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

T R A F I K A
Táboritská 26, Praha 3, tel.: 734 478 438
/u stanice tramvaje č. 5, 9, 15, 26 – Olšanské náměstí/
Doprodej vstupenek v místě konání koncertů
p o u z e  1 / 2  h o d i ny 
před začátkem koncertu!
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Je pro mne ctí, že Vás 
mohu u příležitosti  

zahájení již 23. ročníku 
našeho festivalu touto cestou  
pozdravit. Když jsem v roce 1997 

působil ve funkci starosty MČ Prahy 3, navštívil mě 
Jiří Hošek a nadšeně mi představil vizi nového hudeb-
ního festivalu, který by na podzim propojil hudebním 
uměním známé i pozapomenuté prostory Žižkova 
a Vinohrad. Tenkrát mi předložil poměrně rozsáhlou 
dramaturgickou koncepci k uvedení 20 koncertů, 
z nichž každý by se konal na jiném místě. Smělý 
a velkolepý plán působil sympaticky, ale bez fi nan-
čního zajištění jsem jej pochopitelně přijal s úsměvem 
a počáteční nedůvěrou. Městská část však přijala 
záštitu nad tímto projektem, jehož první ročník byl 
úspěšný a další ročníky pak jednoznačně prokázaly 
výjimečnost a kvalitu festivalového dění v naší měst-
ské části. Během let se z festivalu stala mezinárod-
ní událost a záštitu přijalo i Ministerstvo kultury ČR. 
Ohlasy vystupujících umělců, ale zejména vás – poslu-
chačů, potvrzují oblíbenost a hodnotu našeho pod-
zimního svátku hudby. V této souvislosti bych chtěl 
poděkovat doc. Hoškovi i jeho spolupracovníkům 
za mnohaleté úsilí při realizaci festivalu a popřát 
letošnímu ročníku mnoho zdaru a spokojených poslu-
chačů. Budu se těšit, že se s Vámi na některém 
z koncertů osobně setkám.

Ing. Tomáš Mikeska
zástupce starosty Prahy 3

Vážení 
přátelé hudby, 
dámy a pánové! 

Jako každoročně jsem se i ten-
tokrát pokusil připravit nabíd-

ku koncertů, které by se pro Vás 
staly příjemným hudebním i spo-
lečenským osvěžením podzímního 
období, ale i příležitostí k návště-
vě pozoruhodných a jedinečných prostor naší krásné 
městské části. Také letos se podařilo díky podpoře 
MČ Prahy 3 i Hlavního města Prahy zachovat vstupné 
s výraznou slevou pro studenty a seniory. Jestliže Vás 
i letošní tradiční pokračování cyklu osloví a jedno-
tlivé koncerty naleznou místo ve Vašem podzimním 
kalendáři, bude to nejen pro mne, ale pro všechny, 
kteří se na přípravě festivalu obětavě a vstřícně podíleli,
nejen radostí, ale i oceněním jejich celoroční práce.

doc. Mgr. Jiří Hošek
zakladatel a umělecký garant festivalu

Milí přátelé, příznivci 
Nekonvenčního 
žižkovského podzimu!
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ADRESÁŘ
15 KONCERTŮ NA 14 MÍSTECH 

PRAHY 3 A PRAHY 8

PŘEHLED KONCERTŮ
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           koncert č. 1

25. září 2019, středa v 16.00 h

      LASCIA CHIO PIANGA
  (Nech mě oplakávat)

kostel sv. Rocha na Olšanech
Olšanské náměstí, Praha 3

koncert č. 2

30. září 2019, pondělí v 19.00 h

VIOLONCELLOVÝ 
RECITÁL
Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3 

koncert č. 3

1. října 2019, úterý v 19.00 h

POCTA PETRU EBENOVI
k nedožitým 90.
kostel sv. Prokopa na Žižkově
Sladkovského nám., Praha 3 

koncert č. 4

6. října 2019, neděle v 15.00 h

JEŽKOVY STOPY
VE FORUM KARLÍN
Koncert a Tančírna
se swingovou hudbou 
třicátých a čtyřicátých let
Forum Karlín 
Pernerova 676/51, Praha 8 - Karlín

koncert č. 5

10. října 2019, čtvrtek v 19.00 h

DUCHOVNÍ
SBOROVÝ KONCERT
kostel sv. Anny na Žižkově 
Ostromečská ul., Praha 3 

koncert č. 6

14. října 2019, pondělí v 19.00 h

ŠTĚPÁN RAK:
„MŮJ DOMOV“
Congress & Wellness 
Hotel Olšanka Superior
Kongresový sál
Táboritská 1000/23, Praha 3 

koncert č. 7

17. října 2019, čtvrtek v 19.30 h

PANIS ANGELICUS
Varhanní a pěvecký recitál
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
nám. Jiřího z Poděbrad
Praha 3 - Vinohrady

koncert č. 8

19. října 2019, sobota v 16.00 h

POD ŽIŽKOVSKOU 
LUCERNOU
Hudebně-divadelní procházka 
Žižkovem
Hotel Ariston & Ariston Patio
Seifertova 65, Praha 3

koncert č. 9

21. října 2019, pondělí v 19.00 h

BAROKNÍ PERLY
K 120. JUBILEU 
GYMNÁZIA 
KARLA SLADKOVSKÉHO
Gymnázium Karla Sladkovského
Aula
Sladkovského nám. 8, Praha 3

koncert č. 10

24. října 2019, čtvrtek v 19.00 h

LISTY ZE ŠPANĚL
Betlémská kaple CČE na Žižkově
Prokopova 12, Praha 3 

koncert č. 11

28. října 2019, pondělí v 16.30 h

SLAVNOSTNÍ KONCERT
V PAMÁTNÍKU 
NA VÍTKOVĚ
k Státnímu svátku ČR
Národní památník na Vítkově
Slavnostní síň
K Památníku 1900, Praha 3 

koncert č. 12
7. listopadu 2019, čtvrtek v 18.00 h

koncert č. 13
7. listopadu 2019, čtvrtek v 19.30 h

ŠANSONY NA VĚŽI
k 130. výročí „Eiffelovky“
Žižkovská věž – Observatoř
Mahlerovy sady 1, Praha 3 

koncert č. 14

11. listopadu 2019, pondělí v 19.00 h

PECH CELLO QUARTET
Žižkovská radnice
Obřadní síň
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 

koncert č. 15

14. listopadu 2019, čtvrtek v 19.00 h

NOVOSVĚTSKÁ SYMFONIE
k 30. výročí „Sametové revoluce“
Závěrečný koncert festivalu
Vysoká škola ekonomická 
na Žižkově – Vencovského aula
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 



Johan Sebasian BACH (1685 – 1750):

Bist du bei mir BWV 508 (1725)
Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759):

Arie č. 18 „Er weidet seine Herde“
z oratoria Mesiáš, HWV 56 (1741)
Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791): 

Aleluja „Exultate, jubilate“ KV 165
Joseph Bodin de BOISMORTIER 
(1689 – 1755):

Sonata pro dvě violoncella C dur
op. VI, č. 6 (1726)
Légerement – Courante – Sarabande – Gigue

Alessandro STRADELLA (1639 – 1682): Pieta, signore (1667)
Georg Friedrich HÄNDEL: 
Lascia Chio pianga 
(Nech mne oplakávat)
árie z opery Rinaldo HWV 7a (1711)

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):

Biblické písně op. 99 (1894)
č. 4   „Hospodin jest můj pastýř“ 
č. 10 „Zpívejte Hospodinu píseň novou“

Bedřich SMETANA (1824 – 1884):

Večerní písně 
„Nekamenujte proroky“ 
na slova Vítězslava Hálka (1879)
/věnováno Babetě Smetanové/

Antonín DVOŘÁK: Te Deum „Sanctus“ op. 103 (1892)
Wolfgang Amadeus MOZART: 
Korunovační mše „Agnus Dei“ KV 317 (1779)

Charles GOUNOD (1818 – 1893):

Ave Maria CG 89a (1853)
Luigi CHERUBINI (1760 – 1842): 

Ave Maria ILC 8

LASCIA CHIO 
PIANGA
(Nech mne oplakávat)

KOSTEL SV. ROCHA 
Olšanské náměstí
Praha 3

KONCERT č. 1

účinkující

program
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Eva CHARVÁTOVÁ | soprán 

Dominika 
WEISS HOŠKOVÁ | violoncello

Jiří HOŠEK | varhany, violoncello
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. PROKOPA PRAHA 3 - ŽIŽKOV

P. ThLic. Vít Uher – administrátor 
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3

www.farnost-zizkov.cz

Staré Olšany

Původně byl 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 andě-
ly 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 vy-
tvořil 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 každoden-
ního 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.

Olšanské hřbitovy jsou svého druhu historickým památníkem 
Prahy. Odpočívají tu tisíce významných osobností nejrůznějších 
oborů, které vtiskly životu města i země podobu, již my dnes do-
tváříme. Zvlášť v jeho severozápadní části odpočívá mnoho vý-
znamných českých i do Prahy nakonec osudem zavátých odjinud 
pocházejících hudebníků z doby kolem poloviny 19. století, kdy se 
do těchto prostor pohřbívalo. 

KOSTEL 
SV. ROCHA 
NA OLŠANECH



Jiří HOŠEK
violoncello 

Věra LANGEROVÁ
klavír

VIOLONCELLOVÝ 
RECITÁL

KONCERT č. 2

účinkující

program
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30.
září
2019
pondělí
v 19.00 h

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
Koncertní síň
Čajkovského 12, Praha 3

Jean-Baptiste Sebastien BRÉVAL 
(1753 – 1823):

Sonáta pro violoncello 
a klavír G dur, op. 12
Allegro giocoso – Adagio – Rondo

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770 – 1827):

Sonáta pro klavír 
a violoncello č. 3 A dur, 
op. 69 (1808)
Allegro, ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile – Allegro vivace

p ř e s t á v k a

Petr EBEN (1929 – 2007):

Suita balladica 
pro violoncello a klavír
III. Elegie
IV. Toccata

César FRANCK 
(1822 – 1890):

Sonáta A dur 
pro violoncello 
a klavír CFF 123
(1886)
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: 
Ben moderato
Allegretto poco mosso

Koncert je věnován Akad. mal. HELZE HOŠKOVÉ Dr.h.c.
k životnímu jubileu (90), nar. 10. 11. 1929.



ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

KONCERTNÍ 
A VÝSTAVNÍ SÍŇ

Na adrese Čajkovského 12/12a najdete kulturní objekt bývalého 
barokního kostela Povýšení sv. Kříže s přístavbou z 80. let mi-
nulého století, známé milovníkům kvalitní hudby a výtvarného 
umění jako Atrium na Žižkově. V kapli je nyní koncertní sál až 
pro 100 diváků, jehož dominantou je od r. 2018 umělci i diváky 
oceňovaný špičkový klavír Steinway & Sons model C.

Do Atria se chodí především za kvalitním uměním. V jedinečné 
barokní kapli účinkují nejvýznamnější naši i zahraniční hudeb-
níci; kromě a koncertních vystoupení soudobé i klasické vážné 
hudby nebo klubové scény zde můžete vidět i např. umělecké 
fi lmové premiéry. 

Výstavní síň v měsíčních cyklech poskytuje to nejlepší z výtvar-
ného umění. Princip vernisáží výstav je často založen na rov-
nocenném propojení s koncerty hudby mladých progresivních 
umělců, která vždy koresponduje se stylem výtvarného pojetí. 

V Atriu je – pokud to dovolí počasí – aktivní i zahrada. Pro 
spojení uměleckých projektů s netradiční hudbou je její prostor 
vhodný, stejně jako pro umělecké objekty či výtvarné a hudební 
dílny pro děti i dospělé.

Najdete zde i příjemné bistro/bar Poslední skaut s širokou na-
bídkou pro konzumaci, velkorysou otevírací dobou a posezením 
uvnitř nebo venku. 
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ZA TROJKU, příspěvková organizace

dramaturgie: magda.danel@zatrojku.cz 

Čajkovského 12a/12, 130 00 Praha 3

http://www.zatrojku/atrium/.cz



KONCERT č. 3
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KOSTEL SV. PROKOPA NA ŽIŽKOVĚ
Sladkovského náměstí
Praha 3
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1.
října
2019
úterý
v 19.00 h

POCTA
PETRU 
EBENOVI
k nedožitým 90.

PRAŽŠTÍ 
KATEDRÁLNÍ SÓLISTÉ:
Marie MATĚJKOVÁ | soprán

Eva ZBYTOVSKÁ | alt

Ondřej ŠMÍD | tenor, Jakub HRUBÝ | bas

PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
Josef POPELKA | varhany 

Josef KŠICA | dirigent

Petr EBEN (1929 – 2007): 

Finale z Nedělní hudby 
pro varhany (1990)

Johann Sebastian BACH: 
Moteto „Der Geist hilft 
unser Schwachheit auf“ 
BWV 226

Petr EBEN: Salve Regina

Karl DITTERS von DITTERSDORF (1739 – 1799):

Requiem c moll (1780/1784)
Requiem aeternam – Kyrie eleison – Dies irae – Offertorium 
Hostias – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei – Communio

/Novodobá česká premiéra/

účinkující

program
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. PROKOPA PRAHA 3 - ŽIŽKOV

P. ThLic. Vít Uher – administrátor 
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3

www.farnost-zizkov.cz

KOSTEL SV. PROKOPA NA ŽIŽKOVĚ

Kostel sv. Prokopa je přirozenou dominantou Žižkova na Slad-
kovského 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 stavi-
tele 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 sever-
ního schodiště drží P. Maria v náručí dítě Ježíše, jemuž před-
stavuje 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 slovan-
skými věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem a osm výjevů 
ze života a legendy patrona kostela. 

