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NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM

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

VSTUPENKY / TICKETS:

Předprodej vstupenek, programové brožury,
zajišťuje výhradně
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Táboritská 26, Praha 3, tel.: 734 478 438

Slovo úvodem
Vážení návštěvníci festivalu,
dámy a pánové, vzácní hosté!

P

odzimní měsíce lákají k návštěvám festivalů a koncertů. Platí to i v případě hudební události, kterou je letos
již 21. Mezinárodní hudební festival Nekonvenční
žižkovský podzim. Co může potkat milovníka klasické hudby na podzim lepšího, než možnost navštívit místo, ve kterém se koná festivalový koncert s atraktivní programovou nabídkou. Snad jen
možnost vydat se na nějaký jiný a ještě atraktivnější festival. O pomyslném „žebříčku atraktivity“
si ovšem rozhoduje každý sám a faktory, jež ho
ovlivňují, jsou rozmanité. Prestiž a historie Nekonvenčního žižkovského podzimu, aktuální nabídka
programu či umělců, dostupnost a celková vlídnost
dané lokality k návštěvníkům – zkrátka, přidejte si
dle libosti další důvody, kvůli kterým se rozhodnete
na podzim oprášit večerní oděv. Vážíme si našeho kulturního dědictví a proto patří velký dík panu
doc. Jiřímu Hoškovi i umělcům, partnerům a příznivcům, kteří se na tomto významném festivalovém
projektu jakkoliv podílejí. A co nás letos čeká?
Na podzim se uskuteční celkem šestnáct akcí
„vážné“, ale i méně vážné hudby. Při zahajovacím
koncertu zazní též verše Jaroslava Seiferta. Na území Prahy 3 se každoročně sjíždějí občané z celé
Prahy a jsem ráda, že se k nám řada z nich vrací i později, protože je nalákaly naše významné
památky, které chtějí poznat blíž. Osobně se na
letošní ročník festivalu velmi těším a věřím, že ti,
kteří k nám zavítají poprvé, nebudou zklamáni
jednotlivými koncerty, vlídností i celkovou krásou.
Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3

Milí přátelé a příznivci
žižkovského festivalu!

V

podzimních měsících vstupujeme letošním 21. ročníkem do třetího desetiletí festivalu,
který se pro Vás podařilo i tentokrát sestavit a programově zajistit. Náš žižkovský svátek
hudby zachovává i tentokrát osvědčenou dramaturgickou koncepci. Věřím, že v letošní nabídce 16 akcí,
z toho 14 koncertů a 2 filmových projekcí, na 14 místech Prahy 3, každý z Vás nalezne to, co je mu nejbližší.
Opět se hudební umění stane průvodcem po naší
pozoruhodné městské části. Připomeneme si letošní
jubilejní rok Ludwiga van Beethovena i 500. výročí
reformace. Budu se těšit, že se s Vámi po roce opět
na koncertech setkám. Přeji Vám hodně neopakovatelných uměleckých zážitků!
doc. Mgr. Jiří Hošek
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PŘEHLED KONCERTŮ
adresář

1. K O N C E R T
21. září 2017
čtvrtek v 19.00 h

8. K O N C E R T
22. října 2017
neděle v 16.30 h

ZE ŽIŽKOVA
NA MONTMARTRE

KONCERT VÍTĚZŮ
15. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
B. MARTINŮ

zahajovací koncert
Základní škola a mateřská
škola Jaroslava Seiferta
Vlkova 31/800, Praha 3

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

2. K O N C E R T
25. září 2017
pondělí v 19.00 h

9. a 10. K O N C E R T
25. října 2017
středa v 17.00 a 19.00 h

MISTŘI BAROKA
U SVATÉ ANNY

OHLÉDNUTÍ ZA NŽP

Aula

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

3. K O N C E R T
3. října 2017
úterý v 19.30 h

VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL
Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3

4. K O N C E R T
5. října 2017
čtvrtek v 19.00 h

PÍSNĚ ČESKÝCH
KANCIONÁLŮ
k 500. výročí reformace
Betlémská kaple na Žižkově
Prokopova 4, Praha 3

5. K O N C E R T
12. října 2017
čtvrtek v 19.00 h

PLANGE QUASI VIRGO
/PLAČTE JAKO PANNY/
Vokální hudba
vrcholné renesance
a manýrismu
Gymnázium K. Sladkovského
Aula

Sladkovského nám. 8, Praha 3

6. K O N C E R T
14. října 2017
sobota v 16.00 h

ŽIŽKOVSKÁ
RADIOREVUE
s písněmi Jaroslava Ježka

Kulturní centrum Vozovna
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
Praha 3

11. K O N C E R T
28. října 2017
sobota v 16.30 h

VARHANNÍ KONCERT
k Státnímu svátku ČR
Národní památník na Vítkově
Slavnostní síň

K Památníku 1900, Praha 3

12. K O N C E R T
31. října 2017
úterý v 19.00 h

„FANTASIE“
NA ŽIŽKOVSKÉ
RADNICI
Žižkovská radnice – Obřadní síň
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

13. a 14. K O N C E R T
7. listopadu 2017
úterý v 18.00 a 19.30 h

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

15. K O N C E R T
8. listopadu 2017
středa v 19.00 h

BAROKNÍ SONÁTY
Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy – Komor ní sál
Komenského nám. 400/9, Praha 3

Hotel Ariston & Ariston Patio
Seifertova 65, Praha 3

16. K O N C E R T
16. listopadu 2017
čtvrtek v 19.30 h

7. K O N C E R T
17. října 2017
úterý v 19.00 h

HAYDN: SYMFONIE
„MERKUR“

DVOŘÁK: MŠE D DUR
„LUŽANSKÁ“
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ZD
projekce filmových
AR
dokumentů Jiřího Hoška M A

kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského nám., Praha 3

závěrečný koncert festivalu
k Státnímu svátku ČR
Vysoká škola ekonomická
na Žižkově – Vencovského aula
nám. W. Churchilla 4, Praha 3

ZAMĚŘENÍ FIRMY
■

Individuální výstavba

■

Projekty občanské
vybavenosti

■

Průmyslové stavby

■

Rekonstrukce
památkově chráněných
staveb

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ
■
■

Stavba roku
Stavební firma roku

Malostranská
beseda

Dům U Hybernů

Hanspaulka
Nové vily

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA S TRADICÍ MINULOSTI A VIZÍ BUDOUCNOSTI!

Nekonvenční žižkovský podzim 2017
s PODZIMKEM
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PŘEHLED
ÚČINKUJÍCÍCH
COLLEGIUM PRAŽSKÝCH TRUBAČŮ 28. 10.
ČMUGROVÁ Sylva /alt/		

17. 10.

DIVADLO ŘEŠETO

14. 10.

DUGRANPERE Viktorie /sbormistryně/

5. 10.

DUO BEAUTIFUL STRINGS

21. 9.

FIŠER Jakub /housle/

16. 11.

HOŠEK Jiří /violoncello, varhany, mluvené slovo/
3. 10. / 5. 10. / 25. 10. / 28. 10. / 8. 11.

JAHODOVÉ DUO

7. 11.

JINDRA Tomáš /bas/

17. 10.

JOUZA Jan /housle/

8. 11.

KEGLEROVÁ Edita /cembalo/

8. 11.

KŠICA Josef /dirigent, varhany/

17. 10. / 28. 10.

KŠICA Přemysl /varhany/

17. 10.

LAJČÍK Milan /umělecký vedoucí/

16. 11.

LANGEROVÁ Věra /klavír/
LAŠTOVKA Miroslav /um. vedoucí/

3. 10.
28. 10.

LUX IUVENES PRAGA /komorní orchestr/

25. 9.

MAŠLAŇ Petr /varhany/

25. 9.

OCTOPUS PRAGENSIS

12. 10.

PĚVECKÝ SBOR JERONÝM

5. 10.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

17. 10.

RŮŽIČKA Dušan /tenor/

17. 10.

SEDLÁČKOVO KVARTETO		

31. 10.

SWING BAND
PRAŽSKÉHO SALONNÍHO ORCHESTRU 14. 10.
SZABO Miloš /umělecký přednes/
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21. 9.

TROUPOVÁ Irena /soprán/

17. 10.

VIRTUOSI PRAGENSES		

16. 11.

VÍTĚZOVÉ 15. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE B. MARTINŮ

22. 10.

WALDMANN Jakub /dirigent/

25. 9.

WEISS HOŠKOVÁ Dominika /violoncello/

3. 10.

21.

Základní škola a mateřská škola
Jaroslava Seiferta – Aula
Vlkova 31/800, Praha 3

září

2017

čtvrtek
v 19.00 h

K O N C E R T č. 1

ZE ŽIŽKOVA
NA
MONTMARTRE
zahajovací
koncert
festivalu

DUO BEAUTIFUL STRINGS
Monika URBANOVÁ /housle/
Hedvika MOUSA BACHA /harfa/
/umělecký přednes/
Camille SAINT-SAËNS

Miloš SZABO

Camille SAINT-SAËNS (1835 –1921):
Fantasie pro housle a harfu,
op. 124
Bedřich SMETANA (1824 –1884)
Hanuš TRNEČEK (1858 –1914):
Fantasiestück e moll
pro sólovou harfu „Vltava“, op. 45

Maurice RAVEL (1875–1937):
Tzigane
– Rapsodie de Concert
přestávka

Gabriel FAURÉ (1845 –1924):
Impromptu, op. 86
Ondřej URBAN
(*1973):
Žižkovská suita
/světová premiéra/

Ondřej URBAN

Maurice RAVEL

Ernest BLOCH (1880 –1959):
Baal Shem – Vidui
– Nigun – Jubel

komponováno pro festival NŽP 2017

Jaroslav SEIFERT
Morový sloup

(1901–1986):

výběr básní přednese Miloš SZABO
/od vydání původně zakázané sbírky
v zahraničí v r. 1977 letos uplyne 40 let/
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
JAROSLAVA SEIFERTA

