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„Velkou osobnost nedělají jen vrozené schopnosti. Musí se též vyskytnout okolnosti, které dají takovému člověku 
šanci vyniknout. Tyto okolnosti bývají většinou nepříznivé, neboť utvářejí povahu člověka, jako by ho chtěly mučit. 
Jestliže jeho otevření i skrytí nepřátelé nabírají bezpočet různých podob, a ještě se spojují, aby mu všemi možnými 
způsoby házely klacky pod nohy, čeká ho skutečná zkouška jeho velikosti.“ 

Eidži Jošikawa: Taiko 
 

 
  

Jiří Altior 

Jiří Altior 
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Vážení čtenáři, 

držíte před sebou Výroční zprávu souboru HORA FUGIT za rok 2018. 

Výroční zpráva souboru HORA FUGIT za rok 2018 obsahuje následující materiály: 

- Stručné shrnutí historie souboru a články z listu Hanspaulka, které dokumentují jeho existenci; 

- prvních pět částí tematického seriálu na pokračování, který se přibližuje dobu vzniku Matějské poutní tradice; 

- přehledný výčet základních parametrů charakterizujících aktivity souboru HORA FUGIT v roce 2018; 

- výroční zprávu za předchozí rok 2017 (soubor plánuje svoje aktivity v návazných cyklech); 

- stručné shrnutí základních parametrů každé akce, kterou soubor HORA FUGIT realizoval nebo připravoval v roce 2018; 

- pozvánky na jednotlivé akce; 

- programy, jednotlivých akcí včetně zpěvníčků a krátkých tematických textů, které jsou součástí těchto programů 

rozdávaných na samotných akcích; 

- graficky (do formátu brožurky) zpracované přednášky, které zazněly na souborem pořádaných akcích; 

- medailonky zesnulých osobností, jejichž památku soubor připomínal; 

- profily žijících osobností, které soubor představoval;  

- akce, které soubor HORA FUGIT uskutečnil, ale k jejich realizaci nebylo použito finančních prostředků MČ Praha 6; 

- stručnou fotodokumentaci proběhlých akcí. 

Tato nezkrácená verze Výroční zprávy souboru HORA FUGIT za rok 2018 doplnila předchozí verzi, která byla vytvořena 

za účelem dokumentace aktivit souboru HORA FUGIT realizovaných v rámci dotačních programů. Ne všechny informace 

v této obsažené v této verzi jsou relevantní pro vyhodnocení naší činnosti za rok 2018 v souvislosti s dotačním programem 

MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 nazvaným „SVATOMATĚJSKÁ TRADICE – zachování, obnova, rozšíření“. Tato plná verze 

výroční zprávy je zveřejněná a bude volně ke stáhnutí na našich stránkách www.horafugit.cz (po kliknutí na titulní stránku 

výroční zprávy se zpřístupní celý její obsah ve formě pdf dokumentu. Máme v úmyslu doplnit nynější plnou verzi zprávy 

ještě o multimediální zprávu, která bude obsahovat nahrávky z koncertů, průvodní slova a přednášky.  

Součástí zprávy jsou snímky pořízené manžely Novákovými, kteří naše aktivity pečlivě dokumentovali a tímto jim chceme 

poděkovat a zároveň přiznat autorství jejich snímků, které nám za tímto účelem poskytli. Na titulní stránce jsou použity 

kresby, které na náš podnět vyhotovil akademický malíř Josef Kulda, který je rovněž obyvatelem Hanspaulky a navštěvuje 

naše akce. I jemu chceme tímto poděkovat za ohromnou pomoc (je mu více jak 90 let). Až na výše uvedené výjimky jsou 

autory veškerého materiálu včetně textů, poezie, ilustrací i grafického zpracování manželé Beata a Jiří Altior. 

Na závěr obzvláště děkujeme MČ Praha 6 i Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje za jejich podporu a pomoc! 

V Praze, dne 4. března 2019 

Beata & Jiří ALTIOR 
 

 Beata.Altior@gmail.com  725 942 051  www.horafugit.cz 

 

 

  



 
Jiří Altior: Modlitba  

 

Za každý okamžik,  
kdy šťastný jsem, 
Já děkuji Ti, Pane, 

za veškerou naději, 
skrze kterou Tvoji lásku poznávám, 

za to, že bohat jsem, 
neb srdce nemám prázdné, 

vždyť ve svém životě 
nejsem nikdy sám. 

  

Jiří Altior 
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Vážení čtenáři naší výroční zprávy! 

Původní myšlenku iniciující vznik uskupení HORA FUGIT lze výstižně shrnout do jeho mota: „A fontibus 
ad pontes“, což v překladu znamená „Od k pramenů k mostům“. Toto heslo nejlépe vyjadřuje naši 
činnost: poutavým způsobem přibližovat genia loci starobylého kostelíka svatého Matěje, místních kaplí 
i zaniklých šáreckých zákoutí. Umět se rozhlížet kolem sebe tak, aby se před našimi zraky objevily 
osobnosti, které svými kroky prošlapávaly cestu následujícím generacím, jimž se staly oporou. 
 
Kostel svatého Matěje má prastaré základy pamatující nejranější historii naší země. Nedaleké slovanské 
hradiště Šárka bylo zřejmě prapůvodním centrem moci místních kmenů a na svém významu začalo 
ztrácet v době, kdy se vlády nad českými hvozdy začali ujímat Přemyslovci. Ti postupně převzali dědictví 
Velké Moravy a dokázali je rozvinout do silného územního celku, ze kterého se poměrně rychle stal 
hegemon celé střední Evropy. V dobách, kdy se začala odvíjet historie původní rotundy svatého Matěje, 
bylo křesťanství jazýčkem na vahách osudů celých knížectví, klanů a kmenů. Přijetí křesťanství nebylo 
aktem pouze politickým – muselo být doprovázeno křesťanskými skutky. Ať už se jednalo 
o milosrdenství, lásku k bližnímu nebo upřímnou zbožnost. 
 
Tehdejší Čechy desátého století neoplývaly snadno přístupným přírodním bohatstvím, a tak bylo častým 
zdrojem příjmů tehdejší společnosti obchodování s otroky. Velké české osobnosti světských i církevních 
dějin, jakými byli svatý Václav, svatá Ludmila, svatý Ivan nebo Mlada či svatý Vojtěch, horlily 
v křesťanském duchu proti prodeji (křesťanských) otroků a dalším dobovým nešvarům. Jejich vliv – a 
často i oběti – posilovaly naše křesťanské kořeny, které pozvolna prorůstaly pohanským háji a svým 
působením poskytovaly oporu formujícímu se národu uprostřed Evropy. Postupně se vykrystalizovaly 
vztahy s klíčovými sousedy. Ti nás začali brát vážně nejen z hlediska vojenského nebo ekonomického 
přínosu, ale i coby bratry a sestry v Kristu. První doložení přemyslovští panovníci byli dozajista drsnými 
vladaři. Bylo to právě křesťanství, které vneslo do jejich životů moudrost z dob již dávno zaniklého 
Římského impéria. A sami začali nahlížet na vlastní činy očima křesťanů. Právě tento obrat v přístupu 
k životu i smrti (např. svatého Václava či jeho babičky Ludmily) utvořil podmínky pro vznik rotundy, která 
má kdesi pod podlahou kostela svatého Matěje své základy.  
 
Legendy a letopisy z dávných časů vyprávějí o divokých zvratech, pustošivých válkách, epidemiích 
i velkých skutcích, které se odehrávaly na dohled od kamenných zdí naší rotundy. Svatá Ludmila měla 
zasadit první vinnou révu v Čechách a svatý Václav ji pěstovat. Když kníže Boleslav II. Pobožný dal, dle 
legend, založit místní kostelík, nastal vhodný čas i pro založení pražského biskupství… Událost za událostí 
se postupně splétaly v mohutnější kořeny, kterými proudily dějiny přes zlatý věk císaře Karla IV. až 
do dob Rudolfa II. Tento bodrý, uměnímilovný císař si vyvolil po požáru čerstvě rekonstruovanou Prahu 
nejen jako svoje sídlo, ale zároveň i hlavní město Svaté říše římské, které vládl. Za jeho vlády význačný 
humanista Jiří Barthold z Breitenberka, zvaný Pontanus, dosáhl výrazných úspěchů na poli papežské 
diplomacie a osudově se zasadil o úspěch mise Ippolita Aldobrandiniho – budoucího papeže 
Klementa VIII. – při jednáních o již v krátké době potřetí uvolněný polský trůn. Tento význačný básník, 
literát i kanovník Svatovítské kapituly si vzpomněl v zimě roku 1595 na kostelík ležící uprostřed vinic 
severozápadně od Prahy a poslal kaplana se dvěma svatovítskými choralisty, aby dodali na důstojnosti a 
slávě pouti k tehdy již více jak půl tisíce let staré rotundě. A tak se stalo, že uprostřed protestantských 
vinic se na jedné pouti začali scházet věřící rozdílných vyznání a nacházeli spolu řeč při oslavách 
společného svatého. Vždyť svatý Matěj byl jedním z apoštolů Krista, a tak byl vždycky ctěn u všech 
křesťanských církví bez rozdílu. Pontanus si vyprosil u papeže Klementa VIII. na celých deset let 
plnomocné odpustky. Proto první pouť v kalendářním roce se konala v období předjaří právě sem. 
 
Zastrčený románský kostelík přežil četné morové epidemie, blesky, krádeže a rabování, až byl roku 1770 
stržen a během jediného roku přestavěn na kostel nový – farní. Nově postavená fara stála tam, kde stojí 
dodnes. Jenom její účel se změnil a nyní je příjemnou restaurací. Ač dějiny zkoušely odolnost místních 
obyvatel, seč mohly, kostelík svatého Matěje jim byl stále oporou a každoroční pouť povzbuzením. 
  
Důraz na tradice, které připomínají význačné události, výročí, svátky nebo nosná témata. Nejde pouze o 
udržování či kříšení starobylých tradic, ale zejména o jejich pochopení a převedení do podmínek soudobé 
společnosti. 
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V roce 2009 se naše rodina přestěhovala z Prahy 1 do Šárky a oknem z bývalé prvorepublikové restaurace 
Kaplanka každý večer hleděla na bílou věž kostela svatého Matěje. Beata Altior začala navštěvovat kostelík 
a posupně předávala své profesní zkušenosti místním hudbymilovným návštěvníkům kostela. V prosinci 
roku 2010 uspořádala první adventní koncert, jímž se započala první tradice souboru HORA FUGIT. 
 
Bohatá historie kostela, jeho okolí i osobností, které s ním byli či jsou spjaty, se brzy stala součástí 
průvodního slova mezi koncerty. To se původně nesoustředilo na kostel, ale na význačná témata, kterých 
se koncerty dotýkaly. Cílem proslovů i krátkých doprovodných textů v programech či zpěvníčcích byla 
snaha přiblížit obsah písní i život jejich autorů či okolnosti jejich objevení. Postupně začalo docházet 
k rozšiřování záběru, neboť se ukázalo jako užitečné dávat pro lepší orientaci příklady souvisejících 
dějinných událostí, osobností či všeobecně známých kulturních počinů. Bohatá historie místního kostela 
se stala přirozenou součástí těchto pořadů. Zájem posluchačů o kvalitní a zajímavé doprovodné informace 
rostl, a tak se stalo, že průvodní slovo získalo vlastní nezastupitelnou roli při kompozici celého uměleckého 
vystoupení a později se i v nové formě dostalo do médií. 
 
Repertoár souboru mohutněl a místní zpěváci začali projevovat zájem o hodiny hudby. S dalšími místními 
muzikanty si navykli scházet se na zkouškách před koncerty a společným úsilím zkrášlovat dění útulného 
kostelíka. Také se ukázalo, že mnozí místní spoluobčané jsou pozoruhodnými osobnostmi, jejichž paměti 
stojí za to zaznamenat, zpracovat a ukázat jejich krásu. A tak došlo na uvedení Missa Brevis od Jaroslava 
Voříška nebo na rozhovor s Romanem Janálem, hudební vzpomínku na Otto Alberta Tichého atd. Kulturní 
dění na půdě farnosti svatého Matěje i u nedalekých dvou kapliček přilákalo rovněž hosty z větší 
vzdálenosti. Za všechny jmenujme věhlasného jihočeského muzikologa a muzikanta Martina Horynu, 
Michaela Pospíšila či Františka Běhounka. Posledně jmenovaný, učitel hudby z Dobřichovic, pomohl 
nastudovat a uvést celou řadu zajímavých děl a popularizoval místní kostelík, farnost i kulturní dění daleko 
za hranicemi Prahy.  
 
Přízeň Městské části Praha 6 vedla k tomu, že farnost obdržela finanční podporu na svoje kulturní aktivity. 
To umožnilo hlouběji rozpracovat a zcelit pravidelně se opakující tematické cykly jako Ad honorem 
St. Mathiae, At honorem Ss. Trinitatis nebo Via Melodica či stále oblíbenější živější Svatomatějské, 
Staromatějské či Trojiční poutní tradice. Tyto tradice se postupem času vyprofilovaly a spolu s cykly 
vytvořily páteř činnosti souboru HORA FUGIT. 
 
