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NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009

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

VSTUPENKY / TICKETS:
Předprodej vstupenek, programové brožury,
zajišťuje výhradně
TRAFIKA
Táboritská 26, Praha 3
tel.: 222 728 842
/u stanice tramvaje č. 5, 9, 26 - Olšanské náměstí/
Doprodej vstupenek v místě konání koncertů
pouze 1/2 hodiny před začátkem koncertu!

O

J
DE

PR

4

P

D
ŘE

9

00

N

ZA

H

E
ÁJ

1.

2
7.

…SLOVO ÚVODEM

V

ážené dámy,
vážení páni, milí čtenáři,
v září bude mít v Městské části Praha 3
již tradičně své pokračování mezinárodní hudební festival
Nekonvenční žižkovský podzim. Tento ojedinělý projekt připravuje již po třinácté ve spolupráci s Městskou částí Praha
3 jeho zakladatel, violoncellista Jiří Hošek. Také letos je připraveno množství koncertů na různých místech Žižkova.
Nekonvenční žižkovský podzim se stal již neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře nejen Prahy 3, ale celé
české metropole. Vážnou hudbu s vybranou dramatickou
tvorbou zasazuje do neobvyklých kulis. Také letos společně
prožijeme sérii koncertů, které rozezní nejkrásnější a nejzajímavější prostory v Městské části Praha 3 a kromě jiného si
připomeneme výročí J. B. Foerstra, vzdáme poctu skladateli Viktoru Kalabisovi, oslavíme 28. říjen jako státní svátek
koncertem ve znovuotevřených prostorách Národního památníku na Vítkově. Věřím, že z nabídky letošního, již třináctého, ročníku Nekonvenčního žižkovského podzimu si jistě
každý vybere to, co jej oslovuje. Budu se těšit na setkání
s Vámi na festivalu, na který je Žižkov právem hrdý.
Milena Kozumplíková
starostka Prahy 3
kutečnost, že myšlenka žižkovského
S
hudebního festivalu, kterou jsem nesměle začal naplňovat již v minulém tisíciletí, žije a slaví 13. narozeniny, považuji za malý zázrak. Oblíbenost koncertní
nabídky mezi občany Prahy 3, ale dnes
i „přespolních“ návštěvníků, je pro
mne v roli zakladatele, dramaturga i organizátora, jednak výzvou, ale současně i závazkem. Rovněž
letošní „13. ročník NŽP“ je připravován v malém týmu s maximální péčí a úsilím o zdárný průběh originálních koncertů.
Těší mne, že se stále daří zachovat symbolickou výši vstupného, což oceňují především návštěvníci vyšších věkových
skupin. Mohlo by to na první pohled vypadat, že úspěšně
nastartovaný a osvědčený projekt bude setrvačností fungovat. Tak jednoduché to pochopitelně není. Přestože všechny koncerty loňského ročníku byly vyprodány, loni poprvé
upřednostnila Nadace život umělce jiné projekty a na žižkovský festival - poprvé po dvanáctileté spolupráci - ﬁnance
nezbyly, letos se do ﬁnančních problémů dostala Nadace
ČHF. Hlavní město Praha v důsledku rozpočtového šetření
poskytl jen třetinu potřebné a v minulosti zpravidla poskytované grantové částky. Ani grantovou komisi Ministerstva
kultury letošní projekt neoslovil. Naštěstí se i letos festivalový projekt těší vysoké přízni Úřadu MČ Praha 3, a proto
se podařilo udržet a zachovat vysokou uměleckou kvalitu koncertů, i když jich bude letos o několik méně. Bude
mi ctí, když se koncerty 13. ročníku stanou pro návštěvníky
osvěžující oázou v dnešní složité a neklidné době a každý
z koncertů bude pro zúčastněné hudebním svátkem. Nechť
se i letošní festivalová nabídka stane osvěžujícím průvodcem podzimním Žižkovem.
doc. Mgr. Jiří Hošek, violoncellista
zakladatel festivalu
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PŘEHLED KONCERTŮ

ADRESÁŘ KONCERTNÍCH SÁLŮ • 15 koncertů na 13 místech Žižkova, Vinohrad a Prahy 1

ADRESÁŘ
koncert č. /1/

koncert č. /8/

24. září 2009, čtvrtek v 16.00 hodin

22. října 2009, čtvrtek v 19.30 hodin

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
TISKOVÁ KONFERENCE

POCTA ČESKÉ KOMORNÍ HUDBĚ

Žižkovská radnice - Obřadní síň
Havlíčkovo náměstí 9
130 85 Praha 3

Žižkovská radnice - Obřadní síň
Havlíčkovo náměstí 9
130 85 Praha 3
koncert č. /9/
24. říjen 2009 - sobota v 18.00 hodin

koncert č. /2/
5. října 2009, pondělí v 15.30 hodin
POCTA J. B. FOERSTROVI
Komorní koncert
v kostele sv. Rocha
a vzpomínka u hrobu
kostel sv. Rocha
Olšanské náměstí, 130 00 Praha 3
koncert č. /3/
8. října 2009, čtvrtek v 19.30 hodin
„MEDITACE A ROZKOŠE“
hudebně-literární večer
Hudební škola hl. m. Prahy
Komorní sál
Komenského nám. 400/9
130 00 Praha 3

SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 900. JUBILEU MĚSTA ROKYCANY
Chrám Panny Marie před Týnem
Staroměstské nám., 110 00 Praha 1
koncert č. /10/
28. října 2009, středa v 16.30 hodin
VARHANNÍ KONCERT
V PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ
k státnímu svátku ČR
Národní památník na Vítkově
Slavnostní síň
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
koncert č. /11/
3. listopadu 2009, úterý v 19.00 hodin
MOZART - MISSA IN C MOLL
v chrámu sv. Prokopa

koncert č. /4/

kostel sv. Prokopa na Žižkově
12. října 2009, pondělí v 19.30 hodin Sladkovského náměstí
130 00 Praha 3
VIOLONCELLO V ČESKÉ HUDBĚ
Koncertní a výstavní síň Atrium
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3
koncert č. /5/
15. října 2009, čtvrtek v 19.30 hodin
QUARTETTO TELEMANN
20. výročí založení souboru
Betlémská kaple CČE na Žižkově
Prokopova 4, 130 00 Praha 3

koncert č. /12/
7. listopadu 2009, sobota
v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
PÍSNĚ PRO POSLEDNÍ HOSTY
Žižkovská věž
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
koncert č. /13/
10. listopadu 2009, úterý v 19.30 h.

koncert č. /6/
17. října 2009, sobota v 16.00 hodin
ZE ŽIŽKOVA DO HOLLYWOODU
hudební revue
věnována 100. výročí narození
skladatele Josefa Stelibského
(1909 - 1962)
Hotel Ariston - divadelní sál
Seifertova 65, 130 00 Praha 3

BAROKNÍ PERLY
Bratrská jednota baptistů - kaple
Vinohradská 68, 130 00 Praha 3
koncert č. /14/
13. listopadu 2009, pátek v 19.30 h.
TRADITIONAL JAZZ STUDIO
50. JUBILEUM
AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2, 130 00 Praha 3

koncert č. /7/
18. října 2009, neděle v 16.30 hodin

koncert č. /15/

KONCERT VÍTĚZŮ 7. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
BOHUSLAVA MARTINŮ

19. listopadu 2009, čtvrtek v 19.30 h.

Hudební škola hl. m. Prahy
Koncertní sál
Komenského nám. 400/9
130 00 Praha 3

Vysoká škola ekonomická
- Vencovského aula
náměstí Winstona Churchilla 4
130 00 Praha 3

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
k Státnímu svátku ČR

* 6. 1. 1939
† 29. 3. 2009

IN MEMORIAM…
Poděkování a vzpomínku věnujeme Mistru

MIROSLAVU MORAVCOVI
zapsanému v Knize cti MČ Prahy 3,
který se mimořádně zasloužil
o českou kulturu a festival.

24.

Žižkovská radnice - Obřadní síň

září
2009

Havlíčkovo náměstí 9
Praha 3

čtvrtek
v 16.00 h

K O N C E R T č. 1

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ
FESTIVALU
tisková konference
Úvodním slovem Vás přivítá
starostka Městské části Praha 3

Petr Messany

Milena Kozumplíková
„Žižkov
magický“
13. ročník
festivalu
v roce 2009:

Petr
Messany
astrolog

dramaturgie 13. ročníku festivalu
Nekonvenční žižkovský podzim 2009:

doc. Mgr. Jiří Hošek
ÚČINKUJÍ

Marta Balejová - zpěv
Petr Messany - astrolog
Jiří Hošek - klavír
PROGRAM
České a francouzské šansony
přednese Marta Balejová a Jiří Hošek
Charles AZNAVOUR / český text Marta BALEJOVÁ:
Blázni mladí (La Boheme)
Vít CLAR / Ronald KRAUS: Život je velký kolotoč
Milan JÍRA / Pavel HALABICA: Banální příběh
Joseph KOSMA / Jacques PRÉVERT,
č. text: M. BALEJOVÁ:
Jako suché listí (Les feuilles mortes)

8

kostel sv. Rocha
Olšanské náměstí
Praha 3

října
2009

K O N C E R T č. 2

pondělí
v 15.30 h

5.

POCTA JOSEFU
BOHUSLAVU
FOERSTROVI

J. B. Foerster

Komorní koncert
v kostele
sv. Rocha
a vzpomínka
u hrobu
ÚČINKUJÍ

Komorní smíšený sbor
VOKS Praha
Kryštof Spirit - dirigent
Jiřina Dvořáková - Marešová
varhaní pozitiv

prof. Jaroslav Smolka
Henry PURCELL (1659 - 1695):
Funeral Music for Queen Mary
Josef Bohuslav FOERSTER (1859 - 1951):
Scapulis suis

H. Purcell

hudební historik

PROGRAM

F. Poulenc

Bedřich Antonín WIEDERMANN (1883 - 1951):
Meditabor
Henry PURCELL (1659 - 1695):
Toccata in A
Tomás Luis DE VICTORIA (1548 - 1611):
T
Ave Maria

Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959):
Zvěstování; Sen
/z cyklu Čtyři písně o Marii/

B. Martinů

Francis
i POULENC
POUL
PO
ULE
E
(1899 - 1963):
Salve Regina

Antonín DVOŘÁK
Á (1841 - 1904):
Hymnus
y
ad laudes in festo SS. Trinitatis
A.
A Dvořák
Dvořá
řákk
řá

/v úpravě pro smíšený sbor a varhany/

Biblická píseň op. 99, č. 10
„Zpívejte Hospodinu píseň novou“
/v úpravě pro smíšený sbor a varhany/
9

října
2009

Hudební škola hlavního města Prahy
Komorní sál
Komenského nám. 400/9, Praha 3

čtvrtek
v 19.30 h

K O N C E R T č. 3

8.

„MEDITACE
A ROZKOŠE“
hudebně-literární večer
ÚČINKUJÍ

Věra Binarová - viola
Edita Keglerová - cembalo
Rudolf Kvíz - umělecký přednes
PROGRAM
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750):
Sonata D dur pro violu a cembalo BWV 1028
Adagio - Allegro - Andante - Allegro

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750):
Fantasie a Fuga a moll
pro cembalo BWV 904
Georg Friedrich HÄNDEL (1685 - 1759):
Sonata C dur pro violu a cembalo
Larghetto - Allegro - Adagio - Allegro

přestávka
Benedetto MARCELLO (1686 - 1739):
Sonata G dur pro violu a cembalo
Andante - Allegro - Grave - Allegro

Jiří TEML (*1933):
Meditace a rozkoše
pro violu a cembalo
Jiří Teml

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750):
Sonata g moll pro violu a cembalo BWV 1029
Vivace - Adagio - Allegro

F. Halas

J. Seifert

V. Holan

Výběr z díla Vladimíra Holana (1905 - 1980),
Františka Halase (1901 - 1949),
Jaroslava Seiferta (1901 - 1986)
přednese Rudolf Kvíz
10

Koncertní a výstavní síň ATRIUM
Čajkovského 12
Praha 3

října
2009

K O N C E R T č. 4

pondělí
v 19.30 h

12.

ÚČINKUJÍ

Jiří Hošek
violoncello

Obraz Helgy Hoškové - Cellista

VIOLONCELLO
V ČESKÉ
HUDBĚ

Božena Kronychová - klavír
Koncert
věnuji
mojí
mamince
akademické
malířce
Helze
Hoškové
k životnímu
jubileu
(80)
PROGRAM
Josef Bohuslav FOERSTER (1859 - 1951):
Sonáta č. 1 f moll pro violoncello a klavír op. 45
(1898) /dedikace: prof. Hanuši Wihanovi/
Allegro commodo - Lento - Allegro giusto

Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Rondo g moll pro violoncello a klavír op. 94
přestávka
Leoš JANÁČEK
(1854 - 1928):

/dedikace: Primáři
MUDr. J. Elgartovi/

Pohádka
pro violoncello a klavír

Nadace Leoše Janáčka

Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959):
Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír
Halbr. č. 340 (Vieux-Moulin 1952)
Poco andante - Moderato; Andante;
Allegro (ma non presto)
11

čtvrtek
v 19.30 h

K O N C E R T č. 5

QUARTETTO
TELEMANN
20. výročí
založení souboru
ÚČINKUJÍ

D. Ph. Telemann

října
2009

Betlémská kaple CČE na Žižkově
Prokopova 4
Praha 3

15.

QUARTETTO
TELEMANN

Vladimír Petr - ﬂétna, altová zobcová ﬂétna
David Prosek - hoboj
David Holý - mandora, kytara
Václav Petr - violoncello
PROGRAM
Georg Philipp TELEMANN (1681 - 1767): Sonata a moll
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750):
Air ze Suity D dur, BWV 1068
J. Ch. NAUDOT (? - 1762): Trio č. 3
Modérément - Lentement - Gaiement

Antonio VIVALDI (1678 - 1741): Sonata a moll
Largo - Allegro poco - Largo - Allegro

Karel STAMIC (1746 - 1801): Trio in G
Allegro moderato - Andante - Rondo

přestávka

W. A. MOZART (1756 - 1791):
Suita z opery Kouzelná ﬂétna

Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904): Rondo g moll, op. 94
Leoš JANÁČEK (1854 - 1928): Pochod modráčků (1924),
věnováno V. Sedláčkovi
Presto
Zdeněk POLOLÁNÍK (*1935):
Tři tance (2003), věnováno Quartettu Telemann
Allegro moderato - Vivace - Con moto

12

A. Vivaldi

Largo - Vivace - Affettuoso - Allegro

Hotel Ariston - divadelní sál
Seifertova 65
HOTEL
Praha 3
ARISTON

★★★
K O N C E R T č. 6

17.
října
2009
sobota
v 16.00 h

ZE ŽIŽKOVA
DO HOLLYWOODU
hudební revue věnována
100. výročí narození
skladatele Josefa Stelibského
ÚČINKUJÍ

DIVADLO ŘEŠETO

Petr Šplíchal - umělecký vedoucí

PRAŽSKÝ SALONNÍ ORCHESTR
Václav Vomáčka - dirigent
Vlado Rusko - režie
V rolích ﬁlmových postav účinkují:

Jiří Knot, Petr Šplíchal,
Bedřich Švácha, Hana Šváchová,
Libuše Šplíchalová
a kinooperatér Milan Wolf
PROGRAM

Praha je krásná
Kdo jedenkrát měl
někoho rád
Kosí fox
Tvůj bílý šátek

Divadlo Řešeto
na festivalu r. 2008

FILMOVÉ A OPERETNÍ MELODIE
JOSEFA STELIBSKÉHO:

Srdce je lásky chrám
Seňorito, až se setmí
Bramborová placka
Večer nad Prahou
olf
n W ratér
a
l
i
M ope
kino

Láska brány otevírá
a mnoho dalších

Výběr
Výbě
ěr z díla JJ. Stelibs
Stelibského - hudba k filmu
Vězeň na Bezdězi, Manželství na úvěr,
Falešná kočička, Rozvod paní Evy,
Jarčin profesor, Výdělečné ženy, Batalion,
Holka nebo kluk, Veselá bída, Artur a Leontýna
13

října
2009

Hudební škola hlavního města Prahy
Koncertní sál
Komenského nám. 400/9, Praha 3

neděle
v 16.30 h

K O N C E R T č. 7

18.