Podnět k výstavbě školy v tehdejší Palackého ulici byl
dán 14. 9. 1882 usnesením obecního zastupitelstva. Plán
budovy vypracovali vrchní inženýr Josef Bayer a městský inženýr Řehůřek, stavbu provedl v letech 1892–1894
architekt Jan Hrabě. Již 20. 9. 1893 bylo slavnostně dáno
do užívání přízemí a první patro, druhé a třetí patro bylo
dokončeno 1. 1. 1894. Budova tehdy patřila k nejmodernějším v zemi, byla vytápěna ústředním topením,
ve třetím patře měla k dispozici velký sál – kapli, která
byla slavnostně vysvěcena za přítomnosti c. k. zemského
školního inspektora Františka Weniga. Dvanáct tříd školy navštěvovalo 729 žáků, které vyučovalo dvanáct
pedagogů. V souladu se změnami školního systému se
také měnil statut školy. Při otevření to byla obecná škola
chlapecká, později měšťanská škola chlapecká a dívčí,
po roce 1948 osmiletá střední škola, základní devítiletá
škola, základní škola. V září 1993 byl škole u příležitosti
100. výročí otevření propůjčen čestný název Základní
škola J. Seiferta a byla odhalena bronzová busta básníka
na nároží budovy. V roce 2006 došlo ke sloučení s mateřskou školou a škola nese název Základní škola a mateřská
škola J. Seiferta. Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny
za literaturu z roku 1984, se narodil nedaleko v Bořivojově
ulici a tuto obecnou školu navštěvoval v letech 1907–1912.
Zde se také poprvé zamiloval do slečny učitelky Marie
Gebauerové, která pocházela z rodiny filologa a bohémisty J. Gebauera. Budova školy byla několikrát rekonstruována, při poslední rekonstrukci v roce 1996 získala
vestavbou tělocvičnu, terasu, školní kuchyni a jídelnu.
Za více než 120 let trvání škola vychovala velké množství
vynikajících odborníků a významných osobností v různých oblastech lidské činnosti. Ve zdejších lavicích např.
seděli herci Jiřina Bohdalová, František Skřípek, Ladislav
Potměšil, zpěváci Viktor Sodoma, Zorka Kohoutová,
Jana Robová nebo hudební skladatel Ondřej Soukup
či sportovní komentátor Antonín Pečenka.
Aula Školy Jaroslava Seiferta
na dobové fotograﬁi (bývalá kaple)
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Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta
Mgr. Marie Suchá – ředitelka školy
Vlkova 31/800, 130 00 Praha 3
www.skolaseiferta.cz

kostel sv. Anny na Žižkově
Ostromečská ulice
Praha 3

K O N C E R T č. 2

25.
září

2017

pondělí
v 19.00 h

MISTŘI
BAROKA
U SVATÉ
ANNY
LUX IUVENES PRAGA
Jakub WALDMANN
/dirigent/

Petr MAŠLAŇ
/varhany/

Antonio VIVALDI (1678 –1741):
Concerto for 4 violins
in B minor, RV 580
II Giardino Armonico
Allegro – Largo – Adagio

Varhanní improvizace

Antonio VIVALDI

Georg Friedrich HÄNDEL

Georg Friedrich HÄNDEL (1685–1759):
Koncert pro varhany a orchestr B dur
op. 4 HWV 290
A tempo ordinario e staccato
Allegro
Adagio e staccato
Allegro ma non presto

Antonio VIVALDI
(1678 –1741):

Concerto A minor
for 2 violins RV 522
Allegro
Larghetto e Spiritoso
Allegro

Varhanní
improvizace
Georg Friedrich HÄNDEL
(1685–1759):

Concerto grosso
Op. 6, No. 8
A tempo giusto
Allegro – Adagio – Allegro – Allegro
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KOSTEL SV. ANNY
NA ŽIŽKOVĚ
Nenápadný kostel na rohu žižkovské Jeseniovy ulice
se dá snadno přehlédnout. Od svého
vzniku v roce 1911
nebyl nikdy opravovaný, přestože už
v roce 1949 bylo
konstatováno, že je
ve špatném stavu.
Kostel byl postavený podle návrhu
architekta Eduarda
Sochora ve stylu,
který se blíží berounské secesi.
V roce 1916 byl u něho otevřen klášter karmelitánů,
postavený podle návrhu stavitele Procházky, místní karmelitáni však po šesti letech z Československa odešli
a klášter byl přeměněný na bytový dům, zatímco z řádového domu byla vybudována fara. Kostel má mohutnou
prostřední loď a dvě úzké boční lodě s emporami. Fasáda
je kolem oken a u vstupu zdobená secesními ornamenty
a rostlinnými motivy. Interiér kostela je zdobený nástěnnými
malbami – nad triumfálním obloukem je to malba Panny
Marie s českými světci z roku 1929, zatímco boční stěny zdobí původní mariánská litanie a emblémy. V levé lodi je raně
barokní oltář sv. Anny z doby kolem roku 1700. Kostel byl
vysvěcen 8. října 1911. Byl postaven spolkem sv. Bonifáce
a celkový náklad činil podle farních pamětí 200 000 korun.
V roce 1916 byl při kostele založen klášter karmelitánů, který vedl převor P. Petr Seul; vlastní budova klášterního domu
(čp. 1268) vznikla téhož roku podle plánů stavitele Antonína
Procházky. Po zrušení karmelitánských klášterů za církevních
reforem Josefa II. a odchodu řádu z Prahy tak v její blízkosti
vznikl opět jejich řádový dům. Klášter zanikl po krátké době
své existence roku 1922. Řádový dům byl proměněn na
budovu fary, zřízené zde v roce 1923, a bývalé klášterní
prostory byly pak adaptovány na byty. Ještě před likvidací
řádů v Československu roku 1949 byl kostel s farou nabídnut řádu dominikánů od sv. Jiljí na Starém Městě v Praze,
k převzetí však nedošlo,
patrně pro nezájem
řádu. V témže roce se
jednalo i o nové úpravě presbytáře a hlavního oltáře, zmiňován je
též špatný stav maleb
v chóru. Ani tento záměr nebyl uskutečněn.
Kostel je spolu s klášterem karmelitánů od
roku 2002 chráněn jako kulturní památka
České republiky.
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa
Praha 3 - Žižkov
P. ThLic. Vít Uher – administrátor
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3
www.farnost-zizkov.cz

3.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12
Praha 3

října

2017

úterý
v 19.30 h

K O N C E R T č. 3

VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL

Jiří HOŠEK /violoncello/
Vě r a L A N G E R O VÁ /klavír/
Spoluúčinkuje:

Dominika WEISS HOŠKOVÁ
Antonín KRAFT

/violoncello/

Antonín KRAFT (1749 –1820):
Sonáta pro dvě violoncella
op. 1, č. 1 C dur
Allegro moderato
Ludwig van BEETHOVEN

Adagio – Rondo. Allegro

Ludwig van BEETHOVEN
(1770 –1827):

Sonáta č. 3 A dur
pro violoncello a klavír
op. 69
Allegro, ma non tanto
Scherzo Allegro molto
Adagio cantabile
Allegro vivace
přestávka

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904):
Klid op. 68/V
Rondo g moll op. 94
Dmitrij ŠOSTAKOVIČ (1906 –1975):
Sonáta d moll pro violoncello a klavír op. 40
Allegro non troppo – Allegro

Dmitrij ŠOSTAKOVIČ

Largo – Allegro
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ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
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 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.

Atrium na Žižkově nabízí návštěvníkům všech
věkových kategorií nejen kvalitní kulturní pořady,
ale i příjemné chvíle odpočinku v přilehlém parku.
Šťastné 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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Atrium na Žižkově
dramaturgie: magda.danel@zatrojku.cz
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3
http://www.zatrojku.cz/atrium/

5.

Betlémská kaple
na Žižkově
Prokopova 4, Praha 3

října

2017

čtvrtek
v 19.00 h

K O N C E R T č. 4

PÍSNĚ
ČESKÝCH
KANCIONÁLŮ
k 500. výročí reformace

PĚVECKÝ SBOR JERONÝM
Viktorie DUGRANPERE

Jiří HOŠEK

/sbormistryně/

/varhany/

Jiří RYCHNOVSKÝ

Jistebnický kancionál

(1545 –1616):

(1420):

Decantabat

Benedictus z husitské mše

Roudnický kancionál

Jindřichohradecký
fragment

(1598):

Kyrie z utrakvistické mše
Franusův kancionál
(1606):

Kristus věčné radosti
Jan CAMPANUS
VODŇANSKÝ
(1572 –1622):

(konec 16. století):

Lid nebude meškati
Andrea GABRIELI
(1510 –1586):

Canson ariosa
pro varhany

Odarion XXXVI

Sedlčanský kancionál
Ondřeje KOPIDLANSKÉHO

Kodex speciálník

(17. století):

(přelom 15. a 16. století):

Múdrost Boha

Utěšený nám den nastal Kodex speciálník
(přelom 15. a 16. století):
Giuseppe GUANI
Vzdajmež chválu
(1540 –1611):
Canzone alla Francese Roudnický kancionál
„la Luchesina“
(1598):
pro varhany
Benedictus
Jistebnický kancionál

z utrakvistické mše

(1420):

Kodex speciálník

Kyrie z husitské mše

(přelom 15. a 16. století):

Franusův kancionál

Buď Bohu chvála čest

(1606):

Otče, Bože všemohúcí

Bohuslav Matěj
ČERNOHORSKÝ

Roudnický kancionál

(1684 –1742):

(1598):

Alleluja
z utrakvistické mše
Kryštof HARANT z Polžic
a Bezdružic (1564 –1621):
Crucifixus trium vocum
Kodex speciálník
(přelom 15. a 16. století):

Jesus Christus
nostra salus

Toccata C dur
pro varhany
Jan TRAJÁN TURNOVSKÝ
(1550 –1606):

Ráčil paměť zůstaviti
Franusův kancionál
(1606):

Pane Bože, buď při nás
15

BETLÉMSKÁ KAPLE
NA ŽIŽKOVĚ
Řekne-li se Betlémská kaple, většina lidí
si vzpomene na rekonstruovanou svatyni na Starém Městě,
kde hlásal Slovo Boží
mistr Jan Hus. Avšak
rovněž Žižkov, hrdě se
hlásící k tradici husitství, má svou Betlémskou kapli, skromně
ukrytou uprostřed bloku pavlačových domů. Počátky evangelické církve na Žižkově
byly skromné, zprvu
se věřící scházeli po bytech, než mohla roku 1904 vzniknout
první modlitebna v Husinecké ulici. Ale majitel domu se už
tehdy choval tržně - místo nezámožné církve chtěl v domě
umístit nejprve hostinec a nakonec se spokojil s kinematografickým podnikatelem Moravcem, který modlitebnu adaptoval na biograf Edison. Evangelíci s nepatrným kapitálem
se rozhodli zakoupit řadový dům v Prokopově ulici, tehdy
hlavní třídě vroubené stromořadím, kudy projížděla i elektrická
dráha. K domu náležela prostorná parcela, na níž se kdysi
těžil písek pro okolní stavby. Jáma, zavezená bouračkami
z pražské asanace, se zdála být vhodným místem pro stavbu
sborového domu s kaplí a byty. Smlouva s řezníkem Poupou
byla roku 1912 podepsána a zbývalo vyřešit dva problémy
– technický a právní. S tím si hravě poradila karlínská stavitelská
firma Blecha, když navrhla položit pod základy cementovou
desku, aby stěny kaple neklesaly do násypu. Horší to bylo se
sousedy, kteří protestovali proti zastavění dvora a spor hnali až
k nejvyšší instanci. Úřady nakonec stavbu povolily, ala ve
zmenšeném rozsahu, bez bytů, které vznikly až roku 1928
nástavbou předního domu. Blechova firma zadala vypracování projektu mladému architektovi Emilu Králíčkovi, který
již dříve navrhl např. dům Diamant na nároží Spálené ulice.
Uplatněním kubistického tvarosloví v sakrální stavbě představuje jedinečný stavitelský typ v celosvětovém kontextu.
V dalších letech došlo sice k drobným stavebním úpravám
a přístavbám, ale na celkovém vzhledu kaple nic nezměnily.
Unikátní kubismus v interiéru vhodně zdůraznila i nová malba
provedená studenty žižkovské uměleckoprůmyslové školy
z ateliéru prof. Pavla Nováka v roce 1992. Stavební vývoj
kaple dovršila přístavba sakristie nazvané Švýcarská síň
a zvonice v roce 1938, podle projektu arch. Bohumila Kozáka.
Zvon, který darovali švýcarští evangelíci z Balgachu, se na
věži poprvé rozezněl v červnu 1938. Oběti německé okupace připomíná pamětní deska – v prvé řadě vyvražděnou
rodinu Fafkovu, obětavé pomocníky statečných parašutistů.
Ještě během Květnového povstání Němci, opevnění na
vrchu Vítkově, prostřelili granátem vysoko nad okolní zástavbou čnějící boční stěnu předního domu. Po válce kapli
hrozilo vážné nebezpečí, že bude zbořena v rámci velkolepé asanace a přestavby Žižkova. Díky úsilí
tehdejšího faráře Františka Potměšila se však
podařilo přesvědčit rozhodující činitele o její
historické hodnotě a roku 1975 byla prohlášena
kulturní památkou.
Betlémská kaple při koncertu NŽP 2015
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Mgr. Pavel Kalus – farář
Prokopova 4, 130 00 Praha 3
e-mail: zizkov1@evangnet.cz
www.zizkov1@evangnet.cz