Po generální opravě tohoto kostela v devadesátých letech 
20. století se dočkaly opravy chrámové varhany.

Interiér kostela sv. Prokopa – koncert NŽP 2016



KONCERT č. 4

účinkující
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FORUM KARLÍN
Pernerova 676/51
Praha 8 -Karlín

☛ Překvapení v programu se očekává…
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JEŽKOVY STOPY 
VE FORUM KARLÍN
KONCERT A TANČÍRNA 
se swingovou hudbou 
třicátých a čtyřicátých let

6.
října
2019
neděle
v 15.00 h

J.
 J

EŽ
EK

Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec, 
Jan Werich:
Nebe na zemi; Stonožka
Jiří Traxler:
Potkal jsem svůj sen
Kamil Běhounek, Karel Kozel: 
Kdopak – Copak?
Kamil Běhounek, Karel Kozel, 
Zdeněk Petr: 
Smutná nálada

Jaroslav Ježek, 
V + W:
Vousatý svět
Kamil 
Běhounek, 
Karel Kozel, 
Jiří Traxler:
Hrály Dudy

Sláva Emanuel Nováček, 
Josef Gruss:
Slunečnice
Mám život hrozně rád
Jen pro ten dnešní den
Marián Stránský, Vilo Stach:
Anča, Anča, Anča
Kamil Běhounek, Karel Kozel: 
Kdy a kde
Jaroslav Ježek, V + W:
Když jsem kytici vázala

Zpěv:  Kryštof KRHOVJÁK
VOKÁLNÍ TRIO SESTRY JEŽKOVY: 
Karolina STASIAKOVÁ
Radka ŘÍHOVÁ
Tereza NÁLEVKOVÁ

O RC H E S T R  J E Ž KOV Y  S TO P Y 
Karel MUŽÁTKO | trubka, Jakub JÍRŮ | trubka

Jakub ŽÍDEK | trombón, Kryštof Danczi | alt saxofon, klarinet 

Josef JARÁBEK | saxofony, klarinet, akordeon 

Radek ŽITNÝ | saxofony, klarinet 

Tereza POHLREICHOVÁ | housle, fl étna

Jiří KUBICA | klavír, Lukáš JADRNÍČEK | kontrabas 

Daniel PÁLENÍK | kytara, Petr BLAHUT | bicí 

program
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FORUM KARLÍN
Pernerova 51, 186 00 Praha 8

info@forumkarlin.cz 
www.forumkarlin.cz

FORUM KARLÍN

Forum Karlín je multifunkční komplex, který se nachází 

v Pernerově ulici v Praze. Jeho výstavba byla zahájena 

v roce 2011 a otevřen byl v roce 2014 koncertem kapely 

Nine Inch Nails. Později zde vystupovaly například kape-

ly King Crimson, Toto a Queens of the Stone Age. Dále 

se zde konají například různé konference a kongresy. 

Původním vlastníkem komplexu byl podnikatel Zdeněk 

Bakala, který jej však roku 2018 prodal.

Srdcem celého areálu je multifunkční prostor s kapaci-

tou 3 000 míst určený pro pořádání kulturních, společen-

ských a odborných akcí všeho druhu. Součástí komplexu 

je i moderní mediální newsroom vydavatelství Econo-

mia v rekonstruovaných prostorách historického objektu 

kotlárny někdejších závodů Českomoravské Kolben & Daněk 

(ČKD), kde byly od roku 1908 vyráběny moderní parní 

kotle pro celé Rakousko-Uhersko. Nedílnou částí Fora 

Karlín je také osmipodlažní budova zahrnující 9 500 m2

moderních kancelářských ploch s rozsáhlými terasa-

mi nabízejícími pozoruhodné výhledy do okolí. Projekt 

Forum Karlín získal v listopadu 2014 zvláštní cenu poroty 

v prestižní soutěži “Best of Realty – Nejlepší z realit 

2014” za posun pražského Karlína, který se rozvíjí přede-

vším v oblasti administrativních prostor, také do centra 

společenského a kulturního dění.



KONCERT č. 5

účinkující

program

10.
října
2019
čtvrtek
v 19.00 h

15

KOSTEL SV. ANNY NA ŽIŽKOVĚ
Ostromečská ulice
Praha 3

VYSOKOŠKOLSKÝ 
UMĚLECKÝ SOUBOR 
PARDUBICE
SALVÁTOR CHRUDIM
Tomáš ŽIDEK | dirigent 

DUCHOVNÍ 
SBOROVÝ 
KONCERT
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upr. Otto Albert TICHÝ (1890 – 1973):

Hospodine, pomiluj ny, 
Svatý Václave 

Tomas Luis 
de VITTORIA 
(1548 – 1611):  

Popule meus

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ (1840 – 1893):  

Liturgie sv. Jana Zlatoústého, 
op. 44 (výběr)

Alois HNILIČKA 
(1826 – 1909):  

Mše Es dur, 
op. 184
(výběr)

Koncert je věnován památce v tomto roce zesnulého 
Prof. ThDr. VÁCLAVA WOLFA, 

českého římskokatolického kněze a předního teologa, 
v posledních letech působil jako duchovní 

ve zdejším chrámu.

kostel sv. Anny „King David and Isaiah“



KOSTEL SV. ANNY NA ŽIŽKOVĚ

Kostel 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. beuronské 
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 pal-
movém háji. Vnitřní vybavení kostela pochází z 20. a 30. let 

minulého století. Kostel spravoval jistou dobu karmelitánský 
řád, jehož znak se dodnes nachází na vstupní mříži kostela. 
Dnes tento farní kostel spravuje žižkovská římskokatolická 
duchovní správa od sv. Prokopa.

16

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. PROKOPA PRAHA 3 - ŽIŽKOV

P. ThLic. Vít Uher – administrátor 
Čajkovského 36, 130 00 Praha 3

www.farnost-zizkov.cz



KONCERT č. 6

program

14.
října
2019
pondělí
v 19.00 h

CONGRESS & WELLNESS HOTEL OLŠANKA 
SUPERIOR – Kongresový sál
Táboritská 1000/23, Praha 3

ŠTĚPÁN RAK:
„MŮJ DOMOV“
účinkující

Fanfáry
(z pořadu VIVAT 
CAROLUS QUARTUS)

Ej okolo Levoči
(úprava Štěpán RAK)

Tyz mene pidmanula
(ukrajinská lidová – úprava Štěpán RAK)

Teče voda teče
(moravská lidová – úprava Štěpán RAK)

Variace na lidovou píseň Ach synku, synku
(Štěpán RAK)

Fantazie na píseň Karla Hašlera 
Pětatřicátníci (Štěpán RAK)

Vltavo Vltavo
(úprava písně Karla HAŠLERA – Štěpán RAK)

Vesničko maličká v údolí šumavském
(text anonym, hudba na téma Karla HAŠLERA
– Štěpán RAK)

Niagara (Eduard INGRIŠ)

Domov můj
(fantazie na českou a slovenskou národní hymnu 
– Štěpán RAK)

Výběr z české a slovenské poezie 20. století přednese 
ICLic. Mgr. Miloš SZABO, Th.D.

Štěpán RAK
kytara 

Miloš SZABO
umělecký přednes

17
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CONGRESS & WELLNES HOTEL OLŠANKA SUPERIOR
Ing. Martin Gerstman – ředitel hotelu 
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3

e-mail: info@hotelolsanka.cz 
www.hotelolsanka.cz

CONGRESS & WELLNESS 
HOTEL OLŠANKA 
SUPERIOR

Téměř 30 let uplynulo ode dne, kdy bývalý Útvar hlav-
ního architekta hl. m. Prahy rozhodl o umístění stavby 
víceúčelové budovy na pražském Žižkově. Po kolaudaci 
v lednu 1991 vstoupil komplex budov do povědomí veřej-
nosti jako Hotel Olšanka.

V říjnu roku 2013 byly ukončeny práce na celkové rekon-
strukci 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 posky-
tuje, a tím, jak hotel působil navenek. Práce probíhaly 
podle vítězné předlohy architekta Dareka Dupala, kte-
rou pozitivně ohodnotil i jeden z původních architektů 
pan Zdeněk Jakubec. Kromě očištění a nátěru betono-
vých součástí se fasádě dostalo i nových zdobných prvků 
a výrazného osvětlení.

V současně době je Hotel Olšanka vyhledávaným místem 
pro ubytování v některém z 252 hotelových pokojů, 
dějištěm řady tuzemských i mezinárodních konferencí 
a společenských akcí až pro 1 300 osob, vhodným prosto-
rem k podnikání na 3 900 m2 nebytových prostor a mís-
tem pro aktivní odpočinek na 10 sportovištích ve vlast-
ním sportovním centru, čímž se hotel významně podílí 
i na občanské vybavenosti městské čtvrti Žižkov, které 
je hrdou součástí.



KONCERT č. 7

účinkující

program

17.
října
2019
čtvrtek
v 19.30 h

19

J. S. BACH (1685 – 1750): 

Sinfonia z Kantáty „Wir danken dir, 
Gott, wir danken dir“ BWV 29 

Antonio VIVALDI (1678 – 1741): 

Sonáta pro violoncello č. 5 e moll RV 40
Largo – Allegro – Largo – Allegro

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
(1809 – 1847): 

Árie „Höre Israel“ 
(Oratorium Eliáš) op. 70 /1846/

Franz SCHUBERT (1797 – 1828):

Ave Maria v úpravě 
pro violoncello D. 839 /1825/

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: 
Árie „Jerusalem, Jerusalem“ 
(Oratorium Paulus) op. 36 /1836/

Max REGER (1873 – 1916): 

Fantazie na chorál „Halleluja! 
Gott zu loben bleibe meine 
Seelenfreud“ op. 52/3/ /1900/

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904): 

Maria panno, při mně stůj 
(Kantáta Svatební košile) op. 69 /17/ /1884/

Leoš JANÁČEK (1854 – 1928):  
Ave Maria, JW IV/16 /1883/

Louis VIERNE (1870 – 1937):

Final ze Symfonie pro varhany 
č. 3 op. 28 /5/ /1911/

César FRANCK (1822 – 1890): 

Panis Angelicus op. 12 /6/ /1872/ 
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KOSTEL 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - Vinohrady

PANIS
ANGELICUS
Varhanní a pěvecký recitál

Koncert je věnován památce v tomto roce zesnulého 
Prof. JAROSLAVA VODRÁŽKY,

předního českého varhaníka, improvizátora, 
zasloužilého pedagoga Pražské konzervatoře a AMU, 

který ve zdejším chrámu řadu let působil 
jako chrámový varhaník.

Irena POHL HOUKALOVÁ | soprán 

Jiří HOŠEK | violoncello 

Přemysl KŠICA | varhany
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

ThLic. Jan Houkal, Th.D. – farář
nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3-Vinohrady

www.srdcepane.cz20

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

ThLic. Jan Houkal, Th.D. – farář
nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3-Vinohrady

www.srdcepane.cz

Uprostřed náměstí Jiřího z Poděbrad stojí monumentální stavba slo-
vinského architekta Josipa Plečnika (1872–1957), římskokatolický 
kostel zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Páně. Na první pohled upoutá 
širokou věží s hodinami, jejichž vnitřní průměr je 7,25 m; při pečlivěj-
ší prohlídce zvenku objevíme královské atributy (fasádu připomínající 
hermelínový plášť, na vrcholu věže jablko s křížem a na ručičkách 
hodin korunky zdobící monogramy Ježíše Krista a Panny Marie), jimiž 
architekt vzdal hold Kristu Králi. Interiér kostela překvapí svou jed-
noduchostí a vzdušností. Na čelní stěně nad hlavním oltářem nás vítá 
socha Krista s otevřenou náručí, o něco níže stojí čestnou stráž šest 
národních patronů (při pohledu zleva sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka, 
sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Ludmila a sv. Prokop). Rohové oltáře jsou 
zasvěceny sv. Josefovi a Panně Marii, postranní oltáře sv. Antonínovi 
z Padovy a sv. Terezii z Lisieux. Sochy na čelní stěně jsou dílem 
Damiana Pešana (1887 – po 1969) a sochy na oltářích zhotovil Antonín 
Berka (1905–1995); všechny jsou dřevěné, částečně zlacené. Hlavní 
oltář je z jarošovického mramoru, rohové oltáře z ostružínského a po-
stranní z kararského mramoru. Okna byla zhotovena podle návrhů 
Karla Svolinského (1896–1986) a zobrazují starokřesťanské symboly. 
K modlitbě a bohoslužbám nás zvou dva zvony, které v r. 1992 ulil 
Petr Rudolf Manoušek v Praze-Zbraslavi jako náhradu za pět zvonů 
z dílny jeho dědečka, které padly za oběť válečné rekvizici. 
Základní kámen kostela nese datum 28. října 1928; kostel byl posvě-
cen 8. května 1932. Od té doby stále slouží především svému účelu: 
být skutečně kostelem, křesťanským posvátným prostorem i pro mo-
derního a současného člověka, právě tak, jak jej Josip Plečnik zamýšlel 

a koncipoval. I proto byl listopadu 2018 v kostele instalován a slav-
nostně posvěcen nový oltář (dle litrurgické reformy Druhého vatikán-
ského koncilu) od architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta, 
který se stal jeho novým novým bohoslužebným středem. Kostel 
stále prochází různými opravami a drobnými úpravami, aby jedineč-
ný plečnikovský prostor stále zřetelněji a více k člověku promlouval 
a pomáhal mu na cestě k Bohu.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Slavnostní obřad posvěcení 
nového oltáře 24.11.2018 

