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Nekonvenční žižkovský podzim 2015

Press Centre Music Festival:
NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM Jiřího Hoška 2015
23. září – 12. listopadu 2015 / September 23 – November 12 2015
Kontaktní adresa festivalu:
Sudoměřská 29, 130 00 Praha 3
e-mail: hosekjj@seznam.cz
Z měna programu a účinkujících v y hrazena!
Program festivalu na internetu: www.zizkov.cz/festival

VSTUPENKY / TICKETS:
Předprodej vstupenek, programové brožury,
zajišťuje v ý hradně

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

Doprodej vstupenek v místě konání koncertů
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SLOVO ÚVODEM
Vážené dámy,
vážení pánové,
po devatenácté si můžeme spoJ ižlečně
vychutnat několik týdnů
kvalitní hudby. Praha 3 je letos na
podzim opět hostitelem hudebního
festivalu Nekonvenční žižkovský podzim a já mám tu čest
vás na něj pozvat. Jistě si každý z vás vybere z pestré nabídky kvalitních koncertů. Oceňuji například připomínku
hudebního výročí Jakuba Jana Ryby či Johanna Sebastiana
Bacha. Vzhledem k programu, který je stejně jako každý
rok velmi inspirativní, si dovolím doporučit tyto klasické
vzpomínkové koncerty velikánů světové hudby obohatit
o některou z dalších nabídek. Např. koncert na Žižkovské
věži, který kromě sluchového vjemu nabízí i jeden z nejkrásnějších výhledů na naše město a umožní spojit dohromady požitek z poslechu se zrakovými vjemy, či slavnostní
koncert ke státnímu svátku, který se bude konat 28. 10. 2015
v prostorách funkcionalistického Národního památníku na
Vítkově, jenž je vnímán jako důstojná připomínka naší státnosti. Téměř každý z koncertů přináší něco zvláštního. Jsem
potěšena, že můžeme být já i vy opět účastni tak příjemné
a klidné kulturní akce, která nám každý rok přináší radost
a že díky podpoře naší městské části a tedy symbolickým
cenám vstupenek může být festival otevřen všem. Každý
z nás by se měl čas od času zastavit a zažít příjemný den.

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části Praha 3

Milí přátelé
a příznivci krásné hudby!
na podzim se uskuteční již
L etos
devatenácté pokračování žižkovského svátku hudby, jehož dramaturgie každoročně v celospolečenském kontextu připomíná
prostřednictvím hudebního umění i řadu kulturních
výročí. Společně oslavíme hudbou i moje kulaté životní
jubileum (60). Zatímco na Hudební a taneční fakultě
AMU se děkan rozhodl „nepověřit mne dalšími pedagogickými úkoly“, na Žižkově nás mnoho radostných
uměleckých počinů očekává. Věřím, že si návštěvníci
opět odnesou hluboké umělecké zážitky.

doc. Mgr. Jiří Hošek, violoncellista
zakladatel a umělecký garant festivalu

IN MEMORIAM…
Miroslav Ondříček
čestný občan Prahy 3
z nestorů českého ﬁlmu
J eden
a kameraman světového renomé.
Ve spolupráci s režisérem Milošem
Formanem natočil oscarového Amadea, Přelet nad kukačím hnízdem,
Vlasy, Valmont, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko.
Narodil na Žižkově, kde prožil
v Roháčově ulici dvacet čtyři let.

* 4. listopadu 1934 Praha – † 28. března 2015
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Jan HUS
600. výročí
letošním roce 2015 bylo 6. července šestisté výročí
smrti Jana Husa, který raději zemřel, než by pravdu odvolal. Mnich Oswald Reinlein z Norimberka, ačkoli
proti Husovi vystupoval s krajní ostrostí a brojil proti jeho
stoupencům, vydal svědectví: „Na jeho kázání se hrnula
téměř celá Praha, když kázal v Betlémě o svátcích dvakrát denně a v každý postní den rovněž dvakrát. Nadto

V

konal dvě přednášky a o nedělích mluvil dokonce třikrát.
Chudým, kteří mu byli doporučeni, vyprošoval almužny
od těch, s nimiž se stýkal, mistry zvával k sobě ke stolu
a s laskavou shovívavostí přijímal každého náhodného
hosta, jakož i ty, kdo mu z oddanosti chtěli být na blízku.“
Ačkoliv byl Jan Hus umlčen, jeho jméno a učení zůstalo známé dodnes. Před sto lety Pražané k památce jeho
mučednické smrti postavili na Žižkově Betlémskou kapli.
Letos v ní můžeme k tomuto jubileu vyslechnout koncert.
A připomenout si alespoň jeden citát z jeho díla:

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy,
slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu,
prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy
až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí
od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě
a konečně od smrti věčné, jenž jest
odlúčenie věčné od milosti Božie.

(Výklad viery 1412)
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1. KONCERT

8. KONCERT

23. září 2015, středa v 18.00 h

20. října 2015, úterý v 19.00 h

ZE ŽIŽKOVA
POD VYŠEHRAD

aneb ŠINEM SI TO
PO VLTAVĚ…
Divadlo a koncert na lodi Cecílie
k 150. jubileu
Pražské paroplavby
Loď Cecílie
Nástup na loď v 17.45 hod.
z Dvořákova nábřeží
u Čechova mostu
(u Právnické fakulty), Praha 1

2. KONCERT
30. září 2015, středa v 18.00 a 19.30 h

JAKUB JAN RYBA
JUBILEUM
(1765 – 1815)

kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského náměstí, Praha 3

9. KONCERT
26. října 2015, pondělí v 19.30 h

RAK A RAK

Galakoncert
k jubileu Štěpána Raka (70)
hotel Olšanka – Kongresový sál
Táboritská 23, Praha 3

10. KONCERT

VIOLONCELLOVÉ
SONÁTY J. S. BACHA

28. října 2015, středa v 16.30 h

kostel sv. Rocha
Olšanské náměstí, Praha 3

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

Koncert k jubileu
doc. Jiřího Hoška (60)

SLAVNOSTNÍ KONCERT
K STÁTNÍMU SVÁTKU ČR

3. KONCERT

11. KONCERT

6. října 2015, úterý v 19.00 h

5. listopadu 2015, čtvrtek v 19.00 h

OSOBNOST

Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8, Praha 3

MISTR JAN HUS „600“ BENNEWITZOVO
DUCHOVNÍ
KVARTETO
A AKADEMICKÁ
Betlémská kaple na Žižkově
Prokopova 4, Praha 3

4. KONCERT
8. října 2015, čtvrtek v 19.30 h

VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL
„PÍSEŇ BEZE SLOV“

Koncertní a výstavní síň Atrium
Čajkovského 12, Praha 3

5. KONCERT

12. KONCERT
7. listopadu 2015, sobota v 18.00 a 19.30 h

SAXOFONY
NAD ŽIŽKOVEM

Žižkovská věž – Observatoř
Mahlerovy sady 1, Praha 3

13. KONCERT
9. listopadu 2015, pondělí v 19.00 h

DAVID MELECH JISRAEL

11. října 2015, neděle v 18.30 h

Vzpomínka na „křišťálovou noc“

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

12. listopadu 2015, čtvrtek v 19.30 h

6. KONCERT

Závěrečný koncert festivalu
k Státnímu svátku ČR

KATEDRÁLNÍ
SÓLISTÉ
U SVATÉ ANNY

13. října 2015, úterý v 19.00 h

Maiselova synagoga
Maiselova 10, Praha 1

14. KONCERT

PRAŽSKÁ SYMFONIE

Vysoká škola ekonomická v Praze
Vencovského aula
nám. Winstona Churchilla 4
Komunitní centrum Žižkov „Žižkostel“ Praha 3
náměstí Barikád 1, Praha 3

NEKONVENČNÍ VEČER
V „ŽIŽKOSTELE“
7. KONCERT

18. října 2015, neděle v 16.30 h

KONCERT VÍTĚZŮ
13. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
B. MARTINŮ

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

ADRESÁŘ KONCERTNÍCH SÁLŮ / 14 koncertů na 14 místech Prahy 3 a 1

PŘEHLED KONCERTŮ / adresář
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PŘEHLED ÚČINKUJÍCÍCH
BENNEWITZOVO KVARTETO

5. 11.

EN ARCHÉ / komorní sbor

28. 10.

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

7. 11.

ČMUGROVÁ Sylva / alt

20. 10.

GITANES / taneční skupina

13. 10.

HOŠEK Jiří / violoncello, klavír

30. 9., 8. 10.
11. 10., 28. 10.

JINDRA Tomáš / bas

11. 10., 20. 10.

JOUZA Vojtěch / hoboj, sbormistr

28. 10.

KIMELOVÁ Hana / cembalo

30. 9.

KŠICA Josef / cembalo, dirigent

11. 10., 20. 10.

KŠICA Přemysl / varhany

20. 10., 28. 10.

KVARTET VÁCLAVA VOMÁČKY

23. 9.

PECH CELLO QUARTET
13. 10.

violoncellový kvartet

PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO

9. 11.

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
A ORCHESTR

20. 10.

RAK Jan-Matěj / kytara

26. 10.

RAK Štěpán / kytara

26. 10.

ŘEŠETO / divadelní spolek pražský

23. 9.

ŠMÍD Ondřej / tenor
THURI Jan / hoboj

20. 10.
11. 10., 20. 10.

VAŇKÁTOVÁ Dagmar / soprán

20. 10.

VIRTUOSI PRAGENSES
ORCHESTRA

12. 11.

VÍTĚZOVÉ PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
BOHUSLAVA MARTINŮ

18. 10.

JUŘIČKOVÁ Justýna, VOGELOVÁ Kateřina / zpěv
BĚLOHLÁVEK Jan / klavír

VYSOKOŠKOLSKÝ
UMĚLECKÝ SBOR PARDUBICE

6. 10.

WEISS HOŠKOVÁ Dominika
violoncello

ŽIDEK Tomáš / dirigent
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8. 10., 12. 11.
6. 10.

Loď Cecílie
Nástup na loď v 17.45 hod.
z Dvořákova nábřeží
u Čechova mostu, Praha 1
(u Právnické fakulty)

23.
září

2015
středa

v 18.00 h

K O N C E R T č. 1

aneb ŠINEM SI TO
PO VLTAVĚ…
Divadlo a koncert
na lodi Cecílie
k 150. jubileu
Pražské paroplavby
ÚČINKUJÍCÍ

Svatá Cecílie – patronka hudby

ZE ŽIŽKOVA
POD VYŠEHRAD

KVARTET
VÁCLAVA VOMÁČKY
Jana Perglová – housle, Jiří Šrámek – akordeon
Jakub Chmelař – tuba, Václav Vomáčka – violoncello

ŘEŠETO – divadelní spolek pražský
PROGRAM

Písně:

Vltavo,Vltavo
Josef BRAUN:

Paroplavecká
Karel HAŠLER: Grundle
Babička Mary

R. A. DVORSKÝ:

Šanghaj
Jaroslav JEŽEK
/ Jan WERICH:

Jackova píseň
Jaroslav Ježek

Karel HAŠLER:

Jaroslav JEŽEK
/ Jan WERICH:

Petr Šplíchal /režie/
Václav Balák
Libuše Šplíchalová
Bedřich Švácha
Helena Kazmarová
Hana Šváchová
Majda Šváchová
Ivan Kazmar
Rudolf Antonín Dvorský

Jack Aspirin:
Forbes:
Babička Mary:
Artur Šarapatka:
Helga Šarapatková:
Bessie:
Majda:
Kapitán Hadraba:
Karel Hašler

Trampové na parníku
(1930)

Osoby a obsazení:

Jaroslav JANKOVEC
/ Josef CHLUMECKÝ:

Švestkové knedlíky

anonym
/ úprava Tomáš PERGL:

Ada VODRÁŽKA:

Parník Vyšehrad

Šilhavý mariňák

Jednotné vstupné
130,- Kč
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LOĎ CECÍLIE

nikátní plavidlo loď Cecílie, je jednou z největších
lodí, které v Praze na Vltavě můžete spatřit s kapacitou až 450 pasažérů. Je ideálním místem pro pořádání velkých akcí (diskotéky na lodi, seznamovací párty). Během
plavby je připraveno občerstvení s rukopisem skvělého
šéfkuchaře a pestrá nabídka nápojů z lodního baru nebo
vína z lodní vinotéky.

U

Loď prošla dvěma rozsáhlými rekonstrukcemi. Kromě
tradičních a pravidelných plaveb je Cecílie využívána i ke
speciálním vyjížďkám.

Loď Cecílie
Nástup na loď v 17.45 hod.
z Dvořákova nábřeží
u Čechova mostu, Praha 1
(u Právnické fakulty)
10

kostel sv. Rocha
Olšanské náměstí
Praha 3

30.
září

2015
středa
v 18.00 h a 19.30 h

K O N C E R T č. 2

VIOLONCELLOVÉ
SONÁTY
J. S. BACHA
Koncert k jubileu
doc. Jiřího Hoška (60)
ÚČINKUJÍCÍ

Jiří Hošek – violoncello
Hana Kimelová – cembalo
PROGRAM

Johann Sebastian BACH
(1685–1750):

Sonáta č. 1 G dur BWV 1027
pro violoncello a cembalo
Adagio non troppo
Allegro, ma non tanto
Andante quasi Lento
Allegro

Sonáta č. 2 D dur BWV 1028
pro violoncello a cembalo
Adagio – Allegro moderato
Andante – Allegro moderato

Suita č. 6 D dur BWV 1012
pro sólové violoncello
Preludium – Allemande – Courante – Sarabande
Gavotte I – Gavotte II – Gigue

Sonáta č. 3 g moll BWV 1029
pro violoncello a cembalo
Vivace – Adagio espressivo – Allegro moderato
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KOSTEL SV. ROCHA NA OLŠANECH

ostel sv. Rocha na Olšanech byl původně součástí Olšanských hřbitovů, založených v roce 1680 jako morové
pohřebiště za hradbami Prahy. Kapli pro pohřební obřady projektoval pravděpodobně J. B. Mathey a vysvěcena byla v r. 1729.
Jde o barokní stavbu elipsovitého půdorysu bez půdního prostoru, v interiéru členěnou lichým počtem tribun. Nad vchodem
do sakristie se nachází freska J. Stettera z roku 1766 s námětem
litanií – prosby o ochranu před morem, požárem, hladem
a válkou. Hlavní oltářní obraz pochází od Ignáce Raaba z první
poloviny 18. století. Hlavní oltář je z r. 1879, kdy byl obnovován interiér kostela. Pod korunovanou Pannou Marií s anděly
je ve spodním pásu trojice patronů proti moru: sv. Šebestián,
sv. Rozálie a sv. Roch. Po zbourání cenné staré fary a hřbitovní
zdi se kostel dostal mimo vlastní hřbitov, z bývalého I. hřbitova
se vytvořil park, který by měl v blízkém budoucnu projít další
úpravou, aby tato část Žižkova s jednou z nejrušnějších křižovatek získala prostor pro meditaci s možností zastavení se uprostřed každodenního ruchu. Zásluhou žižkovské Římskokatolické
farnosti proběhla v létech 2003–2006 nákladná generální
oprava kostela, který se tak vrací co nejvíce ke své původní
podobě. Součástí této opravy byla instalace barokních varhan,
jejichž konstrukce i intonace je řadí k jedinečným hudebním
nástrojům v Praze.

