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	 Zpěvák,	herec,	moderátor,	konferenciér,	beatboxer	a	vokální	im-
provizátor Ondřej Havlík,	známý	jako	En.dru,	patří	k	nejlepším	
evropským	beatboxerům.	Vystudoval	herectví	na	 JAMU	a	své	první	
angažmá	získal	v	divadle	Polárka,	kde	hrál	a	zpíval	pro	dětské	divá-
ky.	Současně	hostoval	v	Divadle	Husa	na	provázku	a	v	HaDivadle.	
En.dru	prezentuje	svoji	one-man-jam	beatboxovou	show,	jejíž	součás-
tí	je	vedle	samotné	beatboxově-vokální	improvizace	i	hudební	impro-
vizace	 s	 použitím	 tzv.	 loopingu.	 K	 této	 disciplíně	 je	 potřeba	 malá	
„mašinka“.	Ta	funguje	jako	smyčkovač	nahraných	stop,	které	En.dru	
postupně	 natáčí	 přímo	 před	 posluchači	 jen	 hlasem	 a	 pusou!	 Vzni-
kají	 tak	 živé	a	 cappella	 improvizace	nejrůznějších	 hudebních	 stylů	
(electro,	hip-hop,	acid	 jazz,	 funky,	etno…).	Třeba se bude beatbox 
jednou vyučovat při hudební výchově,	myslí	si	Ondřej	Havlík,	který	
dětské	pořady	v	brněnské	filharmonii	uvádí	už	šestou	sezonu.	
	 Skladatel	a	klavírista	Zdeněk Král	studoval	na	konzervatořích	
v	Teplicích	(kontrabas)	a	Jaroslava	Ježka	v	Praze	(klavír);	na	JAMU	
v	Brně	absolvoval	obor	 kompozice.	 Jako	 skladatel	 se	pohybuje	na	
hranicích	žánrů,	často	je	kombinuje	a	dává	se	ovlivnit	různými	styly.	
Komponuje	 hudbu	 scénickou,	 filmovou,	 skladby	 ovlivněné	 jazzem,	
etno	stylem,	 také	však	velké	kompozice	pro	sbory,	orchestry	a	big-
-beatové	 ansámbly	 (Carmina Burana 2 – O lidské duši, Evropská 
kantáta).	 Za	 mnohé	 z	 nich	 získal	 řadu	 ocenění	 –	 nedávno	 se	 stal	
finalistou	 mezinárodní	 skladatelské	 soutěže	 Songwriting	 Contest		
v	Londýně.	Jako	klavírista	a	improvizátor	vystupuje	ve	svém	sólovém	
recitálu,	v	představení	Nekorektní skeče	a	jako	Zdeněk	v	pořadu	pro	
děti	Hýbánky.	 Koncertuje	po	 celé	 republice,	 také	 v	Belgii,	Němec-
ku,	Rusku,	Rakousku	nebo	Turecku.	Spolupracuje	s	Filharmonií	Brno		
a	s	Magdalenkou,	přípravným	oddělením	Kantilény,	pro	niž	nedávno	
napsal	stejnojmennou	skladbu.
	 Televizní	 režisér	 a	 scenárista	 Rudolf Chudoba	 spolupracuje		
s	Filharmonií	Brno	už	sedmým	rokem;	píše	scénáře	a	režíruje	dětské	
pořady.	Malé	posluchače	si	získal	především	tematickými	cykly	Chci 
být…	 (muzikantem, slavný jako Mozart, skladatelem),	 Jak se…	 (na 
co hraje a píská, dělá hit, zpívá ve sboru, do toho tluče)	aj.	V	Čes-
ké	televizi	realizoval	řadu	pohádek,	hudebních	projektů,	dokumentů		
i	zábavných	pořadů.	Z	hudebních	cyklů	jmenujme	např.	Orbis musi-
cae pictus, O písničkách a tancování, Terra musica,	z	hudebních	po-
řadů	Poslední concertino, Suita pro jeden život, Italianissimo Salieri, 
Fenomén Štědroň, Leonard Bernstein – Mše, Thank You, Sir Charles, 
Gustav Brom Big Band,	z	dokumentů	si	zaslouží	pozornost	Pražské 
jaro, Osud jménem Tugendhat, Památky na prodej	atd.,	mezi	jeho	zá-
bavnými	pořady	vynikly	cykly	Manéž Bolka Polívky	a	Bolkoviny.	Pod	
názvem	Všechny ty zázračné děti	režíroval	dokument	o	nejmenších	
mozartovských	klavíristech.	
	 Zdeněk Nádeníček	začal	svou	hudební	dráhu	nejprve	studi-
em	hry	na	hoboj,	a	to	na	brněnské	konzervatoři	a	JAMU.	Během	stu-
dií	získal	četná	ocenění	a	titul	laureáta	na	domácích	interpretačních	
soutěžích.	V	premiéře	provedl	řadu	děl	českých	i	zahraničních	autorů;	
za	všechny	uveďme	např.	Concertino pro anglický roh	Pavla	Zemka.	
V	 roce	1991	se	 stal	 členem	brněnské	filharmonie	 jako	sólový	hráč	
na	anglický	 roh.	 Jako	pedagog	hry	na	hoboj	působil	 na	brněnské	
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konzervatoři	 i	na	JAMU.	Je	členem	orchestru	Czech	Virtuosi,	s	nímž	
spolupracuje	také	jako	dirigent.
	 Dirigování	studoval	od	roku	2005	na	brněnské	konzervatoři.	Krát-
ce	nato	byl	angažován	jako	hlavní	dirigent	mistrovských	kurzů	v	Bielu	
(Švýcarsko).	 V	 roce	 2011	 dirigoval	 Kammerorchester	 Köln	 v	 rámci	
projektu	„Sommerfestspiele	in	Deutschland“,	o	rok	později	debutoval	
jako	dirigent	s	Czech	Virtuosi	v	Japonsku,	kde	pravidelně	od	té	doby	
hostuje.	 V	 letech	 2015–2017	 byl	 dirigentem	 orchestru	 Konzervato-
ře	 Evangelické	 akademie	 v	 Olomouci,	 od	 roku	 2014	 spolupracuje		
s	Filharmonií	Brno	na	celé	řadě	projektů.	V	současné	době	je	dirigen-
tem	Komorního	orchestru	města	Blanska.	