(foto: Petr Neubert)



KONCERT č. 8

účinkující

hraje

HOTEL ARISTON & ARISTON PATIO
Společenský sál
Seifertova 65, Praha 3

Libuše „Mici“ ŠPLÍCHALOVÁ
a DIVADLO ŘEŠETO
Bedřich ŠVÁCHA, Ivan KAZMAR, Helena KAZMAROVÁ
Hana ŠVÁCHOVÁ, Majda ŠVÁCHOVÁ

SALONNÍ KVARTET 
VÁCLAVA VOMÁČKY

Jana PERGLOVÁ | housle, Jiří ŠRÁMEK | akordeon

Jakub CHMELAŘ | tuba, Václav VOMÁČKA | violoncello

Petr Kůs: 
Stál na nároží bijásek 

Béďa Král: 
Falešní hráči
Géza Včelička
(1901 – 1966): Máňa

lidová: Krásná je za noci 
matička Praha

John Gollwel 
/ František Vodička 
/Wasserman/ 
(1894 – 1947):  

Nepudeme spát 
až ráno v šest
Karel Hašler (1879 – 1941):

In Italien
O starém kocourovi

Franta Kovář / Emanuel Brožík 
(1887 – 1936):

Když jsem šla na trávu
Alois Tichý 
(1875 – 1921):

Žižkovák
Jaroslav Ježek 
(1906 – 1942):

Život je jen 
náhoda 

Antonín Linhart 
(*1940):

Karlínské nábřeží 

Jarka Mottl 
(1900 – 1986):

Čajová 
růže
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Autor: Libuše „Mici“ ŠPLÍCHALOVÁ
Režie:  Petr ŠPLÍCHAL
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POD ŽIŽKOVSKOU 
LUCERNOU
Hudebně-divadelní 
procházka Žižkovem

19.
října
2019
sobota
v 16.00 h
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POD ŽIŽKOVSKOU 
LUCERNOU

Hudebně-divadelní procházka Žižkovem
k 110. výročí založení kabaretu 
„Červená sedma“ a 140. výročí 

narození Karla Hašlera

P Í S N I Č K Y

POD ŽIŽKOVSKOU POD ŽIŽKOVSKOU 

program



HOTEL ARISTON & ARISTON PATIO

Václav Březina – ředitel hotelu 

Seifertova 65, 130 00 Praha 3

www.hotelaristonpatioprague.cz22

HOTEL ARISTON & ARISTON PATIOHOTEL ARISTON & ARISTON PATIO

Václav Březina – ředitel hotelu 

Seifertova 65, 130 00 Praha 3

www.hotelaristonpatioprague.czwww.hotelaristonpatioprague.cz22

Nedílnou součást žiž-
kovské historie tvoří 
pohostinství a hotel-
nictví. Pokud se ne-
jednalo o „hodinové“ 
hotely, využívali slu-
žeb hotelů za Rakous-
ka hlavně obchodní 
cestující, nebo občané 
z okolních obcí, kteří 
si na Žižkově, středis-
ku samostatného po-
litického a soudního 
okresu, vyřizovali své 
úřední záležitosti.

Nejstarším žižkov-
ským hotelem je 
dnešní hotel Ariston. 

V roce 1889 jej vystavěl podnikatel staveb Holovský. Roku 
1890 hotel koupil karlínský hostinský Jan Suchý. Po dva-
ceti letech změnil hotel Suchý své jméno na hotel Tichý. 
Jeho novým majitelem 
se totiž stal hostinský 
Vincenc Tichý, který 
ve 20. letech přistavěl 
dvorní trakt s velkým 
sálem, který v minu-
losti žil bohatým spo-
lečenským životem. 

Počátkem 90. let se 
v něm konaly schůze 
zastupitelstva městské 
části Prahy 3. V 90. le-
tech byl hotel rekonstruován při zachování původní archi-
tektury historické části budovy. Hotel Ariston svým klientům 
nabízí ubytování s rodinnou atmosférou v 59 pokojích a v sou-
časnosti jej provozuje společnost H&H Hotels, Inc.

HOTEL ARISTON & ARISTON PATIO
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GYMNÁZIUM 
KARLA SLADKOVSKÉHO – Aula
Sladkovského nám. 8, Praha 3

VIRTUÓZNÍ ÁRIE A KANTÁTY 
RANÉHO A VRCHOLNÉHO BAROKA

Nicola MATTEIS (1650 – 1714):

Aria Amorosa a Ground 
pro housle a cembalo

Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759): 

Árie „Süsser Blumen Ambrafl ocken“
HWV 204 (1724 – 26)

Georg Friedrich HÄNDEL: 
Sonata F dur pro housle 
a basso continuo 
op. 1 č. 12 HWV 370 (1730)
Adagio – Allegro

Georg Friedrich HÄNDEL: 
Arie č. 7 „Die Ihr aus dunkeln Grüften“ HWV 208
z 9 Německých arií (1724–26)
text: Barthold Heinrich BROCKES (1680 – 1747)

Georg Friedrich HÄNDEL: 
Arie č. 8 „In den angenehmen Büschen“ HWV 209 
z 9 Německých arií (1724–26)
text: Barthold Heinrich BROCKES (1680 – 1747)

Francesco GEMINIANI (1687 – 1762):

Sonata a moll pro violoncello 
a basso continuo op. 5, č. 6. H. 108 (1746)
Adagio – Allego – Grave – Allegro 

Arcangelo CORELLI (1653 – 1713):

Sonata d moll pro housle „La Folia“ 
op. 5. č. 12 (1700)

Georg Friedrich HÄNDEL: 
Kantáta „Un´ alma innamorata“ 
HWV 173 (1707)

BAROKNÍ PERLY 
K 120. JUBILEU 
GYMNÁZIA 
K. SLADKOVSKÉHO

21.
října
2019
pondělí
v 19.00 h

účinkující
účinkující

programprogram

Irena TROUPOVÁ | soprán 

Jiří SYCHA | housle 

Dalibor PIMEK | violoncello 

Filip DVOŘÁK | cembalo
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GYMNÁZIUM KARLA SLADKOVSKÉHO
Mgr. Tomáš Hušek – ředitel gymnázia 

Sladkovského náměstí 8, 130 00 Praha 3
e-mail: husek.tomas@gykas.cz

www.gykas.cz

GYMNÁZIUM KARLA SLADKOVSKÉHO

Na Sladkovského náměstí byl v roce 1898 položen základní 
kámen pro školní budovu reálky (založené roku 1897). Nová 
budova čp. 900 podle projektu architekta Jindřicha Motejla 
byla předána již v roce 1899 a byla tehdy považována za nej-
hezčí 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 Klí-
ma, fi lologové 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. 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 Hav-
líčkově náměstí. Budova na Sladkovského náměstí byla otevře-
na 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 čtyřle-
tého 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 více-
letého studia a 6 tříd čtyřletého studia. Na škole vznikl fi l-
mový 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 spo-
lečenskovědní kurz, sportovní den, běh do slaďárenských 
schodů, volejbalový maratón, soutěž Student roku. V roce 
2002 dostala škola po mnoha letech konečně investiční do-
taci. Nově byla vybudována učebna informatiky a fyziky. 
Přes úctyhodné stáří – 120 let – škola drží krok s požadav-
ky současnosti, což dokla-
duje nejen úspěšná účast 
v soutěžích na celostátní 
úrovni, ale především vy-
soké procento maturantů, 
kteří jsou přijímáni ke stu-
diu na vysokých školách 
a uplatňují se v praxi.



KONCERT č. 10

účinkující
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BETLÉMSKÁ KAPLE CČE 
NA ŽIŽKOVĚ 
Prokopova 12, Praha 3 

DUO MANERA
Miroslav ŽÁRA 
Soňa VIMROVÁ
            kytarové duo
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24.
října
2019
čtvrtek
v 19.00 h
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„LISTY ZE ŠPANĚL“

Štěpán RAK (1945):

Renesanční pokušení

Antonio RUIZ PIPO (*1934 – † 24. 10. 1997):

Cancion y Danza

Enrique GRANADOS
(1867 – 1916): 

Valses poéticos

Isaac ALBÉNIZ
(1860 – 1909): 

Cordóba, Granada 
Cádiz

p ř e s t á v k a

Enrique GRANADOS: 
Andaluza, Oriental 
Danza Aragonesa

Agustín 
BARRIOS-MANGORÉ

(1885 – 1944):

Vals No. 3, 
Choro da saudade

Ástor PIAZOLLA
(1921 – 1992): 

Oblivion 
Libertango
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Mgr. Pavel Kalus – farář 

Prokopova 4, 130 00 Praha 3
e-mail: zizkov1@evangnet.cz

www.zizkov1@evangnet.cz26

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
Řekne-li se Betlémská 
kaple, většina lidí si 
vzpomene na rekon-
struovanou svatyni na 
Starém Městě, kde hlá-
sal Slovo Boží mistr 
Jan Hus. Avšak rovněž 
Žižkov, hrdě se hlásí-
cí k tradici husitství, 
má svou Betlémskou 
kapli, skromně ukry-
tou uprostřed bloku 
pavlačových domů. 
Počátky evangelické 
církve na Žižkově byly 
skromné, zprvu se vě-
řící 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 kinemato-
grafi ckým podnikatelem Moravcem, který modlitebnu adaptoval 
na biograf Edison. Evangelíci s nepatrným kapitálem se roz-
hodli 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 zbý-
valo vyřešit dva problémy – technický a právní. S tím si hravě 
poradila karlínská stavitelská fi rma Blecha, když navrhla položit 
pod základy cementovou desku, aby stěny kaple neklesaly do ná-
sypu. Horší to bylo se sousedy, kteří protestovali proti zastavění 
dvora a spor hnali až k nejvyšší instanci. Úřady nakonec stav-
bu povolily, ala ve zmenšeném rozsahu, bez bytů, které vznikly 
až roku 1928 nástavbou předního domu. Blechova fi rma zadala 
vypracování projektu mladému architektovi Emilu Králíčkovi, 
který již dříve navrhl např. dům Diamant na nároží Spálené ulice. 
Uplatněním kubistického tvarosloví v sakrální stavbě předsta-
vuje jedinečný stavitelský typ v celosvětovém kontextu. V dalších 
letech došlo sice k drobným stavebním úpravám a přístavbám, 
ale na celkovém vzhledu kaple nic nezměnily. Unikátní kubis-
mus v interiéru vhodně zdůraznila i nová malba provedená stu-
denty 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 pa-
rašutistů. 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 přestav-
by Žižkova. Díky úsi-
lí tehdejšího faráře 
Františka Potměšila 
se však podařilo pře-
svědčit rozhodující 
činitele o její histo-
rické hodnotě a roku 
1975 byla prohlášena 
kulturní památkou.
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NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
Slavnostní síň
K Památníku 1900, Praha 3

SLAVNOSTNÍ
KONCERT 
V PAMÁTNÍKU 
NA VÍTKOVĚ
k Státnímu svátku ČR
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účinkující

program

Dagmar VAŇKÁTOVÁ | soprán 

Jan VERNER | trubka 

Josef POPELKA | varhany

Státní hymna 
České republiky

Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759): 

Let the bright Seraphim

Johan Sebasian BACH (1685 – 1750):

Preludium a fuga h moll BWV 544

Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759): 

Suita D dur 
Overture – Aire – March

Josef MYSLIVEČEK (1737 – 1781):

Árie Anděla z oratoria 
Abrahám a Izák (Abramo ed Isacco)

Benedeto MARCELLO (1686  – 1739):

Koncert c moll – Adagio

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):

Píseň o měsíčku z opery Rusalka 
                 (1900)

Karel František PITSCH (1786 – 1858):

Fantazie a fuga na smrt 
Felixe Mendelssohna Bartholdyho

Antonín DVOŘÁK:
Biblické písně op. 99; B.185 (1894)

č. 7 „Při řekách babylonských“
č. 9 „Pozdvihuji očí svých k horám“

Georg Friedrich HÄNDEL: 
Ode (Eternal source divine)

Louis VIERNE (1870 – 1937):

