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NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2010

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!
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…SLOVO ÚVODEM

Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři,
Již počtrnácté je pro milovníky vážné
hudby tradičně připravena jedinečná dramaturgie koncertů Nekonvenčního žižkovského podzimu. Společně s koncerty,
jejichž prostřednictvím navštívíme pozoruhodné architektonické skvosty Prahy 3, si letos připomeneme i významná
hudební i společenská výročí. Festivalové koncerty připomenou Státní
svátky ČR (28. 10., 17. 11.), vystoupí Filharmonie Hradec Králové
a Severočeská filharmonie Teplice. Ojedinělou událostí se stane slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě skladatele Jaroslava
Ježka v Rokycanově ulici, nebo zajímavý mezinárodní projekt společného
koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů a souboru Cigánski diabli /SK/.
Již po osmé se budou na slavnostním koncertě vítězů Písňové soutěže
Bohuslava Martinů předávat ceny, mezi kterými bude i letos udělena
zvláštní „Cena Nekonvenčního žižkovského podzimu“ za nejlepší interpretaci skladby 20. století. Festival letos navštíví i Prahu 2 (Setkání
na Slavíně - pocta osobnostem spjatým se Žižkovem - jubilantům Janu
Kubelíkovi, Zdeňku Fibichovi) a Prahu 10, jejíž pozoruhodný nově rekonstruovaný sál „Bio Vzlet“ se nachází v těsném sousedství Prahy 3. Díky
podpoře Hlavního města Prahy, Městské části Praha 3 i dalších příznivců festivalu je možné i tentokrát zachovat příznivé ceny vstupenek.
A proto mohu shrnout: od 23. září do 18. listopadu 2010 se na území
Žižkova a Vinohrad uskuteční cyklus originálních koncertů a Městská
část Praha 3 se znovu stane podzimním centrem významného hudebního dění Prahy. Je mi potěšením, že právě na Žižkově můžeme být u toho.

Milena Kozumplíková
starostka Prahy 3

Vážení a milí přátelé,
příznivci žižkovského podzimu,
již počtrnácté jsem pro milovníky hudebního umění připravil koncetrtní cyklus,
jehož letošní dramaturgie připomíná světové umělecké osobnosti se vztahem k MČ
Praha 3. Věřím, že maximální úsilí o kvalitní prezentaci špičkových interpretů v celospolečenském kontextu přinese i tento
podzim své ovoce v podobě neopakovatelných uměleckých zážitků
v pozoruhodných prostorách. Mohu si jen přát, aby i tento ročník
oslovil nejen své stále publikum, ale i dalši milovníky krásné hudby
i dalších múz. Krásný hudební podzim Vám přeje zakladatel a umělecký garant festivalu violoncellista

doc. Mgr. Jiří Hošek

IN MEMORIAM…
Poděkování a vzpomínku
věnuji

prof. JOSEFU CHUCHRO
(1931 - 2009)

zapsanému v Knize cti MČ Praha 3,
který se mimořádně zasloužil
o českou kulturu a festival.
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PŘEHLED KONCERTŮ

6

ROMANTICI
V KOMORNÍ HUDBĚ
Žižkův sbor Církve československé
husitské na Žižkově
náměstí Barikád 1
130 00 Praha 3

HUDBA MEZI OBRAZY
k 90. jubileu
Výtvarné školy Václava Hollara
Výtvarná škola Václava Hollara
Hollarovo náměstí 2
130 00 Praha 3

DEJTE MU ZAHRÁT
PANE INŠPEKTÓRE…
Hotel Ariston
- společenský sál
Seifertova 65
130 00 Praha 3

DVOŘÁK:
LUŽANSKÁ MŠE
D dur
kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského náměstí
130 00 Praha 3
21. října 2010, čtvrtek v 19.30 h.

POCTA
JAROSLAVU JEŽKOVI
VZLET - Produkční dům
Holandská 1/669
100 00 Praha 10 - Vršovice

koncert č. /9/
koncert č. /10/

koncert č. /7/

19. října 2010, úterý v 19.00 h.

Koncert věnován památce
prof. Josefa Chuchro
Koncertní a výstavní síň Atrium
Čajkovského 12
130 00 Praha 3

koncert č. /11/

koncert č. /6/

16. října 2010, sobota v 16.00 h.

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL

1. listopadu 2010, pondělí v 19.30 h.

koncert č. /12/

koncert č. /5/

12. října 2010, úterý v 19.00 h.

Procházka s výkladem
kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
/Vyšehradský hřbitov/
120 00 Praha 2

28. října 2010, čtvrtek v 16.30 h.

3. listopadu 2010, středa v 19.30 h.

koncert č. /13/

koncert č. /4/

7. října 2010, čtvrtek v 19.30 h.

POCTA OSOBNOSTEM ŽIŽKOVA
ODPOČÍVAJÍCÍM NA SLAVÍNĚ

Hudební škola hl. m. Prahy
- Koncertní sál
Komenského nám. 9, 130 00 Praha 3

4. listopadu 2010, čtvrtek v 19.30 h.

koncert č. /14/

koncert č. /3/

5. října 2010, úterý v 19.30 h.

Slavnostní zahájení festivalu
„Žižkovské schody“
Rokycanova 8, 130 00 Praha 3

KONCERT VÍTĚZŮ 8. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
BOHUSLAVA MARTINŮ

8. listopadu 2010, pondělí v 19.30 h.

koncert č. /15/

koncert č. /2/

29. září 2010, středa v 16.30 h.

RODNÝ DŮM
JAROSLAVA JEŽKA
NA ŽIŽKOVĚ

24. října 2010, neděle v 16.30 h.

10. listopadu 2010, středa v 19.30 h.

koncert č. /16/

koncert č. /1/

23. září 2010, čtvrtek v 16.30 h.

koncert č. /8/

A D R E S Á Ř KO N C E RT N Í C H S Á LŮ • 1 6 k o nce r t ů n a 1 5 m í s te c h Ž i ž k o va , Vi no h ra d a Pra h y 2 a 1 0

a d re s á ř

18. listopadu 2010, čtvrtek v 19.30 h.

DVOŘÁK:
NOVOSVĚTSKÁ SYMFONIE
Slavnostní koncert k státnímu svátku ČR
Národní památník na Vítkově
Slavnostní síň
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3

SLAVNÉ
ROMANTICKÉ ÁRIE
Hudební škola hl. m. Prahy
- Komorní sál
Komenského nám. 400/9
130 00 Praha 3

ROMANTICKÝ
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
Koncertní a výstavní síň Atrium
Čajkovského 12
130 00 Praha 3

JUBILEUM
ZDEŇKA FIBICHA
Gymnázium Karla Sladkovského
- Aula
Sladkovského náměstí 8
130 00 Praha 3

SEFARDSKÉ PÍSNĚ
světová premiéra
novodobého ztvárnění
Hagibor, Domov sociální péče
- společenský sál
Vinohradská 159, 100 00 Praha 10

CIGÁNSKI DIABLI
S FILHARMONIÍ
hotel Olšanka - Kongresový sál
Táboritská 23
130 00 Praha 3

DVOŘÁK A ANGLIE
závěrečný koncert festivalu
k Státnímu svátku ČR
Vysoká škola ekonomická
- Vencovského aula
náměstí Winstona Churchilla 4
130 00 Praha 3

Motto:
Můj krásný a milovaný Žižkov!
Jednou jsem kdesi napsal,
že je to nejkrásnější město
na světě.
A opravdu bylo!
Jaroslav Seifert

POČÍTAČO VÁ PODPORA FESTIVALU:
S E R V I S A P R O D E J V ÝP O Č E T N Í T E C H N I KY
 opravy počítačů i u zákazníka
 odvirování a zabezpečení PC
 internet, LAN, WiFi sítě
 smluvní servis, správy sítí
 dodávky hardware a software
 e-shop i kamenná prodejna
 tradice od roku 1990
HAPPYcomp s.r.o.
Ing. Pavel Šťastný
Sudoměřská 25, Praha 3
info@happycomp.cz

w w w.ha ppycomp.cz
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23.
září
2010
čtvrtek
v 16.30 h

„Žižkovské schody“
Rokycanova 8
Praha 3

K O N C E R T č. 1

RODNÝ
RODNÝ DŮM
DŮM
JAROSLAVA
JAROSLAVA JEŽKA
JEŽKA
NA
NA ŽIŽKOVĚ
ŽIŽKOVĚ
zahájení festivalu
Úvodním slovem Vás přivítá
dramaturg 14. ročníku festivalu
Nekonvenční žižkovský podzim 2010:
0:

doc. Mgr. Jiří Hošek
Prog ra m

Inspirace
dílem
Jaroslava
Ježka
v podání
studentů
2. ročníku
katedry
Pantomimy
HAMU
v Praze

Účinkují studenti 2. ročníku
katedry Pantomimy HAMU v Praze:
Michaela Hradecká
Kateřina Votočková
Tereza Těšínská
Lenka Stolařová, Ondřej Holba

Návrh připravované
pamětní desky
Jaroslava Ježka
na rodném domě
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kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
/Vyšehradský hřbitov/
Praha 2

K O N C E R T č. 2

29.
září
2010
středa
v 16.30 h

POCTA
POCTA
OSOBNOSTEM
OSOBNOSTEMŽIŽKOVA
ŽIŽKOVA
ODPOČÍVAJÍCÍM
ODPOČÍVAJÍCÍM
NA
NA SLAVÍNĚ
SLAVÍNĚ
procházka s výkladem
PROHLÍDKA SLAVÍNA
Sraz účastníků v 16.30 hod.
před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Ú č i n k u j í c í

Miroslav Vilímec – housle
Odborný výklad

PhDr. Libuše Neckářová
místopředsedkyně Svatoboru

Mgr. Václav Potoček
Jan Kubelík

jednatel Svatoboru
Prog ra m

Jan KUBELÍK (1880 - 1940):
Stará píseň /Old song/

Francisco TARREGA: Alhambra
v úpravě Miroslava Vilímce pro sólové housle
Antonín
Dvořák

Osobnosti odpočívající
na Vyšehradském hřbitově
se vztahem k Žižkovu
Zdeněk Fibich
Jan Kubelík
Karel Honzík

Josef Mocker

Antonín B. Svojsík

Antonín Dvořák
Vlasta Burian

Antonín Benjamín Svojsík
Vladimír Sychra
Josef Mocker
Rudolf Deyl ml.
Vlasta
Vladimír Neff
Burian
9

5.
října
2010
úterý
v 19.30 h

Koncertní a výstavní síň Atrium
Čajkovského 12
Praha 3

K O N C E R T č. 3

VIOLONCELLOVÝ
VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL
RECITÁL
Koncert je věnován
památce
prof. Josefa Chuchro
Ú č i n k u j í c í
Josef Chuchro

Jiří Hošek – violoncello a Božena Kronychová
Božena Kronychová – klavír
Prog ra m
Pietro LOCATELLI
(1695 - 1764):

Sonáta D dur
pro violoncello a klavír
Allegro - Adagio - Minuetto

Radim SMETANA (*1950):
Sonáta pro violoncello
a klavír
/komponováno roku 1975/
Allegro con brio
Andante - Presto

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ

Radim Smetana

(1840 - 1893):

Petr
et Iljič
ljj č Čaj
Čajkovskij
jkovsk j

Pezzo
capriciosso
op. 62
přestávka

Edward Hagerup GRIEG
(1843 - 1907):

Sonáta
pro violoncello a klavír
a moll op. 36
Allegro agitato
Andante molto tranquillo
Allegro. Allegro molto e marcato

Edward Grieg
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Žižkův sbor Církve československé husitské
na Žižkově
náměstí Barikád 1, Praha 3

K O N C E R T č. 4

října
2010
čtvrtek
v 19.30 h
Bedřich Smetana

ROMANTICI
ROMANTICI
VV KOMORNÍ
KOMORNÍ
HUDBĚ
HUDBĚ

7.

Ú č i n k u j í c í

DAVID POPPER STRING QUARTET
smyčcové kvarteto

Jan Mráček, Libor Kaňka - housle
Marek Jiříček - viola, Jiří Hošek - violoncello

Jiří Hošek - varhany
Prog ra m

Zdeněk FIBICH (1850 - 1900):
Smyčcový kvartet G dur,
op. 8
Allegro moderato
Adagio
Scherzo. Allegro scherzando
Allegro

Zdeněk Fibich

Bedřich SMETANA (1824 - 1884):
Preludium č. 1 D dur p
pro varhany

Max Christian
Friedrich BRUCH (1838 - 1920):
Smyčcový kvartet č. 1 c moll,
op. 9
Andante
Adagio. Un poco piú vivo
Allegro molto energico
Molto vivace
Max Bruch

přestávka

Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Smyčcový kvartet F dur
č. 12 „Americký“
op. 96
Allegro ma non troppo
Lento - Molto vivace
Finale. Vivace ma non troppo

Antonín Dvořák

Max Christian Friedrich BRUCH:
Adagio appassionato
pro housle a varhany, op. 57
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12.
října
2010
úterý
v 19.00 h

Výtvarná škola Václava Hollara
Hollarovo náměstí 2
Praha 3

K O N C E R T č. 5

HUDBA
HUDBA
MEZI
MEZI OBRAZY
OBRAZY
k 90. jubileu
Výtvarné školy
Václava Hollara
Ú č i n k u j í c í

BELFIATO QUINTET
dechové kvinteto
Oto Reiprich - flétna, Martin Daněk - hoboj
Kateřina Javůrková - lesní roh
Ondřej Šindelář - fagot, Jiří Javůrek - klarinet

Wolfgang Amadeus Mozart

Prog ra m

W. A. MOZART (1756 - 1791):
Předehra
ke Kouzelné flétně
(1791, K 620)
(úprava: J. Linckelmann)

György LIGETI (1923 - 2006):
Šest bagatel (1953)
Allegro noc spirito
Rubato. Lamentoso
Allegro grazioso - Presto ruvido
Adagio. Mesto (Béla Bartók in memoriam)
Molto vivace. Capriccioso

Jacques IBERT (1890 - 1962):
Tři krátké kusy (1930)
Allegro- Andante
Assez lent - Allegro scherzando -Vivo - Tempo primo
přestávka

Luciano BERIO (1925 - 2003):
Opus Number Zoo
Barn dance - The fawn - The grey mouse - Tom Cats

Paul HINDEMITH (1895 - 1963):
Kleine Kammermusik op. 24 č. 2
Kleine Kammermusik I
Kleine Kammermusik II
Kleine Kammermusik III
Kleine Kammermusik IV
Kleine Kammermusik V
12

HOTEL
ARISTON
+++

Hotel Ariston
Společenský sál
Seifertova 65, Praha 3

K O N C E R T č. 6

16.
října
2010
sobota
v 16.00 h

DEJTE
DEJTE MU
MU ZAHRÁT
ZAHRÁT
PANE
PANE INŠPEKTÓRE…
INŠPEKTÓRE…
Ú č i n k u j í c í

DIVADLO ŘEŠETO
SALONNÍ KVARTET
VÁCLAVA VOMÁČKY
Prog ra m
Dejte mu zahrát
pane inšpektóre...
hudebně - divadelní představení
s téměř detektivní zápletkou
autoři: Petr Šplíchal a Bedřich Švácha
režie: Vlado Rusko

OSOBY A OBSAZENÍ
Mici
kasař Řetěz
hospodská
rada Vacátko
řezník Flaksa
domovnice
policajt
flašinetář

Libuše Šplíchalová
Petr Šplíchal
Hana Šváchová
Bedřich Švácha
Václav Balák
Helena Kazmarová
Kořínek Ivan Kazmar
Milan Hořínek

Alois Tichý / A. Tichý: Žižkovák
Josef HEŘMAN - ZEFFI: Pepi
Zdeněk Liška / V. Sís: Dejte mu zahrát pane inspektore
lidová: Na Františku
Vladislav Vodička / Pavel Kopta:
Já mám ráda políra
lidová: Já mám devět kanárů
Petr Kůs / Petr Kůs: Štrúdl
Karel HAŠLER (1879 - 1941): Čí je Praha?
anonym / lidová: Ručičky nebojte se
Karel TOBIS, Jára BENEŠ (1897 - 1949): Zaječí pacička
Géza Včelička: Máňa
Jarka Mottl / J. Mottl: Tydlitát
lidová / lidová:
Krásná je za noci matička Praha
anonym / anonym: Na Pankráci
Karel Hašler / K. Hašler: Ta naše písnička česká
John GOLLWELL / Fr. Vodička:
Nepudeme spát až ráno v šest
13

