Kultovní pražský klub Rock Café byl ve svých začátcích neodmyslitelně spjat s uměleckým
sdružením Nový horizont. Toto dobrovolné sdružení založili Jaroslav Zajpt, který stál jako předseda
v jeho čele, dále pak V.Chrenovský, J.Raušer, R.Skokan, P.Zvolenský, J.Šimeček, D.Šustr a
J.Vondrášek, kteří tvořili koordinační radu. Dne 5.ledna 1990 vyšlo prohlášení této umělecké skupiny
a 22.ledna se konala valná hromada a Nový horizont se stal pevně právně registrovanou agenturou.
Hlavním úkolem Nového horizontu bylo sdružovat odlišné skupiny umělců, poskytovat jim především
agenturní, právní a manažerskou pomoc, a pak dále podporovat všechny mladé začínající skupiny a
interprety.
Mezi spřízněné kapely sdružení patřily soubory jako např. Tichá dohoda, Mercedes, Toyen, Jižní
pól atd.
Pod záštitou Nového horizontu vyšel i sampler souborů, které Nový horizont sdružoval.
Program Nového horizontu:
1)
Zprostředkovatelská činnost, zajištění koncertů, ozvučení, osvětlení, doprava,
propagace (plakáty a jiné)
2)
Vydavatelská činnost – časopis Nový horizont, propagační letáky, plakáty, kompilace
nahrávek audio a video, vysílací časy v rádiu i ČST
3)
Klubová činnost ve vlastním klubu – klub v centru Prahy
4)
Právní ochrana tvorby ve sdružení umělců
5)
Archivní a informační činnost – informace o volných postech v kapelách, o volných
muzikantech, nástrojích apod.
Autorem loga Rock Café – „rockového anděla“ – je uznávaný výtvarník Martin Pálka, který
spolupracuje například s galerií Rudolfinum.
Dnes je Rock Café, které i nadále vlastní firma Nový horizont spol. s r.o. (nynější majitelé
společnosti jsou Pavel Svoboda a ing.Michal Pánek), jedním z nejvýznamnějších a
nejnavštěvovanějších pražských klubů. Jeho výhodou je jednak to, že leží v centru města (Národní 20,
110 00 Praha 1), i to, že se jedná o multimediální prostor.
Podobně jako jiné pražské kluby i Rock Café ještě v nedávné době řešilo problémy s pronikajícím
hlukem a muselo tak končit veškeré živé produkce ve 22.00, nicméně v současnosti jsou už dokončeny
veškeré stavební úpravy suterénu klubu – díky vstřícnosti a finanční podpoře Městské části Prahy 1
jsou výsledkem rozsáhlé rekonstrukce zbrusu nové prostory hudebního sálu, kompletní renovace
suterénu klubu a nově vybudovaná galerie.
S tím samozřejmě přichází i řada vylepšení, jež jsou přínosná především pro hudebníky a
návštěvníky samé. Většina z nich totiž jistě ocení nejen zrušení dosavadního omezení živého hraní do
dvaadvacáté hodiny, ale i nový zvukový i světelný aparát, výkonnou vzduchotechniku a originální
design nových prostor. Ke spokojenosti hostů zajisté přispívá i další bar přímo na sále a také v chill out
zóně, kde je taktéž možnost projekcí. Další předností oproti minulosti je i celkově rozšířená kapacita
klubu,
která
umožňuje
shlédnout
program
početnějšímu
publiku.
V blízké budoucnosti navíc na místě bývalého hudebního sálu vznikne tzv. RockCabaret, který
otevře řadu možností pro alternativní žánry jako jsou divadla (některé divadelní spolky už zde dokonce
svá představení hrají) experimentální performance, literární večery a promítání zajímavých filmů.
Rock Café tak rozšíří svůj kulturní záběr na skutečně multikulturní prostor.
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ROCK CAFÉ
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Tel./Fax: 224 933 947
Produkce: Tereza Fišerová (+420/608/702 008)

Otevírací doba:
pondělí-pátek
10.00 – 03.00
sobota
17.00 – 03.00
neděle
17.00 – 01.00

www.rockcafe.cz