Prosíme	posluchače,	aby	zaujali	svá	místa	včas,	vypnuli	mobilní	tele-
fony	a	během	koncertu	nefotografovali.	Po	jeho	začátku	není	vstup	do	
sálu	umožněn.	Změna	programu	a	účinkujících	vyhrazena!

Děkujeme partnerovi

Za podporu a spolupráci děkujeme 

Zveme vás na

Brzy budou Vánoce,	2.	ab.	koncert	Rodinného	abonmá	v	Besed-
ním	 domě	 21.	 12.	 2019	 v	 10:30:	 Čajkovskij	 Louskáček	 (výběr	
z	baletu),	Bartók	Písně	pro	dětský	sbor	a	orchestr,	Nicolai	Vánoční	
předehra;	Kantiléna,	Filharmonie	Brno,	dirigent	Dennis	Russell	Davies,	
moderuje	Marie	Kučerová

Filharmonie	Brno,	příspěvková	organizace
Komenského	náměstí	534/8,	602	00	Brno,	 	+420	539	092	801
www.filharmonie-brno.cz,	www.salprobrno.cz

Statutární	město	Brno	finančně	podporuje	Filharmonii	Brno.	Vybrané	
koncerty	se	konají	za	finanční	podpory	JmK	a	MK	ČR.



MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ /	arr. MAURICE RAVEL
Obrázky z výstavy 
1.	věta	Promenáda	

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
Hudba k ohňostroji,	suita	HWV	351
Ouvertura:	Allegro	

ZDENĚK KRÁL 
Sakrates	pro	žesťové	kvinteto
(světová	premiéra)

RICHARD WAGNER
Valkýra 
úryvek	z	předehry	k	3.	jednání	

přestávka	I	20'

ANTONIO VIVALDI
Koncert C dur pro	dvě	trubky	a	smyčce	RV	537
1.	věta	Allegro

JULIUS FUČÍK 
Vjezd gladiátorů,	pochod	op.	68	

LEOŠ JANÁČEK
Sinfonietta 
3.	věta	Králové	klášter:	Moderato								

MARC-ANTOINE CHARPENTIER 
Te Deum 
Preludium

Ondřej Jurčeka, Petr Hojač trubky
Karel Hofmann lesní	roh
Pavel Debef, Jiří Vydra trombony
Petr Jirák tuba

moderátor	Ondřej En.dru Havlík
skladatel Zdeněk Král
scénář	a	režie	Rudolf Chudoba
 
