
 

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 
Filharmonie Brno 
za rok 2016 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, únor 2017 
 
Zpracovali: Blanka Prokšová – vedoucí oddělení koncertních činností 
  Roman Fürle – provozně-ekonomický náměstek 
 
Schválila:     Marie Kučerová – ředitelka 
 

 
 
 
 
 
 



1 

 

 
 

 
 
 

 



2 

 

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI  
 
 
A) Oddělení koncertních činností a marketingu 

 
B) Brněnské koncerty ve vlastní režii 

 
C) Brněnské koncerty pro jiné pořadatele  

 
D) Mimobrněnské koncerty v České republice 

 
E) Koncerty v zahraničí 

 
F) Natáčení 

 
G) Výchovné koncerty 

 
H) Kantiléna 

 
I) Komorní cyklus Spolku přátel hudby 

 
J) Czech Ensemble Baroque 

 
K) Brno Contemporary Orchestra  

 
L) Český filharmonický sbor Brno 

 
M) MHFB 

 
N) Ostatní 

 
 
 

A) ODDĚLENÍ KONCERTNÍCH ČINNOSTÍ, DRAMATURGIE A MARKETINGU 
 
Vítězslav Mikeš dramaturg, vedoucí odd. dramaturgie  

Lucie Sýkorová manažerka orchestru pro ČR, manažerka festivalů Špilberk  

 a Mozartovy děti 

Blanka Prokšová manažerka orchestru pro zahraničí, vedoucí odd. koncertních činností 

Lenka Němcová  manažerka marketingu a PR, vedoucí odd. marketingu (do 31. 08. 

2016) 

Monika Babincová   manažerka marketingu a PR, vedoucí odd. marketingu (od 10. 10. 

2016)  (do 04. 01. 2017 Urbášková) 

Pavlína Sládková manažerka marketingu  

Hana Kamenská  garant předprodeje, webová editorka (nástup na mateřskou dovolenou 

od 08. 03. 2016) 

Hana Zukalová garant předprodeje, webová editorka (od 18. 01. 2016) 
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Lucie Šnajdrová manažerka MHFB 

Jiří Beneš  dramaturg-redaktor 

Jana Baláčová redakce, dokumentace umělecké činnosti 

Erika Vlasáková notový archív (do 30. 04. 2016), produkce (od 01. 05. 2016) 

Anna Jadrňáková  notový archív (od 01. 05. 2016) 

Ivana Reichová  notový archív (od 01. 09. 2016) 

Kateřina Konečná manažerka JKC 
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B) BRNĚNSKÉ KONCERTY VE VLASTNÍ REŽII  
 
Sezona 2015/2016 – jaro 2016 

 
Filharmonie v divadle I (FJD I)1 

 
14. a 15. 01. 2016, Janáčkovo divadlo FJD I/1 
Program:        „VÝCHODNÍ FLÉTNA“ 

Gubajdulina: The Deceitful Face of Hope and of Despair (Svůdná tvář 
    Naděje a zoufalství), flétnový koncert 