KONCERT VÍTĚZŮ
7. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ
SOUTĚŽE
B. MARTINŮ
ÚČINKUJÍ
Vítězové loňského VI. ročníku
Písňové soutěže Bohuslava Martinů
r. 2008
Věž kostela sv. Jakuba
v Poličce

Eliška Grohová, GJN Praha
1. cena kategorie I A

Eliška Helikarová, GJN Praha
1. cena kategorie I A

Vítězové VII. ročníku
Písňové soutěže r. 2009

PROGRAM

R. Schumann

Slavnostní
vyhlášení
a předání cen
soutěže BM
Ředitel soutěže BM prof. J. Mrázek
a pěvkyně S. Červená
Koncert vítězů soutěže
Vítězslav NOVÁK (1870 - 1949):
Dievča, dievča
(25 slovenských lidových písní)
Petr EBEN (1929 - 2007):
Tam z tej strony ježora
(Písně z Těšínska)

Robert SCHUMANN (1810 - 1856):
Motýlek
Karel BENDL
(1838 - 1897):

Skřivánek

14

K. Bendl

Žižkovská radnice - Obřadní síň

22.

Havlíčkovo náměstí 9
Praha 3

října
2009

K O N C E R T č. 8

čtvrtek
v 19.30 h

POCTA ČESKÉ
KOMORNÍ HUDBĚ

Kvarteto Martinů

ÚČINKUJÍ

KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák, Irena Herajnová - housle
Jan Jíša - viola
Jitka Vlašánková - violoncello

PROGRAM

V. Kalabis

Poco adagio. Allegro
Adagio ma non troppo
Presto
Allegretto con variazioni

L. v Beethoven

(1770 - 1827):

Smyčcový kvartet op. 74 Es dur
„Harfový“

Viktor KALABIS (1923 - 2006):
Smyčcový kvartet č. 5 op. 63
„památce Marca Chagalla“
(komp. 1984)

Molto vivo
Adagio
Allegro molto. Andante. Moderato. Allegro molto

Allegro non troppo - Largo
Andante - Allegro - Andante

L. Janáček

přestávka
Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959):
Tři jezdci - smyčcový kvartet Halbr. č. 1
(Polička, 1902)
Dle stejnojmenné básně
Jaroslava Vrchlického

Leoš JANÁČEK (1854 - 1928):
Smyčcový kvartet č. 2
„Listy důvěrné“
Andante - Adagio
Moderato - Allegro

Koncert se koná za podpory Nadace Viktora Kalabise, Nadace B. Martinů a Nadace L. Janáčka

Ludwig van BEETHOVEN

15

října
2009

Chrám Panny Marie před Týnem
Staroměstské nám.
ert
Praha 1
Konc

sobota
v 18.00 h

K O N C E R T č. 9

24.

ná
se ko mrtí
ú
v den HO
TYC E
BRAH

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
K 900. JUBILEU
MĚSTA ROKYCANY
CANTATE (Rokycany)

ÚČINKUJÍ
Mistr Jan Rokycana

smíšený pěvecký sbor

Jiří Frolík - sbormistr

PRAŽSKÝ
KATEDRÁLNÍ SBOR

Irena Fürbachová - soprán
Pavla Kšicová - alt
Ondřej Šmíd - tenor, Tomáš Jindra - bas
Přemysl Kšica - varhany
Josef Kšica - dirigent

Josef Ferdinand
Norbert SEEGER
(1716 - 1782):

Fantasie a fuga
Jiří Ignác LINEK
(1725 - 1791):

Korunovační intrády
Quido
von POGATSCHNIGG

Josef Ferdinand
Norbert SEEGER:
Fuga c - moll
„Když Prušáci
bombardovali Prahu“

Kryštof HARANT z Polžic
Cantate Domino
a Bezdružic
(1564
Klenová u Klatov,
Christoph Willibald GLUCK
(1867 - 1937):

Rozezvučme hlasy naše
Chvalozpěv Simeonův:
Nyni otpuščaješi
Jacob HANDL GALLUS
(1550 - 1591):

popraven
na Staroměstském
náměstí 21. 6. 1621):

Maria Kron

K. Harant

W. A. MOZART (1756 - 1791):
Ave verum
J. Haydn

(1714 - 1787):

Ecce quomodo moritur
Antonín DVOŘÁK
(1841 - 1904):

Biblické písně op. 99, č. 4
Václav ŠANTORA
(11. 8. 1907 Lidice
- 20. 6. 1982 Rokycany):

Tantum ergo
Johann Georg
ALBRECHTSBERGER
(1736 - 1809):

Tenebrae factae sunt
16

Zdeněk LUKÁŠ (1928 - 2007):
Gloria, Sanctus
(z Missy brevis)
Z. Lukáš

Zvláštní poděkování P. Vladimíru Kelnarovi a Společnosti pro duchovní hudbu

PROGRAM

Franz Joseph HAYDN
(1732 - 1809):

Missa in Tempore Belli
„Paukenmesse“
Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus
Benedictus - Agnus Dei

Národní památník ČR na Vítkově

28.

Slavnostní síň
U Památníku 1900, Praha 3

října
2009

K O N C E R T č. 1 0

středa
v 16.30 h

VARHANNÍ KONCERT
V PAMÁTNÍKU
NA VÍTKOVĚ
k státnímu svátku ČR
ÚČINKUJÍ

Roman Janál - baryton
Jiří Hošek - violoncello
Josef Popelka - varhany

PROGRAM
Státní hymna České republiky

Z. Pololáník

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750):
Toccata d-moll /Dórická/, BWV 538
Zdeněk POLOLÁNÍK (nar. 1935):
Dulces cantilenae
(Sladké zpěvy)
Tři písně pro baryton
na text Jana Nováka
Ludus ﬂoralis
Elegicci de dulcis amore
Non plus ultra

César FRANCK (1822 - 1890): Cantabile (1878)
Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Klid lesa z cyklu „Ze Šumavy“ op. 68/5 (1891)
Songs My Mother Tought Me (Když mne stará matka)
v úpravě violoncello a varhany
Jiří TEML (nar. 1935):
Sapientia II. - cyklus písní na latinské texty
pro baryton a klavír (varhany, 2002)
1. Vita (Život)
4. Calamitas (Neštěstí)
2. Amor (Láska)
5. Sapientiae (Moudrost)
3. Malum (Zlo)

Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Biblické písně op. 99 - výběr
Léon BOËLMANN (1862 - 1897):
Toccata from the Gothic Suite
/ Toccata z Gotické suity

L. Boëlmann

Bedřich Antonín WIEDERMANN (1883 - 1951):
Notturno in C sharp minor (1942)

Zvláštní poděkování Národnímu muzeu
za umožnění realizace koncertu
v Národním památníku na Vítkově
17

listopadu
2009

kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského náměstí
Praha 3

úterý
v 19.00 h

K O N C E R T č. 1 1

3.

MOZART
MISA IN C-MOLL
v chrámu sv. Prokopa
ÚČINKUJÍ

Irena Fürbachová - soprán
Sylva Čmugrová - alt
Ondřej Šmíd - tenor
Tomáš Jindra - bas
Přemysl Kšica - varhany
Josef Kšica - dirigent
PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
a orchestr
PROGRAM
Johann Sebastian BACH
(1685 - 1750):

Preludium a fuga e moll
BWV 548
František Xaver BRIXI
(1732 - 1771): Te Deum
Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791):
Missa in c moll KV 427

W. A. Mozart

Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Benedictus - Agnus Dei

18

Žižkovská věž
Mahlerovy sady 1
Praha 3
K O N C E R T č. 1 2

7.
listopadu
2009
sobota
v 17.00 h
a ve 20.00 h

PÍSNĚ
PRO POSLEDNÍ
HOSTY
ÚČINKUJÍ

PROGRAM

Jan Matěj Rak - kytara, zpěv
František Vlček - kytara, zpěv
Jaromír Tůma - moderátor

Jaroslav Ježek (1906 - 1942)
/Jiří Voskovec (1905 - 1981)
a Jan Werich (1905 - 1980):
Zakázané ovoce
Život je jen náhoda
Jiří Voldán (1901 - 1985):
Mám rád krásné děvče
za řekou
Bob Hurikán,
vl. jménem Josef Peterka
(1907 - 1965):

Rikatádo
Jiří Traxler (*1912)
Karel Kozel (1914 - 1983):
Soumrak
Jiří Traxler (*1912)
/ Karel Kozel:
Jedu nocí

Jiří Srnka (1907 - 1982)
/ Josef Gruss (1908 - 1971):
Možná, že jednou
(Píseň zapomění)
Emanuel Sláva Nováček,
vl. jm. Blahoslav Emanuel
Nováček (1911 - 1979)
/ Josef Gruss:
Dívko v modrém
Leopold Korbař (1917 - 1990)
/ Jaroslav Moravec:
Hm, hm
E. F. Burian (1904 - 1959)
/ Josef Gruss (1908 - 1971):
Chlupatý kaktus
Bedřich Nikodém (1909 - 1970):
Tvá ústa malá

Bedřich Nikodém (1909 - 1970):
Houpy hou

Rudolf (1880 - 1966)
a Richard Juristovi:
Letí šíp

Tony Hořínek, vl. jménem
Antonín Hořínek (1911 - 1998):
A to je ta hvězda

Kamil Běhounek (1916 - 1983)
/ Karel Kozel:
Návrat

Speciální menu I.

Speciální menu II.

Hovězí vývar
s játrovými knedlíčky

Slepičí vývar

Nadívaná kachní roláda,
zelí,
houskové a bramborové
knedlíky

Vepřový steak
se šunkou,
chřestem a sýrem,
vařené brambory

Vanilkový zmrzlinový
pohár s karamelem

Jablkový závin
s vanilkovou zmrzlinou
a šlehačkou

á 540,- Kč

á 460,- Kč
19

listopadu
2009

Bratrská jednota baptistů - kaple
Vinohradská 68
Praha 3

úterý
v 19.30 h

K O N C E R T č. 1 3

10.

Heinrich Ignaz Biber

BAROKNÍ
PERLY
ÚČINKUJÍ

VERNER COLLEGIUM 10
Jan Verner - trubka, Pavel Verner - hoboj
Michael Verner - fagot, Petr Verner - housle
Julie Vernerová - housle, Jakub Verner - housle
Radka Vernerová - viola, Pavel Verner - violoncello
Lukáš Verner - kontrabas
Barbara Kürstenová - cembalo

PROGRAM

Heinrich Ignaz BIBER (1644 - 1704):
Sonata pro trubku a smyčce
Allegro - Adagio - Allegro

Antonio VIVALDI (1678 - 1741):
Koncert pro housle, violoncello, smyčce
a basso continuo B dur, RV 547
Allegro - Adagio - Allegro

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750):
Jesus bleibet meine Freude - Chorál BWV 147
Antonio VIVALDI (1678 - 1741):
Koncert pro fagot, smyčce a basso continuo
„La Notte“ RV, 501
La Notte; I Fantasmi; Il Sonno; Sorge L´Aurora - Allegro

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750): Koncert d moll
pro hoboj, housle, smyčce a cembalo BWV 1060
Allegro - Adagio - Allegro

Georg Philipp TELEMANN (1681 - 1767):
Koncert D dur pro trubku, hoboj, housle, smyčce
a cembalo TWV 53:D2
Allegro - Adagio - Aria - Allegro

20

Verner
Collegium „10“

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

listopadu
2009

K O N C E R T č. 1 4

pátek
v 19.30 h

13.

50. JUBILEUM
ÚČINKUJÍ

P. Smetáček

TRADITIONAL
JAZZ STUDIO

TRADITIONAL JAZZ STUDIO:
Pavel Smetáček - klarinet (zakládající člen)
František Havlíček - saxofony
Vítěslav Marek - trubka, kytara
Jaroslav Zelený - trombón
Antonín Bílý - klavír, (zakládající člen)
Ondřej Černil - kontrabas, Václav Král - bicí
Ivan Smetáček - administrativa,
dříve též tuba a saxofony
(zakládající člen)

S. Williams

PROGRAM

S. Brooks

Spencer WILLIAMS (1893 - 1969)
/ Jack PALMER (1900 - 1976):
I Found A New Baby
Traditional: Carelles Love
Elmar SCHOEBEL:
Nobody‘s Sweetheart
Kreolská lidová píseň: Ja - da

G. Lewis

Shelton BROOKS (1886 - 1975):
Some of These Days
George GERSHWIN (1898 - 1937),
Ira GERSHWIN (1896 -1983):
Oh, Lady Be Good!
Antonio Carlos JOBIM (1927 - 1994):
The Girl from Ipanema
Jimmy McHUGH (1894 - 1969),
Dorothy FIELS (1905 - 1974):
I Can‘t Give You Anything But Love
William Christopher HANDY
(1873 - 1958):

Saint Louis
Blues
George LEWIS (1900 - 1968):
Burgundy Street Blues
Ben BERNIE (1891 - 1943),
Louis
Armstrong
Ken CASEY,
Maceo PINKARD (1897 - 1962):
Sweet Georgia Brown
Lil HARDIN (1898 - 1971),
Louis ARMSTRONG (1901 - 1971):
Struttin´ With Some Barbecue
Traditional: When The Saints Go Marching´in
21

19.
listopadu
2009
čtvrtek
v 19.30 h

Vysoká škola ekonomická
Vencovského aula
nám. Winstona Churchilla 4
Praha 3
K O N C E R T č. 1 5

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT
FESTIVALU
k státnímu svátku ČR
FILHARMONIE
BOHUSLAVA MARTINŮ
ZLÍN
Jiří Hošek - violoncello
Tomáš Koutník - dirigent

PROGRAM
Státní hymna ČR
Ludwig van BEETHOVEN
(1770 - 1827):

A. Dvořák

Egmont, overture op. 84 (1810)
Antonín DVOŘÁK
(1841 - 1904):

Koncert pro violoncello
a orchestr
h moll op. 104
Allegro
Adagio ma non troppo
Finale. Allegro moderato

přestávka
Zdeněk FIBICH (1850 - 1900):
Symfonie č. 3 e moll, op. 53

Z. Fibich

Allegro inquieto
Allegro con fuoco
Vivo e grazioso
Allegro maestoso. Allegro vivace

22

L. van Beethoven

ÚČINKUJÍ
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KDE SE HRAJE?
FOTOGALERIE

Jan Žižka na obraze A. Liebschera

ŽIŽKOVSKÁ
ŽIŽKO
ŽK
KO
OV
VSK
KÁ RADNICE
Obřadní síň
N
Neobarokní budova
Žižkovské
radnice na
Žiž
žk
Havlíčkově náměstí,
Ha
dnes sídlo Úřadu
d
městské části Praha 3, byla postavena v letech 1889
v
- 1890 podle plánů
architekta Jana Šia
máčka a slavnostně
otevřena při zahájení Jubilejní výstavy 14. 5. 1891.
Propojením s nově rekostruovaným
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
P
řřed
d budovou
bu
b
ud
dovou
se nachází pomník Karla Havlíčka Borovského, dílo Josefa
Stachovského
z roku 1911 vytvořené ve dvou
odlitcích pro Prahu a Kutnou Horu.
Obřadní síň
Žižkovské
radnice

Žižkovská radnice - Obřadní síň
Úřad Městské části Praha 3
H
Havlíčkovo
náměstí 9, 130 85 Praha 3
e-mail: podatelna@praha3.cz
www.praha3.cz
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13. ROČNÍK FESTIVALU JIŘÍHO HOŠKA