Filharmonie Brno
dirigent	Zdeněk Nádeníček 

Do	minulé	sezony	 jsme	vstupovali	 s	myšlenkou	představit	našim	dět-
ským	posluchačům	 jednotlivé	nástrojové	sekce,	které	dohromady	vy-
tvářejí	 takový	 orchestr,	 jako	 je	 Filharmonie	 Brno.	V	 té	 letošní	 v	 této	
snaze	rádi	pokračujeme	a	ve	spolupráci	se	scenáristou	Rudolfem	Chu-
dobou	jsme	připravili	setkání	s	nástroji	žesťové	a	bicí	sekce.
	 Dnešní	pořad	má	název Fanfáry pro žestě	a	představí	skupinu	
žesťových	dechových	nástrojů	(tedy	trubku,	lesní	roh,	trombon	a	tubu),	
jež	dodávají	hudbě	viditelný	i	slyšitelný	lesk.	Říká	se,	že	tam,	kde	znějí	
žestě,	děje	se	většinou	něco	mimořádného.	O	hráčích,	kteří	na	ně	hra-
jí,	napsal	výstižně	dr.	Jiří	Beneš,	dlouholetý	člen	orchestru	a	dramaturg	
filharmonie,	dnes	dramaturg-redaktor.
Trubka:	„Vzhledem	ke	svým	rozměrům	je	 trubka	nástrojem	podivu-
hodně	 průrazným;	 už	 trojice	 trumpetistů	 dokáže	 dát	 zvuku	 velkého	
orchestru	nádherný	kovový	 třpyt.	A	naopak:	dovedeme	si	představit	
něco	melancholičtějšího	než	sólo	osamělé	trubky?“
Lesní roh:	„Hráčů	ve	skupině	lesních	rohů	bývá	víc	než	v	ostatních	
skupinách	žesťové	sekce;	vedle	nádherných	sólových	výstupů,	jimiž	se	
symfonická	 literatura	 hemží,	 přednášejí	 hornisté	 tradičně	 ve	 čtyřech	
klasické	lovecké	scény.“
Trombon:	 „Na	 trombonistech	 je	 ze	 všech	 dechových	 hráčů	 nejvíc	
vidět,	když	hrají	–	a	mají-li	být	také	slyšet,	dokáží	se	náležitě	prosadit.	
Jinak	jsou	–	stejně	jako	ostatní	hráči	středních	poloh	–	nenápadnou,	
ale	tím	nezbytnější	zárukou	kvality	celkového	zvuku	svého	orchestru.“
Tuba:	„Tubista	je	jako	žesťový	basový	hlas	na	celý	orchestr	sám.	Díky	
rozměrům	svého	nástroje,	na	němž	je	všechno	velké,	na	to	stačí;	a	ač	
to	vypadá	neuvěřitelně,	dokáže	tento	hlas	rozhýbat	jako	houslový	vir-
tuos	ten	svůj.“

Ondřej Jurčeka	 hraje	 na	 trubku	od	13	 let,	 nejprve	 v	péči	 svého	
otce,	později	na	Konzervatoři	Brno	a	Janáčkově	akademii	múzických	
umění	v	Brně.	Je	 laureátem	několika	mezinárodních	soutěží,	účastnil	
se	mnoha	interpretačních	kurzů	(např.	u	Reijera	Dorresteijna	v	Hong-
-Kongu).	Stálé	angažmá	získal	ve	filharmoniích	ve	Zlíně	a	Olomouci,	
v	Městském	divadle	Brno	a	Národním	divadle	Brno.	Nyní	působí	jako	
sólo	trumpetista	Filharmonie	Brno,	dále	je	členem	FOKu,	sólo	kornetis-
tou	Moravia	Brass	Bandu	a	členem	komorního	souboru	Czech	Brass,	
sestaveného	z	hráčů	České	filharmonie.	S	orchestry	spolupracuje	i	jako	