Mahler: Píseň o zemi, symfonie pro alt, tenor a orchestr 
 

Sharon Bezaly flétny 
Jana Sýkorová alt 
 
Kor-Jan Dusseljee tenor 
Filharmonie Brno 
dirigent Tomáš Netopil 
 
Kombinace Mahlerovy Písně o zemi – symfonie na texty ze sbírky Čínská flétna – a 
flétnového koncertu The Deceitful Face of Hope and of Despair (Svůdná tvář naděje a 
zoufalství) významné ruské skladatelky 
Sofie Gubajdulinové (v roce 2016 
pětaosmdesátileté) se přímo nabízela, a to 
nejen díky „flétnovému pojítku“. Obě 
skladby pocházejí z počátků století (20. 
resp. 21.), jsou typické pro pozdní slohy 
svých tvůrců, obě tak či onak souvisejí 
s poezií (název flétnového koncertu je 
převzat z básně Ash Wednesday T. S. 
Eliota), nesou v sobě obecně platné 
filozofické poselství i určité předtuchy 
budoucnosti a nastavují přitom „svůdnou 
tvář zoufalství i věčné naděje“. 
Posluchačsky i interpretačně náročný program spolu s filharmonií znamenitě nastudoval 
mezinárodně respektovaný český dirigent Tomáš Netopil. Sólového partu ve flétnovém 
koncertu se zhostila světoznámá izraelsko-švédská flétnistka Sharon Bezaly, pro kterou 
Sofia Gubajdulina své dílo v roce 2005 složila. Zvláštností skladby je, že sólistka střídá hned 
tři typy fléten – příčnou, altovou a basovou. Výborné sólové výkony v Mahlerově Písni o zemi 
předvedli oba pěvci – sopranistka Jana Sýkorová i holandský tenorista Kor-Jan Dusseljee. 
Odborná kritika o koncertu napsala: „Spojení Sofie Gubajduliny a Gustava Mahlera bylo 
dramaturgicky odvážným krokem, který zřejmě na každého návštěvníka včerejšího koncertu 
Filharmonie Brno fungoval trochu jinak. (…) Celkově šlo však o koncert zdařilý 
a pozoruhodným způsobem programově vyvážený.“ (Lukáš Baumann, portál Město hudby) 
 
04. a 05. 02. 2016, Janáčkovo divadlo FJD I/2 
Program:        „KDYŽ MĚSÍC JEŠTĚ NEVYŠEL…“ 

Berlioz: Harold v Itálii, symfonie se sólovou violou op. 16 
Messiaen: Les offrandes oubliées (Zapomenuté oběti) 
Lutosławski: Koncert pro orchestr 

 
1 Dříve Symfonické abonmá (SA) 
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Kristina Fialová viola 
Filharmonie Brno 
dirigent Case Scaglione 
 
Název druhého koncertu cyklu 
Filharmonie v divadle I parafrázoval 
poslední verš nejznámější básně 
dekadentního básníka Karla 
Hlaváčka o viole: „Na violu svou 
zděděnou jen tehdy, tehdy hraji, / 
když měsíc teprve vyjít má a tma je 
ještě v kraji.“ Tato atmosféra dobře koresponduje s romantismem Byronovy Childe Haroldovy 
pouti, podle níž Hector Berlioz složil svou programní symfonii se sólovou violou Harold 
v Itálii, která zazněla v první polovině koncertu. Sólového partu se se zaujetím zhostila 
brněnská rodačka Kristina Fialová, mladá talentovaná violistka, laureátka řady soutěží 
působící v současné době v České republice a Dánsku. Druhá půle koncertu nabídla dvě 
klasická díla hudby 20. století – orchestrální prvotinu Oliviera Messiaena Les offrandes 
oubliées a efektní Koncert pro orchestr polského skladatele Witolda Lutosławského.  
 
Taktovky se ujal mladý americký dirigent Case Scaglione usazený v Berlíně a dokázal 
brněnské filharmoniky vybudit k excelentnímu výkonu, což se potvrdilo zvláště v závěrečné 
skladbě večera, která orchestru skýtá bohaté možnosti předvést své kvality. 
„Lutosławského Koncert pro orchestr,“ psala kritika, „je jednou z nejefektnějších poválečných 
skladeb pro velký orchestr a Scaglione se nesmířil s žádnou polovičatostí, kompromisním 
tempem či opatrným projevem. Zřetelně se ukázalo, jak fantasticky může orchestr znít, když 
se důraz přenese z bezchybné hry na výrazový, inteligentní a rytmicky i dynamicky 
exponovaný projev. (…) „V podmanivě semknutém programu vystoupila Filharmonie Brno 
(…) pod vedením dirigenta opravdové světové extratřídy a výsledek byl znát. Šlo 
o dosavadní interpretační vrchol sezóny.“ (Jan Špaček, portál Město hudby) 
 
07. a 08. 04. 2016, Janáčkovo divadlo FJD I /3 
Program:         „DOBRO VS. ZLO“ 

Schnittke: Concerto grosso č. 2 pro housle, cello a orchestr 
Šostakovič: Symfonie č. 8 c moll op. 65 