KOSTEL
sv. ROCHA

A. Vanoušek († 2008)

Kostel sv. Rocha
na Olšanech byl původně součástí Olv
ššanských hřbitovů,
zzaložených v roce
1680 jako morové
pohřebiště za hradbami Prahy. Kapli
pro pohřební obřady projektoval pravd
děpodobně J. B.
d
Mathey a vysvěcena byla v r. 1729.
Jde o barokní stavJ
bu elipsovitého
bez
b
li
itéh půdorysu
ůd
d
b půdního
ůd íh prostoru, v interiéru
členěnou lichým počtem tribun. Nad vchodem do sakristie se
nachází freska J. Stettera z roku 1766 s námětem litanií - prosby o ochranu před morem, požárem, hladem a válkou. Hlavní
oltářní obraz pochází od Ignáce Raaba z první poloviny 18. století. Hlavní oltář je z r. 1879, kdy byl obnovován interiér kostela.
Pod korunovanou Pannou Marií s anděly je ve spodním pásu
trojice patronů proti moru: sv. Šebestián, sv. Rozálie a sv. Roch.
Po zbourání cenné staré fary a hřbitovní zdi se kostel dostal
mimo vlastní hřbitov, z bývalého I. hřbitova se vytvořil park,
který by měl v blízkém budoucnu projít další úpravou, aby tato
část Žižkova s jednou z nejrušnějších křižovatek získala prostor
pro meditaci s možností zastavení se uprostřed každodenního
ruchu. Zásluhou žižkovské Římskokatolické farnosti proběhla
v létech 2003-2006 nákladná generální oprava kostela, který
se tak vrací co nejvíce ke své původní podobě. Součástí této
opravy byla i instalace barokních varhan, jejichž konstrukce
i intonace je řadí k jedinečným hudebním nástrojům v Praze.
Olšanské hřbitovy jsou svého druhu historickým památníkem Prahy.
Odpočívají tu tisíce významných
osobností nejrůznějších oborů, které
vtiskly životu města i země podobu,
již my dnes dotváříme. Zvlášť v jeho
severozápadní části odpočívá mnoho významných českých i do Prahy
nakonec osudem zavátých odjinud
pocházejících hudebníků z doby
kolem
poloviny 19. století, kdy se do těchto
prostor pohřbívalo. Svatobor vydal v roce 1998 publikaci Libuše
Neckářové a Aloise Vanouška
„Olšany pozapomenuté i současné“. Správa pražských hřbitovů vydala v roce 2000 publikaci Aloise Vanouška „Olšanské
umění, jeho tvůrci a doba“.
kostel sv. Rocha - Olšanském
lšanském nám.,
nám., 130 00 Praha 3
rnost u kost
tela sv. Prokopa
Římskokatolická farnost
kostela
Praha 3 - Žižkov
far
ará
ář
ář
P. ICLic. Mgr. Miloš Szabo - farář
0 00, Pra
aha 3 - Ži
Žižk
ž ov
Čajkovského 36, 130
Praha
Žižkov
e-mail: farnost-zizkov@iol.cz,
v@iol.c
.cz, w
www.farnost-zizkov.cz
ww.farno
nost
s -zizkov.cz
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HUDEBNÍ ŠKOLA HL. MĚSTA
PRAHY

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
Komorní sál

hl.
3 zahájit
hl m. Prahy
P h na Komenského
K
kéh náměstí
á ě í v Praze
P
háji 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.
Koncertní sál

Hudební škola hl. města Prahy
Filip Magram - ředitel školy
Komenského náměstí 400/9
e-mail: info@hudebniskola.cz
www.hudebniskola.cz
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13. ROČNÍK FESTIVALU JIŘÍHO HOŠKA

ATRIUM
NA ŽIŽKOVĚ
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 taj
lentovaní umělci.
V galerii se představily
desítky významv
ných osobností českého výtvarného umění.
Atrium na Žižkově
nabízí návštěvníkům
všech věkových kav
ttegorií nejen kvalitní
kulturní pořady, ale
Koncertní síň Atrium
po rekonstrukci
v roce 2008

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.

Atrium na Žižkově
ě - koncertn
koncertní
ní a výstavní síň
PhDr. Eva Vedralová
vá - ředitelka
ředitellka
Čajkovského 12, 130
Praha
30 00, Prah
ah
ha 3
e-mail: info@atriumzizkov.cz
mzizko
ov.czz
www.atriumzizkov.cz
v.cz
27

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
Kubistický kostel na dvoře
Farní sbor ČCE
Prokopova 4
Praha 3 - Žižkov
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 Ž
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. Karlínská stavitelská ﬁrma Blecha následně navrhla
položit pod základy cementovou desku, aby stěny kaple neklesaly. Sousedé však protestovali proti zastavění dvora. Úřady
nakonec ve zmenšeném rozsahu stavbu povolily, ale bez bytů,
které vznikly až roku 1928 nástavbou předního domu. Blechova
ﬁrma zadala vypracování projektu. Kubistické 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 (1992). Přístavba sakristie nazvané Švýcarská síň a zvonice vznikly v roce 1938, podle projektu arch. Bohumila Kozáka.
Zvon darovaný švýcarskými evangelíky z Balgachu se na věži
poprvé rozezněl v červnu 1938. Po válce kapli hrozilo nebezpečí, že bude zbořena v rámci velkolepé asanace a přestavby Žižkova. Díky úsilí
faráře Františka
Potměšila se podařilo přesvědčit rozhodující činitele o její historické hodnotě a roku 1975
byla prohlášena
kulturní památkou.

Betlémská kaple na Žižkově
1. sbor
sb Českobratrské církve evangelické
na Žižkově
Prokopova 4, 130 00 Praha 3
e-mail: cce.zizkov@volny.cz
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HOTEL
ARISTON
Společenský
sál
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,

Divadlo Řešeto
v Aristonu - 2007

dvacátých
dvorníí trakt
kkterý
ývd
á ý h lletech
h přistavěl
ři
ěl d
k s velkým
lký sáá
lem, který v minulosti žil bohatým společenským životem.
Počátkem devadesátých let se v něm konaly schůze zastupitelstva městské části Prahy 3. V devadesátých 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.

Hotel Ariston
Václav Březina - ředitel
Seifertova 65, 130 00, Praha 3
e-mail: ariston@europehotels.cz
www.europehotels.cz/cz/hotel_ariston.html
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KOSTEL
MATKY BOŽÍ
PŘED TÝNEM
(lidově Týnský chrám)
Je někdy též nesprávně uváděn jako kostel
Panny Marie před Týnem
Nachází v Praze nedaleko
Staroměstského náměstí.
Pochází ze 14. století a patří
mezi nejvýznamnější staroměstské kostely. Na tomto
místě stával už v 11. století románský kostelík, který byl nahrazen v druhé polovině 13. století raně gotickou stavbou, v níž
mj. kázal Konrád Waldhauser - kritik církevních mravů. Teprve
ve 14. století byl založen současný vrcholně gotický kostel, který
se stal hlavním staroměstským kostelem. Na stavbu působil
značný vliv Matyáše z Arrasu a zejména Petra Parléře. Parléře
připomíná zejména zdobené průčelní okno o výšce 28 m, velkolepý severní portál a kružby oken hlavní lodi. Začátkem 15. století
chrám postrádal už jen věže, štít a krov. Během husitských nepokojů a mnoho let po té se ve stavbě nepokračovalo.
Týnský kostel byl v husitských dobách ovládnut skupinou
Husových přívrženců a od r. 1427 zde byl týnským farářem volený
husitský (utrakvistický) Jan Rokycana, který byl roku 1435 zvolen
pražským kališnickým arcibiskupem. Týnská fara se stala „dolní
konzistoří podobojí“. Jan Rokycana, který zde má také hrob.
Po husitských válkách měla být stavba dokončena a zastřešena,
ale dřevo na krov bylo místo toho použito na stavbu šibenic pro
Roháče z Dubé a jeho 50 druhů, popravených císařem Zikmundem
na Staroměstském náměstí po dobytí poslední husitské bašty
hradu Sion. Ovšem o 20 let později byl krov konečně zhotoven.
Za Jiřího z Poděbrad, zvoleného králem na nedaleké Staroměstské
radnici, se kostel dostavoval - byl postaven štít hlavní lodi a severní věž. Na štít byla umístěna jeho socha jakožto „husitského
krále“ a nad ní pak obrovský pozlacený kalich, jako symbol přijímání pod obojí. Králova socha byla nahrazena r. 1626 postavou
Madony od Kašpara Bechtelera a Madonina svatozář byla vyrobena z kalicha. Jižní věž pochází až z roku 1511. Věže se tyčí do výšky
80 metrů. Roku 1679 kostel postihl požár, hlavní loď a prasbytář
pak byly mírně sníženy a zaklenuty barokní cihelnou klenbou.

Římskokatolická farnost
u kostela Matky Boží před Týnem
na Starém Městě
v Praze
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V polovině
l i ěd
devatenáctého
t á tééh století
t l tí b
byll na severníí věži
ěži d
doplněn
l ě požážá
rem zničený krov (podle jižní věže, kde se původní krov dochoval).
Věže se jmenují Adam a Eva, protože věž Adam je o 7cm vyšší než
věž Eva. Druhý největší zvon v Praze, Marie, je zavěšen v jižní lodi
a pochází z roku 1553. Byl ulit kovolijcem Tomášem Jarošem.
Z velkého množství renesančních a raně barokních náhrobníků
v dlažbě se největší pozornosti těší náhrobek slavného rudoﬁnského hvězdáře Tychona Brahe z roku 1601, který byl pohřben
u prvního mezilodního pilíře vpravo. O tři roky později zde byla
pochována také jeho žena. Jako varhaníci a chorregenti působili v kostele Panny Marie před Týnem umělci věhlasných jmen.
Jedním z nich byl Tomáš Baltzar Janovka, autor prvního hudebního slovníku novější doby „Clavis ad thesarum magnae artis
musicae“. Celých 41 let působil v tomto kostele Josef Ferdinand
Norbert Seger, významný kontrapunktik a varhaník. Jeho žáky
byly např. Karel Kopřiva, Jan Ev. Koželuh, Josef Mysliveček, Jan
Jakub Ryba, Jan Hugo Voříšek a mnozí další. Z posledních nutno
jmenovat Dr. Vladimíra Němce,
autora publikace o pražských
varhanách. Nyní na Týnském
kůru působí regenschori Bohuslav Korejs.

TYCHO BRAHE
hvězdář (1546-1601)
Pocházel z dánské šlechtické
rodiny. Začal studoval práva,
ale když jako mladík uviděl zatmění Slunce, už ho nic jiného
než astronomie nezajímalo.
é sii vybudoval
b d l obserb
Dánský král mu věnoval ostrov, na kt
kterém
vatoř, chemickou laboratoř a mechanickou dílnu. Hvězdárnu měl
dobře vybavenou nejmodernějšími přístroji, ale přestože v ní chyběl dalekohled (byl totiž zkonstruovaný až po Braheho smrti) patřil
mezi nejlepší pozorovatele své doby. Jeho následovníci s dalekohledem ho překonali až po sedmdesáti letech. Znal Koperníkovo
učení, ale neuznával ho, přestože ze svých pozorování si nesprávnost geocentrické soustavy uvědomoval Byl ale také jen člověk.
V mládí přišel v souboji o špičku nosu a oženil se s neurozenou
dívkou. Po smrti krále - svého ochránce musel Dánsko opustit
a císař Rudolf II. ho v roce 1599 pozval do Prahy. Tycho Brahe si za
svého spolupracovníka zvolil Johannese Keplera. Pracovali spolu
jen krátce. Tycho Brahe v Praze roku 1601 zemřel a je pochovaný
v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí.

P. Vladimír Kelnar - farář
Celetná 5, 110 00 Praha 1
email: dkc@cmail.cz
cz
st.cz/
http://tynska.farnost.cz/
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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. V současné době ﬁnišuje
rekonstrukce Národního památníku na Vítkově a spolu s výročním koncertem bude Památník 28. října 2009 otevřen pro
veřejnost. Návštěvníci budou moci nejenom porovnat změny
Národní muzeum
PhDr. Michal Lukeš - generální ředitel NM
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
e-mail: nm@nm.cz
www.nm.cz
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před rekonstrukcí a po ní, ale budou také moci nahlédnout do
tajů českých a československých dějin 20. století v expozici nazvané „Křižovatky české a československé státnosti“. Součástí
rekonstrukce bude i pravidelné otevření se Památníku na
Vítkově veřejnosti a vybudování kavárny, která zajisté rovněž
přispěje k oživení tohoto místa a k počátku nové éry v dějinách
Národního památníku na Vítkově.
Národnímu muzeu byla
tato Národní kulturní památka svěřena do správy v roce
2001 s úkolem Památník
na Vítkově nejen stavebně
udržovat, ale především jej
rehabilitovat jako významné místo symbolizující naši
státnost. Tento úkol je velice
náročný, Národní muzeum
k němu přistupuje velice
odpovědně a pečlivě. Ve vašem povědomí jistě zůstaly
diskuse, co s Památníkem na
Vítkově dál, které probíhaly po celá léta a vždy vedly
do ztracena. My už to víme.
Národní muzeum, ve smyslu svého poslání, se snaží
změnit Národní památník
na Vítkově v kulturní centrum, kde své místo najdou koncerty,
divadelní představení, přednášky či odborné konference. Důraz
ovšem klademe na výstavní činnost. Proto jako základ rehabilitace připravujeme expozici s názvem Křižovatky české a československé státnosti – ideje a idealisté. Současně předpokládáme, že
Vítkov i nadále zůstane (i díky zrekonstruovanému Památníku)
místem odpočinku Pražanů. Nejenom pro ně na Vítkově připravujeme kavárnu a informační středisko, kde se budou moci
zastavit, odpočinout si nebo popřemýšlet na tím, co měli možnost v Památníku shlédnout. V současné době ﬁnišují práce na
přípravě stavebních úprav Národního památníku na Vítkově
a pracovníci autorského týmu pracují na přípravě scénáře expozice. Samotné stavební práce začaly v květnu 2007 a budou pokračovat až do konce roku 2009. Slavnostní otevření Památníku
plánujeme na 28. října 2009 a poté bude Památník poprvé ve své
historii naplno sloužit veřejnosti.
PhDr. Michal Lukeš - Generální ředitel Národního muzea

Národní památník na Vítkov
Vítkově
ov
vě
Slavnostní síň
a3
U Památníku 1900,, Praha
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KOSTEL
sv. PROKOPA
Kostel sv. Prokopa
je přirozenou dominantou Žižkova na
Sladkovského náměstí, v místech, kde kdysi
stávala usedlost Reismonka. Jde o trojlodní
sloupový novogotický
chrám, který v roce
2003 oslavil sté výročí svého posvěcení.
To vykonal 27. září
1903 pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský. Projekt kostela
byl poslední stavbou
známého pražského architekta a stavitele Josefa Mockera,
jeho dílo po Mockerově smrti dokončil a upravil František
Mikš. Mohutná věž měří 72 metrů. Oba vchody zdobí
vzácné tympanony: nad portálem u severního schodiště
drží P. Maria v náručí dítě Ježíše, jemuž představuje nově
postavený kostel jeho patron sv. Prokop. Nad hlavním
západním vchodem je umístěna socha sv. Vojtěcha. Obě
díla vytvořil Myslbekův žák Josef Pekárek. 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.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa
Římskokat
Praha 3 - Žižkov
P. ICLic. Mgr. Miloš Szabo - farář
e-mail: farnost-zizkov@iol.cz
www.farnost-zizkov.cz
36

13. ROČNÍK FESTIVALU JIŘÍHO HOŠKA

Díky televizní věži má Praha i novou rozhlednu a gastronomické centrum. Ze tří
vyhlídkových kabin ve výšce 93 metrů se otevírá překvapivý pohled na město
odjinud, skutečně z ptačí
perspektivy. O 30 metrů níže
jsou tři kabiny vyhlídkové
kavárny a v suterénu pod
zelenými plochami parku se
rozkládá hala parkoviště pro
70 aut. U paty věže je vzácná památka, starý židovský
hřbitov. Za jasného počasí je
viditelnost až 100 km, rychlovýtahy v hlavním tubusu
jezdí rychlostí 4 m/s, požární
schodiště vede až do výšky
124 m, ocelová konstrukce věže má hmotnost 2 850 tun a celková hmotnost věže je
11 800 tun. Vypočtená výchylka věže na vrcholu činí až 120 cm,
je však eliminována speciálním kyvadlovým tlumičem kmitů
- v běžném provozu není výkyv věže znatelný. Projekt věže vznikal od roku 1984; autory celkové koncepce řešení věže jsou Ing.
arch. Václav Aulický, Dr. Ing. Jiří Kozák, CSc. a Ing. Alex Bém.
Výstavba probíhala v letech 1985 - 1992. Na věži jsou umístěny
vysílače a anténní systémy pro 3 TV a 6 VKV programů, pevné
a mobilní radioreléové spoje, základní stanice radiotelefonních
sítí a hlavní stanice televizních kabelových rozvodů. Věž televizního vysílače se dotýká mraků ve 474 metrech nad mořem a nad
okolním terénem
ční do výšky 216
metrů. V průběhu
roku 1999 byla provedena modernizace restauračních
prostor věže.
Dne 2. 10. 2007
navštívil Televizní
věž Praha pan prezident Václav Klaus
s manželkou. Oběd
v restauraci Tower
íl žit ti návštěvy
á ště Mě
t ké čá
ti P
h 3
se uskutečnil při příležitosti
Městské
části
Praha
3.
Na závěr slavnostního oběda se pan prezident podepsal do kroniky restaurace na Žižkovské televizní věži. „Miminka babies“
- sochařské ztvárnění dětských miminek, která navozují dojem,
že lezou po pilířích věže, a které vytvořil sochař David Černý,
byly instalovány na tubusy TV na Žižkově v rámci projektu
Praha EMK 2000. Způsob ukotvení nebyl však uzpůsoben pro
trvalou instalaci a plastiky byly před začátkem zimy z věže sejmuty. David Černý dokázal svými miminky strohou uniformní
stavbu vysílače krásným způsobem oživit a přispět k tomu,
že je tento ještě před pár lety velmi nechtěný obr vnímán zase
o trochu příznivěji. Projekt „Mimina Babies“ se každopádně od
samého začátku těší podpoře zdejší radnice. Dne 6. 10. 2008
proběhla na Televizní věži Praha instalace digitálního vysílače
pro Prahu a okolí. Koncem října tak došlo k výraznému zesílení
digitálního televizního signálu. Instalaci provedl vrtulník Kamov
Ka-32a, přezdívaný „létající jeřáb“. Tento stroj dokáže nést až
4 tuny nákladu.