19.
října
2010
úterý
v 19.00 h

kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského náměstí
Praha 3

K O N C E R T č. 7

DVOŘÁK:
DVOŘÁK:
LUŽANSKÁ
LUŽANSKÁ
MŠE
MŠE DD dur
dur
Ú č i n k u j í c í

zámek Lužany

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
Dagmar Vaňkátová - soprán, Pavla Kšicová - alt
Viktor Bytchek - tenor, Tomáš Jindra - bas
Josef Popelka - varhany
Josef Kšica - dirigent
Prog ra m
César Franck

César FRANCK
(1822 - 1890):

Zdeněk Pololáník

Fantazie A - dur
pro varhany

Zdeněk POLOLÁNÍK (* 1935):
Hymnus k sv. Prokopu
- 1. provedení

Leoš JANÁČEK
(1854 - 1928):

Zdrávas Maria
Zdeněk FIBICH
(1850 - 1900):

Beatus vir
op. 44., č. 8
Vilém BLODEK
(1834 - 1874):

Ave Maria
Antonín DVOŘÁK
(1841 - 1904):

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

14

sv. Prokop

Mše D - dur
op. 86

VZLET - Produkční dům
Holandská 1/669
Praha 10 – Vršovice

K O N C E R T č. 8

21.
října
2010
čtvrtek
v 19.30 h

POCTA
POCTA
JAROSLAVU
JAROSLAVU
JEŽKOVI
JEZKOVI
Ú č i n k u j í c í

Marta Balejová - zpěv
Tomáš Víšek - klavír
Jiří Hošek - violoncello, klavír
Dominika Hošková - violoncello
Zpěváci muzikálového oddělení
Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka
LAB BAND
Konzervatoře Jarolava Ježka
řídí Bohuslav Volf
1. část
Orchestrální skladby
Jaroslava Ježka:
Swing Cocktail
Echoes of the Music-Hall
Black Dream
Bugatti-Step
Hot Fingers
Lab Band KJJ,
řídí prof. Bohuslav Volf
2. část
Se skladbami Jaroslava Ježka
se představí kapela a zpěváci
muzikálového oddělení
Konzervatoře
a VOŠ Jaroslava Ježka,
kteří se připravují na uměleckou
profesionální dráhu pod vedením
profesorů Livie Ághové,
Eduarda Klezly, Tomáše Berouna,
Jany Novákové
a Jarmily Chaloupkové.
3. část
Písně Jaroslava Ježka
s texty V+W
Marta Balejová - zpěv
Jiří Hošek - klavír
Život je jen náhoda
Šaty dělaj člověka
Strejček hlad; Don Juan waltz
Když jsem kytici vázala

Prog ra m
Zakázané ovoce
David a Goliáš
4. část
Luboš SLUKA (*1928):
In Memory of Jaroslav Ježek
pro 2 violoncella, klavír a bicí
(1988)
1. Just beginning
/Právě začínáme/
2. Charleston
3. Blues I.
4. Shimmy
5. Blues II
6. Vivat Ponrepo

Dominika Hošková,
Jiří Hošek - violoncello
Tomáš Víšek - klavír
Natálie Hošková - bicí
5. část
Skladby Jaroslava Ježka
pro sólový klavír:
Bagatelles č. 8 „Tempo di polka“
Tanec loutky
Isabel Valse
/originální klavírní verze/

Jarní vítr (valčík)
/originální klavírní verze/

Tři strážníci
Bugatti Step
Tomáš Víšek - klavír
15

24.
října
2010
neděle
v 16.30 h

Hudební škola hl. m. Prahy
Koncertní sál
Komenského nám. 9, Praha 3

K O N C E R T č. 9

KONCERT
KONCERT VÍTĚZŮ
VÍTĚZŮ
8.
8. ROČNÍKU
ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
SOUTĚŽE
B.
B. MARTINŮ
MARTINŮ
Ú č i n k u j í c í

Vítězové 8. ročníku
Písňové soutěže
Bohuslava Martinů
r. 2010
Vítězové loňského 7. ročníku
Písňové soutěže r. 2009
Prog ra m
Slavnostní vyhlášení a předání cen soutěže BM
Koncert vítězů 7. ročníku Písňové soutěže r. 2009
kategorie I A
Cena za interpretaci písně B. Martinů
ZUŠ Třeboň

Leoš JANÁČEK (1854 - 1928):
Královničky, píseň Pojedem do mlýna
Johann Christoph KIENLEN

Leoš Janáček

Sylvie Sedlecká

(1783 - 1829):

Planá růže
Nadace Leoše Janáčka

Kristýna Hýblová
kategorie I B, ZUŠ Štefánikova, Praha 5

Jan MALÁT (1843 - 1915): Vrať mi má milá ten dar
Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959): Povedz že mi, povedz
Koncert vítězů 8. ročníku
Písňové soutěže B. Martinů 2010
+ Vítězové 7. ročníku
Písňové soutěže z roku 2009
Předsedové porot:
I. kategorie: Ivana Lukášová
ředitelka ZUŠ Vysoké Mýto
Zakladatel soutěže
prof. Jaroslav Mrázek
16

II. kategorie: Mgr. Zdeněk Šmukař
vedoucí pěvecké katedry JAMU Brno

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

K O N C E R T č. 1 0

28.
října
2010
čtvrtek
v 16.30 h

DVOŘÁK:
DVOŘÁK:
NOVOSVĚTSKÁ
NOVOSVĚTSKÁ
SYMFONIE
SYMFONIE
Slavnostní koncert
k Státnímu svátku ČR
Ú č i n k u j í c í

FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
Tomáš Židek
dirigent

ZVONEČEK - pěvecký sbor
Jarmila Novenková - sbormistryně
Slovo k Státnímu svátku ČR

Milena Kozumplíková
starostka Městské části Praha 3

Prog ra m

Státní hymna
České republiky
Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Hymnus ad laudes
ze Tří duchovních zpěvů op. 19b
Andrzej KOSZEWSKI (1922):
Ave Regina praeclara (á capella)

Andrzej Koszewski

Petr Eben

Petr EBEN (1929 - 2007):
Gigue (á capella)
Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Symfonie č. 9 e moll, op. 95
„Novosvětská“
Adagio - Allegro molto
Largo
Molto vivace
Allegro
Alle
Al
legr
groo co
conn fu
fuoc
fuoco
ocoo

17

1.

Hudební škola hl. m. Prahy
Komorní sál

listopadu
2010
pondělí
v 19.30 h

Komenského nám. 400/9, Praha 3

K O N C E R T č. 1 1

SLAVNÉ
SLAVNÉ
ROMANTICKÉ
ROMANTICKÉ
ÁRIE
ÁRIE
Ú č i n k u j í c í

Sabina Martinaityte /Litva/
soprán
klavír
Prog ra m
Frédéric CHOPIN (1810 - 1849):
Zycenie; op. 74, č. 1
Moja Pieszczotka
Piosnka Litewska, op. 74, č. 16

Frédéric Chopin

Audrone Eitmanaviciute /Litva/

Robert Schumann

Viktor KUPREVICIUS (nar. 1944): Vasilkeliai
Robert SCHUMANN (1810 - 1856):
Mignon, Kennst du das Land, op. 79, č. 29
g
Mignon,
Nur wer die Sensucht kennt,
op. 98, č. 3
„Heiss‘ mich nicht reden,
heiss‘ mich schweigen“,
op. 98, č. 5
Mignon, So lasst mich scheinen,
bis ich werde op. 98, č. 9

Anton RUBINSTEIN (1829 - 1894): Noch
Stepan Ivanovich DAVYDOV (1777 - 1825):
Vsjo, chto bylo
N. PROZOROVSKIJ:
Shelkovyj shnurok - romance
Modest Petrovič MUSORGSKIJ
(1839 - 1881): Gopak
Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Měsíčku na nebi hlubokém
árie z opery Rusalka
Giacomo PUCCINI (1858 - 1924):
Vissi d‘arte z opery Tosca
Giedrius KUPREVICIUS:
Litanija z opery Karaliené Bona
Madrigal i aria danza z opery Karaliené Bona
18

Koncertní a výstavní síň Atrium
Čajkovského 12
Praha 3

K O N C E R T č. 1 2

3.
listopadu
2010
středa
v 19.30 h

ROMANTICKÝ
ROMANTICKÝ
VIOLONCELLOVÝ
VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL
RECITÁL
Ú č i n k u j í c í

Dominika Hošková
violoncello

Jiří Hošek – klavír

Prog ra m

Robert SCHUMANN (1810 - 1856):
Fantasie - Stücke op. 73
Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und Feuer

Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Klid lesa op: 68/5 /1891/
pro violoncello a klavír
Antonín Dvořák

Ernest BLOCH (1880 - 1959):
Modlitba (Prayer)
z cyklu From Jewish Life
pro violoncello a klavír
David POPPER (1843 - 1913):
Koncertní polonéza
pro violoncello a klavír op. 14
přestávka

Felix Mendelssohn Bartholdy

Felix Mendelssohn BARTHOLDY
(1809 - 1847):

/Dem Grafen Mathieu
Wielhorsky zugeeignet/

Sonáta č. 2 D dur
pro violoncello a klavír
Allegro assai vivace
Allegro scherzando
Adagio
Molto. Allegro e vivace

Frédéric François CHOPIN
(1810 - 1849):

/Joseph Merk gewidmet/

Polonaise brillante op. 3
19

4.
listopadu
2010
čtvrtek
v 19.30 h

Gymnázium Karla Sladkovského
Aula
Sladkovského nám. 8, Praha 3

K O N C E R T č. 1 3

JUBILEUM
JUBILEUM
ZDEŇKA
ZDEŇKA
FIBICHA
FIBICHA
Ú č i n k u j í c í

Jiří Lábus - umělecký přednes
Christina Kluge (SRN) - soprán
Jaroslav Mrázek - tenor
Daniel Wiesner - klavír
Prog ra m
Zdeněk FIBICH (1850 - 1900):
Nálady, dojmy, upomínky (výběr)
Na nebi plno hvězdiček (Vítězslav Hálek)
Tak často mně to připadá (Vítězslav Hálek)
Má dívenka jak růže je (Robert Burns)
Der träumende See / Snící jezero (J. Mosen)
Loreley (Heinrich Heine)
Vodník (K. J. Erben)
Dein Bild /Tvůj obraz (Saphir z rukopisu)
Bitte / Prosba (N. Lenau z rukopisu)
Mignon (J. W. von Goethe)
přestávka

Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904):
Maria panno, při mně stůj
(Svatební košile - K. J. Erben)
Josef Bohuslav FOERSTER
Josef Bohuslav
Foerster

(1859 - 1951):

U bran štěstí
(J. V. Sládek - výběr z cyklu písní)

Vítězslav NOVÁK (1870 - 1949):
Písně op. 4 (výběr z cyklu písní)
Jaroslav JEREMIÁŠ (1889 - 1919): Tři písně
Vzpomínka (A. B. Dostál)
Píseň na slova Shakespearova
Úmysl a skutek (Petr Křička)
Charles BAUDELEIRE: Semper eaden
Charles CROS: Ideální život
Jean Arthur RIMBAUD: Mé bohémství
Bedřich SMETANA (1824 - 1884):
České tance - 1. řada (výběr)
Antonín DVOŘÁK: Píseň o měsíčku z op. Rusalka
20

Hagibor, Domov sociální péče
Společenský sál
Vinohradská 159, Praha 10

K O N C E R T č. 1 4

8.
listopadu
2010
pondělí
v 19.30 h

SEFARDSKÉ
SEFARDSKÉ
PÍSNĚ
PÍSNĚ
Světová premiéra
novodobého ztvárnění
Ú č i n k u j í c í

GAUDIUM CANTORUM
komorní smíšený sbor

Štěpánka Heřmánková - sbormistr

Pavla Jahodová - harfa
SMYČCOVÉ KVARTETO HAMU
Vít Chudý, Lukáš Novotný - housle
Boris Goldstein - viola, Petr Chudoba - violoncello

INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR
Jan Šikl, Kristýna Šrámková, Mikhail Pashayev - bicí
Kateřina Vávrová - flétna
Jiří Hošek - kontrabas
Prog r

a m

Marek Šedivý - dirigent

Jan Dřízal

Jan RYANT - DŘÍZAL:
Pět sefardských písní pro mezzosoprán solo,
smíšený sbor (16 hlasů),
příčnou flétnu, harfu, bicí nástroje
a smyčcový kvintet
El rey que muncho madruga (lyrická)
La serena (temperamentní)
Durme, Durme (ukolébavka)
Noches, Noches (horečnatá a erotická)
Cuando el rey Nimrod (oslavná)

Novodobé ztvárnění středověkých písní
N
španělských Židů na texty ve staré španělštině
a na transkripci několika prvních veršů z Šir ha-širim.

Jaromír VOGEL (*1943): Le Chaim
Eduard DOUŠA: Freska na vybrané texty
Anny Frankové pro recitátorku
a smíšený sbor á capella
přestávka

Felix Mendelssohn BARTHOLDY
(1809 - 1847):

Smyčcový kvartet č. 2 a moll,
op. 13
Adagio – Allegro vivace
Felix Mendelssohn
Bartholdy
Adagio non lento
Intermezzo: Allegretto con moto – Allegro di molto
Presto – Adagio non lento
21

10.
listopadu
2010
středa
v 19.30 h

Hotel Olšanka
Kongresový sál
Táboritská 23, Praha 3

K O N C E R T č. 1 5

CIGÁNSKI
CIGÁNSKI
DIABLI
DIABLI
MONIÍ
SS FILHARMONIÍ
FILHARMONIÍ
Ú č i n k u j í c í

CIGÁNSKI DIABLI /Slovensko/
FILHARMONIE
BOHUSLAVA MARTINŮ
ZLÍN
Aleš Podařil - dirigent
Prog ra m
Ernest ŠARKÖZI: Cigánske husle
Emil HASALA: Ruský cigáni
Joseph KOSMA / Ernest ŠARKÖZI:
Autumn Leaves
John WILLIAMS (*1932)
/ Ernest ŠARKÖZI: Schindlerův seznam
Emil HASALA: Jeruzalém
Vittois MONTI (1868 - 1922): Čardáš
Ernest ŠARKÖZI: Myjava
Ernest ŠARKÖZI: Cigánske piesne (sólo)
Zoltán GRUNZA / Ernest ŠARKÖZI:
Rumunská fantazie
Emil HASALA: Židovské melodie
Grogoras DINICU (1889 - 1949): Skřivánek

22

Vysoká škola ekonomická
Vencovského aula
nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3

K O N C E R T č. 1 6

18.
listopadu
2010
čtvrtek
v 19.30 h

DVOŘÁK
DVOŘÁK
AA ANGLIE
ANGLIE
Závěrečný koncert
festivalu
k Státnímu svátku ČR
Záštitu nad koncertem laskavě přijala
velvyslankyně Britského velvyslanectví v ČR

J. E. Sian MacLeod

Ú č i n k u j í c í

Dominika Hošková - violoncello
MUSICA OECONOMICA
PRAGENSIS
pěvecký smíšený sbor

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
TEPLICE
Tomáš Koutník - dirigent
Edward Elgar

Prog ra m

Státní hymna ČR
Edward ELGAR
(1857 - 1934):

Koncert pro violoncello
a orchestr e-moll op. 85
Adagio. Moderato
Lento. Allegro molto
Adagio
Allegro. Moderato. Allegro ma non troppo. Allegro molto

Antonín Dvořák

přestávka

Antonín DVOŘÁK
(1841 - 1904):

Symfonie č. 8
„Anglická“ op. 88
Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso
Allegro