Posílil i význam doprovodného textu a spolupráce s uznávanými autoritami. Tyto dva nové směry se 
ukázaly jako velmi progresivní zejména ve spojení: živé mluvené slovo + tematická hudba + kvalitnější, 
hlouběji pojatý text. Velký objem práce i výrazný pokrok je patrný ze srovnání této a loňské výroční zprávy. 
Zájemci o aktivity souboru HORA FUGIT netřeba zbytečně objasňovat, jak mnoho práce za tím vším je. 
U svatého Matěje se tak rodí další tradice, která může na dlouhou dobu obohatit jeho kulturní život. Vždyť 
například perníkové jesličky proslavily šárecký kostelík po celé Praze, a který je díky nim pravidelně 
vyhledáván celými rodinami přespolních. 
 
Místní výtvarnici, historičce a památkářce Marii Kuldové se podařilo po letech nemalého úsilí zrestaurovat 
a oživit léta pustnoucí kapličky sv. Michaela Archanděla a Nejsv. Trojice. Tyto skromné svatostánky nyní 
každoročně ožívají při poutích, rorátech či nešporách. Sousedé a náhodní hosté se u nich scházejí, 
společně debatují či poslouchají koncerty. O dění ve spojitosti s kostelem svatého Matěje se dozvídají lidé 
i z médií. Za zmínku stojí populárně-naučný seriál Matějská pouť aneb pouť jako žádná jiná, jehož jsme 
autory. Bylo by milé, kdyby naše úsilí obohatit kulturní dění v okolí kostela svatého Matěje či místních 
kaplí nacházelo odezvu u lidí dobré vůle, ať už jsou členy farnosti, dlí na úřadě nebo mezi námi bydlí. 
Osm let je ve světle téměř tisíc padesát let staré historie místního kostela nicotný okamžik, ale v rámci 
našeho vlastního bytí pořádný kus života. Tato publikace naši práci během těchto let přibližuje. 
 

V Praze, dne 17. ledna 2019   Jiří & Beata ALTIOR 
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HORA FUGIT 
 

Soubor Hora Fugit vznikl jako neformální umělecké uskupení přátel realizujících kulturní 
a kulturně-edukační aktivity. Zpočátku se tak dělo především na území Prahy 6, v okolí 
kostela svatého Matěje nad Šárkou a hanspaulských kaplí. Uskupení se zformovalo 
z hudebníků usilujících o zvelebení hudby při kostele sv. Matěje a postupem času svoje 
aktivity rozšířilo o populárně-vzdělávací prezentace témat souvisejících s prováděnými díly,     
jejich zasazením do historického a společenského kontextu. Mezi další jím rozvíjená témata 
patří připomínání výrazných osobností a autorit, které mají spojitost s místem působení 
souboru, a jejich odkaz je aktuální v jakékoliv době. 

 
 

CÍLE SOUBORU 
 

1) zpřístupňovat historické a kulturní dědictví soudobé společnosti uměleckou nebo 
kulturně-vzdělávací formou přístupnou širokému okruhu zájemců, aniž by docházelo ke 
ztrátě původního významu a zároveň obsažená témata byla dobře uchopitelná 
i pro moderní společnost; 
 

2) prezentovat významné osobnosti a autority, jejichž hodnotový žebříček, ideály, 
poselství či životní odkaz jsou platné v širším jak jednogeneračním časovém měřítku; 

 
3) rozvíjet stávající a objevovat nové formy prezentace a popularizace zpracovávaných 

především kulturně-historických témat tak, aby sdělované poznatky byly dobře 
přístupné širokému okruhu příjemců zahlcených hektickým tempem moderní doby; 

 

4) poutavým způsobem popularizovat vzory přínosné pro osobnostní rozvoj mladších 
generací a v této souvislosti působit edukativně i na mladší ročníky;  

 

5) aktivně se podílet na kulturně-historických projektech třetích stran, které svým 
zaměřením souvisí se zaměřením souboru; 

 

6) vytvářet sociální a informační platformu a potřebné zázemí včetně realizace vlastních 
služeb usnadňujících dlouhodobou vzdělávací, kulturně-historickou, uměleckou a 
popularizační činnost dostupnou nejen vlastním členům, ale všem zájemcům bez rozdílu. 

 
 

HLAVNÍ REALIZÁTOŘI 
 

Beata & Jiří ALTIOR 
& Marie KULDOVÁ 

 
 

WEBOVÉ STRÁNKY 
 

www.horafugit.cz 
 
 

KONTAKT 
 

beata.altior@gmail.com / chamberoftea@gmail.com 
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1. V září roku 2010 vyšel ve 3. čísle časopisu Hanspaulka článek „Oprava a vysvěcení kaple sv. Michala 
u Perníkářky 2010“. V článku, který je signován L. Č., je přiblíženo slavnostní předání veřejnosti nově 
zrestaurované kapličky sv. Michaela Archanděla. Součástí slavnostního aktu byla i hudba v podání 
Michaela Pospíšila. Tímto započalo oživování kulturního života kolem místních kapliček.  
 

2. Článek „Adventní zastavení na faře u sv. Matěje“ otištěný ve 3. čísle roku 2012 uvádí, že v rámci 
Adventního zastavení pořádaného v prosinci 2012 místní farností u kostela sv. Matěje zaranžovala celý 
hudební program profesionální hudebnice „Beata Alciori“, která je „výtečná pedagožka, takže 
(jí pořádané) koncerty jsou zábavné a poučné.“ 
 

3. Následně téhož roku v říjnovém čísle stejného listu vyšel článek nazvaný “Adventní zastavení na faře 
sv. Matěje“. V tomto objemném článku Lucie Chmelová přibližuje, co vše obnáší pořádání 
každoročního Adventního zastavení. Píše zde: „Koncert jsem přidala před třemi roky. Opět 
pro zdůraznění adventu a nádherné adventní hudby. Oslovila jsem místní profesionální hudebnici Beatu 
Alciori, která zorganizovala celý program. Je výborná pedagožka, takže koncerty jsou zábavné i poučné. 
Stejně tak chci zdůraznit vánoční i postní dobu, takže pořádáme vánoční, postní a májové koncerty.“ 
Z celého článku vyplývá jednak zásadní přínos Lucie Chmelové a farnosti pro místní kulturní život, tak i 
rostoucí hudební, prezentační a edukační aktivity souboru, který postupně vznikal – z místních farníků 
a jejich přátel – pod uměleckým a organizačním vedením Beaty Altior. Organizační spolupráce Lucie 
Chmelové, Marie Kuldové a Beaty Altior napomohla rozvoji uměleckého tělesa Hora Fugit. 
 

4. 29. září 2013 se konala Svatomichaelská pouť. Marie Kuldová při té příležitosti napsala obsáhlý článek 
pro místní list Hanspaulka (v přiloženém čísle 2/2013), ve kterém přiblížila historii i anabázi 
restaurování a znovuoživování této kaple. Její aktivita nejen doplnila obohacující, kulturně, společensky 
i duchovně hodnotné akce pořádané Římskokatolickou farností u kostela sv. Matěje, nastínila také další 
možné perspektivy rozvoje kulturního místního života. 
 

5. Počínaje rokem 2014 se začínají v listě Hanspaulka objevovat články, které přibližují kulturní činnost 
mnoha místních farníků i dalších obyvatel. A nejednalo se zdaleka o koncerty souboru Hora Fugit nebo 
Adventní zastavení. V roce 2014 napsala Wanda Dobrovská článek o historii varhan v kostele 
sv.  Matěje. Téhož roku Karel Košťál zaujal mnohé hanspaulské čtenáře článkem o některých hrobech 
z místního hřbitova. Petr a Odolen Kodymovi rozebrali v posledním čísle (roku 2015) 
„Usedlost Thermanka alias Fišerka alias Kodymka a její obyvatele“, kde se mj. zmínil o historii staré 
fary, která původně sloužila i jako škola. V roce 2016 napsala Marie Kuldová článek „Záchrana 
svatomatějské liturgického textilu“, ve kterém čtenářům představila skrytý poklad místní farnosti – 
krásný historický liturgický textil, který je jejím majetkem a nyní je uložen v depozitáři arcibiskupství. 
 

6. V prvním čísle z roku 2016 vyšel náš článek „Znovunalezená Missa Brevis bude po 71 letech znít 
kostelem sv. Matěje“. Jednalo se o první popularizační text souboru Hory Fugit. V článku přibližujeme 
okolnosti vzniku hudebního díla Missa Brevis, které ve svém mládí pro kostel sv. Matěje nad Šárkou 
zkomponoval student konzervatoře Jaroslav Voříšek na přelomu let 1944/1945. Uvedení tohoto díla 
během únorové mše roku 1945 bylo svým způsobem hrdinským počinem, neboť se válka schylovala 
ke konci a jakékoliv aktivity stmelující místní obyvatele nebyly nacistickými úřady vítány. Jaroslav 
Voříšek začal po válce působit ve vojenské hudbě, a nakonec byl jejím předním protagonistou. Stal se 
taktéž slavným skladatelem různých dechovkových písniček. Když jeho ovdovělá manželka našla 
v zapečetěné obálce jeho skladbu Missa Brevis, přinesla ji ke svatému Matěji. Beata Altior skladbu 
přepsala, upravila pro potřeby interpretace, secvičila s místními muzikanty, a nakonec uvedla v rámci 
květnové Svatomatějské pouti. Adam Slavický spolu s Beatou Altior natočili rozhovor s paní 
Voříškovou a Jiří Altior jej přepsal do textu článku. Ten byl publikován v souvislosti s chystaným 
uvedením Voříškovy Missa Brevis během slavnostní Svatomatějské pouti, a tak tato pouť dostala svůj 
nový obsah. 
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7. Ve stejném čísle časopisu Hanspaulka publikovala paní Stanislava Bůchová svoje vzpomínky 
na původní Matějskou pouť. V rámci četných pozitivních ohlasů na Svatomatějskou pouť se muzikanti, 
farníci a další zaangažovaní spoluobčané podílející se na realizaci Svatomatějské pouti vyjádřili v tom 
smyslu, že by bylo dobré pokračovat v započaté tradici a připomínat díla místních rodáků, obyvatel 
nebo vzpomínky pamětníků. Také kvitovali hudební produkci místních muzikantů a řešili, jak je 
podpořit, aby ti mohli dále pokračovat v kvalitní produkci, neboť bylo evidentní, že díla, která ke svému 
uvedení vyžadují složitější přípravu (nastudování archivních materiálů, přepis do not, opakované 
zkoušky, zajištění nástrojů a dalších potřebných propriet, vyhotovení letáků atd.) nemohou vznikat 
bez zázemí, v domácnosti a z rodinného rozpočtu rodiny Altior. Farnost u svatého Matěje poskytla 
v této souvislosti Beatě Altior prostory i přístup do nich, Adam Slavický svůj klavír a místní muzikanti 
začali chodit podle svých možností na zkoušky. Místní polští kněží celou ideu podpořili a Lucie 
Chmelová se svými kolegyněmi pomohla vytvořit potřebné zázemí. V ryze přátelském duchu se začala 
hudební činnost farnosti u svatého Matěje profesionalizovat. 
 

8. Ve třetím čísle čtvrtletníku Hanspaulka referovala Marie Kuldová o výstupu na věž kostela sv. Matěje. 
Její příspěvek ilustruje pestrost aktivit, které se po úspěšné Svatomatějské pouti na půdě místní 
farnosti začaly odehrávat. 
 

9. Ve vánočním čísle listu Hanspaulka roku 2016 vyšel článek Wandy Dobrovské „Housle zněte libým 
tónem“. Doprovodná ilustrace k článku zachycuje jednu z mnoha produkcí souboru Hora Fugit 
v kostele sv. Matěje. Kostýmy souboru zapůjčil partnerský soubor Ludus Musicus z Dobřichovic, jehož 
aktivní spolupráce úsilí souboru Hora Fugit výrazně obohatila. Beata Altior je dlouholetou členkou 
dobřichovického ansámblu a taktéž participantkou na hudebních aktivitách Michaela Pospíšila, 
význačného experta na starou hudbu. Ten se již od roku 2010 podílí na vytvoření živé tradice 
SvatoMichaelské pouti, což je idea, se kterou v roce 2010 přišla Marie Kuldová poté, co se jí úspěšně 
podařilo uspořádat kulturní program u příležitosti zakončení oprav kaple sv. Michaela Archanděla. 
 

10. Ve druhém čísle z roku 2017 se Marie Kuldová věnuje na dvou stranách listů Hanspaulka historii 
i současnému pojetí poutí ke místnímu kostelu sv. Matěje v souvislosti se „StaroNovou 
SvatoMatějskou poutí“ pořádanou v původním únorovém termínu. Píše, že „iniciátorkou pokusu 
o obnovení staré tradice byly Lucie Chmelová (organizuje Adventní zastavení na faře) s Beatou Altior 
(muzika u sv. Matěje), které přizvaly Michaela Pospíšila…“ Také zmiňuje, že „26. února 2017, v nedělní 
odpoledni po svátku sv. Matěje začala tato staronová SvatoMatějská pouť přednáškou Michaela 
Pospíšila.“ Také dodává, že posluchači dostali několikastránkový zpěvníček NEŠPOR ČESKÝ 
SVATO-MATĚJSKÝ sestavený Michaelem Pospíšilem. Právě na publikace jako zpěvníček nebo článek 
o Missa Brevis reagovali lidé nejlépe. Nás to následně vedlo k větší a systematičtější provázanosti 
prezentačních a propagačních aktivit realizovaných souborem Hora Fugit. Celé věci pomohla 
i spolupráce Městské části Praha 6 s farností, čímž se náklady na přibývající práci rozložily a vše 
nezůstávalo jenom na dobrovolnících v čele s Marií Kuldovou a Lucií Chmelovou a na rodině Altior.  
 

