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Kontaktní adresa festivalu: 

Sudoměřská 29, 130 00 Praha 3
e-mail: hosekjj@seznam.cz 

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

V S T U P E N K Y  /  T I C K E T S :
Předprodej vstupenek, programové brožury,
zaj išťuje výhradně

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

Milí přátelé, 
příznivci 
hudebních slavností 
na Žižkově!

V letošním roce se v Praze 3 koná již 18. ročník meziná-
rodního hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim, 
jehož osm podzimních týdnů, naplněných hudebními událost-
mi, se stalo příjemnou tradicí a pevným bodem v kulturním 
kalendáři třetí městské části.

Osmnáctý ročník festivalu přichystal 14 koncertů v zají-
mavých lokalitách Žižkova, Vinohrad a Nového Města. Kro-
mě vážnějších témat jako jsou například Duchovní hudba 
a Jaroslav Seifert či Missa elegans přinese Nekonvenční 
žižkovský podzim také koncert věnovaný nejslavnějším kaba-
retním písním a humoru staré Prahy. Organizátoři připomenou 
i dvě výročí – jedním z nich jsou nedožité 90. narozeniny 
Jiřího Šlitra, kterému bude věnováno pásmo z jeho písňové 
tvorby, a 50. výročí založení Janáčkova komorního orchestru. 
Kulatiny tohoto hudebního tělesa připomene slavnostní kon-
cert s díly Antonia Vivaldiho, Leoše Janáčka a Edvarda Griega. 

Část festivalu se bude letos konat také na netradičních 
místech. Kromě obvyklých koncertních lokalit jako jsou 
Atrium na Žižkově či kostel sv. Prokopa zazní tóny hudebních 
mistrů například i v observatoři Žižkovské věže.

Přeji Vám hodně příjemných kulturních prožitků a věřím, 
že se na některém ze čtrnácti koncertů letošního Nekonvenčního 
žižkovského podzimu setkáme.

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3

Již poosmnácté se přiblížil čas podzimního festivalu, 
který pro Vás celý rok připravujeme. Věřím, že se i letošní 
ročník vzájemného setkávání v pozoruhodných prostorách 
naší městské části u příležitosti poslechu krásné hudby 
stane významným kulturním obohacením Vašeho života, 
a že Vás zavazující tradice festivalu osloví velkoryse poja-
tou dramaturgií programů s důrazem na artifi ciální umění. 
Našim mnohaletým návštěvníkům děkuji za věrnost, podpo-
rovatelům, partnerům a spolupracujícím institucím za pří-
zeň a velkorysost! Jsem přesvědčený, že pohled do nabídky 
festivalu, který je zaměřen na jubilea Roku České hudby, 
také letos probudil vysoká očekávání a společně se setkáme 
při výkonech našich i světových špičkových umělců. Přeji 
Vám mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků!

doc. Mgr. Jiří Hošek, violoncellista
zakladatel a umělecký garant festivalu
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Nekonvenční žižkovský podzim 2014

JIŘÍMU ŠLITROVI JE 90 LET 
Program počítá s uvedením 

písní méně hraných, ať už pro-
to, že předcházely vzniku di-
vadla Semafor  na texty Pavla 
Kopty, Miroslava Horníčka a Ji-
řího Suchého, nebo proto, že 
svého času zmizely z repertoá-
ru zároveň s libretem či scéná-
řem, jehož byly součástí (recital 
Benefi ce, Ďábel z Vinohrad, ze 
hry Poslední štace, z fi lmu Zločin 

v šantánu – vše na texty Jiřího Suchého). Zároveň 
však program chce zůstat otevřený obecenstvu a vyu-
žít pozoruhodného faktu, že písničky Š+S jsou zřejmě 
poslední vlnou autorské písně, která je (pětačtyřicet 
let od Šlitrovy smrti) stále ještě v obecném povědo-
mí. Půjde tedy jednak o připomenutí neznámých písní 
Jiřího Šlitra v nové interpretaci, jednak o to osvěžit si 
v paměti ty známé – a s nimi atmosféru společného, 
improvizovaného zpívání kolem klavíru. Program je 
doplněn vzpomínkovými, analytickými i básnickými 
texty, které dobový kontext a dovolují hlouběji nahléd-
nout do poetiky, jež se stala hlasem českých let šede-
sátých. Zpívají, hrají a hovoří: Přemysl Rut, Markéta 
Potužáková, Martina Kafková, Marcela Šiková.

P ÍSŇOVÁ TVORBA J IŘÍHO ŠLITRA

Babetta (t: J. Suchý)

Bíle mně matička oblékala (t: J. Suchý)

Co jsem měl dnes k obědu (t: J. Suchý, J. Šlitr)

Honky tonky blues (t: J. Suchý)

Já nemám ráda muže (t: J. Suchý)

Jó, to jsem ještě žil (t: J. Suchý)

Kapitáne, kam s tou lodí (t: J. Suchý)

Láska se nevyhne králi; Klokočí (t: J. Suchý)

Kočka na okně (t: J. Suchý)

Krajina posedlá tmou (t: J. Suchý)

Léta dozrávaní (t: Jiří Suchý); Malé kotě (t: J. Suchý)

Plná hrst 
– zpěv: P. Sedláček, P. Filipovská, 

H. Hegerová a J. Malknechtová (t: J. Suchý)

Proč se lidi nemaj rádi (t: J. Suchý)

Spodek, fi lek, král a eso 
– twist – zpěv: M. Drobný, J. Jelínek, P. Sedláček, K. Gott, 

P. Filipovská, H. Hegerová a J. Malknechtová (t: J. Suchý)

Včera neděle byla
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Ad� sář
1. koncert

23. září 2014, úterý v 16.00 h

DUCHOVNÍ HUDBA 
A JAROSLAV SEIFERT
kostel sv. Rocha
Olšanské náměstí, Praha 3

2. koncert
2. října 2014, čtvrtek v 19.30 h

VIOLONCELLOVÝ 
RECITÁL
Atrium na Žižkově
Koncertní síň
Čajkovského 12, Praha 3

3. koncert
7. října 2014, úterý v 19.30 h

APOLLON QUARTET
Novoměstská radnice
Karlovo námětí 1/23, Praha 2

4. koncert
9. října 2014, čtvrtek v 19.30 h

VERSA EST 
IN LUCTUM 
CITHARA MEA
Vokální hudba vrcholné renesance
Betlémská kaple na Žižkově
Prokopova 4, Praha 3

5. koncert
10. října 2014, pátek v 19.00 h

JIŘÍMU ŠLITROVI 
JE 90 LET
Koncert k Roku české hudby
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
Štítného 5, Praha 3

6. koncert
14. října 2014, úterý v 19.00 h

MISSA ELEGANS
kostel sv. Prokopa na Žižkově 
Sladkovského náměstí, Praha 3

7. koncert
18. října 2014, sobota v 16.00 h

KABARET 
POD STAROU 
LUCERNOU
Procházka písničkami a humorem 
staré Prahy
hotel Ariston 
Společenský sál
Seifertova 65, Praha 3

8. koncert
19. října 2014, neděle v 16.30 h

KONCERT VÍTĚZŮ 
12. ROČNÍKU 
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE 
B. MARTINŮ
Gymnázium 
a Hudební škola hl. m. Prahy
Koncertní sál 
Komenského nám. 400/9, Praha 3

9. koncert
21. října 2014, úterý v 19.00 h

SLAVNOSTNÍ KONCERT
k 50. výročí založení 
Janáčkova komorního orchestru
Bratrská jednota baptistů 
kaple 
Vinohradská 68, Praha 3-Vinohrady

10. koncert

23. října 2014, čtvrtek v 19.00 h

AVE REGINA 
CAELORUM 
ZDRÁVA BUĎ 
KRÁLOVNO NEBES…
Nejstarší hudební památky 
zemí Koruny české
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
krypta kostela
náměstí Jiřího z Poděbrad
Praha 3-Vinohrady

11. koncert
28. října 2014, úterý v 16.30 h

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT 
K STÁTNÍMU 
SVÁTKU ČR
Národní památník na Vítkově 
Slavnostní síň
U Památníku 1900, Praha 3

12. koncert
5. listopadu 2014, středa v 19.00 h

SLAVNÉ 
MINIATURY 
VELKÝCH MISTRŮ
Žižkovská radnice 
Obřadní síň
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

13. koncert
7. listopadu 2014, pátek v 19.30 h

KONCERT 
V OBLACÍCH 
Dostaveníčko na věži
Žižkovská věž 
Observatoř
Mahlerovy sady 1, Praha 3

14. koncert
13. listopadu 2014, čtvrtek v 19.30 h

SLAVNOSTNÍ 
FILHARMONICKÝ
KONCERT 
k státnímu svátku ČR
Vysoká škola ekonomická
Vencovského aula
nám. W. Churchilla 4, Praha 3
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Nekonvenční žižkovský podzim 2014

APOLLON QUARTET / smyčcové kvarteto 7. 10.

ČMUGROVÁ Sylva / alt 14. 10.

HOŠEK Jiří / violoncello 23. 9., 2. 10.
 21. 10., 28. 10., 13. 11.

HRUBÝ Jakub / bas 14. 10.

JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR 
OSTRAVA  21. 10.

KAFKOVÁ Martina / zpěv 10. 10.

KOUTNÍK Tomáš / dirigent 13. 11.

KŠICA Josef
varhanní pozitiv, varhany, dirigent 23. 9., 14. 10.

KŠICA Přemysl / varhany 14. 10.

KŠICOVÁ Pavla / alt 23. 9.

KUSNIER Ivan / baryton 28. 10.

KVARTET VÁCLAVA VOMÁČKY 18. 10.

LANGEROVÁ Věra / klavír 2. 10.

OCTOPUS PRAGENSIS 9. 10.

POPELKA Josef / varhany 28. 10.

POTUŽÁKOVÁ Markéta / mluvené slovo 10. 10.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR 
A ORCHESTR 14. 10.

RAK Jan-Matěj / kytara 5. 11.

RUBIN QUARTET 7. 11.

RUT Přemysl / zpěv, klavír, mluvené slovo 10. 10.

ŘEŠETO / divadelní spolek pražský 18. 10.

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE 
TEPLICE 13. 11. 

SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE 23. 10.

SZABO Miloš / umělecký přednes 23. 9.

ŠIKOVÁ Marcela / zpěv 10. 10.

ŠMÍD Ondřej / tenor 14. 10.

VAŇKÁTOVÁ Dagmar / soprán 14. 10.

VÍTĚZOVÉ PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE 
B. MARTINŮ 19. 10.

WEISS HOŠKOVÁ Dominika / violoncello 21. 10.
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Pavla Kšicová / alt

Jiří Hošek / violoncello

Josef Kšica / varhanní pozitiv

P. Miloš Szabo / umělecký přednes

DUCHOVNÍ 
HUDBA 
A JAROSLAV 
SEIFERT

Pavla Kšicová
účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

programprogramprogramprogramprogram

Josef SEGER (1716–1782):

Preambulum a fuga a moll

Simeni kachotam, 
Dodi-li 
(Píseň písní)

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

Michael NYMAN (*1944):

If (Z deníku Anny Frankové)
alt, violoncello a varhanní pozitiv

Johann Sebastian BACH (1685–1750):

Preludium a Sarabanda 
ze Suity č. 3 C dur 
pro sólové violoncello

František Xaver BRIXI (1732 –1771): 
Fuga a moll

Jan Křtitel VAŇHAL (1739 –1813): 
Fuga C dur
Bohuslav MARTINŮ (1890 –1959):

Sen Panny Marie; Píseň nábožná

Václav HÁLEK (*1937): Čtyři písně na texty sv. Pavla
1. Spolu s Kristem 
2. Co oko nevidělo 

3. Nepřizpůsobujte se 
4. Vy jste byli povoláni ke svobodě

          František Xaver BRIXI: Preludium C dur

Výběr básní ze sbírky Kamenný most 
básníka JAROSLAVA SEIFERTA
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KOSTEL SV. ROCHA 
na Olšanech

Kostel sv. Rocha na Olšanech byl původně sou-

částí Olšanských hřbitovů, založených v roce 1680 

jako morové pohřebiště za hradbami Prahy. Kapli 

pro pohřební obřady projektoval pravděpodobně 

J. B. Mathey a vysvěcena byla v r. 1729. Jde o barokní 

stavbu elipsovitého půdorysu bez půdního prosto-

ru, v interiéru členěnou lichým počtem tribun. Nad 

vchodem do sakristie se nachází freska J. Stettera 

z roku 1766 s námětem litanií – prosby o ochra-

nu před morem, požárem, hladem a válkou. Hlavní 

oltářní obraz pochází od Ignáce Raaba z první po-

loviny 18. století. Hlavní oltář je z r. 1879, kdy byl 

obnovován interiér kostela. Pod korunovanou Pannou 

Marií s anděly je ve spodním pásu trojice patronů 

proti moru: sv. Šebestián, sv. Rozálie a sv. Roch. Po 

zbourání cenné staré fary a hřbitovní zdi se kostel 

dostal mimo vlastní hřbitov, z bývalého I. hřbitova 

se vytvořil park, který by měl v blízkém budoucnu 

projít další úpravou, aby tato část Žižkova s jednou 

z nejrušnějších křižovatek získala prostor pro me-

ditaci s možností zastavení se uprostřed každoden-

ního ruchu. Zásluhou žižkovské Římskokatolické 

farnosti proběhla v létech 2003 – 2006 nákladná 

generální oprava kostela, který se tak vrací co nej-

více ke své původní podobě. Součástí této opravy 

byla i instalace barokních varhan, jejichž konstrukce 

i intonace je řadí k jedinečným hudebním nástrojům 

v Praze.
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Jiří Hošek
violoncello

Věra Langerová 
klavír

VIOLONCELLOVÝ 
RECITÁL 

účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

programprogramprogramprogramprogram
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Bohuslav MARTINŮ (1890 –1959): 

Sonáta pro violoncello a klavír č. 2 H286
Allegro – Largo – Allegro comodo

Variace na Rossiniho téma H290

Franz SCHUBERT (1797 –1828):  
Sonáta a moll 

Arpeggione D821 

(1824)

Allegro – Adagio – Allegretto

Radim SMETANA (*1950): 

Sonáta 
pro violoncello a klavír 
/komponováno roku 1975/
Allegro con brio – Andante – Presto

Antonín DVOŘÁK (1841 –1904): 
Rondo g moll op. 94

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ 
(1840 –1893): 

Variace 
na rokokové téma 
op. 33
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ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

V Čajkovského ulici najdete památkově chráněný 
objekt – raně barokní kostelík Povýšení sv. Kříže, zná-
mý dnes všem milovníkům hudby a výtvarného umění 
jako Atrium na Žižkově. V roce 1984 skončila rozsáhlá 
rekonstrukce objektu, při níž byla někdejší chrámová 
loď přeměněna v koncertní sál pro 120 návštěvní-

ků, vybavený koncert-
ním křídlem a var-
hanami, k barokní-
mu základu přibyla 
moderní přístavba, 
v jejímž východním 
křídle je výstavní síň. 