Gymnázium Karla Sladkovského
Aula
Sladkovského nám. 8, Praha 3

K O N C E R T č. 5

12.
října

2017

čtvrtek
v 19.00 h

PLANGE
QUASI VIRGO
/PLAČTE JAKO PANNY/
Vokální hudba
vrcholné renesance
a manýrismu

OCTOPUS PRAGENSIS

Claudio MONTEVERDI

Lucie BÁRTOVÁ, Jana DVOŘÁKOVÁ /soprán/
Eva ZBYTOVSKÁ, Nadia LADKANY /alt/
Jakub KOŠ, Dušan RŮŽIČKA /tenor/
Petr SVOBODA, Jiří HANNSMANN /bas/
Petr DANĚK /umělecký vedoucí/

VOKÁLNÍ HUDBA
VRCHOLNÉ RENESANCE
A MANÝRISMU
(Moteta, madrigaly, chansony a mše)
Philippe de MONTE

Claudio MONTEVERDI (1567–1643):
Zefiro torna, e´l bel tempo rimena
Orlando di LASSO (1523 –1594):
Proroctví Sibyll (výběr)
Philippe de MONTE (1521–1603):
Peccantem me quotidie
Jacobus Handl GALLUS (1550 –1591):
Kyrie a Credo ex Missa Sancta Maria
(1495 –1556): Je

prens congie

Carlo Gesualdo da VENOSA
(1560 –1613):

Jerusalem, surge,
et exuete vestibus jucunditatis
Plange quasi virgo, plebs mea
Giovanni CROCE (1557–1609):
Laudate Dominum in sanctis eius

C. Gesualdo da VENOSA

Nicolas GOMBERT
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GYMNÁZIUM
KARLA SLADKOVSKÉHO
Na Sladkovského
náměstí byl v roce
1898 položen základní
kámen pro školní budovu reálky (založené
roku 1897). Nová budova čp. 900 podle
projektu architekta
Jindřicha Motejla byla
předána již v roce 1899 a byla tehdy považována za nejhezčí školu v Praze. Ke škole se váže množství jmen vynikajících osobností,
které zde působily: botanik a dendrolog dr. Augustin Bayer, historik František Hýbl, komeniolog PhDr. Jiří Václav Klíma, filologové
PhDr. Otakar Kunstovský a PhDr. Albert Pražák (předseda České
národní rady za Pražského povstání), hudební skladatelé Otakar
Zelinka a Adolf Piskáček, literární historik František Ryšánek a literární a divadelní kritik Jindřich Vodák. A nakonec připomeňme
ještě dvě jména - zakladatel skautingu Antonín Benjamin Svojsík
a František Smotlacha, vynikající mykolog. V roce 2002 oslavilo
Gymnázium na Sladkovského náměstí 105. výročí svého založení.
Vyučování zde bylo zahájeno 20. září 1897 slavnostním otevřením dvou tříd t. zv. c. k. reálky na Žižkově. Výuka však probíhala v
prostorách žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí. Budova na
Sladkovského náměstí byla otevřena 17. září 1899. Dnes je škola
víceletým gymnáziem kam přicházejí žáci pátých tříd ZŠ do prvního ročníku osmiletého studia a žáci devátých tříd ZŠ do prvního
ročníku čtyřletého studia. Studium je všeobecné bez zaměření.
Od ledna 2001 je zřizovatelem Magistrát hl. m. Prahy, jehož odbor
školství práci školy řídí a gymnázium je přidruženou školou UNESCO
a fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Na škole bylo ve šk.
roce 2002/2003 celkem 16 tříd - 10 tříd víceletého studia a 6 tříd
čtyřletého studia. Každý žák studuje dva cizí jazyky – vybírá mezi
anglickým, německým a francouzským. V učebním plánu jsou
volitelné předměty dle individuálního výběru: anglická, německá
a francouzská konverzace, další cizí jazyk, programování, výtvarná a hudební výchova, cvičení z přírodovědných předmětů, semináře. Žáci mohou navštěvovat i nepovinné předměty: sborový
zpěv, umělecký přednes, ﬂétnový soubor, sportovní hry. Na škole
vznikl filmový klub, taneční kroužek vedený mistrem Kleinbergem
a hudebně poetické studio. K životu školy patří tradiční akce: vánoce v aule, školní akademie, výstavky výtvarných prací žáků,
maturitní ples v Lucerně, výběrový sportovní a společenskovědní
kurz, sportovní den, běh do slaďárenských schodů, volejbalový
maratón, soutěž Student roku. V roce 2002 dostala škola po mnoha letech konečně investiční dotaci. Nově byla vybudována
učebna informatiky a fyziky. Přes úctyhodné stáří – 118 let – škola
drží krok s požadavky současnosti, což dokladuje nejen úspěšná
účast v soutěžích na celostátní úrovni, ale především vysoké procento
maturantů, kteří jsou přijímáni ke studiu na vysokých školách a uplatňují
se v praxi.
Aula gymnázia – koncert NŽP 2016
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Gymnázium Karla Sladkovského
PhDr. Ivan Nefe, CSc. – ředitel gymnázia
Sladkovského náměstí 8, 130 00 Praha 3
e-mail: nefe.ivan@sladarna.cz
www.sladarna.cz

Hotel Ariston & Ariston Patio
Seifertova 65
Praha 3

K O N C E R T č. 6

14.
října

2017

sobota
v 16.00 h

ŽIŽKOVSKÁ
RADIOREVUE
s písněmi
Jaroslava Ježka

DIVADLO ŘEŠETO
SWING BAND
PRAŽSKÉHO SALONNÍHO
ORCHESTRU
„NALAĎTE SE PROSÍM…“
Hudebně-divadelní
představení s písněmi Jaroslava Ježka
k výročí JJ (1906 –1942)
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SEZNAM PÍSNÍ
V PODÁNÍ ORCHESTRU VÁCLAVA VOMÁČKY
J. JEŽEK, J. VOSKOVEC, J. WERICH: Tmavomodrý svět
J. JEŽEK, J WERICH: V domě straší duch
J. JEŽEK, J. VOSKOVEC, J WERICH: Svítá; Stonožka
J. JEŽEK: O Španělsku si zpívám; Když jsem kytici vázala
J. JEŽEK, J. VOSKOVEC, J. WERICH:
Babička Mary; Nebe na zemi; Klobouk ve křoví
Život je jen náhoda
S. E. NOVÁČEK / Josef GRUSS: Slunečnice
J. JEŽEK, J. VOSKOVEC, J. WERICH: Šaty dělaj člověka

Jan WERICH

Jiří
VOSKOVEC

Jaroslav JEŽEK
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HOTEL ARISTON
& ARISTON PATIO

Společenský sál Hotelu Ariston

Nedílnou součást
žižkovské historie tvoří pohostinství a hotelnictví. Pokud se
nejednalo o „hodinové“ hotely, využívali služeb hotelů za
Rakouska hlavně obchodní cestující, nebo
občané z okolních
obcí, kteří si na Žižkově, středisku samostatného politického
a soudního okresu,
vyřizovali své úřední
záležitosti. Nejstarším
žižkovským hotelem
je dnešní 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. Jeho novým majitelem se totiž
stal hostinský Vincenc Tichý, který
ve 20. letech
přistavěl dvorní
trakt s velkým
sálem, který v minulosti žil bohatým společenským životem. Počátkem 90. let se v něm konaly
schůze zastupitelstva městské části Prahy 3. V 90. letech byl hotel rekonstruován při zachování původní architektury historické části budovy. Hotel
Ariston svým klientům nabízí ubytování s rodinnou
atmosférou v 59 pokojích a v současnosti jej
provozuje společnost H&H Hotels, Inc.
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Hotel Ariston & Ariston Patio
Václav Březina – ředitel hotelu
Seifertova 65, 130 00 Praha 3
www.hotelaristonpatioprague.cz

kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského nám.
Praha 3

K O N C E R T č. 7

17.
října

2017

úterý
v 19.00 h

DVOŘÁK:
MŠE D DUR
„LUŽANSKÁ“
PRAŽSKÝ
KATEDRÁLNÍ SBOR

Wolfgang Amadeus MOZART

Irena TROUPOVÁ /soprán/
Sylva ČMUGROVÁ /alt/
Dušan RŮŽIČKA /tenor/
Tomáš JINDRA /bas/
Přemysl KŠICA /varhany/
Josef KŠICA /dirigent/

Marcel DUPRÉ (1886 –1971):
Preludium a fuga
H dur op. 7
Wolfgang Amadeus MOZART
(1756 –1791):

Ludwig van BEETHOVEN

Laudate Dominum (Vesperae)
Ludwig van BEETHOVEN
(1770 –1827):

Bože, chválíme Tebe
Přemysl Kšica (*1981):
varhanní improvizace

Antonín DVOŘÁK (1841–1904):
Tři duchovní zpěvy
Ave Maria op. 19b
Hymnus ad laudes in festo
sanctissimae Trinitatis
Ave maris stella op. 19b

Zámek
„LUŽANY“

Antonín DVOŘÁK
(1841–1904):

Mše D dur
„Lužanská“,
op. 86
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus – Benedictus
Agnus Dei
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KOSTEL SV. PROKOPA
NA ŽIŽKOVĚ

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 m.
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. 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.

Interiér kostela sv. Prokopa – koncert NŽP 2016
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa
Praha 3 - Žižkov
P. ThLic. Vít Uher – administrátor
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3
www.farnost-zizkov.cz

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

K O N C E R T č. 8

22.
října

2017

neděle
v 16.30 h

KONCERT VÍTĚZŮ
15. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
B. MARTINŮ

Vítězové 15. ročníku
Písňové soutěže
Bohuslava Martinů r. 2017
SLAVNOSTNÍ
VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN SOUTĚŽE BM
KONCERT VÍTĚZŮ 15. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE B. MARTINŮ R. 2017
HOSTÉ:

Zuzana PETRASOVÁ /zpěv/
/1. cena kategorie 2a, 2016/

prof. Martin PLAS

/klavír/

Johannes BRAHMS (1833 –1897):
Zigeunerlieder op.103 (1887–88)

Johannes BRAHMS

DVA DRŽITELÉ PRVNÍ CENY XIV. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Kateřina VOGELOVÁ

/zpěv/
/1. cena kategorie 2b, 2016/

prof. Jan BĚLOHLÁVEK

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ
Dětské písně op. 54

/klavír/
(1840 –1893):

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ

č. 1 – He, Zigeuner, greife in die Seite ein
č. 7 – Kommt die manchmal in die Sinn

prof. Jaroslav MRÁZEK
Předsedkyně poroty soutěže BM:
Kategorie I a D

Mgr. Václava DUCHOSLAVOVÁ, Praha
Kategorie II

MgA. Emilie SADLOŇOVÁ, PhD., Žilina

prof. J. MRÁZEK

Ředitel soutěže:

MgA. E. SADLOŇOVÁ,
PhD.