 
Marie Petříková housle 
Pavel Šabacký violoncello 
Filharmonie Brno 
dirigent Alan Buribajev  
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Třetí koncert cyklu 
Filharmonie v divadle I 
nabídl možnost srovnání 
dvou významných tvůrců, 
kteří určovali směr vývoje 
ruské hudby 20. století a 
mezi nimiž lze nalézt řadu 
příbuzných znaků. Alfred 
Schnittke je pokládán za 
přímého pokračovatele 
Dmitrije Šostakoviče. Oba 
autoři představují jakési 
„hlasy svých epoch“ a jejich 
premiéry provázela 
podobná atmosféra 
elektrizujícího očekávání a 
magického podtextu. Zjevný 

je i – spíše podvědomý – vliv Šostakovičovy tvorby na Schnittkeho, ať už bereme v potaz 
drama zápasu Dobra se Zlem (odtud také název koncertu) jako jedno z ústředních témat, 
časté využívání kryptogramů, skrytých či zjevných citátů apod. To vše si mohli posluchači 
ověřit na obou dílech, která během večera zazněla: na Schnittkeho Concertu grossu č. 2 pro 
housle, violoncello a velký symfonický orchestr a na Šostakovičově Symfonii č. 8. V první 
skladbě se jako sólisté představili koncertní mistři filharmonie – houslistka Marie Petříková a 
violoncellista Pavel Šabacký. Oba se náročných partů zhostili vskutku brilantně a 
s oduševnělým pochopením díla. Výborně jim sekundoval i orchestr brněnské filharmonie, 
jistě vedený kazašským dirigentem Alanem Buribajevem. Ten pak orchestr vyburcoval 
k velkému výkonu i v Šostakovičově masivní, pohříchu zřídka uváděné Osmé symfonii. 
Atraktivní program zaujal i Českou televizi, která z koncertu pořídila záznam. Zvýšenou 
pozornost koncertu věnovala i odborná kritika, z níž vyjímáme: „Nač cokoliv protahovat? 
Hráči si mohu gratulovat! (…) Bylo poznat, že si Filharmonie Brno i sólisté na celé věci dali 
záležet a všichni se chtěli ukázat jen v tom nejlepším světle.“ (Lukáš Pavlica, portál časopisu 
Harmonie) „Dramaturgie Filharmonie Brno opět vyzkoušela náklonnost svého publika 
k expresivnímu Alfredu Schnittkemu. Orchestr navíc úspěšně zahrál Symfonii č. 8 Dmitrije  
 
Šostakoviče. Dualistický Schnittke i rozervaný Šostakovič udělali příznivý dojem.“ (Lukáš 
Baumann, portál Město hudby) „Lze bez výhrad říci, že se jednalo o jeden z vrcholů aktuální 
sezóny. Člověk by čekal, že to bude třebas dobré, ale bojácné, nesmělé a povrchní. Opak 
byl pravdou. (…) Celý večer byl perfektně dramaturgicky promyšlený volbou interpretů, 
náležitě hrozivým pojmenováním („Dobro a zlo“), ale především volbou skladeb, které jsou 
spolu v dokonalé symbióze.“ (Jan Špaček, portál Město hudby) 
 
26. a 27. 05. 2016, Janáčkovo divadlo FJD I /4 
Program:         „SÓLISTKA SEZONY POTŘETÍ“ 

Wagner: Tannhäuser, předehra k opeře 
Widmann: Houslový koncert 
R. Strauss: Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň op. 30 