ŽIŽKOVSKÁ
VĚŽ

Tower Praha a.s.
Ing. Jaroslav Šejda
předseda
da - předse
eda představenstva
Kristína Obertová - managerr restaurantu
Mahlerovy sady 1, 130 00
0 Pra
Praha
aha 3
e-mail: info@tower.cz;
www.tower.cz
r.cz; w
ww..tower.c
cz
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BRATRSKÁ
JEDNOTA
BABTISTŮ
Kaple
Modlitebna Bratrské jednoty baptistů
se nachází ve dvoraně domu čp. 76 na
náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad, Vinohradská třída č. 68.
Modlitebnu vyprojektoval v pozdním
secesním slohu a také realizoval významný český architekt
prof. Ing. arch. Bohumír Kozák v letech 1912 až 1915. Modlitebna byla slavnostně otevřena v roce 1915 při příležitosti 500. výročí upálení
Mistra Jana Husa. Autor projektu v rámci dispozičního řešení plně respektoval požadavky církevního společenství
včetně jedinečného včlenění baptisteria do průčelí hlavní
bohoslužebné místnosti, jakož i umístění varhan do čela
místnosti nad baptistrium. V letech 1981 až 1985 prošla celá

t b modlitebny
dlit b generální
ál í opravou a rekonstrukcí
k
t k í veškeré
šk é
stavba
technické infrastruktury a při té příležitosti byla rozšířena
o náročnou přístavbu, která spolu s dispozicí původní modlitebny umožňuje plné rozvinutí nejrůznější církevní činnosti. Vypracováním projektu rekonstrukce i přístavby včetně
interiéru byl pověřen někdejší posluchač prof. Ing. arch.
Kozáka na ČVUT, člen vinohradského sboru Ing. arch. Daniel
Mathauser. Vedle Českého sboru Bratrské jednoty baptistů
mívá v modlitebně své pravidelné bohoslužby Mezinárodní
baptistický sbor (v angličtině) a dále sbor čínských křesťanů. Pro řadu předností této stavby zejména z hlediska její
mimořádné kapacity (500 míst) je modlitebna propůjčována jednorázově nejrůznějším církvím včetně ekumenických
slavností.
BJB Praha Vinohrady
Vinohradská 68, 130 00 Praha 3
Kazatel pro pastoraci: V. Hejl
Starší: V. Hejl, V. Vovkanič, J. Boháček
email praha3@baptist.cz
www.vinohradskysbor.estranky.cz
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AUTO JAROV, s.r.o.

Historie společnosti AUTO JAROV, s.r.o. se datuje od 1. ledna
1993, kdy v Osikové ulici v Praze 3 postupně vznikal První obchodní dům automobilů, který nabízel pod „jednou střechou“
servisní a prodejní zázemí. Celý komplex se vyvíjel postupně,
ale od počátku se nabídka ﬁrmy orientovala na prodej a servis vozů značek náležících do koncernu VW Group, tj. osobní
a užitkové vozy Volkswagen, Škoda, Audi a SEAT. V roce 2005
přibyla k již osvědčeným a zavedeným značkám i nekoncernová značka Honda. Svou širokou nabídkou sortimentu uspokojí
nejen zákazníky z hlediska nákupu nového vozu či motocyklu,
ale i velkým výběrem zahradní techniky a motorových strojů. AUTO JAROV je připraven i na možnost, kdy se zákazník
rozhodne pořídit si 100% ověřené ojeté či zánovní vozidlo.
K dispozici je nově zrekonstruovaný autosalon zánovních vozidel a venkovní zastřešná plocha o rozloze 3500m2. Snaha
o neustálé rozšiřování a zdokonalování poskytovaných služeb
vedla k získání certiﬁkátu kvality ISO 9001/2000. Stálá obhajoba je důkazem toho, že společnost AUTO JAROV, s.r.o. chce
zákazníkovi nabídnout ty nejlepší služby na trhu s vozy.
Moderní a prostorné servisní zázemí dovoluje přijmout denně
až 200 zakázek. Proškolení pracovníci mají k dispozici špičkové
vybavení a nejmodernější technologii, ať již v servisním zázemí příjmu či dílny. Za pozornost stojí především válcová zkušebna MAHA LPS 2000 na měření výkonu motoru v provedení
i pro vozy 4x4. Díky použité špičkové technologii je klempírna
a lakovna řazena mezi nejlepší pracoviště i v celoevropském
měřítku. Výčet servisních pracovišť doplňuje pneuservis s pneu
e-shopem, autoskloservis, expresservis a stanice měřící emise.
V areálu najdete také samostatnou STK. V neposlední řadě je
nutné připomenout i čerpací stanici přímo v areálu společnosti, která nabízí kvalitní produkty značky Shell. Mottem společnosti je: „Prodejem naše služby nekončí“ a to zejména platí
při využití non-stop odtahové služby v případě nehody či poruchy vozu. Zákazníkovi je poté nabídnuta možnost výběru
ze stávajících 150 náhradních vozů.

AUTO JAROV, s. r.. o.
ů
1. obchodní dům automobilů
Osiková 2, Praha 3
rov.cz
autojarov@autojarov.cz
www.autojarov.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE

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 předsálí 28. 5. 2008 slavnostně odhalena pamětní deska, dílo akad. sochaře Otakara Macha. Vencovského aula
s kapacitou 424 míst je největší koncertní síni na obvodě
Prahy 3. Ke koncertnímu vystoupení nyní slouží i Atrium tzv.
Rajské budovy a další prostory, vč. těch, které mohou sloužit
k technickému zabezpečení koncertů a vystoupení. Na VŠE
již 5 let 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.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof.
Ing. Richard Hindls, CSc. - rektor
P
náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
www.vse.cz
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KDO VÁM HRAJE?
MARTA BALEJOVÁ - zpěv
Marta Balejová patří k vynikajícím současným představitelům šansonu u nás. Její interpretačně-autorské CD s názvem
Pocta Edith Piaf je sestaveno z proslulých šansonů z repertoáru Edith Piaf, které opatřila českými texty. Na Konzervatoři
Jaroslava Ježka studovala v pěvecké třídě u prof. Vlasty
Mlejnkové a Středočeskou konzervatoř absolvovala v oboru
tvorba písňových textů pod lektorským vedením Pavla Žáka,
Ladislava Kantora, Pavla Vrby ad. Připravila nový projekt
„Edith & Frank, srdce a sláva“ o životních osudech dvou
nejslavnějších pěveckých hvězd minulého století: Edith Piaf
a Franka Sinatry. Na Vyšší odborné škole herecké v Praze
vychovala několik nových talentů, kteří se rozhodli věnovat
šansonu a každý měsíc nastudují nové písničky, které uvádějí ve vlastním pořadu v Salmovské literární kavárně. Vydala
autorsko-interpretační CD „Život je velký kolotoč“. V současnosti se věnuje koncertní činnosti a pedagogicky působí na
ZUŠ v Poděbradech a pravidelně spolupracuji se sdružením
„Šanson, věc veřejná“.

PETR MESSANY - astrolog
Petr Messany je členem Obce spisovatelů. Astrologii se
věnuje již 40 let od roku 1968 a dnes patří mezi přední české astrology. Astrologie je jeho koníčkem i posláním. Zabývá
humanistickou, transpersonální astrologií a proto jeho výklady mají zároveň psychologický i racionální podklad pro pochopení i řešení životních problémů. Je dvorním astrologem
pražského primátora Pavla Béma. Své věštby pravidelně publikuje v Listech Hlavního města Prahy, které všichni obyvatelé
metropole zdarma dostávají do svých poštovních schránek,
takže občané jsou náležitě informováni o transcendentních
věcech. Dříve patřila k jeho zákazníkům PIS, které sděloval,
kdy se má podle planet něco přihodit na Václaváku. Standu
Lokotku marně varoval, že přijdou povodně. Astrologa můžete kontaktovat pro radu ve složité životní situaci i při důležitém rozhodování jak pokračovat dále na životní dráze.
... V zóně Vodnáře dále leží Olšanské, Židovské a Vinohradské hřbitovy i krematorium, konec pozemské cesty,
která patří k pozemskému životu, aby mohl pokračovat
život duchovní. ... Důležitou roli v této magii Prahy hraje také
žižkovský televizní vysílač. Ten je nedílnou součástí šíření
nových myšlenek svobody třetího tisíciletí.
Petr Messany - astrolog

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR VOKS
PRAHA
VOKS (Volné komorní sdružení) vznikl v roce 2001. Jeho
členy jsou zpěváci různého věku a profesí. Repertoár sboru není blíže zaměřen. Sbor interpretuje hudbu všech období, i když spíše inklinuje k hudbě romantické a mladší.
Neomezuje se na tvorbu čistě a capella, spolupracuje s četnými instrumentalisty a orchestry. Na repertoáru najdeme
vedle děl autorů tzv. vážné hudby i kvalitní úpravy lidových
písní všech národů. VOKS za dobu své činnosti vystupoval na samostatných koncertech s různým repertoárovým
zaměřením v Čechách i v zahraničí, na profesionálních
hudebních festivalech a beneﬁčních akcích, zpíval pro
Český rozhlas a Českou televizi. V červnu 2004 se sbor stal
ﬁnalistou mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci.
V roce 2005 se zúčastnil mezinárodní soutěže Pražské dny
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sborového zpěvu a získal druhé místo v kategorii smíšené
sbory vyspělé a zvláštní cenu poroty za interpretaci lidové
písně. Pro Český rozhlas 3 - Vltava natočil Viernovu Mši
cis moll a Horákovo Requiem. V roce 2006 sbor vydal své
první CD s evropskými a jihoamerickými koledami. Od počátku jeho činnosti je jeho sbormistryní Martina Spiritová
(rozená Kvěchová). Mezi větší díla, která VOKS nastudoval,
patří Faurého Requiem, Vierneho Mše cis moll, Mass for four
voices W. Byrda, Mendelssohnův Eliáš, Horákovo Requiem,
Poulencovy Vánoční moteta, Pärtovo Magniﬁcat a další.

KRYŠTOF SPIRIT - sbormistr
Kryštof Spirit (1979) je studentem oboru Hudební věda
na Filosoﬁcké fakultě UK v Praze. Sbormistrovství studoval
na Pedagogické fakultě UK a soukromě u dirigenta Marka
Valáška. Sbormistrovskou praxi začal jako asistent dirigenta v souboru Bach - Collegium Praha. Je zpěvákem různých
vokálních seskupení, zpívá sólově i jako profesionální sborista. Jako sborista účinkoval na operních projektech sdružení In spe Řeka Sumida Benjamina Brittena v Českém
muzeu hudby a Orfeo Claudia Monteverdiho ve Stavovském
divadle. Spolupracoval s četnými hudebními tělesy, jako
např. Pražský ﬁlharmonický sbor, Capella Regia, Piccolo
coro, Chor der Stiftsmusik St. Peter Salzburg, Collegium 419
a další. Je členem komorních smíšených sborů Pražští pěvci a VOKS, ve kterém spolupracuje také sbormistrovsky. Do
roku 2007 vedl komorní pěveckou skupinu KIKS a v současnosti vede spolu s manželkou Martinou smíšený sbor
Musica Oeconomica Pragensis při Vysoké škole ekonomické v Praze. Pod jejich vedením zmíněný soubor získal dvě
1. ceny na mezinárodních soutěžích, v Praze a v belgickém
Neerpeltu. Věnuje se spartacím hudebních děl, hudebním
úpravám písní a organizuje jednorázové hudební projekty.

JIŘINA DVOŘÁKOVÁ-MAREŠOVÁ
varhany
Vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve
třídě prof. Josefa Popelky. V loňském roce dokončila svá
studia na Hudební fakultě AMU v Praze, kde studovala pod
vedením doc. Jaroslava Tůmy, a také na Musikhochschule
für Musik und Theater Hamburg ve třídě prof. Wolfganga
Zerera. V současné době pokračuje ve svém studiu na
Akademii múzických umění v Praze v doktorském programu. Již během svého studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní hudby, o hru na historické typy nástrojů
a o varhanní improvizaci. Účastnila se proto mnoha zahraničních mistrovských kurzů (Německo, Francie, Rakousko,
Polsko), pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů,
jako např. M. Haselböck, E. Ulmann, M. Sander, M. Bouvard,
L. Lohmann, E. Kooimann, H. Franke ad. V současné době
se věnuje především kompoziční a koncertní činnosti doma
i v zahraničí. Spolupracuje s ansámbly věnujícími se interpretaci staré hudby (např. Harmonia delectabilis, Venti diversi) a s vokálními tělesy (např. Královéhradecký mužský sbor
- Bonifantes, Ambrosius, Voks Praha, Musica Oeconomica
ad.), s nimiž nejen koncertuje, ale také realizuje řadu zajímavých zvukových snímků (např. Hora tří světel B. Martinů či
Dvořákovy smíšené sbory); je také žádaným komorním hráčem. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické
varhany Čech a Moravy. V roce 2004 se stala ﬁnalistkou
Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském
Schläglu a v roce 2006 semiﬁnalistkou mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro.
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EDITA KEGLEROVÁ - cembalo
Edita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni obor
klavír a cembalo. V roce 1993 byla přijata na AMU v Praze,
kde dále rozvíjela svůj zájem o hru na cembalo pod vedením Prof. Giedré-Lukšaité Mrázkové. Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě u prof. Jacquese Ogga na
Královské Konzervatoři v Den Haagu, kde obhájila diplom
MMUS v sólové a komorní hře. V roce 2002 jí bylo uděleno
stipendium Královskou Akademií hudby v Londýně na roční
stáž, kde se věnovala převážně studiu hry číslovaného basu
(prof. Laurence Cummings), ale též hře na klavichord (prof.
Terence Charleston) a hammerklavír (prof. Carole Cerasi).
V září 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou disertaci na
AMU v oboru „Interpretace a teorie interpretace“ na téma:
Koncertantní tvorba J. A. Bendy. V roce 1997 získala spolu s Ivou Štrynclovou 1. cenu a Zvláštní cenu nakladatelství
Bärenreiter za nejlepší interpretaci skladby, dle historicky
poučené provozovací praxe, na nejprestižnější Mezinárodní
soutěži pro dva klávesové nástroje v belgických Bruggách.
V roce 2000 získala „Honorable mention“ na téže soutěži,
tentokráte v sólové cembalové hře. V roce 1998 se členky
cembalového dua staly ﬁnalistkami mezinárodní rozhlasové soutěže Tribuna mladých interpretů TIJI. Jako sólistka nebo členka různých komorních souborů vystoupila
na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří
(Londýn, Berlín, Drážďany, Den Haag, Praha, Tokyo aj.)
a jako host vystupovala na celé řadě festivalů u nás i v zahraničí (Smetanova Litomyšl, Klášterní hudební slavnosti
Šumperk, Festival komorní hudby Český Krumlov, Hudební
festival A. Dvořáka Příbram, Festival Dvořákova Olomouc,
Česko německé kulturní dny, Festival de Musique Ancienne
de Hyeres - Francie, Mezinárodní hudební festival Mitte
Europa - Německo). Spolupracuje s ansámbly zaměřenými
na interpretaci staré hudby (Pražský barokní soubor, Capella
Regia, Hipocondria). V roce 2004 založila spolu s ﬂétnistkou
Julií Branou soubor Accento. Nahrává pro Český rozhlas
a spolupracuje s Českou televizí. V letech 2003 - 2005 vyučovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od
roku 1996 pedagogicky působí na pražském Gymnáziu Jana
Nerudy s hudebním zaměřením.