K

Staré Olšany

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa
ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. – farář
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3
e-mail: farnost-zizkov@iol.cz
www.farnost-zizkov.cz
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Betlémská kaple na Žižkově
Prokopova 4
Praha 3

K O N C E R T č. 3

6.

října

2015
úterý

v 19.00 h

MISTR JAN HUS „600“
DUCHOVNÍ
A AKADEMICKÁ
OSOBNOST
ÚČINKUJÍCÍ

VYSOKOŠKOLSKÝ
UMĚLECKÝ SBOR
PARDUBICE
Tomáš Židek – dirigent
PROGRAM

„DC ANNIS SUPER OMNIA VINCIT VERITAS“
Antologie české sborové hudby od středověku po dnešek
Významné historické etapy a tradice národa,
spojené s významnými kulturními osobnostmi.

Hospodine, pomiluj ny; Svatý Václave
Dvě nejstarší české duchovní písně ve vícehlasé úpravě O. A. Tichého,
které i v době Husově plnily funkci státní hymny…

Prosa ex missa (anonym, 1577)
super „Vias tuas Domine“ composita in gloriam
Dei et Boemorum martyrum Johanis Hussi et Hieronimi
Dílo české utrakvistické hudby, která vnímá M. Jana Husa
a Hieronima Pražského jako světce

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750):
Moteto „Jesu, meine Freude“ (Ježíši, moje radosti)
Rozsáhlé dvacetiminutové dílo, reprezentující hudební tradici REFORMACE,
bude prezentováno v německém originále s českým překladem

Bedřich SMETANA (1824 – 1884):
Tři jezdci
Slavný sbor zakladatele novodobé české hudby, jehož text (podle balady J. V. Jahna)
reprezentuje speciﬁcký pohled 19. století na husovskou tradici.
Sbor byl komponován v roce 1862 jako mužský.
Uvádíme jej ve smíšené verzi, kterou vytvořil Smetanův současník,
skladatel Josef Cyril Sychra (1859–1935).



V pravoslavné církvi je M. Jan Hus uctíván jako světec,
proto zazní výběr z pravoslavné tvorby:
Dimitrij Stěpanovič
Sergej Vasilijevič RACHMANINOV
BORTNIANSKIJ (1751–1825): (1873–1943):
Koncert č. 16
Dobrořeč, duše má, Hospodinu!
Petr Iljič (Nešpory)
ČAJKOVSKIJ Tomáš ŽIDEK (*1981):
(1840–1893): „Husitský Otčenáš“
Tebe poem, Skladba na námět staročeské modlitby,
Chvalite Gospoda zapsané v Jistebnickém kancionále
(1421) koncert uzavírá, jako prosba
s nebes za smíření všech duchovních tradic
(Liturgie a světů. Vznikla pro VUS Pardubice
sv. Jana Zlatoústého) právě k letošnímu velkému jubileu…
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BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
se Betlémská kaple,
ˇ ekne-li
většina lidí si vzpomene
R
na rekonstruovanou svatyni na

KUBISTICKÝ KOSTEL
na dvoře

Starém Městě, kde hlásal Slovo
Boží mistr Jan Hus. Avšak rovněž Žižkov, hrdě se hlásící k tradici husitství, má svou Betlémskou kapli, skromně ukrytou
uprostřed bloku pavlačových domů. Počátky evangelické církve
na Žižkově byly skromné, zprvu
se věřící scházeli po bytech,
než mohla roku 1904 vzniknout
první modlitebna v Husinecké ulici. Ale majitel domu se už tehdy
choval tržně - místo nezámožné církve chtěl v domě umístit nejprve hostinec a nakonec se spokojil s kinematograﬁckým podnikatelem Moravcem, který modlitebnu adaptoval na biograf
Edison. Evangelíci s nepatrným kapitálem se rozhodli zakoupit
řadový dům v Prokopově ulici, tehdy hlavní třídě vroubené stromořadím, kudy projížděla i elektrická dráha. K domu náležela
prostorná parcela, na níž se kdysi těžil písek pro okolní stavby.
Jáma, zavezená bouračkami z pražské asanace, se zdála být vhodným místem pro stavbu sborového domu s kaplí a byty. Smlouva
s řezníkem Poupou byla roku 1912 podepsána a zbývalo vyřešit
dva problémy – technický a právní. S tím si hravě poradila karlínská stavitelská ﬁrma Blecha, když navrhla položit pod základy
cementovou desku, aby stěny kaple neklesaly do násypu. Horší
to bylo se sousedy, kteří protestovali proti zastavění dvora a spor
hnali až k nejvyšší instanci. Úřady nakonec stavbu povolily, ala ve
zmenšeném rozsahu, bez bytů, které vznikly až roku 1928 nástavbou předního domu. Blechova ﬁrma zadala vypracování projektu mladému architektovi Emilu Králíčkovi, který již dříve navrhl
např. dům Diamant
na nároží Spálené
ulice. Uplatněním
kubistického tvarosloví v sakrální stavbě představuje jedinečný stavitelský typ
Koncert v Betlémské kapli (NŽP 2014) v celosvětovém kontextu. V dalších letech došlo sice k drobným stavebním úpravám a přístavbám,
ale na celkovém vzhledu kaple nic nezměnily. Unikátní kubismus v interiéru vhodně zdůraznila i nová malba provedená
studenty žižkovské uměleckoprůmyslové školy z ateliéru prof.
Pavla Nováka v roce 1992. Stavební vývoj kaple dovršila přístavba sakristie nazvané Švýcarská síň a zvonice v roce 1938, podle
projektu arch. Bohumila Kozáka. Zvon, který darovali švýcarští
evangelíci z Balgachu, se na věži poprvé rozezněl v červnu 1938.
Oběti německé okupace připomíná pamětní deska – v prvé řadě
vyvražděnou rodinu Fafkovu, obětavé pomocníky statečných
parašutistů. Ještě během Květnového povstání Němci, opevnění na vrchu Vítkově, prostřelili granátem vysoko nad okolní
zástavbou čnějící boční stěnu předního domu. Po válce kapli
hrozilo vážné nebezpečí, že bude zbořena v rámci velkolepé
asanace a přestavby Žižkova. Díky úsilí tehdejšího faráře Františka Potměšila se však podařilo přesvědčit rozhodující činitele
o její historické hodnotě a roku 1975 byla prohlášena kulturní
památkou.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Mgr. Pavel Kalus – farář
Prokopova 4, 130 00 Praha 3
e-mail: zizkov1@evangnet.cz
www.zizkov1.evangnet.cz
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Koncertní a výstavní síň Atrium
Čajkovského 12
Praha 3

8.

října

2015

čtvrtek

K O N C E R T č. 4

v 19.30 h

VIOLONCELLOVÝ
RECITÁL
„PÍSEŇ BEZE SLOV“
ÚČINKUJÍCÍ

Dominika Weiss Hošková
violoncello

Jiří Hošek – klavír

PROGRAM

Ernst Bloch

Ernst BLOCH (1880–1959):
From Jewish Live (Suita)
Modlitba – Prosba – Židovská píseň

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
(1809–1847):

Sonáta č. 2
pro violoncello a klavír
D dur, op. 58
Allegro assai vivace
Allegro scherzando
Adagio
Molto allegro e vivace

přestávka

Sonáta č. 1
pro violoncello
a klavír
B dur,
op. 45
Allegro vivace
Andante
Allegro assai

Píseň beze slov,
op. 62

Felix Mendelssohn-Bartholdy
15

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

Čajkovského ulici najdete památkově chráněný objekt
– raně barokní kostelík Povýšení sv. Kříže, známý dnes
všem milovníkům hudby a výtvarného umění jako Atrium
na Žižkově. V roce 1984 skončila rozsáhlá rekonstrukce
objektu, při níž byla někdejší chrámová loď přeměněna
v koncertní sál pro 120 návštěvníků, vybavený koncertním
křídlem a varhanami, k baroknímu základu přibyla moderní
přístavba, v jejímž východním křídle je výstavní síň. V pravidelně pořádaných komorních koncertech vystupují renomovaní umělci zvučných jmen, ale i mladí talentovaní umělci.
V galerii se představily desítky významných osobností českého
výtvarného umění. Atrium na Žižkově nabízí návštěvníkům
všech věkových kategorií nejen kvalitní kulturní pořady, ale
i příjemné chvíle odpočinku v přilehlém parku. Šťastné propojení minulosti se současností, útulnost a zároveň jistá vznešenost celého areálu, to vše přispívá k oblibě Atria nejen mezi
obyvateli Žižkova.

V

Diváci v koncertní síni
Atrium
(NŽP 2014)

Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň
PhDr. Eva Vedralová – dramaturgie
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3
e-mail: info@atriumzizkov.cz
www.atriumzizkov.cz
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kostel sv. Anny na Žižkově
Ostromečská ulice
Praha 3

11.

října

2015

neděle

K O N C E R T č. 5

v 18.30 h

KATEDRÁLNÍ
SÓLISTÉ
U SVATÉ
ANNY
Tomáš Jindra – bas
Jan Thuri – hoboj
Josef Kšica – cembalo
Jiří Hošek – violoncello

G. F. Händel

ÚČINKUJÍCÍ

PROGRAM

Georg Friedrich HÄNDEL (1685–1759):
Sonata g moll pro hoboj op. 1, č. 6 HWV 364a
Larghetto – Allegro – Adagio – Allegro

Johann Sebastian BACH:
Aria „Vergiss mein nicht“
Paul WRANITZKI (1756–1808):
Duo G dur pro hoboj a violoncello
Allegro – Andante – Allegro

Paul Wranitzki

Johann Sebastian BACH (1685–1750):
Aria z Magniﬁcat „Quia fecit mihi magna“

Georg Friedrich HÄNDEL:
Sonata c moll pro hoboj HWV 366
Largo – Allegro – Adagio – Allegro

Jakub Jan RYBA (1765– 815):
Arie z Českého Stabat Mater
„Svatá máti, rač popříti“
Benedetto MARCELLO (1686–1739):
Concerto in d pro hoboj
Andante – Adagio – Presto

B. Marcello

Jakub Jan RYBA: Ave Maria

Franz SCHUBERT (1797–1828):
Ave Maria
Zdeněk LUKÁŠ (1928–2007):
Zdeněk
Lukáš

Liturgická píseň op. 236
„Rozsvěť v srdcích našich“
W. A. MOZART (1756–1791):
Aria „Te solo adoro“
z opery Betulia liberata
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KOSTEL SV. ANNY NA ŽIŽKOVĚ

ostel sv. Anny na Žižkově je nenápadnou stavbou na
rohu ulic Jeseniovy a Ostromečské. Byl postaven ve
stylu, jež je na našem území poněkud neobvyklý, v tzv.
berounské secesi. K užívání katolíků východního Žižkova
byl tento kostel spolu se samostatnou farností posvěcen
v říjnu 1911. Kostel je netypicky směrovaný na západ, je trojlodní s prostranným ochozem. Původní oltář byl v 60. létech
odstraněn, na čelní zdi však vyniká původní secesní malba
čtyř proroků v palmovém háji. Vnitřní vybavení kostela pochází z 20. a 30. let
tohoto století.
Kostel spravoval jistou dobu
karmelitánský
řád, jehož znak
se dodnes nachází na vstupním mříži kostela. Dnes tento
farní kostel spravuje žižkovská
římskokatolická
duchovní správa
od sv. Prokopa.

K

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa
ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. – farář
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3
e-mail: farnost-zizkov@iol.cz
www.farnost-zizkov.cz
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Komunitní centrum Žižkov
„Žižkostel“
náměstí Barikád 1, Praha 3

13.