 
Alina Pogostkina housle 
Filharmonie Brno 
dirigent James Feddeck  
 
Závěrečný koncert cyklu Filharmonie 
v divadle I se stal součástí festivalů 
Meeting Brno a Maraton hudby Brno, což 
přispělo k tomu, že si na něj našlo cestu i  
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početné publikum z řad posluchačů, kteří na filharmonii pravidelně nechodí. Atraktivní 
program, zahrnující též třetí – poslední – vystoupení sólistky sezony Aliny Pogostkinové, 
opět přiměl Českou televizi a tentokrát také Český rozhlas k pořízení záznamů. Na 
dirigentský stupínek se postavil mladý charismatický americký dirigent James Feddeck, vítěz 
prestižní soutěže Sira Georga Soltiho (2013), který potvrdil své zkušenosti s významnými 
zahraničními orchestry a své vzrůstající renomé. Filharmonici pod jeho vedením podali 
obdivuhodný výkon ve všech třech náročných partiturách – nejen tedy v pozdněromantických 
dílech Richardů Wagnera a Strausse, ale i v Houslovém koncertu současného německého 
autora Jörga Widmanna. V něm svou předzvěst vynikající sólistky potvrdila i Alina 
Pogostkina, která tentokrát – po romantickém Houslovém koncertu Čajkovského na 
Novoročním koncertě a neoromantickém Vzdáleném světle Pēterise Vaskse – předvedla třetí 
polohu svého interpretačního umění zasvěcenou moderní hudbě. Kritika se výkonům 
protagonistů vyjádřila takto: „Alina Pogostkina se jako sólistka sezóny představila 
s Filharmonií Brno potřetí a možná nejlépe. Koncert jako by byl napsaný přímo pro ni. 
Houslový part jednověté skladby je téměř nepřerušovaný a dává sólistovi ohromný prostor, 
aby si pohrál se zvukem nástroje a předvedl svoje technické schopnosti i přednes. Značná 
část skladby je postavená na zpěvných, dráždivě melodických a táhlých liniích. Alina 
Pogostkina v nich předvedla nádhernou kantilénu, která patří k jejím nejsilnějším stránkám. 
(…) Dirigent James Feddeck si s autory i orchestrem velmi dobře porozuměl, dirigoval 
srozumitelně a zabýval se výhradně hudbou. V repertoáru má především pečlivou práci, ne 
efektní gesta. V Houslovém koncertu držel orchestr dynamicky na uzdě a provedl ho složitou 
partiturou tak, aby zněl, ale přitom nechal sólistce prostor požadovaný skladatelem. Orchestr 
i dirigent odvedli velké množství kvalitní černé práce v pozadí, která si zaslouží ocenit.“ 
(Boris Klepal, portál Město hudby) 
 
 
 
 
 
 
Filharmonie v divadle II (FJD II)2 
 

28. a 29. 01. 2016, Janáčkovo divadlo  
Program:  „BRNĚNSKÉ VARIACE“ 

J. Novák: Filharmonické tance 
Martinů: Paraboly H 367  
Prokofjev: Romeo a Julie (výběr ze suit)    

  
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Altrichter 

  
Koncertem nazvaným Brněnské 
variace Filharmonie Brno připomněla 
dvě významné kapitoly, jimiž se 
bohatá historie hudebního Brna 
dotkla dějin hudby světové. 
Nastudováním a světovou premiérou 
Prokofjevova Romea a Julie, 
stěžejního baletního díla 20. století, 
v předposlední den osudového roku 
1938 projevili brněnští umělci 
prozíravost a tvůrčí odvahu skutečně  

 
2 Dříve Koncertní abonmá (KCA) 
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historickou; a na vztah hudebního Brna k dílu Bohuslava Martinů i pak jeho žáka Jana 
Nováka (a to nejen v době, kdy se jako skladatelé ve světě teprve prosazovali, ale zvláště 
v době jejich nedobrovolné doživotní emigrace) je brněnská hudební veřejnost dodnes 
právem hrda. Program nastudovaný bývalým šéfdirigentem filharmoniků Petrem Altrichtrem 
a sestavený z děl výše vzpomenutých autorů (za zmínku stojí, že Novákovy Filharmonické 
tance z roku 1956 vznikly přímo pro brněnskou filharmonii) mohli vyslechnout nejen 
návštěvníci Janáčkova divadla, ale také rozhlasoví posluchači v řadě evropských zemí. 
Záznam z koncertu totiž pořídil Český rozhlas a odvysílal jej v pondělí 8. února 2016 jako 
součást Koncertní sezony Eurorádia 2015/2016 – programové řady Pondělní koncerty: 
Tanec a hudba. Záznam přenášely veřejnoprávní rozhlasy v Chorvatsku, Španělsku a 
Německu (Hessenský a Sárský rozhlas), dále se k vysílání registrovaly národní rozhlasy 
v Bulharsku, Rakousku (ORF), Litvě a Řecku. 23. února koncert odvysílalo Deutschlandradio 
Kultur Berlin a 29. února jej uvedl Český rozhlas Vltava. 
 