V pravidelně po-
řádaných komorních 
koncertech vystupují 
renomovaní umělci 
zvučných jmen, ale 
i mladí talentovaní 
umělci. V galerii se
představily desítky 

významných osobností českého výtvarného umění. 
Atrium na Žižkově nabízí návštěvníkům všech věko-
vých kategorií nejen kvalitní kulturní pořady, ale i pří-
jemné chvíle odpočin-
ku v přilehlém parku. 
Šťastné propojení mi-
nulosti se současností, 
útulnost a zároveň jistá 
vznešenost celého areálu, 
to vše přispívá k oblibě 
Atria nejen mezi obyva-
teli Žižkova.

Koncertní síň
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APOLLON QUARTET
smyčcové kvarteto

Pavel Kudelásek / housle

Radek Křižanovský / housle

Pavel Ciprys / viola

Pavel Verner / violoncello

Maurice RAVEL (1875 –1937): 

Smyčcový kvartet F dur 
Allegro moderato 
Assez vif 
Tres lent 
Vif et agité 

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904): 

Smyčcový kvartet d moll, op. 34 
Allegro

Allegretto scherzando
Adagio

Finale. Poco allegro 

          p ř e s t á v k a

Lukáš HURNÍK (1967): 
Pas de deux 

Oliver NELSON (1932–1975):

Stolen Moments 

Chick COREA (1941): 

Senor Mouse 

Pat METHENY (1954): 

Jaco

APOLLON 
QUARTET 
účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

Maurice RAVEL 

programprogramprogramprogramprogram
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NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Novoměstská radnice je jednou 

z národních kulturních památek v Pra-
ze. V současné době se zde v repre-
zentačních prostorách konají výsta-
vy, koncerty, festivaly, konference, 
rauty a další kulturní a společenské 
akce pro veřejnost i uzavřenou spo-
lečnost a také svatební obřady. Od 
roku 2011 je umístěna ve výstavních 
prostorách dlouhodobá a stále oblí-
bená Neviditelná výstava a loni na 
konci léta zde byla otevřena kavárna 
Café Neustadt, kde se konají akce pro 
mladé. Na nádvoří je umístěno piáno 
kavárníka Ondřeje Kobzy v souvis-
losti s jeho projektem Piána na ulici.  

Stavba Novoměstské radnice začala brzy po založení Nového Města 
pražského roku 1348. Karel IV. sledoval velkorysý urbanistický záměr, ply-
noucí z jeho představou budoucnosti Římské říše, která se měla rozšiřovat 
směrem na východ a jejímž hlavním městem měla být Praha. Radnice má 
bohatou minulost. Roku 1419 se zde odehrála první pražská defenestrace, 
ozbrojeného střetu mezi katolíky a vyznavači víry pod obojí, jímž začala 
husitská revoluce. Nebyla jen správním střediskem Nového Města. Roku 
1609 se tu sešli protestantští stavové, aby císaře Rudolfa II. přiměli vydat 
Majestát, který by zaručoval náboženské svobody. Dlouhou dobu budova 
sloužila také jako vězení. Na odsouzení tu v letech 1694–1695 čekal vůdce 
chodské selské rebelie Jan Sladký-Kozina. V roce 1784, po sloučení praž-
ských měst pod působnost jednoho magistrátu, se radnice stala sídlem 
trestního soudu a po roce 1859 zakoupilo radnici Presidium zemského 
soudu. Až do začátku našeho století zasedaly porotní soudy ve Velkém 
sále, který se nachází v I. patře východního křídla a má plochu 260m2. 
Jsou v něm zachovány zbytky nástěnných maleb z 16. století, vytvořených 
v duchu rudolfínského manýrismu. Politicky nejvýznamnější byl proces 
s Omladinou roku 1894, v němž bylo na základě vykonstruovaného obvi-
nění odsouzeno téměř sedmdesát osob, hlavně z řad radikálních studentů, 
mezi nimi např. Alois Rašín a Stanislav Kostka Neumann.

Dominantou Novoměstské radnice je věž, která byla dostavěna v ro-
ce 1456, byla postavena tak, aby z ní bylo možno dohlédnout za městské 
hradby. Je vysoká téměř 70 m a na ochoz vede 221 schodů. Prosklenou 
částí zazděného vjezdu u pokladny lze nahlédnout do sloupové vstupní 
síně – Mázhauzu.

V prvním patře věže se nachází původně gotická kaple, později zasvě-
cená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 
1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klen-
ba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní 
profi lovaný portál. Na jižní straně věže, asi dva metry nad zemí, je v pískov-
covém kvádru vytesán latinský nápis – palidrom – text čitelný stejně zprava 
i zleva:  SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET ANGIS – ROMA TIBI 
SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR. Od 15. století věž plnila funkci protipožární 
„strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny. Dnes 
je možno si užít z jejího ochozu jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu. 
Součástí prohlídky věže je návštěva krátkodobých výstav ve věžní galerii 
a též stálá expozice o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlé-
ho Karlova náměstí. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která 
zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou praž-
skou kotlinu.  Pou-
ze v zimním obdo-
bí je věž uzavřena.

Velký sál
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OCTOPUS 
PRAGENSIS
Lucie Bártová / soprán

Jana Dvořáková / mezzosoprán, Nadia Ladkany / alt

Dušan Růžička / tenor, Petr Svoboda / baryton

Jiří Hannsmann / bas, Pavel Černý / varhany

Petr Daněk / umělecký vedoucí

VERSA 
EST IN LUCTUM
CITHARA MEA 
Vokální hudba
vrcholné renesance

OCTOPUS 
účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

programprogramprogramprogramprogram

HUDBA V RUDOLFÍNSKÉ PRAZE
Jacobus HANDL GALLUS (1550 – 1591): 

Kyrie a Credo ex Missa Sancta Maria

Philippe de MONTE (1521 – 1603): 
Peccantem me quotidie

Charles LUYTHON (1557 – 1620): 
Lo mi rivuolgo in dietro

Kryštof HARANT (1564 – 1621): Maria Kron

HOSTÉ V RENESANČNÍCH ČECHÁCH
Claudio MONTEVERDI (1564 – 1643): 

Zefiro torna, e´l bel tempo rimena

Jacobus VAET ( c. 1529 – 1567): 
Continuo lacrimas in mortem Clementis non Papae. 
Requiem aeternam

Alonso LOBO (ca.1555 – 1617): 
Versa est in luctum. 

Ad exsequias Philip. II. Cathol. Regis. Hisp.
Nicolaus ZANGIUS (1570 – 1619): Exultate iusti in Domino

PODZIM RENESANCE
Claudio MONTEVERDI: 

Sestina. Lagrime d´Amante 
al Sepolcro dell´Amata

Prima parte – Incenerite spoglie, avara tomba
Seconda parte – Ditelo, o fi umi e voi ch´udiste Glauco

Terza parte – Dara la note il sol lume alla terra
Quarta parte – Ma te raccoglie, o Ninfa

Quinta parte – O chiome d´or, neve gentil
Sesta e ultima parte – Dunque, amate reliquie
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Řekne-li se Betlémská kap-
le, většina lidí si vzpomene 
na rekonstruovanou svatyni 
na Starém Městě, kde hlásal 
Slovo Boží mistr Jan Hus. 
Avšak rovněž Žižkov, hrdě 
se hlásící k tradici husitství, 
má svou Betlémskou kapli, 
skromně ukrytou uprostřed 
bloku pavlačových domů. 
Počátky evangelické církve na 
Žižkově byly skromné, zprvu 
se věřící scházeli po bytech, 
než mohla roku 1904 vznik-
nout první modlitebna v Husinecké ulici. Ale majitel domu se už tehdy 
choval tržně - místo nezámožné církve chtěl v domě umístit nejprve 
hostinec a nakonec se spokojil s kinematografi ckým podnikatelem 
Moravcem, který modlitebnu adaptoval na biograf Edison. Evangelíci 
s nepatrným kapitálem se rozhodli zakoupit řadový dům v Prokopově 
ulici, tehdy hlavní třídě vroubené stromořadím, kudy projížděla i elek-
trická dráha. K domu náležela prostorná parcela, na níž se kdysi těžil 
písek pro okolní stavby. Jáma, zavezená bouračkami z pražské asana-
ce, se zdála být vhodným místem pro stavbu sborového domu s kaplí 
a byty. Smlouva s řezníkem Poupou byla roku 1912 podepsána a zbý-
valo vyřešit dva problémy – technický a právní. S tím si hravě pora-

dila karlínská stavitelská fi rma 
Blecha, když navrhla položit pod 
základy cementovou desku, aby 
stěny kaple neklesaly do násy-
pu. Horší to bylo se sousedy, 
kteří protestovali proti zastavění 
dvora a spor hnali až k nejvyšší 
instanci. Úřady nakonec stavbu 
povolily, ala ve zmenšeném roz-

sahu, bez bytů, které vznikly až roku 1928 nástavbou předního domu. 
Blechova fi rma zadala vypracování projektu mladému architektovi Emilu 
Králíčkovi, který již dříve navrhl např. dům Diamant na nároží Spálené 
ulice. Uplatněním kubistického tvarosloví v sakrální stavbě představuje 
jedinečný stavitelský typ v celosvětovém kontextu. V dalších letech do-
šlo sice k drobným stavebním úpravám a přístavbám, ale na celkovém 
vzhledu kaple nic nezměnily. Unikátní kubismus v interiéru vhodně zdů-
raznila i nová malba provedená studenty žižkovské uměleckoprůmyslo-
vé školy z ateliéru prof. Pavla Nováka v roce 1992. Stavební vývoj kaple 
dovršila přístavba sakristie nazvané Švýcarská síň a zvonice v roce 
1938, podle projektu arch. Bohumila Kozáka. Zvon, který darovali švý-
carští evangelíci z Balgachu, se na věži poprvé rozezněl v červnu 1938. 
Oběti německé okupace připomíná pamětní deska – v prvé řadě vy-
vražděnou rodinu Fafkovu, obětavé pomocníky statečných parašutistů. 
Ještě během Květnového povstání Němci, opevnění na vrchu Vítkově, 
prostřelili granátem vysoko nad okolní zástavbou čnějící boční stěnu 
předního domu. Po válce kapli hrozilo vážné nebezpečí, že bude zbořena 
v rámci velkolepé asanace a přestavby Žižkova. Díky úsilí tehdejšího 
faráře Františka Potměšila se však podařilo přesvědčit rozhodující 
činitele o její his-
torické hodnotě 
a roku 1975 by-
la prohlášena kul-
turní památkou.

BETLÉMSKÁ KAPLE 
na Žižkově

KUBISTICKÝ KOSTEL 
na dvoře

Fa
rn

í s
bo

r Č
es

ko
br

at
rs

ké
 c

írk
ve

 e
va

ng
el

ic
ké

   
M

gr
. P

av
el

 K
al

us
 –

 fa
rá

ř  
 P

ro
ko

po
va

 4
, 1

30
 0

0 
 P

ra
ha

 3
  e

-m
ai

l: 
zi

zk
ov

1@
ev

an
gn

et
.c

z 
  w

w
w

.z
iz

ko
v1

.e
va

ng
ne

t.c
z



17

Ži
žk

ov
sk

é 
di

va
dl

o 
Já

ry
 C

im
rm

an
a 

  Š
tít

né
ho

 5
, P

ra
ha

 3
Martina Kafková / zpěv

Markéta Potužáková 
mluvené slovo

Marcela Šiková / zpěv

Přemysl Rut 
zpěv, klavír, mluvené slovo

JIŘÍMU  
ŠLITROVI
JE 90 LET 
Koncert 
k Roku 
české hudby 

Martina Kafková
účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

programprogramprogramprogramprogram
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Jiří ŠLITR (1924 –1969) písňová tvorba: 
Drožkář, Vztyčte tu tyč, 
Černá Jessie 
na texty Pavla Kopty

Potkal jsem jelena, 
Píseň vazače knih 

na texty Miroslava Horníčka 

Malý hlouček kadeřníků, 
Opilá bílá myška 
na texty Jiřího Suchého

Píseň Hamleta 
o hvězdách, 

Jsem za mřížemi 
z recitalu Benefice, 

na texty 
Jiřího Suchého

Ukrejvám rozpaky, Kdyby tudy tekl Nil 
z recitalu Ďábel z Vinohrad, 
na texty Jiřího Suchého

Taková láska, 
Povídal nám jeden zpěvu znalec, Horečky 

ze hry Poslední štace, na texty Jiřího Suchého

Poklad 
z fi lmu Zločin v šantánu, na texty Jiřího Suchého

„a jiné písně, na které přijde řeč“
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ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO 
Járy Cimrmana

Mod Dům ve Štítného 
ulici č. 5 na Žižkově byl 
postaven roku 1875 sta-
vitelem Hodanem. V pří-
zemí domu byl zřízen 
hostinec U rytíře Dalimi-
la, později zvaný U Jana 
Lucemburského. Sou-
částí hostince byla vel-
ká taneční síň. Když se 
kolem roku 1883 zača-
la v rozrůstající se obci 
jevit potřeba zbudovat 
kapli, koupil dům za 
31 000 zlatých Spolek 
pro vystavění katolické-

ho kostela na Žižkově. Hostinec byl zrušen a taneční síň adap-
tována na kapli zasvěcenou Panně Marii. Při kapli měly sestry 
řádu Boromejek dětskou opatrovnu. Po vystavění kostela 
sv. Prokopa zůstala kaple využívána školní mládeží a zbytek 
domu, zvýšený o jedno patro, připadl nově zřízenému gym-
náziu. Po jeho odstěhování získala zdejší učebny Veřejná 
obchodní škola Grémia pražského obchodnictva na Žižkově. 
Roku 1919 byla kaple zrušena a objekt byl adaptován k „lido-
výchovným účelům“. Proti průčelní stěně bylo postaveno 
pódium a v hledišti umístěno 208 sedadel. Nově zřízená síň 
nesla jméno prvního prezidenta T. G. Masaryka a stala se 
dějištěm velké řady kulturních akcí – přednášek, hudebních, 
recitačních a společenských besed, ale i divadelních předsta-
vení. Od té doby, prakticky až do druhé světové války, prošla 
budova různými úpravami, které měly jediný cíl, vybudovat 
zde funkční divadelní prostor. Od roku 1972 zde působila 
především Scéna Městského osvětového sboru pod vedením 
Ing. Františka Síly. Po skončení druhé světové války byla 
Masarykova síň ve Štítného ulici přejmenována na Síň lidové 
umělecké tvořivosti (LUT) a byla opět vyhrazena potřebám 
osvětové činnosti a při sporadickém účinkování ochotnic-
kých souborů se hrálo v rámci nové reorganizace pod názvem 
Žižkovské divadlo. V roce 1960 bylo pro nevyhovující je-
vištní vybavení a zastaralé bezpečnostní zařízení uzavřeno. 
Zrekonstruovaná scéna byla pod názvem Žižkovské divadlo 
znovu uvedena do provozu v sezóně 1976/77 a od této doby 
se stala zázemím mnoha renomovaných souborů a hosto-
vala zde celá plejáda významných umělců. Účinkovaly zde 
vedle amatérských souborů divadelní veličiny např. Studio Y, 
Činoherní studio Ústí nad Labem, Naivní divadlo Liberec, 
Miroslav Horníček a řada dalších. Pod vlivem přelomových 
událostí roku 1989 bylo Žižkovské divadlo přejmenováno 
na Žižkovské divadlo T. G. Masaryka a po příchodu Divadla 
Járy Cimrma-
na (1992) od 
sezóny 96/97 
na Žižkovské 
divadlo Járy 
Cimrmana.
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Bedřich Antonín WIEDERMANN 
(1883 – 1951):