VĚRA BINAROVÁ - viola
Věra Binarová patří mezi výrazné osobnosti mladé hudební generace. Po studiu na konzervatoři v Pardubicích (prof.
Miloslav Nečesaný) pokračovala ve studiu na AMU v Praze
u prof. Jaroslava Motlíka. Své hudební vzdělání si rozšířila na vysoké škole ve Vídni (Hochschule für Muzik) u prof.
Siegﬁeda Fühlingera (člen souboru „Wiener Streich Sextet“)
a soukromým studiem u prof. Marie Hlouňové. Během
studia se zúčastnila interpretačních kurzů v německém
Iserlohnu a působila v orchestru Nadace Yehudi Menuhina
(Francie 1991, 1992). Od roku 1994 je členkou Talichova
komorního orchestru, se kterým koncertovala v mnoha
evropských zemích, v Japonsku a podílela se na nahrávání CD. Věnuje se také komorní hudbě. V letech 1998 - 2002
byla členkou smyčcového kvarteta JUPITER, pravidelně
spolupracuje s komorním souborem Capella Sancta Caecilia
(um. řed. Ivan Ženatý). Mladá umělkyně zahájila svoje
sólové působení v zahraničí koncertem na festivalu v německém Wiesbadenu 1996. Vedle pravidelného vystupování
s TKO spolupracuje se SOČR, Západočeským symfonickým
orchestrem Mariánské Lázně, Českým národním symfonickým orchestrem. Spolupracovala s významnými houslisty,
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jako např. Jan Talich ml., Shizuka Ishikava, nahrávala pro
Český rozhlas, vystupovala v Cyklu komorních koncertů
České ﬁlharmonie, na festivalu Bohemia Magica (Francie
2002) a v dalších zemích. Festival „Sarajevská zima“ 2005
(Bosna a Hercegovina). Repertoár zahrnuje všechna stěžejní
díla violové literatury i díla soudobých českých skladatelů
(J. Filas, O. Mácha). Hraje na nástroj z houslařské dílny
mistra Václava Vacka (1963).

RUDOLF KVÍZ - umělecký přednes
Rudolf Kvíz se narodil roku 1939 v selské rodině a protože neměl možnost studovat, vyučil se tavičem. Působil jako
recitátor, porotce literárních soutěží a člen Společnosti přátel kultury slova. Roku 1968 se stává členem studia Viola
a v roce 1971 prvním vítězem Pražského kalicha, kdy současně získává i Cenu diváka Klubu Viola. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem. Od konce 80. let je často zván
k hostování pro Kruh priatelov českej kultúry v Bratislavě
a pravidelně spolupracuje s Památníkem národního písemnictví a s církevními organizacemi. Vytvořil několik zájezdových pořadů poezie, za ztvárnění postavy Ježíše v lidové
železnobrodské pašijové hře byl roku 1991 oceněn Cenou
Svazu rozhlasových tvůrců. Zejména středním školám, ale
i veřejnosti je určeno jeho pět sólových literárních pořadů:
Seifert, Holan, Básníci za mřížemi, Wolker, Halas. V posledních letech účinkuje i v pořadech komorní hudby a poezie
např.: Týdny duchovní hudby, Umělecká beseda, Pražské
dechové kvinteto, Velký ensemble Martinů, pěvecké sbory
apod. Na Poděbradských dnech poezie obdržel v roce 1999
společně s Iljou Rackem a Hanou Kofránkovou nejvyšší ocenění v oboru - Křišťálovou růži.

BOŽENA KRONYCHOVÁ - klavír
Pianistka Božena Kronychová proslula především svou
rozsáhlou aktivitou precizní a vyhledávané hráčky klavírních doprovodů. Po maturitě začala studovat konzervatoř
v klavírní třídě prof. Holubové-Bílé, později pokračovala ve
studiu u prof. Františka Maxiána. Komorní hudbu studovala u prof. Ladislava Černého. Postupně se vypracovala na
jednu z předních představitelech svého oboru. Spolupracovala s nejvýznamnějšími violoncellisty současnosti (Josef
Chuchro, Daniel Veis, Michal Kaňka ad.). S violoncellistou
Jiřím Hoškem koncertuje nepřetržitě již od jeho vstupu na
konzervatoř v roce 1970. Absolvovala s ním řadu mezinárodních soutěží a turné, společně natočili řadu nahrávek pro
Český rozhlas a ČT. Z gramofonových titulů jmenujme především CD s dílem Sergeje Prokofjeva nebo CD Současná
česká violoncellová tvorba, pokračovatel tradice Antonína
Dvořáka. V březnu roku 2009 oslavila 80. jubileum.

QUARTETTO TELEMANN
Komorní soubor Quartetto Telemann vznikl koncem osmdesátých let v Praze. Díky svému netradičnímu nástrojovému
obsazení - ﬂétna, hoboj, kytara, violoncello - se velmi rychle
začlenil do koncertního života nejprve na domácích pódiích
a poté i v zahraničí. Flétnista a hobojista střídají zobcové ﬂétny a anglický roh, kytarista mandoru a violoncellista violu da
gamba, což umožňuje interpretovat hudbu všech hudebních
stylů od renesance až po hudbu současnou, těžiště repertoáru je však v hudbě mistrů baroka a klasicismu. Již v roce
1992 natočil soubor své první CD. Uměleckým vedoucím je
ﬂétnista Vladimír Petr, na hoboj a anglický roh hraje solohobojista SOČR David Prosek. Na kytaru hraje David Holý,
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absolvent Milana Zelenky, profesora pražské AMU a místo
violoncellisty zastává nově absolvent Mistrovských kurzů
v Kronbergu (SRN), laureát a vítěz soutěží (Concertino Praga,
Beethovenův Hradec, Mezinár. violoncellová soutěž v Lizenu
v Rakousku, soutěž Ant. Janigro v Chorvatsku, B. Martinů
v Praze) a posluchač AMU v Praze Václav Petr.
Hudbu z období renesance, baroka, klasicismu a 20. století, která je prezentována na prvním CD, doplňuje velmi
úspěšný program „Slavné přídavky slavných skladatelů“.
Nemalou měrou se na jeho úspěšnosti podílejí mistrovské
aranže, vytvořené právě pro soubor Quartetto Telemann
(suity z muzikálů My Fair Lady, West Side Story, Porgy a Bess,
suity z ﬁlmu Sněhurka a sedm trpaslíků atd.) I tento program
byl v roce 1999 nahrán na CD. O úspěších tohoto souboru
svědčí i jeho jednotlivé koncerty a turné v zahraničí. Za poslední tři roky se soubor představil posluchačům dvakrát na
turné ve Španělsku, hostoval v Maďarsku, Polsku, Rakousku,
Německu, Itálii a USA. Velký úspěch sklidil v americké Iowě,
kam byl pozván v souvislosti s oslavami stého výročí úmrtí
Antonína Dvořáka. A právě ve Spillville a dalších místech,
kde Dvořák žil a působil, členové kvarteta uskutečnili řadu
koncertů. Svůj repertoár zde rozšířili mj. o 15 Variací na téma
z Amerického kvartetu F dur A. Dvořáka, zkomponovaných
k této příležitosti patnácti americkými skladateli. Domácímu
publiku je Quartetto Telemann známo z koncertních sálů,
hradů a zámků. Pravidelně vystupuje i v netradičních a dnes
velmi atraktivních prostorách - např. v jeskyních Moravského
krasu (Macocha, Balcarka) a v Koněpruských jeskyních.
Quartetto Telemann často zve ke spolupráci zpěvačky - např.
sólistku Národního divadla v Praze Danu Burešovou, René
Nachtigalovou, M. Bechyňovou a další.

ŘEŠETO - divadelní soubor
Divadelní soubor Řešeto byl založen na počátku 90. let
minulého. Zpočátku vystupoval v pražských klubech
Na Rychtě, CI5, Trojická nebo se věnoval pouličnímu
divadlu. V roce 1997 byl pozván na Merton Arts Festival
do Londýna, kde uvedl svéráznou úpravu opery Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta, ve které láska k pivu zvítězí
nad láskou k ženě. Tuto adaptaci též úspěšně předvedl na
1. ročníku Nekonvenčního žižkovského podzimu Jiřího
Hoška 1997. O rok později se účastnil hudebně - divadelní frašky autora a současně uměleckého vedoucího Petra
Šplíchala pod názvem Žižkovský případ rady Vacátka.
Z tajností žižkovského podsvětí a Ze Žižkova do Perlovky,
jsou další divadelní hry, ve kterých se soubor hlásí k tradici atmosféry života Žižkova 1. republiky. Nekonvenčního
festivalu Jiřího Hoška se divadlo zúčastňuje každoročně
s novou premiérou zaměřenou právě na žižkovské publikum. Pro letošní ročník soubor zvolil představení pod
názvem Ze Žižkova do Hollywoodu, kde se představí společně s Promenádním orchestrem Václava Vomáčky.

PRAŽSKÝ SALONNÍ ORCHESTR
Mgr. VÁCLAV VOMÁČKA
„Už kamarádi pomalu stárnem“ to jsou slova známé
„Zbraslavské polky“ skladatele Jaromíra Vejvody. Stárnutí
je nezvratný proces, který se bohužel nedá zastavit, dá se
však zpomalit mj. neustálým aktivním a pozitivním přístupem k životu. To si uvědomuje personál i obyvatelé Domova
seniorů v Praze 8 - Bohnicích. Vedle běžných standardních
aktivit tak zde již řadu let existuje a kvalitně funguje i veliké
hudební těleso - Pražský salonní orchestr, což je v podmínkách a možnostech sociálních zařízení jev zcela ojedinělý.
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Základ orchestru vznikl již v roce 1982. Z původních několika
muzikantů, obyvatelů domova, se orchestr postupem let výrazně rozšířil až na dnešních 40 stálých členů, z nichž řada
pravidelně dojíždí na zkoušky i ze vzdálených částí Prahy či
z jejího okolí. Svým věkovým průměrem přes 70 let je orchestr bezesporu nejstarším hudebním tělesem tohoto typu
v České republice, nejstarším hráčům je dokonce přes 90 let.
Své místo si v orchestru však našli i lidé velmi mladí a potvrzují tím známý fakt, že hudba nezná věkových hranic a je
ideálním prostředkem ke společnému setkávání různých
generací. V programech orchestru nalezneme jak klasické
skladby tzv. vyššího populáru od našich i světových skladatelů, tak oblíbené evergreeny naší i zahraniční lidové a taneční hudby. Orchestr pravidelně vystupuje nejen v domovském
zařízení, ale koncertuje po celé Praze i jiných místech naší
republiky. Připomeňme pravidelné hostování na lázeňských
kolonádách v Poděbradech, Teplicích, Karlově Studánce,
Janských či Františkových Lázních, pravidelná slavnostní
vystoupení pro Rakouské velvyslanectví na pražském Žofíně
či v Rudolﬁnu, závěrečný koncert „Mezinárodního roku seniorů 1999“ v pražském Obecním domě, slavnostní zahajovací
promenádní koncert u příležitosti otevření nově rekonstruovaných zahrad pod Pražským hradem v rámci akce Praha
- kulturní město 2000, opakované účinkování na festivalech
„Vačkářův Zbiroh“ nebo „Nekonvenční žižkovský podzim“.
V říjnu 2005 orchestr poprvé vycestoval i do zahraničí,
v Kongresovém centru německého Suhlu mu aplaudovalo
téměř dva tisíce posluchačů. Dokumentární pořad o činnosti
orchestru natočila jak Česká televize, tak i Bavorská televize
v Mnichově. Orchestr tvoří převážně kvalitní amatérští muzikanti, někteří hudebníci však působili nebo ještě působí
profesionálně. Umělecký vedoucí orchestru V. Vomáčka je
profesionálním violoncellistou, vystudoval HAMU a dvanáct
let působil v orchestru ČF.

KONCERT VÍTĚZŮ PĚVECKÉ
SOUTĚŽE BOHUSLAVA MARTINŮ
Posedmé přináší žižkovský hudební festival slavnostní společenskou událost „Koncert vítězů Písňové soutěže
Bohuslava Martinů“, jehož interprety poslouchali, hodnotili
a vybírali zasvěcení odborníci: Soutěž je určena žákům HŠ,
ZUŠ, studentům konzervatoří, soukromých pěveckých škol
a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením se záměrem
podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu Bohuslava Martinů.
Pořadatelem je Hudební škola hl. m. Prahy podporovaná
Hudební společností Zdeny Janžurové s přispěním dalších
sponzorů. Odborná porota soutěže, která probíhá 17. a 18.
října 2009, složená z předních pěvců a pedagogů, vybírá
nejlepší výkony a čerství vítězové všech soutěžních kategorií se představí na slavnostním koncertě vítězů spojeným
s vyhlášením a předáním cen. Vedle hlavních cen bude
udělena Cena Nekonvenčního žižkovského festivalu a Cena
Beno Blachuta za nejlepší provedení lidové písně. Návštěvníkům se tak naskýtá jedinečná možnost uslyšet oceněné
výkony budoucích pěveckých hvězd.

KVARTETO MARTINŮ
Kvarteto Martinů vzniklo v roce 1976 na pražské konzervatoři ve třídě prof. Viktora Moučky, člena Vlachova kvarteta.
Během dalšího studia na AMU přešli členové kvarteta pod
vedení prof. Antonína Kohouta, člena Smetanova kvarteta, a pod názvem Havlákovo kvarteto zahájili úspěšnou koncertní činnost. Zároveň sbírali zkušenosti na interpretačních
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kursech u renomovaných kvartetních souborů (Tel Aviv kvarteto, Amadeus kvarteto, Guarneri kvarteto, Julliard kvarteto ad.). Kvarteto se zúčastnilo osmi mezinárodních soutěží,
odkud si přivezlo 8 cen a 7 laureátských titulů. Mezi nejvýznamnější patřily soutěže v Portsmouth (V. Británie), ARD
(Mnichov), Evian (Francie), Pražské jaro a další. V roce 1985
přijalo kvarteto do svého názvu jméno českého skladatele
Bohuslava Martinů a zavázalo se tak k propagaci jeho komorní hudby. Kvarteto vystupovalo ve většině evropských zemí
a pravidelně absolvuje turné po USA a Kanadě, Španělsku,
Japonsku, Anglii aj. Koncertovalo na významných mezinárodních pódiích a festivalech v Brightonu, Bathu, na Festival City of London, na Orlando festival v Holandsku, na
festivalech ve Finsku (Kuhmo), Švédsku, Paříži, Frankfurtu
nad Mohanem, v londýnské Wigmore Hall, pařížské Opera
de la Bastille, tokijské Casals Hall či v Berlínském Schauspielhaus. Kvarteto Martinů je pravidelným hostem festivalu
Pražské jaro. Účinkovalo též na středoevropském festivalu
Europamusicale koncertem v Mnichově. Během svého
působení získalo kvarteto řadu významných ocenění. Mezi
nejvýznamnější patří Cena českého komorního spolku z roku
1990, v roce 2001 získalo kvarteto zvláštní cenu Nadace
B. Martinů za dlouholetou propagaci díla Bohuslava Martinů.
Pro vydavatelství NAXOS uskutečnili kvartetisté kompletní
nahrávku sedmi smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů.
Za druhé CD z tohoto 3CD kompletu získalo kvarteto v roce
2004 významné ocenění MIDEM v Cannes za nejlepší CD
roku v oblasti sólové a komorní hudby 20. století. V roce
2003 vyšlo též CD se skladbami Bodorové (Terezín Ghetto
Requiem) a Stevensona, které získalo významné ocenění (CD měsíce) na anglických internetových stránkách MW
Classical Music Web. Repertoár Kvarteta Martinů je velmi
široký a jeho těžiště leží v oblasti české komorní hudby.
Kromě četných nahrávek pro Český rozhlas, Radio France,
BBC, ARD, ORF jsou výkony kvarteta zaznamenány na CD
Pantonu, Naxos, Harmonia Mundi, Studia Matouš, Romantic
Robot, Arco Diva, Tonus aj.