října

2015
úterý

K O N C E R T č. 6

v 19.00 h

Jan Pech

NEKONVENČNÍ
VEČER
V „ŽIŽKOSTELE“
ÚČINKUJÍCÍ

PECH CELLO
QUARTET
violoncellový kvartet

GITANES

taneční skupina
PROGRAM

 Varhanní preludium
 ThDr. Jaroslav HRDLIČKA
přednáška známého teologa
a bývalého faráře v tomto kostele
o živelné a nepovolené stavbě kostela a jeho dalším vývoji

 taneční skupina GITANES
romský tradiční tanec a ﬂamenco
 Ondřej KUKAL (* 1964):
Violoncelliana (2012) pro sólové violoncello
(Jan Pech – violoncello)

Jiří Hošek, Bledar Zajmi, Lukáš Polák, Jan Pech

 Repertoár souboru
PECH
CELLO QUARTET:
Johann STRAUSS
(1804–1849):
Radeckého marš
Richard WAGNER
(1813–1883):

předehra k opeře
Tannhäuser
V. MONTI (1868–1922):
Čardáš
Aram CHAČATURJAN
(1903–1978):

Šavlový tanec
Ástor PIAZZOLA
(1921–1992):

Oblivion

Henry MANCINI
(1924–1994):

hudba k ﬁlmu
„Růžový panter“
Eino Matti „Eicca“
TOPPINEN (*1975)
(Apocalyptica):
Hope (2000)
J. HETFIELD,
L. ULRICH
(Metallica):
Nothing Else Matters
(1991)
J. HETFIELD,
L. ULRICH,
C. BURTON,
K. HAMMET
(Metallica):
Creeping Death (1983)
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ŽIŽKŮV SBOR
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ
HUSITSKÉ
áboženská obec
N
CČSH na Žižkově
byla založena 25. července 1920. Právní počátky sboru položila
plenární schůze konaná
31. srpna téhož roku
v hotelu Písek. Zde došlo k ustavení první rady starších. Obec získala
pro konání bohoslužeb
nejprve pronájem Betlémské kaple CČE v Prokopově ulici. Zde
se konaly již od začátku bohoslužby pravidelně každou neděli,
nejdříve pod vedením laických kazatelů. Od 7. listopadu 1920
tu sloužil první žižkovský farář Josef Šlapák. Přes dobré vztahy
s evangelíky cítila obec stále naléhavěji potřebu vlastního sboru.
K jeho výstavbě došlo z iniciativy nového faráře Josefa Valenty
zakoupením parcely (1923), na které vznikl objekt podle návrhu architekta Kaliby v letech 1923–25. Stavba byla ukončena
v příhodnou dobu o Vánocích, a tak na Hod Boží 25. prosince 1925 mohl nový sbor farář Valenta otevřít slavnostní bohoslužbou. Budova, nesoucí jméno husitského vojevůdce Jana
Žižky, se skládá ze dvou komplexů, velké modlitebny a Komenského síně. Kromě těchto prostor stavba obsahovala kancelář,
byty pro místního duchovního, sborovníka a tajemníka farního úřadu, ale otvírala i místo ke schůzkám Jednoty mládeže
a umožňovala činnost ochotnického divadelního spolku Žižka.
Uměleckou dominantu velké shromažďovací místnosti představuje socha Františka Bílka Strom bleskem pravdy zasažený,
sádrová plastika o výšce 3,5 m, kterou obci v roce 1964 zapůjčila
Galerie hlavního města Prahy. Roku 2015 slaví náboženská obec
95 let od svého založení a 90 let otevření budovy Žižkova sboru.

„ŽIŽKOSTEL“ – KOMUNITNÍ CENTRUM
omunitní centrum „Žižkostel“ sdružuje mnoho různoroK
dých aktivit, spojuje je stejný cíl: Zlepšit kvalitu života lidí,
kteří bydlí okolo nás. Všechno to začalo před deseti lety nízkoprahovým klubem pro děti a mládež – Husita. Posláním této
sociální služby je podporovat děti a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí v realizaci jejich snů, přání i povinností.
Postupem času nám byl do správy svěřen celý objekt Husova
sboru na Žižkově, kde jsme mohli
začít realizovat naše sny o multifunkčním prostoru, který propojuje
duchovní, kulturní a sociální rozměr
člověka na jednom místě.

Komunitní centrum Žižkov
Zdeněk Břeň – farář, Táňa Jírová – pořádání akcí
Nám. Barikád 1, 130 00 Praha 3
e-mail: husitezizkov@seznam.cz
www.zizkostel.cz
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Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy – Koncertní sál
Komenského nám. 400/9
Praha 3

K O N C E R T č. 7

18.

října

2015

neděle

v 16.30 h

KONCERT VÍTĚZŮ
13. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
B. MARTINŮ
ÚČINKUJÍCÍ

Vítězové 13. ročníku
Písňové soutěže
Bohuslava Martinů
r. 2015
Vítězové loňského 12. ročníku
Písňové soutěže BM r. 2014
PROGRAM

Slavnostní vyhlášení a předání cen soutěže
Koncert vítězů 13. ročníku Písňové soutěže
Bohuslava Martinů 2015
Hosté:
Justýna Juřičková a Kateřina Vogelová – zpěv
držitelky I. ceny kategorie I B
XII. ročníku Písňové soutěže B. Martinů 2014
Justýna Juřičková:
Antonín DVOŘÁK (1841–1904): Význam květin
Zdeněk FOLPRECHT (1900–1961): Rašení
Kateřina Vogelová:
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Minnelied
Fanny MENDELSSOHN-HENSCHEL (1805–1847):
Frühlingsglaube
prof. Jan Bělohlávek – klavír
MgA. Emília Sadloňová, PhD.
– pěvecký pedagog,
Katedra hudby FHV, Žilinská univerzita,
Konzervatoř Žilina
předsedkyně poroty I. kategorie
Doc. Zdeněk Šmukař
– pěvecký pedagog,
vedoucí pěvecké katedry JAMU Brno
předseda poroty II. kategorie
Udělení speciální Ceny Nadačního fondu
starosty Karla Hartiga
pro nejlépe oceněné žižkovské účastníky z HŠ a GJN
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GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA
hl. m. Prahy – koncertní sál

udební škola hl. města Prahy je jednooborová základH
ní umělecká škola, založená v roce 1950 ve Voršilské
ulici pod názvem „Vzorová hudební škola“. S Gymnáziem
Jana Nerudy škola vypracovala společný projekt gymnaziálního studia s hudebním zaměřením, který je při spolupráci s jednotlivými pedagogy Hudební fakulty AMU
novou formou využití pedagogického potenciálu obou
vynikajících městských škol. V roce 1994 zahájila studium
první gymnaziální třída čtyřletého studia s hudebním zaměřením, 2. září 1996 díky podpoře města Praha mohlo
v budově nového sídla Hudební školy hl. m. Prahy na
Komenského náměstí v Praze 3 zahájit studium prvních
107 studentů osmiletého studia s hudebním zaměřením
Gymnázia Jana Nerudy. Charakteristickým znakem školy
a jedním z nejdůležitějších základů jejích úspěchů je bohatý koncertní život. V Koncertním sále školy je kromě
pravidelných koncertů, kde vystupují především žáci, resp.
studenti obou škol, pořádán cyklus nedělních koncertů,
v němž vystupují nejen vynikající absolventi, učitelé školy
a hosté, ale též čelní představitelé českého koncertního
umění. Z potřeby rozšíření koncertního provozu obou
zdejších škol byl v roce 2000 vybudován v půdní vestavbě
budovy na Komenského
Diváci při koncertě NŽP 2014
náměstí na Žižkově nový
Komorní sál se zajímavým výhledem na vrch
Parukářka.
Koncertní
sál

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Filip Magram – ředitel
Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3
e-mail: info@hudebniskola.cz
www.gmhs.cz
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kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského náměstí
Praha 3

K O N C E R T č. 8

20.

října

2015
úterý

v 19.00 h

JAKUB
JAN RYBA
JUBILEUM
(1765 – 1815)
ÚČINKUJÍCÍ

Dagmar Vaňkátová – soprán
Sylva Čmugrová – alt
Ondřej Šmíd – tenor, Tomáš Jindra – bas
Jan Thuri – hoboj
Přemysl Kšica – varhany
Josef Kšica – dirigent

J. S. Bach

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
A ORCHESTR
PROGRAM

Pavel Křížkovský

Johann Sebastian BACH (1685–1750):
Preludium a fuga G dur BWV 541
Kantáta BWV 131
„Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“
Jan Dismas ZELENKA
(1679–1745):

Alma Redemptoris Mater
Pavel KŘÍŽKOVSKÝ (1820–1885):
sv. Cyril a Metoděj
„Hvězdy dvě se z východu“

Jubileum Jakuba Jana Ryby připomene P. MILOŠ SZABO
Jakub Jan RYBA /otec/:
Přeštické Zdrávas „Ó bolestná matko...“
Jakub Jan RYBA (1765–1815):
LITANIE I z cyklu Tres Litanie
De Sancto Joanne Nepomuceno
(z r. 1802)
I. Kyrie eleison (coro)
II. Sancte Joannes (aria tenore solo)
III. Pater pauperum
(duetto canto, alto solo)
IV. Sanator (basso solo)
V. Agnus Dei (cora)
23

KOSTEL SV. PROKOPA NA ŽIŽKOVĚ

ostel sv. Prokopa je přirozenou dominantou Žižkova
na Sladkovského náměstí, v místech, kde kdysi
stávala usedlost Reismonka. Jde o trojlodní sloupový
novogotický chrám, který v roce 2003 oslavil sté výročí
svého posvěcení. To vykonal 27. září 1903 pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský. Projekt kostela byl poslední stavbou známého pražského architekta a stavitele
Josefa Mockera, jeho dílo po Mockerově smrti dokončil
a upravil František Mikš. Mohutná věž měří 72 metrů.
Oba vchody zdobí vzácné tympanony: nad portálem
u severního schodiště drží P. Maria v náručí dítě Ježíše,
jemuž představuje nově postavený kostel jeho patron
sv. Prokop. Nad hlavním západním vchodem je umístěna socha sv. Vojtěcha. Obě díla vytvořil Myslbekův žák
Josef Pekárek. Nejvzácnějším dílem chrámového interiéru je obraz Karla Škréty „Svatý Václav, obránce Prahy
proti Švédům“, který byl původně v benediktinském
klášteře v pražských Emauzích. Křídlový oltář zdobí
sochy sv. Prokopa obklopeného slovanskými věrozvěsty
sv. Cyrilem a Metodějem a osm výjevů ze života a legendy patrona kostela. Po generální opravě tohoto kostela
v devadesátých letech 20. století se dočkaly opravy
chrámové varhany.

K

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa
ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. – farář
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3
e-mail: farnost-zizkov@iol.cz
www.farnost-zizkov.cz
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26.
října

Hotel Olšanka
Kongresový sál
Táboritská 1000/23
Praha 3

2015

pondělí

K O N C E R T č. 9

v 19.30 h

RAK A RAK
Galakoncert
k jubileu
Štěpána Raka
(70)
ÚČINKUJÍCÍ

Štěpán Rak
Jan-Matěj Rak
kytara
PROGRAM

Unikátní kytarový projekt otce se synem
Štěpán RAK (1945):
Cesta do pohádky, celovečerní svita
Alenka v říši divů
Kůň Zlatohřívák
Strakonický dudák
Malá mořská víla
O dobru a zlu
(Nekonečný příběh)

Bedřich Smetana

Ruská, cikánská melodie:
Darogoj dlínnaju /Daleká cesta/
Johann Sebastian
BACH
(1685–1750):

Air

Bedřich SMETANA
(1824–1884):

Jiřinková polka
Jaroslav JEŽEK
(1906–1942):

Georg GERSHWIN (1898–1937):
Summertime
František KMOCH (1848–1912):
Na motoru

František Kmoch

Život je jen náhoda
Tmavomodrý svět
Tři strážníci
Ezop a brabenec
Prázdná náruč
Bugatti-step
Klobouk ve křoví
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HOTEL OLŠANKA – Kongresový sál

éměř 30 let uplynulo ode dne, kdy bývalý Útvar
hlavního architekta hl. m. Prahy rozhodl o umístění
stavby víceúčelové budovy na pražském Žižkově. Po kolaudaci v lednu 1991 vstoupil komplex budov do povědomí
veřejnosti jako Hotel Olšanka.
V říjnu roku 2013 byly ukončeny práce na celkové rekonstrukci a obnově fasád budovy hotelu, kterou vhodně
doplnil již dříve obměněný interiér. Cílem rekonstrukce
bylo primárně odstranit značnou nerovnost mezi vysokou
kvalitou služeb, které hostům hotel dlouhodobě poskytuje, a tím, jak hotel působil navenek. Práce probíhaly podle
vítězné předlohy architekta Dareka Dupala, kterou pozitivně ohodnotil i jeden z původních architektů pan Zdeněk
Jakubec. Kromě očištění a nátěru betonových součástí
se fasádě dostalo i nových zdobných prvků a výrazného
osvětlení.
V současně době je Hotel Olšanka vyhledávaným místem pro ubytování v některém z 253 hotelových pokojů,
dějištěm řady tuzemských i mezinárodních konferencí
a společenských akcí až pro 1 100 osob, vhodným prostorem k podnikání na 3 900 m2 nebytových prostor a místem pro aktivní odpočinek na 10 sportovištích ve vlastním
sportovním centru, čímž se hotel významně podílí i na
občanské vybavenosti městské čtvrti Žižkov, které je
hrdou součástí.

