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Proč poděkování?    

CACIO bylo založeno v červnu 1998 a již započalo dvacátý rok svých  aktivit. Dnešní 
večer jsme pojali jako poděkování členům, partnerům a kamarádům, kteří nám 
umožnili organizovat zajímavé akce. 

 

Program večera 

  

18.00  Uvítání a číše vína  

19.00  Koncert Pražského komorního orchestru 

 Jakub Fišer – housle, koncertní mistr 
 

Wolfgang Amadeus Mozart  
Divertimento D dur, K. 136 

Allegro 
Andante 
Presto 

 
Antonio Vivaldi 
Koncert č. 1 E dur „Jaro“ z cyklu Čtvero ročních dob op. 8 

Allegro 
Largo e pianissimo sempre 
Allegro pastorale 

 
 

Petr Iljič Čajkovskij  
Serenáda C dur 

Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo – Allegro 
moderato 
Valse: Moderato – Tempo di valse 
Élégie: Larghetto elegiaco 
Finale (Tema russo): Andante – Allegro con spirito 

  
20.15 Krátká diskuse osobností k téměř dvaceti letům CACIO  

20.20 Zahájení rautu  

22.20 Ukončení akce  



 

                                                                                        

Clam-Gallasův palác 

Na místě paláce stával ve 14. století dvůr moravského markraběte Jošta, synovce Karla IV., 
z něhož se zachoval klenutý prostor sklepa (původně 
přízemí) v jižní části objektu. 

V 16. století byl dům přestavěn na renesanční palác 
rodiny Kinských, který po zavraždění Viléma Kinského 
v Chebu v roce 1634 císař daroval Matyáši Gallasovi, 
jehož vnuk Jan Václav přikoupil několik sousedních 
domů a na jejich místě dal vybudovat dnešní palác. 
Skicu k projektu dodal císařský dvorní architekt Johann 
Bernhard Fischer z Erlachu. Mohutnými portály, 
s dvojicí gigantů a plastickými reliéfy Matyáše Brauna 
se palác řadí k nejpůsobivějším dílům pražského 
baroka. Vnitřek paláce je ukázkou velkolepého 
panského sídla svého budovatele. Palác byl postaven 
pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a 
jeho dědice, hlavně Kristiána Filipa Clam-Gallase 
z konce 18. století, kdy bylo dokončeno vnitřní zařízení 
budovy. 

Pohled do 1. nádvoří uzavírá kašna s postavou Tritona 
od M. B. Brauna. Hlavní schodiště, vybudované 
dodatečně v letech 1727–1729 má reliéfy a vázy z dílny Braunovy a na klenbě rozlehlou fresku 
Triumfu Apollónova od Carla Carlone. Štukatury provedli Santino Bussi, G. G. Fiumberti a Rochus 
Bolla. Od C. Carlone jsou i malby bohů a bohyň na klenbách odpočívadel schodiště a ve dvou 
sálech 2. patra (Olymp a Korunování umění a věd) a v knihovně (Luna, Hélios a Hvězdy). Vedle 
knihovny je v druhém patře krásný sál se štukováním a výzdobou ve slohu 2. rokoka z poloviny 

19. století. Místnosti prvního patra jsou upraveny také 
rokokově. Nedostavěný divadelní sál je z konce 
18. století. 

Palác sloužil jako hlavní městská rezidence rodu 
Gallasů (od roku 1757 Clam-Gallasů). Jde o velmi 
významnou stavební památku umístěnou v centru 
Prahy na tzv. královské cestě. Původní monumentální 
a reprezentativní pozdně barokní šlechtická rezidence 
v současné době patří Magistrátu města Prahy a sídlí 
v ní Archiv hlavního města Prahy. Ten zde ve 
spolupráci s dalšími organizacemi pořádá různé 
kulturní akce, výstavy a odborné konference. 