11. Třetí číslo Hanspaulských listů obsahovalo mnoho odkazů kulturní a společenskou činnost matějské 
farnosti. V rozhovoru s knězem P. Krzystofem Labedzem došlo i na hudební produkci organizovanou 
Beatou Altior. V článku Hanspaulské kapličky a dění kolem nich popisují Marie Kuldová a Vít Michalec 
pět akcí, které se za prvních devět měsíců toho roku udály v souvislosti s těmito kulturními a zároveň 
církevními památkami. 
 

12. 29. září 2017 proběhla při kapli sv. Michaela Archanděla již 8. Svatomichaelská pouť. Referovalo o ní 
čtvrté číslo dvacátého ročníku Hanspaulského listu. Na doprovodné fotce je zvěčněn toho roku 
jednadevadesátiletý akademický malíř pan Josef Kulda, jak se podílí na restaurování dobového 
inventáře kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce. Po zrestaurování interiérů se kaple otevírá několikrát 
ročně pro veřejnost v rámci různých akcí. 
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13. V roce 2018 přineslo první číslo čtvrtletníku Hanspaulka rozhovor s novým farářem RNDr. Matúšem 
Kocianem, PhD. Uvedlo také chystanou StaroMatějskou pouť, která se konala v původním termínu 
Matějské pouti, tedy 24. února. V článku Co se dělo kolem kostela a kaplí byly podrobně rozepsány 
četné kulturní aktivity související s místními svatostánky, které se realizovali během posledního čtvrt 
roku. 
 

14. Následující druhé číslo Hanspaulky referovalo o pokračujícím kulturním dění v článku Marie Kuldové a 
Víta Michalce „Od sv. Matěje“. 
 

15. Třetí číslo Hanspalky (v roce 2018) popsalo další čtvrtrok aktivit ve výstižně pojmenovaném článku 
„Okolo kostela a kaplí“, jehož autorem byla Marie Kuldová, 
 

16. Závěrečné a momentálně i poslední číslo čtvrtletníku Hanspaulka vyšlo v prosinci roku 2018. Na titulní 
stránce, která je poprvé barevná, je snímek z kostela svatého Matěje. Na něm je zachycen František 
Běhounek s Beatou Altior a v pozadí stojícími dalšími muzikanty během tradičního dušičkového 
koncertu a přednáškového pásma „Hora fugit aneb Čas pádí“. Tento souborem Hora Fugit 
organizovaný projekt postupně mapuje bohatou historii kostela (tedy nikoliv pouze jeho slavné pouti) 
a osobností, které s ním anebo s místní lokalitou nějak souvisí. Téma dušiček je vhodné k připomenutí 
odkazu našich předků, bez jejichž úsilí, nápadů, dobré vůle či obětí by nejenom naše farnost, ale i celá 
současná generace neměla na co navazovat a co sklízet. Zmiňovaný přednáškový cyklus se věnoval 
rotundě sv. Matěje, která se nacházela na místě soudobého kostela sv. Matěje a jejíž existence je dle 
Václava Hájka z Libočan datována až do doby vlády knížete Boleslava II. Pobožného, konkrétně do roku 
971, tedy do doby, kdy ještě nebylo založeno pražské biskupství a české knížectví církevně spadalo 
pod tehdy východofrancké Řezno. Dobu vzniku rotundy přiblížila přednáška Beaty Altior. František 
Běhounek, profesí učitel hudby, obsáhle referoval o tom, jak v našich krajích probíhalo zakládání 
prvních kostelů. Marie Kuldová vyjmenovala a popsala tři dochované památky, které byly součástí 
původního kostela. Jan Novák tyto přednášky profesionálně nahrál a Jiří Altior je přepsal do písemné 
podoby a doplnil o další informace a ilustrace. Nyní jsou na stránkách souboru www.horafugit.cz 
Hudební složku dušičkového programu obstaraly soubory Hora Fugit a Ludus Musicus. Uvedly 
glagolskou mši (tedy ve staroslověnštině), zazněly také starobylé písně ku poctě zemských patronů 
a další písně. Ač bylo chladné počasí, hosté vydrželi až do konce. Krátké občerstvení na faře je zahřálo. 
 

17. Ve zmíněném čísle se k provedenému i chystanému kulturní dění vyjadřuje Marie Kuldová a Marie 
Hodinářová v příspěvcích „Co bylo“ a „Co Bude“. Beata Altior se v samostatném článku „Proč advent 
nejsou koledy, ale roráty“ uceleně věnuje nastíněné problematice. Téma svého pojednání si nezvolila 
náhodně, neboť tak odkázala na adventní koncert „Roráty z rudolfinské Prahy“, které se spolupráci 
s jihočeským souborem Dyškanti vedeným význačným muzikologem Martinem Horynou proběhl 
v kostele sv. Matěje 2. prosince 2018. Tento koncert byl nejen proložen erudovaným výkladem, ale 
také doplněn obsáhlým profilem osobnosti Martina Horyny a texty objasňujícími fenomén 
renesančních rorátů. 
 

18. Od posledního čísla roku 2017 je součástí každého čísla listu Hanspaulka jeden díl cyklu „Matějská pouť 
aneb pouť jako žádná jiná“. Série článku, jejichž autorem je Jiří Altior (a občasným spoluautorem 
Beata Altior) mapuje starobylé kořeny Matějské poutní tradice. Vykresluje okolnosti a dobu jejího 
vzniku a odkazy na konkrétní dějinné události, osobnosti a názorové proudy objasňuje hodnotový 
obsah Matějské pouti. Jak ze série článků postupně vysvítá, v případě Matějské pouti se nejedná pouze 
o milý obyčej. Její kořeny sahají do renesanční humanistické Prahy císaře Rudolfa II. Za jejím vznikem 
stojí výrazné osobnosti českých i evropských dějin. Tradice poutí ke kostelu sv. Matěje přežila celá 
staletí právě proto, co do svého vínku při svém vzniku roku 1595 dostala od Jiřího Barholda 
z Breitenberka, význačného humanisty, básníka, diplomata a v neposlední řadě kanovníka Svatovítské 
kapituly. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jiří Altior: Co bude dál? 
 

Až jednou zatančí nad mým tělem plameny, 
kouř vzhůru k oblakům roznese prach, 

tu pohlédnu do očí zrcadlu života 
a zeptám se zastřeně: „Co si byl zač?“ 

 
 „Co zbylo po Tobě a po Tvém životě, 

zdali jsi planě žil, tvořil či miloval, 
kým si před Bohem, kdo v tváři ďáblově, 

stavěl si, bořil, zpovzdálí sledoval?“ 
 

Dějiny zvolna jdou, však nám všem čas utíká, 
bez šance na návrat musíme stále dál. 
Až jednou popluji po boku Chárona, 
zeptám se kostlivce: „Co bude dál?“ 

  

Jiří Altior 



 



  



 



  



  



  



  



 



 



  



 



 



  



  





  





  



 



   



  



  



  



  



 



  



 



  



 



  



  



  



 



  



 



  



  



  



  



  



 



  



 



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



 
 

  
Láska je láskou teprve tehdy,  když nečeká, že bude také milována. 

Oscar Wilde: Slavík a růže 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jiří Altior 



 



  



 



   



 



   



 



   



   



 



   



 



   



 



  



  



 

 

 

 

 

 
 
 

A zvyky jsou v plynutí času totéž co domov v prostoru. Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebování 
a zmaru, nýbrž naplnění. Je dobré, je-li čas stavbou. Kráčím pak od jedné slavnosti ke druhé, od svátku k svátku, 
od vinobraní k vinobraní, jako jsem kráčíval v dětství od poradního sálu k sálu odpočinku v rozlehlém otcově paláci, kde 
každý krok měl smysl. … neboť mi navrhovali, aby se jim tam lépe chodilo, aby se jim tam lépe procházelo, strhnout zdi 
otcova paláce, kde každý krok měl smysl … Slyším, jak hlupák říká: „Kolik nevyužitého místa, kolik promarněného bohatství, 
kolik pohodlí ztraceného z nedbalosti! Ty zbytečné zdi je třeba zbourat a zrušit ty strmé schody, po kterých se tak špatně 
chodí. Pak bude člověk volný.“ A já mu odpovím: „Potom se lidé promění v dobytek na trhu a ze strachu, aby se nenudili, 
začnou si vymýšlet stupidní hry, jež budou zase podléhat pravidlům, ale ta pravidla budou postrádat velikosti. Protože 
palác může být půdou poezie. Jakou však napsat báseň nad nicotnou hrou v kostky? Ještě dlouho by možná žili ve stínu 
těch zdí. Jejichž nostalgickou připomínku by jim přinášely básně, pak by však zmizel i stín a přestaly by básním rozumět.“ 
A v čem by potom našly potěšení? Podobně by byl člověk ztracen v týdnu, kdyby neměl dny, anebo v roce, kdyby neměl 
svátky. A podobně i člověk bez řádu by žárlil na svého souseda, kdyby ho soused v něčem převyšoval, a hleděl by ho 
strhnout na svou úroveň. 

Antoine de Saint-Exupéry: Citadela 
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Nádheru jara / nevnímá sníh – slzami / stéká po větvích. 

Jiří Altior: HAIKU  

Jiří Altior 
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Chronologie kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT provedených v roce 2018 

13 kulturně-vzdělávacích akcí realizovaných souborem HORA FUGIT bylo uskutečněno v průběhu 

9 měsíců, přičemž v rámci 4 měsíců byly konány 2 akce. V měsících duben, červen a září se neuskutečnila 

akce žádná. 

 LEDEN 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“  6. ledna 2018 
 
ÚNOR 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“  3. února 2018 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“  24. února 2018 
 
BŘEZEN 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce  16. března 2018 
 
KVĚTEN 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ  13. května 2018 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH  27. května 2018 
 
ČERVENEC 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“  22. července 2018 
 
SRPEN 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ  19. srpna 2018 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal  30. srpna 2018 
 
ZÁŘÍ 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem (propojeno s Benefičním odpolednem)  9. října 2018 
 
LISTOPAD 
HORA FUGIT „Čas pádí“  3. listopadu 2018 
 
PROSINEC 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou  2. prosince 2018 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem  5. prosince 2018 
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Tematické cykly kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT provedené v roce 2018 

Každý kulturně-vzdělávací program realizovaný souborem HORA FUGIT je zařazen do jednoho či více 

tematických cyklů, které vymezují jejich obsahovou rovinu. Tematické cykly nám umožňují uceleněji 

probírat vytčená témata a našim hostům, posluchačům a příznivcům se rychle zorientovat v jednotlivých 

realizacích, skládat si je do větších a navazujících celků, a tak si dělat hlubší obrázek o tématu, který 

přibližují. 

 
AD HONOREM ST. MATHIÆ VIII. & IX. ročník 
TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
 
AD HONOREM SS. TRINITATIS III. & IV. ročník  
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
TABLEAUX VIVANTS premiéra 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
 
AD HONOREM ST. LAURENTII 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ VIII. ročník 
 
AD HONOREM B. M. V. premiéra 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
 
IN THEA CONCORDIA XII. ročník  
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
 
VIA MELODICA premiéra 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
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Tradice rozvíjené v rámci kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

„Tradice je antropologický, religionistický a sociologický pojem, který se snaží vystihnout skutečnost, 
že společenské instituce, způsoby myšlení a formy lidské zkušenosti jsou odevzdávané z generace 
na generaci, a tedy existují dřív, než se člověk narodí. Přesto, že jsou tedy kulturně specifické a společnost 
od společnosti se liší, mají povahu objektivní skutečnosti. V tomto smyslu mají všechny společnosti 
na světě své tradice a v tomto smyslu se pojem tradice velmi blíží pojmu kultury. Tradice je z latinského 
„tradere“, což znamená předávat nebo podřizovat se. Navzdory skutečnosti, že tradice váže celé 
společnosti s předchozími a následujícími generacemi, neuzavírá je v neměnnosti a konzervatismu. 
Ve srovnání s laickými předpoklady je totiž proměnlivá.“ (Wikipedie) Jsme si vědomi, že tradice v našem 
pojetí působí z pohledu generačních perspektiv až směšně, ale navzdory tomu náš zájem o oživování 
tradic coby součásti kulturního dědictví směšný není. Protože samotný pojem tradice ve světle 
moderních technologií upadá, považujeme za stěžejní vracet se ke kořenům těch tradic, které stály našim 
předkům za to, aby byly napříč generacemi opakovány, rozvíjeny a oživovány. Naše vlastní „tradice“ jsou 
ve skutečnosti tematickými liniemi, které spojují naše jednotlivé projekty do souvislejších tematických 
celků směřujících k oživování konkrétních odkazů na ty skutečně starobylé tradice, které byly nositelem 
nebo reprezentantem hodnot natolik zásadních, že stály našim předkům za to, aby si je mezi sebou celá 
staletí předávaly. Tradice jsou ze své povahy součástí identity lidských společenství, utvářejí je 
a sjednocují je. Zároveň jsou ze své podstaty závislé na interpretaci a bez skutečného zájmu společnosti 
se rychle vytrácejí z kolektivní paměti. Dali jsme si za cíl hledat efektivní způsoby oživování tradic, aby se 
nevytratil jejich původní obsah. Každá naše tradice si klade za cíl nalézt účinný způsob, jak překlenout 
propast času, navázat na konkrétní odkaz předků, nalézt v něm jeho hodnotový a kulturně-historický 
obsah a vdechnout původní tradici nový život a to zajímavým, osvěžujícím a nezkreslujícím způsobem.  
 