Antonín DVOŘÁK:
Te Deum,
op. 103
Allegro moderato,
maestoso
Lento maestoso
Vivace
Lento
23
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fotogalerie

kde se hraje?
RODNÝ DŮM
JAROSLAVA
JEŽKA
NA ŽIŽKOVĚ
Asi každý hudbymilovný Pražan se
m
ččas od času zastaví u vchodu čp.
s
45/10 ve staro4
městské Kaprově
m
uulici a své zraky
zzamíří na pamětní
desku. Na ní je uved
deno Národní mud
zeum - České
Č ké muzeum hudby
h dbb - Památník
P át Jaroslav Ježka
- Modrý pokoj“. Ano, právě zde kdysi žil a tvořil nerozlučný druh Voskovce a Wericha, vynikající český skladatel,
klavírista a dirigent legendárního Osvobozeného divadla.
Naučný slovník nám objasní, že Jaroslav Ježek se 25. září
1906 narodil v Praze, 14. ledna 1939 odplul společně
s Voskovcem a Werichem lodí z Evropy k americkým břehům, kde 1. ledna 1942 v New Yourku zemřel. Jeho urna
je uložena na Olšanských hřbitovech.
Tvrzení, že Jaroslav Václav Ježek se narodil v Praze,
je objektivně vzato - pravda jen částečná. Slavný hudebník přišel na svět na Žižkově a to ještě před sloučením
s Prahou. A vůbec kde stával či snad ještě stojí Ježkův
rodný dům? Ano
existuje! Je to
objekt v někdejším katastru Olšany v ulici Všehrdově čp. 983.
Nalézá se pod širokým schodištěm
vedoucím z ulice
Táboritské k ulici
Chelčického, v dnešní ulici Rokycanově
č. orient. 8. To je
místo zrození Jaroslava Ježka - žižkovského rodáka.
Historické schody na konci Rokycanovy ulice
/Žižkovské schody/
Nadace Život umělce a Nadace Český hudební fond
poskytly příspěvek na realizaci pamětní desky Jaroslavu Ježkovi
NADACE
ŽIVOT
UMĚLCE

24

„Žižkovské schody“
Rokycanova 8
130 00 Praha 3 - Žižkov

14. ROČNÍK FESTIVALU JIŘÍHO HOŠKA

VYŠEHRADSKÝ
HŘBITOV
Vyšehradský hřbitov je naším nejproslulejším národním pohřebištěm, protože je tu
pochováno i několik set
slavných a významných
osobností české kultury, vědy a společenského života. Jejich hroby
jsou v řadách pospolu s hhroby
b ostatních
t t í h občanů,
bčč ů mezii nimiž
i ižž
žili a pro něž tvořili, a někteří jsou uloženi na dominantním
místě tohoto hřbitova, v hrobce Slavín. V oblasti hudební
kultury zde nalézáme desítky jmen skladatelů, dirigentů, mistrů klavírní hudby a smyčcových nástrojů, operních
a koncertních pěvců, muzikologů, hudebních pedagogů
a organizátorů. V naší zemi není nikde společný hřbitovní
památník hudebních skladatelů. Jsou pochováni v místech
spojených například s jejich působením, v rodišti, v rodinných hrobech a podobně. Je tomu tak i v Praze, i když nejvíce
takových jmen nalézáme na pražských hřbitovech Vyšehrad,
Olšany, Vinohrady. Na prvně
O
Hrobka Slavín
jjmenovaném hřbitově je spollečná hrobka Slavín, kde jsou
ppochováni především literátti, výtvarní umělci, vědci, ale
i některé přední osobnosti hudební kultury - pěvci, houslod
vví a klavírní virtuosové, diriggenti. Ze skladatelů je tu jen
Oskar Nedbal, jehož ostatky
O
ssem byly uloženy dodatečně
roku
2006,
ze Záhřebu, kde byl
k 2
006
00
6 kkdyž
d ž sem bbyly
l přeneseny
ř
pochován po tragické smrti roku 1930. Sami největší čeští
skladatelé Smetana, Dvořák a Fibich jsou pochováni v samostatných hrobech na Vyšehradském hřbitově, který je ve veřejnosti nepřesně a nesprávně celý nazýván Slavínem. Je tu
sice mimořádný počet hrobů slavných a významných osobností české kultury a vědy, ale je to jinak běžný hřbitov pro
občanské pohřbívání. O hroby hudebních skladatelů (stejně
jako jiných slavných osobností) pečují především jejich rodinní potomci, a kde jich není, pak touto péčí jsou povinovány
obce, na jejichž hřbitovech jsou pochováni. Někdy se k této
péči připojují různé kulturní spolky, jejichž náplň je spojena
s udržováním odkazu takových osobností. Spolek Svatobor,
založený roku 1862 největším českým historiografem
Františkem Palackým, který působí dodnes, je správcem
prve uvedené hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitově a mimoto pečuje i o některé další hrobky, které v minulosti sám
zřídil nebo o něž mu byla svěřena péče; hroby hudebních skladatelů mezi nimi nejsou.

Svatobor

Vyšehradský hřbitov, 120 00 Praha 2

Mostecká 1, 118 00 Praha 1
prof. Dr. Ing. Václav Liška - předseda
Václav Potoček - jednatel
svatobor@volny.cz, www.slavin.cz
25
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ATRIUM
NA ŽIŽKOVĚ
V Čajkovského ulicci v Praze na Žižkovvě, uprostřed parku,
nnajdeme jednu z nejsstarších stavebních
ppamátek této části
Prahy - raně barokní
P
kkostel Povýšení sv.
Kříže. Byl postaven
K
v letech 1717-1719
nna novoměstském morrovém hřbitově, v roce
1784 se stal prvním
farním kostelem na Žižkově a svou funkci plnil až do r. 1839,
kdy byl zrušen. Po celá desetiletí pak kostel chátral.
K jeho záchraně došlo až v 70. letech 20. století v souvislosti s celkovou přestavbou Žižkova. Při náročné rekonstrukci byla někdejší chrámová loď
přeměněna v komorní koncertní
sál, k baroknímu
základu přibyla
moderní přístavba s výstavní síní,
uprostřed objektu je malé čtvercové atrium. Od
Koncertní síň Atrium
po rekonstrukci
v roce 2008

rr. 1984 zde působbí koncertní a výsstavní síň Atrium
nna Žižkově. V nabídcce koncertní síně
jje klasická hudba,
ffolklór, jazz, world
music, výstavní síň
m
představuje díla
p
vvýznamných osobnností současné výttvarné scény.

Atrium na Žižkově
koncertní a výstavní síň
PhDr. Eva Vedralová - ředitelka
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3
e-mail: info@atriumzizkov.cz, www.atriumzizkov.cz
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ŽIŽKŮV SBOR
CČSH

Náboženská obec CČSH
Č
na Žižkově
Ž
byla založena
25. července 1920. Její právní počátky vytvořila plenární schůze konaná 31. srpna téhož roku v hotelu Písek. Zde
došlo k ustavení první rady starších. Místo původně zamýšleného římskokatolického kostela sv. Prokopa získala
obec pro konání bohoslužeb pronájem Betlémské kaple ČCE
v Prokopově ulici. Zde se konaly bohoslužby CČSH pravidelně každou neděli, nejprve pod vedením laických kazatelů. Od
7. listopadu 1920 tu sloužil první žižkovský farář Josef
Šlapák. Přes dobré vztahy s evangelíky pociťovala obec stále naléhavěji potřebu vlastního sboru. K jeho výstavbě došlo
z iniciativy nového faráře Josefa Valenty zakoupením parcely (1923), na které vznikl objekt podle návrhu architekta
Kaliby v letech 1923-25. Stavba byla ukončena na sklonku roku 1925 a 25. prosince mohl být nový sbor otevřen
slavnostní bohoslužbou. Budova, nesoucí jméno husitského
vojevůdce Žižky, se skládá ze dvou komplexů, velké modlitebny a Komenského síně. Kromě těchto prostor stavba obsahovala kancelář, byty pro místního duchovního, sborovníka
a tajemníka farního úřadu, ale otvírala i místo ke schůzkám
Jednoty mládeže a umožňovala činnost divadelního spolku
Žižka. Uměleckou dominantu velké shromažďovací místnosti představuje socha Františka Bílka Strom bleskem pravdy
zasažený, sádrová plastika o výšce 3,5 m, kterou obci v roce
1964 zapůjčila Galerie hlavního města Prahy.

Žižkův sbor CČSH
nám. Barikád 1
130 00 Praha 3-Žižkov
www.ccshzizkov.estranky.cz
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VYŠŠÍ ODBORNÁ A STŘEDNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA
HOLLARA

Dobrodružství
D
b d ž í zrodu
d a osudové
d é peripetie
i i d
do roku
k 1954
Složitá historie, častá změna názvu, střídání púsobiště,
významných osobností - tak by se dalo jednoduše shrnout to,
co charakterizovalo prvních 29 let existence školy, ze které
po rozdělení v roce 1949 vznikla „Hollarka“. O založení původní
Státní odborné školy grafické v roce 1920 rozhodlo sice ministerstvo školství nově vzniklého samostatného Československa,
ale zásluhu mělo i Technologické muzeum, které poskytlo výuce
své prostory v Opletalově ulici a další typografické organizace.
Škola měla tři oddělení, fotografické, knihařské a oddělení reprodukční techniky. Studium bylo dvouleté. Ve dvacátých letech učil
figurální kreslení malíř Rudolf Kremlička, vynikající portrétista
a modernista, který po zkušenostech v Paříži vytvořil osobitou
stylizaci pod vlivem vitalismu a fauvismu. Druhým učitelem „figury“ byl téměř po dvacet let grafik a ilustrátor Jan Konůpek,
známý především potemnělým symbolistickým vizionářstvím
a secesní estetikou, který se po kubistické exkurzi přiblížil k orfismu.Podstatná změna k dobrému přišla po krátké krizi v roce
1932, kdy byl vedením pověřen Ladislav Sutnar, osobnost světového užitého umění a grafického designu, uměleckého školství
a pop artu. Když v roce 1939 zůstal ve Spojených státech,
uplatnil se v tvorbě firemního vizuálního stylu pro firmy Sweet‘s,
Addox, Knol a přednášel na Pratt Institute v New Yorku. Za jeho
působení se škola rozrostla, modernizovala, měla jasnou koncepci, skvělý učitelský sbor a získala mezinárodní prestiž. Nově
zřízený kurz reklamní fotografie vedl avantgardní fotograf
Jaromír Funke. Asistentem byl Josef Ehm, jehož fotografie
vycházejí z poetiky nové věcnosti. Ve škole se vydávají tiskové
soubory a výpravné publikace, tisknou se cenné soukromé tisky.
Škola se účastní řady mezinárodních výstav, například milánského Trienále v roce 1936, mezinárodní výstavy umění a techniky
v Paříži roku 1937, výstav v Barceloně, Ženevě, Stockholmu
a v Amsterodam
mu. V roce 1938
oorganizuje Sutnnar expozici pro
Světový veletrh
S
v New Yorku a zřizzuje ve škole kanccelář pro přípravvu českoslovensského pavilonu.
((pokrač. na str. 72)

Vyšší odborná škola
a Střední umělecká škola Václava Hollara
Ak. mal. Bohumír Gemrot - ředitel
Hollarovo náměstí 2, Praha 3
e-mail: info@hollarka.cz, www.hollarka.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,
Žižžk ě středisku
ř di k samostatného
éh
politického a soudního okresu, vyřizovali své úřední záležitosti. Nejstarším žižkovským hotelem je dnešní hotel Ariston. V roce 1889 jej vystavěl podnikatel staveb
Holovský. Roku 1890 hotel koupil karlínský hostinský
Jan Suchý. Po dvaceti letech změnil hotel Suchý své jméno na hotel Tichý. Jeho novým majitelem se totiž stal hostinský Vincenc Tichý, který v dvacátých letech přistavěl
dvorní trakt s velkým sálem, 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: hhotels@anet.cz

HOTEL
ARISTON
+++
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KOSTEL
SV. PROKOPA
NA ŽIŽKOVĚ
Kostel sv. Prokopa je
přirozenou dominantou
Žižkova na Sladkovského
náměstí, v místech, kde
kdysi stávala usedlost
Reismonka. Jde o trojlodní sloupový novogotický chrám, který v roce
2003 oslavil sté výročí
svého posvěcení. To vykonal 27. září 1903 pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský. Projekt kostela byl poslední stavbou známého pražského architekta a stavitele
Josefa Mockera, jeho dílo po Mockerově smrti dokončil
a upravil František Mikš. Mohutná věž měří 72 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
Praha 3 - Žižkov
P. ICLic. Mgr. Miloš Szabo - farář
e-mail: farnost-zizkov@iol.cz
www.farnost-zizkov.cz
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PRODUKČNÍ
DŮM
VZLET

Holandská 1/669
Praha 10

Objekt byl postaven v roce 1920 jako sokolovna, záhy upraven
na kino (BIO VZLET). Stavbu financoval tehdejší Sokol Vršovice.
Po roce 1948 byl objekt vyvlastněn. Jako kino VZLET fungoval
do poloviny 70. let 20. století, později jako sklady Filmového archivu. Po roce 1989 se budova stala majetkem hlavního města
Prahy, které v roce 2002 svěřilo objekt do péče Městské části
Praha 10. Silně destruovaná stavba a její okolí v důsledku zanedbání alespoň základní péče byla začátkem 21. století určena
k demolici. V roce 2007 Městská část Praha 10 objekt pronajala
firmě KLANG, s.r.o., která provedla v letech 2007 - 2009 generální rekonstrukci a VZLET se stal moderním multifunkčním prostorem se standardy 21. století. Nosným prvkem je multifunkční
sál, jehož součástí je i sádrové promítací plátno z roku 1923; po
rekonstrukci plně funkční. Tím, že v sále není elevace (stupnění pro
židle), je umožněno v sále provozovat jakoukoli společensko kulturní činnost od přednášek, tiskových konferencí, školení, pořádání kongresů, prezentací firem, přes společenské akce až po filmové
produkce a divadelní představení. Produkční dům VZLET disponuje klavírním křídlem zn. Petrof (Klavír Petrof PI Mistrál opus 617
539). Kapacitně může sál pojmout až 500 návštěvníků. Produkční
dům VZLET byl slavnostně otevřen v září 2009 výstavou Jiřího
Kaifosze a Stefana Milkova z cyklu Výstava sochařské tvorby
českých, evropských a mezinárodních umělců ±50. Multifunkční
objekt VZLET má za sebou společenské akce, VIP večírky, vánoční party, firemní eventy, několik přednáškových akci. K 88. výročí (11. 11. 2009) objektu byl uspořádán koncert Jiřího Bárty
a Milana Svobody. V současné době ve spolupráci se Studiem DVA
v Praze 2x do měsíce hrajeme divadlo malých jevištních forem.
VZLET se připravuje i na koncerty osobností stojící mimo hlavní
proud pop music. Objekt, který se nachází na rozhraní městských
částí Praha 2, 3 a 10., by se měl stát dalším kulturním bodem
v Praze. Koncert v rámci tradičního festivalu Nekonvenční
žžižkovský podzim
2010 je tak loggickým pokračovánním nastoupené
ddramaturgie a dalšší významnou kultturní akcí posunujjící objekt VZLET
nna kulturní stánek
Prahy.
P

KLANG, s.r.o.
Alice Raimondová
Moravská 50, 120 00 Praha 2
e-mail: raimonodova@klang.cz
vzlet@produkcnidum.eu, www.biovzlet.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
hl. m. Prahy na Komenského náměstí v Praze 3 zahájit studium prvních 107 studentů osmiletého studia s hudebním zaměřením Gymnázia Jana Nerudy. Charakteristickým znakem
Komorní
sál

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, 130 00 Praha 3
e-mail: info@hudebniskola.cz
www.hudebniskola.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 Kl.
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.