V severním sousedství dnešního paláce stával gotický 
kostel Panny Marie Na louži s farou. Po jeho zboření 
v roce 1791 a zrušení hřbitova byl palác rozšířen 
o ohradní zeď do Mariánského náměstí a kašnu. Část 
pozemku do poloviny 19. století zabírala 
Ringhofferova kotlárna.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vl%C3%A1dc%C5%AF_Moravy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%A1t_Moravsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kin%C5%A1t%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vil%C3%A9m_Kinsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb
https://cs.wikipedia.org/wiki/1634
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Gallas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_V%C3%A1clav_Gallas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernhard_Fischer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernhard_Fischer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l_(architektura)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gigant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reli%C3%A9f_(socha%C5%99stv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Bernard_Braun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neapolsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristi%C3%A1n_Filip_Clam-Gallas
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Triton_(mytologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Bernard_Braun
https://cs.wikipedia.org/wiki/1727
https://cs.wikipedia.org/wiki/1729
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Carlone&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tuk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Santino_Bussi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rochus_Bolla&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rochus_Bolla&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schodi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olymp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A9n%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lios
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tuk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoko
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoko
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Residence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gallasov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1757
https://cs.wikipedia.org/wiki/Clam-Gallasov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_cesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr%C3%A1t_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archiv_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstava
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A1_konference
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Na_lou%C5%BEi
https://cs.wikipedia.org/wiki/1791
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ringhofferovi


 

                                                                                        

PKO – Pražský komorní orchestr 

Pražský komorní orchestr patří mezi čtyři nejstarší komorní orchestry v 

Evropě. Vznikl v roce 1951 a jeho historie nebyla od té doby nikdy přerušena. 

Profiloval se jako orchestr tzv. mozartovského obsazení (34 hudebníků), který 

byl schopný hry bez dirigenta. V začátcích své existence se soustředil 

především na interpretaci starší české hudby, klasicismu a raného 

romantismu. Později do svého repertoáru zařadil také skladby 20. století a 

posléze začal uvádět i zcela nová díla soudobých skladatelů. V současné 

době má PKO na svém kontě řadu premiér.   

 

PKO se velmi rychle zařadil mezi nejžádanější hudební tělesa v zemi a již rok 
po svém vzniku hostoval na tehdy začínajícím festivalu Pražské jaro. Za více 
než 60 let své existence odehrál mnoho stovek koncertů doma i v zahraničí, 
příští rok na podzim oslavíme třítisící pětistý koncert orchestru. Zájezdová 
historie PKO je velmi bohatá: s výjimkou Antarktidy účinkoval na všech 
kontinentech – celkem v 64 zemích. Vedle evropských turné (při kterých 
navštívil všechny státy kromě Albánie) absolvoval deset turné po Jižní 
Americe, šestnáct v USA a Kanadě a devět v Japonsku. 
 

Orchestr spolupracoval s řadou uměleckých osobností zvučných jmen. 

Z dirigentů to byli např. Sir Charles Mackerras, Václav Neumann či Petr 

Altrichter. Ze sólistů můžeme jmenovat mezi jinými Maxima Vengerova, 

Mischu Maiského, Jana Simona, Martina Kasíka, Dagmar Peckovou, Janu 

Bouškovou, Ivana Ženatého, Ivo Kahánka či Alici Saru Ott.  

 

PKO nahrál bezpočet titulů pro společnosti Supraphon, Denon, BMG, Decca, 

Telarc a další. V jeho rozsáhlé diskografii nechybí řada významných ocenění, 

jako je „Zlatá deska Supraphonu“ v roce 1987 za jeden milion prodaných 

gramofonových desek, „Wiener Flötenuhr“ či „Grand Prix du Disque“ od 

Académie Charles Cros.  

 

Další informace naleznete na www.pko.cz. 

Nejčerstvější zprávy o dění v orchestru 

sledujte na facebookové stránce Prague 

Chamber Orchestra.  

  

 



 

                                                                                        

Jakub Fišer 

Vystudoval Gymnázium Jana Nerudy, Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v 
Praze. S úspěchem se zúčastnil celé řady mezinárodních soutěží (mj. Beethovenův Hradec, 
Kociánova houslová soutěž) a mistrovských kurzů (Shlomo Mintz, Stephen Shipps, Volkhard 
Steude). Jako sólista účinkoval na mnoha koncertech českých orchestrů (mj. Česká filharmonie, 
Pražská komorní filharmonie ad.). Působil jako koncertní mistr Pražské komorní filharmonie, 
hostující koncertní mistr České filharmonie a Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern. Aktivně se věnuje komorní hře a vystupuje s předními sólisty a komorními hráči – 
Danielem Hopem, Paulem Neubauerem, Josephine Knight, Raphaelem Wallfischem, Jiřím 
Bártou, Josefem Špačkem, Janem Mráčkem, Ivo Kahánkem ad. V roce 2011 obdržel cenu 
Nadace Josefa Hlávky, od roku 2013 je primáriem Bennewitzova kvarteta. 
 