TŘÍKRÁLOVÁ TRADICE 8. realizace od roku 2011 
 
HROMNIČNÍ TRADICE 2. realizace od roku 2017 
 
STAROMATĚJSKÁ POUTNÍ TRADICE 2. realizace od roku 2017 
 
TRADICE KŘÍŽOVÉ CESTY 3. realizace od roku 2016 
 
SVATOMATĚJSKÁ POUTNÍ TRADICE 3. realizace od roku 2016 
 
TROJIČNÍ POUTNÍ TRADICE 2. realizace od roku 2017 
 
TRADICE ŽIVÝCH OBRAZŮ premiéra 
 
LIPNICKÁ TRADICE 7. hostování od roku 2011 
 
MARIÁNSKÁ TRADICE premiéra 
 
TAGORE  premiéra 
 
LEGENDY, MISTŘI A UČITELÉ premiéra  
 
DUŠIČKOVÁ TRADICE 2. realizace od roku 2017 
 
PŘEDNÁŠKOVÉ PÁSMO premiéra 
 
ADVENTNÍ TRADICE 9. & 10. realizace od roku 2010 
 
RORÁTNÍ TRADICE 4. & 5. realizace od roku 2015 
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Financování kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

V rámci financování aktivit souboru HORA FUGIT byla v roce 2018 stěžejní podpora Městské části 

Praha 6. Ta podpořila bohatý, mnoho let rozvíjený kulturní program zastřešovaný Římskokatolickou 

farností u kostela sv. Matěje. Hlavní grant, ze kterého byla financována naše kulturní činnost, byl 

dvouletý a jmenuje se Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření. Probíhal v letech 2017 

a 2018. Další podpora přišla cestou Komunitního centra Matěj, které taktéž spravuje Římskokatolická 

farnost u kostela sv. Matěje. Na realizaci projektů provedených souborem HORA FUGIT se podílely 

jak četné externí subjekty, tak i fyzické osoby, přičemž vlastní členové souboru investovali především 

svůj čas, práci a um, poskytovali prostory na zkoušky, zajišťovali notový i další obsahový materiál, 

kostýmy atd. Jednalo se tedy především o nehmotné vklady. V tomto ohledu byla nezastupitelná 

především odborná činnost Beaty Altior a dále zpracování potřebných dokumentů Jiřím Altiorem. 

Spolupracovníci jako Marie Kuldová nebo celá rodina Novákových přispívali svojí odbornou činností 

(fotodokumentace, pořizování nahrávek) i realizací doprovodných programů (pohoštění, úklid atp.)  

Spolupráce s výše jmenovanou farností se plně osvědčila a je v této souvislosti namístě uvést, že bez ní 

by se celý projekt nezhmotnil do takto pestré a dlouhotrvající podoby. Protože se činnost souboru 

za devět let jeho existence výrazně zprofesionalizovala a přesáhla samotné dění ve farnosti u kostela 

sv. Matěje, nabízí se tak otázka jeho formálního statutu a právního i ekonomického charakteru jeho 

činnosti. Soubor jednoznačně směřuje k rozšíření ryze kulturních aktivit i do sféry vzdělávací a 

popularizační. Má-li úspěšně působit i v dalších letech, musí se také hospodářsky osamostatnit a rozšířit 

portfolio svých služeb např. o publikační činnost. Také jeho provoz již nelze vykonávat amatérsky, už 

jenom proto, že se zvyšuje poptávka po jeho účinkování jak za hranicemi farnosti, tak i České republiky.  

Nejrozumnějším řešením se tudíž jeví založení Institutu renesance kulturního dědictví, který ponese 

název dosavadního neformálního souboru Hora Fugit. Ideální formou se jeví zapsaný ústav. Tato forma 

umožňuje přímo navázat na již vykonanou práci i spolupráci jak s vlastními umělci a odborníky, tak 

partnerskými subjekty (např. Řkf u kostela sv. Matěje, Ludus Musicus, Ritornello, Dyškanti, Metropolitní 

kapitula u sv. Víta) či organizacemi a úřady (např. MČ Praha 6).  

SVATOMATĚJSKÁ TRADICE – zachování, obnova, rozšíření  dot. program MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce (pouze reklama a propagace) 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH (příprava, provedení, propagace) 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem (reklama a propagace) 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem  (reklama a propagace) 
 
KOMUNITNÍ CENTRUM MATĚJ  dot. program MČ Praha 6: Kultura II. – 2018 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH (mobilní toaleta) 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem (příprava a provedení) 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ČESKÉ REPUBLIKY 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ 
 
OBEC MILEŠOV 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
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Místa konání kulturně-vzdělávacích akcí souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Místa konání našich kulturně-vzdělávacích projektů doposud vycházela především z našeho místa 

bydliště nebo trvalého působení či farní příslušnosti – tedy z té části Prahy 6, která přímo souvisela 

s kulturním životem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje. Vlastní kostel má románské základy a 

v Hájkově kronice je datované jeho založení do roku 971. V této souvislosti byl spojován s knížetem 

Boleslavem II. Pobožným (972-999), který byl „kostelů Božích obzvláštní zakladatel. Neboť jak čteme 

v privileji kostela svatého Jiří, dvacet kostelů náboženství křesťanskému jako věřící křesťan založil a nadal 

je všemi požitky…“ jak uvádí Kosmas. Není jasné, zdali původní kostel sv. Matěje byl ještě dřevěný nebo 

už kamenný. Jisté však je, že se zde pod jeho nynější budovou z roku 1771 nacházela rotunda, jejíž 

základní podoba se dochovala na vojenských mapách zachycujících stav původního kostela ještě před 

jeho stržením v roce 1770. Historický význam kostela svatého Matěje podtrhuje mnoho skutečností. 

Mezi nejvýznamnějšími stojí za zmínku, že byl zřejmě vystavěn ještě před založením pražského biskupství 

a zároveň nedaleko starého slovanského hradiště „Šárka“, které ještě nedlouho před tím bylo 

středobodem politického života celé oblasti. Za doby husitské revoluce se stala rotunda sv. Matěje 

utrakvistickým kostelem, který byl později převeden opět pod katolickou církev. Za vlády císaře Rudolfa 

II. kostelu sv. Matěje papež Klement VIII. na deset let udělil plnomocné odpustky, což vedlo k posílení 

významu poutí, které se doložitelně již od roku 1595 konaly. V tomto roce význačný český humanista, 

literát a duchovní Jiří Bartold z Breitenberka inicioval vznik Matějské poutní tradice tím, že přidělil 

na tento svátek kanovníka a dva choralisty ze Svatovítské kapituly. Poutní tradice se uchytila i proto, že 

patron kostela sv. Matěj byl jedním z apoštolů, a tudíž byl uznáván a ctěn všemi křesťany bez rozdílu 

vyznání. V pozdějších dobách byl u kostela zřízen hřbitov pro oběti morových epidemií. Ač byl kostel 

opakovaně vykrádán, dostávalo se zasloužené pozornosti i v letech, kdy se jí nedostávalo významnějším 

svatostánkům chráněných zdmi hlavního města. Kostel přežil četná rabování a za císařovny Marie Terezie 

byl přestavěn do nynější podoby. Přestál josefinské reformy a jeho pouť přežila jak všechny války, tak 

ateistický komunismus. Tento kostel je živou pamětí našeho národa a dobře mu slouží už 1048 let.  

KOSTEL SV. MATĚJE NAD ŠÁRKOU Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
 
FARA U KOSTELA SV. MATĚJE Komunitní centrum Matěj 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA HADOVCE Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
HRAD LIPNICE NAD SÁZAVOU 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ 
 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MILEŠOVĚ 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
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Pořádání kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Pořadateli kulturních aktivit, které realizoval soubor HURA FUGIT v roce 2018, bylo vícero subjektů. 

Proto je zde uvádíme i s akcemi, které byly pod jejich záštitou pořádány. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. MATĚJE  
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
METROPOLITNÍ KAPITULA U SV. VÍTA V PRAZE 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
 
HRAD LIPNICE NAD SÁZAVOU 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ 
 
OBEC MILEŠOV 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
 
HORA FUGIT 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
 
CHAMBER OF TEA / PRAGUE TEA OFFICE 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
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Realizace kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Ne všechny kulturně-vzdělávací akce, kterých jsme se účastnili, jsme také sami organizovali. Níže uvedený 

seznam je výčtem všech organizací i soukromých osob, které se zhostily přípravy vyjmenovaných projektů, 

tzn. že si nastudovaly předmětné téma, vybraly relevantní repertoár, zajistily a do vhodné podoby napsaly 

či přepsaly noty, texty a zpěvníky, vyhotovily programy, propagační materiály, oslovily protagonisty, 

nacvičili s nimi chystaná díla, napsaly si průvodní slovo a vše následně zorganizovali. Poté se postarali 

o dokončení akce, její vyhodnocení a vyplacení účinkujících. Při počtu a kvalitativním pojetí realizovaných 

akcí je s ohledem na rozpočet mírně překračující 150 tisíc korun českých zjevné, že se jednalo o v mnoha 

ohledech filantropickou činnost, a to nejenom ze strany vlastních realizátorů, ale i účinkujících, neboť ti si 

mnohdy za svoji produkci říkají o řádově vyšší honoráře. Tímto bychom jim chtěli za jejich přínos 

poděkovat. 

HORA FUGIT 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
LUDUS MUSICUS 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
RITORNELLO 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
 
Michael POSPÍŠIL 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
Marie KULDOVÁ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
CHAMBER OF TEA / PRAGUE TEA OFFICE 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
 
DYŠKANTI 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
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Dramaturgie a umělecká koncepce kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Umělecké pojetí a vyznění realizovaných děl bylo vždy svěřeno zkušeným profesionálům. Jak Beata Altior, 

tak František Běhounek, Michael Pospíšil či Martin Horyna jsou profesionály s velikou praxí i erudicí. To 

stejné platí i o Papie Ghoshal, která jak ve své vlasti, tak i například v Anglii požívá značného respektu 

pro svoje umělecké a společenské aktivity. Marie Kuldová je nejenom vysokoškolsky vzdělaným 

profesionálem, ale též odborníkem podílejícím se na záchraně a ochraně našeho kulturního dědictví a 

zasloužila se o znovuvzkříšení místních památek – jmenovitě obou kaplí, tj. kaple svatého Michaela 

Archanděla a kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce. CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office zastřešuje 

kulturně-historické, umělecké a expertní aktivity Jiřího Altiora. 

Beata ALTIOR  
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
František BĚHOUNEK 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
Michael POSPÍŠIL 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
Marie KULDOVÁ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
 
Papia GHOSHAL 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
 
CHAMBER OF TEA / PRAGUE TEA OFFICE 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
 
Martin HORYNA 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
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Personální zajištění kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Lidí podílejících se na organizování a náplni aktivit, které přímo souvisejí s předmětem tohoto dokumentu, 

bylo 66. Z toho 50 se jich podílelo na vlastním provedení hudebních aktivit pod vedením 5 uměleckých 

vedoucích. 22 lidí se podílelo na vlastním organizování, přičemž 10 z nich zcela dobrovolně bez nároku 

na odměnu. Z níže uvedeného výčtu osob se jich 8 podílelo na hudebních i organizačních aktivitách.  

Rádi bychom na tomto místě osobně poděkovali všem spolupracovníkům, umělců a přátelům, kteří nám 

doposavad pomáhali uskutečňovat naše kulturně-historické programy. V přiložené Výroční zprávě za rok 

2017 jsou vyjmenováni všichni, kteří nám pomáhali během předchozího ročníku. Následující seznam je 

řazen abecedně. 