T

Hotel Olšanka
Ing. Martin Gerstman – ředitel hotelu
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
e-mail: info@hotelolsanka.cz
www.hotelolsanka.cz
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28.
října

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

2015

středa

K O N C E R T č . 10

v 16.30 h

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
K STÁTNÍMU
SVÁTKU ČR
ÚČINKUJÍCÍ

EN ARCHÉ – komorní sbor
Vojtěch Jouza – hoboj, sbormistr
Přemysl Kšica – varhany
PROGRAM

Státní hymna
Č eské republiky

Johann Sebastian BACH:
Sinfonia C dur
z kantáty
„Wir danken dir“,
BWV 29
Jan Dismas ZELENKA
(1679–1745):

Johann Sebastian BACH Tenebrae factae sunt
(1685–1750):
Caligaveruntoculi mei
Fantasie a fuga g moll
Velumtempli scissum est
BWV 542
Sepulto Domino
Traktát Jana z Holešova
Charles-Marie
(rkp. z r. 1397):
Hospodine, pomiluj ny WIDOR
(1844–1937):

Jistebnický kancionál
(rkp. kolem r. 1420):

Symfonie č. 1 f moll,
op. 42

Buóh všemohúcí
Jesu kriste,
ščedrý kněže

I. věta Allegro vivace

Speciálník
královéhradecký

(1669–1747):

(cca 1500):

Náš milý svatý Václave
Jan Traján
TURNOVSKÝ
(cca 1550–1606):

Všichni věrní křesťané
Poprosmež
ducha svatého
Ráčil pamět zůstaviti

Alessandro
MARCELLO
Koncert d moll
pro hoboj a varhany
Andante espiccato
Adagio
Presto

Charles-Marie
WIDOR:
Toccata
ze Symfonie
č. 1 f moll, op. 42
27

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

S L AV N O S T N Í S Í Ň
rozmachem českého nacionalismu před více než sto dvaceti léty se
S
objevila i úvaha o potřebě vystavět pomník Jana Žižky na Vítkově, na
místě boje husitských vojsk proti křižákům. V roce 1882 byl založen Spolek
pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, soutěž vypsaná v roce 1912
přinesla koncepční řešení návrhu. Získání samostatnosti a snaha uctít zásluhy československých legionářů, kteří se o samostatný stát významnou
měrou zasloužili, někdejší zadání rozšířila. Projekt Památníku národního
osvobození, Pantheonu legionářů, vytvořil arch. J. Zázvorka, 8. listopadu 1928 zahájil prezident Masaryk stavbu slavnostním výkopem. Hrubá
stavba byla ukončena v roce 1932, dotváření a doplňování umělecké výzdoby pokračovalo až do počátku druhé světové války. Dlouho vznikala
i charakteristická jezdecká socha Jana Žižky. Návrh začal zpracovávat
prof. B. Kafka po roce 1931. Až po dvaceti letech byla socha odlita a byla
slavnostně odhalena v roce 1950, ve výroční den husitské bitvy. Na Vítkově
vzniklo monumentální, až chrámové dílo, poslední velká dominanta vnitřní Prahy. Nikdy však zcela nenaplnilo poslání, pro které vzniklo. Budovu
obsadili ve druhé polovině války okupanté, změnili ji ve sklad vojenského materiálu, poničili zařízení. Po osvobození byla vyzdvižena uschovaná
umělecká díla, začala jejich nová instalace. Do podnoží sochy J. Žižky byl
vložen Hrob neznámého vojína. Památník byl nově rozšířen o přístavbu k uctění hrdinů II. odboje. Ta však byla zpřístupněna až v roce 1955,
ale jako Síň Rudé armády. I do historie nyní již Národního památníku se
rozhodující měrou promítly politické poměry. V roce 1953 zde bylo otevřeno Mauzoleum Klementa Gottwalda, začaly zde být ukládány ostatky dalších komunistických funkcionářů. Historie legionářů měla zmizet.
Gottwaldův hrob byzantského stylu byl nákladným způsobem udržován
do roku 1962, kdy byla jeho mumie zpopelněna. Památník pak jako ideologický symbol ztrácel na významnosti. Byl zde ještě uložen popel prezidentů
A. Zápotockého a L. Svobody, probíhaly tu i některé pravidelné oslavné akce,
doznívaly programy doplňování umělecké výbavy. V zásadě se však tvář
budovy již neměnila. Po listopadu 1989 byl popel komunistických funkcionářů odevzdán pozůstalým. Národní památník byl uzavřen, navštívit jsme
jej mohli jen při několika veřejných akcích. V roce 2000 předalo ministerstvo kultury ČR, které Památník spravuje, budovu i péči o její další využití
Národnímu muzeu. To nyní usměrňuje její další osud. Finanční zdroje zaručuje vládní usnesení, k dotváření již naskicovaného programu úprav jsou
postupně vítáni všichni,
kterým není lhostejno,
jak stát připomíná tvůrce a nositele idejí, které
považuje za své nepominutelné dědictví. Nadále
by nemělo být smutnou
skutečností, že dnes jen
nemnozí vzpomenou na
někdejší poslání stavby.
Součástí původního vybavení slavnostní síně
Památníku na Vítkově jsou dodnes funkční mohutné varhany, které se
v posledních 15 letech vždy v plné kráse rozezněly právě při koncertech žižkovského hudebního festivalu. Národní památník na Vítkově je
nejen moderním muzeem české a československé historie, ale také kulturním centrem. Stálá expozice byla rozšířena o novou část Laboratoř
moci připomínající období 50. let v Československu. Nedílnou součástí
Památníku je krásná vyhlídka na Prahu.
Národní muzeum
PhDr. Michal Lukeš – Generální ředitel NM
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
e-mail: nm@nm.cz
www.nm.cz
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5.
listopadu

Gymnázium
Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8
Praha 3

2015

čtvrtek

K O N C E R T č . 11

v 19.00 h

BENNEWITZOVO
KVARTETO

ÚČINKUJÍCÍ

BENNEWITZOVO
KVARTETO
Jakub Fišer, Štěpán Ježek – housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello
PROGRAM

Moderato
Allegro molto capriccioso
Lento

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

Antonín Dvořák

přestávka

Leoš Janáček

Béla Bartók

Béla BARTÓK (1881–1945):
Smyčcový kvartet č. 2, op. 17
(Sz. 67)

Nadace Leoše Janáčka

Antonín DVOŘÁK (1841–1904):
Smyčcový kvartet č. 13 G dur,
op. 106
Allegro moderato
Adagio ma non troppo
Molto vivace
Finale
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GYMNÁZIUM KARLA SLADKOVSKÉHO
a SladkovskéN
ho náměstí byl
v roce 1898 položen základní kámen
pro školní budovu
reálky (založené roku 1897). Nová budova čp. 900 podle
projektu architekta
Jindřicha Motejla
byla předána již v roce 1899 a byla tehdy považována za nejhezčí školu v Praze. Ke škole se váže množství jmen vynikajících
osobností, které zde působily: botanik a dendrolog dr. Augustin
Bayer, historik František Hýbl, komeniolog PhDr. Jiří Václav
Klíma, ﬁlologové PhDr. Otakar Kunstovský a PhDr. Albert Pražák
(předseda České národní rady za Pražského povstání), hudební skladatelé Otakar Zelinka a Adolf Piskáček, literární historik
František Ryšánek a literární a divadelní kritik Jindřich Vodák.
A nakonec připomeňme ještě dvě jména - zakladatel skautingu Antonín Benjamin Svojsík a František Smotlacha, vynikající mykolog. V roce 2002 oslavilo Gymnázium na Sladkovského
náměstí 105. výročí svého založení. Vyučování zde bylo zahájeno
20. září 1897 slavnostním otevřením dvou tříd t. zv. c. k. reálky
na Žižkově. Výuka však probíhala v prostorách žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí. Budova na Sladkovského náměstí byla
otevřena 17. září 1899. Dnes je škola víceletým gymnáziem kam
přicházejí žáci pátých tříd ZŠ do prvního ročníku osmiletého studia a žáci devátých tříd ZŠ do prvního ročníku čtyřletého studia.
Studium je všeobecné bez zaměření. Od ledna 2001 je zřizovatelem Magistrát hl. m. Prahy, jehož odbor školství práci školy řídí
a gymnázium je přidruženou školou UNESCO a fakultní školou
Pedagogické fakulty UK. Na škole bylo ve šk. roce 2002/2003 celkem 16 tříd - 10 tříd víceletého studia a 6 tříd čtyřletého studia.
Každý žák studuje dva cizí jazyky – vybírá mezi anglickým, německým a francouzským. V učebním plánu jsou volitelné předměty dle individuálního výběru: anglická, německá a francouzská
konverzace, další cizí jazyk, programování, výtvarná a hudební
výchova, cvičení z přírodovědných předmětů, semináře. Žáci mohou navštěvovat i nepovinné předměty: sborový zpěv, umělecký
přednes, ﬂétnový soubor, sportovní hry. Na škole vznikl ﬁlmový
klub, taneční kroužek vedený mistrem Kleinbergem a hudebně
poetické studio. K životu školy patří tradiční akce: vánoce v aule,
školní akademie, výstavky výtvarných prací žáků, maturitní ples
v Lucerně, výběrový sportovní a společenskovědní kurz, sportovní den, běh do slaďárenských schodů, volejbalový maratón, soutěž
Student roku. V roce 2002 dostala škola po mnoha letech konečně investiční dotaci. Nově byla vybudována učebna informatiky
a fyziky. Přes úctyhodAula gymnázia
né stáří – 116 let – škola
drží krok s požadavky
současnosti, což dokladuje nejen úspěšná
účast v soutěžích na
celostátní úrovni, ale
především vysoké procento maturantů, kteří
jsou přijímáni ke studiu
na vysokých školách
a uplatňují se v praxi.
Gymnázium Karla Sladkovského
PhDr. Ivan Neffe, CSc. – ředitel gymnázia
Sladkovského náměstí 8, 130 00 Praha 3
e-mail: nefe.ivan@sladarna.cz
www.sladarna.cz
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Žižkovská věž
Observatoř
Mahlerovy sady 1
Praha 3

7.

listopadu

2015

sobota
v 18.00 h a 19.30 h

K O N C E R T č . 12

SAXOFONY
NAD ŽIŽKOVEM
ÚČINKUJÍCÍ

ČESKÉ
SAXOFONOVÉ
KVARTETO
Roman Fojtíček – soprán, alt saxofon
Radim Kvasnica - alt, soprán saxofon
Otakar Martinovský – tenor saxofon
Michal Kostiuk – baryton saxofon
PROGRAM

Jaroslav JEŽEK

Bohuslav Matěj
ČERNOHORSKÝ
(1684–1742): Česká fuga
Jean Baptiste SINGELÉE
(1812–1875):

Premier Quatuor, Op. 53

(*1972):

(arr. Jiří Toufar)

Václav POKORNÝ
(1918–2011):

Říkej mi to potichoučku
(arr. Jiří Toufar)

Eduard PARMA (1929–2010):
Cesta ke hvězdám
(arr. Jiří Toufar)

G. Gershwin

In Furto Est Opus Dolo
Pedro ITURRALDE
(Endymio)
(*1929):
Claude DEBUSSY (1862–1918): Blues (Jazz Suite)
La ﬁlle aux cheveux de lin
Herbie HANCOCK
(*1940):
Georg GERSHWIN
Chameleon
(1898–1937):
Three Preludes
(arr. Tomáš Čístecký)

P. Iturralde

Tomáš
HANZLÍK

T. Hanzlík

Andante – Allegro

(1906–1942):

Tmavomodrý svět

RAUTOVÉ MENU
připravil Tower Park Praha
CATERING OBLACA

STUDENÉ POKRMY/SALÁTY
minisendviče se šunkou a sýrem
ceasar salát s kuřecím masem a krutony
TEPLÉ POKRMY
konﬁtované kachní stehno s houbovými haluškami
penne amatriciana
šunka od kosti s bramborovým pyré
DEZERTY
variace šlehačkových a čokoládových proﬁteroles
jakohodová mini tartaletka

V jednotné ceně vstupenky 330,- Kč:
• vstup na věž • koncertní program • menu Cateringu Oblaca
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TOWER PARK PRAHA
ŽIŽKOVSKÁ
TELEVIZNÍ
VĚŽ

ižkovská televizní věž byla poŽ
stavena v letech 1985–1992
podle projektu Ing. Arch. Václava

Aulického a Dr. Ing. Jiřího Kozáka.
Navzdory kritickým ohlasům místních obyvatel, kteří poukazovali
na kontrast high-tech architektury
a historického okolí Žižkova, byla
věž dokončena. Dnes je oceňovanou
dominantou pražského panoramatu, jejíž nedílnou součástí je i deset
miminek šplhajících po věži nahoru
a dolů. V letech 2011 – 2012 prošla
věž kompletní rekonstrukcí vnitřních prostor. Tým uznávaných českých architektů a umělců byl pověřen navrhnout nový interiér
a vytvořit interaktivní prostředí. Žižkovská televizní věž byla poté
Přejmenována na TOWER PARK PRAHA. Věž televizního vysílače
je z technického hlediska unikátní – výkyvy jsou eliminovány speciálními kyvadly uvnitř konstrukce, která se skládá z 3 válcovitých
ocelových tubusů a 3 kabin. Na těchto tubusech jsou umístěny kabiny s vysílací technikou. Základna budovy se nachází v hloubce 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 stavbou 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 vyzkoušet i interaktivní zábavu v podobě
ozvučených závěsných křesel nebo videí představující Prahu i celou
Českou republiku. Zajímavé pražské akce a nejlepší jídla z restaurace OBLACA najdou návštěvníci v interaktivních obrazovkách.
Restaurace OBLACA představuje unikátní kombinaci moderní
kuchyně s nádherným výhledem na metropoli. Filozoﬁí restaurace je použít ty nejlepší domácí produkty a nabídnout sezónní jídla,
která uspokojí každého návštěvníka. V nabídce jsou mezinárodní
pokrmy, ale také regionální kuchyně okořeněná kreativním dotykem moderní doby. Café je určeno především pro ty, kteří mají
chuť na malé občerstvení v podobě chutných sendvičů, lákavých
zákusků, výborné kávy, čerstvých salátů a burgerů a mnoho dalšího… Bar s nadčasovým designovým nábytkem je ideálním místem
pro setkání nebo schůzky nad šálkem výborné kávy během dne, ale
také perfektní místo, kam zajít večer s přáteli na koktejl při poslechu
skvělé hudby. Součástí rekonstrukce byla i přestavba jedné části kabiny na exkluzivní jednopokojový hotel v 70 m nad zemí. Luxusní
prostředí umocněné jedinečným výhledem na pražské panorama
nabízí svým hostům absolutní soukromí a nezapomenutelný pocit jedinečnosti. V prostředí designového nábytku a nejmodernějších technologií můžete relaxovat a vychutnat si pohled na Prahu
z ptačí perspektivy. V létě byla otevřena také zahradní restaurace
MIMINOO, kde si jídlo
Žižkovská věž – Observatoř
mohou hosté vychutnat
při pikniku, na houpačce nebo ve stylovém
prostředí zahradní restaurace. V parku o rozloze 10 000 m2 se nově
nachází profesionální
minigolfové hřiště.
TOWER PARK PRAHA – Žižkovská věž
Lucie Černá – sales manager
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
e-mail: info@towerpark.cz
www.towerpark.cz
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9.
listopadu

Maiselova synagoga
Maiselova 10
Praha 1

2015

pondělí

K O N C E R T č . 13

v 19.00 h

DAVID
MELECH
JISRAEL
Vzpomínka
na „křišťálovou noc“
Koncert ve spolupráci
s Židovským muzeem v Praze