Mgr. V. DUCHOSLAVOVÁ

č. 13 – Vesennaja pjesňa (Spring Song)
č. 5 – Legenda (Legend)
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GYMNÁZIUM
A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY
KONCERTNÍ SÁL

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. 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 NŽP 2016
v Koncertním sále GMHS
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Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Filip Magram – ředitel
Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3
e-mail: info@hudebniskola.cz
www.gmhs.cz

25.

Kulturní centrum Vozovna
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
Praha 3

října

2017

K O N C E R T č. 9 a 10

OHLÉDNUTÍ
ZA ŽIŽKOVSKÝM
PODZIMEM
projekce
filmových dokumentů
Jiřího Hoška

středa
v 17.00 h
a v 19.00 h

ční
n v e nk ý
o
k
e
N ž k ov s
ži d zi m
po
Ji ř í

Ho š e

k

Ú v o d n í m s l o v e m Vá s p ř i v í t á
a historii festivalu připomene
jeho zakladatel a umělecký garant

Jiří HOŠEK
PROGRAM /A/ v 17 h.
„10. ročník festivalu
Nekonvenční
žižkovský podzim 2006“
dokumentární film
Jiřího Hoška

PROGRAM /B/ v 19 h.
„11. ročník festivalu
Nekonvenční
žižkovský podzim 2007“
dokumentární film
Jiřího Hoška

☛ Rezervace vstupenek
s místenkou do vyčerpání kapacity sálu.
☛ Při zakoupení 4 vstupenek na libovolný koncert NŽP

1 vstupenka s rezervací na projekci filmu (A nebo B)
ZDARMA!
25

KULTURNÍ CENTRUM
VOZOVNA

Jarovská část Žižkova na Praze 3 má od 30. listopadu
2015 opět pobočku Městské knihovny. Vznikla rekonstrukcí obecních nebytových prostor v objektu Za Žižkovskou
vozovnou 18 se vstupem z Koněvovy třídy jen dvě stě metrů
od původního sídla. Radnice tehdy pro navržení projektu
vybrala architektonický ateliér Projektil v čele s architektem
Petrem Leškem, neboť tato kancelář již v minulosti řadu oceňovaných knihovních poboček vybudovala (např. Národní technická knihovna v Praze). Zároveň byl zrenovován
i suterén budovy do podoby komorního, ale multifunkčního kulturního centra. Náklady na rekonstrukci nepřesáhly
patnáct milionů korun, výpůjční kapacita je patnáct tisíc
knih. Kulturní centrum, které bylo podle nedaleké žižkovské
remízy pojmenováno „Vozovna“, umožňuje promítání filmů,
divadelní a hudební představení. Moderní prostory v ulici
Za Žižkovskou vozovnou 18, které nabízejí návštěvníkům
možnost prostupování zón knihovny i centra. Podobný model
funguje s úspěchem již řadu let například ve Skandinávii.
V současnosti je otevřena velká dětská herna, klub a kavárna, v letních měsících i se zahrádkou. Kromě toho se tu
koná široké spektrum kulturních aktivit. Přijít můžete na divadlo, koncerty, kreativní dílny, autorská čtení, filmy, výstavy…
Některé akce jsou za symbolické vstupné, některé zdarma.
Vozovnu je možné si také pronajmout na nejrůznější typy
akcí od dětských oslav po semináře a setkání, a to i v neděli.
Sál s moderním technickým vybavením o velikosti 85 m2
má maximální kapacitou 90 osob je uzpůsoben k různým
druhům produkce. V jeho hlavní části je umístěné pódium,
závěsný dataprojektor a plátno. Prostor dotváří předsálí
tzv. klub a kavárna. V době „programového klidu“ lze
navštívit dětský koutek. Vznikne tak členitý prostor ideální
na neformální debatu či společenskou akci. Pro ryze pracovní setkání můžeme uspořádat sál se stoly. V celém
prostoru se lze připojit k wi-fi. Vstupenky do KC Vozovna
lze zakoupit nebo rezervovat osobně i elektronicky prostřednictvím www.kcvozovna.cz. Pokladna je v provozu
pondělí – pátek od 11:00 do 18:00 v kanceláři kulturního
centra a hodinu před představením před sálem.
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Za Trojku
Mgr. Jiří Snítil – ředitel
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
130 00 Praha 3
www.kcvozovna.cz

28.

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

října

2017

sobota
v 16.30 h

K O N C E R T č. 11

VARHANNÍ
KONCERT
k Státnímu svátku ČR
Josef KŠICA /varhany/
Jiří HOŠEK /violoncello/

COLLEGIUM
PRAŽSKÝCH TRUBAČŮ
umělecký vedoucí:

Miroslav LAŠTOVKA
partner koncertu:

Státní hymna České republiky
Pavel Josef VEJVANOVSKÝ
(1639 nebo 1640 –1693):

Serenada in C XXLLVII
Ingressus – Sarabanda – Menuett – Gigue

Antonio Lucio VIVALDI (1678 –1741):
Sonata e moll pro violoncello a varhany RV 40
Antonín DVOŘÁK (1841 –1904):
„Když mne stará matka“
Cigánské melodie, op. 55, č. 4
Johann Sebastian BACH

J. S. BACH

(1685 –1750):

Air z Orchestrální suity
č. 3 D dur, BWV 1068
J. S. BACH (1685 –1750)
Charles GOUNOD (1818 –1893):
Ave Maria
J. S. BACH (1685 –1750):
Toccata a fuga d moll
BWV 565
Giulio CACCINI

(1551 –1618):

Ave Maria

Giovanni „Nino“ ROTA (1911 –1979): Canto di Gloria
Johann Christoph (Pezel) PEZELIUS
2 Intrady
Klement SLAVICKÝ

(1910 –1999):

Claude GERVAISE
Partita No. 1

(1510 –1558):

(1639 –1694):

Invokace

Allegro – Moderato – Andante
Allegretto – Vivace
Nadace Leoše Janáčka

Leoš JANÁČEK (1854 –1928):
Postludium z Glagolské mše
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NÁRODNÍ PAMÁTNÍK
NA VÍTKOVĚ
SLAVNOSTNÍ SÍŇ

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 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 deseíti letech vždy
v plné kráse rozezněly právě při koncertech žižkovského hudebního
festivalu. Národní památník na Vítkově je nejen moderním muzeem
české a československé histoPamátník na Vítkově
rie, ale také kulturním centrem. – Slavnostní síň
Stálá expozice byla rozšířena
o novou část Laboratoř moci
připomínající období 50. let
v Československu. Nedílnou
součástí Památníku je krásná
vyhlídka na Prahu.
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Národní muzeum
PhDr. Michal Lukeš – Generální ředitel NM
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
e-mail: nm@nm.cz www.nm.cz

Žižkovská radnice
Obřadní síň
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

K O N C E R T Y č. 12

31.
října

2017

úterý
v 19.00 h

„FANTASIE“
NA ŽIŽKOVSKÉ
RADNICI
SEDLÁČKOVO K VA R T E T O
Michal SEDLÁČEK /1. housle/
Jan MACEČEK /2. housle/
Vít KUBÍK /viola/
Karel CHUDÝ /violoncello/
partner koncertu:

František Adam
Jan MÍČA (1746 –1811):
Smyčcový kvartet č. 3,
Es dur
Andante – Allegro molto
Menuetto – Allegro

Rafael KUBELÍK
(1914 –1996):

Smyčcový kvartet č. 3
„Fantasie“
(jednovětý)

Rafael KUBELÍK

přestávka

Václav Jindřich VEIT

Václav Jindřich VEIT (1806 –1864):
Smyčcový kvartet č. 4, op. 16 g moll
Allegro molto et appassionato
Menuetto: Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro assai – Andante con moto
(Air de Boheme) – Allegro assai
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ŽIŽKOVSKÁ
RADNICE
OBŘADNÍ SÍŇ

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 J. Stachovského z roku 1911, vytvořené ve dvou odlitcích – pro
Prahu a Kutnou Horu.
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Žižkovská radnice – Obřadní síň
Úřad MČ Praha 3
Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3
www.praha3.cz

Žižkovská věž
Observatoř
Mahlerovy sady 1, Praha 3

K O N C E R T Y č. 13 a 1 4

DOSTAVENÍČKO
NA VĚŽI

7.

listopadu

2017

úterý
v 18.00 h
a v 19.30 h

JAHODOVÉ DUO
Pavla JAHODOVÁ /violoncello/
Jiří JAHODA /housle/
Johannes BRAHMS (1833 –1897):
Uherský tanec č. 5
Georges BIZET (1838 –1875):
předehra k opeře Carmen
Johann STRAUSS ml. (1825 –1899):
závěr 2. jednání z operety Netopýr
Židovská lidová píseň: Hava nagila
Andrew Lloyd WEBER (*1948):
předehra k muzikálu Fantom opery
Ken DARBY (1909 –1992): Love me tender
John WILLIAMS (*1932):
melodie z filmu Hvězdné války
Lee RU-MA (*1978):
Řeka proudí v tobě z filmu Stmívání
Ennio MORRICONE (*1928):
Jednoho dne se vrátíš
z filmu Tenkrát na západě
Martin BÖTTCHER (*1927):
melodie z filmu Poklad na stříbrném jezeře
Ennio MORRICONE (*1928):
melodie z filmu Hodný, zlý a ošklivý
Leonard COHEN (1934 – 2016):
Hallelujah z filmu Shrek
Francesco SARTORI
Con te partiro

(*1957):

RAUTOVÉ MENU
STUDENÉ POKRMY/SALÁTY
mini bruschetty 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
jahodová panna cotta
jablečný závin s rozinkami a ořechy
V jednotné ceně vstupenky 333 Kč je zahrnut:
• vstup na věž • koncertní program
• menu Cateringu Oblaca
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TOWER PARK PRAHA
ŽIŽKOVSKÁ TELEVIZNÍ VĚŽ
OBSERVATOŘ
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 z 3 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 216m 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
svým hostům absolutní soukromí a nezapomenutelný 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 bude nachází
profesionální minigolfové hřiště, park se tak stane ideálním
místem nejen pro rodiny, aby
zde strávili příjemně celý den.
Observatoř – koncert NŽP 2016
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TOWER PARK PRAHA – Žižkovská věž
Jana Radovnická – event manager
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
e-mail: info@towerpark.cz
www.towerpark.cz

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

K O N C E R T č. 15

8.

listopadu

2017

středa
v 19.00 h

BAROKNÍ
SONÁTY
Edita KEGLEROVÁ
/cembalo/

Jan JOUZA

/housle/

Spoluúčinkuje:

Jiří HOŠEK

/violoncello/

Johann Sebastian BACH (1685 –1750):
Sonáta c moll
pro housle a obligátní cembalo
BWV 1017
Largo – Allegro – Adagio ma non tanto – Allegro
G. Ph. TELEMANN

Georg Philipp TELEMANN
(1681–1767):

12 Fantazií
pro sólové housle výběr:
č. 4 D dur, č. 7 Es dur

Georg Friedrich HÄNDEL
(1685 –1759):

Sonáta D dur pro housle
a basso continuo
Adagio – Allegro
Larghetto – Allegro

Georg Friedrich HÄNDEL

Johann Sebastian BACH (1685 –1750):
Čtyři kánony a´2 BWV 1079

přestávka

J. S. BACH

Johann Sebastian BACH
(1685 –1750):