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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Památník pak jako ideologický symbol ztrácel na významnosti. Byl zde ještě uložen popel prezidentů A. Zápotockého
a L. Svobody, probíhaly tu i některé pravidelné oslavné akce,
doznívaly programy doplňování umělecké výbavy. V zásadě se
však tvář budovy již neměnila. Po listopadu 1989 byl popel
komunistických funkcionářů odevzdán pozůstalým. Národní
památník byl uzavřen, navštívit jsme jej mohli jen při několika
veřejných akcích. V roce 2000 předalo ministerstvo kultury
ČR, které Památník spravuje, budovu i péči o její další využití
Národnímu muzeu. To nyní usměrňuje její další osud. Finanční
zdroje zaručuje vládní usnesení, k dotváření již naskicovaného programu úprav jsou postupně vítáni všichni, kterým není
lhostejno, jak stát připomíná tvůrce a nositele idejí, které považuje za své nepominutelné dědictví. Nadále by nemělo být
smutnou skutečností, že dnes jen nemnozí vzpomenou na někdejší poslání stavby. Připomeneme si jej i slavnostním koncertem k výročí vzniku Československé republiky. Poznáme,
že součástí původního vybavení slavnostní síně Památníku
na Vítkově jsou dodnes funkční mohutné varhany, které se
v posledních deseti letech vždy v plné kráse rozezněly právě
při koncertech žižkovského hudebního festivalu.
Národnímu muzeu byla
ttato Národní kulturní pam
mátka svěřena do správy
v roce 2001 s úkolem
Památník na Vítkově nejen
P
sstavebně udržovat, ale
ppředevším jej rehabilitovat
jjako významné místo symbbolizující naši státnost.
Tento úkol je velice náročný,
Národní muzeum k němu
N
ppřistupuje velice odpovědně a pečlivě. Ve vašem
ppovědomí jistě zůstaly diskkuse, co s Památníkem na
Vítkově dál, které probíhaly
ppo celá léta a vždy vedly do
zztracena. My už to víme.
N
Národní muzeum, ve smyslu
Národní
l svého
éh poslání,
lá í se snaží
ží změnit
ě i Ná
á d í 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 byla připravena expozice
s názvem Křižovatky české a československé státnosti. Současně
předpokládáme, že Vítkov i nadále zůstane (i díky zrekonstruovanému Památníku) místem odpočinku Pražanů. Nejenom pro ně je na
Vítkově připravena i kavárna, kde se budou moci zastavit, odpočinout
si nebo popřemýšlet nad tím, co měli možnost v Památníku shlédnout. Slavnostní znovuotevření Památníku se uskutečnilo 28. října
2009 a poté začal Památník poprvé ve své historii naplno sloužit
veřejnosti.
PhDr. Michal Lukeš
Generální ředitel Národního muzea

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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GYMNÁZIUM
KARLA SLADKOVSKÉHO
Aula

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

Gymnázium Karla Sladkovského
PhDr. Ivan Neffe, CSc. - ředitel gymnázia
Sladkovského náměstí 8, 130 00 Praha 3
e-mail: nefe.ivan@sladarna.cz
www.sladarna.cz
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HAGIBOR, DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE
Společenský
sál

Na konci
N
k i llistopadu
i t d 1
1908
9 8 ži
90
žid
židovská
ká obec
b vP
Praze prostředř d
nictvím své nadace zakoupila pozemky pod Novým židovským
hřbitovem ve Strašnicích, a to k výstavbě dětské nemocnice
a útulku pro staré a nemocné. 11. května 1911 byla otevřena
budova „Israelského chorobince v Žižkově“, ale stavba nemocnice se neustále odkládala. Proto, když v roce 1926 sportovci
židovského sportovního klubu Hagibor přišli o možnost využívat hřiště Sparty na Letné, došlo k dohodě o využití pozemku
pro nemocnici k výstavbě sportovního stadionu. Vznikl moderní
sportovní areál, který Československu vychoval dva olympioniky a mnohé lehkoatletické rekordmany. Když 15. března 1939
německá vojska zabrala zbytek Československa, začal areál
Hagiboru získávat na významu, zejména mezi mládeží: po zákazu
navštěvovat „normální“ školy, hřiště či parky se totiž Hagibor,
(spolu s blízkým židovským hřbitovem) stal jedním z posledních
míst, kde si židovské děti z Prahy mohly hrát, zasportovat, nebo
se prostě scházet. V létě 1944 začaly na území Protektorátu
platit nařízení o totální mobilizaci všech práceschopných osob,
a tak na místě sportovního areálu Hagibor vznikl pracovní tábor, v němž se měla pro německé válečné úsilí zpracovávat slída.
Na nucené práce byli do tábora nasazeni muži a ženy od 35 do
65 let, kteří dle nacistických teorií byli tzv. židovští míšenci
prvního a druhého stupně. Na konci ledna 1945 začal být tábor využíván jako internační tábor také pro „árijce“, kteří se odmítali rozvést se svými židovskými manželkami. Se začátkem
pražského povstání 5. května 1945 dozorčí komando SS uteklo, a velitele tábora vězni zastřelili. Zdá se, že vpodstatě vzápětí začíná být areál tábora využíván jako internační středisko
pro Němce. Po dokončení odsunu se začalo připravovat předání
budovy chorobince původnímu majiteli, ale o budovu projevovala
intenzivní zájem blízká Všeobecná Nemocnice na Vinohradech.
V roce 1950 ji nakonec získala. Po pádu komunismu byla podána
nová restituční žádost, která byla v případě budovy starobince
úspěšná - ale v případě pozemku někdejšího sportoviště a tábora byly veškeré snahy o restituci marné.
Hagibor - při koncertě
NŽP 2008

Domov sociální péče Hagibor
Mgr. Elena Jaroševská CSc - ředitelka
Vinohradská 159, 100 00 Praha 10
e-mail: jarosevska@kehilaprag.cz
www.kehilaprag.cz
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HOTEL OLŠANKA - Kongresový sál

Hotel Olšanka poskytuje svým návštěvníkům nevšední
možnosti využití celého komplexu k nejrůznějším činnostem. Hotelová část tříhvězdičkové úrovně s kapacitou
450 lůžek, restaurace pro 250 hostů, kongresové centrum s komplexním vybavením pro celkem 750 účastníků, sportovní areál s krytým bazénem a tenisovou halou,
hotelové garáže a další servis. Od roku 1995 hotel nabízí
využití celého komplexu, to znamená zejména kongresový
sál s 460 místy, výstavní sál, přednáškový sál, přednáš-

kový sál a 5 menších salónků. restaurační provozy, velkou
tělocvičnu, bazén, saunu, rehabilitace, vlastní hotelové
garáže/100 parkovacích míst/, směnárnu, prodejnu dárků (sklo-porcelán), vlastní taxi. Poloha hotelu dává možnost svým návštěvníkům spojení s centrem městskou
nebo vlastní dopravou do 10 minut.

Hotel Olšanka
Táboritská 23
130 87 Praha 3
e-mail: info@hotelolsanka.cz
www.hotelolsanka.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
náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
www.vse.cz
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kdo vám hraje?
KATEDRA PANTOMIMY HAMU
STUDENTI 2. ROČNÍKU:
Michaela Hradecká, Kateřina Votočková
Tereza Těšínská, Lenka Stolařová
Ondřej Holba
Katedra pantomimy je nejmladším umělecko pedagogickým pracovištěm Hudební a taneční fakulty AMU. Jako samostatné pracoviště byla založena v roce 1992. To však
neznamená, že v nějaké podobě již před tímto datem nežil
na HAMU obor, jehož výukou se dnes katedra zabývá. Tento
obor byl původně jednou ze studijních specializací na katedře tance, od 80. let jako samostatný studijní obor - tehdy
to byla klasická pantomima a jejím zakladatelem a vedoucím učitelem byl vynikající český mim Prof. Ladislav Fialka.
Po Prof. Fialkovi v rozvoji oboru pokračoval Prof. Ctibor
Turba, který přišel s širší koncepcí nonverbálního divadla
a komedie. Založil katedru a vedl jí až do roku 1999. Po jeho
nečekaném a spontánním odchodu, na vlastní žádost, veškerou odpovědnost za kontinuitu a další rozvoj výuky stylů pohybového divadla převzal Doc. Boris Hybner se svými
spolupracovníky. Veškerá tato výuka se realizuje na ploše
tří významných stylů: Imaginární pantomima, Clownerie,
Groteska. Studenti jsou kromě práce v těchto základních
stylech ještě procvičováni ve stepu, akrobacii, moderním
tanci, kontaktní imrovizaci a Thai ti.

MIROSLAV VILÍMEC - housle
Miroslav Vilímec patří k umělcům, kteří úspěšně spojují
svou profesi v symfonickém orchestru s bohatou činností
sólisty. Narodil se v Klatovech (1958) a základy houslové
hry získal u své matky, významné české houslistky a pedagožky Ilony Vilímcové. Po studiích na střední ekonomické
škole se již Miroslav Vilímec plně věnoval hudbě. Po absolvování Akademie múzických umění v Praze ve třídě Prof.
Václava Snítila vykonal úspěšně konkurz do skupiny prvních
houslí České filharmonie. Zde působí Miroslav Vilímec od
r. 1982, od r. 1987 ve funkci zástupce koncertního mistra a od r. 1992 na základě vítězného konkurzu ve funkci
koncertního mistra. Rozsáhlý výčet sólistických vystoupení zahrnuje účinkování s takřka všemi českými orchestry.
Nejzávažněji se v tomto směru jeví pravidelná spolupráce
s Českou filharmonií. Mimořádný ohlas vzbudilo např. provedení originální verze Paganiniho koncertu D dur, právě
tak jako Kubelíkova koncertu B dur za přítomnosti Rafaela
Kubelíka v Rudolfinu, obojí pod taktovkou Václava Neumanna.
S Českou filharmonií provedl M. Vilímec i Lalovu Španělskou
symfonii a celou řadu dalších skladeb. Miroslav Vilímec se
s oblibou zaměřuje na méně uváděná či neznámá díla, pořídil v této oblasti řadu významných rozhlasových nahrávek, např. Fantasii pro housle a klavír Josefa Kličky
či Houslový koncert Františka Drdly za doprovodu
Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Výrazným
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přínosem objevitelské hodnoty bylo též souborné natočení čtrnácti houslových koncertů klasického francouzského skladatele černošského původu Josepha Boulogne
- Chevaliera de Saint Georges, v tomto případě s orchestrem Plzeňského rozhlasu. Kromě spolupráce s orchestry
se M. Vilímec cílevědomě věnuje komorní hře, hlavně ve
spolupráci se svým bratrem, klavíristou Vladislavem
Vilímcem. Výčet klavírních partnerů M. Vilímce je velmi
zajímavý. Řadu významných vystoupení uskutečnil např.
s posledním doprovazečem Jana Kubelíka Alfredem Holečkem, několikrát též účinkoval i se slavným dirigentem
Rafaelem Kubelíkem u klavíru. S oběma umělci vystoupil
M. Vilímec také ve speciálních televizních pořadech věnovaných dílu Jana Kubelíka. Miroslav Vilímec se uplatňuje
i jako organizátor hudebního života. Založil Společnost
Jana Kubelíka, které je předsedou a v jejímž rámci se snaží o udržení odkazu slavných českých houslistů minulosti.
Jeho aktivity jsou široké, spoluorganizuje např. každoroční
festival s názvem „Hudba v synagogách Plzeňského regionu“. Umělecky se M. Vilímec věnuje hudbě od baroka až po
současnost, nejvřelejší vztah má však k virtuózní a romantické hudbě.

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.

DAVID POPPER STRING QUARTET
Houslový virtuóz JAN MRÁČEK vystudoval pražskou
konzervatoř ve třídě Dr. Otakara Stejskala a pražskou
AMU absolvoval u docenta Václava Snítila. Na Kociánově
houslové soutěži v Ústí nad Orlicí /2. místo - 1967/
a na Concertinu Praga obsadil 2. místo v národním kole
za Václavem Hudečkem. Po studiích byl 9 let členem
Pražského komorního orchestru, se kterým navštívil řadu
zemí Evropy, Ameriky, Latinské Ameriky a Asie. Po krátkém angažmá v Santa Cruz de Tenerife na Kanárských ostrovech působil jako zástupce koncertního mistra SOČRu
v Praze poté jako koncertní mistr Pražských symfoniků FOK. Věnuje se sólové a komorní hře, má řadu sólových
nahrávek (se SOČR, PRO atd.) i gramofonových titulů
na CD vydaných u firmy MBG VICTOR, INC. /Japonsko/
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či CLARTON /např. novodobá premiéra Grands duos concertants pro housle a violoncello od Antonína Krafta/.
Hraje na housle Engenio Praga Allievo di Nicolá Bianchi
fece in Genova 1875. LIBOR KAŇKA (*1958) studoval
na Pražské konzervatoři u Karla Přibyla a AMU u Josefa
Vlacha. V letech 1976-1992 byl sekundistou Kvarteta
Martinů, se kterým získal řadu ocenění na mezinárodních
soutěžích (Mnichov, Praha, Evian, Portsmouth, Florencie)
a vystupoval ve většině zemí Evropy. S tímto souborem též
absolvoval několik mistrovských kurzů renomovaných světových kvartet (Amadeus, Alban Berg, Juliard, Guarneri).
Věnuje se též hře na violu a od roku 1995 je členem PKO.
Violista MAREK JIŘÍČEK (*1968) studoval Pražskou
konzervatoř ve třídě Jaroslava Ruise, pražskou AMU absolvoval u prof. Lubomíra Maléhov (1994). Ve Francii spolupracoval s orchestrem Menuhinovy nadace a účastnil se
mistrovských kurzů u Mathiase Buchholze ve Viktringu
(Rakousko). Působil v SOČRu (1991-94) i jako zástupce vedoucího skupiny viol v Pražské komorní filharmonii.
Působí v Talichově komorním orchestru a věnuje se komorní
hudbě. Violoncellista JIŘÍ HOŠEK (viz životopis).

BELFIATO QUINTET
Oto Reiprich - flétna, Martin Daněk - hoboj
Kateřina Javůrková - lesní roh
Ondřej Šindelář - fagot, Jiří Javůrek - klarinet
Komorní soubor Belfiato Quintet tvoři studenti Hudební fakulty AMU v Praze a Pražské konzervatoře. Vznikl
v roce 2005 a nějakou dobu pracoval samostatně. Od
roku 2007 do roku 2009 vedl kvinteto pedagog Pražské
konzervatoře Ondřej Roskovec, sólofagotista České
filharmonie a člen souboru Afflatus Quintet. Nyní hráči
spolupracují se Štěpánem Koutníkem, profesorem komorní hudby na Hudební fakultě AMU v Praze. Členové
nového mladého ansámblu přišli s cenami z různých
soutěží, mimo jiné z Pražského jara, Concertino Praga,
Concorso internazionale Frederico II. di Svevia, Yamaha
Foundation, ze soutěže v Lodži nebo ze soutěžního klání
českých konzervatoří. Společně se pravidelně zúčastňují prestižních mistrovských kurzů doma i v zahraničí
- byli tak na Česko-francouzské letní hudební akademii
v Telči, na kurzech ve Výmaru či na mezinárodní letní akademii Praha-Vídeň-Budapešť. Jsou zváni ke spolupráci se studentskými orchestry, jako je European Union
Youth Orchestra, Moritzburg Festival Orchestra, Junges
Klangforum Mitte Europa, CEI Youth Orchestra, Český
studentský orchestr, i s tuzemskými profesionálními
orchestry - s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Pražskými symfoniky, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, s Českým komorním orchestrem
a Komorním orchestrem Berg. Flétnista OTO REIPRICH,
fagotista ONDŘEJ ŠINDELÁŘ a hornistka KATEŘINA
JAVŮRKOVÁ jsou členy orchestrální akademie Pražské
komorní filharmonie. Hráči kvinteta také vystupují sólově. Hobojista MARTIN DANĚK účinkoval na koncertech
Josef Suk uvádí mladé talenty za doprovodu Pražské
komorní filharmonie a Českého komorního orchestru
a stejně jako Ondřej Šindelář se sólově představil
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v letošní koncertní sezoně Symfonického orchestru
hl. m. Prahy FOK; klarinetista JIŘÍ JAVŮREK zase
koncertoval v rámci Sezóny laureátů se Zemlinského
kvartetem.
Soubor vystupoval v České republice a v Německu
účinkoval na koncertě spolupořádaným Českým centrem
v Berlíně. Letos se představil na recitále v koncertní sezoně České filharmonie a Českého spolku pro komorní hudbu.
Spolupracoval s Českou televizí i s Českým rozhlasem.