ÚČINKUJÍCÍ

PRAŽSKÉ
DECHOVÉ TRIO
Zdeněk Rys – hoboj
Milan Polák – klarinet
Lukáš Kořínek – fagot

Obraz „Křišťálová noc“
olej na plátně, 1995
© Helga Hošková (autorka)

PROGRAM

Ludwig van BEETHOVEN (1770–1827):
Trio op. 87
Allegro – Adagio – Menuetto – Finale. Allegro

Erwin SCHULHOFF (1894–1942):
Divertisemment

Erwin Schulhoff

Anton HAMMERSCHMIDT (1611–1675):
Dva renesanční tance

Foto: © archiv Židovského muzea v Praze

Stanislav Jelínek

Overture – Romanzero – Florida – Rondino. Finale

Zdeněk FORNŮSEK (1961–2008):
Tři Arabesky
Vivo – Andante – Allegro

Stanislav JELÍNEK (nar. 1945):
Variace na hebrejskou píseň
„David melech Jisrael“
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MAISELOVA SYNAGOGA

Maiselova synagoga – exteriér
Foto: © archiv Židovského muzea v Praze

i Žižkov měl od roku 1893 svou nezávislou židovskou
Iulici,když
obec s modlitebnou v 1. patře domu čp. 48 v dnešní Seifertově
nejvýznamnější centrum pražského židovského života se
tradičně rozkládalo na území Josefova. V pozdní renesanci patřila mezi jeho nejkrásnější stavby soukromá synagoga primase
pražského Židovského města Mordechaje Maisela postavená
v letech 1590–92 na základě privilegia, jež Maiselovi udělil sám
císař Rudolf II. Na svou dobu neobvyklý trojlodní chrám v renesančním slohu zbudovali stavitel Juda Coref Herz a Josef Wahl.
Roku 1689 synagoga při požáru ghetta vyhořela a následně byla
několikrát přestavěna. Do současné novogotické podoby byla obnovena v letech 1893–1905. S příchodem nacistů byla synagoga
uzavřena a sloužila jako sklad zabaveného židovského majetku.
V roce 1955 byla předána do správy tehdejšího Státního židovského muzeu a o deset let později zde byla zpřístupněna stálá
výstava Stříbro českých synagog, která zde zůstala až do uzavření synagogy z technických důvodů v roce 1988. Od května
1995 slouží Maiselova synagoga jako jedna z výstavních prostor
Židovského muzea v Praze.
V minulém a letošním roce
prošla rozsáhlou rekonstrukcí
a od června 2015 je opět přístupná veřejnosti. Návštěvníci
zde mohou shlédnout novou
stálou expozici Židé v českých
zemích od 10. do 18. století
obsahující unikátní sbírkové předměty i multimediální
prvky. Od září tohoto roku zde
probíhají i večerní koncerty,
diskuze, literární večery a jiné
Koncert v Maiselově synagoze (1993) programy se vztahem k židovské kultuře.
k výročí Davida Poppera
Židovské muzeum v Praze
PhDr. Leo Pavlát – ředitel
U Staré školy 1
110 00 Praha 1
www.jewishmuseum.cz
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Vysoká škola ekonomická v Praze
Vencovského aula
nám. Winstona Churchilla 4
Praha 3

K O N C E R T č . 14

12.
listopadu
2015

čtvrtek

v 19.30 h

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

ÚČINKUJÍCÍ

Dominika Weiss Hošková
violoncello

VIRTUOSI PRAGENSES
ORCHESTRA
Georg Matthias Monn

PROGRAM

Wolfgang Amadeus
MOZART (1756–1791):
Symfonie č. 38 D dur
„Pražská“, K. 504
Adagio. Allegro
Andante
Finale. Presto

Georg Matthias MONN
(1717–1750):

Cello Concerto in G minor
Allegro
Adagio
Allegro non tanto
přestávka

Antonín DVOŘÁK (1841–1904):
Česká suita D dur, op. 39
(1879)
Preludium (Pastorale)
Polka
Sousedská (Minuetto)
Romance
Finale (Furiant)
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

ysoká škola ekonomická v Praze patří k nejprestižnějším ekonomickým univerzitám nejen v ČR, ale
i v Evropě vůbec. Jejím nejvýznamnějším absolventem je
mj. prezident republiky prof. Václav Klaus. Vznikla v roce 1953, kdy nahradila tehdejší Vysokou školu politických
a hospodářských věd, a navázala na úspěchy Vysoké školy
obchodní České techniky z první republiky. Po roce 1989
prošla VŠE významnými obsahovými a organizačními
změnami, stala se členem mezinárodní asociace ekonomických vysokých škol CEMS. V současné době disponuje
třemi moderně vybavenými objekty. Největší posluchárna
VŠE nese od akademického roku 2008 jméno významného českého ekonoma a dlouholetého pedagoga VŠE prof.
JUDr. Františka Vencovského (1923–2006), kterému byla
v předsálí 28. 5. 2008 slavnostně odhalena pamětní deska, dílo akad. sochaře Otakara Macha. Vencovského aula
s kapacitou 424 míst je největší koncertní síni na obvodě
Prahy 3. Ke koncertnímu vystoupení nyní slouží i Atrium
tzv. Rajské budovy a další prostory, včetně těch, které mohou
sloužit k technickému zabezpečení koncertů a vystoupení.
Na VŠE působí, ověnčen i řadou zahraničních prestižních
cen i hudební soubor „Musica Oeconomica Pragensis VŠE“.
Slavnostním odhalením sochy Sira Winstona Churchilla
před budovou VŠE v Praze na Žižkově baronkou Margaret
Thatcherovou byla završena jedna z aktivit, která přibližuje
ČR o další krok k rodině vyspělých evropských demokracií. Jedná se o přesnou repliku originálu, který je umístěn
na Parlamentním náměstí v Londýně a jehož autorem je
britský sochař Ivor Roberts-Jones.

V

Vencovského aula VŠE
(koncert NŽP 2014)

Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Ing. Hana Machková, CSc. – rektorka VŠE
náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
www.vse.cz
36

INTERPRETI 2015 / fotogalerie
Salonní kvartet
Václava Vomáčky

Jana Perglová – housle
Jiří Šrámek – akordeon
Jakub Chmelař – tuba
Václav Vomáčka – violoncello

Řešeto
divadelní
spolek pražský
Petr Šplíchal
Václav Balák
Libuše Šplíchalová
Bedřich Švácha
Helena Kazmarová
Hana Šváchová
Majda Šváchová
Ivan Kazmar

Hana
Kimelová
cembalo

Tomáš
Židek
dirigent

Vysokoškolský
umělecký
soubor
Pardubice

Dominika
Weiss
Hošková
violoncello

Jan
Thuri
hoboj

Josef
Kšica
dirigent
cembalo
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Pech Cello Quartet – violoncellový kvartet
Jan
Pech
violoncello

Jiří
Hošek
violoncello

Bledar
Zajmi
violoncello

Lukáš
Polák
violoncello

Gitanes
taneční skupina

Justýna
Juřičková
zpěv

Kateřina
Vogelová
zpěv

Dagmar
Vaňkátová
soprán

Sylva
Čmugrová
alt

Ondřej
Šmíd
tenor

Tomáš
Jindra
bas
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Pražský
katedrální
sbor

Štěpán
Rak
kytara

Jan-Matěj
Rak
kytara

En Arché
komorní
sbor

Přemysl
Kšica
varhany

Vojtěch
Jouza
hoboj
sbormistr

Bennewitzovo
kvarteto

Jakub Fišer – housle
Štěpán Ježek – housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal
violoncello

České
saxofonové
kvarteto
Roman Fojtíček
soprán, alt saxofon
Radim Kvasnica
alt, soprán saxofon
Otakar Martinovský
tenor saxofon
Michal Kostiuk
baryton saxofon
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Pražské
dechové trio
Zdeněk Rys
hoboj
Milan Polák
klarinet
Lukáš Kořínek
fagot

Virtuosi
Pragenses
Orchestra
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INTERPRETI 2015 / biografie
ŘEŠETO – divadelní spolek pražský
Divadelní soubor Řešeto byl založen na počátku 90. let
minulého století původně k příležitostnému obveselení
lidu veškerého. Základ tvoří rodina Šplíchalova, Šváchova
a Kazmarova. Zpočátku účinkoval v pražských klubech Na
Rychtě, CI5, Trojická nebo se skupinou Šlapeto jako pouliční divadlo. V roce 1996 byl pozván na Merton Arts Festival
do Londýna, kde uvedl svéráznou úpravu opery Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta. Tuto adaptaci úspěšně předvedl
i na 1. ročníku Nekonvenčního žižkovského podzimu v roce 1997. Od té doby je pravidelným hostem na každém dalším ročníku a to vždy s novým představením. Soubor má
vlastní autorské zázemí v osobě Petra Šplíchala a Bedřicha
Šváchy, kteří se tématicky soustřeďují na příběhy svérázných
žižkovských postaviček a jejich osudů. Žižkovský případ
rady Vacátka, Ze Žižkova do Perlovky, Jarmulka pana Baláka, Z tajností Žižkovského podsvětí a další, jsou tituly
z minulých ročníků uváděné vždy na scéně sálu hotelu
Ariston. V posledních letech soubor spolupracuje s Jiřím
Knotem, v němž získal jak hereckou, tak režijní oporu svých
představení.

HANA KIMELOVÁ – cembalo
Studovala hru na klavír nejprve na Konzervatoři v Plzni
u prof. Jindřicha Durase. Ve studiu pokračovala na AMU
v Praze v klavírní třídě Prof. Jana Panenky a v cembalové
třídě Prof. Zuzany Růžičkové. Jako cembalistka spolupracuje
s různými orchestry, komorními soubory i sólisty. Po studijích pedagogicky působila krátce na Konzervatoři v Plzni a od
roku 1988 na Pražské konzervatoři.

VYSOKOŠKOLSKÝ
UMĚLECKÝ SOUBOR
PARDUBICE
VUS Pardubice patří mnoho let ke kvalitním a úspěšným
studentským pěveckým sborům, což je v nedávné historii patrné z účastí na mnoha mezinárodních festivalech (MF) i soutěžích v zahraničí. Konkrétně byl v německém Rottenburgu
am Neckar na Festivalu duchovní hudby, FIMU ve francouzském Belfortu, v kanadském St. John’s, v Itálii na MF Polifonico
Guido ďArezzo, na Slovensku na soutěži Akademická Banská
Bystrica. V tuzemsku se účastní MF akademických souborů
IFAS, MF Adventní a vánoční hudby s cenou P. Ebena, MF
FSU Jihlava. V roce 2012 byl sbor oceněn titulem Sbor roku
2011. Pod vedením Tomáše Židka sbor zvyšuje svou úroveň
i dramaturgii koncertních vystoupení, za což získává významná ocenění. Příkladně na MF Svátky písní Olomouc 2011
získal tři zlaté medaile, na IFAS 2012 třikrát stříbrné pásmo
a roku 2014 dvakrát zlaté pásmo a cenu za nejlepší provedení
skladby B. Martinů. Na FSU Jihlava v roce 2012 sboru bylo
uděleno stříbrné pásmo a 3. místo za novou skladbu, v roce 2013 2. místo ve zlatém pásmu a 3. cena za novou skladbu.
V roce 2014 sbor vybojoval 1. místo ve zlatém pásmu a cenu
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za nejlepší novinkovou skladbu. Všechny nové skladby pro
FSU Jihlava napsal dirigent VUS Tomáš Židek. V roce 2013 získal sbor v mezinárodní soutěži Akademická Banská Bystrica
2013 dvě zlatá pásma a tři mimořádné ceny – za hlasovou
kulturu, za nejlepší zahraniční sbor a za nejlepší provedení
duchovního díla. Úspěch VUS je zapsán ve Výroční zprávě
MKČR 2013 na straně 207. V létě 2014 se soubor zúčastnil
mezinárodní sborové soutěže v italském Arezzu – Polifonico
2014. Více v záložce „Itálie 2014“. Zázemí Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice poskytuje od jeho založení Univerzita Pardubice. Sídlí na Fakultě elektrotechniky
a informatiky.