Symfonie pro varhany č. 2 e moll op. 20 (1902)
Chorál

L.
 V
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RN

E

zvláštní poděkování 
NÁRODNÍMU MUZEU 
za umožnění realizace 
Slavnostního koncertu 

v Národním památníku 
na Vítkově



NÁRODNÍ MUZEUM 
PhDr. Michal Lukeš – Generální ředitel NM 

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
e-mail: nm@nm.cz

www.nm.cz

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK 
NA VÍTKOVĚ

S rozmachem českého nacionalismu před více než 120 lety se objevila 
i úvaha o potřebě vystavět na místě boje husitských vojsk proti křižá-
kům pomník Jana Žižky na Vítkově. V roce 1882 byl založen Spolek pro 
zbudování Žižkova pomníku na Žižkově a soutěž vypsaná v roce 1912 
přinesla koncepční řešení návrhu stavby. Získání samostatnosti a snaha 
uctít zásluhy československých legionářů, kteří se o samostatný stát vý-
znamnou měrou zasloužili, někdejší zadání rozšířila. Projekt Památníku 
národního osvobození, Pantheonu legionářů, vytvořil arch. J. Zázvorka 
a 8. listopadu 1928 zahájil prezident Masaryk stavbu slavnostním 
výkopem. Na návrhu jezdecké sochy Jana Žižky pracoval prof. B. Kafka 
od roku 1931 a po dlouhých 20 letech, v roce 1950, byla v den výročí 
husitské bitvy slavnostně odhalena. Na Vítkově tak vzniklo monumen-
tální až chrámové dílo a dnes je socha jednou z největších jezdeckých na 
světě. Hrubá stavba Památníku byla ukončena v roce 1932 a dotváření 
a doplňování umělecké výzdoby pokračovalo až do počátku druhé svě-
tové války. V její druhé polovině ale budovu obsadili okupanti, změnili 
ji ve sklad vojenského materiálu a poničili zařízení.
Po osvobození byla uschovaná umělecká díla vyzdvižena a 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, 
zpřístupněnou v roce 1955 jako Síň Rudé armády. V roce 1953 zde bylo 
otevřeno Mauzoleum Klementa Gottwalda a začaly zde být ukládány 
ostatky dalších komunistických funkcionářů. Gottwaldův hrob byzant-
ského stylu byl nákladným způsobem udržován až 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 a doznívaly 
programy doplňování umělecké výbavy, v zásadě se však tvář budovy již 

neměnila. Po listopadu 
1989 byl popel komu-
nistických funkcionářů 
odevzdán pozůstalým. 
Národní památník byl 
uzavřen, navštívit jej 
bylo možné jen při 
příležitosti několika 
veřejných akcích.

V roce 2000 předalo Ministerstvo kultury ČR budovu i péči o její další 
využití Národnímu muzeu, které Památník zpřístupnilo veřejnosti a roz-
šiřuje povědomí českých občanů o ještě poměrně nedávné historii jejich 
státu. Jsou zde k nalezení stálé expozice, krátkodobé výstavy s tematikou 
novodobé české historie, probíhají zde i občasné koncerty či divadelní 
představení. Nedílnou součástí Památníku je krásná vyhlídka na Prahu.
Nadále by nemělo být smutnou skutečností, že dnes jen nemnozí vzpo-
menou na někdejší poslání stavby. Připomeneme si jej i slavnostním 
koncertem k výročí vzniku Československé republiky. Poznáme, že sou-
částí původního vybavení slavnostní síně Památníku na Vítkově jsou 
dodnes funkční mohutné varhany z roku 1938, které se v posledních 
20 letech vždy v plné kráse rozezněly právě při koncertech žižkovského 
hudebního festivalu.
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Slavnostní 
koncert NŽP
na Vítkově



KONCERT č. 12 (K12)
KONCERT č. 13 (K13)

program

ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ 
Observatoř
Mahlerovy sady 1, Praha 3

účinkující

ČESKÉ A FRANCOUZSKÉ ŠANSONY 
K 130.  VÝROČÍ EIFFELOVY VĚŽE

29

STUDENÉ POKRMY / SALÁTY
minibruschetty s rajčaty a mozzarellou

variace trhaných salátů s grilovanou zeleninou
a balsamico dresink

TEPLÉ POKRMY
tradiční plzeňský gulášek s vídeňskou cibulkou, pečivo

hříbkové gnocchi ve smetanové omáčce
kuřecí mini řízečky s bramborovým salátem

DEZERTY
variace mini bábovek

jablečný závin s rozinkami a ořechy

RAUTOVÉ MENU
připravil Tower Park Praha - CATERING OBLACA

Sous le ciel de Paris 
Hubert Giraud, 
Jean André Brun

Padam…padam… 
Norbert Glanzberg, 
Henri Contet, Marta Balejová

Honza, co má pech 
(La goualante du pauvre Jean) 
Marguerite Monnot, 
Rich. Rouzaud, Marta Balejová

Tanečnice
Petr Hapka, Petr Rada

Óda na lásku 
Marguerite Monnot, 
Edith Piaf, Jan Petránek

Mon manège à moi 
Jean Constantin, 
Norbert Glanzberg

Parlez-moi d´amour 
Jean Lenoir 

Štramák (Milord) 
Marguerite Monnot, 
Georges Moustaki, 
Marta Balejová 

La vie en rose 
Louiguy, Edith Piaf 

V hospodě je bál 
(Les fl onfl ons du bal) 

Charles Dumont, 
Michel Vaucaire, 

Marta Balejová 

Les feuilles mortes 
Joseph Kosma 

Obraz Doriana Graye 
Petr Hapka, Petr Rada

Dlouhá bílá noc
(Strangers In The Night) 

Bert Kaempfert, 
Charles Singleton, 

Marta Balejová

Starý klavír 
(Le vieux piano) 

Claude Léveillée, 
Henri Contet, 

Marta Balejová

Non, je ne regrette rien 
Charles Dumont, 
Michel Vaucaire 

7.
listopadu
2019
čtvrtek
v 18.00 h (K12) 
v 19.30 h (K13)

ŠANSONY 
NA VĚŽI
k 130. výročí „Eiffelovky“

Marta BALEJOVÁ | zpěv 

Jiří HOŠEK | klavír
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TOWER PARK PRAHA – ŽIŽKKOVSKÁ VĚŽ
Jana Radovnická – event manager 

Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
e-mail: info@towerpark.cz

www.towerpark.cz30

TOWER PARK PRAHA – ŽIŽKKOVSKÁ VĚŽ
Jana Radovnická – event manager 

Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
e-mail: info@towerpark.cz

www.towerpark.cz30

Žižkovská televizní věž byla postavena v le-
tech 1985–1992 podle projektu Ing. Arch. 
Václava Aulického a Dr. Ing. Jiřího Kozáka. 
Navzdory kritickým ohlasům místních obyva-
tel, kteří poukazovali na kontrast high-tech 
architektury a historického okolí Žižkova, 
byla věž dokončena. Dnes je oceňovanou do-
minantou pražského panoramatu, jejíž nedíl-
nou součástí je i deset miminek šplhajících 
po věži nahoru a dolů. V letech 2011–2012 
prošla věž kompletní rekonstrukcí vnitřních 
prostor. Tým  uznávaných českých architek-
tů a umělců byl pověřen navrhnout nový 
interiér a vytvořit interaktivní prostředí. 
Žižkovská televizní věž byla poté přejmeno-
vána na TOWER PARK PRAHA. Věž televizního 
vysílače je z technického hlediska unikátní 
– výkyvy jsou eliminovány speciálními kyva-
dly uvnitř konstrukce, která se skládá ze tří 

válcovitých ocelových tubusů a 3 kabin. Na těchto tubusech jsou 
umístěny kabiny s vysílací technikou. Základna budovy se nachází 
v hloubce 15 m pod povrchem. Tubusy věže pak dosahují výšky 
134 m. 360° stupňů výhled na Prahu, interaktivní vyhlídka, gastro-
nomický 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 ČR. Patro 
observatoře v 93 m nad zemí se skládá ze tří kabin s úžasným 
výhledem, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet i interaktivní zába-
vu v podobě ozvučených závěsných křesel nebo videí představující 
Prahu i celou Českou republiku. Zajímavé pražské akce a nejlep-
ší jídla z restaurace OBLACA najdou návštěvníci v interaktivních 
obrazovkách. Restaurace OBLACA představuje unikátní kombinaci 
moderní kuchyně s nádherným výhledem na metropoli. Filozofi í 
restaurace je použít ty nejlepší domácí produkty a nabídnout sezónní 
jídla, která uspokojí každého návštěvníka. V nabídce jsou meziná-
rodní 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 další-
ho… 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 po-
slechu 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 pano-
rama nabízí hostům absolutní soukromí a nezapomenutelný pocit 
jedinečnosti. V prostředí designového nábytku a nejmodernějších 
technologií můžete relaxovat a vychutnat si pohled na Prahu z ptačí 
perspektivy. V létě byla otevřena také zahradní restaurace MIMINOO, 
kde si jídlo mohou hosté vychutnat při pikniku, na houpačce 
nebo ve stylovém prostředí zahradní restaurace. V parku o rozlo-
ze 10 000 m2 se 
nachází profesio-
nální minigolfo-
vé hřiště, park 
slouží jako ideál-
ní místo nejen 
pro rodiny, aby 
zde strávili pří-
jemně celý den.

TOWER PARK PRAHA – ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ
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Koncert NŽP na Žižkovské věži
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ŽIŽKOVSKÁ RADNICE
Obřadní síň
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Johann STRAUSS (1804 – 1849):

Radeckého pochod 
(Radetzky-Marsch), op. 228 (1848)

Aram CHAČATURJAN
(1903 – 1978):

Šavlový tanec (1942)

Richard WAGNER (1813 – 1883):

Tannhäuser (předehra)

Luigi BOCCHERINI (1743 – 1805):

Rondo ze smyčcového kvintetu 
C dur G 310

Nikolaj Andrejevič 
RIMSKIJ-KORSAKOV 
(1844 - 1908): 

Let čmeláka z opery 
„Pohádka o caru Saltánovi“ (1831)

Johan HALVORSEN (1864 – 1935):

Passacaglia na téma ze Suity g moll
G.  F. Händela HWV 432 

Jaroslav JEŽEK (1906 – 1942): 

Bugatti step

Vittorio MONTI (1868 – 1922): Čardáš

Johann Sebastian BACH: 
Air
z orchestrální suity 
č. 3 D Dur BWV 1068

Evard Hagerup GRIEG (1843 –1907): 

Ve sluji krále hor 
/In the Hall of the Mountain King/ op. 23

Jiří HOŠEK (1955): 

Fantazie na téma „Kde domov můj“
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11.
listopadu
2019
pondělí
v 19.00 h

PECH CELLO QUARTET
Jan PECH, Jiří HOŠEK, 

Bledar ZAJMI, Jan ŽĎÁNSKÝ
violoncello

PECH CELLO 
QUARTET
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ŽIŽKOVSKÁ RADNICE 
Úřad Městské části Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9, 130 85 Praha 3
www.praha3.cz

ŽIŽKOVSKÁ RADNICE

Neobarokní budova Žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí, 
dnes sídlo Úřadu městské části Praha 3, byla postavena v letech 
1889–1890 podle plánů architekta Jana Šimáčka a slavnostně 
otevřena při zahájení Jubilejní výstavy 14. 5. 1891. 

Propojením s nově rekonstruovaným sousedícím domem 
v Lipanské ulici došlo v roce 1998 k rozšíření historické části 
objektu. 

Svatební a obřadní síň radnice sloužila od otevření v roce 
1890 až do roku 1911 schůzím zastupitelstva města Žižkova. 
Stěnu historického sálu zdobí originál obrazu v dobovém 
rámu Bitva na hoře Vítkově (z roku 1907) – dílo Adolfa 
Liebschera (1857–1919). Ze svatební síně vykročili do manžel-
ského života např. herec Vlasta Burian, či dvakrát prezident 
Václav Havel. V roce 1928 se zde ženil básník Jaroslav Seifert. 

Před budovou se nachází pomník Karla Havlíčka Borovského, 
dílo Josefa Stachovského z roku 1911, vytvořené ve dvou 
odlitcích – pro Prahu a Kutnou Horu.

