více než třemi směry…

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s výhradně vlastním českým kapitálem
působící na území celé republiky v oblastech:

ŽELEZNIČNÍ STAVBY
■

POZEMNÍ STAVBY
■

INŽENÝRSKÉ STAVBY
■

AUTODOPRAVA
A MECHANIZACE
■

ZÁMEČNICTVÍ
■

HOTELOVÉ
A GASTRO SLUŽBY
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

T/ +420 387 410 054, F/ +420 387 412 521
E/ info@edikt.cz
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JUBILEUM
Luboš SLUKA 90 let
Český hudební skladatel,
se narodil 13. září 1928
v Opočně ve východních
Čechách.
Po studiu na reálném
gymnáziu v Rychnově nad
Kněžnou pracoval šest let
v otcově knihtiskárně v Opočně. Po jejím násilném zničení v roce 1950 odchází
na Pražskou konzervatoř,
kde získává tři absolutoria
v oborech dirigování u prof.
Špidry a A. Klímy (1954),
bicích nástrojů u prof. Špačka a skladby u prof. F. Píchy
a M. Krejčího (1955). AMU absolvoval v oboru skladby u prof. J. Řídkého
a P. Bořkovce a filmovou a scénickou hudbu u prof. V. Trojana v roce 1959.
Ačkoliv většinu života prožil ve svobodném povolání skladatele, působil
také i v několikavýznamných funkcích. Byl dramaturgem Čs. televize,
šéfredaktorem Pantonu, předsedou Asociace hudebních umělců a vědců.
Od roku 1994 je členem Pondělníků.
V roce 1951 byl přijat v Paříži A. Honeggerem za jeho žáka, právě tak
jako G. Auricem za jeho asistenta. Pobyt v Paříži mu byl z politických
důvodů znemožněn. Slukovo dílo je velmi rozsáhlé a žánrově různorodé.
Dominuje v něm oblast komorní hudby (4 smyčcové kvartety, dua, tria,
sonáty, kde zejména violoncellová dosáhla světového ohlasu, nepochybně díky P. Casalsovi, který ji uváděl na svých kurzech).
Vokální tvorbu reprezentuje 14 písňových cyklů, řada sborů a čtyři
kantáty. Velký ohlas má tvorba pro děti a mládež (Klavírní školička, Hry
a sny, Klavírní brevíř, Návraty). Symfonická je reprezentována 10 skladbami (Oravská balada, Cesta uzdravení, Z Východních Čech, Sinfonietta,
Lento affabile). 85 hudeb k filmům všech žánrů, 30 televizním inscenacím,
6 seriálům a více než 130 šansonů a populárních skladeb, pak jen dokresluje široké spektrum Slukovy tvorby. Jeho skladby, zejména z oblasti vážné
tvorby, jsou zachovány na více než 25 gramofonových deskách (též v Rusku,
USA, Japonsku, Německu), 18 CD (ve Francii, Japonsku, Německu, Kanadě,
USA, Holandsku, Belgii, Švýcarsku) a souborné vydání celého Slukova díla
realizuje vydavatelství EDITIO MUSICA HUMANA, které v roce 1990 založil
(dosud bylo vydáno 106 svazků). Celá řada Slukových skladeb byla vyznamenána různými cenami ve světě (Moskva, Varšava, Vídeň, Cannes, La Plata,
Milano) i doma (cena Pražské konzervatoře, ČHF, Pantonu, Ministra kultury a jiné). Vedle hudebních ocenění byl vyznamenán čestnou medailí
T. G. Masaryka a v roce 2003 na jeho počest Mezinárodní astronomická
společnost pojmenovala nově objevenou planetku (asteroid) jeho jménem
(LUBOSLUKA).
Hudba L. Sluky nikdy nepodlehla jednoznačné žádné z novodobých skladebných technik či směru, leč poučena jejich existenci vědomě navazuje na
nejlepší tradice některých klasiků 20. století, z českých zejména na estetiku
a dikci L. Janáčka a hlubokou a opravdovou senzibilitu J. Suka a B. Martinů.
Sluka se rovněž věnuje tvorbě výtvarné a literární (dosud například vydal tři
básnické sbírky, napsané v klasické japonské formě haiku).
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IN MEMORIAM…
osobnostem,
které se významně zasloužily
o festival NŽP