TOMÁŠ ŽIDEK – dirigent
Tomáš Židek, (nar. 1981) získal základy hudebního vzdělání od svého otce Petra Židka. Tomáš Židek je absolventem
Gymnázia J. Ressela v Chrudimi a Pardubické konzervatoře,
kde studoval nejprve hru na violu, později dirigování. Již za studií na chrudimském gymnáziu založil a řídil taneční a jazzový
orchestr, kvartet, komorní orchestr a pěvecký sbor. Hrával rovněž
na sopránovou violu da gamba v souboru historických nástrojů
Consort a zabýval se hudební historiograﬁí. Za práci „Dějiny
chrudimské duchovní hudby“ získal v celostátní soutěži „SOČ“
3. cenu. V roce 1999 zakládá smíšený pěvecký sbor „Salvátor“,
se kterým uspořádal přes 100 koncertů a úspěšně se účastnil
mezinárodních soutěží. Na Pardubické konzervatoři se podílel
na nastudování Smetanovy „Hubičky“, Blodkovy opery „V studni“
i Smetanovy Mé vlasti. Ve 2. ročníku přibral studium varhan
u prof. Václava Uhlíře. Několikrát se účastnil sbormistrovských
kurzů. Vedle jiných aktivit působí jako ředitel kůru při chrudimském arciděkanství a pořádá pravidelně nejen zpívané mše
i duchovní koncerty. V r. 2001 byla Židkovi udělena cena „Osobnost města Chrudim“. Pedagogicky působí na ZUŠ J. N. Filcíka
v Chrasti u Chrudimi a Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi.
V r. 2001 se podílel na celostátním festivalu vážné hudby pro
mladé „Dny HM“ v Chrudimi. Spolupracoval několikrát jako
dirigent s Pardubickým komorním orchestrem a orchestrem
konzervatoře. Čtyřikrát řídil zahajovací koncert festivalu „Tomáškova a Novákova Skuteč“. Věnuje se i kompozici – v r. 2005 proběhla ve Východočeském divadle v Pardubicích premiéra jeho
melodramatického baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“.
Studium na konzervatoři zakončil nastudováním Novákovy
„Slovácké suity“. Od r. 2004 je posluchačem HAMU v Praze
u P. Vronského, L. Svárovského, R. Elišky, L. Mátla, J. Chvály,
J. Kuchinky, H. Farkače, N. Baxy a Ch. O. Munroe. Absolvoval
dirigentské kurzy u prof. M. Stringera v Rakousku. Spolupracoval
s Pražským komorním sborem, Filharmonií HK, Filharmonií
B. Martinů Zlín, Severočeskou ﬁlharmonií Teplice a Komorní
ﬁlharmonií Pardubice. V letošním roce pokračuje v magisterském studiu na HAMU. K vydání připravuje monograﬁi o českém skladateli Aloisu Hniličkovi, autoru první české symfonické
básně „Táborita“, jehož díla Židek často uvádí. Je dramaturgem
koncertního cyklu „Chrudimské hudební pátky“. Od roku 2010
je uměleckým vedoucím VUS Pardubice a vedoucím semináře Historická hudba na Ústavu historických věd Univerzity
Pardubice.
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DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ
violoncello
Aktuální zahraniční soutěžní úspěchy: Absolutní vítězství
ve všeoborové smyčcové soutěži „The competition in memory
of David Gritz“ (1. cena, Jeruzalém, Izrael, 2009), „The Rose
Choron chamber music competition“ (1. cena, 2009).
Mezinárodní stáže a kurzy: „International academy – Prag,
Wien, Budapest „ (prof. Csaba Onczay, Semmering, Rakousko
2004), „Conservatoire National Supérieur de Paris“ (prof. Jean
Marie Gamard, půlroční stáž, 2007), „Music in the Valley“
(mistrovské kurzy), „Historia Muzika ve Zikaron“ (prof. Dudu
Sella, Zvi Plesser, Hilel Zori), International festival (Izrael, 2007).
Masterclass: Emerson Quartet, Miriam Fried, Raphael
Wallﬁsch (Izrael, 2008), Isaye quartet, Itzhak Perlman (2009).
Koncertní činnost (výběr): Sólová spolupráce se Symf. orrch.
HMP FOK, Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní
ﬁlharmonií, Jihočeskou komorní ﬁlharmonií, Plzeňskou ﬁlharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou ﬁlharmonií
Teplice, KSO, MFO, komorním orchestrem Quattro, Virtuosi
Pragenses, Haydn Orchester Eisenstadt aj.
Uvedení v pořadech ČT: Hudební setkání, Terra muzika,
Adventní koncerty.
Hudební festivaly: Festival Bohuslava Martinů, Festival
L. van Beethovena, Synagogy západočeského kraje, Konrad
Adenauer Stiftung (Berlín), Talentinum (Zlín) aj. Recitál v komorním cyklu Symf. orch. hl. m. Prahy FOK (2008). Skladatelka a pěvkyně Yoshié Ichige (Japonsko) angažovala Dominiku
Hoškovou na světové turné japonského koncertního projektu
s mezinárodním obsazením „Starvoice Fantasy“ (2006, 2008).
Sólistka na turné Filharmonie Bohuslava Martinů: Slavnostní
koncert pro Evropskou unii (Zagreb, Varaždin, 2009), „Slavnostní koncert k 20. výročí sametové revoluce“ (Žilina, 2009), Pražské
jaro (2014).
Významné koncerty v Izraeli: Uvedení violoncellového
koncertu h moll Antonína Dvořáka v Museu of Arts, (Tel Aviv,
2009), zahajovací koncert „Musical Bridges Terezín project“
(Brodt centrum, Tel Aviv, 2009), Recitál na Jerusalem Academy
of Music, přímý přenos z recitálu v Ein Kerem, Music Center
pro rádio „Kol hamusica“, (Izrael. 2009), koncert ke Dni nezávislosti Izraele (Mishkenot Shaananim Jerusalem Music Centre,
2009), recitál v rámci „International Cello seminar and Festival“
(Jerusalem, 2009).
Mimořádné ocenění: Stříbrná medaile Senátu Parlamentu
ČR za propagaci a šíření tradic české hudby ve Státě Izrael.

JAN THURI – hoboj
Studoval hru na hoboj nejprve na Pražské konzervatoři u svého otce, F. X. Thuriho, a poté na pražské AMU
a v Utrechtu. Je laureátem Mezinárodní hobojové soutěže na
ostrově Wight a vítězem soutěže v Picardii (Francie), zúčastnil se také mistrovských kursů u J. L. Capezzaliho, M. Bourgue,
J. Guicharda a J. Likina. Od r. 2005 je profesorem Pražské konzervatoře a vedle toho vede mistrovské kurzy v USA, Koreji
a Japonsku. Ve své koncertní činnosti spolupracuje s předními domácími i zahraničními orchestry i komorními soubory, založil též vlastní těleso „Thuri Ensemble“. Mimořádně
pestrý repertoárový rejstřík Jana Thuriho zahrnuje výběr
skladeb všech stylových období, včetně soudobých i avantgardních a je vyhledáván k interpretaci premiérových skladeb
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známých českých i světových soudobých skladatelů. Realizoval
řadu nahrávek pro Český rozhlas, Radio France i BBC, na CD
natočil mj. soubornou nahrávku hobojových koncertů F. X.
Thuriho. Je oﬁciálním ﬁremním hráčem hobojů společnosti
Fossati-Paris.

GITANES
Taneční skupina Gitane vznikla na cestě za posláním
Nízkopravoého klubu Husita podporovat děti a mladé lidi
ze sociálně znevýhodněného prostředí pražského Žižkova.
Pět talentovaných mladých dívek se třetím rokem pravidelně
věnují hlavně Romskému tradičnímu tanci, ale také Flamenku
a Indickému tanci. Skupinu vede zkušená lektorka romských
tanců Eva Džobáková, která též tančí indický tanec pod
taktovkou Jany Baudisové Hemelíkové a ﬂamenco na kurzu
Evy Glessnerové.

PECH CELLO QUARTET
violoncellový kvartet
Violoncellový kvartet, vedený Janem Pechem působí
na české scéně od roku 2006. Za tu dobu doprovodil svou
hudbou celou řadu společenských setkání a pod opuštěnými evolučními názvy „Prague Cello Quartet“ a později
„Prague Cello Project“ provedl mnoho celovečerních pořadů. Nezvyklé obsazení 4 violoncell exponuje individualitu
hráčů, charakter jejich nástrojů i violoncellový zvuk, který
je ze všech smyčcových nástrojů nejbližší lidskému hlasu,
a to nejen rozsahem, ale i barvou. Rozsáhlý repertoár kvartetu dnes pokrývá všechna období hudebního vývoje, ale
těžiště spočívá v uměleckém ztvárnění skladeb moderních
žánrů. V kvartetu dnes vystupují význačné osobnosti české
violoncellové školy, jejichž práce zasluhuje bližší pozornost.
/www.pech-art.cz/

Jiří Hošek se narodil v Praze v umělecké rodině. Je znám
především jako violoncellový virtuos. Po absolutoriu Pražské
konzervatoře a AMU (ve třídě prof. Miloše Sádla) pokračoval
ve studiu na Pařížské konzervatoři. Je laureátem řady význačných mezinárodních soutěží (Pražské jaro). Vedle koncertní
činnosti současně působil jako pedagog na pražské AMU.
Jako pianista a zároveň kapelník skupiny Country Band
Newyjou se již přes třicet let řadí mezi elitu i na naší country scéně. Je ztělesněním hudebníka, který nečiní rozdíl mezi
„vážnou a populární“ hudbou. Hudební umění vnímá jako
půvabnou průvodkyni životem a dokáže se mistrně orientovat
ve všech jejích žánrech.
Bledar Zajmi, koncertní mistr Orchestru Opery
Národního divadla v Praze se narodil v hlavním městě
Albanie, Tiraně. Po absolvování Akademie múzických umění
v Praze (prof. R. Lojda) se zúčastnil mistrovských kurzů známých pedagogů jako u B. Pergametschikowa nebo J. Chuchra.
Je laureátem mezinárodních soutěží. Má bohatou koncertní
činnost na třech kontinentech, ve víc než 30 zemích světa,
přes 15 CD jako sólista a komorní hráč a široký repertoár
s hudebními díly od baroka až k soudobé hudbě.

Lukáš Polák studoval violoncello a dirigování Brněnské konzervatoři. Vedl barokního ansámbl Musica da camera Brno. Ve studiu violoncella pokračoval na AMU
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(prof. Daniel Veis). Uspěl v interpretačních soutěžích. Absolvent mistrovských kurzů u osobností jako F. Smetana, D. Šafran
či J. Bárta. Jako sólista spolupracoval s Talichovým kom. orch.,
Moravským kom. orch. a Akademickými komorními sólisty. Působí jako koncertní mistr v předních kom. orch. doma
i v zahraničí a věnuje se sólovým projektům. Od roku 2004 je
členem Škampova kvarteta.

Jan Pech je absolventem Pražské konzervatoře, Matematicko-fyzikální fakulty UK (obor Matematické a počítačové
modelování), Akademie múzických umění v Praze (prof.
R. Lojda, prof. Daniel Veis, doc. Jiří Hošek) a pracovníkem Ústavu termomechaniky AV ČR. Jako violoncellista
již provedl několik celovečerních recitálů a spolupracoval
s mnoha orchestry (Berg, Kom. orch. P. Haase, Philharmony
of the Nations, NTUSO Taipei, Filharmonie mladých Praha,
Talichův komorní orch.). Jako sólista s orchestrem vystoupil při provedení koncertů C. Saint-Saena, J. Haydna nebo
A. Dvořáka. Působí i v projektech jiných žánrů (skupiny Abax,
Aktual). Zúčastnil se mistrovských kurzů v Semmeringu
a úspěšně i soutěže Pražského jara 2012.

PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ
BOHUSLAVA MARTINŮ
Třináctý ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2015
– projektu Gymnázia a Hudební školy hl.m. Prahy a Společnosti Zdeny Janžurové – rozšiřuje již pravidelně oblast
mimoškolních aktivit studentů a žáků uměleckých škol
z celé České republiky i ze zahraničí. Soutěž je určena
mladým zájemcům ve věku 10–20 let, kteří studují zpěv
a chtějí si vyzkoušet svůj talent v soutěžním klání, hodnoceném významnými českými i zahraničními pěveckými
sólisty a pedagogy. Je věnována památce světově proslulého českého skladatele Bohuslava Martinů a jeho písňové tvorbě, která odpovídá svými nároky technickým
možnostem jak začínajících, tak i pokročilých studentů
sólového zpěvu a snaží se podnítit studenty i pedagogy
sólového zpěvu k trvalému zájmu o studium a interpretaci
české i světové písňové literatury. Vedle hlavních cen jsou
v Písňové soutěži B. Martinů udělovány také mimořádné
ceny: Cena B.Martinů za nejlepší interpretaci jeho písní, Cena Beno Blachuta za interpretaci lidové písně, Cena
Jarmily Novotné pro nejmladšího 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 představí 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 nahrává Český
rozhlas Vltava, který následně jednotlivé části koncertu
ze záznamu vysílá.
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DAGMAR VAŇKÁTOVÁ – soprán
Zpěv vystudovala na Pražské konzervatoři (1979–1984)
u prof. V. Passerové a M. Boháčové. Od r. 1985 se stala sólistkou Komorní opery Praha (později Opera Mozart), kde nastudovala role Rosiny (G. Paisiello: Lazebník sevillský), Despiny
(W. A. Mozart: Cosi fan tutte), Blondy (W. A. Mozart: Únos ze
serailu), Zuzanky W. A. Mozart: Figarova svatba) a Královny
noci (W. A. Mozart: Kouzelná ﬂétna). Díky této roli získala
v r.1996 angažmá ve Státní opeře Praha, kde nyní vystupuje
v roli Gildy (G. Verdi: Rigoletto), Lucie (G. Donizetti: Lucia
di Lammermoor), Adély (J. Strauss: Netopýr), aj. V roli Královny
noci excelovala i v Národním divadle v Praze, hostovala s ní
v Brně, Ústí nad Labem i v zahraničí (Japonsko, Monaco).
Získala též několik cen v pěveckých soutěžích. Jako sólistka vystoupila na několika nahrávkách (B. M. Černohorský, J. J. Ryba,
F. X. Thuri), spolupracovala i s O. Soukupem (sopránový part
v představení H. Bosch – Zahrada rajských potěšení, sopránové
sólo v pohádce Pták Ohnivák). Stala se první českou interpretkou sopránového partu ve Vodní hudbě pro Český Krumlov
F. X. Thuriho (napsaného pro ni), písňového cyklu V. Matouška
„Nad krajinou“ na slova P. Dostála a v ČR premiérově uvedla
skladbu H. P. Birtwistla „The Women and the Hare“.

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

ONDŘEJ ŠMÍD – tenor
Studium u prof. Jiřího Kotouče, interpretační kurzy staré
hudby: Irena Wilke-Troupová, Wilfried Staufenbiel, Marcin
Bornus Szczycinski, Helmut Franke. Spolupráce a natáčení
s Pražským katedrálním sborem, Capella Regia Praha a Čeští
madrigalisté. S dirigenty a sbormistry: J. Kšica, R. Hugo,
F. X. Thuri. Účinkování a festivaly: jako sólista s Pražským
katedrálním sborem – Canto Gregoriano e polifonia (Itálie),
Musica Liturgica (Izrael), Pražské jaro 2004 (Petr Eben:
Proprium festivum s Pražským katedrálním sborem, barokní
opera – Praga Nascente s Capella Regia Praha), Píseň našich
kořenů (Jaroslaw – Polsko, G. Carrissimi – Oratorium Jefta)
a Svatováclavské slavnosti (Praha).
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TOMÁŠ JINDRA – bas
Státní konzervatoř v Praze absolvoval v roce 1992 jako
žák prof. Karla Petra. První angažmá ho zavedlo ještě v průběhu studia do Divadla A. Dvořáka v Ostravě, kde ztvárnil
postavu Basilia v Rossiniho Lazebníku sevillském, roli Janka
v Kubelíkově opeře Veronika, krále Hydraota ve Dvořákově
Armidě a mnoho dalších rolí. Během působení v divadlech
v Českých Budějovicích a Liberci si v několika následujících
letech rozšířil repertoár například o role Masetta a komtura v Mozartově Donu Giovannim. Od roku 1997 je sólistou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Zde dosud nastudoval
řadu dalších rolí: Vodníka ve Dvořákově Rusalce, Catoneho
v Salieriho Catilinovi, postavu Doktora Bombasta v Bussoniho
Harlekýnovi, Krále v Aidě, roli strážníka Čmuchala ve světové
premiéře Lukášovy Vety za vetu, Vitoraze ve Fibichově Šárce,
nebo postavy Palouckého i Matouše ve Smetanově Hubičce.
Věnuje se i koncertní tvorbě a jeho repertoár obsahuje také
oratorní a kantátová díla i písňové cykly.