Impetuoso pro varhany

Jan Ev. Antonín KOŽELUH (1738 – 1814):

Missa Elegans
KYRIE – GLORIA – CREDO 
SANCTUS – BENEDICTUS – AGNUS DEI

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):

Tři duchovní zpěvy
Ave Maria op. 19b 

Hymnus ad laudes 
in Festo Ss. Trinitatis

Ave Maris Stella op. 19b

František Xaver BRIXI (1732 – 1771):

Missa Solemnis in D
KYRIE ELEISON I – CHRISTE ELEISON – KYRIE ELEISON II

GLORIA IN EXCELSIS DEO 

MISSA 
ELEGANS 
 

účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

Bedřich Antonín WIEDERMANN 

programprogramprogramprogramprogram

PRAŽŠTÍ KATEDRÁLNÍ SÓLISTÉ
Dagmar Vaňkátová / soprán

Sylva Čmugrová / alt

Ondřej Šmíd / tenor, Jakub Hrubý / bas

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR 
A ORCHESTR

Přemysl Kšica / varhany

Josef Kšica / dirigent
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GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Laudamus te – Domine Deus 

Qui tollis – Quoniam tu solus Cum Sancto Spiritu
CREDO 

SANCTUS 
BENEDICTUS 

HOSANNA 
AGNUS DEI
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KOSTEL SV. PROKOPA

Kostel sv. Prokopa je přirozenou dominan-
tou Žižkova na Sladkovského náměstí, v místech, 
kde kdysi stávala usedlost Reismonka. Jde o troj-
lodní sloupový novogotický chrám, který v roce 
2003 oslavil sté výročí svého posvěcení. To vyko-
nal 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 dokon-
čil 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 posta-
vený 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 kláš-
teře v pražských Emauzích. Křídlový oltář zdobí 
sochy sv. Prokopa obklopeného slovanskými věro-
zvěsty sv. Cyrilem a Metodějem a osm výjevů ze 
života a legendy patrona kostela. Po generální opra-
vě tohoto kostela v devadesátých letech 20. století 
se dočkaly opravy chrámové varhany.
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Josef Heřman ZEFI: Pepi 

Zdeněk LIŠKA / Vladimír SÍS:
Dejte mu zahrát 
pane inspektore 

lidová: Na Františku 

Vladimír VODIČKA 
/ Pavel KOPTA:

Já mám ráda políra 

Petr Kůs: 
Stál na nároží bijásek 

Karel HAŠLER: Čí je Praha? 

Sláva MACH / Vladimír SÝKORA:
Ručičky nebojte se 

aneb Žižkovská píseň práce

Jára BENEŠ / Karel TOBIS:
Zaječí pacička 

Béďa KRÁL: Falešní hráči 

Géza VČELIČKA:
Krásná je za noci 

matička Praha / lidová 

John GOLLWELL 
/ František VODIČKA: 
Nepudeme spát až ráno v šest 

lidová / Alois TICHÝ:
Lidičky já mám rád pivo 

Karel HAŠLER 
(1879 – 1941):
In Italien 
O starém 
kocourovi 

Vlasta BURIAN:
To neznáte Hadimršku 

J. KOVÁŘ / Emanuel BROŽÍK:
Když jsem šla na trávu 

Vlasta BURIAN:
Mě koupali co děcko 

Jaroslav JAKOUBEK 
/ Luboš FIŠER: 
Tyjátr

KABARET 
POD STAROU
LUCERNOU 
Procházka písničkami a humorem
staré Prahy

účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující
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HOTEL
ARISTON

★★★

K poslechu i tanci vyhrává 
Komorní kvarteto Antonína Vomáčky 

Sestavil a s umělci pro jeviště secvičil Jiří KnotZpívají známá kabaretní esa:Václav Vomáčka, Petr Šplíchal, 
Hana Šváchová, Bedřich Švácha, Markéta Šváchová 

Tančí: Mína a Týna
Hrají: 

Předešlí a Líba Šplíchalová, Helena Kazmarová, 
Ivan Kazmar, Amálie Knotová, Jan Kostroun, Jiří Knot
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KVARTET 
VÁCLAVA VOMÁČKY
Jana Perglová
Jiří Šrámek 
Jakub Chmelař
Václav Vomáčka

DIVADLO 
ŘEŠETO

N E J S L A V N Ě J Š Í 
K A B A R E T N Í  P Í S N Ě :
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HOTEL ARISTON 
Společenský sál

Nedílnou součást žižkovské historie tvoří po-
hostinství a hotelnictví. Pokud se nejednalo o „ho-
dinové“ hotely, využívali služeb hotelů za Rakouska 
hlavně obchodní cestující, nebo občané z okolních 
obcí, kteří si na Žižkově, středisku samostatného 
politického a soudního okresu, vyřizovali své úřed-
ní záležitosti. Nejstarším žižkovským hotelem je 
dnešní hotel Ariston. V roce 1889 jej vystavěl pod-
nikatel 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 ubyto-
vání s rodinnou atmosférou v 59 pokojích a v sou-
časnosti 
jej provo-
zuje spo-
l e č n o s t 
H&H Ho-
tels, Inc. 

HOTEL
ARISTON

★★★
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Slavnostní vyhlášení 
a předání cen soutěže BM

Koncert vítězů 

Bedřich SMETANA (1824 – 1884): 

Kdo v zlaté struny zahrát zná, Nekamenujte proroky
z písňového cyklu Večerní písně

Michail Ivanovič GLINKA (1804 – 1857): Večerní hvězda

Petr EBEN (1929 – 2007): Summer is come

KONCERT VÍTĚZŮ 
12. ROČNÍKU 
PÍSŇOVÉ 
SOUTĚŽE
B. MARTINŮ
účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

Slavnostní vyhlášení 
programprogramprogramprogramprogram

Vítězové 12. ročníku 
Písňové soutěže BM z r. 2014

Držitelé prvních cen 
loňského 11. ročníku 
Písňové soutěže BM z r. 2013:

Zsófi a Moravcsíková (vítěz kategorie I B)

Vincenc Ignác Novotný (vítěz kategorie I C)
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KATEGORIE D + I
Ivana Lukášová 
předsedkyně poroty
pěvecký pedagog, 
Vysoké Mýto

Mgr. Václava Duchoslavová
pěvecký pedagog, Praha

Mgr. Karel Nedoma
pěvecký pedagog,
ředitel ZUŠ Praha - Zbraslav

Mgr. Renata Pechancová
pěvecký pedagog, Litomyšl

MUDr. Jitka Vydrová
vedoucí lékařka 
Hlasového centra Praha

KATEGORIE II
Doc. Zdeněk Šmukař
předseda poroty
pěvecký pedagog, 
vedoucí pěvecké katedry JAMU Brno

PhDr. Jarmila Janíčková
pěvecký pedagog, Konzervatoř Brno

Prof. Dr. hab. Piotr Łykowski
pěvecký pedagog, vedoucí pěvecké 
katedry Hudební akademie 
Karola Lipinského, Wroclaw

MgA. Emília Sadloňová, PhD.
pěvecký pedagog, Katedra hudby FHV, 
Žilinská univerzita, Konzervatoř Žilina

Prof. Jitka Soběhartová
pěvecký pedagog, vedoucí pěveckého 
odd. na Konzervatoři v Praze

SLOŽENÍ POROTY XII. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE BOHUSLAVA MARTINŮ R. 2014
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GYMNÁZIUM 
A HUDEBNÍ ŠKOLA 

hl. m. 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 společ-
ný projekt gymnaziálního studia s hudebním zaměře-
ním, který je při spolupráci s jednotlivými pedagogy 
Hudební fakulty AMU novou formou využití pedago-
gického 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 ná-
městí v Praze 3 zahájit studium prvních 107 studentů 
osmiletého studia s hudebním zaměřením Gymnázia 
Jana Nerudy. Charakteristickým znakem školy a jed-
ním z nejdůležitějších základů jejích úspěchů je boha-
tý 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 absol-
venti, učitelé školy a hosté, ale též čelní představitelé 
českého koncertního umění. Z potřeby rozšíření kon-
certního 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
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Jan ZACH (1699 – 1773):  
Sinfonia No. 2 in A 
Presto con brio
Andante
Menuetto 

Antonio VIVALDI (1678 – 1741):  
Concerto for 2 Cellos in G minor, 

RV 531 
Allegro (moderato) 

Largo 
Allegro

   p ř e s t á v k a

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

Leoš JANÁČEK: 
Idyla for String Orchestra
Andante – Allegro – Moderato – Allegro 
Adagio – Scherzo – Moderato

Edvard Hagerup GRIEG (1843 – 1907):  
Suita „Z časů Holbergových“ 

pro smyčcový orchestr 
op. 40

Praeludium (Allegro vivace) 
Sarabande (Andante)

Gavotte (Allegretto) 
Air (Andante religioso) 

Rigaudon (Allegro con brio)

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT 
k 50. výročí založení 
Janáčkova 
komorního orchestru

účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující

Jan ZACH (1699 – 1773):

programprogramprogramprogramprogram

JANÁČKŮV 
KOMORNÍ ORCHESTR 
OSTRAVA
Dominika Weiss Hošková,
Jiří Hošek / violoncello
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BRATRSKÁ JEDNOTA 
BAPTISTŮ – kaple

Modlitebna Bra-

trské jednoty bap-

tistů se nachází 

ve dvoraně domu 

čp. 76 na náměstí 

Krále Jiřího z Po-

děbrad, Vinohrad-

ská třída č. 68. 

Modlitebnu vypro-

jektoval v pozdním 

secesním slohu a též 

realizoval významný 

český architekt prof. 

Ing. arch. Bohumír 

Kozák v letech 1912 

až 1915. 
Modlitebna byla slavnostně otevřena v roce 1915 při 

příležitosti 500. výročí upálení Mistra Jana Husa. Autor 
projektu v rámci dispozičního řešení plně respektoval 
požadavky církevního společenství včetně jedinečné-
ho včlenění baptisteria do průčelí hlavní bohoslužebné 
místnosti, jakož i umístění varhan do čela místnosti nad 
baptistrium. V letech 1981 až 1985 prošla celá stavba 
modlitebny generální opravou a rekonstrukcí veškeré 
technické infrastruktury a při té příležitosti byla rozšířena 
o náročnou přístavbu, která spolu s dispozicí původní 
modlitebny umožňuje plné rozvinutí nejrůznější církev-
ní činnosti. Vypracováním projektu rekonstrukce i pří-
stavby včetně interiéru byl pověřen někdejší posluchač 
prof. Ing. arch. Kozáka na ČVUT, člen vinohradského 
sboru Ing. arch. Daniel Mathauser. Vedle Českého sboru 
Bratrské jednoty baptistů mívá v modlitebně své pravi-
delné bohoslužby Mezinárodní baptistický sbor (v ang-
ličtině) a dále sbor čínských křesťanů. Pro řadu předností 
této stavby zejména z hlediska její mimořádné kapaci-
ty (500 míst) je modlitebna propůjčována jednorázově 
nejrůznějším církvím včetně ekumenických slavností.
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Kateřina Vožická, 
Jiří, Klára, Anežka, Veronika a Vlastislav 

M a t o u š kov i
zobcové fl étny, niněra, dudy, hackbret, gernzhorn, 

platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse etc.

SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE
účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující
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Ave coronata-Alma parens 
– AVE REGINA 
m3v (Fra.345v-346r, Spec.420-421) 
Hospodyne pomyluy ny 
(CZ anon. ca 11. stol.) 
Angelus ad virginem 
1v (Fra. 241v242r) 
Lux vera lucis 
2v (Anon.13. st.) 
Insignis infantule 
(Spec. 465, Fra. 326v-327r)
Sophia nasci 
– O quam-Magi videntes 
m3v (Spec. 497, Fra. 331)
Palmiger a vernulis 
(Spec.500-1, Fra.332-3) 
Prelustri elucencia 
(Petrus Wilhelmi de Grudencz, 
1400-1480, Fra.285v-286v, Spec.565) 
Pneuma eucar – Veni vere 
– Dator eya – Paraclito tripudia 
m4v (Petrus Wilhelmi de Grudencz, 
1400-1480, Fra.336v-338r, Spec.504-507) 
Jesus Christus nostra salus 
3v (Spec.507) 
Salve lux fi delium rot.v ad lib. 
(Fra.261) 
Preformosa elegantis 2v 
(Petrus Wilhelmi de Grudencz, 1400-1480, 
Fra.348r, Spec.527) 

Huius sit-Quem pastores
-Natus est 
m3v (Spec.455,Fra.326) 
Sicut cedrus 
3v (Spec.475) 

Sanctissima mitissima 
2v (Fra.260-261) 

Surrexit Christus hodie 
1v (Fra.273v) 

Iam Christus ab inferis 
(Fra. 274r-274v) 

Buoh wssemohucy 
2v (Jist.knc.164) 

Flosculum amenitatis 
3v (Spec.494) 
Presulem ephebeatum rot. 
4v (Petrus Wilhelmi de Grudencz, 
1400-1480, Spec.522-3,
Fra.342v-343r) 
Christus surrexit vinctos
-Chorus nove-Christus surrexit 
m3v (Fra.334v-335) 
Ave fuit 
4v (Špalek) 
Ave regina 
3v (Spec. 447, Fra.311) 
přídavek:
Unde gaudent angeli 
rot.3v (Spec.531)

Není-li uveden autor, je skladba anonymní.
2v  = cancio (zpěv) pro 2 hlasy
m3v  =   motetus (vícetextové moteto) 

pro 3 hlasy
rot.4v  = rotulum (kánon) pro 4 hlasy

rot.v ad lib. =  rotulum 
pro libovolný počet hlasů

Fra. 261   =  Codex Franus str. 261
Spec.    = Codex Speciálník
Jist. knc.  = Jistebnický kancionál

Z K R AT K Y  A  V Y S V Ě T L I V K Y

AVE REGINA 
CAELORUM
ZDRÁVA BUĎ
KRÁLOVNO
NEBES… 
Nejstarší hudební památky 
zemí Koruny české
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KOSTEL 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE 
PÁNĚ 
– krypta

Uprostřed náměstí Jiřího z Poděbrad stojí monumentální 
stavba slovinského architekta Josipa Plečnika (1872–1957), 
římskokatolický kostel zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Páně. 
Na první pohled upoutá širokou věží s hodinami, jejichž 
vnitřní průměr je 7,25 m; při pečlivější prohlídce zvenku ob-
jevíme královské atributy (fasádu připomínající hermelínový 
plášť, na vrcholu věže jablko s křížem a na ručičkách hodin 
korunky zdobící monogramy Ježíše Krista a Panny Marie), 
jimiž architekt vzdal hold Kristu Králi. Interiér kostela pře-
kvapí svou jednoduchostí a vzdušností. Na čelní stěně nad 
hlavním oltářem nás vítá socha Krista s otevřenou náručí, 
o něco níže stojí čestnou stráž šest národních patronů (při 
pohledu zleva sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka, sv. Vojtěch, 
sv. Václav, sv. Ludmila a sv. Prokop). Rohové oltáře jsou 
zasvěceny sv. Josefovi a Panně Marii, postranní oltáře sv. 
Antonínovi z Padovy a sv. Terezii z Lisieux. Sochy na čelní 
stěně jsou dílem Damiana Pešana (1887 – po 1969) a sochy 
na oltářích zhotovil Antonín Berka (1905–1995); všechny 
jsou dřevěné, částečně zlacené. Hlavní oltář je z jarošovic-
kého mramoru, rohové oltáře z ostružínského a postranní 
z kararského mramoru. Okna byla zhotovena podle návrhů 
Karla Svolinského (1896–1986) a zobrazují starokřesťanské 
symboly. K modlitbě a bohoslužbám nás zvou dva zvony, 
které v r. 1992 ulil Petr Rudolf Manoušek v Praze -Zbraslavi 
jako náhradu za pět zvonů z dílny jeho dědečka, které padly 
za oběť válečné rekvizici. Základní kámen kostela nese 
datum 28. října 1928; kostel byl posvěcen 8. května 1932. 
Dne 8. února 2010 byl vládou České republiky prohlášen 
za národní kulturní památku a farnost spolu s odborníky 
a s Městskou částí Praha 3 usiluje o zápis kostela do 
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
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Ivan Kusnier / baryton
sólista opery Národního divadla

Jiří Hošek / violoncello

Josef Popelka / varhany

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT
K STÁTNÍMU 
SVÁTKU ČR
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Stá tn í  hymna  České  repub l i ky 

Johann Sebastian BACH (1685– 1750):

Preludium a fuga e moll BWV 548

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):

Biblické písně, 1. část
Oblak a mrákota jest vůkol!