ŘEŠETO
divadelní spolek pražský
Divadelní soubor Řešeto byl založen na počátku
90. let minulého století původně k příležitostnému
obveselení lidu veškerého. Základ tvoří rodina Šplíchalova, Šváchova a Kazmarova. Zpočátku účinkoval v pražských klubech Na Rychtě, CI5, Trojická nebo se skupinou
Šlapeto jako pouliční divadlo. V roce 1996 byl pozván na
Merton Arts Festival do Londýna, kde uvedl svéráznou
úpravu opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.Tuto
adaptaci úspěšně předvedl i na 1. ročníku Nekonvenčního
žižkovského podzimu v roce 1997. Od té doby je pravidelným hostem na každém dalším ročníku a to vždy s novým představením. Soubor má vlastní autorské zázemí
v osobě Petra Šplíchala a Bedřicha Šváchy, kteří se
tématicky soustřeďují na příběhy svérázných žižkovských postaviček a jejich osudů. Žižkovský případ rady
Vacátka, Ze Žižkova do Perlovky, Jarmulka pana Baláka,
Z tajností Žižkovského podsvětí a další, jsou tituly
z minulých ročníků uváděné vždy na scéně sálu hotelu
Ariston. Pod vedením režiséra Vlada Ruska se soubor
stále více zaměřuje na divadlo se staropražskými písničkami v podání Salonního kvartetu Václava Vomáčky.
Pro letošní ročník si divadlo Řešeto připravilo premiéru
hudebně - divadelního představení pod názvem „Dejte
mu zahrát pane inšpektóre“..., ve kterém se písničkami
i dějem vrátíme do atmosféry Žižkova 1. republiky

DAGMAR VAŇKÁTOVÁ - soprán
Po absolutoriu pražské konzervatoře (1984) v pěvecké
třídě prof. V. Passerové a M. Boháčové se v roce 1985 stala sólistkou Komorní opery Praha (později Opera Mozart),
kde nastudovala tyto role: Studentus (F. X. Brixi: Nezbední
žáci), Rosina (G. Paisileo: Lazebník sevillský), Anděl
(J. Mysliveček: Abrahám a Izák). V operách W. A. Mozarta
vytvořila tyto role: Despina (Cosi fan tutte), Blonda (Únos
ze Serailu), Zuzanka (Figarova svatba), Královna noci
(Kouzelná flétna). V roce 1996 se stala sólistkou Státní
opery Praha, kde mimo jiné nastudovala Fiorillu (G. Rossini:
Turek v Itálii) a Gildu (G. Verdi: Rigoletto). Věnuje se též
koncertní činnosti (operní a operetní árie, písně i duchovní
hudba) v ČR, zemích EU i v Japonsku. Jako sólistka vystoupila na nahrávkách skladeb B. M. Černohorského, J. J. Ryby a F. X. Thuriho, spolupracovala i s Ondřejem Soukupem
(sopránový part v představení H. Bosch - Zahrada rajských potěšení, sopránové sólo v pohádce Pták Ohnivák).
Stala se první českou interpretkou sopránového partu
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ve Vodní hudbě pro Český Krumlov F. X. Thuriho (napsaného
pro ni), písňového cyklu V. Matouška Nad krajinou na slova
Pavla Dostála a skladby H. P. Birtwistla: The Woman
and the Hare.

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, Českou televizi i na CD.

VIKTOR BYTCHEK - tenor
Ukrajinský tenorista Viktor Byček působí v Praze od
roku 1993 jako člen Pražského filharmonického sboru. Svou práci ve sboru spojuje také se sólovým zpěvem.
Sólisticky vystupoval v Ženevě, Chicagu, Torontu, TelAvivu, Moskvě, jako člen Pražského filharmonického sboru
zpíval pod taktovkou K. Abbada, Z. Mehty, sira G. Soltiho,
S. Rattla, S. Ozavy a jiných slavných dirigentů.

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

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

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 a taneční
fakultě AMU v Praze.

TOMÁŠ VÍŠEK - klavír
Tomáš Víšek (1957) vystudoval Pražskou konzervatoř
u prof. V. Kameníkové a prof. Z. Kožiny. Pokračoval ve studiích na AMU u prof. J. Páleníčka a prof. Z. Jílka. Je několikanásobným laureátem českých interpretačních soutěží, obdržel zvláštní cenu ve Varšavě a druhé ceny v Hradci
Králové, Vídni a Raguse. Vystupoval v řadě zemí světa, pozornost na sebe upoutal svým vystoupením v Radio France
a s Griegovým koncertem ve vídeňském Musikverein.
Opakovaně vystupuje na Pražském jaru, naposledy v letošním ročníku zahrál na nokturnu díla J. Ježka a manželů
Schumannových. Je považován za specialistu na moderní
autory. Nahrál řadu CD s díly autorů 20. století i s lyrickými skladbami J. Suka či V. Nováka. V létě vydal CD se skladbami Jaroslava Ježka. Působí na katedře klavírní spolupráce na HAMU v Praze.
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LAB BAND
KONZERVATOŘE JAROSLAVA JEŽKA
PRAHA
Orchestr vznikl v roce 2001 jako combo s proměnlivým obsazením, jehož původním úkolem bylo mimo jiné
hrát aranžmá i vlastní skladby posluchačů skladatelského oddělení konzervatoře. V roce 2002 byl orchestr
rozšířen na plné bigbandové obsazení 4-5 trubek, 4 trombony, 5 saxofonů a 4členná rytmická skupina a od této
doby vystupuje i na veřejnosti s repertoárem obsahujícím
bigbandovou tvorbu předních orchestrů celé swingové
éry. Orchestr vede jazzový skladatel, aranžér a pedagog Bohuslav Volf, který je současně vedoucím skupiny
Volf Jazztet a dirigentem Bohemia Big Bandu. Z tohoto
orchestru si prof. Volf přinesl řadu osvědčených aranžmá, kterou stále doplňuje podle potřeby výuky tak, aby
se posluchači konzervatoře seznámili i s moderním pojetím interpretace současného velkokapelového jazzu. Lab
Band je složen z nejlepších posluchačů instrumentálního
oddělení a je příležitostně doplňován i o sólisty zpěveckého oddělení KJJ. Někteří členové orchestru již dnes účinkují s profesionálními orchestry nebo soubory. Orchestr
pravidelně účinkuje na veřejných koncertech Konzervatoře
Jaroslava Ježka, kromě toho se zúčastňuje různých festivalů, soutěží a příležitostných veřejných koncertů např.
hraje na swingovém festivalu ve Dvoře Králové, na festivalu v Polné, opakovaně hraje v Liberci, v roce 2006 vystupoval u příležitosti oslav 100. výročí narození Jaroslava
Ježka na Pražském hradě a v témže roce se stal absolutním vítězem v kategorii orchestrů v soutěži International
festival of Young Choirs and Orchestras - Young 2006
Prag. V této soutěži získal i cenu za Nejlepší provedení
povinné skladby a Cenu za zajímavou dramaturgii. Kromě
toho Lab Band KJJ několikrát ročně vystupuje v nejznámějším pražském jazzklubu Reduta.

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 autorskointerpretační 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“.
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KONCERT VÍTĚZŮ VIII. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE B. MARTINŮ 2010
Poosmé 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 18. a 19. října 2010, 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.

ZVONEČEK - pěvecký sbor
Sborové studio Zvoneček vzniklo v září roku 1996
v Hudební škole hlavního města Prahy. Většina dětí má
jako hlavní obor hru na hudební nástroj a zpívání má přispět k rozvoji jejich celkové hudebnosti. Nejtalentovanější
děti tak při svých prvních krůčcích získávají další průpravu, která jim může pomoci zlepšit intonaci, zpřístupnit
složitější rytmy apod. Těm dětem, které nemíří k dráze
profesionálních hudebníků, sborové studio umožňuje seznamovat se s hudbou a poznat krásná díla našich i světových autorů. Všechny děti se ve sboru učí - a to již od
těch nejmenších - systematické práci a podmínkám kolektivní činnosti. Původní sbor Zvoneček se v průběhu let stal
skutečným sborovým studiem s vlastní bohatou činností,
která se stále rozvíjí. Dnes ve třech odděleních - koncertním (Zvonky) a dvou přípravných (Zvonítka a Zvonečky)
- zpívá kolem 210 dětí ve věku 4 -16 let. Z nejstarších
členek koncertního sboru se v roce 2006 vyčlenil samostatný dívčí komorní sbor. Repertoár sboru je vybírán
s ohledem na věk dětí, ale snaží se o stylovou pestrost.
Proto máme na programu kromě dětských a lidových písní i duchovní skladby s klavírním i varhanním doprovodem
- od středověkých chorálů až po současnou tvorbu zejména českých autorů.

JARMILA NOVENKOVÁ
sbormistryně
Pochází z Moravskoslezských Beskyd, lásku ke sborovému zpěvu získala ve Štývarově pěveckém sboru v Třinci,
kde zpívala od dětských let jako sólistka. Po absolvování
třineckého gymnasia byla přijata na ostravskou konzervatoř, kde vystudovala obor klavír. Poté působila řadu
let ve známém sborovém studiu Permoník v Karviné jako
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klavíristka a sbormistryně. S tímto sborem absolvovala
řadu koncertních vystoupení doma i v zahraničí (Švédsko,
Anglie, Německo, Polsko, Rusko). V r. 1995 se přestěhovala do Prahy a nastoupila do Hudební školy hl. m. Prahy,
kde vyučuje klavírní hře, přípravné hudební výchově a hudební nauce. V roce 1996 založila pěvecký sbor Zvoneček
(dnes sborové studio se dvěma přípravnými odděleními
Zvonítky, Zvonečky a koncertním sborem Zvonky), a stejně jako v minulosti i pražským dětem předává svou celoživotní lásku ke sborovému zpěvu. Již po čtyřletém působení se sbor pod jejím vedením vydal na své první zahraniční
turné do Francie, kde zpíval na 11. festivalu sborového
zpěvu v Nancy a s velkým úspěchem se zhostil i vystoupení v Radě Evropy ve Štrasburku. K velké radosti dětí
i všech příznivců sboru byla ve stejném roce 2000 vydána
první dvě CD – „První zvonění“ a „Vánoční Gloria“, a kompletní sbor včetně přípravných oddělení se pod vedením
Jarmily Novenkové představil veřejnosti na vánočním koncertě v pražském Rudolfinu.

TOMÁŠ ŽIDEK - dirigent
Tomáš Židek, (nar. 8. února 1981 v Chrudimi) získal
základy hudebního vzdělání jednak od svého otce Petra
Židka (flétnista, skladatel, dlouholetý ředitel ZUŠ), ale
také dědečka Karla Židka (1912 – 2001), ředitele chrudimského kůru a hudebního skladatele. Od šesti let také
navštěvoval hudební školu v Chrasti u Chrudimi. Tomáš
Židek je absolventem Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi
a Pardubické konzervatoře, kde studoval nejprve hru na
violu, později dirigování u prof. O. Tvrdého a Doc. V. Nováka.
Již za studií na chrudimském gymnáziu Židek založil a řídil
taneční a jazzový orchestr, kvartet, komorní orchestr, ale
především pěvecký sbor. Nějakou dobu také hrával na sopránovou violu da gamba v souboru historických nástrojů
Consort. Vedle ryze hudebních aktivit se na gymnáziu zabýval hudební historiografií. Za práci „Dějiny chrudimské
duchovní hudby“ získal v celostátním kole soutěže „SOČ“
(obor Teorie kultury a umělecké tvorby) 3. cenu. V roce
1999 zakládá Židek smíšený pěvecký sbor „Salvátor“,
se kterým uspořádal již víc jak 100 koncertů a s velkými úspěchy se zúčastnil několika mezinárodních soutěží.
Na Pardubické konzervatoři se Židek mj. aktivně zúčastnil nastudování Smetanovy „Hubičky“, Blodkovy opery
„V studni“ i kompletního provedení Smetanovy Mé vlasti.
Ve 2. ročníku přibral studium obligátních varhan u prof.
Václava Uhlíře. Ke studiu dirigování jej přivedl prof. Otakar
Tvrdý, dirigent orchestru konzervatoře. V létě 2003
působil jako asistent a dirigent na táboře smyčcového
orchestru Hudební mládeže ČR. Několikrát se také zúčastnil sbormistrovských kurzů, pořádaných agenturou
„Artama“ (např. M. Uherek, Prof. Skopal, M. Sedláček, Doc.
L. Mátl). Vedle jiných aktivit působí T. Židek jako ředitel
kůru při chrudimském arciděkanství a pořádá pravidelně
nejen zpívané mše (někdy s orchestrem), ale i řadu duchovních koncertů. V lednu r. 2001 byla Židkovi za zásluhy
v oblasti kultury udělena městskou radou cena „Osobnost
města Chrudim“ za rok 2000. Pedagogicky působí Tomáš
Židek na ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti u Chrudimi a Gymnáziu
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Josefa Ressela v Chrudimi. Na jaře r. 2001 společně
s několika spolupracovníky uspořádal v Chrudimi celostátní festival vážné hudby pro mladé „Dny HM“. R. 2007 proběhl již 7. ročník – pod názvem „Athény východních Čech“.
Při studiu konzervatoře spolupracoval Židek několikrát
jako dirigent mimo jiné s Pardubickým komorním orchestrem nebo orchestrem konzervatoře. Již čtyřikrát byl pozván k řízení zahajovacího koncertu festivalu „Tomáškova
a Novákova Skuteč“ (V. J. Tomášek – Requiem c moll,
Korunovační mše…). Příležitostně se Tomáš Židek věnuje
i kompozici – v únoru 2005 proběhla ve Východočeském
divadle v Pardubicích premiéra jeho melodramatického
baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“, komponovaného pro baletní soubor pardubické Zuš. Své konzervatorní studium ukončil nastudováním Novákovy „Slovácké
suity“(orch. konzervatoře). Od r. 2004 je posluchačem Hudební fakulty AMU v Praze u Doc. P. Vronského,
L. Svárovského, Prof. R. Elišky, Doc. L. Mátla, Prof. J. Chvály,
Prof. J. Kuchinky, H. Farkače, N. Baxy a Ch. O. Munroe.
V srpnu 2005 se zúčastnil mistrovských dirigentských
kurzů u prof. M. Stringera v rakouském Badenu. Jako
posluchač Pražské HAMU spolupracoval mj. s Pražským
komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií
B. Martinů Zlín (Talentinum 2006), Severočeskou filharmonií Teplice a Komorní filharmonií Pardubice. Bakalářské
studium ukončil koncertem se Severočeskou filharmonií Teplice. V letošním roce dále pokračuje v magisterském studijním programu. V prosinci r. 2007 vyšla také
v Chrudimi Židkova práce „Hudební Chrudim“, kde shrnuje pozoruhodnou hudební historii a život tohoto města.
K vydání se připravuje také monografie o českém zapomenutém skladateli Aloisu Hniličkovi (1826 - 1909), mj.
autoru první české symfonické básně „Táborita“ (1862),
který působil dlouhá léta v Chrudimi a zde také zemřel
a jehož díla také Židek čas od času provozuje. Od ledna
2008 působí T. Židek také jako dramaturg proslulého
koncertního cyklu „Chrudimské hudební pátky“, vedle toho
je také již několik let členem městského zastupitelstva
a předsedou kulturní komise v Chrudimi.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Město Hradec Králové patří po Praze mezi nejvýznačnější česká města. Již od raného středověku se ve městě soustřeďuje správní, obchodní a kulturní dění východních Čech. Město je proslulé svou výstavností, a zvláště
urbanistické řešení z počátku 20. století s četnými
secesními i kubistickými stavbami je českou i světovou
zvláštností. Bohaté kulturní tradice ve městě Hradec
Králové pokračují i v současnosti. Na mnohaletou úspěšnou činnost Filharmonie Sokola i Lidové opery navazuje v roce 1978 Státní symfonický orchestr, který od
r. 1993 nese název Filharmonie Hradec Králové. V její dramaturgii jsou zahrnuta symfonická i oratorní díla všech
slohových období, soustavná pozornost je věnována také
oblasti operní a operetní. Filharmonie vystupuje na abonentních koncertech doma, pravidelně hostuje i v Praze
a jiných městech ČR, koncertovala rovněž v mnoha zemích
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Evropy. Řídili ji mnozí významní čeští i zahraniční dirigenti
(V. Neumann, L. Pešek, P. Altrichter, P. Vronský, D. Bostock,
O. Dohnányi aj.). Každoročně s ní spolupracuje i řada sólistů nejen z řad renomovaných umělců, ale i mladých interpretů. Za dobu své působnosti vydala Filharmonie několik
CD a uskutečnila nahrávky pro rozhlas i televizi. Jejím posledním šéfdirigentem byl od r. 1991 do r. 2000 přední
český dirigent profesor František Vajnar.