CANTATE - smíšený pěvecký sbor
Smíšený pěvecký sbor Cantate vznikl v roce 1985 a navázal tak na bohatou tradici sborového zpěvu v Rokycanech.
Od roku 1994 je sbormistrem Dr. Jiří Frolík (pracuje jako
odborný asistent na katedře hudební kultury Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni), pod jehož vedením sbor absolvoval více než 170 vystoupení, z toho na
120 samostatných koncertů. Pětačtyřicetičlenné těleso koncertuje především na Rokycansku, vystupuje ale i v jiných
městech republiky. Několikrát sbor zpíval i v SRN (Rimbach,
Kötzting, Bocholt). Repertoár Cantate je tvořen světskými
i duchovními skladbami převážně a cappella od nejstarších období až po dvacáté století (M. Praetorius, J. S. Bach,
J. G. Albrechtsberger, W. A. Mozart, Q. von Pogatschnigg,
F. Liszt, A. Bruckner, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček,
Z. Lukáš). Svoje stálé místo v repertoáru mají černošské spirituály a úpravy lidových písní. Pěvecký sbor Cantate může
nabídnout samostatné koncerty duchovní, světské i vánoční
hudby, v loňském roce sbor uspořádal koncert jen z úprav
lidových písní. Smíšený pěvecký sbor Cantate Rokycany je
členem Unie českých pěveckých sborů.

IRENA FÜRBACHOVÁ - soprán
Studovala u Doc. M. Hájossyové, v jejíž třídě v roce 2006
úspěšně ukončila absolutorium na HAMU. V letech 2004-5
byla stážistkou na Hochschule für Musik a operním studiu
v Karlsruhe ve třídě prof. R. Hermanna. Pravidelně se účast48

ní mistrovských pěveckých kurzů (M. van Altena, P. Mikuláš,
A. Kucharský, P. Kooij, J. Kotouč aj.). Je laureátkou několika
soutěží: Mezinárodní pěvecké soutěže Ostrava 1999 - 1. cena,
Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka Karlovy Vary 2000
- 3. cena, cena Českého rozhlasu, cena J. Novotné, Cena
Nadace B. Martinů 2002. Vyvíjí intenzivní koncertní činnost.
Jako sólistka vystoupila na několika mezinárodních festivalech v Čechách, Německu, Slovinsku a Francii (Mitte-Europa,
Janáčkův Máj, Concentus Moraviae, Culture d‘Alsace aj.).
Spolupracovala s řadou instrumentalistů, dirigentů a orchestrů (Komorní orchestr Berg, Pardubická komorní ﬁlharmonie, SOČR aj.). Intenzivně se věnuje interpretaci staré hudby
a s našimi předními specializovanými ansámbly (Collegium
1704, Hipocondria Ensemble, Collegium Marianum aj.).
Věnuje se interpretaci písní a komorních skladeb. Spolupracuje
s Ensemble Martinů, s řadou vynikajících klavíristů (M. Šmidák, M. Javorček, D. Wiesner aj.), je členkou Tria Ganymed.
Premiérovala několik současných komorních i orchestrálních
skladeb, mimo jiné v roce 2004 skladbu v rámci koncertního
cyklu České ﬁlharmonie (Pražské premiéry). Intenzivně spolupracuje s Českým rozhlasem. Jako operní sólistka vystoupila v operách A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C. M. v. Webera,
J. Schmelzera, G. Rossiniho, v roce 2003 ztvárnila hlavní roli
v inscenaci opery M. Nejtka, oceněné na festivalu Opera
2003, o rok později vystoupila vystoupila v inscenaci ND
v Praze v projektu „Bušení do železné opony“, v r. 2005 vytvořila hlavní roli opery B. Martinů Ariadna v rámci „Prague
Pocket Opera“ a jednu z hlavních rolí v komorní inscenaci multimediální opery M. Rataje Adam a Eva ve Švandově
divadle. V posledních dvou letech se věnuje pedagogické
činnosti a je zvána jako lektorka kursů Hudební mládeže ČR.

PAVLA KŠICOVÁ - alt
Studovala zpěv u prof. Olgy Poštové a prof. Terezy Blumové.
Uměleckou dráhu zahájila sólovými koncerty, komorními recitály doma i v zahraničí. Působila v Pražském ﬁlharmonickém
sboru, Českých madrigalistech a Pražském komorním sboru.
Věnuje se především interpretaci staré hudby (J. S. Bach,
G. F. Händel, G. Ph. Telemann), ale zároveň spolupracuje
i s našimi soudobými skladateli (Petr Eben, Klement Slavický
ad.). V poslední době nastudovala díla M. A. Charpantiera
s francouzskou Versailleskou operou. Spolupracuje s komorním souborem Ars instrumentalis Pragensis a založila soubor
Mysterium musicum Praha. Vytvořila řadu sólových nahrávek
pro Český rozhlas, ČT i na CD.

ONDŘEJ ŠMÍD - tenor
Studium u prof. Jiřího Kotouče, interpretační kurzy staré
hudby: Irena Wilke-Troupová, Wilfried Staufenbiel, Marcin
Bornus Szczycinski, Helmut Franke. Spolupráce a natáčení
s Pražským katedrálním sborem, Capella Regia Praha a Čeští
madrigalisté. S dirigenty a sbormistry: J. Kšica, R. Hugo,
F. X. Thuri. Účinkování a festivaly: jako sólista s Pražským
katedrálním sborem - Canto Gregoriano e polifonia (Itálie),
Musica Liturgica (Izrael), Pražské jaro 2004 (Petr Eben:
Proprium festivum s Pražským katedrálním sborem, barokní
opera - Praga Nascente s Capella Regia Praha), Píseň našich
kořenů (Jaroslaw - Polsko, G. Carrissimi - Oratorium Jefta)
a Svatováclavské slavnosti (Praha).

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

PŘEMYSL KŠICA - varhany
Narodil se v r. 1981 v hudební rodině. Základy klavírní
hry získal na ZUŠ a při soukromém studiu u prof. Milady
Borové. Po maturitě na gymnáziu nastoupil na Pražskou
konzervatoř, kde se věnoval studiu hry na varhany ve třídě
prof. Josefa Popelky (klavír u prof. Jiřího Holeni a prof. Jany
Macharáčkové). Pokračuje ve studiu varhanní hry pod vedením prof. Josefa Popelky na AMU v Praze, ve školním roce
2007/2008 byl na stáži na Staatliche Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst ve Stuttgartu ve třídě Prof. Dr. Ludgera
Lohmanna. Studiu varhanní improvizace se věnoval též
u prof. Jaroslava Vodrážky a doc. Jaroslava Tůmy. Aktivně se
zúčastnil řady varhanních kurzů doma i v zahraničí, vedených
vynikajícími zahraničními varhaníky (M. Sander, O. Latry,
G. Kaunzinger). Dvakrát získal cenu za improvizaci na soutěži v Opavě. V roce 2004 získal 3. cenu na mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani a v roce 2005 druhé místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě. V Praze působí
jako varhaník chrámu Panny Marie Sněžné a pedagogicky
v rámci varhanního kurzu pořádaného Pražským Arcibiskupstvím. Pravidelně spolupracuje s řadou hudebních těles (Pražský katedrální sbor, Canti di Praga, Čeští symfoničtí
sólisté ad.).

JOSEF KŠICA - dirigent
Josef Kšica po studiu na brněnské konzervatoři a Hudební
fakultě AMU v Praze (prof. Milan Šlechta, Jiřina Pokorná
a Jaroslav Vodrážka) a po mnohaleté praxi varhaníka (byl
stálým varhaníkem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na
náměstí Jiřího z Poděbrad), korepetitora a zpěváka v našich
předních sborových tělesech (Pražský mužský sbor, Pražský
ﬁlharmonický sbor, Pražský komorní sbor) se stal regenschorim ve svatovítské katedrále v Praze. Dále působí jako
cembalista a varhaník v souboru Ars instrumentalis, který
v roce 1996 získal 1. cenu a zlatou medaili na mezinárodní
soutěži v japonské Ósace za interpretaci triových sonát
Jana Dismase Zelenky. Věnuje se též realizacím staré české
duchovní hudby pro novodobé premiéry.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
Pražský katedrální sbor zahajuje svoji činnost 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 prestiž50

ních festivalů duchovní hudby (Canto gregoriano e polifonia
sacra - Itálie a Musica Liturgica - Izrael).

ROMAN JANÁL - baryton
Po ukončení studia hry na housle na konzervatoři v Plzni
v roce 1985 absolvoval zpěv na Hudební akademii v Soﬁi.
Již během studií hostoval na scéně Státní opery v Soﬁi
(Don Giovanni, Eugen Oněgin, princ Tarquinius v Brittenově
Zneuctění Lukrécie) a účinkoval na komorních festivalech
v Soﬁi. Po ukončení studií přijal své první angažmá v Banské
Bystrici, odkud po půlročním působení přešel do Komorní
opery (pozdější Opery Mozart) v Praze. Od roku 1994 spolupracuje s plzeňskou operou (Piková dáma - Tomskij, Faust
a Markétka - Valentin, Don Giovanni - Don Giovanni, Fidelio
- Don Pizarro). Po úspěšném debutu ve Státní opeře Praha
rolí Guglielma v Cosi fan tutte a Figara v Lazebníku sevillském
byl v roce 1995 angažován jako sólista SOP. V listopadu 1995
se stal absolutním vítězem 30. mezinárodní pěvecké soutěže
A. Dvořáka v Karlových Varech. Od roku 1995 působí jako
pěvecký pedagog na pražské konzervatoři. V roce 1997 se
stal sólistou Národního divadla, kde nastudoval mnoho rolí
domácího i světového repertoáru, např. Grégoria v Romeovi
a Julii, Figara v Lazebníku sevillském, Escamilla v Carmen,
roli Polluxe v barokní tragedii lyrique Castor et Pollux, za jejíž ztvárnění získal i prestižní cenu Thálie za rok 1999. V sezóně 1999/2000 nastudoval v Národním divadle roli Alexandra
v Martinů komické aktovce Dvakrát Alexandr a titulní part
v Mozartově Donu Giovannim. Výčet rolí zahrnuje dále
Silvia v Komediantech, Hraběte Almavivu ve Figarově svatbě, Germonta v Traviatě aj. Od roku 1984 spolupracuje s Čs.
rozhlasem, kde realizoval řadu studiových nahrávek a natočil několik CD operních árií i písňových cyklů autorů období
romantismu i 20. století. Pro ﬁrmu Radioservis natočil proﬁlové CD. Pravidelně spolupracuje s významnými orchestry
jako jsou Česká ﬁlharmonie, FOK, Pražský komorní orchestr.
Pod vedením dirigenta J. Bělohlávka přednesl s orchestrem BBC v Londýně sólový part Polní mše a Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Tytéž skladby provedl rovněž
pod vedením Ch. Hogwooda v Amsterdamu. S orchestrem
Virtuosi di Praga se zúčastnil turné po Austrálii a Rakousku.
S Pražským komorním orchestrem navštívil Francii, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a Japonsko.

JOSEF POPELKA - varhany
Varhaník Josef Popelka studoval na Hudební fakultě AMU
v Praze u prof. Jiřího Reinbergra a prof. Jana Hory. Studium
zakončil souborným provedením Bachova Umění fugy.
Ve studiu dále pokračoval ve Výmaru u prof. J. E. Köhlera
a v Menchelenu v Belgii u prof. F. Peeterse. Významné ocenění získal na mezinárodní soutěži Pražského jara v roce
1979, kdy obdržel titul laureáta a 2. cenu (1. cena nebyla udělena). Jeho mimořádně široký koncertní repertoár obsahuje
skladby od baroka po současnost. Josef Popelka je vynikajícím interpretem varhanního díla J. S. Bacha, ale zvláštní
pozornost věnuje též současné české skladatelské generaci
(Luboš Sluka, Zdeněk Pololáník, Petr Eben, Juraj Filas, Miloš
Sokola ad). Vytvořil řadu vynikajících nahrávek pro CD např
J.S. Bach: Hudební obětina (Panton), Umění fugy (Bonton).
Pedagogicky působí na Hudební fakultě AMU v Praze.

SYLVA ČMUGROVÁ - alt
Sylva Čmugrová (1971) studovala nejprve hru na klavír
na Pražské konzervatoři, od roku 1989 zároveň začala studovat druhý obor - zpěv pod vedením prof. Jiřiny Markové.
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Ve studiu zpěvu pokračovala na AMU v Praze ve třídě doc.
Magdalény Hajóssyové. Zúčastnila se řady mistrovských
kurzů v Itálii, Lichtenštejnsku a ČR, (Karlovy Vary 1994).
V roce 1994 získala čestné uznání a v r. 1996 titul laureáta na
Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech,
úspěšně se zúčastnila i dalších soutěží (mezinárodní pěvecké soutěže E. Destinnové v Českých Budějovicích, soutěže
v Norsku, Miláně). Od sezóny 1996/1997 je sólistkou Státní
opery Praha, kde již předtím hostovala v několika operách.
Pohostinsky vystupovala také v plzeňském Divadle J. K.Tyla,
Hudebním divadle Karlín, Divadle F. X. Šaldy v Liberci, Ústí
nad Labem a v Opeře Mozart. Věnuji se i koncertní činnosti,
vystupovala a spolupracovala s Českou ﬁlharmonií, Komorní
ﬁlharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. Nahrává
též pro Český rozhlas.

PÍSNĚ PRO POSLEDNÍ HOSTY
Za oknem se dávno setmělo a mlha se již zmocnila kraje,
unavený vrchní pomalu zvedá židle a pár posledních hostů
dopíjí stydnoucí kávu. Noc odkudsi přivane vzdálený cinkot
železničního přejezdu a kdosi polohlasně zatápe po zaprášeném nápěvu. Kytarista tiše rozezní zastřený akord a pozapomenutá píseň se po letech znovu vrací. Kdysi bývala
foxtrotem, ale doba foxtrotů již dávno odezněla; není již kam
spěchat a vrchní postaví jednu z židlí zpátky na zem a zaposlouchá se do nostalgických slov. Ty písně znal kdysi každý.
Zpívaly se na ulicích. Dnes už se po nich sahá jen zřídka, jen
tehdy, zasteskne-li se komusi po starém světě. Hraje se tak
jen pro poslední hosty, pro ty, kteří už večer nikam nepospíchají, pro ty, jimž nevadí sladkobolná tesknota a měsíční
svit nad řekou. Hraje se jen pro ty, jejichž duše někdy zatouží
vnořit pádlo do peřejí a v lodi bílé tou měsíční řekou tiše
odplout… Večer starých trampských a ﬁlmových evergreenů v podání Jana-Matěje Raka a Františka Vlčka. V nečekaných úpravách zazní písně slavné i neznámé, písně teskné
i méně teskné, pomalé i méně pomalé. Jan-Matěj Rak písně
upravil s citem k době, avšak nikoli jako museální exponáty; ozvou se nečekané harmonie a postupy a František Vlček
písně zazpívá s nonšalancí a tak, jako by byly napsány teprve
včera. V pořadu „Písně pro poslední hosty“ uslyšíte písně
z repertoiru přadválečných trampských osad i salónních orchestrů, písně z pera E. S. Nováčka, Jiřího Srnky, Bedřicha
Nikodéma, Jendy Kordy, Ríši Jurista, Eddyho Fořta, Tonyho
Hořínka, Jaroslava Ježka či Jiřího Traxlera.