Suita pro sólové violoncello
BWV 1012
Preludium – Gavotte I., II. – Gigue

Johann Sebastian BACH:
Ricercar a´3 pro sólové cembalo
BWV 1079
J. S. BACH:
Sonáta E dur pro housle
a obligátní cembalo
BWV 1016
Adagio – Allegro
Adagio ma non tanto
Allegro
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GYMNÁZIUM
A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY
KOMORNÍ SÁL

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. 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.
Komorní sál GMHS
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Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Filip Magram – ředitel
Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3
e-mail: info@hudebniskola.cz
www.gmhs.cz

Vysoká škola ekonomická
v Praze – Vencovského aula
nám. W. Churchilla 4, Praha 3

K O N C E R T č. 16

16.

listopadu

2017

čtvrtek
v 19.30 h

HAYDN:
SYMFONIE
„MERKUR“
závěrečný koncert festivalu
k Státnímu svátku ČR
partner koncertu:

Jakub FIŠER

/housle/

VIR TUOSI PRAGENSES
Milan LAJČÍK

Carl Philipp STAMITZ
(1745 –1801):

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 –1791):
Koncert pro housle
a orchestr
č. 5 A dur, K. 219 (1775)
Allegro Aperto
Adagio – Allegro
Aperto – Adagio
Rondeau
Tempo di Minuetto

Ludwig van BEETHOVEN
(1770 –1827):

Romance G dur, op. 40
(1800–01)
Romance F dur, op. 50 (1798)

Ludwig van BEETHOVEN

přestávka

Joseph HAYDN
(1732 –1809):

Symfonie Es dur
„Merkur“
č. 43, Hob. I:43
(1770/71)
Allegro
Adagio
Menuetto – Trio
Finale. Allegro

Joseph HAYDN

Wolfgang Amadeus MOZART

Orchestrální kvartet F dur
op. 4/4 (1774)

Carl Philipp STAMITZ

umělecký vedoucí:
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VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE
VENCOVSKÉHO AULA

Vysoká škola ekonomická v Praze patří k nejprestižnějším ekonomickým univerzitám nejen v ČR, ale
i v Evropě vůbec. Jejím nejvýznamnějším absolventem
je mj. prezident republiky prof. Václav Klaus. 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 před-sálí 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“. 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.
Vencovského aula
– koncert NŽP 2016
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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

sbormistryně

PĚVECKÝ SBOR
JERONÝM

Miloš SZABO

Viktorie DUGRANPERE

umělecký přednes

violoncello

Dominika WEISS HOŠKOVÁ

klavír

Věra LANGEROVÁ

dirigent

Jakub WALDMANN

varhany

Petr MAŠLAŇ

LUX IUVENES
PRAGA

DUO BEAUTIFUL
STRINGS

INTERPRETI NŽP 2017
fotogalerie

Monika
URBANOVÁ

housle

Hedvika
MOUSA
BACHA
harfa
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bas

Tomáš JINDRA

tenor

Dušan RŮŽIČKA

alt

Sylva ČMUGROVÁ

soprán

Irena TROUPOVÁ

PRAŽSKÝ
K AT E D R Á L N Í S B O R

SWING BAND PSO
a
Václav VOMÁČKA

D I VA D L O
ŘEŠETO

OCTOPUS
PRAGENSIS

JAHODOVÉ
DUO

Jiří JAHODA

housle

Pavla
JAHODOVÁ

violoncello
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SEDLÁČKOVO
K VA R T E T O

umělecký vedoucí

Miroslav LAŠTOVKA

COLLEGIUM
PRAŽSKÝCH TRUBAČŮ

vítězka kategorie 2b

Kateřina VOGELOVÁ

vítězka kategorie 2a

Zuzana PETRASOVÁ

Josef KŠICA

dirigent, varhany

varhany

Přemysl KŠICA

housle

cembalo

Jan JOUZA

Edita KEGLEROVÁ

VIRTUOSI
PRAGENSES

housle

Jakub FIŠER

BLAHOPŘÁNÍ
K 100. NAROZENINÁM
EDUARD MAREK
„HROZNÝŠ“ – „KLUK ZE ŽIŽKOVA“
(*17. března 1917, Praha)
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V letošním roce oslavil
významné životní jubileum
– 100. narozeniny – člen
čestného Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu
Velena Fanderlíka, držitel
řady skautských vyznamenání a medailí, který se
angažuje ve Společnosti
křesťanů a Židů, Konfederaci politických vězňů,
účastní se skautských setkání a je aktivním členem
Klubu přátel Žižkova, byl
9. 8. 2011 oceněn zápisem
do Knihy cti MČ Prahy 3
za celoživotní práci a statečnost.

INTERPRETI NŽP 2017
biografie

DUO BEAUTIFUL STRINGS
MONIKA URBANOVÁ /housle/
HEDVIKA MOUSA BACHA /har fa/
Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika
Mousa Bacha založily Duo Beautiful Strings již během
svých studií na HAMU v Praze v roce 2010. Za sebou
měly vítězství v různých mezinárodních soutěžích
i sólové zkušenosti. V roce 2013 natočily na CD
„Beau Soir“. Od té doby společně vystupují na koncertních pódiích v České republice i v zahraničí.
V letech 2011–2013 účinkovaly v představení Easy
Living divadla Mlejn. Šlo o nevšední spojení klasické hudby se vzdušnou vertikální akrobacií. Beautiful Strings spolupracuje se zpěvačkami K. Janů,
M. Mátlovou, M. Keiko, L. Myřátskou. Interpretky zahrnují do svého repertoáru kromě originálních kompozic též vlastní aranžmá. Díla francouzských mistrů
(C. Debussy, M. Ravel C. Saint-Saëns). Jejich široký
a pestrý repertoár od baroka až po současnost,
virtuozita a preciznost hry oceňují hudební kritici
i široká veřejnost.

MONIKA URBANOVÁ
ROZ. RŮŽKOVÁ
/housle/
V letech 2000 – 2006 studovala na Pražské konzervatoři pod vedením prof. D. Zárubové a prof.
J. Foltýna. V roce 2011 završila magisterské studium na Akademii múzických umění 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 (2002 – 1. cena
Soutěž J. Muziky, 2005 – 3. cena Soutěž konzervatoří,
2006 – 1. cena a cena za nejlepší provedení díla
B. Martinů Soutěž Nadace B. Martinů, 2010 – 3. cena
Stephanie-Hohl Wettbewerb ve Vídni). Pravidelně
se účastnila mezinárodních mistrovských kurzů např.
2001, 2004, 2010 Sommerakademie Prague – Vienna
– Budapest v Semmeringu (prof. I. Štraus, prof. A. Kiss,
prof. H. Shaham), 2005 Akademie v Telči (prof. J. Talich),
2006 a 2007 Meadowmount – USA (prof. Ch. Avsharian),
2008 Encuentro de música y academia de Santander
(prof. Z. Bron, S. Markovici), 2009 Letní kurzy v St. Wolfgang Rakousko (prof. P. Schuhmayer).

HEDVIKA MOUSA BACHA
/har fa/
Absolventka Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením (2004) u Hany Müllerové-Jouzové,
Pražské konzervatoře (2006) a HAMU (2012) u doc.
Jany Bouškové. Během svým studií se zúčastnila mistrovských kurzů u světoznámých harfistek
I. Perrin a I. Moretti a M. Ch. Cleary V letech
2007–2008 byla na zahraniční stáži ve švýcarském
Lausanne (Chantal Mathieu). V roce 1999 zvítězila v soutěži „Hudba na gymnáziu“ a v roce 2002
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získala cenu Anny Hostomské na festivalu mladých
interpretů „Preludium“ v Šumperku. Intenzivně se
věnuje komorní i sólové koncertní činnosti.

ICLic. Mgr. MILOŠ SZABO, Th.D.
/umělecký přednes/
Miloš Szabo je duchovní římskokatolické církve,
do roku 2015 téměř 15 let působil jako farář u kostela
sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově. Kromě toho je vystudovaný právník a pedagog, v současnosti přednáší
kanonické právo a jeho dějiny na KTF UK v Praze.
Je autorem úspěšných publikací z různých žánrů
z teologické (Východní křesťanské církve, Žít podle
Bible), beletristické (Deset slov) i encyklopedické
(řada Olšanské hřbitovy) literatury. V mládí se aktivně věnoval folkloru i amatérskému divadlu, účastnil
se řady recitačních soutěží, jeho oblíbeným českým
básníkem je Jaroslav Seifert, jenž se narodil právě
na pražském Žižkově.

LUX IUVENES PRAGA
Komorní orchestr Lux Iuvenes Praga je složen
z nejlepších studentů Gymnázia a Hudební školy hl.
m. Prahy, kteří se rozhodli po skončení studií spojit
svůj profesní život s hudbou. Impulzem ke vzniku souboru byla koncertní cesta do Dubaje, kde doprovázeli vítěze mezinárodní hudební soutěže. Barokní
hudba je na tolik oslovila, že chtějí pokračovat
v jejím studiu nadále a zdokonalovat se v souhře
a výrazu, který hudba tohoto období nabízí. Varhanní improvizátor Petr Mašlaň je profesorem hudební
teorie na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy.
Svůj profesní život spojil s hrou na varhany při duchovních obřadech v mnoha pražských kostelích.
Dlouhá léta byl varhaníkem v kostele sv. Ludmily
na pražských Vinohradech.

JAKUB WALDMANN
/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.

PETR MAŠLAŇ
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/var hany/

Absolvent Pedagogické fakulty UK, obor čeština – hudební výchova, violoncellista a varhaník, se
narodil v r. 1956 v Praze. Ve čtrnácti letech začal
působit jako liturgický varhaník a zpěvák na pražských kůrech (Zvěstování P. Marii „Na Trávníčku“,
sv. Petr a Pavel na Vyšehradě, Nejsv. Trojice ve
Spálené ul., Nejsv. Trojice v Podskalí, Panna Marie
Bolestná u Alžbětinek, sv. Ludmila v Praze na Vinohradech, sv. Bartoloměj na Starém Městě) a jako
violoncellista orchestru LŠU Voršilská a rovněž svatojilského kůru v Husově ulici. Působí jako zástupce
ředitele Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy,
kde se kromě organizace školního života věnuje
výuce intonace a hudební teorie.

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
zájezdech. V současné době je docentkou HAMU
v oboru klavírní spolupráce. Ocenění „Nejlepší
klavírista soutěže“ obdržela na Janáčkově violoncellové soutěži (1997).

DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ
/violoncello/
Aktuální zahraniční soutěžní úspěchy: 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 Wallfisch (Izrael, 2008), Isaye quartet, Itzhak
Perlman (2009).
Koncertní činnost (výběr): Sólová spolupráce se Symf. orrch. HMP FOK, Filharmonií B. Martinů
Zlín, Pražskou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Filharmonií
Hradec Králové, Severočeskou filharmonií 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 projektu 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).
Významné koncerty v Izraeli: Uvedení violoncellového koncertu h moll Antonína Dvořáka
v Museu of Arts, (Tel Aviv, 2009), zahajovací koncert
„Musical Bridges Terezín project“ (Brodt centrum,
Tel Aviv, 2009), Recitál na Jerusalem Academy of
Music, přímý přenos z recitálu v Ein Kerem, Music
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Center pro rádio „Kol hamusica“, (Izrael. 2009),
koncert ke Dni nezávislosti Izraele (Mishkenot Shaananim Jerusalem Music Centre, 2009), recitál v rámci
„International Cello seminar and Festival“ (Jerusalem,
2009).
Mimořádné ocenění: Stříbrná medaile Senátu
Parlamentu ČR za propagaci a šíření tradic české
hudby ve Státě Izrael.