SABINA MARTINAITYTE - soprán
/KAUNAS, LITVA/
Sólistka Státní opery v Kaunasu, pedagogicky působí
na pěvecké katedře Litevské akademii hudby v Kaunasu.
Je členem Litevské hudební unie a asociace Umění
21. století. Je laureátem několika mezinárodních pěveckých soutěží (1.cena v Soutěži mladých umělců
v Kišiněvě, 1. cena v Soutěži mladých operních pěvců
G.Otse v Tallinu a další). Nyní je sama zvána do porot
mezinárodních pěveckých soutěží (Rusko, Litva, Polsko,
Estonsko, Ukrajina atd.) Účastnila se také mnoha mezinárodních hudebních festivalů a mimo svou domovskou scénu pohostinsky zpívala ve významných operních
domech v Polsku, Francii, Rusku Estonsku, Lotyšsku,
Ukrajině, Německu a USA (Chicago). Ze svých významných
rolí jmenuje alespoň Donu Annu (Don Giovanni), Fiordiligi
(Cosi fan tutte) od W. A Mozarta, Leonoru (Fidelio)
od L. van Beethovena, Violettu (La traviata), Gildu
(Rigoletto) od G.Verdiho, Martu (Marta) od F. von Flotowa,
Tatjanu (Evžen Oněgin) od P. I. Čajkovského, Markétu
(Faust a Markéta) od Ch. Gounoda, Neddu (Komedianti)
od R. Leoncavalla nebo Královnu Bonu (Královna Bona
Sforza) od litevského skladatele G.Kupreviciuse. Na
koncertních pódiích zpívala sopránové party v Requiem
W. A. Mozarta, IX. symfonii L.van Beethovena, Stabat
Mater od G. B. Pergolesiho, G. Rossiniho či F. Poulenca,
Messe Solennelle od Ch. Gounoda a další. Při písňových
a komorních koncertech úzce spolupracuje s klavíristkou Audrone Eitmanaviciute. Za své výkony byla dvakrát
oceněna cenou Fortuna za roli Magdaleny v opeře „Andre
Chenier“ od U. Giordano a za roli Královny Bony v opeře
„La Regina Bona Sforza“ od G. Kupreviciuse. V r. 2002
jí byl udělen titul „Nejlepší operní pěvec Litvy v divadelní sezónu 2002 - 2003“ od Litevského ministerstva
kultury.

AUDRONE EITMANAVICIUTE
klavír
/KAUNAS, LITVA/
Pedagogicky působí na pěvecké katedře Litevské akademii hudby v Kaunasu. Je členem Litevské hudební unie
a asociace Umění 21. století. Mimo vlastní sólovou klavírní
dráhu se zaměřila především na klavírní spolupráci s pěvci,
se kterými účinkovala na koncertech v Litvě, USA, Rusku,
Ukrajině, Polsku, Německu, Estonsku, Lotyšsku, Francii,
Finsku, Italii atd. Její umění spolupracovat s pěvci bylo
oceněno na mnoha mezinárodních pěveckých soutěžích,
je též pravidelně zvána na mezinárodní hudební festivaly.
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V jejím repertoáru jsou písně a árie litevských, ruských,
německých i francouzských skladatelů, programy složené z árií Verdiho či Pucciniho, vokální kompozice napsané
na texty J. W. Goetha či různá zpracování „Ave Maria“.
Od 1987 je Audrone Eitmanaviciute zvána ke spolupráci
v mistrovských třídách (master class) a do porot v mezinárodních pěveckých soutěží.

DOMINIKA HOŠKOVÁ - violoncello
Dominika Hošková (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Po studiích na Pražské konzervatoři (prof. V. Jírovec, prof. V. Kočí) a soukromých lekcích
u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU,
kde absolvovala Magisterské studium v Praze ve třídě
svého otce Doc. Jiřího Hoška (2007). Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se
závažným programem. V současnosti studuje v Izraeli na
Jerusalem Academy of Music (prof. Zvi Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komoní hudba).

OCENĚNÍ
Hlavní ceny na violoncellových studentských soutěžích (Heranova soutěž v Ústí nad Orlicí (1992, 1996),
Prague Junior Note, mezinárodní violoncellová soutěž
Liezen (Rakousko). Nejmladší česká účastnice soutěže
MHF Pražské jaro 2000. Nadace Český hudební fond ocenila Dominiku Hoškovou udělením stipendia pro nejúspěšnější studenty a v r. 2006 ji nominovala na Prémiovou
listinu ČHF pro nejlepší mladé interprety. Hlavní ocenění
na violoncellové soutěži konzervatoří (Teplice, 2002),
1. cena a diplom „absolutní vítěz soutěže“ na soutěži
Karla Ditterse (2003), violoncellová soutěž Bohuslava
Martinů (3. cena, 2003), absolutní vítěz soutěže
„Yamaha competition 2004“. Je zakladatelkou klavírního tria „Ester“, které získalo na Mezinárodní soutěži
Bohuslava Martinů 2. cenu a Cenu za nejlepší provedení
díla Bohuslava Martinů (2004). V červnu 2010 byla
oceněna udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu
ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve
Státě Izrael.

AKTUÁLNÍ ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY
Absolutní vítězství ve všeoborové smyčcové soutěži „The competition in memory of David Gritz“ (1. cena,
Jeruzalém, Izrael, 2009), „The Rose Choron chamber music competition“ (1. cena, 2009), (1. cena, 2010).

MEZINÁRODNÍ STÁŽE A KURZY
„International academy - Prag, Wien, Budapest“
(prof. Csaba Onczay, Semmering, Rakousko 2004),
„Conservatoire National Supérieur de Paris“ (prof. Jean
Marie Gamard, půlroční stáž, 2007), „Music in the
Valley“ (mistrovské kurzy), „Historia Muzika ve Zikaron“
(prof. Dudu Sella, Zvi Plesser, Hilel Zori), International
festival (Izrael, 2007), Masterclass: Emerson Quartet,
Miriam Fried, Raphael Wallfisch (Izrael, 2008), Isaye
quartet (2009).
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KONCERTNÍ ČINNOST (VÝBĚR)
Sólová spolupráce s Filharmonií B. Martinů Zlín,
Pražskou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Filharmonií Hradec Králové,
Severočeskou filharmonií Teplice, KSO, komorním orchestrem Quattro, Virtuosi Pragenses aj. Uvedení v pořadech
ČT: Hudební setkání, Terra muzika, Adventní koncerty.
Hudební festivaly: Festival Bohuslava Martinů, Festival
L. van Beethovena, Synagogy západočeského kraje,
Konrad Adenauer Stiftung (Berlín), Talentinum (Zlín).
Skladatelka a pěvkyně Yoshié Ichige (Japonsko) angažovala Dominiku Hoškovou na světové turné japonského koncertního projektu s mezinárodním obsazením
„Starvoice Fantasy“ (2006, 2008). Sólistka na turné
Filharmonie Bohuslava Martinů: Slavnostní koncert pro
Evropskou unii (Zagreb, Varaždin, 2009), „Slavnostní
koncert k 20. výročí sametové revoluce“ (Žilina, 2009).
Recitál v komorním cyklu Symf. orch. hl. m. Prahy FOK
(2008) a uvedení Dvořákova violoncellového koncertu
h moll v abonentním cyklu Symf. orch. hl. m. Prahy FOK.

VÝZNAMNÉ KONCERTY V IZRAELI
Uvedení violoncellového koncertu h moll Antonína
Dvořáka v Museu of Arts, (Tel Aviv, 2009), zahajovací
koncert „Musical Bridges Terezín project“ (Brodt centrum, Tel Aviv, 2009), Recitál na Jerusalem Academy of
Music, přímý přenos z recitálu v Ein Kerem Music Center
pro rádio „Kol hamusica“, (Izrael. 2009), koncert ke Dni
nezávislosti Izraele (Mishkenot Shaananim Jerusalem
Music Centre, 2009), recitál v rámci „International Cello
seminar and Festival“ (Jerusalem, 2009).

DISKOGRAFIE NA CD
„Joseph Haydn - Anton Kraft, Dua pro dvě violoncella“
(s Jiřím Hoškem, Musicvars 2003), „Violoncellové koncerty G. M. Moona, C. Ph. E. Bacha“ (Plzeňská filharmone, H. Farkač, J. Malát, Musicvars, 2005), „David Popper
- Virtuózní skladby pro vcl. a orch. (Plzeňská filharmonie,
J. Malát, Musicvars 2008).

CHRISTINA KLUGE - soprán
Narodila v Halle an der Saale, kde studovala na tamní
Konzervatoři „Georg Friedrich Händel“ obory zpěv, kytara a klavír. Sólový zpěv studovala na Vysoké hudební škole „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ v Lipsku u komorní pěvkyně Prof. Elisabeth Breul. Účastnila se také několikrát
mezinárodních pěveckých seminářů ve Výmaru u prof.
P.G.Lisiziana. Již jako studentka hostovala v Operním
divadle v Lipsku, první angažmá přijala v Městském divadle Cottbuse, po sňatku a přesídlení do Čech následují angažmá a pohostinská vystoupení ve Státní opeře
Praha, v Hudebním divadle v Karlíně, v Národním divadle
v Brně, v Komorní opeře v Praze, ve Státním divadle
v Ústí nad Labem aj., kde ztvárnila role Violetty ve Verdiho
opeře La traviata, Liu v Pucciniho opeře Turandot, Zuzanku v Mozartově Figarově svatbě a Paminu v Kouzelné
flétně, Terinku z Dvořákovy opery Jakobín a další, ale
i Adélu ze Straussova Netopýra. Rozsáhlá je její koncertní činnost v oblasti písňové i oratorní. Je čas54

to zvána ke spolupráci na různých festivalech (Česká
filharmonie - Pražské premiéry, Dvořákův festival Příbram,
Mezinárodní festival melodramů Praha, Festivaly duchovní hudby, Nekonvenční žižkovský podzim atd.) Rozhlasové,
televizní a CD nahrávky. Úzce spolupracuje s uměleckými agenturami v České republice i v zahraničí. Od 1998
věnuje se také pedagogické činnosti ve výuce sólového zpěvu (Pěvecká konzervatoř Praha, Gymnázium
Jana Nerudy s hudebním zaměřením, Hudební škola
hl. m. Prahy) a je často zvána do porot českých i mezinárodních soutěží (Praha, Jelení Hora - Polsko, Kaunas
- Litva a.j.). Od r. 2007 je pravidelně zvána ke spolupráci na operních dílnách Krakonošova hudební zahrada
v Karpaczi (Polsko), v r. 2008 vedla písňové kurzy na
berlínské Hochschule für Musik Hanns Eisler. V roce
2010 získala titul „doktor pedagogiky“ na Prešovské
univerzitě (Slovensko).

JAROSLAV MRÁZEK - tenor
Sólový zpěv studoval na Konzervatoři a AMU v Praze.
Absolvoval mezinárodní pěvecké semináře ve Výmaru u prof
P.G.Lisiziana (Německo) a v Accademia musicale Chiggiana
Siena (Itálie) u maestra E.Campogalianiho. Angažován byl
ve Slezském divadle v Opavě, v Krušnohorském divadle
v Teplicích, v Městském divadle v Magdeburgu (Německo),
ve Státním divadle v Brně, v Komorní opeře Praha,
pohostinsky zpíval mimo jiné v Národním divadle v Praze,
v Operním divadle v Lipsku (Německo). Koncertně zpíval
v mnoha významných sálech České republiky i v zahraničí,
především s písňovým repertoárem. V současnosti též
pedagogicky působí na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením na Žižkově a Hudební škole hl. m. Prahy.
Několikrát byl oceněn udělením prémie Českého hudebního fondu za provádění a propagaci soudobé české písňové
tvorby doma i v zahraničí. Nahrávky v ČRo, ČT, na gramofonových deskách a CD.

JIŘÍ LÁBUS - umělecký přednes
DAMU absolvoval rolí Mackieho Messera v Žebrácké
opeře, na jejímž základě byl šéfem liberecké Ypsilonky
Janem Schmidem přijat do prvního angažmá v r.1972.
V r.1980 přesídlilo divadlo do Prahy a J.Lábus mu zůstal
věrný dodnes. Za zmínku stojí celá řada stěžejních rolí
v inscenacích této komorní scény (Macbeth, Celestin,
Nero, Kecal v Y - úpravě Smetanovy Prodané nevěsty),
v prvé řadě však jeho role Bonneaua v Lasicově inscenaci Hlava medúzy (1996), za níž získal prestižní cenu
Thálie. Hostoval také v mnoha jiných divadlech (Národní
divadlo Praha, Divadlo pod Palmovkou a další). Lábus na
sebe upozornil výrazným komediálním talentem, na jehož
základě pro něj tvůrčí dvojice Miloš Macourek - Václav
Vorlíček napsala roli čaroděje Rumburaka v televizním
seriálu Arabela. Velikou popularitu si také získal v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník spolu s Oldřichem
Kaiserem, programy pro děti ve studiu Kamarád Jů a Hele
nebo dabingem seriálu Simpsonovi. V Českém rozhlase
ho můžeme slyšet m.j.v seriále Tlučhořovi. Z CD nahrávek
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jmenujme alespoň nahrávku románu Harry Potter a kámen
mudrců nebo Fibichův a Erbenův melodram Vodník. V devadesátých letech hrál ve filmu Amerika (1994), v němž pro
mnohé překvapivě ztvárnil vážnou, dramatickou postavu a byl za svůj výkon odměněn Českým lvem. Za zmínku
rozhodně stojí i menší, ale pozoruhodně zahrané role ve
filmech Spiklenci slasti, Zapomenuté světlo, Lotrando
a Zubejda, Krev zmizelého, Žralok v hlavě, Babí léto či
Obsluhoval jsem anglického krále. Stále populární je komediální filmová trilogie Slunce, seno,….

DANIEL WIESNER - klavír
Studoval na Pražské konzervatoři u prof. Valentiny
Kameníkové a na AMU ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988 a1990 absolvoval mistrovské kurzy u Rudolfa
Kehrera ve Výmaru. Kromě několika cen z domácích soutěží, které získal ještě za studií na konzervatoři, je Daniel
Wiesner vítězem Mezinárodní klavírní soutěže v Glasgow
(1990) a nositelem ceny ze soutěže „Vianna da Motta“
v Lisabonu. V roce 1993 obdržel Cenu Hlávkovy nadace. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval
na koncertech ve většině evropských zemí a také v USA,
Jordánsku a Tunisu. Je členem několika komorních souborů
(od roku 1994 je členem komorního souboru „In modo camerale“, který získal v roce 1996 Cenu Českého spolku pro
komorní hudbu a v témže roce se stal finalistou soutěže
komorní hudby v japonské Osace), spolupracuje s renomovanými sólisty. Řadu skladeb svého širokého repertoáru
premiéroval a má též obsáhlou diskografii. Natočil několik
sólových CD, mj.s díly B. Smetany, Zd. Fibicha, S.Prokofjeva,
K. B. Jiráka a M. Kabeláče. Intenzivně se věnuje soudobé
hudbě, zvláště české, má na svém kontě mnoho desítek premiér novinek a několik CD nahrávek. Jako sólista vystupuje
s předními českými orchestry, s Českou filharmonií (2002
- Bartókův klavírní koncert, 2004 - Martinů Dvojkoncert,
2008 - Messiaen: Exotičtí ptáci a Barvy nebeského města, 2010 - Gemrot: Klavírní koncert - světová premiéra),
s FOKem (2005 - Messiaen: Turangalila, 2006 - Mozartův
klavírní koncert C dur, 2010) a mnoha dalšími. Nahrává
pravidelně pro Český rozhlas. Od roku 2008 pedagogicky
působí na konzervatoři v Pardubicích. V roce 2009 obdržel
Cenu České hudební rady za vynikající interpretaci soudobé
hudby a propagaci české tvorby.