JAN-MATĚJ RAK - kytara, zpěv
Jan-Matěj Rak se narodil 28. května 1977 ve ﬁnském městě Jyväskylä. Po svém otci, skladateli a kytarovém virtuosovi Štěpánu Rakovi zdědil hudební vlohy a rovněž se vydal
na cestu hudebníka. Ačkoli začal se studiem klasické kytary,
zvolil si nakonec cestu jiným, svébytným směrem. Na kytaru začal hrát již v pěti letech a brzy dosáhl svých prvních
úspěchů - vystupoval v televizi i na společných koncertech
se svým otcem. Později se začal prosazovat jako písničkář
a díky své barvité a harmonicky bohaté hře se stal i vyhledávaným doprovázečem a instrumentalistou. Řadu let se
věnoval židovské hudbě a kromě mnoha koncertů u nás
i v zahraničí se skupinou Chesed vydal CD u ﬁrmy Indies.
V osobitých úpravách a interpretaci židovských písní střední
a východní Evropy pokračoval i po rozpadu skupiny v duu
Marion s herečkou a zpěvačkou Monikou Žákovou, se kterou dosáhli mnoha úspěchů, opět i na zahraničních pódiích
(Zahajovací koncert mezinárodního festivalu židovské kultury v Drážďanech atd). Kromě toho Jan-Matěj Rak působil
i ve world-music skupině Natalika brněnské violoncellistky
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Natalie Velšmídové. Jako písničkář dosáhl několika ocenění
na hudebních festivalech (Zahrada) a jeho písně se objevily
na několika albech (v poslední době například Havěť všelijaká 2). Jako autor hudby a instrumentalista - kromě kytary
hraje i na akordeon a balalajku - se podílel na řadě rozhlasových i televizsních pořadů a inscenací (např. dvanáctidílný pořad ČR České Budějovice „S kytarou kolem světa“,
„Kapitánská dcerka“ pro ČR či „Dobrodružství pod postelí“
pro ČT). Vystupuje či spolupracuje rovněž s mnoha významnými umělci a institucemi (Alfred Strejček, Jitka Molavcová,
Lyra Pragensis, International School of Music and Fine Arts
aj.). V současné době se Jan-Matěj Rak věnuje především
svým unikátním kytarovým úpravám hudby Jaroslava Ježka,
sólovým koncertům a vystoupením při nejrůznějších slavnostních příležitostech (Předávání cen ministerstva kultury,
Ceny Fair play aj.).

FRANTIŠEK VLČEK - kytara, zpěv
Začátky v trampské skupině, později s vlastní tvorbou
v duetu. Od r. 84 sólově s nejdůležitějšími mezníky: - hostování v „útercích“ Tonyho Linharta a Wabyho Ryvoly na
Malé scéně pražského Výstaviště. Podílí se na založení písničkářského sdružení Krychle (stálé a nejvýznamější scény
postupně - v Amfoře, Salmovské, Balbínově poetické hospůdce). Od r.2005 pravidelné vlastní pořady v Domě kněžny Emmy v Neratovicích. Od r. 2006 v duetu s J. M. Rakem
osobitým způsobem ztvárňují trampské a ﬁlmové písně
20. let min. století, s nimiž spoluučinkují v pořadech „Hovory
s Foglarem“ Alfréda Strejčka a Štěpána Raka. V r. 2008 premiéra v Lyře Pragensis s vlastním komponovaným pořadem
„Písně pro poslední hosty“.

JAROMÍR TŮMA - mluvené slovo
Letos již potřinácté vystoupí v roli průvodce večerem na
ojedinělém koncertě nejvýše nad Prahou v Žižkovské televizní věži novinář a hudební publicista, dramaturg a moderátor Jaromír Tůma. V rodišti (Mělník) maturoval v roce
1964 na gymnáziu a odchodem do Prahy ukončil amatérské
hudební aktivity v Souboru lidových písní a tanců kapitána
Jaroše (housle, tanec), školním dixielandu (leader, trubka) a beatové skupině (leader, kytara, zpěv, vlastní tvorba).
V novém bydlišti přerušil v roce 1968 studium ve čtvrtém
ročníku Vysoké školy ekonomické (obor ekonomika zahraničního obchodu) a v následném složitém období ho nedokončil. Přesto ve sborníku Taneční hudba a jazz 1968–69
(Praha, s. 162–175) publikoval text ze své diplomové práce
(zadání PZO Artia) s názvem Hit-Parades, charts, žebříčky.
Od ledna 1965 hojně publikoval v měsíčníku Melodie resp.
v Aktualitách Melodie, kde vedl některé pravidelné rubriky
(Co, kdy, kde, jak se hraje, ABC pop music, Co se kde hraje
a zpívá). Podílel se na dramaturgii a práci poroty tří beatových festivalů v Praze, externě moderoval hudební pořady
v Čs. rozhlasu, pro Supraphon (později také pro Panton)
vyhledával a sestavoval gramofonové tituly (např. LP Pták
Rosomák skupiny Olympic, výběry Julie Driscoll a skupin
Byrds, Bee Gees a Beach Boys, česká a anglická verze LP
skupiny Flamingo se zpěváky Marií Rottrovou a Petrem
Němcem, v 80. letech edice Posloucháte Větrník...). Pro tyto
i další desky psal rovněž sleeve-notes. V současné době opět
spolupracuje se Supraphonem na využití titulů z ﬁremního
archivu. - Na singlech též moderoval a rapoval (samostatně, s Petrou Janů, Kamilou Olšaníkovou a Diskotýmem).
Do roku 1991 působil jako hudební publicista, rozhlasový
moderátor a diskžokej ve svobodném povolání. Psal mj.
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stránku Echo v Mladém světě a zúčastnil se kulatých stolů, které časopis organizoval v období tažení proti nové
vlně, vybíral a moderoval hudbu v rozhlasovém Větrníku
a Mikrofóru, společně s Alešem Jurdou komentoval pořad
ostravského studia Hudební navštívenka, který jako jediný
na konci 80. let vysílal živá vystoupení rockových kapel v ČT.
V r. 1989 se podílel na rekonstrukci festivalu Bratislavská lyra
jako dramaturg za českou stranu. Počátkem roku 1990 byl
zvolen do čela pracovní skupiny pro populární hudbu Klubu
českých publicistů. V lednu 1991 přijal místo šéfredaktora
časopisu Melodie a v září 1993 nastoupil do funkce šéfdramaturga hudebních pořadů v TV Nova. Připravil a odvysílal
mj. 11 dílů festivalu ve Woodstocku z let 1969 a 1994, koncert
Johna Lennona z roku 1972 v New Yorku a interview, které
mu v Londýně poskytli Nick Cave a Vince Clarke ze skupiny
Erasure. Od března 1995 do prosince 2002 pracoval jako editor v měsíčníku Playboy, kde na jedné straně rozšířil hudební
rubriku, zároveň ale objevil další témata pro svou publicistickou činnost, takže nyní, opět jako volný novinář, píše pro
pestrou paletu časopisů, která sahá od metalového Sparku
až po společenskou Xantypu. Přispěl hesly do Encyklopedie
jazzu a moderní populární hudby a četnými hesly do tohoto
Českého hudebního slovníku osob a institucí.

VERNER COLLEGIUM
Profesionální komorní soubor významné pražské hudební
rodiny. Tradice hudebních kořenů široké rodiny Vernerů sahá
až do devatenáctého století. Dědictví talentu minulých generací nese dnes jako nejstarší hudebník rodu Pavel Verner,
vynikající hobojista a hudební pedagog. Aktivní rodinné muzicírování logickým během času, kdy se z dětí staly profesionální hudebníci, přerostlo ve špičkovou profesionální práci.
Kritiky oceňují zejména kvalitu zvuku, spontánnost výrazu
a jednotu stylového pojetí, kultivované lety společné práce a výrazným talentem. Všichni členové souboru zastávají
významné posty pražského hudebního života. Soubor má
velmi zajímavé a ﬂexibilní instrumentální obsazení. Většina
hráčů ovládá hru na několik nástrojů, což nabízí výjimečně pestrou paletu témbrů a barev při interpretaci skladeb.
Publikum tak může slyšet různé kombinace těchto nástrojů:
hoboj, anglický roh, housle, violy, violoncello, kontrabas,
fagot, zobcové ﬂétny, varhany, cembalo, trubku, křídlovku,
barokní trubku a bicí nástroje. Takto široká škála instrumentů umožňuje hrát ve velkém obsazení (sextet, septet, oktet),
anebo sestavovat programy komornější pro trio, kvartet, či
kvintet. Na některých koncertech spoluúčinkují jako sólisté
také zpěváci Ludmila a Jan Vernerovi. Soubor vystupuje nejen v Praze a českých městech, ale i v zahraničí.

TRADITIONAL JAZZ STUDIO
Studentská seskupení South Dixie a Traditional Jazzmen
okolo poloviny padesátých let byla základem souboru TRADITIONAL JAZZ STUDIO, založeného Pavlem
Smetáčkem, jeho bratrem Ivanem a několika dalšími studenty v roce 1959. První oﬁciální veřejné vystoupení se
uskutečnilo 8. listopadu 1959 na podiu klubu Pygmalion
v Paláci Fenix na Václavském náměstí v Praze. Tento soubor,
který doma i v zahraničí vydal více než dvě desítky alb svých
nahrávek a k jehož spolupracovníkům patřili např. Albert
Nicholas, Benny Waters, Tony Scott, Beryl Brydenová,
Giorgio Gaslini a další jazzové osobnosti, podnikl stovky
uměleckých turné po rodném kontinentě, s přesahy do Asie
či Afriky, i po Spojených státech amerických, včetně většiny
významných festivalů (Jazz Jamboree ve Varšavě, Montreux
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ve Švýcarsku, New Orleans Jazz & Heritage Festival v USA,
North Sea v Haagu, pražský IJF ad.). V začátcích své činnosti se stal vítězem několika soutěžních jazzových festivalů
(Düsseldorf 3x, Curych 2x, Bochum, Přerov aj.).

TOMÁŠ KOUTNÍK - dirigent
Tomáš Koutník zakončil v roce 1977 studia /violoncello
a dirigování/ na Akademii múzických umění v Praze.
Absolvoval Mistrovské kursy u Igora Markewitche a Kurta
Masura v německém Weimaru a své znalosti si rozšířil
během svého studijního pobytu v Paříži. Během své umělecké kariéry stál v čele významných orchestrů. Jako dirigent - SOČR Bratislava (1979-81), Sukův komorní orchestr
Praha (1981-1983), SOČR Praha (1988-1992) jako šéfdirigent - Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava (1983-1990), Štátna
ﬁlharmónia Košice (1997-2002), Filharmonie B. Martinů Zlín
(2000-2004), jako šéfdirigent a ředitel - Severočeská ﬁlharmonie Teplice (1990-1996). Byl stálým hostem Hofer Symphoniker v Bavorsku (1988-1995). Od roku 1993 působí jako
profesor na katedře dirigování na AMU v Praze. Mezi početnými nahrávkami Tomáše Koutníka (přes 70 titulů) zaujme
komplet osmi symfonií Franze Schuberta natočený na CD
s Teplickou ﬁlharmonií.

FILHARMONIE
BOHUSLAVA MARTINŮ
Myšlenka na založení symfonického orchestru vznikla
ve Zlíně již ve dvacatých letech minulého století. Krátce po
osvobození, přesněji 1. června 1945, se z členů tehdejšího dechového orchestru n. p. Baťa vytvořil základ Symfonického
orchestru n. p. Baťa. První koncertní vystoupení orchestru se
datuje 2. dubna 1946, do čela bezmála 50 členného orchestru se tehdy postavil Rudolf Kvasnica. V listopadu roku 1955
byl pro potřeby práce orchestru adaptován Památník Tomáše
Bati na Dům umění. Název orchestru v průběhu doby prošel
několika změnami - od Symfonického orchestru n. p. Baťa,
přes Filharmonii pracujících až k názvu Státní symfonický
orchestr kraje Gottwaldovského. Na začátku roku 1989 byl
přejmenován na Filharmonii Bohuslava Martinů. Postupně
z něj vyrostl významný český orchestr, jehož umělecký proﬁl
utvářela řada vynikajících šéfdirigentů a stálých či hostujících
dirigentů - Rudolf Kvasnica, Richard Týnský, Eduard Fischer,
Jaroslav Opěla, Rostislav Hališka, Stanislav Macura, Petr
Altrichter, Miloš Machek, Peter Lücker, Kirk Trevor, Tomáš
Koutník, Jakub Hrůša a řada dalších. Od sezony 2008 - 09 je
šéfdirigentem Stanislav Vavřínek. Do jeho repertoáru patří
velká symfonická díla, ale též skladby přesahující i do oblasti
jazzu, šansonu nebo populární hudby, proto zve ke spolupráci
umělce a soubory nejen tzv. vážné hudby, ale i dalších hudebních žánrů. Koncertní činnost orchestru má v současnosti
základ ve třech řadách abonentních, mimoto však orchestr
vystupuje v množství dalších koncertů ve Zlíně i jeho regionu.
Hostuje též ve všech významnějších centrech České republiky
(letos např. účinkuje na festivalech Pražské jaro, Smetanova
Litomyšl, Janáčkův máj Ostrava, Nekonvenční žižkovský festival ad.), zahraniční turné přivedla orchestr do Itálie, Dánska,
Maďarska, Řecka, Polska, Rakouska, Rumunska, Německa,
Francie, Portugalska, Španělska a USA. Již od roku 1972 je
FBM Zlín pořadatelem ojedinělého mezinárodního festivalu
mladých koncertních umělců Talentinum, dále organizuje
MHF Harmonia Moraviae. Spolupráce s rozhlasem a televizí,
stejně jako nahrávky na zvukové nosiče jsou pravidelnou součástí činnosti orchestru.
55

INTERPRETI

24. 9. 2009, 16.00 h
Žižkovská radnice - Obřadní síň

Marta BALEJOVÁ - zpěv

Petr MESSANY - astrolog

FOTOGALERIE

24. 9. 2009, 16.00 h
Žižkovská radnice - Obřadní síň

KOMORNÍ SMÍŠENÝ SBOR VOKS PRAHA

hudební historik

prof. Jaroslav SMOLKA

5. 10. 2009, 15.30 h
kostel sv. Rocha

5. 10. 2009, 15.30 h
kostel sv. Rocha

Kryštof SPIRIT - dirigent
5. 10. 2009, 15.30 h
kostel sv. Rocha

Věra BINAROVÁ - viola

Jiřina DVOŘÁKOVÁ
- MAREŠOVÁ - varhany

5. 10. 2009, 15.30 h, kostel sv. Rocha

8. 10. 2009, 19.30 h
Hudební škola hl. m. Prahy

13. ROČNÍK

Božena KRONYCHOVÁ - klavír

8. 10. 2009, 19.30 h
Hudební škola hl. m. Prahy

12. 10. 2009, 19.30 h
Koncertní a výstavní síň Atrium

Rudolf KVÍZ - umělecký přednes
8. 10. 2009, 19.30 h
Hudební škola hl. m. Prahy

Valdimír PETR - ﬂétna

Edita KEGLEROVÁ - cembalo

2009

15. 10. 2009, 19.30 h
Betlémská kaple CČE na Žižkově

QUARTETTO TELEMANN
15. 10. 2009, 19.30 h, Betlémská kaple CČE na Žižkově

DIVADLO ŘEŠETO
17. 10. 2009, 16.00 h, Hotel Ariston - divadelní sál

INTERPRETI
FOTOGALERIE

PRAŽSKÝ SALONNÍ ORCHESTR V. VOMÁČKY
17. 10. 2009, 16.00 h, Hotel Ariston - divadelní sál

KVARTETO MARTINŮ

Ondřej ŠMÍD - tenor

24. 10. 2009, 18.00 h (též 3. 11.)
Chrám Panny Marie před Týnem

24. 10. 2009, 18.00 h (též 3. 11.)
Chrám P. Marie před Týnem

Pavla KŠICOVÁ - alt
24. 10. 2009, 18.00 h
Chrám Panny Marie před Týnem

Tomáš JINDRA - bas

Irena FÜRBACHOVÁ - soprán

22. 10. 2009, 19.30 h, Žižkovská radnice - Obřadní síň

24. 10. 2009, 18.00 h (též 3. 11.)
Chrám Panny Marie před Týnem

13. ROČNÍK

24. 10. 2009, 18.00 h (též 3. 11.)
Chrám Panny Marie před Týnem

Josef KŠICA - dirigent

Přemysl KŠICA - varhany

2009

24. 10. 2009, 18.00 h (též 3. 11.)
Chrám Panny Marie před Týnem

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR CANTATE (Rokycany)

24. 10. 2009, 18.00 h
Chrám Panny Marie před Týnem

Sylva ČMUGROVÁ - alt

Jiří FROLÍK - sbormistr

24. 10. 2009, 18.00 h, Chrám Panny Marie před Týnem

3. 11. 2009, 19.00 h
kostel sv. Prokopa na Žižkově

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
24. 10. 2009, 18.00 h, Chrám P. Marie před Týnem
3. 11. 2009, 19.00 h, kostel sv. Prokopa na Žižkově

INTERPRETI

28. 10. 2009, 16.30 h
Národní památník ČR na Vítkově

Josef POPELKA - varhany

Roman JANÁL - baryton

FOTOGALERIE

28. 10. 2009, 16.30 h
Národní památník ČR na Vítkově

VERNER COLLEGIUM

7. 11. 2009, 17.00 a 20.00 h
Žižkovská věž

František VLČEK - kytara, zpěv

Jan Matěj RAK - kytara, zpěv

10. 11. 2009, 19.30 h, Bratrská jednota baptistů - kaple

7. 11. 2009, 17.00 a 20.00 h
Žižkovská věž

TRADITIONAL JAZZ STUDIO
13. 11. 2009, 19.30 h, AUTO JAROV, s.r.o.