PĚVECKÝ SBOR JERONÝM
Sbor působí při sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze na Žižkově. Vznikl na počátku
dvacátých let 20. století a věnuje se české hudbě 15.–17. století. Základ jeho repertoáru tvoří
především písně ze starých českých kancionálů:
Jistebnického (1420), Franusova (1505), Roudnického (1591), Sedlčansko – Kopidlanského (1620)
a Speciálníku královehradeckého (1550). Jeroným
pravidelně vystupuje na velikonočních, svatodušních a vánočních koncertech v Betlémské kapli žižkovského sboru, ale i při celopražských kulturních
či duchovních akcích, jako je např. Noc kostelů či
ekumenické bohoslužby. V loňském roce účinkoval u příležitosti výročí upálení Jeronýma Pražského
při bohoslužbách přenášených Českou televizí.
Jeroným pravidelně koncertuje v České republice
i zahraničí. Od podzimu 2009 je sbormistryní sopranistka Viktorie Dugranpere, za jejíž činnosti došlo
k oživení a stabilizaci sboru. Úspěšně navázala na
práci zesnulého dirigenta Jaroslava Kolafy, který
soubor vedl padesát let. V současnosti Jeroným
čítá 22 zpěváků. Dodnes je základem práce sboru předsevzetí zakladatelů: „Náš pěvecký kroužek
nechce být tělesem, které by pěstovalo toliko
zpěv umělecký, koncertní a nemá být konkurencí
pěveckých spolků. Chce sloužiti s láskou druhým
a pěstovati hlavně písně chrámové.“

VIKTORIE DUGRANPERE
/sbor mistryně/
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Sólový zpěv začala studovat v roce 2002 u národní umělkyně Daniely Šounové-Broukové a později u Zuzany Lászlóo. Od roku 2007 je žákyní prof.
Jiřího Kotouče. Po maturitě na gymnáziu s hudebním zaměřením vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství na FF UK. V rámci programu Erasmus
absolvovala zimní semestr na pařížské Sorbonně,
kde se věnovala především francouzským chansonům 16. století a současně studovala zpěv a interpretaci francouzské barokní hudby u Isabelle Desrochers.
Od r. 2009 je členkou externího sboru Státní Opery
Praha. Účastnila se kurzů staré hudby a barokního tance Academie de Sablé v Praze v pěvecké třídě Caroline Pelon. Kurzy v Sablé-sur-Sarthe ve
Francii absolvovala v pěvecké třídě Julie Hassler,
s níž následně spolupracovala na Academii de
Sablé v Praze. Pravidelně se účastňuje Mezinárodní
letní školy staré hudby ve Valticích. Kromě souboru
Victoria Ensemble řídí také sbor Jeroným, který
byl založen v r. 1921 jako první pěvecký sbor ČCE
v Praze. Intenzivně se věnuje koncertní činnosti
a působí jako hlasová pedagožka.

OCTOPUS PRAGENSIS
LUCIE BÁRTOVÁ, JANA DVOŘÁKOVÁ /soprán/
EVA ZBYTOVSKÁ, NADIA LADKANY /alt/
JAKUB KOŠ, DUŠAN RŮŽIČKA /tenor/
PETR SVOBODA, JIŘÍ HANNSMANN /bas/
PETR DANĚK /umělecký vedoucí/
Vokální soubor Octopus pragensis vznikl v roce
2004. Tvoří ho osm zpěváků, kteří se snaží o osobitý komorní projev při interpretaci hudby minulosti
i hudby zcela současné. Těžiště jejich zájmu spočívá v repertoáru vrcholné renesance a raného
baroka. Velice často také interpretují skladby zcela
moderní, v některých případech i zkomponované
specielně pro tento ansámbl. Svoji inspiraci čerpají
z dobových pramenů a pramenných edic a snaží se pro své koncerty vybírat skladby, které jsou
objevné, ale zároveň jsou schopny oslovit i dnešního posluchače. Většina zpěváků je studenty nebo
absolventy pražské HAMU. Soubor vystoupil již
na řadě prestižních či specializovaných festivalů
(Pražské jaro, Festival Český Krumlov, Festival Duchovní hudby Brno, Velikonoční festival Praha,
Haydnovy slavnosti, Pražské premiéry, Hudba Pražského hradu, Duchovní festival Olomouc, Festival
Gustava Mahlera Jihlava, Festival Emy Destinové ad.)
a podnikl turné do Izraele a Francie. Octopus pragensis vystupuje na samostatných a cappellových
projektech nebo v programech s instrumentálním
souborem Capella rudolphina.

PETR DANĚK
/umělecký vedoucí/
Vystudoval muzikologii na filozofické fakultě UK
v Praze. Prioritou jeho badatelského, publikačního
a interpretačního zájmu je hudba vrcholné renesance a raného baroka. Zvláštní pozornost věnuje
hudební kultuře rudolfínské Prahy. Na VŠMU přednáší dějiny hudby, historickou hudební sociologii
a hudební dramaturgii. Natočil pro firmu Supraphon
a Multisonic pět CD s hudbou vrcholné renesance.
Jako interpret nebo pedagog vystupoval v mnoha
zemích Evropy i v zahraničí (Rakousko, Německo,
Itálie, Španělsko, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, USA,
Izrael, Francie, Mexiko ad.). Publikoval řadu odborných studií a edic.

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
účinkoval 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 představením.
Soubor má vlastní autorské zázemí v osobě Petra
Šplíchala a Bedřicha Šváchy, kteří se tématicky
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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 si divadlo Řešeto připravilo premiéru hudebně-divadelního představení
pod názvem Žižkovská radiorevue, ve které se představí společně s orchestrem Václava Vomáčky.

SWING BAND
PRAŽSKÉHO
SALONNÍHO ORCHESTRU
VÁCLAV VOMÁČKA /umělecký vedoucí/
Pražský salonní orchestr funguje při Domově
seniorů v Praze 8 - Bohnicích. Základ orchestru
vznikl v roce 1982. Z původních několika muzikantů, obyvatelů domova, se orchestr postupem let
výrazně rozšířil až na dnešních 40 stálých členů.
Svým věkovým průměrem přes 70 let je orchestr
bezesporu nejstarším takto velikým hudebním tělesem v České republice. SWING BAND Pražského
salonního orchestru je jedním z několika menších
souborů, které působí při tomto čtyřicetičlenném
symfonickém tělese. Tvoří jej čtyři hráči na saxofony nebo klarinety /Z. Wimmer, M. Hladký, J. Voves
a J. Šrámek/, dva trumpetisté /J. Kejmar a Z. Hasák/,
trombonista P. Janík, basista Z. Foit, bubeník S. Šíla
a klavíristka V. Holmanová. Pro potřeby pořadu
o Jaroslavu Ježkovi je soubor navíc rozšířen o houslistku J. Perglovou, violistku J. Vackovou a tubistu
J. Chmelaře. V čele SWING BANDU stojí umělecký
vedoucí Pražského salonního orchestru dirigent,
zpěvák a violoncellista Václav Vomáčka, který
vystudoval Hudební fakultu AMU a dvanáct let
působil v orchestru Česká filharmonie.

P R A Ž S K Ý K AT E D R Á L N Í S B O R
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).

IRENA TROUPOVÁ
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/soprán/

Mezinárodní renomé si vydobyla nejprve na poli
historicky poučené interpretace staré hudby. Od
90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na podiích
celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem,
H. Armanem, J. Rifkinem, ansámblem Orpheon ad.,
v ČR se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea
a dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila
v cyklech FOK, České filharmonie i PKF, s Plzeňskou
a Hradeckou filharmonií, na festivalech Pražské jaro,

Janáčkův máj aj. Podílela se na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů „Le jour de bonté“
pro label Arco Diva, u něhož vydala též komplet písní V. Ullmanna. V minulém roce nahrála pro Český
rozhlas nově objevenou skladbu W. A. Mozarta.
Spolupracuje se soubory pro soudobou hudbu,
se soudobými skladateli aj. Věnuje se též odkazu
meziválečných autorů (Schulhoff). Vedle koncertní
a operní činnosti vyučuje rovněž na JAMU a mezinárodních kurzech.

SYLVA ČMUGROVÁ

/alt/

Absolvovala Pražskou konzervatoř (prof. J. Marková) a AMU v Praze (prof. M. Hajóssyová). Zúčastnila
se mistrovských pěveckých kurzů v italské Sienně,
v Lichtenštejnsku (Vaduz), v Českých Budějovicích
a Karlových Varech. Je laureátkou mezinárodních
soutěží Emy Destinnové v Českých Budějovicích
a Antonína Dvořáka v Karlových Varech a finalistkou mezinárodních pěveckých soutěží v Ženevě
a v Miláně. V letech 1996 – 2011 byla sólistkou Státní
opery Praha, od 1. 1. 2012 je sólistkou Opery Národního divadla. Hostuje i na jiných scénách (Plzeň,
Liberec, Hudební divadlo Karlín ad.). Její operní repertoár zahrnuje mj. role Olgy (Eugen Oněgin),
Siebela (Faust), Fjodora (Boris Godunov), Niklase
(Hoffmannovy povídky), Loly (Sedlák kavalír), prince
Orlofského (Netopýr), Dorabelly (Cosi fan tutte)
a Varvary (Káťa Kabanová). Věnuje se též koncertní činnosti doma i v zahraničí, vystupovala například
v Japonsku, Kanadě, Itálii, Švýcarsku a Austrálii.

DUŠAN RŮŽIČKA

/tenor/

Absolvoval operní zpěv na Pražské konzervatoři
u prof. Luďka Löbla. Od roku 2010 pokračuje ve
studiích u prof. Zlatice Livorové v Bratislavě, v její
třídě se pravidelně účastní letních kurzů Petera
Dvorského v Piešťanech. Od roku 2011 je stálým
hostem Divadla F. X. Šaldy, kde vystupuje jako
Remendado (G. Bizet: Carmen), Kilián (C. M. Weber:
Čarostřelec), Gaston (G. Verdi: La Traviata), Rodriguez a Juan (J. Massenet: Don Quichotte) a Alfréd
(J. Strauss: Netopýr). V roce 2012 poprvé vystoupil
jako Gabriel Eisenstein (J. Strauss: Netopýr) v Slezském divadle Opava, kde je od letošního roku
v angažmá, v dubnu vystoupil jako hrabě Almaviva
(G. Rossini: Lazebník sevilský) a do konce sezóny ho
čeká role Průchy (R. Piskáček: Perly pany Serafínky).
V příští sezóně Lenskij ( P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin),
Ferrando (W. A. Mozart: Cosi fan tutte), Sultán
(J. Strauss: Tisíc a jedna noc) a Goro (G. Puccini:
Madame Buterﬂy). Dále vystupuje také v Národním
divadle Moravskoslezském jako Abdallo (G. Verdi:
Nabucco). S oblibou se věnuje koncertní činnosti staré a duchovní hudby (Mozart, Rossini, Haydn,
Dvořák, Družecký, Tomášek, Zach).