GAUDIUM CANTORUM
komorní smíšený sbor
Vznikl v září roku 2003 při základní umělecké škole
Marie Podvalové v Praze 9 – Čakovicích. Podnětem pro jeho
založení bylo provedení Rybovy České mše vánoční v prosinci téhož roku v čakovickém kostele. Po této „průkopnické“ akci se všech devět zakládajících členů, tehdy ještě
jako Komorní sbor ZUŠ, rozhodlo radovat se ze zpěvu dál.
Nemohlo tomu být ani jinak, že vznikla „radost zpěváků“
- komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum. Dnes má sbor
kolem dvaceti stálých členů z řad učitelů, rodičů a příznivců ZUŠ Marie Podvalové, navštěvují ho tedy profesionální
hudebníci i amatérští zpěváci. Gaudium Cantorum zkouší
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jednou týdně v sále základní umělecké školy pod vedením
Štěpánky Heřmánkové. Zvyšující se zájem o účinkování
sboru a pravidelná spolupráce s profesionálními umělci
a soubory podnítili v roce 2007 vznik občanského sdružení Gaudium Cantorum.

ŠTĚPÁNKA HEŘMÁNKOVÁ
sbormistr, soprán
Narodila se v Praze a pochází z hudební rodiny. Již
v dětství se věnovala zpěvu v Kühnově dětském sboru.
V roce 1993 vykonala přijímací zkoušky na Pražskou
konzervatoř, kterou absolvovala v roce 1999. Ve studiu
však dodnes pokračuje u profesorky Evy Zikmundové. Již
během studia na konzervatoři se věnuje také pedagogické
činnosti a studiu hry na klavír. Hlavním oborem této výjimečné zpěvačky však je koncertní činnost. Je stálým hostem divadla J. K. Tyla v Plzni, hostovala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v ND Praha (Kouzelná flétna).
Pravidelně také spolupracuje s různými symfonickými tělesy, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec
Králové, Západočeský symfonický orchestr Mariánské
lázně, Karlovarský symfonický orchestr. V současné době
se intenzivně věnuje studiu a interpretaci staré hudby, především barokní a klasické. Spolupracuje s různými soubory,
např. Thuri ensemble, Trio Rondino con soprano (varhany,
trubka, violoncello, soprán), a také s komorním souborem
Consortium Pragense, kde je stálou sopranistkou. Je možné ji slyšet na koncertních podiích nejen v Praze, ale také
v Rakousku, Německu a Holandsku.

PAVLA JAHODOVÁ - harfa
Po absolutoriu konzervatoře a AMU (prof. Patras
a prof. Kodadová) pokračovala ve studiu na letních kursech
u proslulé harfistky Suzane Drakeové ve Velké Británii.
V současnosti se věnuje sólové hře, komorní hudbě a pedagogické činnosti. Za vynikající interpretaci světové premiéry Sonáty pro harfu od současného českého skladatele
Juraje Filase obdržela na světovém harfovém kongresu ve
Vídni jednu z hlavních cen. V roce 1987 založila „Venus trio“
a z jejího popudu vznikl v roce 1995 soubor „Šarbilach“ zabývající se židovskou lidovou hudbou. Koncertovala v koncertních síních nejen v Evropě (Německo, Švýcarsko, Velká
Británie ad.), ale i v zámoří (Tchaj-wan, USA).

CIGÁNSKI DIABLI /SK/
Štefan Banyák - první housle
Emil Hasala - housle, Ernest Šarközi - cimbál
Zoltán Grunza - klarinet
Silvia Šarköziová - violoncello
Jozef Farkaš - viola
Alexander Mihok a Tibor Lévai - kontrabas
Tento orchestr vznikl v srpnu 2007 z původní slovenské romské kapely Diabolské husle, od této doby
zde hraje Štefan Banyák. Cigánski diabli není však jen
nový název kapely, ale stává se synonymem odvážných skladeb, neobvyklých hudebních kombinací a ori57

ginálních děl. Členové orchestru Cigánski diabli ( ješte pod názvem Diabolské husle) převzali od Slovenské
hudební akademie v roce 2000 třikrát cenu Grammy
- v kategoriích Nejlepší orchestr, Nejlepší album a Nejlepší interpret. Repertoár orchestru je velmi pestrý. Hrají slovenský, ruský, maďarský, řecký, rómský,
židovský či rumunský folklor a kromě něj také klasické, operetní, muzikálové, filmové a jazzové skladby, na kterých se aranžérsky podílejí členové orchestru
- E. Šarközi, E. Hasala a Z. Grunza. Novinkou je celovečerní program se symfonickým orchestrem a připravuje se netradiční projekt s nejlepšími slovenskými
DJ. Orchestr koncertoval téměř po celém světě
- kapelu Cigánski diabli už slyšely USA, Austrálie,
Kanada, Japonsko, Čína, Tchaj-wan, Mexiko, Španělsko,
Řecko, Itálie, Švýcarsko, Turecko, Maďarsko, Polsko,
Rakousko, Holandsko, Belgie, Velká Británie, Německo
a Francie. Vystupoval např. v Komische Oper - Berlín,
Kozerthaus - Berlín, Royal Opera House - Londýn, Hans
Max Saal - Mnichov, Smetanova síň - Praha, Konzert
und Kongressaal - Luzern, Concert Hall -Melbourne
či Goldener Saal-Musikverein - Vídeň. Orchestr také
spolupracuje s mnohými předními zpěváky a instrumentalisty různých hudebních žánrů - za příklady mohou
posloužit L. Bílá, D. Hůlka, I. Csáková, S. Sklovská,
P. Habera, K. Hasprová, P. Dvorský, M. Babjak, J. Fogašová, J. Burian nebo J. Bartoš. Orchestr Cigánski
diabli je odbornou veřejností považován za nejlepší slovenský soubor v oblastech etno a world music a zároveň
je velmi příznivě přijímaný i širokou veřejností, o čemž
svědčí desítky tisíc prodaných hudebních nosičů.

ALEŠ PODAŘIL - dirigent
Vystudoval na Konzervatoři v Brně obor housle a dirigování, na JAMU v Brně pak řízení orchestru u profesora
Františka Jílka a řízení sboru u dirigenta Lubomíra Mátla.
Již jako student spolupracoval s orchestry Czech Radio
Brno. V sezoně 1979-80 se stal stipendistou ministerstva kultury a pracoval jako asistent šéfdirigenta Jiřího
Pinkase v opeře Státního divadla v Brně a jako asistent
šéfdirigenta profesora Františka Jílka ve Státní filharmonii Brno. Po úspěšném konkurzu působil krátce jako
dirigent Filharmonie B. Martinů ve Zlíně a v letech 1981
- 94 pracoval v brněnském rozhlase jako hudební režisér.
Působil zde také jako dirigent a nakonec jako šéfdirigent
rozhlasového orchestru. Od roku 1994 předává své zkušenosti posluchačům Konzervatoře v Brně a vystupuje se
Symfonickým orchestrem konzervatoře doma i v zahraničí.
Pravidelně vystupuje v našich i zahraničních orchestrech.
Jeho žánrový rozsah se vlivem působení v Českém rozhlasu rozšířil natolik, že se jako dirigent i jako hudební režisér
podílí na koncertech i zvukových záznamech bez omezení
žánru. Tím se dá vysvětlit i široký rozsah jeho působení
u orchestrů jako např. English Chamber Orchestra, Státní
filharmonie Brno, Filharmonie B. Martinů, Severočeská
filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Czech
Virtuosi. Jako hudební režisér i dirigent stál u vzniku mnoha CD i hudebních programů České televize.
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FILHARMONIE
BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN
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-ti 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 Mezinárodní hudební festival Harmonia Moraviae. Spolupráce s rozhlasem
a televizí, stejně jako nahrávky na zvukové nosiče jsou
pravidelnou součástí činnosti orchestru.

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
59

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.

MUSICA OECONOMICA PRAGENSIS
pěvecký smíšený sbor
Pěvecký smíšený sbor Musica Oeconomica Pragensis
vznikl v roce 2001. Jeho členové jsou především studenti
a absolventi Vysoké školy ekonomické, při níž soubor působí, a dále studenti jiných vysokých škol. Sbor v počátku
vedl Ota Friedl, od roku 2003 zpívá pod vedením Martiny
a Kryštofa Spiritových. Repertoár sboru je široký, spíše
ale inklinuje k hudbě mladší. Sbor za dobu svého fungování
účinkoval na řadě koncertů v Čechách i v zahraničí, na hudebních festivalech, spolupracoval s významnými sólisty
(Markéta Mazourová, Ondřej Socha…) a renomovanými
instrumentálními tělesy (Pražská komorní filharmonie…).
Sbor také získal řadu ocenění (Europees muzikfestival
voor de jeugd, 2004, Neerpelt, Belgie - 1.cena Cum laude,
Praga Cantat 2004 - 1. cena v kategorii smíšené sbory,
Festival duchovní hudby FONS 2008, Žďár nad Sázavou
- 1. cena…). V roce 2007 se sbor účastnil a spolupořádal
první ročník setkání vyspělých akademických sborů Festa
academica. V roce 2010 natočil pro firmu Bohemia music jazzově orientované CD se skladbami Boba Chilcotta
a dalších.

Socha Sira Winstona Churchilla před budovou VŠE v Praze na Žižkově
- přesná replika originálu umístěného na Parlamentním náměstí v Londýně.
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JAROSLAV JEŽEK
A OSVOBOZENÉ DIVADLO
Ježkovu tvorbu
pro Osvobozené divadlo charakterizuje nejenom bohatá hudební invence,
která obdařila písně záplavou melodií a neobyčejnou
vynalézavostí harmonickou a instrumentační, chytrým
vtipem a čarovným
smutkem pomalých
tanců, pro tuto
Ježkovu tvorbu je
stejně příznačná i
pestrost námětová. Důvodem jsou
tu nejenom texty,
které každé písni
dodávají zvláštní atmosféru a zaměřují
ji k určitým situacím, důvodem je tu
hlavně hudba sama.
Osvobozené divadlo
rozvinulo hlavní činnost za Ježkovy
hudební spolupráce
v letech 1929-38.
Toto mezidobí je politicky naplněné důležitými událostmi: hospodářská krize ohrozila svět, v Itálii vznikl fašismus, v Německu nastoupil k moci nacismus, ve Španělsku
řádila občanská válka. Zapálení říšského sněmu, zavedení
všeobecné branné povinnosti v celém Německu, obsazení
Porýní, provokace páté kolony v Československu a uchvácení Rakouska byly skutečnosti, pod jejichž vlivem žili lidé
v letech třicátých a které vedly ke katastrofálnímu požáru druhé světové války. Protože se tyto dramatické činy
uskutečňovaly v našem sousedství a zasahovaly i na naši
půdu, nemohl je nikdo u nás sledovat lhostejně. Všichni
poctiví lidé věděli, kam směřuje činnost tzv. Osy a varovali
před důsledky, které budou strašné. Osvobozené divadlo
se plně začlenilo do pokrokové fronty a jeho hry od revue
Caesar (1931) přímo kritizovaly - často ostrým výsměchem - zlověstný nacismus, jeho stín začal pokrývat
mapu Evropy kus
po kuse. Vyvolávalo
tím bouře nadšení
u demokratického
obecenstva a bouře
odporu u domácích
fašistů, kteří na
podzim roku 1938
statečně divadlo
zavřeli.
Dr. Václav Holzknecht
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16. října 2010, 16.00 h.
hotel Ariston

12. října 2010, 19.00 h.
Výtvarná škola Václava Hollara

7. října 2010, 19.30 h.
Žižkův sbor CČH na Žižkově

Miroslav Vilímec - housle
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5. října 2010, 19.30 h.
Atrium

29. září 2010, 16.30 h.
Slavín

23. září 2010, 16.30 h.
Rokycanova 8

fotogalerie
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interpreti

STUDENTI 2. ROČNÍKU KATEDRY PANTOMIMY HAMU V PRAZE:

Božena Kronychová - klavír

DAVID POPPER STRING QUARTET

BELFIATO QUINTET - dechové kvinteto

DIVADLO ŘEŠETO

19. října 2010, 19.00 h.
kostel sv. Prokopa

Viktor Bytchek - tenor

Josef Popelka - varhany

19. října 2010, 19.00 h.
kostel sv. Prokopa

19. října 2010, 19.00 h.
kostel sv. Prokopa

Dagmar Vaňkátová - soprán

19. října 2010, 19.00 h.
kostel sv. Prokopa

19. října 2010, 19.00 h.
kostel sv. Prokopa

19. října 2010, 19.00 h.
kostel sv. Prokopa

19. října 2010, 19.00 h.
kostel sv. Prokopa

16. října 2010, 16.00 h.
hotel Ariston

14. ROČNÍK FESTIVALU JIŘÍHO HOŠKA

SALONNÍ KVARTET VÁCLAVA VOMÁČKY

Pavla Kšicová - alt

Tomáš Jindra - bas

Josef Kšica - dirigent

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
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28. října 2010, 16.30 h.
Národní památník na Vítkově

28. října 2010, 16.30 h.
Národní památník na Vítkově

Marta Balejová - zpěv

Dominika Hošková - violoncello
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28. října 2010, 16.30 h.
Národní památník na Vítkově

21. 10., 3. 11., 18. 11. 2010
VZLET, Atrium, VŠE

21. října 2010, 19.30 h.
VZLET - Produkční dům

21. října 2010, 19.30 h.
VZLET - Produkční dům

21. října 2010, 19.30 h.
VZLET - Produkční dům
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LAB BAND KONZERVATOŘE JAROSLAVA JEŽKA

Tomáš Víšek - klavír

Tomáš Židek - dirigent

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

ZVONEČEK - pěvecký sbor

8. listopadu 2010, 19.30 h.
Hagibor

Audrone Eitmanaviciute - klavír
vír

/Litva/

Christina Kluge - sopránn
/SRN/

Daniel Wiesner - klavír

4. listopadu 2010, 19.30 h.
Gymnázium K. Sladkovského

1. listopadu 2010, 19.30 h.
Hudební škola hl. m. Prahy

sbormistryně

4. listopadu 2010, 19.30 h.
Gymnázium K. Sladkovského

4. listopadu 2010, 19.30 h.
Gymnázium K. Sladkovského

Jarmila Novenková

8. listopadu 2010, 19.30 h.
Hagibor

4. listopadu 2010, 19.30 h.
Gymnázium K. Sladkovského

1. listopadu 2010, 19.30 h.
Hudební škola hl. m. Prahy

28. října 2010, 16.30 h.
Národní památník na Vítkově

14. ROČNÍK FESTIVALU JIŘÍHO HOŠKA

Sabina Martinaityte - sopránn
/Litva/

Jiří Lábus - umělecký přednes

Jaroslav Mrázek - tenor

Štěpánka Heřmánková

sbormistr

GAUDIUM CANTORUM - komorní smíšený sbor
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18. listopadu 2010, 19.30 h.
VŠE

10. listopadu 2010, 19.30 h.
hotel Olšanka

10. listopadu 2010, 19.30 h.
hotel Olšanka

8. listopadu 2010, 19.30 h.
Hagibor

Pavla Jahodová - harfa
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18. listopadu 2010, 19.30 h.
VŠE

8. listopadu 2010, 19.30 h.
Hagibor
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Tomáš Koutník - dirigent

SMYČCOVÉ KVARTETO HAMU

CIGÁNSKI DIABLI /SK/

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN

MUSICA OECONOMICA PRAGENSIS - pěvecký smíšený sbor

18. listopadu 2010, 19.30 h.
VŠE

14. ROČNÍK FESTIVALU JIŘÍHO HOŠKA

5.10., 7.10., 21.10., 3.11. 2010
Atrium, Žižkův sbor CČH, VZLET

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE

Jiří Hošek

violoncello, klavír, varhany
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zajímavosti
OSOBNOSTI ODPOČÍVAJÍCÍ
NA VYŠEHRADSKÉM HŘBITOVĚ
SE VZTAHEM K ŽIŽKOVU
ZDENĚK FIBICH
skladatel
(21. 12. 1850 - 15. 10. 1900)
Vedle B. Smetany a A. Dvořáka byl
nejvýznamnějším představitelem
generace české hudby 2. poloviny
19. století. Na rozdíl od Dvořáka
byl typickým představitelem hudebního romantismu. Jeho první manželkou byla Růžena
Hanušová, po její smrti se oženil s její mladší sestrou
Betty, českou operní zpěvačkou (alt). Spolu měli syna
Richarda, pojmenovaného tak na paměť hudebního skladatele R. Wagnera.