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 

složil téměř tři desítky divertiment. Jedná se většinou o kratší zábavnější díla. Ve svých šestnácti 
letech složil trojici divertiment K. 136–138, kterým se někdy také říká Salcburské symfonie. Tato 
divertimenta, stejně jako řada dalších Mozartových skladeb z tohoto salcburského období, byla 
komponovaná pro různé slavnostní příležitosti: jmeniny, narozeniny, svatby, Nový rok apod. 
Divertimento D dur K. 136 (někdy též označované jako Salcburská symfonie č. 1) z počátku roku 
1772 je třináctiminutová třívětá skladba ve stylu italských předeher. 
 

Antonio Vivaldi (1678–1741) 

přezdívaný kvůli zrzavým vlasům „rudý abbé“, složil přibližně 440 koncertů! Nejvíce ho ale 
proslavila čtveřice houslových koncertů nazvaná souhrnně Čtvero ročních dob. Vivaldi dával 
skladbám rád programní názvy. Každému z této čtveřice koncertů skladatel vetkl do záhlaví 
sonet, jehož verše se znovu vynořují v partituře, čímž je názorně řečeno, co má hudba v danou 
chvíli představovat. Dalo by se říci, že Vivaldi se tak stal jedním z předchůdců tzv. programní 
hudby. V koncertu s názvem Jaro můžeme slyšet skladatelovo hudební znázornění ptáků, 
potůčků, pastýřské idyly nebo venkovského tance. Ve druhém koncertu – Létě – se potkáváme s 
řeckými bohy západního a severního větru Zefyrem a Boréem, ale také s komáry a v závěru s 
velkou letní bouřkou. V Podzimu Vivaldi vykresluje tanec, žně, opilý spánek, lov či útěk. V Zimě 
slyšíme například drkotání zubů nebo naopak pohodu domáckého posezení u kamen. Koncerty 
vyšly poprvé v roce 1725 ve sbírce dvanácti houslových koncertů pod názvem Zkouška harmonie 
a invence. Také další koncerty v této sbírce mají programní názvy, např. Mořská bouře, Lov, 
Potěšení. Pro nás není bez zajímavosti, že sbírku Vivaldi věnoval hraběti Václavu Morzinovi. 
 

Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893) 

vytvořil na poli orchestrální hudby legendární šestici symfonií, řadu předeher, symfonických básní, 
koncertů a také pozdněromantickou Serenádu pro smyčce C dur. Čajkovskij ji složil dle vlastních 
slov „úplně náhodou“ v roce 1880 jako „něco mezi symfonií a smyčcovým kvartetem“. Poté, co ji 
dokončil, napsal svému nakladateli: „Jsem přemožen láskou k této skladbě a nemohu se dočkat, 
až se bude hrát“. Poprvé Serenáda zazněla soukromě na začátku prosince 1880 na Moskevské 
konzervatoři, první veřejné provedení se uskutečnilo o rok později v Petrohradu pod taktovkou 
českého skladatele a dirigenta Eduarda Nápravníka. 

  



 

                                                                                        

Termíny 15. Ročníku soutěže 

30.10.2017  schválení poroty soutěže 

31.1.2018    uzávěrka přihlášek 

22.2.2018    1. prezentace finalistů  

1.3.2018      2.prezentace finalistů 

22.3.2018    vyhlášení vítězů   

Co je soutěž IT projekt roku    

Každoročně hledáme zajímavé informatické projekty a chceme se jimi inspirovat. Proto 

organizujeme soutěž, ve které je hlavním cílem ocenit nejlepší projekty vývoje 

případně implementace informačních technologií, pečovat o jejich mediální 

presentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. 

Účast v soutěži je umožněna jednotlivcům, podnikům, institucím, korporacím, spolkům 

a sdružením či jakýmkoliv jiným subjektům včetně organizací státní správy 

a samosprávy bez omezení místem podnikání, majetkovým vlastnictvím či lokalizací 

jednotky. 