OBŘADNÍ SÍŇ



Dominika WEISS HOŠKOVÁ | violoncello

Tomáš KOUTNÍK | dirigent 

SEVEROČESKÁ 
FILHARMONIE TEPLICE

STÁTNÍ HYMNA 
ČESKÉ REPUBLIKY

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904):

Koncert pro violoncello 
a orchestr h moll op. 104 
(1895)
Allegro
Adagio ma non troppo
Finale. Allegro moderato 

p ř e s t á v k a

Antonín DVOŘÁK:
Symfonie č. 9 e moll 
„Novosvětská“ op. 95, 
B.178 (1893)
Adagio – Allegro molto
Largo
Molto vivace
Allegro con fuoco

NOVOSVĚTSKÁ 
SYMFONIE
k 30. výročí „Sametové revoluce“
Závěrečný koncert festivalu 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAZE – Vencovského aula
nám. W. Churchilla 4, Praha 3

KONCERT č. 15

účinkující

program
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SEVEROČESKÁ 
FILHARMONIE TEPLICE

14.
listopadu
2019
čtvrtek
v 19.00 h

Koncert se koná 
pod laskavou záštitou
rektorky VŠE 
Prof. Ing. HANY MACHKOVÉ, CSc.
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Vysoká škola ekonomická v Praze patří k nejprestižnějším 
ekonomickým univerzitám nejen v ČR, ale i v Evropě vůbec. 
Jejím nejvýznamnějším absolventem je mj. bývalý prezident 
republiky prof. Václav Klaus. VŠE vznikla v roce 1953, kdy na-
hradila tehdejší Vysokou školu politických a hospodářských 
věd, a navázala na úspěchy Vysoké školy obchodní České 
techniky z První republiky. Po roce 1989 prošla VŠE význam-
nými 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 peda-
goga VŠE prof. JUDr. Františka Vencovského (1923–2006), 
kterému byla v předsálí 28. 5. 2008 slavnostně odhalena pa-
mětní deska, dílo akad. sochaře Otakara Macha. Vencovského 
aula s kapacitou 424 míst je největší koncertní síni na obvo-
dě Prahy 3. Ke koncertnímu vystoupení nyní slouží i Atrium 
tzv. Rajské budovy a další prostory, včetně těch, které mohou 
sloužit k technickému zabezpečení koncertů a vystoupení. 
Na VŠE působí, ověnčen i řadou zahraničních prestižních cen 
i hudební soubor „Musica Oeconomica Pragensis VŠE“.

Slavnostním odhalením sochy Sira Winstona Churchilla 
před budovou VŠE v Praze na Žižkově baronkou Margaret 
Thatcherovou byla završena jedna z aktivit, která přibližuje 
ČR o další krok k rodině vyspělých evropských demokracií. 
Jedná se o přesnou repliku originálu, který je umístěn na 
Parlamentním náměstí v Londýně a jehož autorem je britský 
sochař Ivor Roberts-Jones. 

Vencovského aula – koncert NŽP 2016

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
Prof. Ing. Hana Machková, CSc. – rektorka VŠE 

náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

www.vse.cz34



35

HOMMAGE

PETR EBEN
Český skladatel a varhaník 
1929 – 2007

Petr Eben se narodil 22. ledna 1929 v Žam- 
berku. Základní školu navštěvoval v Českém  
Krumlově, kde také během druhé světové války  
nastoupil na reálné gymnázium, odkud v roce 1944  
vyloučen. Následovala nucená práce nejprve v tiskárně,
pak na stavbě a nakonec v kamenolomu. V roce 1945 byl 
pro svůj židovský původ internován v koncentračním 
táboře Buchenwald. Po skončení války Eben ukončil 
studium na gymnáziu maturitou a roku 1948 vstoupil 
do klavírní třídy profesora Raucha na pražské AMU. 

V roce 1950 zahájil na téže škole studium skladby 
u Pavla Bořkovce. Krátce působil jako dramaturg v Čes-
ké televizi, pedagogicky pracoval na katedře hudební 
vědy fi losofi cké fakulty Univerzity Karlovy (nejprve jako 
lektor klavírní hry a čtení partitur, později se stal od-
borným asistentem a posléze docentem) a na katedře 
skladby Akademie múzických umění v Praze. Po listo-
padu 1989 byl jmenován předsedou výboru mezinárod-
ního festivalu Pražské jaro, stal se čestným předsedou 
Společnosti pro duchovní hudbu. Jeho jméno je známé 
i v zahraničí, kde se proslavil nejen jako skladatel, ale 
i jako varhaník a pedagog (ve školním roce 1978–9 byl 
profesorem skladby na Royal Northern College of Music 
v Manchesteru – zde také v roce 1992 převzal čestnou pro-
fesuru; při svých četných zahraničních cestách přednesl 
i několik obsáhlých přednášek o české soudobé hudbě). 
V roce 1991 obdržel vyznamenání francouzského ministra 
kultury „Chevalier des arts et des letters“ (Rytíř umění 
a literatury). V roce 1994 získal také čestný doktorát 
Univerzity Karlovy a v roce 2002 mu prezident Václav 
Havel udělil Medaili za zásluhy. Petr Eben zemřel v Praze 
24. října 2007.
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SEZNAM
PŘEHLED 

ÚČINKUJÍCÍCH

BALEJOVÁ Marta | zpěv 7. 11.
DIVADLO ŘEŠETO 19. 10.
DUO MANERA | kytarové duo 24. 10.
DVOŘÁK Filip | cembalo 21. 10.
HOŠEK Jiří | violoncello, varhany, klavír 25. 9.
 30. 9. | 17. 10.
 7. 11. | 11. 11.
HRUBÝ Jakub | bas 1. 10.
CHARVÁTOVÁ Eva | soprán 25. 9.
KOUTNÍK Tomáš | dirigent  14. 11.
KRHOVJÁK Kryštof | zpěv 6. 10.
KŠICA Josef | dirigent  1. 10.
KŠICA Přemysl | varhany 17. 10.
LANGEROVÁ Věra | klavír 30. 9.
MATĚJKOVÁ Marie | soprán 1. 10.
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY 6. 10.
PECH CELLO QUARTET | violoncellový kvartet 11. 11.
PIMEK Dalibor | violoncello 21. 10.
POHL HOUKALOVÁ Irena | soprán  17. 10.
POPELKA Josef | varhany 1. 10. | 28. 10.
PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR  1. 10.
RAK Štěpán | dirigent  14. 10.
SALONNÍ KVARTET VÁCLAVA VOMÁČKY 19. 10.
SALVÁTOR CHRUDIM | pěvecký sbor 10. 10.
SEVEROČEKÁ FILHARMONIE TEPLICE 14. 11.
SYCHA Jiří | housle 21. 10.
SZABO Miloš | umělecký přednes  14. 10.
ŠMÍD Ondřej | tenor 1. 10.
ŠPLÍCHALOVÁ Libuše „Mici“ | zpěv 19. 10.
TROUPOVÁ Irena | soprán 21. 10.
VAŇKÁTOVÁ Dagmar | soprán 28. 10.
VERNER Jan | trubka 28. 10.
VOKÁLNÍ TRIO SESTRY JEŽKOVY  6. 10.
VYSOKOŠKOLSKÝ 
UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE 10. 10.
WEISS HOŠKOVÁ Dominika | violoncello 25. 9. 

14. 11.
ZBYTOVSKÁ Eva | alt 1. 10.
ŽIDEK Tomáš | dirigent  10. 10.
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BIOGRAFIE

INTERPRETI 
      NŽP 2019

Eva CHARVÁTOVÁ
soprán

Studovala na Pražské konzer-
vatoři, potom soukromě ve Vídni 
u prof. O. Miljaković a v Evropské 
operní škole v Belgii. Je držitelkou 
cen z pěveckých soutěží v Trna-
vě, Karlových Varech a ve Vídni. 
Hostovala na všech českých a na 
mnoha zahraničních scénách, mezi 
její nejoblíbenější role patří Fiordi-
ligi a Despina v Mozartově opeře 
Cosi fan tutte, Zuzanka z Figarovy 
svatby, Konstance a Blonda v Únosu ze Serailu, z Verdiho 
oper Traviata, Gilda v Rigolettovi, dále Olympie v Hoffmanno-
vých povídkách, z českých oper Karolína ve Dvou vdovách 
B. Smetany a Dvořákova Rusalka a mnoho dalších. Zpívá 
písňové koncerty, ve svém repertoáru má i díla kantátová 
a oratorní (např. Mozartovo a Verdiho Requiem, Beethovenovu 
9. symfonii, Bachovy kantáty a mnoho dalších). V současné 
době působí jako členka operního souboru Národního divadla 
v Praze.

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). Mezi-
národní 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“ (mistrov-
ské kurzy), „Historia Muzika ve Zikaron“ (prof. Dudu Sella, 
Zvi Plesser, Hilel Zori), International festival (Izrael, 2007). 
Masterclass: Emerson Quartet, Miriam Fried, Raphael Wallfi sch 
(Izrael, 2008), Isaye quartet, Itzhak Perlman (2009). Koncertní 
činnost (výběr): Sólová spolupráce se Symf. orrch. HMP FOK, 
Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní fi lharmonií, 
Jihočeskou komorní fi lharmonií, Plzeňskou fi lharmonií, Filhar-
monií Hradec Králové, Severočeskou fi lharmonií Teplice, KSO, 
MFO, komorním orchestrem Quattro, Virtuosi Pragenses, Haydn 
Orchester Eisenstadt aj. Uvedení 
v pořadech ČT: Hudební setkání, 
Terra muzika, Adventní koncer-
ty. Hudební festivaly: Festival 
Bohuslava Martinů, Festival L. van 
Beethovena, Synagogy západočes-
kého kraje, Konrad Adenauer Stif-
tung (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 
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turné japonského koncertního projektu s mezinárodním obsa-
zením „Starvoice Fantasy“ (2006, 2008). Sólistka na turné Fil-
harmonie Bohuslava Martinů: Slavnostní koncert pro Evropskou 
unii (Zagreb, Varaždin, 2009), „Slavnostní koncert k 20. výročí 
sametové revoluce“ (Žilina, 2009), Pražské jaro (2014). Význam-
né koncerty v Izraeli: Uvedení violoncellového koncertu h moll 
Antonína Dvořáka v Museu of Arts, (Tel Aviv, 2009), zahajo-
vací koncert „Musical Bridges Terezín project“ (Brodt centrum, 
Tel Aviv, 2009), Recitál na Jerusalem Academy of Music, přímý 
přenos z recitálu v Ein Kerem, Music 43 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.

Věra LANGEROVÁ | klavír
Je absolventkou Pražské kon-

zervatoře a Hudební fakulty AMU. 
Již během studií dosáhla význam-
ných úspěchů v domácích soutě-
žích. Získala 2. cenu v soutěži 
o Beethovenův Hradec (1970)
a v Interpretační soutěži minister-
stva kultury obdržela Cenu za vy-
nikající provedení Schumannovy 
Fantazie C dur (1972). Nahrávala 
pro rozhlas i televizi a sólově kon-

certovala doma i v zahraničí. Komorní hra upoutala natolik 
její pozornost, že od 70. let spolupracuje s mnoha mladý-
mi violoncellisty a dalšími instrumentalisty na soutěžích a kon-
certních zájezdech. Působí jako docentka oboru klavírní 
spolupráce na HAMU. Byla oceněna „Senior prix za dlouhole-
tou uměleckou činnost“. Ocenění „Nejlepší klavírista soutěže“ 
obdržela na Janáčkově violoncellové soutěži (1997). Na 25. roč-
     níku Heranovy violoncellové soutěže v Ústí nad Orlicí byla 
       v roce 2019 oceněna „za nejlepší klavírní doprovod“.

VÝSTAVA 
      OBRAZŮ

Dovolujeme si Vás pozvat 
na výstavu obrazů 

k 90. narozeninám 
Akad. mal. 
HELGY HOŠKOVÉ
Dr.h.c.

v Jeruzalémské synagoze /Jeruzalémská 7, Praha 1/
Vernisáž se koná 

ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 17.00 hod.
Výstava bude otevřena 

od 20. září 2019 do 10. ledna 2020 
denně kromě soboty a židovských svátků vždy od 11 do 17 hod.

Výstava se koná za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.
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PRAŽSKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR
Svoji činnost zahajuje s příchodem Josefa Kšici na uvol-

něné 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 svě-

tové 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).

Marie MATĚJKOVÁ | soprán
První hudební zkušenosti zís-

kávala v Kühnově dětském sboru 

i na pražských divadelních scénách 

/ND ad./. V roce 1980 natáčela 

na CD pod taktovkou V. Neumanna 

dětská sóla v Janáčkově opeře 

Liška Bystrouška. Po absolutoriu 

Konzervatoře v Praze se v r. 1988 

stala členkou Rozhlasového sbo-

ru, kde dostala sólové příležitosti 

(např. sopránové sólo v Sukově Křečovické mši). Po zániku 

Rozhlasového sboru příležitostně účinkovala v různých sborech 

(Pražský fi lharmonický sbor, Komorní sbor) a dostávala stále více 

sólových nabídek: W. A. Mozart – Requiem, Missa brevis in D, 

Korunovační mše, L. v. Beethoven – Messe C dur, G. B. Pergolessi 

– Stabat mater, A. Vivaldi – Gloria, A. Salieri – Missa solenne, 

J. J. Ryba – Česká mše vánoční. Orientuje se i na interpre-

taci současných autorů: zpívala řadu prvotin mladých absol-

ventů AMU i skladby M. Kopelenta a P. Ebena, jehož Řecký 

slovník vyšel v r. 1999 na CD. Vystoupila v cyklu „Fater des 

Lichter“ /SRN – 2001/ a zpívala při provedení světové pre-

miéry Requiem švýcarského skladatele H. Vartana na kon-

certech v Zürichu a v Ženevě. O studiu a provedení toho-

to projektu natočila ČT dokumentární fi lm. Spolupracovala 

na televizním pořadu o A. Dvořákovi, kde uvedla Moravské       

dvojzpěvy a Biblické písně.
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Eva ZBYTOVSKÁ | alt
Po maturitě na gymnáziu v Lito-

měřicích, studovala zpěv na Státní 
konzervatoři v Praze u prof. M. Bo-
háčové a prof. J. Horáčka, po abso-
lutoriu dále pokračovala na AMU 
u prof. M. Boháčové a prof. D. Drob-
kové. Již během studia na konzer-
vatoři zpívala v souboru Pražští 
madrigalisté. V letech 1987–1990 
byla sólistkou Komorní opery Pra-

ha, kde vytvořila roli Dorabelly (Mozart: Cosi fan tutte), Matky 
(Fišer: Lancelot), Sáry (Mysliveček: Abrahám a Izák), souběž-
ně zpívala v PFS. Od roku 1992 je členkou Pražského komorní-
ho sboru, s nímž se účastnila řady významných mezinárodních 
hudebních festivalů (např. Rossiniho operní festival v Pesaru). 
Koncertovala v Austrálii, Japonsku, Brazílii, Izraeli a ve většině 
státech Evropy. Sólově se podílela na nahrávkách: Rachmani-
nov – Nešpory, Bruckner-Motetta, Ryba – Mše B dur, Litanie 
Lauretanae, Janáček-Osud pro Orfeo a chrámových skladeb 
Miloše Boka. Nyní spolupracuje produkčně i pěvecky se soubory 
Ensemble Inégal, Pražský katedrální sbor, Capella Regia Praha, 
Vox Pragae, Philokallia,, externě zpívá s PFS.