Skrýše má a pavéza má Ty jsi
Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou

Hospodin jest můj pastýř
Bože! Bože! Píseň novou

Antonín DVOŘÁK:
Preludium D dur 

Antonín DVOŘÁK:
Koncert h moll 
pro violoncello op. 104
II. Adagio ma non troppo

Antonín DVOŘÁK:
Biblické písně, 2. část
Slyš, ó Bože, volání mé
Při řekách babylonských
Popatřiž na mne 
a smiluj se nade mnou
Pozdvihuji oči svých k horám
Zpívejte Hospodinu píseň novou

Jan ZACH (1699 – 1773):  
Preludium a fuga c moll pro varhany
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NÁRODNÍ PAMÁTNÍK 
na Vítkově 

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 le-
gionářů, kteří se o samostatný stát významnou měrou zasloužili, 
někdejší zadání rozšířila. Projekt Památníku národního osvoboze-
ní, 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 vál-
ky. 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 uscho-
vaná 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 zpří-
stupněna až v roce 1955, ale jako Síň Rudé armády. I do historie 
nyní již Národního památníku se rozhodující měrou promítly poli-
tické poměry. V roce 1953 zde bylo otevřeno Mauzoleum Klementa 
Gottwalda, začaly zde být ukládány ostatky dalších komunistických 
funkcionářů. Historie legionářů měla 
zmizet. Gottwaldův hrob byzantského 
stylu byl nákladným způsobem udržo-
ván do roku 1962, kdy byla jeho mumie 
zpopelněna. Památník pak jako ideolo-
gický symbol ztrácel na významnosti. 
Byl zde ještě uložen popel prezidentů 
A. Zápotockého a L. Svobody, probí-
haly 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 funkci-
onářů odevzdán pozůstalým. Národní 
památník byl uzavřen, navštívit jsme jej mohli jen při několika ve-
řejných 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 připo-
míná 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 re-
publiky. Poznáme, že součástí původního vybavení slavnostní síně 
Památníku na Vítkově jsou dodnes funkční mohutné varhany, které 
se v posledních 14 letech vždy v plné kráse rozezněly právě při 
koncertech žižkovského hudebního festivalu.

Národní památník na Vítkově je nejen moderním muzeem české 
a československé historie, ale také kulturním centrem. V předminulém 
roce se zde uskutečnily divadelní představení v rámci projektu Živé ději-
ny: Obrazy 20. století. Své návštěvníky již lákal na zajímavé výstavy např. 
Zlatá? šedesátá. Vzpomínky a realita.; Volby aneb jak jsme v historii (ne) 
volili. či Rudá muzea. Stálá expozice byla nyní rozšířena o novou část 
Laboratoř moci připomínající období 50. let v Československu. Nedílnou 
součástí Památníku je krásná vyhlídka na Prahu.
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koncert č. 12
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Jan-Matěj Rak
kytara
Jan-Matěj Rak
účinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkujícíúčinkující
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SLAVNÉ 
MINIATURY
VELKÝCH 
MISTRŮ

Jan-Matěj RAK: Ukolébavka 

J. S. BACH (1685 – 1750): 
Menuet /originální tónina G dur/ 
Preludium C dur 
Bourée

Jan Antonín LOSY 
hrabě z Losinthalu (asi 1646 – 1721): 
Sarabanda 

Josef Antonín SEYDL 
(1775 – 1837):
Panna růžowá w lesjčku 

Jan Nepomuk GLASSER (1690 – 17??): 
Aria;  Gigue 
Josef Antonín SEYDL: Podzimek 

František Xaver BRIXI (1732 – 1771): 
Seykorka 

p ř e s t á v k a 

Bedřich SMETANA (1824 – 1884): 
Jiřinková polka 

Antonín DVOŘÁK 
(1841 – 1904): 
Humoreska č. 7 
Valčík A dur 

Bedřich SMETANA: 
Skočná /z Prodané nevěsty/ 

Jaroslav JEŽEK (1906 – 1942): 
Tmavomodrý svět 

František KMOCH 
(1848 – 1912): 
Na motoru 

J. S. BACH: Air 

Josef Antonín SEYDL: Zpěw domácj weselosti
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ŽIŽKOVSKÁ RADNICE 
Obřadní síň

Neobarokní budova Žižkovské radnice na Hav-

líčkově náměstí, dnes sídlo Úřadu městské části 

Praha 3, byla postavena v letech 1889–1890 podle 

plánů architekta Jana Šimáčka a slavnostně otev-

řena při zahájení Jubilejní výstavy 14. 5. 1891. 

Propojením s nově rekonstruovaným sousedícím 

domem v Lipanské ulici došlo v roce 1998 k rozší-

ření historické části objektu. Svatební a obřadní síň 

radnice sloužila od otevření v roce 1890 až do roku 

1911 schůzím zastupitelstva města Žižkova. Stěnu 

historického sálu zdobí originál obrazu v dobovém 

rámu Bitva na hoře Vítkově (z roku 1907) – dílo 

Adolfa Liebschera (1857–1919). Ze svatební síně 

vykročili do manželského života např. herec Vlasta 

Burian, či dvakrát prezident Václav Havel. V ro-

ce 1928 se zde ženil básník Jaroslav Seifert. 

Před budo-

vou se nachází 

pomník Karla 

Havlíčka Bo-

rovského, dílo 

J. Stachovské-

ho z roku 1911, 

vytvořené ve 

dvou odlitcích 

– pro Prahu 

a Kutnou Horu.
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koncert č. 13
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KONCERT 
V OBLACÍCH
Dostaveníčko 
na věži

RUBIN QUARTET
Helena Gerlichová / housle, Eva Petrů / housle

Milada Procházková / violoncello

Jiří Ton / kytara

Georg Friedrich HÄNDEL 
(1685 – 1759):

Rejoicing
Adam MICHNA 
Z OTRADOVIC 
(1600 – 1676): 

Andělské přátelství
Johann Sebastian BACH 
(1685 – 1750): Badinerie

Camille 
SAINT-SAËNS 

(1835 – 1921): 

Labuť
Nikolaj RIMSKIJ-KORSAKOV 
(1844 – 1908): 

Let čmeláka 
César FRANCK 
(1822 – 1890): 

Panis Angelicus
Bedřich SMETANA (1824 – 1884): 

Jiřinková polka

Antonín DVOŘÁK 
(1841 – 1904): Valčík A dur
Johannes BRAHMS 
(1833 – 1897): 

Uherský tanec č. 5 
Antonín DVOŘÁK: 
Humoreska 

Harold ARLEN (1905 – 1986): 

Somewhere 
over the Rainbow
Andrew LLOYD WEBBER (1948):

Think of me 
Astor PIAZZOLLA 
(1921 – 1992): Oblivion 

Astor PIAZZOLLA: Libertango
Bill FINEGEN (1928 – 2008): 

Song of Volga Boatmen
Jaroslav JEŽEK (1906 – 1942): 

Když jsem kytici vázala
Jaroslav JEŽEK: Bugatti step

 RAUTOVÉ MENU
 připravil Tower Park Praha

 CATERING OBLACA

STUDENÉ POKRMY/SALÁTY
trhané listy salátu s grilovanou zeleninou

ceasar salát s krutony

TEPLÉ POKRMY
hovězí guláš s houskovými knedlíky

penne amatriciana
šunka od kosti s bramborovým pyré

DEZERTY
šlehačková roláda, mramorová bábovka

V jednotné ceně vstupenky 330,- Kč je zahrnuto:
• vstup na věž • koncertní program • menu Cateringu Oblaca

G
. F

. H
än

de
l

C.
 F

ra
nc

k

N
. R

im
sk

ij-
Ko

rs
ak

ov

H
. A

rle
n

A.
 P

ia
zz

ol
la



34

TOWER PARK PRAHA 
Žižkovská televizní věž byla 

postavena v letech 1985–1992 
podle projektu Ing. Arch. Václava 
Aulického a Dr. Ing. Jiřího Kozá-
ka. Navzdory kritickým ohlasům 
místních obyvatel, kteří pouka-
zovali na kontrast high-tech archi-
tektury a historického okolí Žiž-
kova, byla věž dokončena. Dnes 
je oceňovanou dominantou praž-
ského panoramatu, jejíž nedílnou 
součástí je i deset miminek špl-
hajících po věži nahoru a dolů. 
V letech 2011–2012 prošla věž 
kompletní rekonstrukcí vnitřních 
prostor. Tým uznávaných českých 
architektů a umělců byl pověřen 
navrhnout nový interiér a vytvořit 
interaktivní prostředí. Žižkovská 

televizní věž byla poté Přejmenována na TOWER PARK PRAHA. 
Věž televizního vysílače je z technického hlediska unikátní – výky-
vy jsou eliminovány speciálními kyvadly uvnitř konstrukce, která 
se skládá z 3 válcovitých ocelových tubusů a 3 kabin. Na těchto 
tubusech jsou umístěny kabiny s vysílací technikou. Základna bu-
dovy se nachází v hloubce 15m pod povrchem. Tubusy věže pak 
dosahují výšky 134 m. 360° stupňů výhled na Prahu, interaktivní 
vyhlídka, gastronomický komplex OBLACA – to je popis TOWER 
PARK PRAHA ve zkratce. Se svými 216 m je nejen nejvyšší stav-
bou v Praze, ale také nejvyšší věží a nejvyšší vyhlídkovou plošinou 
v České republice. Patro observatoře v 93 m nad zemí se skládá ze 
tří kabin s úžasným výhledem, kde si návštěvníci mohou vyzkou-
šet i interaktivní zábavu v podobě ozvučených závěsných křesel 
nebo videí představující Prahu i celou Českou republiku. Zajímavé 
pražské akce a nejlepší jídla z restaurace OBLACA najdou návštěv-
níci v interaktivních obrazovkách. Restaurace OBLACA představu-
je unikátní kombinaci moderní kuchyně s nádherným výhledem na 
metropoli. Filozofi í restaurace je použít ty nejlepší domácí produk-
ty a nabídnout sezónní jídla, která uspokojí každého návštěvníka. 
V nabídce jsou mezinárodní pokrmy, ale také regionální kuchyně 
okořeněná kreativním dotykem moderní doby. Café je určeno 
především pro ty, kteří mají chuť na malé občerstvení v podobě 
chutných sendvičů, lákavých zákusků, výborné kávy, čerstvých 
salátů a burgerů a mnoho dalšího… Bar s nadčasovým designo-
vým nábytkem je ideálním místem pro setkání nebo schůzky nad 
šálkem výborné kávy během dne, ale také perfektní místo, kam 
zajít večer s přáteli na koktejl při poslechu skvělé hudby. Součástí 
rekonstrukce byla i přestavba jedné části kabiny na exkluzivní jed-
nopokojový hotel v 70 m nad zemí. Luxusní prostředí umocněné 
jedinečným výhledem na pražské panorama nabízí svým hostům 
absolutní soukromí a nezapomenutelný pocit jedinečnosti. V pro-
středí designového nábytku a nejmodernějších technologií může-
te relaxovat a vychutnat si pohled na Prahu z ptačí perspektivy. 
V létě byla otevřena také zahradní restaurace MIMINOO, kde si 
jídlo mohou hosté vychutnat při pikniku, na houpačce nebo ve sty-
lovém prostředí zahradní restaurace. V parku o rozloze 10 000 m2 
se bude nachází profesionální minigolfové hřiště, park se tak stane 
ideálním mís-
tem nejen pro 
rodiny, aby zde 
strávili příjem-
ně celý den. 

ŽIŽKOVSKÁ 
TELEVIZNÍ 

VĚŽ

Žižkovská věž – Observatoř
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koncert č. 14
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SLAVNOSTNÍ 
FILHARMONICKÝ 
KONCERT
k státnímu svátku ČR

Koncer t  se  koná 
pod laskavou záš t i tou 
rek torky  VŠE 
Prof .  Ing.  Hany Machkové,  CSc.

Jiří Hošek / violoncello

Tomáš Koutník / dirigent

SEVEROČESKÁ 
FILHARMONIE TEPLICE
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Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):

Vodník – symfonická báseň (1896)

Camille SAINT-SAËNS 
(1835 – 1921): 

Koncert pro violoncello 
a orchestr a moll op. 33 

/jednovětý/

              p ř e s t á v k a

Bedřich SMETANA 
(1824 – 1884): 

Z českých luhů a hájů, 
Tábor, Blaník
z cyklu 
symfonických básní 
„Má vlast“
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VYSOKÁ ŠKOLA 
EKONOMICKÁ 

v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze patří k nejprestižněj-
ším ekonomickým univerzitám nejen v ČR, ale i v Evropě 
vůbec. Jejím nejvýznamnějším absolventem je mj. prezi-
dent republiky prof. Václav Klaus. Vznikla v roce 1953, kdy 
nahradila tehdejší Vysokou školu politických a hospodář-
ských 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 dlou-
holetého pedagoga VŠE prof. JUDr. Františka Vencovské-
ho (1923–2006), kterému byla v předsálí 28. 5. 2008 
slavnostně odhalena pamětní deska, dílo akad. sochaře 
Otakara Macha. Vencovského aula s kapacitou 424 míst je 
největší koncertní síni na obvodě Prahy 3. Ke koncertnímu 
vystoupení nyní slouží i Atrium tzv. Rajské budovy a další 
prostory, včetně těch, které mohou sloužit k technickému 
zabezpečení koncertů a vystoupení. Na VŠE působí, ověn-
čen 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 demokra-
cií. Jedná se o přesnou repliku originálu, který je umístěn 
na Parlamentním náměstí v Londýně a jehož autorem je 
britský sochař Ivor Roberts-Jones. 
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PAVLA KŠICOVÁ 
alt

Vystudovala vysokou školu 
technického směru. Zpěv studo-
vala soukromě u prof. Olgy Po-
štové a prof. Terezy Blumové. 
Uměleckou dráhu zahájila sólo-
vými koncerty, komorními recitály 
doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie). Věnuje 
se převážně interpretaci staré hudby (Bach, Händel, 
Telemann, Vivaldi, Zelenka), ale zároveň ráda interpretu-
je díla našich soudobých skladatelů (Petr Eben, Václav 
Hálek, Klement Slavický). V programech jejich koncertů 
se často vyskytují klenoty duchovní hudby jako např. 
Tři duchovní zpěvy, Biblické písně, Mše D dur Antonína 
Dvořáka a nebo skladby s židovskou tématikou (jidiš 
písně). Často koncertuje se souborem Ars Instrumentalis 
Pragensis a je altistkou v triu Mysterium musicum 
Praha /Jan Kvapil – housle, viola a Josef Kšica – varhany, 
cembalo, klavír/. Natočila řadu snímků pro Český rozhlas 
a televizi a celou řadu CD.