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

JOSEF KŠICA – dirigent, cembalo
Absolvent konzervatoře v Brně /varhany – prof. Vratislav
Bělský, kompozice – prof. Jan Ducháň/ a HAMU v Praze
/varhany – prof. Milan Šlechta, prof. Jiřina Pokorná,
varhanní improvizace – prof. Jaroslav Vodrážka/ působil
od roku 1981 jako korepetitor v Pražském mužském sboru /sbormistr M. Košler/. V letech 1985–1992 byl členem
Pražského ﬁlharmonického sboru, se kterým podnikl četná
zahraniční turné a natočil řadu významných hudebních
projektů. V roce 1990 stál u zrodu Pražského komorního sboru, kde působil devět let jako sbormistr, varhaník
a korepetitor. Významné je jeho účinkování na zahraničních festivalech v roli cembalisty a varhaníka /Kolín nad
Rýnem, Schleswig, Stuttgart, Salzburg, Pesaro, Palermo,
Perth/. V neposlední řadě je i cembalistou souboru Ars
Instrumentalis Pragensis, se kterým obdržel 1. cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži v japonské Ósace
/1996/. Od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru
katedrály sv. Víta v Praze a sbormistrem Pražského
katedrálního sboru. Věnuje se realizacím staré české
a světové hudby /A. Caldara, F. X. Brixi, J. A. Sehling,
J. Ev. Koželuh, J. Zach, J. D. Zelenka/ pro nahrávací
společnosti a televizi.
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ŠTĚPÁN RAK – kytara
Životní a umělecká dráha Štěpána Raka (*8. 8. 1945) je
podrobně zmapována v řadě encyklopedií, v rozhovorech
pro naše i zahraniční televize, pro rozhlas i pro řadu novin.
Připomeňme alespoň to nejpodstatnější z posledních let.
V roce 2000 byl Štěpán Rak jmenován historicky prvním
vysokoškolským profesorem kytary České republiky. Titul
mu udělil prezident Václav Havel. V roce 2001 byl jako první
kytarista na světě pozván k sólovému vystoupení na slavné
moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského. Ohlas koncertu,
kterého se zúčastnily špičky ruského hudebního života, byl
zcela mimořádný a vyústil v další pozvání. V témž roce vystoupil společně s Alfredem Strejčkem v Mexiku s koncertním
projektem k poctě J. A. Komenského Vivat Comenius. Bylo to
již čtvrté společné turné těchto umělců po americkém kontinentu. V roce 2002 vystupuje Štěpán Rak opět na moskevské
konzervatoři a na prestižním světovém festivalu Moskevský
podzim. K třiasedmdesáti zemím, které do té doby se svou
kytarou navštívil, přibylo v tomto roce ještě Japonsko. V roce
2003 vychází společná kniha Jaroslavy Urbanové a Štěpána
Raka „Kytara, má láska“. Je věnována velké osobnosti, zakladateli české kytarové školy, profesoru Štěpánu Urbanovi.
V únoru 2004 byl Štěpán Rak pozván na koncertní vystoupení jako první český kytarista do Číny. V divadle v Pekingu
oslnil svým koncertem Chvála čaje. V březnu 2004 je hostem
mezinárodního kytarového festivalu Světoví mistři kytary,
který se konal v Kalifornii v USA, kde se s velikým ohlasem
setkala Rakova celovečerní suita pro sólovou kytaru Dvacet
tisíc mil pod mořem. Během roku 2005 navštívil se svou
kytarou řadu zemí i mnoho míst naší republiky v rámci oslav
svého jubilea. V listopadu 2006 byl Štěpán Rak obdarován
světovým unikátem z díla sochaře Jana Řeřichy, kamennou
kytarou. Tato kytara má zcela výjimečné rezonanční vlastnosti,
které Štěpán Rak využívá ve svém projektu Kytaroterapie.
Koncem listopadu 2007 oslavil koncertem na HAMU spolu
se svými absolventy čtvrtstoletí kytary, kterou v roce 1982
na HAMU založil. Významným okamžikem bylo vystoupení
4. 11. 2007 ve Florencii v Galerii Uﬃzi, kde společně s Alfredem
Strejčkem provedli Komenského Obecnou poradu před
obrazem Komenského od samotného Rembrandta. V prosinci pak došlo k vydání výběru z díla Komenského Obecné
porady o nápravě věcí lidských, kterou oba umělci pokřtili.
Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní
intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním
splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hudby.

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

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

EN ARCHÉ – komorní sbor
Sbor byl založen Vojtěchem Jouzou v roce 1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro krásnou
hudbu různých stylových období. Sbor se věnuje především
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hudbě duchovní. Na svých koncertech spolupracuje také
s komorními soubory, zvláště s Pražským barokním souborem, a orchestry (Komorní ﬁlharmonie Pardubice, Severočeská státní ﬁlharmonie Teplice). Těžištěm repertoáru je
hudba barokních autorů, která je doplňována skladbami
předbarokního období nebo 20. století (B. Britten, I. Stravinskij, A. Pärt). Komorní sbor EN ARCHÉ získal řadu
ocenění na mezinárodních soutěžích, často vystupuje na
koncertech u nás i v zahraničí (Berlín, Švýcarsko). V roce
2000 natočil komorní sbor EN ARCHÉ své první CD,
na které nahrál ve spolupráci s Českými madrigalisty
a Pražským barokním souborem Stabat Mater a Requiem
Františka Xavera Thuriho. S Pražským barokním souborem spolupracoval sbor také na dalším CD se skladbami
J. S. Bacha a A. Vivaldiho.

VOJTĚCH JOUZA
hoboj, sbormistr
Vojtěch Jouza (nar. 30. 8. 1966) studoval hru na hoboj na
Pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho a na HAMU ve
třídě prof. J. Mihuleho. V roce 1988 byl členem Mezinárodního
mládežnického orchestru Gustava Mahlera, kde pracoval
pod vedením Claudia Abbada, Manfreda Honecka, Jamesa
Judda a Václava Neumanna. V letech 1989–1991 byl členem
Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK jako sólohráč
na anglický roh a od roku 1992 je hobojistou České ﬁlharmonie.
V roce 1982 založil Pražský barokní soubor, kde působí
jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně také jako
dirigent. Takto například provedl s Pražským barokním souborem Lamentace proroka Jeremiáše Jana Dismase Zelenky
na festivalu Starý zákon v umění v roce 1995. Jako dirigent
také nastudoval řadu děl J. S. Bacha a A. Vivaldiho a diriguje Pražský barokní soubor na jeho pravidelných zájezdech
do Japonska. V roce 2007 provedl Vojtěch Jouza společně
s Pražským barokním souborem a Pražským komorním
sborem vlastní rekonstrukci Bachových Markových pašijí
v cyklu České ﬁlharmonie. V loňském roce v cyklu FOK Stará
hudba provedl s těmito ansámbly Bachovo Velikonoční
oratorium a v letošním roce na závěrečném koncertu
Velikonočního festivalu Missu Dei Patris Jana Dismase
Zelenky.

BENNEWITZOVO KVARTETO
JAKUB FIŠER, ŠTĚPÁN JEŽEK – housle
JIŘÍ PINKAS - viola, ŠTĚPÁN DOLEŽAL - violoncello
Soubor nese jméno houslisty Antonína Bennewitze (1833–1926),
který se zasloužil o vytvoření české houslové školy. Mezi jeho
žáky patří Otakar Ševčík, František Ondříček nebo členové
slavného Českého kvarteta Karel Hoﬀmann, Josef Suk a Oskar
Nedbal. Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku
špičkovým komorním souborem, což dokládají nejen vítězství
ve dvou prestižních soutěžích – v Ósace v roce 2005 a Prémio
Paolo Borciani v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky.
Již v roce 2006 německý Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal:
„…obdivuhodná byla vedle zřetelné strukturace hudby zvukově
krásná tónomalba a intonační čistota provedení. Jen velmi zříd50

ka člověk zažije takto umně a efektně znějící harmonie…Veliké
umění.“ V současné době kvarteto koncertuje na významných českých i zahraničních podiích (Wigmore Hall London, Musikverein
Wien, Konzerhaus Berlin, Concertgebouw Amsterdam, Théâtre
des Champs-Elysées v Paříži, The Frick Collection New York,
Seoul Art Center, Dai-Ichi-Seimei Hall Tokyo, Rudolﬁnum a dalších) a je pravidelně zváno na festivaly jako Salzburger Festspiele,
Luzerne Festival, Rheingau Musik Festival, Kammermusikfest
Lockenhaus, Pražské jaro a Dvořákova Praha. Bennewitzo kvarteto si cení spolupráce s Českou Filharmonií a dirigentem Jiřím
Bělohlávkem při provedení Koncertu pro smyčcové kvarteto
a orchestr B. Martinů nebo setkání s klarinetistkou Ludmilou
Peterkovou, s níž soubor natočil CD (Supraphon). Spolupráce
s vydavatelstvím Coviello Classics dala vzniknout nahrávce
kvartetů L. Janáčka, B. Bartóka a B. Smetany (2010). U společností Hänssler Classic soubor nahrál kompletní řadu Dvořákových Cypřišů. V roce kvarteto 2012 uvedlo v jediném
večeru kompletní šestici Bartókových kvartetů na festivalu
Maggio Musicale Fiorentino. V lednu roku 2014 v berlínském
Konzerthausu uvedlo ve světové premiéře skladbu Slavomíra
Hořínky „Songs of Immigrants“. V dramaturgii koncertů propagují odkaz českých skladazelů: L. Dusík, A. Rejcha, P. Haas,
V. Ullmann, E. Schulhoﬀ aj. V sezóně 2014/2015 se uskuteční spolupráce s A. Melnikovem, V. Gluzmanem, Jean-Yves
Thibaudetem, I. Charisius, M. Poratem, M. Kasíkem a J. Bártou,
znovu navštíví Wigmore Hall v Londýně (přenos BBC) a očekává vydání nového CD s kvartety op. 51 a op. 106 A. Dvořáka.
Se SOČRem provede v české premiéře skladbu „Absolute Jest“
Johna Adamse. Bennewitzovo kvarteto bylo založeno v roce 1998.
Účastinilo se mistrovských kurzů např. u R. Schmidta (Hagenovo
kvarteto) a W. Levina (kvarteto La Salle). Z rukou španělské
královny obdrželi diplom za vynikající studijní výsledky na
Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madridu (2003).
Následně byl soubor vyznamenán cenou Českého spolku pro
komorní hudbu. V letech 2002–2004 bylo kvarteto angažováno
jako „Quartet in Residence“ v Basileji a pověřeno vedením kurzu
kvartetní hry.

ČESKÉ
SAXOFONOVÉ KVARTETO
Soubor založil v roce 2003 Roman Fojtíček, který prezentuje saxofon též ve spojení s klavírem nebo varhanami
a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů.

Radim Kvasnica, nejmladší člen, je sice absolventem
ČVUT, ale saxofonu se intenzívně věnuje od roku 1995 a má
za sebou již bohatou praxi z mnoha pražských hudebních formací.
Otakar Martinovský dlouhodobě spolupracuje s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů jako je např.
Dixieland Messengers, Traditional Jazz Studio nebo Orchestr
Václava Hybše.

Michal Kostiuk má za sebou bohaté muzikantské
zkušenosti z orchestru opery Národního divadla a různých
žánrově odlišných seskupení (Klezmerim nebo Czech
Philharmonic Jazz Band). Je členem Hudby Hradní stráže
a Policie ČR.
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České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru
na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou
motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru
v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi
v klasické i jazzové hudbě. Za svou několikaletou existenci odehrálo stovky koncertů a představení po celé ČR. Vystupovalo,
mimo jiné, ve Smetanově síni Obecního domu, Dvořákově
síni Rudolﬁna, Zrcadlové kapli Klementina a dalších proslulých koncertních sálech. Kvarteto se prezentuje několika typy
programů, ve kterých v plné šíři uplatňuje žánrovou rozmanitost svého repertoáru. V obsazení soprán, alt, tenor a baryton
saxofon tak představuje saxofony v hudbě klasické, jazzové,
ale netradičně i ve spojení se stepem nebo zpěvem.

PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO
V duchu tradic, již ve světě proslulé české komorní hudby, vzniklo nově v roce 1993 Pražské dechové trio navazující
na dlouholetou úspěšnou uměleckou dráhu souboru, založeného v roce 1966. Současní hráči Pražského dechového tria,
dříve Hlávkova, spolupracujícího se stejnojmennou kulturní
nadací.

Zdeněk Rys – hoboj, Milan Polák – klarinet, Lukáš
Kořínek – fagot (absolventi Pražské konzervatoře a HAMU)
po léta působí na scéně předních profesionálních orchestrů.
Tito hráči se již od mládí věnovali komorní hudbě a úspěšně
zúčastnili jak sólově, tak s různými soubory mnoha soutěží,
ve kterých obsadili přední místa (Pražské jaro – 3. cena
r. 1999, 1. místo festival Mladá Praha 1992). V roce 1993 se
soubor zúčastnil světové soutěže komorních souborů v Tokyu.
Pražské dechové trio reprezentuje mladou generaci české
komorní a instrumentální hudby na špičkové úrovni v koncertních sálech, galeriích a zámeckém prostředí. Za svou
dosavadní činnost vystoupil soubor na 300 koncertech u nás
i v zahraničí (Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Belgie,
Japonsko). Původní název tria se objevil také na CD a LP
desce vydané k výročí úmrtí W. A. Mozarta „W. A. Mozart
a jeho čeští hudební přátelé“ (1991, Carmen) V roce 1994
vyšlo další CD „Hudba šlechtického salónu 18. stol.“ (ICN
Polyart). Soubor spolupracuje s předními českými sólisty
a pravidelně nahrává pro Český rozhlas.