 

Startuje 15.ročník soutěže 

 

Další tentokrát již 15. ročník prestižní soutěže IT projekt roku je připraven a můžete se 
dopředu seznámit s jeho pravidly a podmínkami. 
Čeká nás ročník, který navazuje na řadu úspěšných ročníků, kdy můžeme hrdě říci, že 
počet přihlášek má stoupající tendenci a kvalita přihlášených projektů je vysoká. Zájem 
o soutěž má za následek vzrůstající zodpovědnost hodnotitelů, kteří mají nelehkou 
úlohu v tak silném počtu srovnatelně 
kvalitních projektů. Pro infromatiku je 
to ale dobrá zpráva. IT se rozvíjí a 
CACIO může soutěží přispět k 
publikaci toho nejlepšího, co může IT 
v soukromé i státní sféře nabídnout. 

Pokud máte za sebou kus poctivé 
práce odvedené na IT projektu v 
roce 2017, neváhejte a přihlašte 
své dílo do 15. ročníku soutěže IT 
projekt roku. Termín odevzdání 
přihlášek je 31. ledna 2018. 

 

Těšíme se na Váš projekt 

  



 

                                                                                        

Vybrané akce, které pro Vás také připravujeme                                     

V historických prostorách staroměstské radnice se uskuteční dne 19.10.2017 
VIP SETKÁNÍ s představením oceněných projektů 14.ROČNÍKU SOUTĚŽE IT 
PROJEKT ROKU Řídící výbor CACIO a odborná porota si velmi váží úsilí, které 

realizátoři vynaložili při realizaci oceněných projektů a zvláště při jejich přihlášení do 
soutěže ITPR. Tato VIP akce je příležitostí k prezentaci odbornou porotou oceněných 
projektů.  
Součástí akce bude i komentovaná prohlídka historických prostor radnice. 
 

FÓRUM JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT IT, 22. 6. 2017. Žijeme v době, kdy informatika již 
není něčím výjimečným a stává se integrální částí podnikových procesů a 
našich životů. Zároveň se zvyšují požadavky na stabilitu, rychlost změn, 
vysokou bezpečnost a flexibilitu. Úspěšný management informatiky musí na 
tyto změny efektivně reagovat a aktivně tak pomáhat celopodnikovému 
managementu plnit cíle organizace. Budeme diskutovat s osobnostmi 
nejenom z informatiky, jaké je cesta k úspěchu. 
 
Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se konal již 13. ročník slavnostního večera, který pod názvem 
CACIO v GALA každoročně pořádá spolek CACIO. V rámci této akce budou 

vyhlášeny výsledky 15.ročníku prestižní soutěže IT projekt roku.  
 

Něco o CACIO 

CACIO bylo založeno v červnu 1998, letos pomalu naplňujeme 20 rok působení na 

českém trhu. Podařilo se nám vybudovat silný a respektovaný spolek, který 
pomáhá utvářet si názory, hledat odpovědi a hlavně inspiraci u úspěšných. 
 
Daří se organizovat soutěž IT projekt roku, včetně slavnostního předání cen 
na galavečeru a následného představení vítězů soutěže. Dále ročně 
organizujeme dvě konference a 5 otevřených seminářů a podílíme se na cca 
30 odborných setkání, konferencí či seminářů, kde jsme se věnujeme 
praktickým aspektům řízení vnitropodnikové informatiky.   
Novinkou v aktivitách je Poděkování za aktivity v CACIO, které prvně proběhlo 
formou odborné přednášky na téma Egyptologův pohled na konec civilizací 
nejen egyptských, na kterou jsme letos navázali koncertem vážné hudby. 
 
 Za zmínku stojí i velice kvalitní práce odborných sekcí, jak energetické, tak i 
sekce veřejné správy.  
 

K dnešnímu dni má CACIO 176 členů. Více informací je na www.cacio.cz, kde je ke 

stažení i přihláška do spolku.  

http://www.cacio.cz/


 

                                                                                        

Poděkování CACIO 

 

Zlatí partneři CACIO 

                     

 

 

 

             

 

Partneři večera: 

                 

                                                    

Děkujeme za podporu organizace akce a těšíme se na další setkání. 