sólový	hráč;	jako	jediný	sólista	se	podílel	na	světové	premiéře	sklad-
by Century Dance	pro	pět	různých	trubek	a	orchestr	Zdenka	Merty.	
 Petr Hojač vstoupil	 do	 světa	 hudby	 v	 deseti	 letech	 na	 ZUŠ		
v	rodném	Hodoníně.	Ve	studiu	pokračoval	na	brněnské	konzervatoři,	
Akademii	múzických	umění	v	Praze	a	JAMU	v	Brně	a	vzdělání	završil	
doktorským	 programem	 v	 oboru	 interpretace	 a	 teorie	 interpretace.	
Orchestrální	praxí	prošel	v	brněnském	i	pražském	Národním	divadle,	
u	orchestru	Evropské	hudební	akademie;	členem	brněnské	filharmonie	
je	od	roku	2007.	Od	téhož	roku	působí	pedagogicky	na	Konzerva-
toři	Brno.	Z	bohatého	výčtu	jeho	sólových	vystoupení	uveďme	např.	
provedení Sonatiny pro trubku a klavír	Bohuslava	Martinů	a	skladby	
s	názvem	Debutant	Herberta	L.	Clarka	na	festivalu	Moravský	podzim.
 Karel Hofmann	je	absolventem	obou	brněnských	uměleckých	
škol	–	 konzervatoře	 i	 JAMU.	Během	studií	 se	zúčastnil	 řady	horno-
vých	soutěží,	kde	získával	přední	umístění.	Od	roku	2000	je	členem	
Filharmonie	 Brno	 a	 od	 roku	 2001	 je	 také	 jejím	 prvním	 hornistou.	
Působil	nebo	působí	v	žesťových	souborech	Brass	6,	v	hornovém	kvar-
tetu	Brněnští	hornisté	a	v	 Janáček	Ensemble.	 Jako	hornista	hostoval		
u	předních	českých	symfonických	orchestrů.	Pětadvacet	let	se	věnoval	
rockové	hudbě	jako	baskytarista.
 Pavel Debef	je	členem	skupiny	trombonů	neboli	pozounů.	Stu-	
doval	 na	 Janáčkově	 konzervatoři	 v	 Ostravě,	 Janáčkově	 akademii		
v	Brně	(hra	na	trombon,	 interpretace	a	 teorie	 interpretace	v	doktor-
ském	studijním	programu	–	Ph.D.)	a	krátce	v	Cardiffu	u	prof.	Price.	
Působil	 v	Městském	divadle	Brno,	 spolupracoval	např.	 s	Vojtěchem		
Dykem	a	B-Side	Bandem,	Moravskými	žesti	či	Ostravským	rozhlaso-
vým	orchestrem.	Orchestrální	praxí	prošel	u	našich	předních	symfo-
nických	těles;	v	brněnské	filharmonii	hraje	od	roku	2007	na	basový	
trombon.	Současně	působí	pedagogicky	na	ZUŠ	v	Kopřivnici,	Janáč-
kově	konzervatoři	a	Fakultě	umění	Ostravské	univerzity.	
	 Jiří Vydra	 začal	 hrát	 v	deseti	 letech	nejprve	na	baskřídlovku		
a	ve	dvanácti	na	trombon.	Po	ukončení	studia	na	kroměřížské	konzer-
vatoři	pokračoval	na	 Janáčkově	akademii	 v	Brně.	Na	 interpretační	
soutěži	v	Kraslicích	se	umístil	na	3.	místě	s	postupem	na	soutěž	Praž-
ského	jara,	na	níž	získal	ocenění	prvního	stupně.	Ještě	před	absoluto-
riem	JAMU	vyhrál	konkurz	do	Filharmonie	Brno	(1981)	a	zde	působí	
na	místě	prvního	trombonisty	a	vedoucího	skupiny	doposud.	Během	
své	profesionální	činnosti	jako	sólista	i	jako	komorní	hráč	vystupoval		
s	 řadou	 souborů	 a	 filharmonií	 a	 navštívil	 snad	 všechny	 kontinenty.	
Více	než	deset	let	vyučoval	na	katedře	dechových	nástrojů	na	Hudeb-
ní	fakultě	JAMU.
	 Petr Jirák	 je	 nejen	 dlouholetým	 filharmonickým	 hráčem,	 ale	
také	zdatným	aranžérem	skladeb,	které	se	uplatňují	zejména	na	kon-
certech	 netradičního	 zaměření.	 Vystudoval	 brněnskou	 konzervatoř	
ve	třídě	Ladislava	Kabourka	a	vzápětí	byl	přijat	na	místo	tubisty	do	
Filharmonie	Brno.	Z	obsáhlého	výčtu	 jeho	aranžmá	 jmenujme	ales-
poň	rozpis	a	finální	úpravu	skladeb	pro	Vojtu	Dyka	a	B-Side	Band,	
orchestrální	aranžmá	skladeb	skupiny	Pink	Floyd	pro	Q	Vox	a	Mo-
ravskou	filharmonii	Olomouc	nebo	symfonické	zpracování	slavných	
melodií	skupiny	Queen.	