A 
Altior Beata organizování: dramaturgie, edice materiálů, texty, 
 badatelská činnost, umělecký vedoucí hudebního tělesa Hora Fugit 
 hudba: soprán, housle, barokní housle, harfa, průvodní slovo, texty 
Altior Damian hudba: fanfrnoch 
Altior Jiří organizování: texty, články, rozhovory, vizuální zpracování programů a DTP 
 
B 
Běhounek František organizování: kulturně-historická a hudební konzultace, texty, 
 edice materiálů, zapůjčení nástrojů a betlémů, průvodní slovo 
 umělecký vedoucí hudebního tělesa Ludus Musicus 
 hudba: tenor, kytara, dobové nástroje 
C 
Cebacauerová Dita hudba: varhany, alt 
 
Č 
Čabanová Martina hudba: hoboj, flétny 
Čeřovská Kristýna hudba: housle 
Čížková Ivana hudba: soprán 
 
F 
Fichtner Marek hudba: violoncello, tenor 
Fila Jan hudba: varhany, tenor, skladatel 
Frank Vojtěch hudba: housle, baryton, skladatel 
 
G 
Gabriel Tomáš hudba: viola 
Ghoshal Papia hudba: zpěv, tradiční indické hudební nástroje, skladatelka 
 
H 
Horyna Martin organizování: odborná konsultace; vedoucí souboru Dyškanti 
 hudba: tenor 
Hrušovská Sharon hudba: soprán 
Hodinářová Marie herečka: mluvené slovo, režie 
 
Ch 
Chládková Zdenka hudba: housle 
Chmelová Lucie organizování: osoba pověřená ŘkF, propagace, organizace, občerstvení 
Chrást Jan hudba: baryton 
Chudá Pavla hudba: alt 
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Personální zajištění kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

K 
Keller Matyáš hudba: violoncello 
Klimeš Jan hudba: basový dulcian 
Koubský Tomáš hudba: tenor 
Kocian Matúš organizování: duchovní správce farnosti u sv. Matěje na Praze 6,  
 patron projektu „Svatomatějská tradice – zachování, obnova a rozšíření“ 
Kolářová Lucie hudba: alt 
Königsmark Martina hudba: housle 
Kučera Jakub hudba: tenorový dulcian, flétny;  
 umělecký vedoucí tělesa Svobodné hudební bratrstvo 
Kuldová Marie organizování: příprava a výzdoba prostor, texty, kostýmy, průvodní slovo 
Kulhavý Ondřej hudba: bas, recitace 
 
L 
Ludvík Jiří hudba: tenor, viola 
 
M 
Matlová Anna hudba: alt, šalmaj, flétny, rohy 
Matyášová Josefína hudba: housle 
Mukhopadhaya Ladly hudba: tradiční indické nástroje 
Michalec Vít hudba: zpěv, přednes 
 
N 
Němečková Kristina hudba: alt, flétny, rohy 
Novák Jan organizování: tvorba webových stránek, záznamy zvuku,  postprodukce 
 hudba: bas 
Novák Jaroslav organizování: foto 
Nováková Jarmila organizování: foto, postprodukce 
Novotný Vincenc Ignác hudba: tenor 
 
P 
Pelikánová Tereza hudba: violoncello 
Pospíšil Michael organizování: odborná konsultace; badatelská činnost,  
 edice materiálů, texty, průvodní slovo,  
 odborné a popularizační přednášky, 
 umělecký vedoucí hudebního tělesa Ritornello 
 hudba: bas, varhanní pozitiv, dobové nástroje 
 
S 
Salvet Václav hudba: bas, varhany 
Seidlová Veronika hudba: flétna, alt 
Slavický Adam organizování: koordinátor hudebních aktivit u sv. Matěje, 
 regenschori u sv. Matěje, tvorba webových stránek 
 hudba: varhany, baryton 
Slavický Marek hudba: baryton, varhany 
Srinivasan Ravi hudba: zpěv, tradiční indické nástroje, skladatel 
Sukup Štefan hudba: altový dulcian, flétny 
 
Š 
Špaček František úvodní slovo, přednes 
Špačková Barbora hudba: mezzosoprán, zvonkohra 
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Personální zajištění kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

T 
Troup Mikoláš hudba: varhany, skladatel 
 
U 
Urban Přemysl hudba: harmonika, zpěv 
 
V 
Vaculík Jan hudba: bicí 
Vávrová Jana hudba: soprán 
Voříšková Anna hudba: alt 
 
W 
Wichsová Josefina hudba: mezzosoprán, viola 
 
Z 
Zeman Marek hudba: violoncello, bas 
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Odborná a umělecká spoluúčast na kulturně-vzdělávacích aktivitách souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Při realizaci aktivit souboru HORA FUGIT se snažíme vyvažovat uměleckou hodnotu s reálnými 

možnostmi interpretů, prostředí i požadavky vlastních děl. Protože se zaměřujeme na oživování 

kulturních tradic, zaměřujeme se především na srozumitelnost a přístupnost našich vystoupení. Zároveň 

ale dbáme na věcnost a pokud možno co nejobjektivnější interpretaci dobových materiálů. Naším cílem 

je najít vyvážený vztah mezi původní ideou díla a potřebami soudobé společnosti, neboť tradice si začne 

žít vlastním životem pouze tehdy, pokud bude pro společnost srozumitelná, uchopitelná a žádoucí. 

HORA FUGIT soubor vedený Beatou ALTIOR 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
 
Beata ALTIOR 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
LUDUS MUSICUS  soubor vedený Františkem BĚHOUNKEM 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
RITORNELLO soubor vedený Michaelem POSPÍŠILEM 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
 
SVOBODNÉ HUDEBNÍ BRATRSTVO soubor vedený Jakubem KUČEROU 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
 
Michael POSPÍŠIL 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
Vojtěch FRANK 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
 
Marie KULDOVÁ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
Papia GHOSHAL & Aleš LANG & Dimitris SRINIVASAN & Ladly MUKHOPADHAYA 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 

 
Roman JANÁL 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
 
František ŠPAČEK 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
 
DYŠKANTI soubor vedený Martinem HORYNOU 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 



   

 BILANCE ZA ROK 2018  

Repertoár provedený v rámci kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Soubor HORA FUGIT ve spolupráci se svými hosty provedl v roce 2018 celkem 133 skladeb, z čehož 
75 skladeb zpracoval a nastudoval z převážné části či zcela sám. Z nich nejstarší zpracovaná skladba byla 
staroslověnská středověká píseň Hospodine pomiluj ny z 10. nebo 11. století a nejnovější skladba bylo 
v roce 2018 zkomponované dílo Andante religioso od českého autora Vojtěcha Franka (*1995). Českých 
skladeb soubor nastudoval celkem 62 a zahraničních 13. Zahraniční díla pocházela z Anglie (7), Francie 
(3) a ze španělské Andalusie, Itálie a Německa po jedné. Také byly provedeny varhanní improvizace. 
 
Soupis děl zpracovaných a nastudovaných souborem HORA FUGIT: 
 
1. Táborská koleda radostná z roku 1764: Hopsa pacholátka 

2. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Nastal přeradostný čas 

3. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Veselme se všickni nyní 

4. Halekačky z moravsko-slovenského pomezí (lidové písně): Jo jo jo joj; K Horám; Pastýřská 

5. G. Zrunek (1736-1789): Missa prima in F pro festis Natalitis – Gloria 

6. F. Kadlinský: Zdoro-Slavíček (1665): Ecloga aneb Pastýřské rozmlouvání, kdež dva Pastýři Mavon  

a Davon své dary vypravují, které Kristu Pánu obětovati chtějí 

7. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): K Ježíškovi miláčkovi 

8. Anglická koleda (nápěv 1582, text 1853): Good King Wenceslas 

9. Koleda z Trnávky od Příbora (lidová píseň): Kristus Pán se narodil 

10. Fr. Sušil: Moravské národní písně (1835): Dyž se náš Pán Ježíš narodzil 

11. Svatojánský kancionál (1863): Maria žal cítila 

12. J. J. Božan: Slavíček rájský (1719): Nový rok běží 

13. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Den slavný k nám přišel 

14. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Tři králi znamenali 

15. Francouzská koleda Les anges dans nos Campagnes (16. stol.): Nové léto k nám přichází 

16. J. J. Ryba (1765-1815): Zpěv tří králů 

17. Lidová píseň: My tři králové 

18. Česká koleda: Dej vám Pán Bůh dobrej den 

19. Píseň z Vysokého nad Jikzerou: Poděkování za koladu 

20. A. V. Michna za Otradovic: Svatoroční muzika (1661): O svatém Josefu 

21. Píseň z Andalusie (Španělsko): Bubnuje bubínek 

22. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Žalost P. Marie o stracení Krista Pána 

v Jeruzalémě 

23. Píseň z Vrcovic na Moravě: Mesiáš přišel na svět pravdivý 

24. J. J. Božan: Slavíček rájský (1719): Kde jsi, kde jsi lásko má 

25. B. M. Černohorský: (1684-1742): Laudetur Jesus Christus 

26. A. V. Michna za Otradovic: Česká mariánská muzika (1647): Zasnoubení Rodičky Boží 

27. A. Bridel: Jesličky staré nové písničky (1693): Zavítej k nám dítě milé 

28. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Chudobá s ponížeností 

29. A. V. Michna za Otradovic: Česká mariánská muzika (1647): Pět veselost Panenko 

30. W. Byrd: Hodie Beata Virgo 

31. T. Ravencroft (1582-1633): Nunc dimittis (Song of Simeon) 

33. Valašská koleda: O sv. Blažeji patronu  

34. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Ach můj nejsladší Ježíši 

35. Manuscript z františkánského kláštera v Bechyni (pol. 18. stol): Stabat Mater 

36. J. Voříšek (1928-1998): Missa brevis 

37. J. Fila (nar. 1982): Žalm 113 

38. J. Fila (nar. 1982): Te Deum (arr.) 
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Soupis děl zpracovaných a nastudovaných souborem HORA FUGIT v roce 2018 

39. Místní matějská píseň I; III 

40. O. A. Tichý (1890-1973): Ave Maria 

41. O. A. Tichý (1890-1973): Tantum ergo 

42. V. Frank (nar. 1995): Andante religioso 

43. J. J. Božan: Slavíček rájský (1719): Buď pochválen 

44. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Jazyk nemůž vychváliti 

45. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Agnus 

46. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Lásko, lásko 

47. J. J. Božan: Slavíček rájský (1719): O světlo Trojice svatá 

48. J. J. Božan: Slavíček rájský (1719): O trojice nejsvětější 

49. A. Förchtgott – Tovačovský (1825-1874): Přijde jaro přijde 

50. Italská tradiční píseň: L‘inverno e passato / Již zima mizí v dáli 

51. V. Horák: (1800-1871): Jarní píseň 

52. J. Červený (1887-1962): Ani labuť ani luna 

53. F. J. Škroup (1801-1862): Božena 

54. F. M. Kníže (1784-1840): Břetislav a Jitka 

55. Anonym, slova K. H. Mácha (1810-1836): Sv. Ivan 

56. J. Vorel: Že peníze světem vládnou 

57. Nápěv obecný, slova K. H. Borovský (1821-1856): Citlivá večerní píseň (Á la Picek) 

58. Nápěv obecný, slova V. Hanka (1791-1867): Zdenka 

59. Nápěv obecný, slova F. L. Čelakovský (1799-1852) / K. H. Borovský (1821-1856): Tys bratr náš 

60. J. S. Bach (1685-1750): Kantate „Ich habe genug“, BWV 82 

61. G. F. Händel (1685-1759): Ouverture in D, HWV 337 

62. G. F. Händel (1685-1759): Oratorium Saul, árie Saula „With Rage I shall burst“ 

63. G. F. Händel (1685-1759): Oratorium Samson, árie Manoaha „Thy glorious deesd inspired my tongue“ 

64. G. F. Händel (1685-1759): Oratorium Judas Macabeus, árie Simona „Arm, arm yea brave“ 

65. Středověká píseň (10. / 11. stol.): Hospodine pomiluj ny 

66. V. K. Holan Rovenský: Capella regia musicalis (1693): Hospodine pomiluj ny 

67. Graduál ze Strahovské knihovny: O sv. Ludmila 

68. Středověký chorál (asi 12. stol.): Svatý Václave 

69. Moteto: Speciálnik královehradecký (15. - 16. stol.): Náš milý svatý Václave 

70. Písně vajroční (1537): O sv. Prokopu 

71. Rukopis Mountpelier (13. stol.): Alle psalite cum luya 

72. Karolinská litanie (8. - 9. stol.) 

73. Graduale parvum: Proprium na svátek sv. Matěje 

74. K. Douša (1876-1944): Missa glagolskaja 

75. Středověká píseň (asi 15. stol.): L‘home arme 

76. Duchovní píseň: Čeněk Holas (1906): Večerní 

 

 

 



   

 BILANCE ZA ROK 2018  

Reklama a propagace kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Otázka reklamy a propagace byla nejslabší stránkou našich letošních aktivit. Je evidentní, že s naším 

rozpočtem nešlo investovat do masivnější reklamy. Ale přesto docházelo k excesům, které snižovaly 

dosah informovanosti o našich aktivitách. S novým ročníkem naší činnosti jsme se rozhodli výrazně 

zapracovat na propagaci našich aktivit. Chceme přijít s novou reklamní strategií, koncepcí i obsahem 

stránek a celkovou skladbou a zaměřením našich aktivit. Ruku v ruce se změnou zázemí půjdou i ostatní 

změny. 

Lucie CHMELOVÁ Komunitní centrum Matěj 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou (* minimální popagace) 
 
Beata ALTIOR HORA FUGIT 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
Jiří ALTIOR CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
HORA FUGIT „Čas pádí“ 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
Marie KULDOVÁ  
TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 
 
 
 



   

 BILANCE ZA ROK 2018  

Návštěvnost kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT v roce 2018 

Návštěvnost našich kulturně-vzdělávacích aktivit měla vůči předcházejícím ročníkům převážně stoupající 

tendenci. Závěrečný pokles reklamních aktivit se bohužel podepsal se na nižší návštěvnosti. Je evidentní, 

že tuto otázku je zapotřebí řešit promyšleně a nepodceňovat ji.  

TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ cca 100 návštěvníků  
 
HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ cca 70 návštěvníků 
 
STAROMATĚJSKÁ POUŤ „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ cca 50 návštěvníků 
 & cca 20 dalších hostů na faře 
 
KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce cca 40 návštěvníků 
 
SVATOMATĚJSKÁ POUŤ cca 100 návštěvníků 
 
TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH cca 60 návštěvníků 
 
HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD „Sem pospěšte a okuste“ cca 60 návštěvníků 
 
AD HONOREM B. M. V. – ASSUMPTÆ cca 35 návštěvníků 
 
TAGORE 2018 – Cesta melodie s Rabíndranáthem Thákurem a Papiou Ghoshal cca 30 návštěvníků 
 
CESTA MELODIE s Romanem Janálem cca 65 návštěvníků 
 
HORA FUGIT „Čas pádí“ cca 65 návštěvníků 
 
RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou cca 40 návštěvníků 
 
UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem cca 40 návštěvníků 
 
 

 



 

  



 

  

Jiří Altior 



   



 



   



 



   



 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



 



   



 



   



 



   





Jiří Altior 



   

 PŘÍLOHA I. – TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2018  

 

Název akce: TŘÍKRALOVÉ KOLEDOVÁNÍ „Vyšlať nám hvězda z Jákoba“ 

Záměr akce: Ideou „tříkrálové tradice“ je rozšíření povědomí o tom, že slavností „Tří králů“ 

vánoční období teprve vrcholí a „postaru“ trvá až do Hromnic (2. února), kdy se 

teprve sklízí betlémy. Koledování umožňuje přirozené zapojení místních 

amatérských hudebníků ve větším počtu do vlastního hudebního provedení. 

Je tomu tak zejména proto, že se jedná o velmi přístupný repertoár spojený se 

sváteční rodinnou atmosférou. Neméně podstatná je i přítomnost profesionálů, 

kteří doplňují chybějící místa v obsazení, a zároveň nácvik pod odborným 

vedením, kterým se amatérští účastníci přirozeně rozvíjejí.  

Název cyklu: Ad honorem St. Mathiæ 

Ročník a doba trvání cyklu:  VIII. ročník 

Tradice: Tříkrálová tradice po osmé od roku 2011 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 

Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou 

Doba konání akce: 6. ledna 2018 od 1500 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: HORA FUGIT 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR & František BĚHOUNEK 

Počet účinkujících: 14 

Přizvaní hosté: František BĚHOUNEK 

Počet provedených děl: 17 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 100  

Ohlasy na akci: Návštěvníci reflektovali dobrou atmosféru, která panovala na Tříkrálovém 

koledování. Děti nejvíce zaujali kostýmovaní tři králové, a to včetně krále 

Václava, který se vyskytnul na akci proto, že do programu byla zařazena anglická 

koleda „Good King Wenceslas“. Zúčastnění interpreti pochvalně zmiňovali výběr 

repertoáru, neboť jeho součástí byly písně a koledy z barokních kancionálů, 

které jsou méně známé, ale přesto velmi podmanivé.  

Vyhodnocení: Živý zájem posluchačů dal vytvořit skvělé atmosféře, která byla motivující 

pro všechny interprety. V průběhu roku jsme dostávali pochvalné reakce 

zejména zmiňující dobrý dojem ze spolupráce amatérů a profesionálů. V této 

souvislosti bylo opakovaně poukazováno na nedostatek takovýchto příležitostí 

během jiných akcí uskutečněných na Praze 6. Celkové dobré vyznění akce 

zvýraznil aktivní zpěv diváků během přesunu z kostela na faru, kde bylo 

připravené následné pohoštění. Zpívána byla známá píseň „My tři králové jdeme 

k vám“. 

 



 



   



 



   



 



 

  



  



   

 PŘÍLOHA II. – HROMNIČNÍ KONCERT 2018  

 

Název akce: HROMNIČNÍ KONCERT „Tak, tak, vánoční slavnosti, skonávejme“ 

Záměr akce: Celková koncepce aktuálně zpracovávaného tématu „vánočního cyklu“ 

zahrnovala tři koncerty: adventní / tříkrálový / hromniční. Hromniční koncert 

toto téma uzavíral. V dřívější době vánoční svátky končily na Hromnice 

(2. února). V tomto původním termínu se uklízí i zdejší proslulý „perníkový 

betlém“. Součástí našeho koncertu bylo vystavení „hromničního betlému“ 

s výjevy dalších příslušných témat. Zvyk stavět tento betlém již v Čechách 

zcela vymizel. 

Název cyklu: Ad honorem St. Mathiæ 

Ročník a doba trvání cyklu:  VIII. ročník 

Tradice: Hromniční tradice po druhé od roku 2017 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
  v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 

Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou 

Doba konání akce: 3. února 2018 od 1500 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: Hora FUGIT & LUDUS MUSICUS 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR & František BĚHOUNEK 

Počet účinkujících: 7 

Přizvaní hosté: soubor LUDUS MUSICUS 

Počet provedených děl: 15 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 70 

Ohlasy na akci: Mezi zajímavé ohlasy patří vzpomínky starší generace návštěvníků, kteří si 

ještě pamatují, že Vánoce trvaly až do Hromnic. Prakticky úplně všichni 

návštěvníci se po koncertě ptali na vystavený hromniční betlém, který je 

velmi zaujal. Jeho majitel, pan František Běhounek, strávil dobrou půl hodinu 

objasňováním jednotlivých výjevů i bohaté historie této dnes již zapomenuté 

tradice. 

Vyhodnocení: Intenzivní zpětná vazba od posluchačů koncertu i náhodných příchozích, kteří 

se přišli podívat na hromniční betlém, potvrzuje vhodnost zařazení tohoto 

tématu do skladby každoročně prováděných koncertů. Proto se nám jeví jako 

vhodné dále tuto tematiku rozpracovávat zejména proto, že není striktně 

vázána na místo provedení.  

 



 



   



   



 





 



  



 

 

  

 

 PŘÍLOHA III. – STAROMATĚJSKÁ POUŤ 2018  

 

Název akce: STAROMATĚJSKÁ POUŤ  
 aneb „Svatý Matěj boří mosty nebo staví“ 

Záměr akce: StaroMatějská pouť je součástí dlouhodobého konceptu, který se věnuje 

bohaté historii kostela sv. Matěje i Matějské pouti. Obsahem StaroMatějské 

tradice, jejímž výstupem je vedle StaroMatějské pouti i průběžně realizovaná 

série popularizačních kulturně-historických přednášek, jsou výsledky našeho 

dlouhodobého studia, které shrnuje a veřejnosti zpřístupňuje poznatky 

související nejen s historií samotného kostela svatého Matěje nad Šárkou, ale 

i klíčových událostí, které byly pro jednotlivá dějinná období charakteristické 

či jinak podstatné. Uvádíme tak místní dění do historických souvislostí 

a umožňujeme poutníkům i širší veřejnosti vytvořit si představu o bohaté 

historii tohoto místa i samotné matějské tradice. S touto tradicí souvisí 

například již dvouleté publikování série článků v místním časopise 

Hanspaulka, které přibližuje renesanční kořeny Matějské pouti. Zmíněná 

série článků je součástí této výroční zprávy. 

Název cyklu: Ad honorem St. Mathiæ 

Ročník a doba trvání cyklu:  VIII. ročník 

Tradice: Staromatějská poutní tradice po druhé od roku 2017 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 

Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou & fara u kostela sv. Matěje 

Doba konání akce: 24. února 2018 od 1430 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: Hora FUGIT & RITORNELLO 

Umělecký vedoucí: Michael POSPÍŠIL 

Počet účinkujících: 9 

Přizvaní hosté: RITORNELLO & SVOBODNÉ HUDEBNÍ BRATRSTVO 

Počet provedených děl: 15 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 50 + 20 na faře 

Ohlasy na akci: Živý zájem návštěvníků reaguje na přirozené prolnutí obou složek tradičně 

pojaté pouti, kterými jsou jak duchovní tak světská rovina. Výrazné ohlasy 

zaznamenáváme z referencí na publikovanou sérií popularizačních článků 

o renesančních kořenech Matějské pouti. 

Vyhodnocení: Ač počasí v den konání akce bylo mrazivé, účastníci s chutí zpívali nejen 

v kostele, ale i předtím v procesí. O to více je potěšil následný program 

ve vyhřáté faře. O tuto vznikající tradici je evidentní zájem. 

 



  



 



 

 



 



  



   

 PŘÍLOHA IV. – KŘÍŽOVÁ CESTA 2018  

 

Název akce: KŘÍŽOVÁ CESTA u kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce 

Záměr akce: Záměrem této aktivity je otevření kaple Nejsvětější Trojice veřejnosti. Tato 

kaple není běžně přístupná, neboť by mohlo dojít k poškození cenného 

historického, nyní nákladně zrestaurovaného interiéru včetně nástěnných 

maleb od význačného českého malíře Ladislava Navrátila z devatenáctého 

století. Sekundárním efektem je obohacování života v této části Hanspaulky, 

neboť v nejbližším okolí není žádný podobný historický veřejně přístupný 

objekt. 

Název cyklu: Ad honorem Ss. Trinitatis 

Ročník a doba trvání cyklu:  III. ročník 

Tradice: Tradice křížové cesty po třetí od roku 2016 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 

 (pouze reklama a propagace) 

Místo konání akce: kaple Nejsv. Trojice na Hadovce 

Doba konání akce: 16. března 2018 od 1630 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje & Metropolitní kapitula u sv. Víta 

Realizátor: Marie KULDOVÁ & HORA FUGIT 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet účinkujících: 3 

Přizvaní hosté: 0 

Počet provedených děl: 3 

Reklama: Marie KULDOVÁ & Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT 
 & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 40 

Ohlasy na akci: Ač bylo chladné počasí odpovídající předjaří, akce se zúčastnilo větší množství 

dětí, které se v tomto termínu scházejí u svatého Matěje a do těchto míst by 

jinak nezavítaly. Jejich spokojenost byla očividná. 

Vyhodnocení: Prostřednictvím našich tištěných programů, které obsahují bližší informace 

o vlastní kapli i aktivitách s ní souvisejících, se obyvatelé seznamují 

s historickou i kulturní hodnotou objektu, který je běžně nepřístupný, 

a zároveň se dozvídají o aktivitách HORY FUGIT, Metropolitní kapituly 

u sv. Víta v Praze, Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje a místních 

obyvatel, kteří se aktivně podílejí na kulturním dění spojeném s touto kaplí. 

 



 



   



 



   



   



 



   



 





 



  



 

 

  

 

 PŘÍLOHA V. – SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 2018  

 

Název akce: SVATOMATĚJSKÁ POUŤ 

Záměr akce: SvatoMatějská pouť je největší výroční slavností kostela. Naším záměrem je 

vytvořit novodobé pojetí této pouti a tím ji odlišit od všeobecně známé 

„Matějské pouti“ plné atrakcí pro děti i dospělé a léta provozované 

na pražském výstavišti. Naše pojetí si klade za cíl oživit původní význam pouti, 

dodat jí slavnostní ráz i přiblížit ji moderní společnosti, aniž by utrpěla 

na svém kulturním a duchovním významu. V rámci vznikající tradice se nám 

v roce 2016 podařilo uvést znovu nastudovanou skladbu Missa Brevis, kterou 

pro tento kostel na přelomu válečných let 1944/1945 složil místní varhaník 

a student konzervatoře Jaroslav Voříšek. Ten se později stal hlavním 

kapelníkem vojenské hudby a proslul četnými skladbami pro dechovku. Jeho 

manželka po jeho smrti objevila tuto skladbu v zapečetěné obálce a poskytla 

nám ji k užívání. Beata Altior provedla ve spolupráci s Janem Novákem ediční 

práci a tuto skladbu následně nacvičila s místními muzikanty. Adam Slavický 

pomohl s rozhovorem s vdovou po panu Voříškovi a Jiří Altior tento rozhovor 

použil jako základ pro medailonek skladatele pro místní časopis (je součástí 

přílohy této výroční zprávy). Úspěch, se kterým se provedení Missa Brevis 

setkalo v roce 2016, se stal základem pro každoroční opakování této skladby. 

Název cyklu: Ad honorem St. Mathiæ 

Ročník a doba trvání cyklu:  VIII. ročník 

Tradice: Svatomatějská poutní tradice po třetí od roku 2016 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 

Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou 

Doba konání akce: 13. května 2018 od 930 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: Hora FUGIT 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet účinkujících: 18 

Přizvaní hosté: Vojtěch FRANK 

Počet provedených děl: 8 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 100  

Ohlasy & vyhodnocení: Posluchači kladně hodnotí zejména pojetí hudební dramaturgie, která 

doplňuje vlastní Voříškovu Missa Brevis o další díla, jako například zde 

pochovaného O. A. Tichého nebo soudobých skladatelů. Beata Altior 

iniciovala myšlenku, aby také soudobí skladatelé napsali díla přímo pro tuto 

pouť. Ta se setkala s nečekaně bouřlivým ohlasem, což nastiňuje další 

perspektivy. 