JOSEF KŠICA 
dirigent

absolvent Konservatoře v Brně 
(varhany – prof. Vratislav Bělský, 
kompozice – prof. Jan Ducháň) 
a Hudební fakulty AMU v Praze 
(varhany – prof. Milan Šlechta, 
prof. Jiřina Pokorná, varhanní 
improvizace – prof. Jaroslav Vodrážka). Již v době stu-
dií byl varhaníkem v chrámu sv. Tomáše v Brně, v Praze 
v chrámu sv. Jiljí, sv. Ignáce, sv. Antonína, u Nejsvětější-
ho Srdce Páně na Vinohradech a Panny Marie Sněžné. 
Působil od roku 1981 jako korepetitor v Pražském muž-
ském sboru (sbormistr M. Košler). V letech 1982–1992 
byl varhaníkem v Jeruzalémské jubilejní synagoze v Pra-
ze, kde doprovázel při liturgiích vrchního kantora Dr. Ladi-
slava Bluma. V komorní triu Mysterium Musicum Praha 
se svou ženou Pavlou, altistkou a houslistou Janem 
Kvapilem se věnuje interpretaci židovské hudby (jidiš 
písně, E. Bloch, M. Bruch, E. Schulhoff, P. Ben-Haim aj.). 
V letech 1985–1992 byl členem Pražského fi lharmo-
nického sboru, se kterým podnikl četná zahraniční turné 
a natočil řadu významných hudebních projektů. V roce 1990 
stál u zrodu Pražského komorního sboru, kde působil 
devět let jako sbormistr, varhaník a korepetitor. Významné 
je jeho účinkování na zahraničních festivalech v roli cemba-
listy a varhaníka (Kolín nad Rýnem, Schleswig, Stuttgart, 
Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth). V neposlední řadě je 
i cembalistou souboru Ars Instrumentalis Pragensis, se 
kterým obdržel 1. cenu a zlatou medaili na mezinárodní 
soutěži v japonské Ósace (1996) za interpretaci J. D. 
Zelenky. Od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Současně 
je sbormistrem a dirigentem Pražského katedrálního 
sboru a orchestru. 
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MILOŠ SZABO 
umělecký přednes

P. ICLic. Mgr. Miloš Szabo se 
narodil roku 1964 v Bojnicích na 
Slovensku, vystudoval Římskoka-
tolickou teologickou fakultu Ko-
menského univerzity v Bratislavě, 
jeho aktuálním působištěm je far-

nost u kostela sv. Prokopa na pražském Žižkově, v ro-
ce 2012 byl jmenován okrskovým vikářem IV. pražského 
vikariátu. Roku 2000 byl na KUL Jana Pavla II. v polském 
Lublinu promován licenciátem kanonického práva a ná-
sledně začal pracovat na Metropolitním církevním sou-
du v Praze. Kromě právní praxe pomáhá též umírajícím 
v internetovém hospicu www.umirani.cz a policistům ČR 
v rámci týmu Posttraumatické intervenční péče. Mimo 
to publikuje, píše rozhovory (S. Červená, D. Švehlík, 
G. Beňačková, H. Hegerová, M. Verner, J. Hrůša, P. Kvito-
vá, D. Švehlík, E. Farna aj.). Roku 2006 vyšla knižně jeho 
prvotina Zpověď? Ne!, v roce 2008 pak Žít podle Bible, 
poprvé s Matoušem, následovaly encyklopedie Olšan-
ské hřbitovy I. a II. (2010), Olšanské hřbitovy III. (2011) 
a Olšanské hřbitovy IV. (2012). V současnosti doktorand 
teologie na KTF UK v Praze se věnuje východní křesťanské 
spiritualitě a připravuje pro tisk knihu Manželství – to je 
také slib a další díl encyklopedie Olšanské hřbitovy V., 
které by měly vyjít v roce 2014. V mládí se aktivně věnoval 
recitaci a amatérskému divadlu.

VĚRA LANGEROVÁ
klavír

Je absolventkou Pražské konzer-
vatoře a Hudební fakulty AMU. Již 
během studií dosáhla významných 
úspěchů v domácích soutěžích. Zís-

kala 2. cenu v soutěži o Beethovenův Hradec (1970) a v Inter-
pretační soutěži ministerstva kultury obdržela Cenu za 
vynikající provedení Schumannovy Fantazie C dur (1972). 
Nahrávala pro rozhlas i televizi a sólově koncertovala doma 
i v zahraničí. Komorní hra upoutala natolik její pozornost, 
že od 70. let spolupracuje s mnoha mladými violoncellis-
ty a dalšími instrumentalisty na soutěžích a koncertních 
zájezdech. V současné době je docentkou HAMU v oboru 
klavírní spolupráce. Ocenění „Nejlepší klavírista soutěže“ 
obdržela na Janáčkově violoncellové soutěži (1997). 

KVARTETO APOLLON 
Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty 

slavné české kvartetní školy. Tradice, na kterou kvarteto 
navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými byly 
Vlachovo nebo Janáčkovo kvarteto. Kvarteto Apollon se 
po studiu u členů věhlasných českých kvartet a absol-
vování prestižních mistrovských kursů v Holandsku (Fine 
Arts Quartet) a Německu (Alban Berg Quartet) úspěšně 
zúčastnilo řady prestižních mezinárodních soutěží – Mezi-
národní soutěž L. van Beethovena (1. cena a cena za nej-
lepší provedení díla L. van Beethovena) a účast ve fi nále 
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mezinárodní soutěže v Düsseldorfu. Těmito úspěchy zahá-
jilo Kvarteto Apollon v roce 1993 svoji koncertní činnost, 
která byla provázena dalšími setkáními s významnými 
osobnostmi komorní hudby (Viktor Moučka – Vlachovo 
kvarteto, Jan Kvapil a Petr Messieureur – Talichovo kvar-
teto). Od začátku své kariéry zařazuje kvarteto do svého 
repertoáru vedle klasických děl také skladby jazzové. Ve 
vynikajících a velmi originálních úpravách amerického 
smyčcového kvarteta Turtle Island Q. můžeme tedy slyšet 
i skladby předních jazzových autorů a interpretů (m.j. Chick 
Corea, Miles Davis, Leonard Bernstein). Kvarteto Apollon 
spolupracuje s řadou českých skladatelů, a to jak v oblas-
ti klasické hudby (Z. Lukáš, P. Trojan, O. Kvěch, J. Filas, 
J. Gemrot), tak v jazzu (K. Růžička, E. Viklický, V. Eckert, 
Z. Zdeněk), kteří svá díla v mnohých případech kvartetu 
věnovali. Soubor pravidelně vystupuje na prestižních fes-
tivalech doma i v zahraničí. Česká televize odvysílala již 
několik snímků věnovaných pouze Kvartetu Apollon a pra-
videlně se souborem úzce spolupracuje. Díky velmi úspěš-
né spolupráci s Českým rozhlasem vznikla v roce 1997 
smlouva mezi Kvartetem Apollon a Českým rozhlasem 
o spolupráci a užívání názvu „Soubor Českého rozhlasu“. 
Od roku 1993 vydalo kvarteto Apollon již devět sólových 
klasických CD. Kvarteto Apollon je i mnohými producenty 
vyhledávaným souborem domácích i zahraničních popo-
vých a rockových skupin.

OCTOPUS PRAGENSIS

LUCIE BÁRTOVÁ / soprán, JANA DVOŘÁKOVÁ / mezzosoprán, 
NADIA LADKANY / alt, DUŠAN RŮŽIČKA / tenor,  
PETR SVOBODA / baryton, JIŘÍ HANNSMANN / bas,  
PAVEL ČERNÝ / varhany, PETR DANĚK / umělecký vedoucí

Vokální soubor Octopus pragensis vznikl v roce 2004. 
Tvoří ho osm hudebníků, kteří se snaží o osobitý ko-
morní projev při interpretaci hudby minulosti a i hudby 
zcela současné. Těžiště jejich zájmu spočívá v repertoáru 
vrcholné renesance a raného baroka. Velice často také 
interpretují skladby zcela moderní, v některých přípa-
dech i zkomponované specielně pro tento ansámbl. Svoji 
inspiraci čerpají z dobových pramenů a pramených edic 
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a snaží se pro své koncerty vybírat skladby, které jsou 
objevné, ale zároveň jsou schopny oslovit i dnešního po-
sluchače. Vedoucím souboru je muzikolog Petr Daněk. 
Většina zpěváků jsou absolventi Pražské konzervatoře či 
HAMU. Soubor vystoupil již na řadě prestižních či spe-
cializovaných festivalů (Pražské jaro, Velikonoční festi-
val Brno, Festival Český Krumlov, Haydnovy slavnosti, 
Festival Duchovní hudby Olomouc, Festival E. Destinové 
České Budějovice, Pražské premiéry, Hudba Pražského 
hradu, Festival Gustava Mahlera Jihlava, Beethovenův 
festival Teplice ad.) a podnikl turné do Izraele, Francie 
a na Slovensko. Octopus pragensis vystupuje na samo-
statných a cappellových projektech nebo v programech 
s instrumentálním souborem Capella rudolphina nebo 
varhaníkem Pavlem Černým.

PŘEMYSL RUT
zpěv, klavír, mluvené slovo 

Přemysl Rut se narodil 10. 3. 1954 
v Kutné Hoře. Vystudoval v Praze 
na DAMU činoherní režii a v letech 
1980–84 byl režisérem Slovác-
kého divadla v Uherském Hradišti, 

kde zejména vedl kabaretní Malou scénu. Po zákazu 
její činnosti se vrátil do Prahy a až do převratu učil na 
hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře. 
Zároveň však již od roku 1972 spolupracoval autorsky 
a interpretačně (klavírista, zpěvák, herec) s Ivanem Vysko-
čilem, Pavlem Boškem, se skupinou Pražský šanson, 
s Petrem Skoumalem a Janem Vodňanským, s Břetisla-
vem Rychlíkem a HaDivadlem, po roce 1989 s Janem Bu-
rianem, Ladislavem Smoljakem, Jiřím Suchým a dalšími 
osobnostmi českého autorského divadla. V roce 1986 
inicioval a do roku 1990 v Praze provozoval Malé české 
divadlo, společenství profesionálních divadelníků pracu-
jících v amatérských podmínkách, s nímž kromě svých 
her uváděl scénická čtení dramatických textů, které tehdy 
neměly naději na inscenaci. V témže období spoluredigo-
val (s Karlem Krausem, Václavem Havlem aj.) samizda-
tovou revui O divadle, do níž také přispíval. Po krátkém 
působení v obnovených Literárních novinách si zvolil 
svobodné povolání spisovatele a muzikanta. Přemysl Rut 
je autorem dramat a scénářů, povídek, básní a esejů. 
Jeho hry uvedlo Malé české divadlo, HaDivadlo, Black 
Box Theatre, Národní divadlo (Kolowrat), Slovácké di-
vadlo, Komorní činohra aj. Příležitostně spolupracoval 
s Českou televizí, pravidelně s Českým rozhlasem (dva-
náct rozhlasových her realizovaných většinou v režii 
Petra Adlera a Hany Kofránkové, stovky pořadů literár-
ních a hudebních; Prix Bohemia 1993 a 1998). Za „kni-
hu o příběhu“ Pan Když a slečna Kdyby získal v roce 
2007 Cenu Toma Stopparda. Od roku 2002 se podílí na 
projektech česko-francouzského Golem Théâtre (Parříž, 
Marseille, Grenoble, Dijon aj.), roku 2008 založil s he-
rečkou Markétou Potužákovou a dalšími přáteli volné 
společenství uvádějící repertoár „písničkářů, kteří už si 
nemohou zpívat sami“. S tímto společenstvím připravil 
více než sto programů mapujících postupně žánr písně 
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v širokém rozpětí od baroka až po současnost. Dějinám 
české autorské písně věnoval také dva rozsáhlé rozhlaso-
vé cykly Stoletý zpěvník (1998-1999) a Písničky malých 
divadel (2009), knihu Písničky (eseje se zpěvy) s přílo-
hou dvou CD (2001) a dvě velké antologie Orchestrion 
v hlavě (česká písnička mezi poezií a divadlem; 2010) 
a Gloria i gaudium (česká písnička mezi kostelem a hos-
podou; 2013). Jeho vlastní písně (většinou na texty čes-
kých básníků) vyšly nedávno (2014) na CD Přemysl si 
hraje. Od roku 1999 učí na Katedře autorské tvorby a pe-
dagogiky DAMU, zprvu externě, v roce 2003 se stal jejím 
vedoucím (téhož roku se zde habilitoval knihou Písničky, 
2008 jmenován profesorem).

Martina Kafková absolvovala v letech 2002 – 2006 
Konzervatoř Jaroslava Ježka (KJJ), obor: muzikál, v letech 
2009 – 2012 vystudovala DAMU, Katedra Autorské Tvorby 
a Pedagogiky (KATaP), obor: Herectví se zaměřením na 
autorskou tvorbu a pedagogiku (ATP). Od roku 2010 HAMU 
Praha, Taneční katedra, DVPP (program celoživotního 
vzdělávání), hlasový kouč budoucím i stávajícím peda-
gogům. Věnuje se též divadelní praxi (od r. 2009 Divadlo 
pod Palmovkou – Komorní činohra, Okolostolala, režie: 
Přemysl Rut). Dřívější představení: Das Phantom Die 
Oper (Hamburk), Juno a Avos (Divadlo U hasičů), Sladce 
a moudře (Rokoko), Přiznávám se tímto ke všemu (Divadlo 
Viola), Pomáda (GOJA Music Hall), Starci na chmelu 
(Divadlo Milenium), Dobře placená procházka (Národní 
divadlo v Praze).

Markéta Potužáková absolvovala v roce 1990 DAMU, 
obor herectví, poté se stala jedním ze zakládajících členů 
divadelního Spolku Kašpar. Později (1994–97) pokračo-
vala ve studiu herectví v Paříži – Théâtre École du Passage, 
ředitel Niels Arestrup, souběžně hrála s několika francouz-
skými divadelními skupinami. Od návratu až dosud člen-
ka česko-francouzské společnosti Golem Théâtre hrající 
převážně ve Francii. Od 2007 doktorandka a zároveň od-
borná asistentka na katedře autorské tvorby a pedagogi-
ky DAMU (přednes). Ve své jevištní i disertační práci se 
zaměřuje na projekty, které se pohybují na pomezí divadla 
a literatury, pravidelně spolupracuje s Přemyslem Rutem 
v Českém rozhlase (cykly pořadů Povídka zevnitř, Písnič-
ky malých divadel, Česká soudnička aj.).