TOMÁŠ JINDRA

/bas/

Zpěvu se začal věnovat pod vedením profesorky Součkové. Studium operního zpěvu, absolvoval u profesora Karla Petra na Státní konzervatoři
v Praze. Po té, téměř dvacet let, studoval u profesora Václava Zítka, držitele Grammy. Byl členem
sboru Národního divadla v Praze. V sezóně 1990 – 91
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se stal sólistou ostravského Divadla Antonína Dvořáka. V letech 1992 – 93 byl v angažmá v Liberci
v Divadle F. X. Šaldy. Od poloviny devadesátých let
se začal věnovat koncertní činnosti. Od roku 1996
působil téměř dvacet let jako sólista divadla J. K.
Tyla v Plzni. Vystupoval bez mála ve dvaceti zemích
světa, mimo jiné v Japonsku a v Austrálii. V divadlech nastudoval okolo šedesáti rolí, např. Basillia
v Rossiniho Lazebníku sevillském, Janka v Kubelíkově opeře Veronika, premiéra proběhla za přítomnosti autora Rafaela Kubelíka v ostravském
divadle A. Dvořáka v roce 1990. Komtura v Mozartově Donu Giovannim, Vodníka ve Dvořákově
Rusalce, Palouckého ve Smetanově Hubičce,
Sarastra v Mozartově Kouzelné ﬂétně, Kecala ve
Smetanově Prodané nevěstě, Osmina v Mozartově
Únosu ze serailu, Fernanda ve Verdiho Trubadúrovi.
Věnuje se také koncertní tvorbě, ve svém repertoáru má například Requiem W. A. Mozarta, Gabriela
Faurého, Jeana Gillese, Giuseppe Verdiho, Antonína Dvořáka, Stabat Mater od téhož autora, nebo
Gioachina Rossiniho, Mesiáše Georga F. Händela
aj. V současné době je členem souboru opery
Národního divadla v Praze.

PŘEMYSL KŠICA

/var hany/

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
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
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/dirigent, var hany/

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.

PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ
BOHUSLAVA MAR TINŮ
Patnáctý ročník Písňové soutěže Bohuslava
Martinů 2017 – 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 Společnosti 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, který následně jednotlivé části
koncertu ze záznamu vysílá.

COLLEGIUM
PRAŽSKÝCH TRUBAČŮ
Komorní soubor vznikl účelově na jaře roku
2002 a byl určen především k fanfárovým účelům.
Postupem času však vznikaly příležitosti i ke koncertnímu uplatnění. Samozřejmě, že tři trubky ke koncertování nestačí, a proto trio navázalo spolupráci
s varhaníkem, popřípadě smyčcovým orchestrem
a autentické provedení skladeb si vyžádalo rozšíření
ještě o tympány. Repertoárovým základem souboru je především hudba barokní a klasická, díky využití varhan však takový koncert může obsahovat
i skladby romantické a i skladby 20. století. Základ
souboru tedy tvoří 3 trubky, které hrají jak v poloze
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principální, tak i poloze pikolové, doprovod a sólové
vstupy interpretují varhany nebo smyčcový orchestr
a slavnostní ráz celého koncertu pak dokreslují tympány. Všichni tři trumpetisté a tympánista jsou členy
Státní opery Praha, varhany obstarávají přední pražští
varhaníci.

MIROSLAV LAŠTOVKA
/umělecký vedoucí/
Narodil se v Kladně a po vzoru svého otce se
od dětství věnuje hudbě. Nejprve hrál na housle,
které posléze vystřídala trubka. Již během studia
na Státní konzervatoři působil jako 1. trumpetista
ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech. V roce 1987 se stal 1. trumpetistou Mezinárodní filharmonie mládeže, řízené J. Bělohlávkem,
se kterou podnikl o rok později turné po východní Evropě. Zvítězil na celostátní soutěži trumpetistů
v Brně (v r. 1968) a na základě vítězství v této soutěži, ale především díky snaze o co nejdokonalejší
zvládnutí nástroje, vykonal úspěšně v r. 1988 zkoušku
na AMU, kde studoval u prof. V. Junka a L. Rejlka.
Při svém studiu na AMU se M. Laštovka specializoval
ve hře na vysokou trubku. Kromě účasti na několika
soutěžích absolvoval mistrovské kurzy barokní hudby
(v Blankenburgu). Dnes je členem orchestru Státní
opery Praha a koncertuje jako sólista. Společně
s komorním souborem Consortium Pragense podnikl koncertní turné po Itálii, BRD, Španělsku. Již několik let sólisticky spolupracuje také s orchestrem
Virtuosi Pragenses a Musici Praga, se kterým nahrál
CD. Souběžně s orchestrální činností se specializuje
na komorní hru a koncertuje s předními varhaníky.
S oblibou se věnuje interpretaci velkých barokních děl: Magnifikat, Velká mše h moll, Vánoční
oratorium apod.

SEDLÁČKOVO KVAR TETO
MICHAL SEDLÁČEK /1. housle/
JAN MACEČEK /2. housle/
VÍT KUBÍK /viola/
KAREL CHUDÝ /violoncello/
Sedláčkovo kvarteto vzniklo při Akademii múzických umění v Praze v roce 2007 a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech
1974 –1994. Tradice je spojena rodinou vazbou obou
primáriů. Sobor se vyvíjel u významných českých
i zahraničních pedagogů; u Jiřího Panochy během
studia komorní hry na AMU v Praze, a dále pod
vedením členů renomovaných kvartet během četných kurzů: (Keller Quartett, Artis Quartett Wien, Tel
Aviv Quartet či Alban Berg Quartett).
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Soubor vystupoval na mnoha významných akcích v České republice i v zahraničí, mj. na festivalu v rámci ISA, na festivalu Mladá Praha, Sukovy
Křečovice v rámci Pražského jara, Nekonvenční
žižkovský podzim, na Beethovenově festivalu v Teplicích, na festivalu Nitrianská hudobná jeseň, na festivalu Pablo Casalse v Prades, a další. Sedláčkovo
kvarteto je vítězem mezinárodní soutěže Karola
Szymanowského v Katowicích (Polsko, 2014), vítězem Soutěže Bohuslava Martinů v Praze (2014),
kde zároveň obdrželo Cenu za nejlepší interpre-

taci skladby B. Martinů. Dále je nositelem 3. ceny
z Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka 2015 v Brně
a 3. ceny z Mezinárodní soutěže Johannese Brahmse
(Rakousko, 2013). Od sezóny 2015/16 je soubor
zařazen na stipendijní Listinu Českého hudebního
fond. Soubor natočil v roce 2011 Smyčcový kvartet
d–moll, op. 34 Antonína Dvořáka, za jehož interpretaci obdržel Zvláštní cenu ISA 11´. Vydal také
ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů CD
s kvartety českých autorů (K. Slavický, S. Hořínka,
B. Martinů, J. Teml) a nově CD s hudbou F. A. Míči,
W. A. Mozarta a A. Dvořáka. Kvarteto podporuje
vznik nových děl mladé generace českých autorů
a stojí tak u četných premiér skladeb.

JAHODOVÉ DUO
PAVLA JAHODOVÁ /violoncello/
JIŘÍ JAHODA /housle/
Vyberte si z bohaté nabídky známých melodií
všech žánrů v originálních úpravách z rukou profesionálů. Kombinace houslí a violoncella nejen
atraktivně vypadá, ale má posluchačsky příjemný
a vyvážený zvuk. Oba umělci mají na svém kontě stovky koncertních produkcí doma i v zahraničí a tyto zkušenosti jsou zárukou Vaší spokojenosti.
V Jahodovém duu pak měli tu čest vystoupit mimo
jiné na Setkání předsedů ústavních soudů zemí
EU či na světové konferenci IUFRO (International
Union of Forest Research Organizations), kterou
zahajoval Jihomoravský hejtman Michal Hašek či
na sympoziu DAAD (Der Deutsche Akademische
Austauschdienst) v hotelu Mövenpick v Praze.

Pavla Jahodová (violoncello) – absolventka
Konzervatoře a JAMU v Brně, bývalá stipendistka
Rotary Clubu a německé akademické stipendijní služby DAAD. Podílela se na mnoha významných hudebních projektech doma i v zahraničí
s Filharmonií Brno, Staatskapelle Weimar, Českým
národním symfonickým orchestrem, Komorním
orchestrem Musici Boemi a Městským divadlem
v Brně. Natočila snímky pro Český rozhlas, německý
rozhlas Mitteldeutsche Rundfunk a Radio Deutsche
Welle, českou a německou televizi. Je zakladatelkou smyčcového kvarteta Beladona Quartet
a koncertuje jako sólistka. Spolupracovala s uznávanými osobnostmi světové kultury (Andrea Bocelli,
Veronique Sanson, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Gabriela Demeterová, Dagmar Pecková, Eva
Urbanová aj.)
Jiří Jahoda je zakladatelem a primáriem renomovaného souboru Moravské klavírní trio. Vystudoval brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii
múzických umění v Brně v houslové třídě prof.
A. Sýkory. V roce 1994 byl jedním ze zakládajících
členů Pražské komorní filharmonie s šéfdirigentem
Jiřím Bělohlávkem. V letech 1995 až 2001 zastával
funkci vedoucího skupiny II. houslí ve Státní filharmonii Brno a do roku 2006 byl koncertním mistrem
orchestru Městského divadla v Brně. Jako sólista,
komorní i orchestrální hráč vystupuje nejen v České
republice, ale podnikl rovněž četná koncertní turné
do mnoha evropských zemí a zámoří (Německo,
Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Malta,
USA, Argentina, Uruguay, Japonsko, Jižní Korea).
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EDITA KEGLEROVÁ
/cembalo/
Vystudovala Konzervatoř v Plzni (obor klavír
a cembalo) a pražskou AMU v cembalové třídě
prof. G. Lukšaité Mrázkové. Následně pokračovala
ve studiích v mistrovské třídě J. Ogga na Královské
Konzervatoři v Haagu a Královské hudební akademii v Londýně. V roce 2007 úspěšně obhájila svoji
doktorskou disertaci na AMU v oboru „Interpretace
a teorie interpretace“. Je laureátkou několika mezinárodních hudebních soutěží. Jako sólistka nebo
členka různých komorních souborů vystoupila na
řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří (Japonsko, Nový Zéland, Jižní Afrika, USA).
Spolupracuje mj. s ansámbly Pražský barokní soubor, Hipocondria, Barocco sempre giovane. V roce
2004 založila spolu s ﬂétnistkou Julií Branou soubor
Accento. Nahrává pro vydavatelství Supraphon
a ARTA, kde vydala spolu se souborem Hipocondria
unikátní CD s kompletem cembalových koncertů
J. A. Bendy. V letech 2003–2005 vyučovala na
JAMU v Brně. V současné době pedagogicky působí na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města
Prahy a na Pražské konzervatoři, kde vede cembalové třídy. Od roku 2006 byla opakovaně zvána
jako lektorka cembalové hry na Letní školu staré
hudby v Prachaticích. V létě 2015 iniciovala založení nultého ročníku Hudebních kurzů ve Vrchlabí.