doc. Otomar KVĚCH
* 25. 5. 1950 – † 16. 3. 2018

Hudební skladatel, pedagog, dramaturg
a varhaník

prof. Božena KRONYCHOVÁ
* 14. 3.1929
–
† 6. 11. 2017
Klavíristka
a pedagožka

prof. Zuzana RŮŽIČKOVÁ
* 14. 1.1927
–
† 27. 9. 2017
Cembalistka
a pedagožka

Městská část Praha 3 od nového roku úspěšně odstartovala program
Trojka pro seniory, jehož patrony jsou místostarostové David Gregor a Ivan
Holeček. Program, jehož veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma, je
cílený zejména na ty občany v důchodovém věku, kteří mají málo vyžití
a hrozí jim sociální vyloučení. „Takoví lidé se často uzavřou do své samoty.
Snažíme se tedy, aby svůj volný čas trávili aktivněji a mezi svými vrstevníky,“ uvedl místostarosta pro sociální oblast Gregor. Podle něj jde zejména
o seniory, kteří se doposud nijak neangažovali a nejsou ani členy žádného
klubu seniorů. „Podle posledního sčítání lidu je na Praze 3 třináct tisíc seniorů. Jedná se tedy o poměrně významnou skupinu. Jsem přesvědčen,
že je potřeba seniorům pomáhat a snažit se udělat podzim jejich života
krásnější,“ poznamenal místostarosta Holeček.
Vedle již tradičních aktivit jako jsou Taneční odpoledne pro seniory
či Luštění s Prahou 3, které finišuje právě v září, program zahrnuje například Plavání s Trojkou pro seniory, Žižkovem s kvízem, výlety a vycházky
pro seniory, odpoledne s živou hudbou pod názvem Operetka či kurzy
Nordic Walkingu. Níže malá ochutnávka toho, co pro seniory z naší
městské části plánujeme na podzim:

PLAVEME S TROJKOU PRO SENIORY
Úterý, středa, čtvrtek od 12:00 do 12:45
Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19
Poukázky lze vyzvednout vždy s týdenním předstihem v budově radnice
na adrese Havlíčkovo nám. 700/9, v prvním patře, kancelář č. 116, Po a St
od 13:00 do 16:00, Út a Čt od 9:00 do 12:00.

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ
24. – 27. 9. 2018
Program je rozdělen na Sportovní den na náměstí Jiřího z Poděbrad,
Taneční odpoledne s Žižkovankou v Kongresovém sálu hotelu Olšanka,
koncert živé hudby v Atriu, promítání v kinu Aero a nově také na Projížďku
historickou tramvají.
Poukázky na Projížď ku historickou
tramvají lze vyzvednout od 12. 9. 2018
v budově radnice na
adrese Havlíčkovo
nám. 700/9, v prvním patře, kancelář
č. 116, Po a St od
13:00 do 16:00, Út a Čt od 9:00 do 12:00.

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
Po předchozí domluvě – ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, Bc. Zdeňka
Hošková, tel.: 222 116 451 či e-mailem na: zdenkah@praha3.cz.
56

z ÁVĚREM…
Vážení milovníci hudby a Prahy 3!

S

tát se patronem Nekonvenčního
žižkovského podzimu bylo pro
mne touhou již od prvního koncertu, který jsem navštívil. Právě
nekonvenční pojetí, multižánrovost,
kvalitní interpreti a velmi milé publikum mne vyprovokovalo k tomu, abych pomohl získat další partnery, kteří
zaručí kontinuitu a kvalitu tohoto projektu, na který může
být Praha 3 velmi hrdá. Osobně považuji tento hudební
festival za jednu z nejsmysluplnějších kulturních akcí MČ
Prahy 3. V dnešní době vítám veliké mezigenerační pro-

Zástupce starostky MČ Praha 3 MgA. Ivan Holeček se Sedláčkovým
kvartetem při koncertě NŽP 2017 v Obřadní síni Žižkovské radnice.

pojení, které s sebou interpretace a poslech kvalitní vážné
hudby v rámci festivalu přináší. Na tomto festivalu tak
můžeme zažít opravdový svátek hudby a poznávání. Za toto
vše děkuji panu Hoškovi a samozřejmě partnerům, kteří
letošní festival podpořili a umožnili tak pokračování této
hodnotné tradice. Vám všem pak přeji silný kulturní zážitek.
MgA. Ivan Holeček
zástupce starostky městské části Praha 3

ZÁJEMCI O VSTUPENKY NA NŽP
každoročně již koncem června očekávají zahájení předprodeje
na tradičním místě před Trafikou na Olšanském náměstí.
(foto NŽP, červen 2017)
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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

Městská část Praha 3

Hlavní město Praha

partner festivalu:

NADACE
ŽIVOT
UMĚLCE

Nadace Leoše Janáčka

Gymnázium
a Hudební škola
hl. m. Prahy

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Ing. Stanislavu SOJKOVI, jednateli firmy SEAL, spol. s r.o.,
která nepřetržitě a spolehlivě poskytuje internetové zpravodajství
o festivalu.