18. a 19. 02. 2016, Janáčkovo divadlo FJD II/3 
Program:  „ČÁRY A OKOUZLENÍ“ 

Dukas: Čarodějův učeň 
Skrjabin: Klavírní koncert fis moll op. 20 
Janáček: Amarus, kantáta pro sóla, sbor a orchestr 
        

Jan Vojtek klavír 
Petr Levíček tenor  
Ivan Kusnjer baryton 
Český filharmonický sbor Brno 
sopránové sólo Jana Melišková 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Vronský 
  
Skladby, které byly na programu koncertu 
nazvaného Čáry a okouzlení, se týkají 
něčeho, co nám připadá tak či onak kouzelné, neskutečné, zázračné. V případě Dukasovy 
skladby jde o humorný příběh drzého čarodějnického učně, který si chtěl odkoukanými 
kouzelnickými praktikami ušetřit práci, Skrjabinův klavírní koncert je především virtuózní 
nástrojovou kompozicí, ale už na cestě k formulaci skladatelovy mystické životní představy 
sebezbožnění – a v Amarovi, první velké kantátě Leoše Janáčka, jde o zhodnocení života a 
smrti zázrakem a okouzlením. Podivuhodnou skutečností je, že všechny tři tak rozdílné 
skladby vznikly na různých místech Evropy ve stejném roce – 1897. K provedení Skrjabinova 
koncertu si filharmonie přizvala brněnského talentovaného klavíristu Jana Vojtka, mj. 
trojnásobného vítěze soutěže Amadeus z let 2002–2004, který si s virtuózním sólovým 
partem přesvědčivě poradil po technické i výrazové stránce. V Janáčkově kantátě Amarus se 
představili pěvci Petr Levíček (který na poslední chvíli zdatně nahradil původně ohlášeného 
Jaroslava Březinu) a Ivan Kusnjer a také Český filharmonický sbor Brno. Taktovky se ujal 
opět jeden z bývalých šéfdirigentů filharmonie, tentokrát Petr Vronský. Výkony všech 
interpretů ocenili nejen posluchači, ale také odborná kritika: „Zdařilý výkon mladého pianisty 
především upozornil na to, že kvalitní sólisté se nepohybují jen na výsluní koncertních 
agentur a vyplatí se hledat i mimo ně. (…) Český filharmonický sbor Brno měl ve své 
rozsahem nepříliš výrazné úloze sytou barvu a suverénní projev. (…) Orchestr hrál parádně, 
na Vronského pojetí zaujala elasticita orchestru při práci s tempy a jejich přeryvy. Žádná 
z nástrojových sekcí nezaváhala…“ (Jan Špaček, portál Město hudby) 
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14. a 15. 04. 2016, Janáčkovo divadlo FJD II/4 
Program:  „PAŘÍŽSKÁ ŠESTKA A MAHLEROVA JEDNIČKA“ 

Milhaud: Vůl na střeše op. 58 
Poulenc: Koncert pro dva klavíry a orchestr d moll  
Mahler: Symfonie č. 1 D dur „Titán“ 

       
Klavírní duo Silver-Garburg: 
 Sivan Silver a Gil Garburg   
Filharmonie Brno 
dirigent Aleksandar Marković 
  