 



 



   



   



  



 

 



  



  



   

 PŘÍLOHA VI. – TROJIČNÍ POUŤ & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 2018  

 

Název akce: TROJIČNÍ POUŤ 2018 & VĚNEC PÍSNÍ WLASTENSKÝCH 

Záměr akce: Trojiční pouť je hlavní výroční slavností kaple. Termín pouti je pohyblivý 

a připadá na přelom května a června. Krásné prostředí a příjemné počasí láká 

účastníky k příjemného posezení na trávníku před kaplí. Pouť obsahuje jak 

duchovní, tak světskou část, které na sebe navazují. Letos jsme využili 

probíhající rekonstrukce vnějšího pláště kaple, kdy postavené lešení 

posloužilo k improvizované scéně tzv. „oživlé obrazy“. Zajímavý kulturně-

historický fenomén těchto „Tableau vivants“ jsme přiblížili v textu 

rozšířeného programu. Zpěv vlasteneckých písní z devatenáctého století 

doplnili samotní návštěvníci, kteří se odhodlali pod vedením režisérky Marie 

Hodinářové k výstupům v duchu „tableaux vivants“.   

Název cyklu: Ad honorem Ss. Trinitatis & Tableaux vivants 

Ročník a doba trvání cyklu:  IV. ročník & premiera 

Tradice: Trojiční poutní tradice po druhé od roku 2017 
 Tradice živých obrazů – premiéra 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 
 (příprava, provedení, propagace) 

 Komunitní centrum Matěj 
 V rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura II. – 2018 
 (mobilní toaleta) 

Místo konání akce: kaple Nejsv. Trojice na Hadovce 

Doba konání akce: od 1530 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje & Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze 

Realizátor: HORA FUGIT & LUDUS MUSICUS & Marie KULDOVÁ 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR & František BĚHOUNEK & Marie KULDOVÁ 

Počet účinkujících: 11 + místní dobrovolníci alias „nebojácní ochotníci“ 

Přizvaní hosté: soubor LUDUS MUSICUS & Marie KULDOVÁ a místní dobrovolníci 

Počet provedených děl: 20 (8 písní + 12 zhudebněných obrazů) 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 
 & Marie KULDOVÁ 
 
Návštěvnost: 60 

Ohlasy na akci: Reakce na výběr písní zmiňovaly nadčasovost textů Karla Havlíčka 

Borovského a také, že vlastenectví devatenáctého století obzvláště ladilo 

s malebným prostředím - krásnou kapličkou olemovanou vzrostlými lipami a 

nádherným výhledem na Prahu. 

Vyhodnocení: Překvapivý úspěch akce nás přiměl k úvahám o dalším uplatnění formy 

„oživlých obrazů“ při popularizaci témat z místní i všeobecné historie. 

 



 



   



   



   



   



 



   



 



   



 



   



 





   



   



  



  



 

 

 PŘÍLOHA VII. – HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD 2018  

 

Název akce: HUDBA BAROKNÍCH ZAHRAD aneb „Sem pospěšte a okuste“ 

Záměr akce: Soubor HURA FUGIT se zúčastnil této akce v osobě Beaty Altior. Jedná se 

o mnohaletou spolupráci hradu Lipnice nad Sázavou se souborem Ludus 

Musicus, přičemž každý rok se představí jiné téma. Tato koncepce se jeví jako 

velmi atraktivní i pro pravidelné návštěvníky akce, kterým by jinak nemuselo 

vyhovovat každoroční opakování tematicky stejného repertoáru. Zkušenosti 

ze spolupráce se souborem Ludus Musicus jsou pro soubor Hora Fugit 

důležité, neboť ukazují perspektivy pojetí jednotlivých pořadů a my sdílené 

zkušenosti můžeme uplatnit ve vlastní tvorbě, stejně tak jako Ludus Musicus 

ty naše ve své. Oboustranně přínosná spolupráce nese plody i v pořadech 

realizovaných v rámci dotačních programů Městské části Praha 6.  

Název cyklu: Ad honorem St. Laurentii 

Ročník a doba trvání cyklu:  VIII. ročník 

Tradice: Lipnická tradice po sedmé od roku 2011 (hostováním) 

Financování: Památkový ústav České republiky 

Místo konání akce: hrad Lipnice nad Sázavou 

Doba konání akce: 22. července 2018 od 1500 

Pořadatel: Hrad Lipnice nad Sázavou 

Realizátor: LUDUS MUSICUS 

Umělecký vedoucí: František BĚHOUNEK 

Počet účinkujících: 11 

Přizvaní hosté: HORA FUGIT 

Počet provedených děl: 12 

Reklama a propagace: LUDUS MUSICUS & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 60 

Ohlasy na akci: Turisté i místní občané byli spokojeni. Líbil se jim jak vlastní koncert, tak 

oživení standardních prohlídek.  

Vyhodnocení: Historická hudba v historickém prostředí je inspirující a zkvalitňuje samotnou 

interpretaci. Samostatnou rovinou přínosu „hostování“ na kulturních 

pořadech partnerských organizací a subjektů je jejich koncepční i znalostní 

přínos, neboť vede nejen k nastudování historie míst, kde se tyto děje 

odehrávají, ale i k následným rozhovorům a konzultacím, během nichž nově 

nabyté poznatky dostanou oponenturu nebo jsou naopak rozvinuty 

a přinášejí nový úhel pohledu na celou řadu aspektů souvisejících s realizací 

obdobných kulturních a popularizačních aktivit. Uvádění reálií a vlastního 

obsahu našich programů do širších souvislostí je jednou z hlavních náplní 

činnosti souboru HORA FUGIT. 

 



 



   

 PŘÍLOHA VIII. – AD HONOREM B. M. V. ASSUMPTÆ 2018  

 

Název akce: AD HONOREM B. M. V. ASSUMPTÆ 

Záměr akce: Ad honorem B. M. V. Assumptæ je vystoupení koncipované ke slavnosti 

Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna). Tradice mariánských svátků a 

mariánský kult byly v historickém období velmi silné. Váže se k nim velké 

množství historicky významných míst s významnými kostely (včetně 

nejstaršího kostela na Pražském hradě) i venkovské kostelíky či zapadlé 

kapličky. Moderní doba žije svými tématy, a tak původní význam starých 

tradic pozvolna vyprchává z povědomí společnosti. Například bitva 

u Lepanta, která v roce 1571 definitivně zastavila námořní expanzi 

Osmanských Turků do Středomoří, byla každoročně v říjnu připomínána 

svátkem Panny Marie Vítězné, a to po celém křesťanském světě, neboť v této 

bitvě naposledy bojovali bok po boku katolíci i protestanti proti 

muslimskému ohrožení. Svátky jako tento spojovaly Evropany napříč 

jednotlivými národy, a tak měly hlubší význam než jenom religiózní. 

Název cyklu: Assumpta 

Ročník a doba trvání cyklu:  I. ročník 

Tradice: Mariánská tradice po prvé od roku 2018 

Financování: Obec Milešov 

Místo konání akce: kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Doba konání akce: 19. srpna 2018 od 1345 

Pořadatel: Obec Milešov 

Realizátor: HORA FUGIT & LUDUS MUSICUS 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR & František BĚHOUNEK 

Počet účinkujících: 3 

Přizvaní hosté: 0 

Počet provedených děl: 13 

Reklama a propagace: HORA FUGIT & LUDUS MUSICUS & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 35 

Ohlasy na akci: Malý venkovský kostelík umožnil vytvořit příjemnou atmosféru, kdy 

po skončení bohoslužby pokračovala poutní slavnost naším koncertem. Lidé 

měli příležitost si společně zazpívat a tuto skutečnost později v rozhovorech 

oceňovali. Zmiňovali zejména příjemné překvapení z celkového vyznění 

koncertu, neboť když na něj šli, netušili, co je čeká. Někteří po koncertě 

vyjádřili přání opět uspořádat podobnou akci. 

Vyhodnocení: Ač mohla být intenzivnější spolupráce představitelů obce s realizátory 

koncertu, tak pozitivní ohlasy posluchačů opodstatnily pořádání obdobných 

akcí i v dalších letech. Pro malá společenství je každý profesionálně pojatý 

koncert výrazným přínosem s dlouhodobým efektem. 

 



 



   



   



 



  



  

 PŘÍLOHA IX. – TAGORE 2018  

 

Název akce: TAGORE 2018 – Cesta melodie s R. Thákurem a Papiou Ghoshal 

Záměr akce: První koncert cyklu Via Melodica představil publiku novou koncepci pořadů 

realizovaných skupinou HORA FUGIT. Tato koncepce si klade za cíl postupně 

představovat významné osobnosti mající vztah k místu konání nebo tématu. 

Osobnost Rabíndranátha Thákura je světové veřejnosti dobře známá, neboť 

se jedná o nositele Nobelovy ceny za literaturu i autora dvou národních 

hymen. Ač má v Praze 6 svoji vlastní bustu i ulici, je často pro našince osobou 

prakticky neznámou, což je škoda, neboť on sám měl vřelý vztah k rodícímu 

se Československu v době první republiky i k jeho křesťanským a 

humanistickým hodnotám. Na tuto skutečnost jsme se rozhodli upozornit 

v profilu osobnosti tohoto indického spisovatele formou medailonku, který 

jsme četli v průběhu vystoupení. Poezii a písně Rabíndranátha Thákura 

představila významná indická umělkyně Papia Ghoshal se svým doprovodem. 

Na akci vystoupila i Beata Altior, která se pro tento pořad zabývala pod 

vedením Papii Ghoshal indickou tradiční hudbou. 

Název cyklu: Ad Honorem Ss. Trinitatis & Via Melodica & In Thea Concordia 

Ročník a doba trvání cyklu:  IV. ročník 

Tradice: Tagore – premiéra 
 Profil osobnosti – první profil v roce 2018 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 

Místo konání akce: kaple Nejsv. Trojice na Hadovce 

Doba konání akce: 30. srpna 2018 od 1800 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Realizátor: HORA FUGIT & Papia GHOSHAL & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Umělecký vedoucí: Papia GHOSHAL (hudba) & Jiří ALTIOR (přednáška, čajová degustace) 

Počet účinkujících: 8 

Přizvaní hosté: Papia GHOSHAL & Aleš LANG & Dimitris SRINIVASAN & Ladly MUKHOPADHAYA 

Počet provedených děl: 8 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 30 

Ohlasy & vyhodnocení akce: Ač se jednalo o první akci svého druhu, byla velmi vřele přijata jak publikem, 

tak i samotnými zahraničními umělci. Ti o ní referovali na indickém 

velvyslanectví i ve své domovině a následně vyhledali a navštívili ulici 

i pomník připomínající jejich významného krajana. Věhlas naší kapličky a 

pořadů konaných v rámci kulturně-vzdělávacích aktivit souboru HORA FUGIT 

tak přesáhl naši zemi, což se projevilo i v následující emailové komunikaci 

a současné nabídce vystoupit s podobně pojatým kulturně-popularizačním 

programem v Jižní Koreji. 

 



























 



 



 

 

  

Jiří Altior 



  



  



  



  

Jiří Altior 



 

  

 

 PŘÍLOHA X. – CESTA MELODIE S ROMANEM JANÁLEM 2018  

 
Název akce: CESTA MELODIE s Romanem Janálem 
 
Záměr akce: Operní pěvec Roman Janál je osobností evropského formátu a zároveň bydlí 

na Praze 6. I proto jsme se rozhodli věnovat mu druhý pořad našeho cyklu 

Via Melodica, který vedle samotného uměleckého vystoupení zahrnuje 

i precizně zpracované přiblížení osobnosti tištěnou formou. Natočili jsme 

s umělcem rozhovor a jeho první část publikovali v rámci materiálů 

distribuovaných při koncertě i na našem webu. Jednalo se opět o tematicky 

pojatý program, jehož součástí bylo i profesionálně přednesené průvodní 

slovo herce Františka Špačka, taktéž obyvatele naší čtvrti. Ten přednesl 

pojednání Beaty Altior o první české světici svaté Ludmile. O životě této 

přemyslovské mučednice vzniklo mnoho středověkých legend. František 

Špaček v jednom vstupu život kněžny Ludmily přiblížil a v dalších dvou 

vstupech přečetl úryvky z kronik a svatoludmilských legend. Součástí 

programu byly i skvělé varhaní improvizace Mikoláše Troupa. 

Název cyklu: Ad honorem St. Mathiæ & Via Melodica 

Ročník a doba trvání cyklu:  VIII. ročník cyklu Ad honorem St. Mathiæ  
I. ročník cyklu Via Melodica 

Tradice: Legendy, mistři a učitelé – premiéra 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 
 (reklama a propagace) 

 Komunitní centrum Matěj 
 V rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura II. – 2018 
 (příprava a provedení) 

Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou & fara u kostela sv. Matěje 

Doba konání akce: 9. září 2018 od 1430 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: HORA FUGIT  

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet účinkujících: 8 

Přizvaní hosté: Roman JANÁL & František ŠPAČEK 

Počet provedených děl: 7 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 65 

Ohlasy & vyhodnocení: Ohlasy z publika reflektovaly nejenom velmi profesionální hudební 

provedení, ale i rozsáhlejší mluvené slovo, jeho vlastní obsah i celkovou 

vyváženost programu. Pochvaly jsme se dočkali i za publikovaný medailonek. 

Nejenom hosté, ale i sám Roman Janál, se dožadují pokračování celé akce. 

Zajímavý ohlas přišel od našich varhaníků překvapených potenciálem varhan. 

 



 



   



   



 



  

Jiří Altior 



 



   



   



   



 

 

 

 

 

 

Poznal jsem totiž, že člověk je zcela podoben citadele. Rozboří zdi, aby dosáhl svobody, 

ale zbude z něho jen stržená a hvězdám otevřená pevnost. A vyvstane úzkost z nebytí. 