Martina Šiková absolvovala Uměleckou školu Zlín při 
Městském divadle, obor dramatický, DAMU Praha – katedra 
Autorské tvorby a pedagogiky. Hostuje v Městském divadle 
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Zlín, Divadle Český Těšín, Divadle A. Dvořáka v Příbrami 
a v Taneční skupině Buffo Praha. Je členem nezávislých 
skupin: Krapet, Láry fáry, Čtyři buchty, Divadlo Bořivoj. 
Účinkuje v písničkovém pořadu „Okolo stolalala“ (div. 
Klub Palmovka) a alternuje v představení „Hrdý Budžes“. 
Působí jako Zdravotní klaun – návštěvy hospitalizova-
ných dětí a seniorů.

DAGMAR VAŇKÁTOVÁ 
soprán

Zpěv vystudovala na Pražské 
konzervatoři (1979–1984) u prof. 
V. Passerové a M. Boháčové. Od 
r. 1985 se stala sólistkou Komorní 
opery Praha (později Opera Mozart), 

kde nastudovala role Rosiny (G. Paisiello: Lazebník se-
villský), Despiny (W. A. Mozart: Cosi fan tutte), Blondy 
(W. A. Mozart: Únos ze serailu), Zuzanky W. A. Mozart: 
Figarova svatba) a Královny noci (W. A. Mozart: Kouzelná 
fl étna). Díky této roli získala v r.1996 angažmá ve Státní 
opeře Praha, kde nyní vystupuje v roli Gildy (G. Verdi: 
Rigoletto), Lucie (G. Donizetti: Lucia di Lammermoor), 
Adély (J. Strauss: Netopýr), aj. V roli Královny noci exce-
lovala i v Národním divadle v Praze, hostovala s ní v Brně, 
Ústí nad Labem i v zahraničí (Japonsko, Monaco). Získala 
též několik cen v pěveckých soutěžích. Jako sólistka vy-
stoupila na několika nahrávkách (B. M. Černohorský, J. J. 
Ryba, F. X. Thuri), spolupracovala i s O. Soukupem (sop-
ránový part v představení H. Bosch – Zahrada rajských 
potěšení, sopránové sólo v pohádce Pták Ohnivák). Stala 
se první českou interpretkou sopránového partu ve Vodní 
hudbě pro Český Krumlov F. X. Thuriho (napsaného pro 
ni), písňového cyklu V. Matouška „Nad krajinou“ na slo-
va P. Dostála a v ČR premiérově uvedla skladbu H. P. 
Birtwistla „The Women and the Hare“. 

SYLVA ČMUGROVÁ 
alt

Absolvovala Pražskou konzerva-
toř (prof. Jiřina Marková) a Akade-
mii múzických umění v Praze (prof. 
Magdaléna Hajóssyová). Zúčastnila 
se mistrovských pěveckých kurzů 

v italské Sienně, v Lichtenštejnsku (Vaduz), v Českých 
Budějovicích a Karlových Varech. Je laureátkou meziná-
rodních soutěží Emy Destinnové v Českých Budějovicích 
a Antonína Dvořáka v Karlových Varech a fi nalistkou 
mezinárodních pěveckých soutěží v Ženevě a v Miláně. 
V letech 1996–2011 byla sólistkou Státní opery Praha, od 
1. 1. 2012 je sólistkou Opery Národního divadla. Hostu-
je i na jiných scénách (Plzeň, Liberec, Hudební divadlo 
Karlín ad.). Její operní repertoár zahrnuje mj. role Olgy 
(Eugen Oněgin), Siebela (Faust), Fjodora (Boris Godu-
nov), Niklase (Hoffmannovy povídky), Loly (Sedlák kava-
lír), prince Orlofského (Netopýr), Dorabelly (Cosi fan tutte) 
a Varvaray (Káťa Kabanová). Věnuje se též koncertní 
činnosti doma i v zahraničí, vystupovala například v Japon-
sku, Kanadě, Itálii, Švýcarsku a Austrálii.
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ONDŘEJ ŠMÍD 
tenor

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

JAKUB HRUBÝ
bas

Vyrůstal v hudební rodině, stu-
doval varhany, zpíval ve sboru. 
Vystudoval církevní konzervatoř 
v Kroměříži a dále HAMU v Praze 
obor sólový zpěv u Prof. Renné 
Tučka a Naděždy Kniplové. Je 
vyhledávaným sólistou festivalů a koncertů. Vystupoval 
ve všech evropských zemích, také v Libanonu a Izraeli, 
na Kanárských ostrovech ad. Je dvorním interpretem 
díla východočeských skladatelů Luboše Sluky a Jiřího 
Strejce. Provedl několik koncertů pod taktovkou Tomáše 
Netopila. Spolupracoval s Pražskou komorní fi lharmonií, 
Pražským komorním orchestrem, Filharmonií Hradec 
Králové, Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorní fi lhar-
monií Pardubice. Od sezóny 2010/2011 je členem soubo-
ru opery Národního divadla v Praze.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

zahájil svou činnost roku 1999 příchodem Josefa 
Kšici na místo ředitele kůru katedrály sv. Víta v Praze. 
Těleso pravidelně vystupuje při katedrálních liturgických 
obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební 
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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 hudby (J. S. 
Bach, C. Franck, G. F. Händel, A. Caldara), z nichž mnohá 
zazněla v novodobé premiéře. V roce 2002 sbor byl po-
zván na festival do Itálie – Canto gregoriano e polifonica 
sacra a do Izraele na Musica Liturgica v Jeruzalémě, kde 
se představil v mnoha skladbách světového sborového 
repertoáru, ale i v renesanční polyfonii českého šlech-
tice Kryštofa Haranta z Polžic. Pražský katedrální sbor 
vystoupil též na festivalu Pražské jaro 2000 (J. S. Bach) 
a 2004 (P. Eben). V roce 2005 opět podnikl turné do Itálie 
(Mantova) a v německém Creutzburgu (2006) nedaleko 
Eisenachu zpíval na festivalu Michaela Praetoria, kde 
předvedl reprezentativní výběr z české (Kryštof Harant 
z Polžic a Bezdružic) a evropské renesanční polyfonie 
(Marenzio, Monteverdi, Gallus – Handl, Praetorius aj.). 
V roce 2010 podnikl čtrnáctidenní turné po španěl-
ských katedrálách, kde provedl s Pražským katedrál-
ním orchestrem výběr z české a světové mešní tvorby 
– J. D. Zelenka, W. A. Mozart, J. Haydn. Koncerty se 
setkaly s nevšedním zájmem španělského publika. Praž-
ský katedrální sbor je každoročním hostem Žižkov-
ského podzimu a již několikrát vystoupil v České 
televizi. 

PŘEMYSL KŠICA 
varhany

Narodil se v roce 1981 v Praze. 
Po maturitě na gymnáziu absolvo-
val studium hry na varhany na 
Pražské konzervatoři a na AMU 
v Praze (prof. Josef Popelka) a na 
Staatliche Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger 
Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval 
u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Jo-
hannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím 
mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících 
zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, 
Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění 
z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní 
improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. ce-
nu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, 
v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce 
v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní var-
hanní soutěži Petra Ebena v Opavě. V Praze působí 
mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době 
zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. 
Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké 
škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se 
koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahraničí. 
Spolupracuje s různými vokálně-instrumentálními sou-
bory (Kühnův smíšený sbor, Pražský fi lharmonický sbor, 
Pražský katedrální sbor, Český fi lharmonický sbor 
Brno).
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ŘEŠETO / divadelní spolek pražský

Divadelní soubor Řešeto byl založen na počátku 90. let 
minulého století původně k příležitostnému obveselení 
lidu veškerého. Základ tvoří rodina Šplíchalova, Šváchova 
a Kazmarova. Zpočátku 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 úspěš-
ně 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 představe-
ním. Soubor má vlastní autorské zázemí v osobě Petra 
Šplíchala a Bedřicha Šváchy, kteří se tématicky soustře-
ďují na příběhy svérázných žižkovských postaviček a je-
jich 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. V posledních letech 
soubor spolupracuje s Jiřím Knotem v němž získal jak 
hereckou, tak režijní oporu svých představení. Pro letoš-
ní ročník soubor uvede představení Kabaret pod starou 
lucernou s doprovodem kvarteta Václava Vomáčky.

KVARTET VÁCLAVA VOMÁČKY 
JANA PERGLOVÁ / housle, JIŘÍ ŠRÁMEK / akordeon

JAKUB CHMELAŘ / tuba, VÁCLAV VOMÁČKA / violoncello

PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ B. MARTINŮ 
Dvanáctý ročník Písňové soutě-

že Bohuslava Martinů 2014 – pro-
jektu Gymnázia a Hudební školy 
hl. m. Prahy a Společnosti Zdeny 
Janžurové – rozšiřuje již pravidelně 
oblast mimoškolních aktivit studen-
tů a žáků uměleckých škol z celé 
České republiky i ze zahraničí. Soutěž 
je určena mladým zájemcům ve věku 
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10–20 let, kteří studují zpěv a chtějí si vyzkoušet svůj ta-
lent v soutěžním klání, hodnoceném významnými českými 
i zahraničními pěveckými sólisty a pedagogy. Je věnována 
památce světově proslulého českého skladatele Bohuslava 
Martinů a jeho písňové tvorbě, která odpovídá svými nároky 
technickým možnostem jak začínajících, tak i pokročilých 
studentů sólového zpěvu a snaží se podnítit studenty 
i pedagogy sólového zpěvu k trvalému zájmu o studium 

a interpretaci české i světové 
písňové literatury. Vedle hlavních 
cen jsou v Písňové soutěži B. Mar-
tinů udělovány také mimořádné 
ceny: Cena B. Martinů za nejlepší 
interpretaci jeho písní, Cena Beno 
Blachuta za interpretaci lidové pís-
ně, Cena Jarmily Novotné pro nej-

mladšího oceněného účastníka soutěže, Cena Karla Hartiga 
pro soutěžící z Prahy 3, Cena Nekonvenčního žižkovského 
podzimu za interpretaci soudobé písně, Cena Českého rozhlasu 
pro soutěžící ve II. kategorii a na nejlepšího účastníka soutěže 
čeká Cena Nadace Život umělce. Ocenění soutěžící se předsta-
ví na Koncertě vítězů v rámci festivalu Nekonvenční žižkovský 
podzim. Záštitu nad Písňovou soutěží převzal pan Jaroslav 
Martinů, starosta Poličky, rodného města Bohuslava Martinů, 
kde je také pravidelně koncert vítězů reprízován. Koncert vítězů 
od prvního ročníku soutěže natáčí Český rozhlas Vltava, který 
následně jednotlivé části koncertu ze záznamu vysílá.

JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

 
Janáčkův komorní orchestr vznikl v roce 1964 z před-

ních hráčů Janáčkovy fi lharmonie Ostrava. Záhy se jeho 
uměleckého vedení ujal Zdeněk Dejmek, který svou strhu-
jící muzikalitou, stylovým cítěním a systematickou precizní 
prací přivedl orchestr k vynikající úrovni a vtiskl mu osobi-
tou interpretační tvář. Název si soubor vybral podle nejvý-
znamnějšího českého skladatele první poloviny 20. století 
L. Janáčka, rodáka z nedalekých Hukvald, který vždy s tímto 
krajem vnitřně soucítil a čerpal z něj mnohé podněty pro 
svou hudbu. Repertoár souboru obsahuje skladby od baroka 
až po současnost, které odpovídají zvukovým možnostem 
dvanáctičlenného smyčcového orchestru, dnes však už není 
výjimkou jeho rozšíření o další nástroje. Špičková interpretace 
dovedla soubor opakovaně na festivalové koncerty doma 
i v zahraničí, kde účinkoval s významnými českými nebo 
zahraničními sólisty. Nahrávky tohoto souboru zaznamenaly 
vedle Českého rozhlasu nahrávací společnosti Supraphon, 
Panton, Riccordi, RCA-JVC, Crystal, Stylton a Slovart Records. 
V průběhu roku 2005 předal Zdeněk Dejmek štafetu umělec-
kého vedoucího houslistovi Jakubovi Černohorskému, který 
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úspěšně vedl Janáčkův komorní orchestr již na jeho turné 
v Jižní Koreji v r. 2004. V následujících letech se orchestr 
účastnil řady domácích i zahraničních festivalů (např. Janáč-
kův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Musica Sacra v Nitře, festivaly 
v Polsku, Holandsku, turné ve Španělsku a Itálii) a v roce 
2009 opět vystoupil na Mezinárodním hudebním festivalu 
Pražské jaro. V roce 2011 vydal Janáčkův komorní orchestr 
nové profi lové CD u prestižního britského vydavatelství 
Chandos Records s názvem Czech music for Strings se 
skladbami L. Janáčka, P. Haase a B. Martinů.

DOMINIKA 
WEISS HOŠKOVÁ 

violoncello
Na violoncello začala hrát již 

ve čtyřech letech. Po studiích na 
Pražské konzervatoři (prof. V. Jíro-
vec, prof. V. Kočí) a soukromých 
lekcích u prof. Miloše Sádla pokračovala na HAMU, 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 dokončila studium v Izraeli na Jerusalem 
Academy of Music (prof. Zvi Plesser – violoncello, prof. Avi 
Abramovic – komoní hudba) a pokračuje v doktorandském 
studiu na HAMU v Praze. Její aktivity byly oceněny v červnu 
2010 udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za 
šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.

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 B. Martinů 
2. cenu a Cenu za nejlepší provedení díla Bohuslava Martinů 
(2004). Aktuální zahraniční soutěžní úspěchy: Absolutní 
vítězství ve všeoborové smyčcové soutěži „The competition 
in memory of David Gritz“ (1. cena, Jeruzalém, Izrael, 2009), 
„The Rose Choron chamber music competition“ (1. cena, 
2009). Mezinárodní stáže a kurzy: „International academy 
– Prag, Wien, Budapest“ (prof. Csaba Onczay, Semmering, 
Rakousko 2004), „Conservatoire National Supérieur de Paris“ 
(prof. Jean Marie Gamard, půlroční stáž, 2007), „Music in 
the Valley“ (mistrovské kurzy), „Historia Muzika ve Zika-
ron“ (prof. Dudu Sella, Zvi Plesser, Hilel Zori), International 
festival (Izrael, 2007), Masterclass: Emerson Quartet, 
Miriam Fried, Raphael Wallfi sch (Izrael, 2008), Isaye quartet, 
Itzhak Perlman (2009). Koncertní činnost (výběr): Sólová 
spolupráce s Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní 
fi lharmonií, Jihočeskou komorní fi lharmonií, Plzeňskou fi l-
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harmonií, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou fi lhar-
monií Teplice, KSO, komorním orchestrem Quattro, Symfo-
nickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. Uvedení v pořadech ČT: 
Hudební setkání, Terra muzika, Adventní koncerty. Hudební 
festivaly: Festival Bohuslava Martinů, Festival L. van Beetho-
vena, Synagogy západočeského kraje, Konrad Adenauer 
Stiftung (Berlín), Talentinum (Zlín) aj. Recitál v komorním 
cyklu Symf. orch. hl. m. Prahy FOK (2008). Skladatelka 
a pěvkyně Yoshié Ichige (Japonsko) angažovala Dominiku 
Hoškovou na světové turné japonského koncertního projektu 
s mezinárodním obsazením „Starvoice Fantasy“ (2006, 2008). 
Sólistka na turné Filharmonie Bohuslava Martinů: Slav-
nostní koncert pro Evropskou unii (Zagreb, Varaždin, 
2009), „Slavnostní koncert k 20. výročí sametové revoluce“ 
(Žilina, 2009), Pražské jaro (2014). Diskografi e na CD: 
„Joseph Haydn – Anton Kraft, Dua pro dvě violoncella“ 
(Musicvars), Luboš Sluka: Skladby pro violoncello (Music-
vars), G. M. Moon, C. Ph. E. Bach – Violoncellové koncerty 
(Plzeňská fi lharmone, H. Farkač, J. Malát, Musicvars), David 
Popper – Komorní skladby (Musicvars)., David Popper 
– Virtuózní skladby pro vcl. a orch. (Plzeňská fi lharmonie, 
J. Malát, Musicvars). 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).

SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE

KATEŘINA VOŽICKÁ, JIŘÍ, KLÁRA, ANEŽKA, VERONIKA 
A VLASTISLAV MATOUŠKOVI 

zobcové fl étny, niněra, dudy, hackbret, gernzhorn, platerspiel, šalmaje, 
trumšajt, perkuse etc.

Rodinný soubor muzikologa a skladatele Doc. Vlastislava 
Matouška Ph. D. se orientuje na dobové provozovací praxi 
hudby středověku – gotiky a renesance. Dominující vokáni 
projev doprovázejí členové souboru stylovou hrou a impro-
vizaci na kopie a rekonstrukce dobových nástrojů.

VLASTISLAV 
MATOUŠEK 

Vystudoval na hudební fakultě 
AMU v Praze kompozici a postgra-
duální kurz hudební teorie. V roce 
1996 jako stipendista Japan Foun-
dation studoval hru na japonskou 
bambusovou fl étnu šakuhači u Kifu 
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Mitsuhashiho v Tokiu a japonskou tradiční hudbu u prof. 
Osamu Yamagutiho na University of Letters v Ósace. 
Na Hudební fakultě AMU v Praze v roce 2001 obhá-
jil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát 
v oboru hudební teorie – teorie skladby, v roce 2004 jme-
nován docentem. Od roku 1991 přednáší etnomusikolo-
gii na katedře teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU 
v Praze, od roku 1999 také na Ústavu pro hudební vědu 
FF UK v Praze. Jako teoretik se zabývá hudbou mimo-
evropských kultur, hudební kinetikou a organologií (Rytmus 
a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003). Spolupracuje jako 
hudební publicista s Českým rozhlasem v Praze. Je auto-
rem mnohdy značně excentrických a originálních skladeb, 
často s účastí exotických nástrojů a elektroniky, s oblibou 
uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy. 
Jako koncertní sólista hraje zejména šakuhači honkyoku 
(CD Kaligrafi e – Angel 1999, CD Taki Ochi – Arta Rec. 2003, 
CD Kaligrafi e II – Nextera 2004) se svým souborem soudobé 
hudby Ensemble 108 Hz vystupuje při prezentaci experimen-
tálních a vlastních skladeb pro hlasy, šakuhači a další nástroje, 
včetně exotických a folklorních z osobní rozsáhlé sbírky, 
často v kombinaci s elektronikou (CD Shapes of Silence 
– Transmusic 1994, Nextera 2006). Na historické dudy mol-
dánky, niněru, hackbrett, gemshorn, šalmaje, platterspiel 
a další historické a lidové nástroje hraje a zpívá s rodinným 
souborem Schola Specialis Familiae hudbu období gotiky 
a renesance z českých pramenů (Codex Franus, Specialnik 
etc.) a východočeský folklór. Na exotické perkuse (tabla, 
dholak, tibetské mísy etc.), folklórní fl étny a další nástroje 
hraje od r. 1979 meditativní hudbu inspirovanou orientem 
v souboru Relaxace (CD Dhjána, CD Kadael, CD Český kóan, 
CD Morning Prayer, CD Indian Inspiration etc.). 

IVAN KUSNIER 
baryton

Sólista Opery Národního divadla
Absolvoval Akademii múzických 

umění v Praze u prof. Teodora Šru-
baře. Umělecky vyzrával na oper-
ních scénách v Ostravě a v Brně, 
od roku 1982 je v angažmá v Národním divadle v Praze. 
Absolvoval kurzy v Accademia Sigiana v Sieně a v Accademia 
Santa Cecilia v Římě. Je trojnásobným držitelem prestiž-
ní Ceny Thálie. Získal ji za role Tonia v Leoncavallových 
Komediantech (1994), Krále Jiřího v Osmi písních pro šíle-
ného krále P. M. Daviese (1997) a Voka Vítkovice ve Sme-
tanově Čertově stěně (2001). Je taktéž držitelem Ceny Gustava 
Mahlera, udělené městem Jihlava v roce 2000. Jeho reper-
toár zahrnuje více než tři desítky operních rolí, na dvacet 
kantát a oratorií a čtrnáct písňových cyklů. Z operních rolí 
jsou to např. Verdiho Hrabě Luna (Trubadúr), Markýz Posa 
(Don Carlos), Falstaff, Simon Boccanegra, Jago (Otello), 
Anckarström (Maškarní ples), Rigoletto, Macbeth, Giorgio 
Germont (La traviata) a Amonasro (Aida), dále Scarpia 
(Puccini: Tosca), Dagonův velekněz (Saint-Saëns: Samson 
a Dalila), mozartovské role a z českého repertoáru mj. 
Smetanovy role Voka Vítkovice (Čertova stěna), Tausend-
marka (Braniboři v Čechách), Vladislava (Dalibor), Tomše 
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(Hubička), Mistra zednického (Tajemství) a Krušiny (Proda-
ná nevěsta) nebo Dvořákův Bohuš z Harasova (Jakobín) 
a Hajný a Lovec (Rusalka). Účinkoval na operních scénách 
a koncertních pódiích v Evropě, Americe i na Středním 
a Dálném východě. Za všechny jmenujme např. milánskou 
La Scalu, newyorskou Carnegie Hall, Opéra Comique v Paří-
ži, Opéru Nancy, vídeňskou Staatsoper, operu La Monnaie 
v Bruselu, berlínskou Staatsoper, Théâtre du Châtelet v Pa-
říži, islandskou Operu Reykjavík, festival v Cagliari, operní 
domy v Hongkongu, Tel Avivu, Frankfurtu nad Mohanem 
a Göteborgu. Pro fi rmu Supraphon s Českou fi lharmonií 
a dirigentem sirem Charlesem Mackerrasem realizoval na-
hrávku Janáčkovy opery Šárka a profi lové CD z díla J. B. 
Foerstera. Založil nadaci Fatum na podporu rodin tragicky 
zahynulých hudebních umělců.

JOSEF POPELKA 
varhany

Josef Popelka (*1954) studoval 
hru na varhany na kroměřížské kon-
zervatoři u profesora K. Pokory. Na 
pražské HAMU pokračoval studiem 
u profesora Dr. J. Reinbergera, po 

jeho smrti studoval u prof. J. Hory. Uměleckou aspirantu-
ru absolvoval pod vedením prof. M. Šlechty. Zůčastnil se 
také několika mistrovských kurzů, např. u prof. J. Reinberga 
v Praze, dále u prof. J. E. Köhlera ve Weimaru a prof. 
F. Peeterse v belgickém Mechelenu. Získal řadu ocenění 
v domácích soutěžích, k jeho největším úspěchům patří 
II. cena a titul laureáta, kterou získal v roce 1979 na mezi-
národní varhanní soutěži Pražského jara, přičemž I. cena 
tehdy nebyla udělena. Spolupracuje s Českým rozhlasem, 
pro který nahrál desítky snímků, zejména české barokní 
hudby. Pro Panton natočil Bachovu Hudební obětinu – tento 
snímek byl oceněn Zlatým štítem Pantonu, pro Bonton pak 
realizoval Bachovo Umění fugy, na několika dalších discích 
řady nahrávacích společností vystupuje jako spoluhráč růz-
ných instrumentalistů. V současné době je pedagogicky 
činný na Pražské konzervatoři a HAMU, je členem různých 
soutěžních porot. Pro hudební vydavatelství Českého roz-
hlasu připravil čtyři svazky, které obsahovaly dosud nevy-
dané skladby B. A. Wiedermanna. Na podzim tohoto roku 
pak mají tiskem vyjít jím připravené další dva sešity skladeb 
autorů z okruhu Pražské varhanické školy. Repertoár zahrnu-
je všechna stylová období od renesance k současnosti. 

JAN-MATĚJ RAK 
kytara

Narodil se v roce 1977 ve fi n-
ském městě Jyväskylä, kde prožil 
i první čtyři roky svého života. Na 
kytaru začal hrát už ve svých pěti 
letech, ale klasická hudba ho ten-

krát zaujala jen málo – rozhodně ne dost, aby u kytary 
setrval. Tehdy, na gymnasiu, totiž sám dostal chuť za-
hrát si hudbu, která se mu líbila. Poslouchal a hrál tehdy 
nejen písničky svých oblíbených písničkářů, ale i starý 
rock’n’roll, dřevní mississippské blues a ruskou a rom-
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skou lidovou hudbu. V té době začal i sám psát písnič-
ky a sbírat své první drobné úspěchy na písničkářských 
soutěžích a festivalech. Už by si byl myslel, že navždy 
zůstane pouze písničkářem, ale tehdy uslyšel něco, co 
jeho hudební život obrátilo naveskrz: hudbu Jaroslava 
Ježka. V žádných písničkách Jan-Matěj Rak dosud ne-
slyšel takové harmonické postupy, tak neotřelé a pře-
ce jakoby důvěrně známé melodie, tolik krásy a umění 
v několika taktech. A tak Jaroslav Ježek – nevěda pocho-
pitelně, čeho se tak dopouští – způsobil, že se z písničkáře 
stal postupně i kytarista: sportovní výbavou nebylo ani 
pomyšlení na zdolání takových skalisek, která představují 
Ježkovy skladby, a tak nezbylo, než se postupně učit a zdo-
konalovat své dovednosti. Jan-Matěj Rak se proto vydal na 
hudební vandr, který ho přes romskou, ruskou a židovskou 
hudbu, přes ten starý rock’n’roll a blues a přes všechny 
ty ostatní žánry a písničky dovedl konečně k tomu vytou-
ženému tmavomodrému světu, ke všem těm nádherným, 
omamným jedem napuštěným akordům, které nám tu za-
nechal ten brýlatý kluk – Jaroslav Ježek. A od Ježka už 
nebylo daleko k zájmu o historickou hudbu obecně: nejen 
hudbu Ježkovy doby, která nesmazatelně patří k moder-
nímu českému mýtu o zlaté době první republiky (Rak, 
jsa sám monarchistou), vidí arci zlaté časy poněkud dále, 
pozn. překladatele), nýbrž – a zde se pomalu dostáváme 
zpět na začátek – i hudbu klasickou. Jan-Matěj Rak tak 
v současné době má v reper toáru nejen své vlastní pís-
ničky a skladby, hud bu Jaroslava Ježka, ale i díla Bedřicha 
Smetany, Františka Kmocha, Antonína Dvořáka či Johanna 
Sebastiana Bacha. Rakovy kon certy se tak stávají ojedině-
lou příležitostí k nejrozmanitějším hudebním výletům. 

RUBIN QUARTET 
komorní soubor s netradičním nástrojovým obsazením

HELENA GERLICHOVÁ, EVA PETRŮ / housle 
MILADA PROCHÁZKOVÁ / violoncello, JIŘÍ TON / kytara

Rubin Quartet charakterizuje originalita zvuku a pestrost 
repertoáru. Soubor interpretuje hudbu dřívějších slohových 
období (baroko, klasicismus, romantismus). Výraznou část 
repertoáru tvoří salonní hudba, oblíbené swingové a muzi-
kálové melodie, populární písně a evergreeny. Interpretační 
zkušenosti a technická vyspělost členů kvarteta zaujmou 
spolu s nápaditými aranžmá při koncertním provedení i při 
účinkování na společenských akcích. Společné produkce 
se zpěvačkou či saxofonistou, kteří jsou příležitostnými 
hosty, přináší zpestření programu.
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Houslistka Helena Gerlichová zahájila hudební studia 
na Konzervatoři v Pardubicích – 1984 (prof. L. Navrátil), 
absolvovala na Pražské konzervatoři – 1991 (prof. J. Ště-
tina). Studia uzavřela v Dallasu (USA) 1993 (prof. E. Borok 
– koncertní mistr Dallas Symphony). Její hudební orien-
tace je všestranná. Působila jako sólistka Opery Mozart 
(1996–2001) a od roku 1998 byla členkou ansamblu Archi 
di Praga. V současné době spolupracuje s Českým národ-
ním symfonickým orchestrem. Je členem a primáriem Rubin 
Quartet. Houslistka Eva Petrů absolvovala Konzervatoř 
v Pardubicích – 1991 (PhDr. V. Kulík), ve studiích pokračo-
vala na HAMU Praha – 1995 (Doc. J. Pazdera). Od student-
ských let se soustavně věnuje komorní hře. V roce 1997 
iniciovala založení Rubin Quartet, od roku 1998 duo 
Ten Strings (housle, kytara). Dlouhodobě spolupracuje 
s Českou televizí (nahrávací studia). Od r. 1991 uplatňuje 
své interpretační zkušenosti jako pedagog. Violoncellistka 
Milada Procházková absolvovala Pražskou konzervatoř 
– 1995 (prof. Moučka) a Hudební fakultu AMU Praha – 2000 
(Doc. J. Páleníček). V průběhu studia na HAMU absol-
vovala hudební stáž v Paříži (Conservatoire Superieur, 
prof. J. M. Gamard). Na Mezinárodní soutěži laureátů Praž-
ského jara 2000 postoupila do II. kola. V letech 1996–2001 
působila jako sólista Opery Mozart, později v Sukově ko-
morním a Talichově komorním orchestru. Od r. 1999 je 
členem ansamblu Mondschein interpretujícím soudobou 
hudbu. Od r. 2005 vyučuje hru na violoncello na umělecké 
škole v Praze. Kytarista Jiří Ton vystudoval Konzervatoř 
Jaroslava Ježka – 1978 (prof. V. Matausch) a Pražskou 
konzervatoř – 1985 (prof. J. Jirmal). Hraje na španělskou 
i elektrickou kytaru. Dlouhodobě spolupracoval s M. Hrom-
kem v duetu Keltská kytara a s orchestrem Česká swinghar-
monie. V současné době působí v orchestru Hudebního 
divadla Karlín. Zajímá se o různé hudební žánry, aranžu-
je – jak pro dueto, tak pro kvartet. Je zakládajícím členem 
Rubin Quartet a dueta Ten Strings. Hru na klasickou kytaru 
vyučuje na umělecké škole v Praze.