Ondřej ŠMÍD | tenor
Studium u prof. Jiřího Kotouče, 

interpretační kurzy staré hud-
by: Irena Wilke-Troupová, Wilfried 
Staufenbiel, Marcin Bornus Szczy-
cinski, Helmut Franke. Spolupráce 
a natáčení s Pražským katedrál-
ním sborem, Capella Regia Praha 
a Čeští madrigalisté. S dirigenty 
a sbormistry: J. Kšica, R. Hugo, 
F. X. Thuri. 

Jakub HRUBÝ | bas
Narodil se r. 1979 v Broumově, kde vyrůstal v hudební 

rodině. Studoval hru na varhany a zpíval ve sboru. Absolvoval 
konzervatoř v Kroměříži a HAMU v Praze, obor sólový zpěv 
u Prof. René Tučka a Naděždy Kniplové. Je dvorním interpretem 
díla východočeských skladatelů Luboše Sluky a Jiřího Strejce. 
Na několika koncertech vystupoval pod taktovkou Tomáše 
Netopila. Spolupracoval s Pražskou komorní fi lharmonií, Praž-

ským komorním orchestrem, Fil-
harmonií Bohuslava Martinů, Filhar-
monií Hradec Králové, Komorní 
fi lharmonií Pardubice. Vystupoval 
ve všech evropských zemích, také 
v Libanonu a Izraeli nebo na Ka-
nárských ostrovech. Od roku 2018 
se věnuje sbormistrovství a hu-
debnímu vydavatelství. V letech 
2010–2018 byl členem souboru 
opery Národního divadla v Praze.
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Josef KŠICA | dirigent
Absolvent konzervatoře v Brně 

(varhany – prof. Vratislav Bělský, 
kompozice – prof. Jan Ducháň) 
a HAMU v Praze, (varhany – prof. 
Milan Šlechta, prof. Jiřina Pokor-
ná, varhanní improvizace – prof. 
Jaroslav Vodrážka) působil od roku 
1981 jako korepetitor v Pražském 
mužském sboru (sbormistr M. Koš-
ler). V letech 1985–1992 byl čle-
nem Pražského fi lharmonického 
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 sbor-
mistr, 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 zla-
tou 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.

ORCHESTR JEŽKOVY STOPY
Jazz, swing, Osvobozené divadlo, Tři strážníci, mládí…
…to jsou slova, která si patrně vybaví ten, kdo se někdy 

setkal s Orchestrem Ježkovy stopy. Kolektiv jedenácti mladých 
muzikantů, které uchvátila hudba, elegance a noblesa období 
první republiky. Členové jsou studenty i absolventy Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka, Pražské konzervatoře, HAMU a DAMU. 
V závěru roku 2016 se k Orchestru připojil mladý zpěvák 
a herec Kryštof KRHOVJÁK, který tak doplnil vokální trio 
SESTRY JEŽKOVY – Terezu Nálevkovou, Radku Říhovou 
a Karolinu Stasiakovou, které s Orchestrem spolupracují 
od roku 2015. Orchestr Ježkovy stopy se jako jediné profe-
sionální těleso věnuje české swingové hudbě, pravidelně vy-
stupuje na festivalech, samostatných koncertech, tančírnách, 
dobových večírcích a dalších akcích po celé republice. Mimo to 
také na podzim roku 2017 uvedl hudební revue Proč nemohu spát 
aneb příběh Osvobozeného divadla, která je nejen hudebním, 
ale i divadelním zážitkem. Z této revue vyšlo i první stejno-
jmenné CD.
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VYSOKOŠKOLSKÝ 
UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice vznikl v roce 
1950 a v jeho čele stál až do roku 1993 Vlastislav Novák. 
Po něm převzal vedení Jiří Kožnar, po něm Ondřej Tajovský 
a dnes stojí v jeho čele Tomáš Židek (od 2010). Soubor je 
v současné době složen převážně ze studentů. Vedle klasic-
kých vokálních a vokálně-instrumentálních děl uvádí také 

jazz, soul, písně z muzikálů, gospel, scénickou a alternativ-
ní hudbu. Spolupracuje s předními orchestry, účastní se 
domácích i zahraničních sborových festivalů a soutěží. 
V rámci koncertních turné sbor vystoupil i na předních 
světových pódiích. Nahrál řadu CD, snímky pro rozhlas a te-
levizi. Zázemí sboru poskytuje od jeho založení Univerzita 
Pardubice.

SALVÁTOR CHRUDIM
Smíšený sbor Salvátor byl založen v roce 1999. Svým 

názvem se sbor hlásí k chrudimské duchovní tradici – uctí-
vání Spasitele skrze milostný obraz nejsv. Salvátora, který 
je umístěn na hlavním oltáři arciděkanského chrámu. Těleso 
se repertoárově orientuje převážně na duchovní hudbu a ve-
dle koncertní činnosti velmi často a pravidelně zpívá liturgii. 
Vedle děl předních světových a českých autorů sbor velmi 
často uvádí skladby pozoruhodných osobností, které působily 
na chrudimském kůru – Jiří Rychnovský, Alois Hnilička, 
Vojtěch Říhovský a Karel Židek.
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Tomáš ŽIDEK | dirigent
Tomáš Židek pochází z hudební 

rodiny. Je syn vynikajícího fl étnis-
ty a hudebního skladatele a vnuk 
dlouholetého ředitele chrudimské-
ho kůru a skladatele, u nichž zís-
kal základní hudební vzdělání. 
Absolvoval pardubickou Konzerva-
toř, pražskou Akademii múzických 
umění (mj. u H. Farkače) a zúčastnil 
se rovněž mistrovských dirigent-
ských kurzů v rakouském Badenu. 
Jako dirigent spolupracoval s předními českými orchestry. 
V současnosti pravidelně spolupracuje s Komorní fi lharmo-
nií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. Od roku 2009 je 
pedagogem pardubické Konzervatoře, kde dnes působí jako 
vedoucí dirigentského oddělení, dirigent a profesor hudební 
teorie a zástupce ředitele. Vedle jiných aktivit působí jako 
ředitel kůru při chrudimském arciděkanství. Příležitostně 
se věnuje i kompozici, muzikologií a od ledna 2008 je drama-
turgem Chrudimských hudebních pátků.

Štěpán RAK | kytara
Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podma-

ní intenzitou prožitku, splynutím interpreta a skladatele 
v jedné osobě, s duší hudby. Životní a umělecká dráha 
Štěpána Raka 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 vystou-
pení na slavné moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského. 
Ohlas koncertu, kterého se zúčastnily špičky ruského hudeb-
ního života, byl zcela mimořádný a vyústil v další pozvání. 
V témže roce vystoupil společně s Alfredem Strejčkem v Mexi-
ku 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 vyšla společná kniha Jaroslavy 
Urbanové a Štěpána Raka KYTARA, MÁ LÁSKA. Je věnová-
na velké osobnosti, 
zakladateli české ky-
tarové školy, profeso-
ru Štěpánu Urbano-
vi. V únoru 2004 byl 
Štěpán Rak pozván 
na koncertní vystou-
pení jako první čes-
ký kytarista do Číny. 
V divadle v Pekingu 
oslnil svým koncertem 
Chvála čaje. 
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V březnu 2004 je hostem mezinárodního kytarového festi-
valu 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 čtvrt-
století kytary, kterou v roce 1982 na HAMU založil. Význam-
ným okamžikem bylo vystoupení 4. 11. 2007 ve Florencii 
v Galerii Uffi zi, 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.

„DOMOV MŮJ, který je mým příspěvkem ke 100. výročí vzniku 
Československa. V pořadu zazní kytarová zpracování jak oblíbe-
ných písní T. G. Masaryka (Teče voda teče a Ach synku, synku), 
tak i slavných Hašlerovek (např. Vltavo, Vltavo a Pětatřicátníci). 
Jelikož lípa je českým státním symbolem, zařadil jsem do pro-
gramu i své variace Tanec kolem lípy. Vzhledem k tomu, že letos 
slavíme s Alfredem Strejčkem i 30. výročí naší krásné a plodné 
spolupráce (během níž vzniklo 24 celovečerních pořadů), zazní 
na koncertě i skladba, která nás prvně umělecky spojila a která 
mne provází po celém světě – Vzpomínka na Prahu (na text 
básně Vítězslava Nezvala a s volným zpracováním závěru Sme-
tanovy Vltavy). Jako závěrečné číslo pořadu jsem si připravil 
fantasii na naši i slovenskou národní hymnu. Věřím, že se vám 
koncert bude líbit.“ 

Miloš SZABO | umělecký přednes
ICLic. Mgr. Miloš Szabo, 

Th.D. je duchovní řím-
skokatolické církve, do 
roku 2015 téměř patnáct 
let působil jako farář 
u kostela sv. Prokopa 
v Praze 3-Žižkově. Kro-
mě toho je vystudova-
ný právník a pedagog, 
v současnosti přednáší 
kanonické právo a jeho 
dějiny na KTF UK v Praze. 

Je autorem úspěšných publikací z různých žánrů z teologické 
(Východní křesťanské církve, Žít podle Bible), beletristické 
(Deset slov) i encyklopedické (řada Olšanské hřbitovy) lite-
ratury. V mládí se aktivně věnoval folkloru i amatérskému 
divadlu, účastnil se řady recitačních soutěží, jeho oblíbeným 
        českým básníkem je Jaroslav Seifert, jenž se narodil 
        právě na pražském Žižkově.
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Irena POHL HOUKALOVÁ
soprán

Hudbě se věnuje od útlého dět-
ství. Studovala na Pedagogické 
fakultě UK a dále zpěv na pražské 
HAMU a na Hochschule für Musik 
v Karlsruhe. Studium si rozšiřovala 
řadou mistrovských interpretač-
ních kurzů. Je držitelkou ceny 
Českého rozhlasu, ceny J. Novotné, 
Ceny Nadace B. Martinů, je laureát-
kou MPS A. Dvořáka v Karlových 
Varech. Jako sólistka vystoupila 
v řadě produkcí i několika mezinárodních festivalech 
v Čechách a v zahraničí. Na svém kontě má několik premiér 
vokálních děl. Spolupracovala s Collegiem 1704, Pardubic-
kou komorní fi lharmonií, s orchestry SOČR, Berg a dalšími. 
V posledních letech se profesně věnuje především koncertům 
duchovní a komorní hudby a kontinuální projektové čin-
nosti v oblasti hudebního managementu. Byla dlouholetou 
členkou týmu MHF Struny podzimu, působila také v rámci 
MHF Dvořákova Praha. V Nadačním fondu Magdaleny Kožené 
pracuje na projektech ZUŠ Open a stipendijním programu 
MenART.

Přemysl KŠICA | varhany
Narodil se v roce 1981 v Praze. 

Po maturitě na gymnáziu absol-
voval studium hry na varhany 
na Pražské konzervatoři, na AMU 
v Praze (prof. Josef Popelka) a na 
Staatliche Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst ve Stutt-
gartu (prof. Dr. Ludger Lohmann), 
dále obor dirigování u prof. Jana 
Valty na Konzervatoři v Teplicích. 
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 držite-
lem 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 mno-
ho let jako chrámový varhaník, od roku 2013 v chrámu 
svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany 
na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní a nahrá-
vací činnosti u nás a v zahraničí (koncertoval v řadě států 
Evropy, ale i v Rusku a Číně). Spolupracuje s různými 
vokálně-instrumentálními soubory (Kühnův smíšený sbor, 
Pražský fi lharmonický sbor, Pražský katedrální sbor,  
Český fi lharmonický sbor Brno.
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ŘEŠETO
divadelní spolek pražský

Divadelní soubor Řešeto byl založen na počátku 90. let 
minulého století původně k příležitostnému obveselení lidu 
veškerého. Základ tvoří rodina Šplíchalova, Šváchova a Kaz-
marova. 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 Proda-
ná 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 tématic-
ky soustřeďují na příběhy svérázných žižkovských postaviček 
a jejich osudů. Žižkovský případ rady Vacátka, Ze Žižkova 
do Perlovky, Jarmulka pana Baláka, Z tajností Žižkovského 
podsvětí a další, jsou tituly z minulých ročníků uváděné 
vždy na scéně sálu hotelu Ariston. Pro letošní ročník diva-
delní soubor nastudoval představení Pod Žižkovskou lucernou 
inspirované životními osudy žižkovských osobností.