Nechť vystaví svou pravdu na vůni pražícího se révoví nebo na ovci, kterou je třeba 

ostříhat. Pravdu je třeba hloubit jako studnu. Rozptýlenému pohledu se ztrácí obraz Boha. 

A mnohem víc než cizoložná manželka, otevřená příslibům noci, toho ví o Bohu moudrý 

člověk, který našel svou celistvost a nezná nic jiného než váhu rouna. Citadelo, vystavím 

tě v srdci člověka. 

Antoine de Saint-Exupéry: Citadela 

Jiří Altior 



 



 



   



 



  



   



  



 



  



  



  



  



  



  



 

Jiří Altior: Stmívání 
 

Ve chvílích, kdy tmavě modré nebe 
ztrácí zdánlivě svůj jas, 

opuštěn všemi a uzavřen v sebe 
slyším vzdáleně Tvůj hlas. 

 
Jsa uprostřed davu, jenž nemá žádné krédo, 

otřásán zvraty, jež mi život působí, 
na cestě za Tebou opakuji jméno, 
které mi o Tobě vůbec nic nepoví. 

 
A o tom, zdali jsi a kde Tě mohu hledat, 

jakou máš tvář či jakou podobu, 
přemítám ve chvílích, kdy svět je mi cizím zcela, 

a svoji představu si vezmu do hrobu. 
 

 
 
 
  

Jiří Altior 



 

  



 

 

 

  





  



 

  

 

 PŘÍLOHA XI. – Dušičkový koncert Hora fugit 2018 s přednáškovým pásmem o rotundě sv. Matěje  

 

Název akce: HORA FUGIT „Čas pádí“ 

Záměr akce: Motem tradice dušičkových koncertů je při příležitosti slavnosti Všech 

svatých a památky zemřelých projevení úcty našim svatým, patronům 

a předkům. Koncepce programu přímo souvisí s ideou StaroMatějské pouti, 

protože se tímto hlásíme k odkazu našich předků zhmotněného v samotném 

kostele svatého Matěje. Letos jsme se věnovali nejranější historii našeho 

kostela – totiž původní rotundě založené knížetem Boleslavem II. Pobožným 

v roce 971. Tuto dobu i pravděpodobný způsob založení rotundy přiblížilo 

pásmo přednášek Beaty Altior, Františka Běhounka a Marie Kuldové. Tyto 

přednášky prokládaly hudební složku vystoupení, které přibližovalo ranou 

slovanskou historii včetně provedení glagolské mše (ve staroslověnštině). 

Koncert byl završen symbolickým uctěním vybraných čtyř zástupců našich 

předků, kteří spočívají na hřbitově u kostela sv. Matěje. 

Název cyklu: Ad honorem St. Mathiæ 

Ročník a doba trvání cyklu:  VIII. ročník 

Tradice: Dušičková tradice podruhé od roku 2017 & Přednáškové pásmo 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 

Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou & fara u kostela sv. Matěje 

Doba konání akce: 3. listopadu 2018 od 1600 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: HORA FUGIT & LUDUS MUSICUS 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR & František BĚHOUNEK 

Počet účinkujících: 11 

Přizvaní hosté: LUDUS MUSICUS & Marie KULDOVÁ & František ŠPAČEK 

Počet provedených děl: 12 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HOAR FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 65 

Ohlasy & vyhodnocení: Vlastní akce se po hudební a obsahové stránce vydařila, jenom mluveného 

slova bylo vzhledem k již chladnému počasí a nevytápěnému kostelu příliš 

mnoho. Dobrému pocitu z akce uškodila i menší návštěvnost. Jak jsme se 

později dozvěděli, její příčinou byla zřejmě i nedostatečná reklama 

(lidé litovali, že se o akci v jejich sousedství nedozvěděli). Ta zřejmě souvisela 

s absencí kohokoliv z Komunitního centra Matěj jak na akci samotné, tak 

i na následném pohoštěním, které připravily Marie Kuldová a Marie 

Hodinářová. Vlastní akce se přitom všem zúčastněným líbila. Přednášky byly 

nahrány a následně je Jiří Altior zpracoval a s komentovanými ilustracemi 

převedl do tištěné podoby (jsou součástí této výroční zprávy) a byly 

publikovány na webu souboru HORA FUGIT. 



   



   



   



   



 

  



 

Jiří Altior 



 



   



   



   



   



   



 



   



   



   



   



   



  



    



   



 



 

 

  



  



 

  



  



 



 

 

 PŘÍLOHA XII. – RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY 2018  

 

Název akce: RORÁTY Z RUDOLFINSKÉ PRAHY – Cesta melodie s Martinem Horynou 

Záměr akce: Záměrem, jenž neztratil na aktuálnosti, je nabídnout posluchačům atraktivní 

adventní hudbu coby alternativu k předčasně znějícím koledám, neboť ty 

k adventnímu času nepatří. Hosta letošního koncertu jsme oslovili proto, že 

se fundovaně jak po umělecké, tak i akademické stránce věnuje hudbě české 

renesance. Těžištěm tohoto koncertu se staly rorátní a adventní zpěvy z doby 

Rudolfa II., což přibližuje dobu vzniku Matějské poutní tradice. V rámci cyklu 

Via Melodica vznikl s Martinem Horynou obsáhlý profil jeho osobnosti.  

Název cyklu: Ad honorem St. Mathiæ & Via Melodica 

Ročník a doba trvání cyklu:  IX. ročník cyklu Ad honorem St. Mathiæ  
 I. ročník cyklu Via Melodica 

Tradice: Adventní tradice po deváté od roku 2010 
 Rorátní tradice po čtvrté od roku 2015 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ P6 Kultura 2017 

Místo konání akce: kostel sv. Matěje nad Šárkou 

Doba konání akce: 2. prosince 2018 od 1500 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: HORA FUGIT & DYŠKANTI 

Umělecký vedoucí: Martin HORYNA 

Počet účinkujících: 10 

Přizvaní hosté: soubor DYŠKANTI 

Počet provedených děl: 17 

Reklama a propagace: Lucie CHMELOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 40 

Ohlasy & vyhodnocení: Tento koncert je tradičně spojen s pořádáním výstavy Adventní zastavení, 

které je v kompetenci Komunitního centra Matěj. Protože ta se letos 

nekonala a zřejmě i proto absentovala reklama ze strany farnosti, dozvědělo 

se o našem koncertě jenom málo lidí. Přesto jich čtyřicet přišlo. Jejich reakce 

po koncertě byly plné nadšení. Hosté byli překvapení především erudicí 

Martina Horyny a oceňovali, že on s celým souborem vážili cestu až z Českých 

Budějovic. 

 



 



   



   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život každého člověka je cesta k sobě samému, pokus o cestu, náznak stezky. 

Žádný člověk nikdy nebyl docela a naprosto sám sebou; přesto každý usiluje se 

jím stát, jeden nejasně, druhý jasněji, jak kdo umí. 

Herman Hesse: Demian  

Jiří Altior 



 

 

 

 

 

 

Po staletí se myslelo, že nová hudba je lepší než ta dávná. Přitom tradice nese věci, které jsou pro 
naši moderní existenci velmi důležité: krásu, spiritualitu a toleranci.  

Jordi Savall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architekt může... sáhnout do plné pokladnice tradic, avšak to, co si zvolí, nechť nekopíruje, ale 
novým utvářením přizpůsobí svému účelu. 

Otto Koloman Wagner: Moderní architektura, r. 1896  
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 PŘÍLOHA XIII. – UNHOŠŤSKÉ RORÁTY 2018  

 

Název akce: UNHOŠŤSKÉ RORÁTY se společným zpěvem 

Záměr akce: Akce, která se již po čtvrté konala v Trojiční kapli na Hadovce, se zaměřuje na 

společný zpěv českých rorátů pod odborným vedením Michaela Pospíšila. 

Michael Pospíšil v rámci svého odborného výzkumu mapuje české i 

zahraniční hudební prameny. Unhošťské roráty, které zpracoval, jsou 

unikátním českým pramenem i odrazem doby, ve které vznikly.  

Název cyklu: Ad honorem Ss. Trinitatis 

Ročník a doba trvání cyklu:  IV. ročník 

Tradice: Adventní tradice – po desáté od roku 2010 
 Rorátní tradice – po páté od roku 2015 

Financování: Svatomatějská tradice – zachování, obnova, rozšíření 
 v rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura I. – 2017 
 (propagace) 

 Komunitní centrum Matěj 
 V rámci dotačního programu MČ Praha 6: Kultura II. – 2018 
 
Místo konání akce: kaple Nejsv. Trojice na Hadovce 

Doba konání akce: 21. prosince 2018 od 630 

Pořadatel: ŘkF u kostela sv. Matěje 

Realizátor: HORA FUGIT & Marie KULDOVÁ & Michael POSPÍŠIL 

Umělecký vedoucí: Michael POSPÍŠIL 

Počet účinkujících: 2 

Přizvaní hosté: Michael POSPÍŠIL 

Počet provedených děl: 1 

Reklama a propagace: Marie KULDOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 40  

Ohlasy na akci: Ohlasy na jitřní roráty vedené Michaelem Pospíšilem jsou veskrze pozitivní, 

což dokládá i jejich stále větší návštěvnost. Lidé ve svých reakcích zmiňují 

nejen vlastní hudbu a společný zpěv, ale i kouzelnou útulnou atmosféru, 

kterou v jinak zšeřelé neelektrifikované kapli vykouzlí světla svíček a luceren, 

jež si účastníci sami přinášejí. 

Vyhodnocení: Kouzlo společného zpěvu českých rorátů každým rokem přitahuje více 

účastníků i přes brzkou ranní hodinu, kdy se konají. Tato tradice má potenciál 

oživovat jinak nepřístupná nebo nevyužívaná sakrální místa, neboť forma a 

obsah setkání jsou ideální i pro malé kapličky, kterých je naše země plná. 

Kaple a kapličky je totiž velmi obtížné včlenit do kulturního života obcí v nichž 

stojí. Jedním z cílů našeho sdružení je i takto přehlížené kulturní dědictví 

připomínat a včleňovat do běžného života místní komunity.   

 

 



 



 

 

  



 

  



   

 PŘÍLOHA XIV. – EPIPHANIA 2019  

 

Název akce: EPIPHANIA – TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 

Záměr akce: Toto tříkrálové koledování vyšlo z osmileté tradice konané v kostele svatého 

Matěje. Vzhledem k tomu, že s kalendářním rokem 2018 skončil dotační 

program MČ Praha 6 pro projekt Svatomatějská tradice a tato akce neměla 

žádné další finanční zajištění, zvolili jsme jinou formu i místo konání. 

Neformální setkání se společným zpěvem koled bylo přesunuto do Trojiční 

kaple na Hadovce a o pohoštění bylo postaráno vlastním zajištěním 

realizátorů. V rámci těchto změn byla zvolena i nová forma setkání. Kromě 

písní k poslechu byly do programu zařazeny ve větším rozsahu i společně 

zpívané koledy. 

Název cyklu: Ad honorem Ss. Trinitatis 

Ročník a doba trvání cyklu:  IV. ročník 

Tradice: Tříkrálová tradice – poprvé v roce 2019 

Financování: HORA FUDIT & Marie KULDOVÁ 

Místo konání akce: kaple Nejsv. Trojice na Hadovce 

Doba konání akce: 5. ledna 2019 od 1500 

Pořadatel: HORA FUGIT & Marie KULDOVÁ 

Realizátor: HORA FUGIT & Marie KULDOVÁ 

Umělecký vedoucí: Beata ALTIOR 

Počet účinkujících: 12 

Přizvaní hosté: 0 

Počet provedených děl: 18 

Reklama a propagace: Marie KULDOVÁ & HORA FUGIT & CHAMBER OF TEA / Prague Tea Office 

Návštěvnost: 50 

Ohlasy & vyhodnocení Ač byla akce už od prosince inzerována ještě na tradiční místo konání, a to 

i v médiích, zúčastnilo se jí okolo padesáti lidí, což už přesáhlo kapacitu kaple, 

takže někteří stáli v chodbičce do kaple a jiní naslouchali zpěvu zpoza oken. 

Skvělou atmosféru si pochvalovali všichni zúčastnění a bylo patrné, že si přejí 

více takovýchto akcí. Marie Kuldová, paní Jarmila Nováková a další 

starousedlíci zajistili horké nápoje pro zahřátí a napekli a zdarma rozdávali 

sladkosti. Jiní účastníci zajistili přenosný stánek, další z celé akce pořizovali 

zvukový záznam (zde výslovně děkujeme dlouholetému příznivci i kolegovi 

muzikantovi a tvůrci technického řešení našich webových stránek Janu 

Novákovi) nebo fotili (a na tomto místě se sluší poděkovat jmenovitě 

manželům Novákovým, kteří pečlivě dokumentují prakticky všechny naše 

akce, o své snímky se dělí a zasílají je i do médií nebo dalším zájemcům). 

 



   



   



   



   



   



   



   



   



  



 

 

 
 
 

Jiří ALTIOR: Minulost  
 

V úsvitu tichých hvězd 
pod dojmem z vlahých nocí 

tajemství paláců dávno zbořených 
ožívá uvnitř nás jak luna o půlnoci 

a dávné oběti tíží jako hřích. 
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