JAN JOUZA

/housle/

Narodil se v roce 1958 v Praze v hudební rodině. Po studiu na Konzervatoři v Praze u prof.
Vladimíra Rejška a absolvování pražské HAMU ve
třídě prof. Nory Grumlíkové působil jako koncertní
mistr Severočeské státní filharmonie v Teplicích. Od
března 1987 byl zaměstnán v orchestru Smetanova divadla, kde se úspěšně zúčastnil konkursu na
zástupce koncertního mistra. Od 1. 1. 1990 je členem skupiny prvních houslí České filharmonie. Jan
Jouza patří k vyhledávaným komorním hráčům;
v poslední době omezil svoje aktivity na působení
v Pražském barokním souboru (nahrávka šesti sonát
J. D. Zelenky pro „Studio Matouš“) a v Komorním
souboru Variace (založil v roce 1997). První nahrávka souboru Variace „Literatura v hudbě“ (Caplet,
Respighi, Schönberg; vydavatel „Waldmannn“) získala ocenění CD měsíce května 1999 ve francouzském časopise „Répertoire“ (R10). Druhou nahrávku
CD (Martinů, Martin, Haas, Schulhoff, Ullmann) vydala Agentura V+M roku 2004. Od roku 2010 organizuje Jan Jouza cyklus koncertů „Tóny architektury“.
Hudba zní v pražských palácích, sálech a kostelích,
spolupracují přední čeští herci (Josef Somr, Otakar
Brousek ml., Simona Postlerová).

JAKUB FIŠER
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/housle/

Jakub Fišer vystudoval Gymnázium Jana Nerudy,
Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze. S úspěchem se zúčastnil celé řady
mezinárodních soutěží (mj. Beethovenův Hradec,
Kociánova houslová soutěž) a mistrovských kurzů
(Shlomo Mintz, Stephen Shipps, Volkhard Steude).

Jako sólista účinkoval na mnoha koncertech
českých orchestrů (mj. Česká filharmonie, Pražská
komorní filharmonie ad.). Působil jako koncertní
mistr Pražské komorní filharmonie, hostující koncertní mistr České filharmonie a Deutsche Radio
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Aktivně
se věnuje komorní hře a vystupuje s předními
sólisty a komorními hráči – Danielem Hopem, Paulem Neubauerem, Josephine Knight, Raphaelem
Wallfischem, Jiřím Bártou, Josefem Špačkem, Janem
Mráčkem, Ivo Kahánkem ad. V roce 2011 obdržel
cenu Nadace Josefa Hlávky, od roku 2013 je
primáriem Bennewitzova kvarteta.

VIR TUOSI PRAGENSES
Zakladatel orchestru Virtuosi Pragenses Libor
Hlaváček (1926 –1990) byl vynikající houslový virtuóz, komorní hráč a dirigent, laureát Mezinárodní
houslové soutěže ve Varšavě (1952). Libor Hlaváček
patřil mezi nejvýraznější reprezentanty českého
hudebního umění. Působil jako 1. koncertní mistr
symfonických i operních orchestrů, jako primarius
Hlaváčkova kvarteta, Novákova kvarteta a Českého noneta. Byl dirigentem symfonických orchestrů,
ale zvláště komorních orchestrů a souborů, pedagogické práci se věnoval na Pražské konzervatoři. Pod jeho vedením získal Komorní orchestr
konzervatoře absolutní vítězství na Mezinárodní
Karajanovy soutěži v Západním Berlíně (1972).
Jako dirigent spolupracoval s PKO, Musici
Pragenses, Janáčkovým komorním orchestrem,
dlouhodobě hostoval v Teheránu a v Moskvě, na
Akademii Gněsiných v Moskvě vedl dirigentské
kurzy (1973). K vrcholnému období jeho dirigentské kariéry patří desetileté působení ve funkci
šéfdirigenta Východočeského státního komorního orchestru Pardubice. Za své mistrovství
byl mimo jiné oceněn udělením Grand Prix
de Disque Charles Cros Paris a Wiener Flötenuhr
a v roce 1982 byl vyznamenán za mimořádně úspěšnou činnost v oblasti houslové interpretace a v oblasti dirigentské titulem zasloužilý umělec. V roce 1970 založil komorní orchestr
VIRTUOSI PRAGENSES, kde působil až do své smrti
jako umělecký vedoucí a dirigent. Tento soubor
se pod jeho vedením v krátké době vypracoval
mezi světově uznávané komorní těleso. Členové
orchestru jsou přední pražští instrumentalisté (ND,
SOČR). Orchestr hostuje na prestižních festivalech
(Pražské jaro, Wiener Festwochen atd.), natočil
řadu snímků pro rozhlas i na gramofonové desky
a spolupracuje s význačnými domácími a zahraničními sólisty.
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HUDBA ČESKÉ REFORMACE
Stará česká duchovní hudba má ve srovnání s evropským vývojem svá specifika,
daná především vlivem husitského hnutí na kulturní prostředí. Touha po důkladné
reformě církve v českých
zemích nabrala podobu širokého lidového hnutí, které požadovalo svobodné
kázání evangelia v jazyce
lidu a odstranění zlořádů
v církvi i ve společnosti. Krystalizačním bodem a spojujícím symbolem velmi různorodých reformních proudů se stal zápas o kalich.
Skutečnost, že se podle
slov Kristových při Večeři
Páně podával obecnému lidu (laikům) nejen chléb,
ale i kalich, byla však více než pouhá reforma bohoslužebných obřadů. Slavení eucharistie „podobojí“ husity
znamenalo návrat ke Kristově vládě v církvi a k tomu, co
později nazýval německý reformátor Martin Luther „všeobecné kněžství všech pokřtěných“. Bohoslužba se koná
v českém jazyce, evangelium se káže pro všechny srozumitelným způsobem, mešní zpěvy přebírá shromážděná obec nebo literátská bratrstva. A reforma se u dveří
kostelů nezastavila: kalich si vynutil demokratizaci celé
společnosti. Z toho je zřejmé, proč husité nejprve zamítli
poměrně vyspělou soudobou polyfonní hudbu a navázali na o 200 let starší notredamskou školu. Uchopili ji
ovšem svérázně: jednohlasy, dvouhlasé organální zpěvy,
ale dokonce i některá jednoduchá moteta byla zpívána
celým shromážděním „equalis vocibus“ (ženské a mužské
hlasy v paralelních oktávách). Tento vývoj je zřetelně dokumentován v Jistebnickém kancionálu, jediném zdroji,
u kterého můžeme předpokládat autenticitu husitského
pojetí zpěvu. Jistebnický kancionál obsahuje skladby, které k datu edice 1420 jsou už anachronizmem. Ale zatím
co tato hudba kdysi bývala doménou profesionální interpretace, nyní si je přivlastnil lid. Dozvuky této interpretace
nacházíme ještě v kancionálech ze začátku 16. století.
V této souvislosti se musíme zmínit především o kancionálu,
který dal napsat v roce 1505 pro kůr v Hradci Králové
kožešník Jan Fránus. Ale také v Roudnickém kancionálu
z roku 1591 nacházíme vedle monumentální utrakvistické
mše i jednoduché skladby lidového zaměření. Již asi ve
čtyřicátých letech 15. století se začala institucionalizovat
literátská bratrstva, sdružení literně vzdělaných řemeslníků
a měšťanů, která na poměrně vysoké úrovni nahrazovala
v církvi podobojí klášterní a jiné chrámové sbory katolického ritu. Máme například doložena moteta, kde cantus
firmus je v diskantu a byl zřejmě zpíván celou obcí, zatím
co zpěváci na kůru píseň polyfonně doprovázeli. V tomto
městském prostředí, které bylo hlavní oporou utrakvistického křídla české reformace, byla tehdy běžná i latinská
vzdělanost. Hlavně díky bratrstvům se začátkem 16. století
objevují v českých kancionálech též ohlasy nizozemské
polyfonie, které však mají melodiku i polyfonní zpracování vycházející z ryze českých požadavků. Koncem
16. století byla česká duchovní hudba oslovena přicházející renesancí. Tyto vývojové tendence – zastoupené již
řadou výrazných skladatelských osobností – naneštěstí
zanikly násilnou rekatolizací po bitvě na Bílé Hoře.
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SPOLEHLIVÝ
PARTNER
NA POVRCHU
I V PODZEMÍ
▲

▲
▲

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
▼ občanské vybavenosti
▼ kanalizace
▼ metra
REVITALIZACE
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
VELKOPROSTOROVÁ
PODZEMNÍ DÍLA
▼ kolektory
▼ energetické tunely
▼ hloubené stavební jámy
a šachty
▼ ražené kanalizace
▼ technologie stříkaných betonů
▼ sanace a rekonstrukce
podzemních děl

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25
110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
tel.: +420 221 864 100, 101
e-mail: vistoria@vistoria.cz

Závěrem…
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 propojení, které s sebou interpretace
a poslech kvalitní vážné hudby v rámci festivalu přináší.

Zástupce starostky MČ Praha 3 MgA. Ivan Holeček se zakladatelem
festivalu NŽP doc. Jiřím Hoškem při závěrečném orchestrálním koncertu
ve Vencovského aule ve VŠE 18. listopadu 2016

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

ŽIŽKOV VZPOMÍNÁ NA SEIFERTA
JAROSLAV SEIFER T
(23. září 1901 Žižkov – 10. ledna 1986 Praha)
Nový pomník na Žižkově s verši Jaroslava
Seiferta – českého básníka, spisovatele, novináře, překladatele a jediného českého nositele
Nobelovy ceny za literaturu (1984)
odhalen u příležitosti
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REVITALIZACE
REVITALIZACE
BYTOVÝCH
BYTOVÝCH
AAČINŽOVNÍCH
ČINŽOVNÍCH
DOMŮ
DOMŮ
VÝHODY
VÝHODY
ZATEPLOVACÍHO
ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU:
SYSTÉMU:
• lze
• aplikovat
lze aplikovat
na všechny
na všechny
druhy
druhy
konstrukcí
konstrukcí
• zateplení
• zateplení
fasády
fasády
prodlužuje
prodlužuje
životnost
životnost
stavby
stavby
• odstranění
• odstranění
tepelných
tepelných
mostů
mostů
a úspora
a úspora
tepelné
tepelné
energie
energie
na vytápění
na vytápění
domu
domu
• úspora
• úspora
nákladu
nákladu
na vytápění
na vytápění
a zvýšení
a zvýšení
tepelné
tepelné
pohody
pohody
v domech
v domech

SVÝM
SVÝM
KLIENTŮM
KLIENTŮM
NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
• zpracování
• zpracování
tepelného
tepelného
auditu
auditu
a statické
a statické
posouzení
posouzení
• tepelně-technický
• tepelně-technický
výpočet
výpočet
pro pro
danou
danou
konstrukcí
konstrukcí
s návrhem
s návrhem
izolantu
izolantu
• vypracování
• vypracování
projektové
projektové
dokumentace
dokumentace
a cenové
a cenové
nabídky
nabídky
• nabízíme
• nabízíme
rychlou
rychlou
a kvalitní
a kvalitní
realizaci
realizaci
• měření
• měření
termokamerou
termokamerou
(před
(před
i poirekonstrukci)
po rekonstrukci)
Trigema
Trigema
Building
Building
a.s. a.s.
Explora
Explora
Business
Business
Centre
Centre
– Jupiter
– Jupiter
Bucharova
Bucharova
2641/14,
2641/14,
158 00
158Praha
00 Praha
5 5
+420+420
227 227
355 355
211 /211
building@trigema.cz
/ building@trigema.cz
www.trigema-building.cz
www.trigema-building.cz

WWW.TRIGEMA.CZ
WWW.TRIGEMA.CZ

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

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.