V I RT U O S I P R A G E N S E S
ORCHESTRA
komorní orchestr
Virtuosi Pragenses založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz a dirigent Libor Hlaváček. Členové tohoto vysoce
renomovaného tělesa jsou přední pražští (PKO, SOČR, ND,
ČF) instrumentalisté. Kritiky na jejich hře nejvíce oceňují
muzikálnost, kultivovaný zvuk a precizní provedení skladeb.
Vedle rozsáhlé domácí koncertní činnosti (včetně vystoupení
na festivalu Pražské jaro) orchestr účinkoval na významných
zahraničních pódiích – Wiener Festwochen, Mezinárodní
hudební festival v Dubrovníku, Festage Passau, Mezinárodní
hudební festival v Českém Krumlově, Pražský podzim,
Podblanický podzim, Doteky české hudby, Talichův Beroun
atd. Natočil celou řadu rozhlasových a televizních snímků
vysoké umělecké kvality a spolupracuje s českými gramofonovými ﬁrmami.
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PAROPLAVBA
150. let
rvní úspěšný pokus zavést v Praze osobní lodní dopravu byl spojen se založením Pražské paroplavební společnosti v roce 1865. Tedy před 150 lety! Za nápadem stál
František Dittrich, pozdější pražský primátor. Paroplavba
byla zavedena jako ryze český podnik. První parník Praha
společnost získala už v roce svého vzniku. Další, Vyšehrad,
o rok později. Nejstarší parníky dodávala většinou Rustonova
loděnice z Libně. Ty poslední paroplavba představila ve
40. letech 20. století. Dva z nich – Vltava a Vyšehrad – jsou
v provozu dodnes. Základ současného lodního parku
tvoří osobní lodě. Plavby po Praze a do Štěchovic, to byly
počátky osobní dopravy. První pravidelná linka lodní
dopravy na Vltavě mezi Prahou a Štěchovicemi vyplula 26. srpna roku 1865. Později se na výlety vyplouvalo
i do Mělníka, na dolní Labe do Hřenska a na střední Labe
až do Kostelce nad Labem a do Nymburka.

P

Tradice paroplavby v Praze začíná
už s pokusy Josefa Božka na parním
člunu ve Stromovce. První parník
Bohemia zde postavil Angličan John
Joseph Ruston a spolu s majitelem
lodi Johnem Andrewsem ho předvedl Pražanům v květnu 1841. Bohemia
pak sloužila na Labi na trase do
Drážďan, do Prahy zajížděla jen výjimečně za příznivých
plavebních podmínek. První úspěšný pokus zavést v Praze
osobní lodní dopravu je spojen se založením Pražské paroplavební společnosti (PPS) v roce 1865. Iniciátorem jejího
vzniku byl František Dittrich, pozdější pražský primátor,
a byla zavedena jako ryze český podnik.
První parník Praha společnost získala už v roce 1865,
další parník Vyšehrad následoval o rok později. Nejstarší
parníky PPS dodala zpravidla Rustonova loděnice z Prahy,
která v té době patřila mezi největší rakouské podniky
v oboru. Od konce 80. let 19. století PPS vlastnila už poměrně velký lodní park, který postupně obměňovala. Poslední
parníky společnost získala ve 40. letech, dva z nich – Vltava
a Vyšehrad – jsou ještě
v provozu. Jádro současného lodního parku ovšem tvoří osobní
lodě.
Osobní lodní doprava provozovaná PPS
se ve svých počátcích
omezovala zejména na
plavby po Praze a do
Štěchovic, později byla
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ovšem rozšířena i do Mělníka na dolní Labe do Hřenska
a na střední Labe až do Kostelce n. L. a do Nymburka. Byl
o ní značný zájem, vrchol ve výkonech byl koncem 19. století a ve 20. a ve 40. letech 20 století. Po ﬁnančních potížích,
které měla společnost ve 30. let v ní získal podíl stát, jistou
dobu přímo patřila Dopravnímu podniku hl. města Prahy.
Od roku 1992 je znovu soukromým podnikem a tato změna přinesla výrazné investice do rozvoje lodního parku do
zkvalitnění služeb pro klienty.

Parník Primátor
Dittrich r. 1908 se
stal později populární především díky knize Jaroslava
Žáka a Vlastimila
Rady „Vzpoura na
parníku Primátor
Dittrich“, vydané
v roce 1930. Během své služby se
jmenoval také Vyšehrad a Chrudim.
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JAKUB JAN RYBA
(1765–1815)

Výstava o životě a díle
od 10. června 2015
Národní pedagogické muzeum
(Valdštejnská ulice, Praha 1)

J

an Ryba vstoupil do všeobecného povědomí jako hudební skladatel. On sám přitom spatřoval smysl svého života v pedagogické činnosti. Kromě komponování
se zabýval i hudební teorií, udržoval čilé styky s první
generací českých vlastenců a stal se jedním z prvních
autorů knih pro děti a mládež. Komplexně představit
Rybovo působení chce výstava v Pedagogickém muzeu
J. A. Komenského, která se koná u příležitosti Rybova
250. výročí narození a 200. výročí úmrtí. Spolu s nově
rekonstruovaným přízemím muzea byla výstava
slavnostně otevřena 10. června 2015.
Bronzová deska
z přírodního kamene
s ﬁktivním portrétem
J. J. Ryby, životopisnými daty,
věnováním a prvními takty
České mše vánoční
zhotovená ak. sochařem
Štěpánem Kořánem
je umístěna na prostranství,
kde kdysi stávala stará
přeštická škola, ve které učil
Rybův otec i děd.

Jakub Jan Ryba působil od roku 1788 jako učitel a regenschori v Rožmitále pod Třemšínem. Jeho hudební činnost
je všeobecně známá díky české mši vánoční „Hej, mistře“, pozoruhodné jsou však i další Rybovy aktivity. Svoje
poslání Ryba spatřoval především v pedagogické činnosti.
„Na Rybově příkladu se snažíme ukázat, co na přelomu
18. a 19. století obnášelo být učitelem,“ říká autor výstavy
Jan Šimek. „Ryba do výuky zaváděl moderní prvky, snažil
se děti přivést od bezduchého memorování k přemýšlení, v osvícenském duchu se z nich snažil vychovat řádné
občany a vštěpoval jim třeba i základní hygienické návyky,“ doplňuje Šimek a pokračuje: „U žáků byl oblíbený
a v tomto směru jako učitel mimořádně úspěšný. Na druhou
stranu se ale musel prakticky celý život potýkat s nepřízní
svých bezprostředních nadřízených, faráře nebo místních
panských úředníků, kteří školu považovali za něco podřadného.“ Každodenní život učitele na maloměstě návštěvníkům zprostředkují citáty ze školních deníků, kam Ryba
činil záznamy nejen o průběhu výuky, ale i o chování žáků
nebo o svém trápení s úřady. Na výstavě jsou vůbec poprvé
představeny některé nově objevené a dosud nikdy veřejně
nevystavené archivní dokumenty, jako je např. Rybovo dobrozdání žákovi, že je dobře vyučen zpěvu, přehled příjmů
za rok 1808 či žádost městské radě o ﬁnanční příspěvek na
vydání kantáty z roku 1814. Představu o výuce před dvěma
staletími doplňuje stylizovaná školní třída z 19. století.
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Výstava samozřejmě ukazuje Rybu i jako skladatele.
Slavná vánoční mše, se kterou dnes jeho jméno spojujeme
především, pro Rybu samotného příliš neznamenala. Spíš
si vážil kompozic, při jejichž tvorbě musel vynaložit nějaké úsilí. Mezi takové patří třeba cyklus církevních skladeb
Cursus sacro-harmonicus či oratorium Stabat mater, jehož
partitura je na výstavě k vidění. „Rybův význam pro dějiny české hudby se neomezuje jenom na skladby, které po
sobě zanechal. Méně známá, nicméně velmi významná je
jeho činnost na poli hudební teorie. Ryba je autorem prvního moderního česky psaného teoretického spisu o hudbě, jako vůbec první se pokusil vytvořit české hudební
názvosloví,“ říká k Rybově hudebnímu významu Jan Šimek.
Zmiňovaný spis s názvem Počáteční a všeobecní základové
ke všemu umění hudebnému (vyd. 1817) i několik autografů Rybových skladeb, které zapůjčilo České muzeum hudby,
budou mít návštěvníci příležitost vidět na vlastní oči.
Nadání učitele a hudebníka Ryba propojil v několika cyklech básní a písní pro děti a mládež, které zveršoval a zároveň zhudebnil. Výstava proto připomíná i Rybu jako jednoho
z prvních autorů pro mládež, a také jako zakladatele české
umělé písně. Kromě svých vlastních básní Ryba zhudebňoval i básně první generace českých obrozeneckých básníků (např. Antonína Puchmajera, Šebestiána Hněvkovského,
Vojtěcha Nejedlého), s nimiž jako aktivní vlastenec udržoval
kontakty.
KONTAKTY:
PhDr. Jan Šimek – kurátor výstavy
e-mail: jan.simek@npmk.cz
PhDr. Markéta Pánková – ředitelka muzea
e-mail: pankova@npmk.cz
Výstava:

Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století

Doba trvání: 2. května 2015 – 25. října 2015
Otevírací doba: Út – Ne 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
Vstupné:

na krátkodobou výstavu
40 Kč
snížené (děti, studenti, důchodci)
20 Kč
na stálou expozici
60 / 30 Kč
(vstupenka do stálé expozice opravňuje
i k prohlídce krátkodobé výstavy)

Místo konání: Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20, Praha 1
tel.: 257 533 455, www.npmk.cz
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Humanista

PREMYSL PITTER
120. výročí narození

Židovské děti na zahradě s P. Pittrem;
Ládví-lékařský dům

lupracovníky po 2. světové válce pomáhal najít domov pro osiřelé
židovské děti, které přežily holocaust. Spoluorganizátorem akce byl
i Spolek akademiků Židů, které zastupoval Tomáš Jelínek a další.
Přemysl Pitter inicioval v květnu 1945 známou „akci zámky“,
během níž bylo přebudováno několik bývalých českých zámků na zotavovny pro
850 dětí z osvobozených koncentračních táborů a z Terezína.
Vzpomínkové akce
na počest, která také
upozornila na 70. výročí ukončení 2. světové války, se zúčastnil mimo jiné i Pavel
Kohn, který prošel Terezínem a několika koncentračními tábory
a následně se setkal s P. Pittrem a jeho švýcarskou spolupracovnicí Olgou Fierzovou. Další z židovských „dětí P. Pittra“ byla i paní
Judis Urbanová. Slavnostního shromáždění se také zúčastnil Hans
Wunder, zástupce německých „dětí P. Pittra“ a bývalé vychovatelky dětí v zámeckých ozdravovnách paní Jarmila Danešová a paní
Blanka Sedláčková.
Upírat pozornost jen na sira Nicholase Wintona a jeho „děti“ je
příliš snadný způsob, jak se vypořádat s historií holocaustu českých Židů a nejen jich. Proto na počest 120. výročí narození humanisty Přemysla Pittra a u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války chce Pedagogické muzeum připomenout jeho heroické
činy v rámci AKCE ZÁMKY, která začala v květnu 1945 po skončení 2. světové války. Tato akce se zapsala do historie osvobozování výrazným písmem. Avšak málo lidí dnes ví, kdo to vůbec byl
Přemysl Pitter, natož co to jsou tzv. „akce zámky“. Během ní P. Pitter
a jeho spolupracovníci se ujali přes 800 dětí ve věku od
1 roku až do 18 let, které přežily holocaust. Bývalé zámky
byly přebudovány na zotavovny (Štiřín, Olešovice, Kamenice, Lojovice, Ládví-lékařský
dům). Nejvíce zachráněných
dětí bylo ve věku 3–5 a 14 let.
Byly to židovské děti – sirotci
z osvobozených koncentračních táborů z různých koutů Evropy přicházející do Čech především od května až do prosince 1945. Naštěstí
existuje kartotéka P. Pittra, a tak o osudech židovských dětí dnes víme
alespoň základní fakta. Pitter a jeho spolupracovníci poskytli dětem
tzv. první pomoc, v některých případech jim našli i nové domovy.
Na P. Pittra a na českou vlast vzpomínají stále ti, které jsme označili za „děti P. Pittra“. Dne 14. 5. přijel do Prahy na slavnostní akci
mimo jiné i Pavel Kohn,
Milíčův dům v Praze 3 – útulek pro děti
který prošel Terezínem
realizoval P. Pitter (foto z roku 1937)
a několika koncentračními tábory a následně
se setkal s P. Pittrem a jeho švýcarskou spolupracovnicí Olgou Fierzovou.
P. Pitter a O. Fierzová
jsou nositelé titulu Spravedlivý mezi národy.

Židovské děti z koncentračních táborů
na zámku Štiřín, květen 1945

ne 14. května 2015 se v Národním pedagogickém muzeu
D
a v knihovně J. A. Komenského uskutečnila vzpomínková akce
na počest 120. výročí narození Přemysla Pittra, který se svými spo-
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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 ﬁnalista 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 ﬁlmových rolích (režie V. Olmer), komponoval scénickou
hudbu pro Divadlo na Fidlovačce, vyvíjí bohaté aktivity
i v žánrech populární hudby. V březnu 1998 byl jmenován
sólistou Českého rozhlasu. Pedagogicky působil jako docent
Hudební fakulty AMU v Praze (1994–2014). 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 reprezentoval českou violoncellovou
školu naposledy v roce 2014.

Jv i o l o n c e l l o

iří Hošek
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