SALONNÍ KVARTET 
VÁCLAVA VOMÁČKY

Jana PERGLOVÁ | housle, Jiří ŠRÁMEK | akordeon
Jakub CHMELAŘ | tuba, Václav VOMÁČKA | violoncello

Těžiště repertoár kvarteta tvoří populární melodie známých, 
ale i pozapomenutých autorů které uváděly taneční orchestry 
a kabaretní soubory 1. republiky (Orchestr R. A. Dvorského, 
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K. Hašler, Červená sedma aj.). Soubor založil na sklonku 
tisíciletí Václav Vomáčka, absolvent oboru hra na violoncello 
na pražské HAMU ve třídě prof. Miloše Sádla. Vomáčka působil 
dvanáct let jako člen violoncellové sekce České fi lharmonie. 
Po revoluci v r.1989 se aktivně zapojil do veřejného i poli-
tického života a byl zvolen starostou Městské části Praha 8. 
V roce 1998 se však naplno vrátil zpět ke své původní pro-
fesi a v současnosti je mj. uměleckým vedoucím dirigentem 
i zpěvákem Pražského salonního orchestru.

Irena TROUPOVÁ | soprán
Mezinárodní renomé si vydobyla 

nejprve na poli historicky poučené 
interpretace staré hudby. Od 90. let, 
kdy žila v Berlíně, vystupovala na 
podiích celé Evropy, spolupracovala 
s T. Hengelbrockem, H. Armanem, 
J. Rifkinem, ansámblem Orpheon 
ad., v ČR se soubory Ensemble 
Tourbillon, Musica Florea a další-
mi. Svůj záběr postupně rozšířila 
o romantickou a moderní písňovou 
i operní tvorbu. Vystoupila v cyk-
lech FOK, České fi lharmonie i PKF, s Plzeňskou a Hradeckou 
fi lharmonií, na festivalech Pražské jaro, Janáčkův máj aj. 
Podílela se na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů 
„Le jour de bonté“ pro label Arco Diva, u něhož vydala též 
komplet písní V. Ullmanna. V minulém roce nahrála pro Český 
rozhlas nově objevenou skladbu W. A. Mozarta. Spolupracuje 
se soubory pro soudobou hudbu, se soudobými skladateli aj. 
Věnuje se též odkazu meziválečných autorů (Schulhoff). Vedle 
koncertní a operní činnosti vyučuje rovněž na JAMU a mezi-
národních kurzech.

Jiří SYCHA | housle
Absolvent Církevní konzerva-

toře v Kroměříži. Zde studoval 
hlavní obor housle, věnoval se 
však i studiu skladby a dirigování 
sboru. V roce 2003 se stal vítězem 
stipendijní soutěže Yamaha. Poté 
byl přijat ke studiu na Staatliche 
Hochschule für Musik Trossingen 
(Německo), kde s vynikajícími vý-
sledky vystudoval hru na barokní 
housle a poučenou interpretaci 
staré hudby. Je aktivním hráčem 
na housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový 
hráč či koncertní mistr se soubory Musica Florea, Collegium 
1704, Hipocondria, Instrumenta musica. Natáčel pro Český 
a německý rozhlas a některé české i zahraniční fi rmy produ-
kující CD. Koncertoval v Německu, Itálii, Rumunsku, Chorvat-
sku, Litvě, Lotyšsku i na Islandu. Kromě koncertní činnosti 
se věnuje vyučování houslové hry, kompozici, je znám jako 
příznivec moravského a rómského folklóru (spolupracoval 
s cimbálistkou Zuzanou Lapčíkovou). V Táboře, kde žije,
diriguje od r. 2009 Komorní orchestr Bolech.
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Dalibor PIMEK | violoncello
Studoval hru na barokní violon-

cello u Stefano Vegetti na Conserva-
torio di Verona (Itálie). Absolvent 
Ostravské univerzity, Institutu 
pro umělecká studia – obor violon-
cello (doc. Jan Hališka). Absolvent 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
v Kroměříži – obor violoncello 
(Mgr. Zdeňka Pimková). Absoluto-
rium dalších vzdělávacích kurzů 
v oboru violoncello a barokní 

violoncello pod vedením lektorů: Jenifer Morsches, Jaap ter 
Linden, Irmtraud Hubatschek, Marek Štryncl, Bedřich Havlík. 
Aktivní hráč na violoncello v souborech, specializujících se 
na starou hudbu: Musica Florea, Hof-Musici (novodobá pre-
miéra znovuobjevené Vivaldiho opery Argippo), Ensemble 
Inegal (nahrávka oratoria J. D. Zelenky Il serpente di bronzo), 
Musica Figuralis (hudba olomouckých kapelníků 18. stol.), 
The Czech Ensemble Baroque, Ensemble Cordia.

Filip DVOŘÁK | cembalo
Absolvent Konzervatoře Brno 

v oboru klavír. V následujícím 
období jeho zájem směřoval ke 
studiu cembalové hry a autentické 
interpretace staré hudby na Hu-
dební fakultě AMU ve třídě prof. 
G. L. Mrázkové a generálbasu pod 
vedením Václava Lukse. Dva roky 
studoval na Vysoké hudební škole 
v Lipsku. Je vyhledávaným hrá-
čem bassa continua a zakladate-

lem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje 
s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, 
Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravi-
delným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. 
Spolupracuje se členy České fi lharmonie v různých komor-
ních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje 
se zobcovým fl étnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem 
pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spo-
lupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. 
Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem 
čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica 
Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry 
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na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-
-barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž 
zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

DUO MANERA | kytarové duo
Miroslav ŽÁRA, Soňa VIMROVÁ

Duo MANERA přirozeně navazuje na mnohaletou pravi-
delnou spolupráci obou umělců, která trvá již od dob 
společných studií na plzeňské konzervatoři a pražské AMU, 
kde oba vystudovali ve třídě Prof. Štěpána Raka. Zpočátku 
duo prezentovalo především skladby klasických kytarových 
mistrů, poté experimentovalo na půdě soudobých skladatelů 
a v současné době také propojuje hudbu klasickou s hud-
bou populární. Zároveň se Duo MANERA zabývá vlastními 
úpravami skladeb původně určených jiným nástrojům, a tím 
otevírá nové možnosti jejich interpretace.

Miroslav ŽÁRA
– absolvent Konzer-
vatoře v Plzni a HAMU 
v Praze, kde studo-
val u Prof. Štěpána 
Raka. V rámci studia 
získal stipendium na 
Hochschule für Mu-
sik Franze Liszta ve 
Weimaru, kde pracoval pod vedením Prof. Thomase Müllera 
Peringa. Od roku 2004 se věnuje studiu fl amenca. Mezi jeho 
lektory patřili např. Morenito de Triana, Rubén Campos, 
Flaco de Nerja, Miguel Angel Corral (Corralito), Francisco 
Morales (El Pulga), Gerardo Nunez a další. Pravidelně spo-
lupracuje se zpěvačkou Editou Adlerovou (projekt Carmen 
a fl amenco), s tanečnicí Janou Drdáckou či Lolou Karpenko, 
se kterou založili soubor La Magia del Flamenco. Tento 
ansámbl patří ke špičkovým a vyhledávaným tělesům ve svém 
oboru. V současné době hlavně koncertuje, je zván na mezi-
národní hudební festivaly a kurzy. Úspěchy slaví jak v České 
republice, tak i v zahraničí (Slovensko, Itálie, Egypt, Slo-
vinsko, Rakousko, Německo). Od roku 2009 vede pravidelné 
semináře fl amencové kytary.

Soňa VIMROVÁ vystudovala Konzervatoř v Plzni 
a HAMU v Praze ve třídě Prof. Štěpána Raka. V rámci stu-
dia získala stipendium na roční stáž do Finska (Jyvaskyla), 
kde ji vedl Vladimír Večtomov. Od studií se pravidelně účast-
ní mezinárodních kytarových soutěží doma i v zahraničí. 
Na kytarovém bienále v Kutné Hoře získala 3. cenu a Zvlášt-
ní cenu za nejlepší provedení slovenské soudobé skladby 
(1992 – I. kategorie) a několikrát se stala fi nalistkou sou-
těže (1996 – II. kategorie, 2002, 
2004 – III. kategorie). Kromě Čes-
ké republiky koncertovala také 
v Polsku, Německu, Španělsku, 
Slovinsku, Švýcarsku a Číně. Jako 
sólistka vystoupila s Pražskou 
komorní fi lharmonií (2003) či or-
chestrem Atlantis (2004). Soňa 
Vimrová vystupuje s koncertním 
nástrojem z dílny Václava Svobody, 
který dostala od výrobce darem 
po ukončení studia na HAMU.
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Dagmar VAŇKÁTOVÁ | soprán
Zpěv vystudovala na Pražské 

konzervatoři (1979–1984) u prof. 
V. Passerové a M. Boháčové. Od ro-
ku 1985 se stala sólistkou Komorní 
opery Praha (později Opera Mozart), 
kde zpívala několik významných 
mozartovských rolí: Despinu (Cosi 
fan tutte), Blondu (Únos ze se-
railu), Zuzanku (Figarova svatba) 
a Královnu noci (Kouzelná fl étna). 
Díky této roli získala v roce 1996 

angažmá ve Státní opeře Praha. Zde vystupovala až do roku 
2014 jako Gilda (G. Verdi: Rigoletto), Lucie (G. Donizetti: Lucia 
di Lammermoor), Adéla (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 sólist-
ka vystoupila na několika nahrávkách (B. M. Černohorský, 
J. J. Ryba, F. X. Thuri), spolupracovala i s O. Soukupem (soprá-
nový part v představení H. Bosch – Zahrada rajských potěšení, 
sopránové sólo v pohádce Pták Ohnivák). Stala se první čes-
kou 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 premiéro-
vě uvedla skladbu H. P. Birtwistla „„The Women and the Hare“. 
V současnosti se věnuje koncertní činnosti a své bohaté zku-
šenosti zúročuje při pedagogické práci. Sopránový part zpívala 
v Magnifi cat a Mši Propter Magnam Gloriam Tuam Juraje Filase.

Jan VERNER | trubka
Narodil se 1964 v Praze, trubku 

studoval na Pražské konzervatoři 
ve třídě prof. Josefa Svejkovského. 
V roce 1984 se stal vítězem Soutěže 
konzervatoří v Teplicích Koncertu-
je v řadě zemí Evropy (Španělsko, 
Itálie, Německo, Francie) a také se 
představil v Japonsku. V současné 
době působí jako koncertní mistr 
Hudby Hradní Stráže, kde reprezen-
tuje při slavnostních akcích prezi-

denta republiky. Natáčí pro Český rozhlas a televizi, je členem 
souboru Verner Collegium, nejčastěji vystupuje s varhaníkem 
Vladimírem Roubalem. Podílí se na slavnostních bohoslužbách 
v chrámu Nanebevzetí P. Marie na Strahově a v katedrále sv. Víta.

Josef POPELKA | varhany
Hru na varhany studoval na kro-

měřížské konzervatoři u profesora 
K. Pokory. Na pražské HAMU 
pokračoval studiem u profesora 
Dr. J. Reinbergera, po jeho smr-
ti studoval u profesora J. Hory. 
Uměleckou aspiranturu absolvoval 
pod vedením profesora M. Šlech-
ty. Zúčastnil se několika mistrov-
ských kurzů, např. u J. Reinber-
gera v Praze, dále u J. E. Kohlea 
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ve Weimaru a F. Peeterse v belgickém Mechelenu. Získal řadu 
ocenění v domácích soutěžích, k jeho největším úspěchům 
patří II. cena a titul laureáta, které obdržel v r. 1979 na mezi-
národním varhanní soutěži Pražského jara, přičemž I. cena 
tehdy nebyla udělena. Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro 
který nahrál desítky snímků, zejména české barokní hudby. 
Pro Panton natočil Bachovu Hudební obětinu – tato nahráv-
ka byla oceněna Zlatým štítem Pantonu, pro vydavatelství 
Bonton pak realizoval Bachovo Umění fugy, na několika 
dalších discích řady nahrávacích společností vystupuje jako 
spoluhráč různých instrumentalistů. Více než tři desítky 
let vyučuje na konzervatoři, od roku 1986 v Parubicích, 
od roku 1991 v Praze. Od roku 1991 působí také na HAMU 
v Praze. Je členem různých soutěžních porot. Od r. 2007 
spolupracuje s hudebním vydavatelstvím Českého rozhlasu. 
Připravil čtyři svazky dosud nepublikovaných skladeb Bedřicha 
Antonína Wiedermanna, které vyšly tiskem v letech 2007 
a 2010. V r. 2012 pak byly vydány České varhanní skladby 
I a II obsahující kompozice českých autorů zejména druhé 
poloviny 19. a počátku 20. století. V současné době připra-
vuje pro vydání další tituly, které prezentují zejména méně 
známé skladatele.