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE 
TEPLICE

Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese leto-
počet 1831. Od konce století uváděl orchestr pravidelné cyk-
ly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů 
a sólistů té doby. Byli mezi nimi například Felix von Wein-
gartner, Richard Strauss, Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, 
Emil Sauer, Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav 



53

Hubermann, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov, David Popper 
a mnoho dalších. Jeho činnost ale skončila koncem druhé 
světové války s uzavřením německého divadla. V roce 1948 
vzniklo nové hudební těleso – Městský lázeňský orchestr. 
Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů např. Miloslav 
Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vla-
dimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigen-
ta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od 
roku 1979 nesl název Severočeská státní fi lharmonie. Po lis-
topadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského 
místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. V koncertní 
sezóně 1997 se na místo šéfdirigenta postavil mladý 
Kanaďan Charles Olivieri-Munroe, který zde působí dosud. 
Severočeská fi lharmonie pravidelně hostuje na koncert-
ních pódiích v Praze a dalších velkých městech v Čechách. 
Stále častěji vystupuje na zahraničních pódiích a to nejen 
v ryze symfonických programech, ale i při operních před-
staveních či kantátových koncertech. V zahraničí koncer-
tovala Severočeská fi lharmonie nejčastěji v Německu, dále 
pak v Belgii, Francii, Monaku, Itálii, Rakousku, Španělsku, 
Švýcarsku, Dánsku, Portugalsku, ale i v Chorvatsku, Srb-
sku, Slovinsku a Maďarsku. V roce 2003 měla 35 zahra-
ničních koncertů převážně ve velkých evropských metro-
polích např. v Bruselu, Paříži, Basileji, Marseille, Ženevě, 
Monte Carlu, Nice, Berlíně, Bonnu, Frankfurtu, Hannoveru, 
Mnichově, ve španělské Valencii aj. V následujícím roce 
podnikla více jak měsíční turné po 11 evropských ze-
mích, kde koncertovala ve velkých kulturních centrech 
evropských metropolí. Těžiště má však v pravidelném 
pořádání abonentních koncertů v Teplicích a zabezpeče-
ní letní lázeňské sezóny. Je též pověřena městem Teplice 
organizováním Festivalu Ludwiga van Beethovena, který 
se koná pravidelně na přelomu května a června již od 
r. 1965. 

TOMÁŠ KOUTNÍK
dirigent 

Tomáš Koutník zakončil v roce 
1977 studia /violoncello a dirigová-
ní/ 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 umě-
lecké kariéry stál v čele významných orchestrů. Jako diri-
gent – SOČR Bratislava (1979-81), Sukův komorní or-
chestr Praha (1981–1983), SOČR Praha (1988–1992) jako 
šéfdirigent – Janáčkova fi lharmonie Ostrava (1983–1990), 
Štátna fi lharmónia Košice (1997–2002), Filharmonie 
B. Martinů Zlín (2000–2004), jako šéfdirigent a ředitel 
– Severočeská fi lharmonie Teplice (1990–1996). Byl stá-
lým hostem Hofer Symphoniker v Bavorsku (1988–1995). 
Od roku 1993 působí jako profesor na katedře dirigová-
ní na AMU v Praze. Mezi početnými nahrávkami Tomá-
še Koutníka (přes 70 titulů) zaujme komplet osmi 
symfonií Franze Schuberta natočený na CD s Teplickou 
fi lharmonií. 
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JUDr. JIŘÍ ŠLITR 
(15. 2. 1924 Zálesní Lhota u Jilemnice 

– 26. 12. 1969 Praha)

Český hudební skladatel, instru-
mentalista (virtuózní klavírista), zpě-
vák, herec a výtvarník. Významně 
ovlivnil českou populární hudbu; na 
jeho scénickou hudební tvorbu navá-
zala řada autorů studiových scén.

Studoval na Gymnáziu v Jilemnici a později přestoupil na 
Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou, kde ma-
turoval v roce 1943. Spoluzaložil Rychnovský dixieland, hra-
jící v Praze pod názvem Czechoslovak Dixieland Jazz Band, 
hrával s Akord clubem, kde se seznámil s Jiřím Suchým; 
nejvýznamnější je však jeho působení v divadle Semafor. 
Byl vystudovaný právník (Právnická fakulta UK v Praze, 
1945 – 1949, titul JUDr., svému právnickému povolání se 
však nikdy nevěnoval, snad ale proto se mu také občas 
hezky přezdívalo Doktor klavír (odtud pak patrně pochází 
i název Dr. Matrace). Byl i velmi dobrý kreslíř a grafi k.

V letech 1949 – 1951 absolvoval povinnou vojenskou 
službu v Milovicích. Poslední rok vojenské služby pracoval 
jako výtvarník Ústředního domu armády. V roce 1957 jej 
Miroslav Horníček seznámil s Jiřím Suchým. Spolu s Jiřím 
Suchým pak vytvořil tvůrčí a hereckou dvojici, která svými 
písničkami a hrami významně ovlivnila hudbu a divadlo 
60. let 20. století a zahájila éru divadel malých scén.

Po studiu práv se vedle výtvarné činnosti věnoval hudbě. 
Skládal písně, vystupoval v kabaretech, jako pianista působil 
v Laterně magice (na Expu 1958). V roce 1959 založil společně 
s Jiřím Suchým divadlo Semafor, pro které skládal písně, scé-
nickou hudbu (Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Šest žen 
Jindřicha VIII.) i muzikál (Dobře placená procházka). Úspěšně 
využíval svou schopnost komediální stylizace herce–amatéra 
(Jonáš a tingltangl, Ďábel z Vinohrad aj.). Autorsky a herecky 
se podílel na fi lmech (Bylo nás deset, Kdyby tisíc klarinetů, 
Zločin v šantánu). Z hudebních nahrávek vyniká album Jonáš
a dr. Matrace. Byl známým milovníkem mladých slečen, 
s kterými se brzy rozcházel. Poslední z nich zemřela spolu 
s ním 26. prosince 
1969 otravou svíti-
plynem. Dodnes ne-
ní jasné, zda šlo 
o nešťastnou náho-
du nebo o vraždu 
a sebevraždu. Je 
pochován na Vi-
nohradském hřbi-
tově v Praze.

Zaj
íma

vost
i

Hrob 
Jiřího Šlitra 

na Vinohradském 
hřbitově v Praze



Nekonvenční žižkovský podzim 2014

JAROSLAV SEIFERT 
(23. září 1901 – 10. ledna 1986)

Básník, spisovatel, novinář a překladatel.
První český nositel Nobelovy ceny 
za literaturu.

Jaroslav Seifert se narodil v chudé ro-
dině v Praze na Žižkově. Začal studovat 
na žižkovském gymnáziu, potom přešel 
do vinohradského, avšak ani tady nedo-
spěl k maturitě. Ze školy odešel a rozhodl se v roce 1921 
pro práci žurnalisty. Působil v Rudém právu a Rovnosti. Byl 
spoluzakladatelem Devětsilu a redaktorem Refl ektoru. Ve 
dvacátých letech přispíval do Proletkultu, Tvorby a ReDu, 
od počátku třicátých let do Avantina, Kvartu, Listů pro umění 
a kritiku. Jako řada jeho přátel viděl Jaroslav Seifert zpočátku 
východisko z poválečného zklamání v komunistickém hnutí. 
V roce 1929 byl mezi sedmi spisovateli, kteří podepsali ma-
nifest proti gottwaldovskému vedení KSČ. Jaroslav Seifert 
i ostatní protigotwaldovští spisovatelé J. Hora, M. Majerová, 
V. Vančura, I. Olbracht, S. K. Neumann a H. Malířová byli 
z KSČ vyloučeni. Na rozdíl od některých z těchto sedmi se 
Jaroslav Seifert do strany nikdy nevrátil. Dále pracoval jako 
redaktor Pestrých květů, Národní práce a po roce 1945 ně-
kolik let i v Práci. Rozchod Jaroslava Seiferta s komunis-
mem byl zásadní a on jej i několikrát veřejně projevil. Svým 
televizním vystoupením v roce 1968 odsoudil sovětskou 
okupaci Československa. V letech 1969 –70 byl předsedou 
Svazu českých spisovatelů. Podepsal i Chartu 77. 

V roce 1984 se Jaroslav Seifert stal jako dosud jediný 
český spisovatel nositelem Nobelovy ceny za literaturu.

DÍLO JAROSLAVA SEIFERTA
Mimořádnost tvorby Jaroslava Seiferta spočívá v sa-

motném jeho díle, které bylo vždy lidsky upřímné a umě-
lecky přesvědčivé. Mimo jiné i v tom, že Jaroslav Seifert 
byl účastníkem celé doby proměn českého básnictví od 
avantgardy, proletářské poezie až do let osmdesátých. 
Nebyla to vždy cesta lehká, ale on jí však prošel se ctí 
a důstojností tvůrčí i občanskou.

SBÍRKY POEZIE:
Město v slzách (1921), Samá láska (1923), Na vlnách TSF 
(1925), Telegraphie sans fi l – bezdrátová telegrafi e (sbírka je 
od roku 1938 vydávána pod názvem Svatební cesta), Slavík 
zpívá špatně (1926), Poštovní holub (1929), Jablko z klína 
(1933), Ruce Venušiny (1936), Jaro sbohem (1937, Osm dní 
(1937), Zhasněte světla (1938), Vějíř Boženy Němcové (1940), 
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Můj krásný a milovaný Žižkov!
Jednou jsem kdesi napsal, 
že je to nejkrásnější město na světě.
A opravdu bylo!
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Světem oděni (1940), Kamenný most (1944), Přilba z hlí-
ny (1945), Píseň o Viktorce (1950), Šel malíř chudě 
do světa (1949), Chlapec a hvězdy (1956), Maminka 
(1954), Koncert na ostrově (1965), Odlévání zvonů (1967), 
Halleyova kometa (1967), Deštník z Piccadilly (1979), 
Morový sloup (1977),  
Býti básníkem (1983)

PRÓZA:
Hvězdy nad Rajskou zahradou 
(1929), 
Všechny krásy světa (1981)

Vlastní básnickou tvorbu 
doplňuje Jaroslav Seifert 
i překladatelskou činností 
– G. Apollinaire, P. Verlaine, 
Píseň písní.

PÍSEŇ O LÁSCE
báseň ze sbírky J. Seiferta „Jaro, sbohem“

Slyším to, co jiní neslyší, 

bosé nohy chodit po plyši.

Vzdechy pod pečetí v dopise, 

chvění strun, když struny nechví se.

Prchávaje někdy od lidí, 

vidím to, co jiní nevidí.

Lásku, která oblékla se v smích, 

skrývajíc se v řasách na očích.

Když má ještě vločky v kadeři, 

vidím kvésti růži na keři.

Zaslechl jsem lásku odcházet, 

když se prvně rtů mých dotkl ret.

Kdo mé naději však zabrání 

– ani strach, že přijde zklamání,

abych nekles pod tvá kolena. 

Nejkrásnější bývá šílená.



Milan Český, 
bývalý starosta 

Prahy 3
Dne 3. května 2014 náhle zemřel ve věku nedožitých 

54 let dlouholetý starosta třetí městské části a místní pa-
triot Milan Český. V čele Prahy 3 působil celkem osm let.

Narodil na Žižkově a v třetí městské části prožil celý 
svůj život. Vystudoval elektrotechniku a tímto oborem se 
také původně živil. Do čela třetí městské části se Český 
dostal v roce 1998, kdy jej zastupitelé Prahy 3 zvolili sta-
rostou. V této funkci působil celá dvě volební období až 
do roku 2006 a svou prací se významně zasloužil o rozvoj 
třetí městské části. 

„Já sám jsem kluk ze Žižkova a v jeho ulicích 
jsem prožil celý život. Proto mám k Praze 3 důvěrný 
vztah, který ještě posílil léty strávenými v komu-
nální politice,“ vyznal se ze svého vztahu k Praze 3 
Milan Český v publikaci Nová kniha o Praze 3.

…In
 M

emo
riam
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Ing. Stanislavu SOJKOVI,
jednateli firmy SEAL, spol. s r.o.,
která nepřetržitě a spolehlivě poskytuje

internetové zpravodajství o festivalu.

Hlavní město PrahaMěstská část Praha 3

HOTEL
ARISTON

★★★

Gymnázium 
a Hudební škola 

hl. m. Prahy

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

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

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

www.praha3.cz

Nadace Leoše Janáčka

SEVEROČESKÁ 
FILHARMONIE TEPLICE

NADACE
ŽIVOT
UMĚLCE

Zvláštní poděkování
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JIŘÍ HOŠEK – violoncello
Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav 

interpretačního umění současnosti. Hru na violoncello studoval 
u Pravoslava Sádla na Konzervatoři v Praze (1970–75) a prof. Miloše 
Sádla na Hudební fakultě AMU, již absolvoval s vyznamenáním roku 
1980. Své umění pak zdokonaloval ještě u prof. Bernarda Michelina 
při stáži na pařížské konzervatoři a letní akademii v Nice (1981). Jako 
stipendistu Českého hudebního fondu jej vedli Alexandr Večtomov 
a Josef Chuchro, absolvoval i Bartókův seminář v Szombathely 
u prof. Lászlo Mezö. Zúčastnil se 10 mezinárodních soutěží, v nichž 
byl oceněn mj. jako fi nalista Casalsovy soutěže v Budapešti, diplomy 
Bachovy soutěže v Lipsku a dvou Čajkovského soutěží v Moskvě 
1978 a 1982. Stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže 
Pražského jara 1980. Řadu dalších cen a diplomů získal v domácích 
interpretačních soutěžích; jmenujme z nich absolutní vítězství 
v interpretační soutěži ČSR roku 1980. Od studentských let pravidelně 
koncertuje doma i v řadě evropských zemí, nahrává pro rozhlas 
i na trvalé nosiče zvuku. Na CD nahrál nejen jednotlivá slavná díla 
violoncellové literatury, jako jsou koncerty Schumannův nebo Lalův, 
ale i významné souborné nahrávky, např. pozdních violoncellových 
děl Sergeje Prokofjeva, dva soubory židovské hudby a na pěti CD 
komplet děl Antonína Krafta, Davida Poppera, či soudobých českých 
autorů. V roce 1999 nahrál na CD oba violoncellové koncerty 
Bohuslava Martinů. Pozoruhodně se uplatnil jako sólista i zanícený 
vykladač v televizních pořadech o Antonínu Kraftovi, o Davidu 
Popperovi a o Mikulášovi Kraftovi, z jejichž tvorby některé skladby 
i rekonstruoval a nově oživil. Má velmi bohatý repertoár od hudby 
barokní až po dnešek a je vůbec mnohostranným hudebníkem: byl 
koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu 
(1991 – 96), hrál i ve fi lmových rolích (režie V. Olmer), komponoval 
scénickou hudbu pro Divadlo na Fidlovačce, vyvíjí bohaté aktivity 
i v žánrech populární hudby. Je docentem Hudební fakulty AMU 
v Praze, kde pedagogicky působí od roku 1994; v březnu 1998 byl 
jmenován sólistou Českého rozhlasu. Kritika oceňuje na Hoškově 
hře zvláště brilantní techniku a oduševnělý výraz. Za propagaci 
Žižkova vyjádřenou zejména hudebním festivalem Nekonvenční 
žižkovský podzim, který založil a organizuje od roku 1997, byl 
zapsán roku 1999 do Knihy cti městské části Praha 3 a následně 
vyhlášen „osobností Žižkova roku 2000“. Na MHF Pražské jaro 
reprezentova českou violoncellovou školu v roce 2014.
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