13. ROČNÍK
2009

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN

Pavel SMETÁČEK - klarinet

19. 11. 2009, 19.30 h
VŠE - Venclovského aula

13. 11. 2009, 19.30 h
AUTO JAROV, s.r.o.

Jiří HOŠEK - violoncello
12. 10., 28. 10., 19. 11. 2009
Atrium, Památník na Vítkově, VŠE

Jaromír TŮMA - moderátor

Tomáš KOUTNÍK - dirigent

19. 11. 2009, 19.30 h, VŠE - Vencovského aula

7. 11. 2009, 17.00 a 20.00 h
Žižkovská věž

www.happycomp.cz

SOUČASNÍ AUTOŘI
A JEJICH UVÁDĚNÁ DÍLA

ZDENĚK
POLOLÁNÍK
hudební skladatel
Zdeněk Pololáník (nar. 1935) absolvoval v rodném Brně na konzervatoři varhany a na JAMU skladbu. Po
roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále a založil na JAMU
oddělení duchovní hudby. Kromě řady skladeb, ﬁlmové
a scénické hudby má v jeho tvorbě duchovní hudba důležité místo. Je zastoupena skladbami k liturgii i pro koncertní
provedení. Do koncertní duchovní hudby patří zejména
celovečerní oratorium na Šalamounův hebrejský text Šír
haš-širím pro sóla, smíšený sbor a velký symfonický orchestr
na kompletní text Písně písní v hebrejském originále. Další
skladby z této oblasti jsou zhudebněné texty Žalmů v nejrůznějších podobách vokálního a nástrojového obsazení
/Cantus psalmorum, Andělské poselství světu, Cantus laetitiae, Velikonoční cesta, Nabuchodonosor, Poselství vánoc,
Koleda, Adventní písně a sbory atd./. V jeho tvorbě mají svoje místo též varhany jako sólový nástroj /Sonata bravura,
Sonata laetitiae, Esultazio e pianto, Burlesca /či s klavírem/
Variace pro varhany a klavír, Dodici preludii/.

Zdeněk Pololáník: Cyklus Dulces cantilenae (Sladké
zpěvy) z roku 1998 je výběrem ze sbírky skladatele
Jana Nováka Suaviloquia, kterou kdysi Zdeňku
Pololáníkovi věnoval. Kompozice vznikla na podnět
rakouského pěvce Quida Ebbiho a klavíristy prof.
vídeňské konzervatoře dr. Branka Čuberky, kteří
cyklus také poprvé provedli. Nejedná se tentokrát
o náboženskou tematiku, ale o půvabné milostné
písně, které by dokonce bylo možno nazvat v našem
kontextu „kacířskými“. Prvotní hřích Adama a Evy
je zde opěvován jako obrovský dar pro nás všechny.
Ludus ﬂoralis (Hra s květem)
Trhám lístky květu a říkám si:
Má mě ráda, nemá mě ráda...
Trhám květy a říkám ti:
Miluji tě, zbožňuji tě...
Ó květy v lístcích!
Ó květy v květech!
Ó sladké trhání!
Elegicci de dulcis amore (Elegie o sladké lásce)
Sladká je tvá láska, má drahá, půvabná přítelkyně,
když nás ve svém objetí drží temná noc.
Sladká je tvá láska, má drahá, půvabná přítelkyně,
když bledá luna patří naše polibky.
Sladká je tvá láska, má drahá, půvabná přítelkyně,
když se sám den ke spojeným vrací.

Obě uvedená díla zazní 28. října 2009
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TEML JIŘÍ
hudební skladatel
(*24. 6. 1935 Vimperk,
okr. Prachatice)
Původním povoláním ekonom,
skladbu studoval 1964-74 soukromě u J. Jarocha. 1979-80 působil
v Čs. rozhlase v Plzni, od 1980 hudební dramaturg Čs. rozhlasu v Praze. Po období tradičnější tvorby se od konce 70. let orientoval na Novou hudbu
(Tři bagately pro housle, hoboj, klarinet a klavír, 1977). Do
umělé hudby transformuje prvky folklóru (Tři promenády
pro orchestr, 1983; 2. symfonie Válka s mloky, 1987). Dále
autor děl orchestrálních (Jubilejní variace, 1989; 3. symfonie
Kafka, 1994), koncertantních (Koncert pro housle a orchestr, 1979; Epitaf, symf. věta pro smyčce a bicí nástroje, 1992;
Koncert pro varhany, žestě, smyčce a bicí, 1994), kantáty-miraklu Elckerlijc Mariken van Nieumeihen (1994), komorních
(smyčcové kvartety; nonet Rozmarné léto, 1988; Hommage
a Simenon pro basklarinet a klavír, 1993), varhanních
(cyklus Alchymisté, 1984; 3 skladby pro varhany a bicí nástroje, 1992), vokálních cyklů na slova lidové poezie a tvorby pro děti, dětské opery Císařovy nové šaty (2006), Kocour
v botách (2008).

Jiří Teml: Sapientia II. - cyklus písní na latinské texty
pro baryton a klavír (varhany, 2002)
1. Vita (Život)
Nic není jistého v životě lidském (Ovidius)
Dokud žiješ sluší se doufat (Básně proalpské)
Tvrdý osud mne nezlomí (Walther)
2. Amor (Láska)
V lásce je každý slepý (Propertius)
Lásku mou běda už žádná bylina nemůže zhojit (Ovidius)
Láska přemáhá i bohy (Seneca)
V lásce je každý slepý (Propertius)
Kolik je na louce květů, tolik je v lásce strastí (Walther)
3. Malum (Zlo)
Z jednoho zla se rodí druhé (Terentius)
V Zlatě je základ největšího zla (Horatius)
Žena toť sladké zlo (Walther)
Kdo zlému pomáhá ten časem lituje (Phaedrus, Bajky)
A zbav nás všeho zlého (Nový zákon, Matouš, 6. kap.)
4. Calamitas (Neštěstí)
Neštěstí je příležitostí pro statečnost (Seneca)
Žádné neštěstí nebývá samo (Walther)
Štěstí i neštěstí spolu obvykle spojeno je (Walther)
Mocí rostou z cizího neštěstí (Seneca)
5. Sapientiae (Moudrost)
Pochybování je počátek moudrosti (Descartes)
Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa
(Walther)
Dosti výmluvnosti málo moudrosti
Nad osudem vítězí moudrost (Iuvenalis)
na koncertě v Národním památníku na Vítkově
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VIKTOR KALABIS
hudební skladatel
(* 27. 2. 1923 Červený Kostelec
† 28. 9. 2006 Praha)
Viktor Kalabis byl český hudební
skladatel, hudební redaktor a muzikolog, manžel cembalistky Zuzany
Růžičkové. Studoval na gymnáziu
v Jindřichově Hradci, maturoval v Soběslavi v roce 1942, na
konci války byl také totálně nasazen. Těsně po 2. světové válce studoval nejprve na pražské konzervatoři, poté na pražské
AMU, zároveň s tím ale talé studoval hudební vědu a psychologii na Filosoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy. Po absolutoriu
školy v roce 1952 pracoval jakožto redaktor hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu. Je považován za jednoho z otců zakladatelů mezinárodní rozhlasové
soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Od roku 1972
se věnoval pouze komponování, jeho hudební dílo obsahuje
asi 70 různých opusů. Od roku 1993 do roku 2003 působil jako
předseda správní rady Nadace Bohuslava Martinů. Se svojí
manželkou Zuzanou Růžičkovou žil v Jindřichově Hradci.

ZDENĚK LUKÁŠ
hudební skladatel
(* 21. 8. 1928, † 13. 7. 2007)
Patřil k nejhranějším a nejzpívanějším českým skladatelům vážné
hudby 2. poloviny 20. století, je autorem více než 350 opusových skladeb.
Vystudoval pedagogiku a zpočátku
také pracoval jako učitel. V letech 1953 - 1963 byl producentem stanice Českého rozhlasu v Plzni a sbormistrem sboru
Česká píseň. Bral pravidelné hodiny skladby u profesora
M. Kabeláče (1962, 1970). Byl ovlivněn lidovou hudbou a jeho
tvorba se soustředí převážně na vokální hudbu. Od 60. let
byl jeho kompoziční přístup obohacen o některé avantgardní
technické prvky. Jeho práce, které zahrnují sedm symfonií,
několik oper, nespočet oratorií a kantát i desítky sborových
skladeb, byly mnohokrát oceněny v zahraničí, např. jeho
Parabolae Salomonis v roce 1965 na soutěži Ernest Bloch
Competition v USA, Versos d‘amor i de comitat v Barceloně
(1972), a jeho 5. symfonie roku 1973 na Premio Città di Trieste.
Věnoval se i sbormistrovské práci. Spolu se S. Bodorovou,
L. Fišerem a O. Máchou stál u zrodu skupiny autorů Quattro
(1996).

100. JUBILEUM
JOSEF STELIBSKÝ
hudební skladatel
(*5. 12. 1909, Vsetín, † 28. 4. 1962, Hollywood, USA)
Studoval pražskou konzervatoř, byl žákem J. Křičky a A. Elschlegela. Studium nedokončil a vrátil se za svými rodiči, kteří
se přestěhovali na Slovensko. Řídil kůr chrámu v Turčianském
sv. Martinu, sestavoval hudební programy pro dva kinematografy a začal psát první písničky. V roce 1932 se rozhodl
přestěhovat zpět do Prahy, živil se jako kavárenský kapelník
a pianista v orchestrech biografů. Dostal nabídku ke zkom64

ponování hudby k ﬁlmu Vězeň na Bezdězi a nakladatel
E. Rosendorf mu vydal jeho valčík Kdo jedenkrát měl někoho
rád. Uchytil se i u Ferryho Kováříka, až zakotvil na dlouhá léta
u Mojmíra Urbánka, který se stal jeho výhradním nakladatelem. Během patnácti let pak zkomponoval velké množství
skladeb, jež byly uplatněny ve čtrnácti operetách a více než
padesáti ﬁlmech. Používal v nich vždy především formu tanečních písní v tehdejších dobových rytmech a stylech, jeho písničky se vyznačovaly výraznými melodickými nápady. K úspěchu přispívaly i výtečné texty J. Mottla, K. Melíška, K. Růžičky,
S. Razova aj. Dějištěm jeho největších úspěchů byly operetní
scény (Tylovo divadlo, Švandovo divadlo, Moderní divadlo,
Divadlo u Nováků) a české ﬁlmy. Po převratu v roce 1948 se
odhodlal k emigraci. V Mnichově dostal od rozhlasové stanice
Svobodná Evropa příležitost k vysílání pravidelných hudebních pořadů, nevzdával se však svého životního snu o návratu
do světa ﬁlmu, operet a šlágrů. Po šesti letech v Německu
přesídlil do Spojených států. Zde se potýkal s jazykovou bariérou a zdravotními potížemi. Navršené problémy jej přivedly
až k rozhodnutí o dobrovolný ochod z tohoto světa.
DÍLO
Písňová tvorba (výběr)
Praha je krásná, Tvůj bílý šátek, Bramborová placka, Kosí
fox, Láska brány otevírá, Hledám děvče na boogie-woogie,
Párek holubů, Podej štěstí ruku, První políbení, Já to dneska
platím, Zpívám květům, Zuzka-Zuzička
Operety
Podej štěstí ruku 1936, Byli jsme a budem 1937, Brána
do nebe 1937, Nám je hej 1938, Na šťastné planetě 1939,
Petříček a Pavlíček 1940, Grand hotel Riviera 1941, Ostrov
milování 1942, Dívka na plakátě 1943, Děti manéže 1943,
Hvězdy nad Prahou 1943, U veselého kamzíka 1946, Praho,
nashledanou 1948
Hudba k ﬁlmu (výběr)
Vězeň na Bezdězi, Manželství na úvěr, Falešná kočička,
Rozvod paní Evy, Jarčin profesor, Výdělečné ženy, Batalion,
Holka nebo kluk, Veselá bída, Artur a Leontýna
Skladatel
1948: Dnes neordinuji, Svědomí, Jaj,
Zuzka, Zuzička

1938: Bláhové děvče, Děti na zakázku,
Holka nebo kluk, Ideál septimy

1947: Nikdo nic neví, Tři kamarádi

1937: Armádní dvojčata, Batalion,
Falešná kočička...
a písně Fakešná kočičko,
Kdyby tak Pán Bůh dal,
Jarčin profesor, Rozkošný příběh,
Rozvod paní Evy,
Vdovička spadlá s nebe,
Výdělečné ženy

1946: Lavina
1945: Řeka čaruje, Jedno srdce mám
1944: Paklíč, Předtucha, Sobota,
U pěti veverek
1943: Experiment
1942: Karel a já, Valentin Dobrotivý

1941: Pražský ﬂamendr, Pro kamaráda, 1936: Manželství na úvěr,
Světlo jeho očí
Provdám svou ženu,
1935: Pozdní láska,
Roztomilý člověk
Výkřik do sibiřské noci
1940: Artur a Leontýna,
- na motivy ruských lidových
Pelikán má alibi,
písní
Štěstí pro dva
1934: Pozdní máj,
1939: Dobře situovaný pán,
Za řádovými dveřmi
Kdybych byl tátou,
1933: Diagnosa X,
Mořská panna, Osmnáctiletá,
Strýček z Ameriky - pouze písně
Příklady táhnou, Veselá bída,
Studujeme za školou

1932: Vězeň na Bezdězi
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Mezinárodní hudební festival Nekonvenční žižkovský podzim
děkuje za laskavou podporu těmto partnerům
The Unconventional Zizkov Autumn - Prague International Music
Festival wishes to thank the following partners for their kind support
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3
www.praha3.cz

Městská část Praha 3

Hlavní město Praha

HUDEBNÍ
NADACE
OSA

NADAČNÍ FOND
VIKTORA KALABISE
A ZUZANY RŮŽIČKOVÉ

Společnost
pro duchovní
hudbu

NADACE
ŽIVOT
UMĚLCE

Město Rokycany

NADACE LEOŠE JANÁČKA

Římskokatolická farnost
u kostela Matky Boží před Týnem
na Starém Městě v Praze

HOTEL
ARISTON
★★★

Hudební škola
hl. m. Prahy

Tower a.s.

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