Marta BALEJOVÁ | zpěv
Marta Balejová patří mezi nej-

významější současné šansoniérky, 
které se v České republice profesi-
onálně zabývají tímto specifi ckým 
hudebním žánrem. S hudebním 
vzděláváním začala již v předškol-
ním věku a sice hrou na klavír. 
Záhy se přidal zpěv a violoncello. 
Studium Konzervatoře Jaroslava 
Ježka v Praze zakončila absoluto-
riem v pěvecké třídě prof. Vlasty 
Mlejnkové. Středočeskou konzervatoř absolvovala v oboru 
tvorba písňových textů (lektoři: Pavel Žák, Ladislav Kantor, 
Pavel Vrba ad.). Několik let působila jako sboristka populární 
country skupiny ‚Newyjou‘. V současné době se věnuje výhrad-
ně šansonu (představení Pocta Edit Piaf měli možnost shléd-
nouti naši krajané ve švédském Stockholmu). Vedle intenziv-
ní koncertní činnosti účinkuje v pravidelných rozhlasových 
pořadech ‚Šanson, věc veřejná‘. Marta o svém vztahu k odka-
zu Edith Piaf říká: „Snad každý, kdo jednou slyšel písničky, 
které zpívala Edith Piaf, zůstal jejím hlasem zasažen. Když 
po stručné rozhlasové zprávě o její smrti následovala nahráv-
ka její nejslavnější písně, zůstala jsem sedět u rádia jako 
přikovaná, ačkoli jsem tehdy nerozuměla jedinému slovu. 
Ten zpěv mi pronikal až pod kůži. Uplynulo více než třicet let 
a písně, které u nás tak vznešeně a po francouzsku nazýváme 
šansony, jako by zmizely ze světa. Ať se naše doba zdá být 
jakkoli uspěchaná, každý v sobě nosíme tajemství, radosti 
i smutky. A právě o tom Edith Piaf zpívala tak opravdově 
a nezapomenutelně. Pokusila jsem se převést její repertoár 
do češtiny a připomenout, že i dnes jsou tyto příběhy pro svou 
lyriku a citovost stále aktuální. Velmi mne potěší, najde-li 
si mé současné ztvárnění šansonů Edith Piaf přímou cestu
k Vašemu srdci.“



5252

PECH CELLO QUARTET
Jan PECH, Jiří HOŠEK, Bledar ZAJMI, Jan ŽĎÁNSKÝ

violoncello
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 evoluč-
ními názvy „Prague Cello Quartet“ a později „Prague Cello 
Project“ provedl mnoho celovečerních pořadů. 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 všech-
na období hudebního vývoje, ale těžiště spočívá v umělec-
kém ztvárnění skladeb moderních žánrů. V kvartetu vystu-
pují význačné osobnosti české violoncellové školy, jejichž 
práce zasluhuje bližší pozornost: Jiří HOŠEK (*1955) 
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 čin-
nosti 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. Jan PECH – vedoucí kvartetu; je absolven-
tem Pražské konzervatoře, Matematicko-fyzikální fakulty UK 
(obor Matematické a počítačové modelování), AMU v Praze 
(prof. R. Lojda, prof. Daniel Veis, doc. Jiří Hošek) a post-
doktorálním 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 za dopro-
vodu orchestru vystupuje v ČR, Asii i Africe a to při provede-
ní koncertů C. Saint-Saëna, J. Haydna, A. Krafta a především 
A. Dvořáka. Působí i v projektech jiných žánrů, např. skupi-
na Aktual Milana Knížáka. Zúčastnil se mistrovských kurzů 
v Semmeringu a úspěšně i soutěže Pražského jara 2012. 
Bledar ZAJMI – koncertní mistr Orchestru Národního 
divadla v Praze se narodil v hlavním městě Albánie, 
Tiraně. Po absolvování AMU v Praze (prof. Rudolf Lojda) 
se zúčastnil mistrovských kurzů známých pedagogů jako 

B. Pergametschikowa 
nebo J. Chuchra. Je 
laureátem mezinárod-
ních soutěží. Má bo-
hatou koncertní čin-
nost na třech konti-
nentech, ve víc než 
30 zemích světa, přes 
15 CD jako sólista 
a komorní hráč a ši-
roký repertoár s hu-
debními díly od baroka 
až k soudobé hudbě. 
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Jan ŽĎÁNSKÝ studoval na konzervatoři v Pardubicích 
u prof. Josefa Krečmera. Na Hudební fakultě AMU v Praze 
byl posluchačem ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Během 
studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, 
např. u Prof. Victorie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye 
(Vídeň), Prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem sou-
těže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže 
pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu 
nad Moh., nositelem několika cen ze soutěže v rakouském 
Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provede-
ní skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. 
Spolupracuje jako sólista s Komorní fi lharmonií Pardubice, 
Capella Pallatina Mannheim, Tutti Bordeaux. 

Tomáš KOUTNÍK | dirigent
Tomáš Koutník zakončil v roce 

1977 studia /violoncello a dirigo-
vání/ na AMU v Praze. Absolvoval 
Mistrovské kursy u Igora Markewit-
che a Kurta Masura v německém 
Weimaru a své znalosti si rozšířil 
během svého studijního pobytu 
v Paříži. Během své umělecké 
kariéry stál v čele významných 
orchestrů. Jako dirigent – SOČR 
Bratislava (1979–81), Sukův komorní orchestr Praha 
(1981–1983), SOČR Praha (1988–1992) jako šéfdirigent 
– Janáčkova fi lharmonie Ostrava (1983–1990), Štátna fi lhar-
mónia Košice (1997–2002), Filharmonie B. Martinů Zlín 
(2000–2004), jako šéfdirigent a ředitel – Severočeská fi lhar-
monie Teplice (1990–1996). Byl stáým hostem Hofer Sympho-
niker v Bavorsku (1988–1995). Působí jako vedoucí  katedry 
dirigování na HAMU v Praze. Mezi početnými nahrávkami 
Tomáše Koutníka (přes 70 titulů) zaujme komplet osmi 
symfonií Franze Schuberta natočený na CD s Teplickou fi lhar-
monií. 

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE 
TEPLICE

Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopo-
čet 1831. Od konce století uváděl orchestr pravidelné cykly 
symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů 
a sólistů té doby. Jeho činnost ale skončila koncem 2. světo-
vé války. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso – Městský 
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SEVEROČESKÁ 
FILHARMONIE TEPLICE

Prof. VIKTOR MOUČKA
Violoncellový virtuóz a pedagog

                    1926 – 2019

Prof. Viktor Moučka zemřel v noci 
27. a 28. února 2019  ve věku 93 let. 

Média tuto událost nezaznamenala, přestože 
se jednalo o význačného hudebníka. Viktor Moučka 

se narodil 6. února 1926 v Kolíně. Hru na violoncello studoval 
u Karla Sádla na Pražské konzervatoři a na AMU. Během stu-
dií na konzervatoři získal čtyřikrát Ševčíkovu cenu a byl také 
oceněn čestným uznáním na festivalu Pražské jaro. Stal se čle-

nem činoherního orchestru 
Národního divadla v Praze 
a členem proslulého Vlacho-
va kvarteta. Byl mu propůj-
čen Řád práce a titul Za-
sloužilý učitel. Pedagogické 
činnosti se profesor Moučka 
věnoval na Pražské konzer-
vatoři, kde vychoval mno-
ho významných hudebních 
osobností.

                    
TO 

MEMORY…

lázeňský orchestr. V roce 1972 přišel na místo ředitele 
a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, 
který od roku 1979 nesl název Severočeská státní fi lharmo-
nie. Po listopadových událostech 1989 se ujal šéfdirigentského 
místa Jan Štván, od roku 1991 Tomáš Koutník a po roce 1997 
Kanaďan Charles Olivieri-Munroe a v r. 2013 se stává novým 
šéfdirigentem italský dirigent Alfonso Scarano. SFT pravi-
delně hostuje na koncertních pódiích nejen v Čechách, ale 
i v zahraničí, nejčastěji v Německu. Městem Teplice je pově-
řena organizováním Festivalu Ludwiga van Beethovena, který 
se koná pravidelně od r. 1965. Od září 2018 je jmenován no-
vým šéfdirigentem Petr Vronský, který přináší do dramaturgie 
nové prvky s důrazem na českou hudbu.
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Prof. ThDr. VÁCLAV WOLF
Český římskokatolický kněz a teolog
1. března 1937 Praha – 25. dubna 2019

25. dubna zemřel ve věku 82 let římsko- 
katolický kněz a teolog, bývalý děkan KTF UK  
Václav Wolf. V letech 1990–1997 byl děkanem 
Katolické teologické fakulty UK.

Narodil v roce 1937 v Praze, 
po střední škole nastoupil v ro-
ce 1955 na tehdejší teologic-
kou fakultu v Litoměřicích. 
Po dokončení studia a kněž-
ském svěcení (1960) absolvo-
val dvouletou vojenskou služ-
bu a nastoupil do duchovní 
správy. V letech 1962–1966 
byl kaplanem v několika praž-
ských farnostech. V červnu 1966 byl promován dokto-
rem teologie. V letech 1971–1977 působil jako docent 
fi losofi e a dogmatiky na teologické fakultě v Litoměři-
cích. V roce 1990 byl jmenován do funkce děkana Ka-
tolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
V letech 1987–2010 byl děkanem kolegiální kapituly 
Všech svatých na Hradě pražském. 15. ledna 2012 ho 
kardinál Dominik Duka jmenoval čestným kanovníkem 
Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě 
Karlštejně. Poslední rozloučení se konalo při mši svaté 
2. 5. 2019 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Pra-
ze na Vinohradech a jeho tělo bylo uloženo do hrobu 
na Olšanských hřbitovech.

Prof. JAROSLAV VODRÁŽKA
Varhaník, skladatel 

a významný varhanní improvizátor
14. května 1930 – 16. dubna 2019

16. dubna 2019 zemřel 
varhaník, skladatel a vý-
znamný varhanní impro-
vizátor Jaroslav Vodrážka. 
Narodil se ve slovenském 
Turčianském Svätém Mar-
tině 14. května 1930, od 
roku 1938 žil v Praze. 
Matka Jaroslava Vodráž-
ky byla výbornou klaví-
ristkou a otec akademic-
kým malířem. Hru na varhany vystudoval na Pražské kon-
zervatoři a poté pokračoval na AMU. Během svého života 
získal několik ocenění, mezi nimi i první cenu ve varhanní 
improvizační soutěži roku 1958 v nizozemském Haarlemu 
(Orgelfestival Haarlem). Vodrážka působil též jako úspěšný 
a oblíbený hudební pedagog. Po svých studiích učil na kon-
zervatoři i na AMU v Praze a jeho třídou prošly známé 
hudební osobnosti jako Vladimír Roubal, Jaroslav Tůma, 
Vladimír Jelínek či Markéta Procházková. Profesor Vodrážka 
vstoupil do povědomí jako vynikající hudební improvizátor. 
Natočil řadu nahrávek a koncertoval v mnoha evropských  
zemích. Byl též činný skladatelsky.

TO MEMORY…
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„Kdyby tisíc violoncell“ – prof. Miloš Sádlo a Marek Eben 
uvádějí společný koncert na náměstí Jiřího z Poděbrad (září 1998)

Zakládající ředitel Hudební školy HMP Jan Vychytil 
s Tomášem Mikeskou a Jiřím Hoškem (závěrečný koncert NŽP 1998)

„Šanson na Žižkově“ – Libuše Švormová, Marta Balejová, Jiří Hošek 
a Rudolf Pellar. Koncert v prodejně „Svět spánku“ (NŽP, říjen 1998)

Scéna pod Žižkovskou věží, divadlo Řešeto uvádí parodii 
na Prodanou nevěstu (NŽP, září 1997)

     
  Z H

ISTO
RIE         

     
  NŽP
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Slavnostní zahájení prvního ročníku NŽP (září 1997)
v restaurantu Hájovna bylo založeno „Ptačí sdružení“ 

osobností festivalu s ptačími jmény (Pelikánová, Vogel, 
Jiřičná, Skřivánek, Holoubek, Čížek, Brabec, Kohák)

Felix Slováček 
koncertuje 

v Koncertním sále 
ZUŠ „Učňovská“

Radovan Lukavský recituje v Betlémské kapli na Žižkově (NŽP 1997)

Vokální koncert pravoslavné duchovní hudby 
v Chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Žižkově (NŽP 2008)

Festivalový koncert 
komorního orchestru 
Virtuosi Pragensis 
v divadelním sále 
Arcotelu Teatrino 
v Bořivojově ulici 
na Žižkově (dnes 
Hotel Teatrino)
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PODĚKOVÁNÍ Ing. Stanislavu SOJKOVI, 
jednateli fi rmy SEAL, spol. s r.o.,

která nepřetržitě a spolehlivě poskytuje 
internetové zpravodajství o festivalu.

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

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