JAN KUBELÍK
český houslista a skladatel
(5. 7. 1880 - 5. 12. 1940)
Žák Otakara Ševčíka. Od roku
1900 vystupoval s velkými úspěchy
na celém světě. Zaměřil se zvláště na
proslulá díla houslové literatury, zeé z období
bd bí hhudebního
d
jména
romantismu. Autor houslových
koncertů, kadencí k houslovým koncertům (J. Brahmse,
N. Paganiniho, L. van Beethovena, W. A. Mozarta), úpravy
části Fibichovy skladby V podvečer (Poem).
SPOLEČNOST JANA KUBELÍKA byla založena v Praze
v roce 1990 a zakládajícími členy byli i syn Jana Kubelíka,
proslulý dirigent Rafael Kubelík a dcera Anita Kubelíková.
Společnost se zaměřuje na propagaci díla slavného houslisty a skladatele Jana Kubelíka, např. na vydávání jeho
gramofonových nahrávek a uvádění Kubelíkových skladeb
do běžné koncertní praxe a vydává tiskové materiály, opatruje archivní bohatství a udržuje odkaz všech slavných
českých houslistů minulosti v povědomí široké veřejnosti.

KAREL HONZÍK
architekt
(24. 9. 1900 - 4. 2. 1960)
Nejvýznamnější teoretik české architekturické avantgardy.
Jeho vrcholným dílem (ve spolupráci s architektem J. Havlíčkem) byl
Všeobecný penzijní ústav na Žižkově považovaný za mezník ve vývoji české architektury.

ANTONÍN DVOŘÁK
skladatel
(8. 9. 1841 - 1. 5. 1904)
Pod vlivem Smetany nastoupil
společnou cestu s českými umělci
usilujícími o národní umění. Moravské
dvojzpěvy údajně složil pro rodinu
Bornů (viz pentalogii V. Neffa).
68

VLASTA BURIAN
herec, divadelní ředitel
(9. 4. 1891 - 31. 1. 1962)
Vynikal bohatým rejstříkem hlasových a mimických prostředků,
smyslem pro groteskní nadsázku,
charakteristický detail a improvizaci. Jeho popularitu komika pro níž získal označení „král komiků“, způsobil zvukový film. Manželství uzavřel v obřadní
síni Žižkovské radnice.

ANTONÍN BENJAMÍN
SVOJSÍK
zakladatel
českého skautingu
(5. 9. 1876 - 17. 9. 1938)
Profesor tělesné výchovy. Od mláě ě se sedí byl činný v Sokole. Při svých cestáchh po světě
známil se skautingem, který mu jako pedagogovi učaroval. V Čechách dal skautingu krásné jméno Junák.

VLADIMÍR SYCHRA
malíř, grafik, ilustrátor
(28. 1. 1903 - 20. 2. 1969)
Po 2. světové válce se zabýval monumentálním uměním
(Betlémská kaple, Karolinum). Při dostavbě Národního
památníku na Vítkově r. 1953 vznikla jeho mozaiková výzdoba hlavní síně.

JOSEF MOCKER
architekt
(22. 11. 1835 - 15. 2. 1899)
Nejvýznamnější představitel restaurátorského purismu v Čechách.
je autorem dominantního kostela sv.
Ludmily na Vinohradech a kostela sv.
Prokopa na Žižkově. Jeho nejvýznamnějším dílem je dostavba Svatovítské katedrály.

RUDOLF DEYL ml
ml..
herec
(6. 7. 1912 - 22. 11. 1967)
Herecké zkušenosti získával
v žižkovském divadle Akropolis.
Postupně prohluboval své charakterizační umění, které uplatnil v různorodém repertoáru.

VLADIMÍR NEFF
spisovatel
(13. 6. 1909 - 2. 9. 1983)
Do literatury vstoupil v 1. polovině 30. let 20. století detektivními
parodiemi a aktuální politickou satirou. Od roku 1939 byl spisovatelem
z povolání. V pentalogii (Sňatky z rozumu, Císařské fialky,
Zlá krev, veselá vdova, Královský vozataj) zachytil osudy dvou pražských podnikatelských rodin od 2. poloviny
19. st. do 40. let 20. století.
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JAN RYANT-DŘÍZAL
(1986)
Narodil se v Praze a od dětství
navštěvuje hodiny klavíru a kontrabasu. Byl členem sboru Pueri Gaudentes a jako kontrabasista vystupoval s četnými hudebními tělesy.
Vystudoval hudební gymnázium
Evropská
ká a nyníí je posluchačem Pražské konzervatoře
v oboru klasické skladby. Zároveň studuje Filmovou
vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Ve volném čase
se rád věnuje filmové a scénické hudbě.

Sefardské zpěvy
I.
El rey que
muncho madruga

II.
La serena

Dva syny mám s tebou,
dva s králem.

III.
Durme, durme

Si la mar era de leche,
El rey que muncho madruga. los barquitos de canela,
Onde la reina se iva. yo me mancharía entera
por salvar la mi bandiera.
La topó en sus entrensados,
con peine d`oro en su mano. Si la mar era de leche,
yo me haría pexcador,
El rey por burlar con ella,
el lado le apretava. pexcaría los mis dolores
con palavricas de amor.
Dexéx, dexéx Angelina,
tu sos mi primer namorado. En la mar hay una torre,
en la torre una ventana
Dos hijos tuyos tengo,
y dos del rey s`hazen cuatro. y en la ventana una ni?a
que a los marineros ama.
Los tuyos suven en mula,
y los del rey en cavallo. Dame la mano palomba,
para suvir a tu nido,
Los tuyos comen en mi meza,
maldicha que durmes sola,
y los del rey comen en baxo.
vengo a durmir contingo.
Los tuyos durmen en cama,
y los del rey en la`stera. Kdyby bylo moře z mléka
a loďky ze skořice,
Escapando estas palavras,
celá bych se zmáčela,
la su cara aboltaría.
abych zachránila svou čest.
Pardón, pardón Si or Rey,
un sue?o me so aría. Kdyby bylo moře z mléka,
stala bych se rybářem,
Sue? o vos sonariax,
lovila bych své bolesti
yo vo lo soltaria.
slovíčky lásky.
Con un vestido blanco,
y un collar colorado. V moři je věž,
ve věži okno,
Brzy ráno zašel král ke královně.
v okně dívka,
Měla rozpuštěné vlasy, v ruce jež miluje námořníky.
zlatý hřeben.
Podej mi ručku, holubičko,
Objal ji král a řekl: ať vejdu do tvého hnízda.
Angelino, ty jsi má první láska.

Tvoji jezdí na mule, Durme, durme hermozo hijico,
královi na koni. durme, durme con savor,
Tvoji jídají u mého stolu, cerra tu luz los ojicos,
královi na rohoži. durme, durme con savor.
To řkouc, obrátila se ke králi. A la scola tú te irás
Odpusťte králi, to byl jen sen. y la Ley t`ambezarás.
Váš sen vysvětlím: Spinkej, synku, zavři jasná očka,
bílým šatem jednou půjdeš do školy učit se
a červeným límcem. Zákonu.
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IV.
Noches, noches

V.
Cuando el rey Nimrod

Noches, noches, Cuando el rey Nimrod
buenas noches, al campo salia
noches son d`enamorar. mirava en el cielo
Ah, noches son d`enamorar. y en la estreyeria.
Dando bueltas por la cama, Vido una luz santa
como`l pexe en la mar. en la giuderia,
que havia de nacer
Ay, que noches, la mi madre, Avraham avinu.
que no son d`arrivar.
Avraham avinu padre querido,
Krásné noci, padre bendicho, luz de Israel.
jste stvořeny pro lásku.
La mujer de Terah
Házím sebou na lůžku, quedo prenada,
jako ryba v moři. de dia en dia el le preguntava.
Ach noci, De que teneij la cara tan
jež nepřicházíte… demudada?
Eya ya savia el bien que tenia.
Saludemos al compadre
y tambien al goel
y ri`hma a todo Israel.
Cierto loaremos al verdadero
al verdadero de Israel.
Když šel král Nimrod do polí,
spatřil tam svaté znamení,
že Abrahám, náš otec,
přijde na svět.
Abrahám milovaný,
světlo Izraele.
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pokračování
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VYŠŠÍ ODBORNÁ A STŘEDNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA HOLLARA
Druhá světová válka znamenala pro školu těžké období. V roce
1944 byla škola zavřena, studenti byli nasazeni na práci pro Říši
a spolupracovali s Fotoměřičským ústavem na dokumentaci památek. Po válce se znovu otvřela Státní škola grafická. V nové situaci se hledají i nové cesty vzdělávání. Je zřízeno Kuratorium pro
vybudování odborné školy grafické, v němž pracovali zástupce ministerstva školství, zástupci grafického průmyslu, Národní knihovny, Uměleckoprůmyslového muzea a dalších institucí. Výsledkem
bylo rozdělení školy na Průmyslovou školu grafickou, která dostává
budovu v dnešní Hellichově ulici a Vyšší školu uměleckého průmyslu,
která zůstala v prostorách školy v Křižovnické ulici č.7.
Nová koncepce středoškolského vyučování, ale také požadavky Vysokých uměleckých škol vedly k návratu ke specifičnosti uměleckoprůmyslových škol, které měly mít odborně výchovný
charakter a k založení samostatné školy pro přípravu obzvláště
výtvarně nadaných žáků z celé republiky. 1 září 1954 převzalo
ministerstvo kultury po dohodě s ministerstvem školství část
Vyšší uměleckoprůmslové školy v Křižovnické ulici a tak byla
založená nová čtyřletá střední škola s maturitou pod názvem
Výtvarná škola, která neměla zvláštní uměleckoprůmyslová
oddělení. Vedením školy byl pověřen František Mokrý. Škola se
stěhovala do nové budovy na Královských Vinohradech, která patřila zrušené keramické škole. Školní rok započal 15. září, protože nebylo včas dokončeno upravování nových prostor. Nově
byly otevřeny tři ročníky po třiceti vybraných žácích a studenti
z předchozí činnosti Vyšší uměleckoprůmyslové školy dokončovali své vzdělání ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. Přešel
sem i učitelský sbor, správní a techničtí zaměstnanci. Škola ještě využívala prostory ateliérů na Smíchově.

Dalších padesát
V letech 1957 až 1962 byl ředitelem školy Emanuel Famíra.
Za jeho působení byly zrušeny poslední stopy keramické školy,
keramické dílny Spojker Teplice ( ještě 50 strojů), půda byla
přestavěna na ateliéry a bylo zbouráno jihovýchodní křídlo. Byla
zrušena přípravka na vysokoškolské studium. Na počátku šedesátých let bylo otevřeno studium při zaměstnání. Opuštěny
byly ateliéry na Smíchově. Po nové změně názvu v roce 1951 se
škola jmenuje Střední odborná škola výtvarná.
V následujících letech se škola soustředila na výuku propagačního výtvarnictví, vychovala řadu známých osobností a i v omezených možnostech socialistického státu a v prostředí reálného
socializmu se podílela na šíření svého věhlasu. Pohledem do kroniky lze pozorovat, jak v padesátých letech procházely školou delegace ze zemí východního bloku, jako například z Bulharska, z NDR,
ze SSSR , z Kuby i z Číny, ale nejenom odtud, dvakrát navštívili
školu delegáni z Malajsie, z Indie, v šedesátých letech i ze Zambie,
Švédska, Rakouska, Anglie a ze Spojených států.
Nové období začíná rokem 1990 novým jménem: Výtvarná
škola Václava Hollara, tedy „Hollarka“, jak se jí už dávno mezi
lidmi říkalo podle jména náměstí, na kterém stojí. Kromě čtyřletého maturitního studia zaměřeného na propagaci se vyučuje
i na třech pomaturitních oborech se specializacemi na design
spotřebního zboží, knižní grafiku a propagační a reklamní tvorbu.
V roce 1999 byl otevřen nový maturitní obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a v roce 2004 vedla potřeba
využití nových technologií a spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy k založení Vyšší odborné školy, obor
Interaktivní grafika. 30. 4. 2006 dostala škola dnešní jméno
Vyšší odborná škola a střední umělecká škola Václava Hollara.
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Nejčerstvějším oborem Vyšší školy je v současnosti Kresba
a ilustrace v médiích, otevřený ve školním roce 2007-2008.
V současnosti má škola dva obory čtyřletého maturitního
studia: Propagační výtvarnictví a Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu. Vyšší odborná škola zahrnuje dva obory zakončené
absolutoriem: Interaktivní grafika a Kresba a ilustrace v médiích.

Hollarka se chlubí
Řadu významných absolventů školy zahajuje představitel českého informelu a hyperrealista Zdeněk Beran, nyní profesor a vedoucí Školy klasických malířských technik na pražské AVU. Ve stejném roce (1956) absolvoval i jeho souputník ve skupině Somráci
malíř Pavel Nešleha (1937-2003), od roku 1990 vedl na pražské
VŠUP ateliér malby, roku 1991 byl jmenován profesorem.

Ateliér Tvorby písma a typografie
V roce 1958 absolvoval typograf, ilustrátor, tvůrce známek a tvůrce písma Insignia a Areplos profesor Jan Solpera,
dlouholetý vedoucí ateliéru Tvorby písma na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V letech 1981-1985 vystudoval Hollarku
František Štorm, který po habilitaci jako Solperův následní vedl
ateliér Tvorba písma a typografie do roku 2008. Specializoval
se na tvorbu autorských písem a digitalizací písem českých autorů. Od roku 2008 je vedoucí tohoto ateliéru další náš absolvent, grafik Karel Haloun, který se zabývá především grafickou
úpravou obalů hudeních nosičů, knih a ilustrací.

Skupina 12/15 - Pozdě ale přece
V roce 1960 absolvoval první člen této skupiny, malíř Jiří
Sopko, nyní profesor a vedoucí Malířské školy I a rektor Akademie
výtvarných umění. V roce 1964 absolvoval další člen a spoluzakladatel skupiny, sochař a profesor Jiří Beránek, dlouholetý vedoucí
ateliéru sochařství na VŠUP v Praze, nyní v Ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 1968 opouští školu
další člen skupiny Michael Rittstein, docent a vedoucí Malířské
školy II na pražské AVU, nakonec v roce 1972 Ivan Kafka, který se
proslavil svými projekty,instalacemi a land artem.

Skupina Tvrdohlaví
První absolvoval v roce 1973 sochař Čestmír Suška, autor skleněných, dřevěných i monumentálních ocelových plastik,
a v roce 1978 sochař a malíř Jaroslav Róna, vedoucí Sochařské
školy I na Pražské AVU. V roce 1980 absolvoval grafik Michal
Cihlář, tvůrce barevných linorytů, instalací i trojrozměrných objektů, který po léta určoval výtvarnou podobu poutačů a propagačních materiálů pražské Zoologické zahrady.

Odjinud
V roce 1968 k našim absolventům přibyl odborník na umění 19. století profesor Roman Prahl, zástupce ředitele Ústavu
dějin umění FF UK. V roce 1980 absolvoval další budoucí historik umění PhDR. Dalibor Prix, dnes pracuje v Ústavu dějin umění
ČSAV a učí na Slezské univerzitě v Opavě.
Mnohem horší je vyhledávat ženy než muže, zpravidla mění
jméno až po střední škole, často i několikrát za život. Předem se
omlouvám těm, které zapadly. Za jménem Böhmová se v seznamu
maturantů z roku 1968 skrývá významná filmová dokumentaristka Helena Třeštíková, Kachyňová je původní jméno textilní výtvarnice, tvůrkyně filmových kostýmů, Elišky Nové, nyní odborné
asistentky oboru Textilní tvorba na katedře užitého umění FUD
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vágnerová je Ditta
Jiřičková, asistentka v ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Mnohem lépe se hledají ženy, které své přijmení
neměnily, jako například grafička Marie Blábolilová provokativní
umělkyně Veronika Bromová, odborná asistentka Školy Nových
médií II na pražské AVU, nebo sochařka Erika Bornová.
Nutno říci, že absolventi škole „vrací úder“ i tím, že se často
na školu vracejí a stávají se jejími pedagogy.
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