Pařížskou skladatelskou skupinu Les Six 
(Šestka) tvořilo šest velmi vyhraněných 
tvůrčích osobností. Porovnání hudby 
dvou z nich – Daria Milhauda a Francise 
Poulenka – nabídl ve své první polovině 
koncert v Janáčkově divadle, na němž se 
po roce k Filharmonii Brno vrátil její 
bývalý a dosud také poslední šéfdirigent 
Aleksandar Marković. Posluchače zaujal 
jak proslulý Milhaudův Vůl na střeše, tak 
především Poulenkův Koncert pro dva 
klavíry d moll – jistě i díky sympatickému, 
technicky vybroušenému a hudebně 

entuziastickému projevu manželského klavírního dua Sivan Silver – Gil Garburg, které 
sklidilo ovace vstoje, jimiž si publikum vyžádalo přídavek. Po přestávce měl orchestr pod 
Markovičovým vedením jedinečnou příležitost ukázat své kvality v Symfonii č. 1 „Titán“ 
Gustava Mahlera a tuto příležitost také bezezbytku využil, čehož si všimla i kritika, když 
psala: „…čitelnost orchestrálního zvuku patřila k velkým přednostem celého provedení.“ 
(Boris Klepal, portál Město hudby) 
 
 
Filharmonie doma (FBD)3 
 
21. a 22. 01. 2016, Besední dům FBD/2 
Program:       „JOHANKA Z ARKU“ 

UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ 
slavný němý film Carla Theodora Dreyera z roku 1928 s novou 
hudbou litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse (2009) 

     
 
Filharmonie Brno 
dirigent Peter Vrábel 
 
Na podzim 2014 připravila Filharmonie Brno ve spolupráci 
s Univerzitním kinem Scala jedinečný projekt – projekci 
němého černobílého snímku Nový Babylon doprovázenou 
původní orchestrální hudbou v živém provedení filharmonií 
pod taktovkou Petera Vrábela.  
 
Podobně laděný počin – opět ve spolupráci s kinem Scala – 
čekal na návštěvníky Besedního domu i v lednu 2016:  

 
3 Dříve Klasické abonmá (KLA) 
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kultovní snímek dánského režiséra Carla Theodora Dreyera Utrpení Panny orleánské z roku 
1928, líčící poslední fázi života Johanky z Arku, doprovodili filharmonici novou originální 
hudbou litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse z roku 2009. Počin vzbudil značnou 
pozornost nejen ze strany laické veřejnosti (v publiku bylo možné zaregistrovat velké 
procento mladých návštěvníků), ale také ze strany odborné kritiky, která mj. psala: 
„Nastudování bylo velmi dobré, orchestr se projevil maximálně stylově, v pročištěném zvuku 
s minimem vibrata dobře intonoval a byl rytmicky přesný. (…) V soustředěné atmosféře 
ubíhalo souznění němého filmu s hudbou téměř samo. (…) Provedení hudby k filmu Utrpení 
Panny orleánské patří k dramaturgickým počinům, jimiž se může Filharmonie Brno bez 
uzardění chlubit.“ (Boris Klepal, portál Město hudby) 
 
25. a 26. 02. 2016, Besední dům FBD/3 
Program:       „VZDÁLENÉ SVĚTLO“ 

Henze: Fantasia pro smyčcový orchestr, suita z hudby k filmu 
Volkera Schlöndorffa Mladý Törless 

   Vasks: Tālā gaisma (Vzdálené světlo), houslový koncert 
   Rautavaara: Canto V „Into the Heart of Light“ (Do nitra světla) 
   Sibelius: Pelléas a Mélisanda, suita z hudby k dramatu op. 46 
    

Alina Pogostkina housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Juha Kangas  
  
V posledním únorovém týdnu roku 2016 
přivítala Filharmonie Brno vzácné hosty. 
Kromě filharmonické sólistky sezony Aliny 
Pogostkinové a finského dirigenta Juhy 
Kangase přijali pozvání také světoznámý  
 
lotyšský skladatel Pēteris Vasks a jeho 
žena, režisérka Dzintra Geka. Důvodem 
bylo provedení Vasksova houslového koncertu Vzdálené světlo v podání Pogostkinové, jímž 
filharmonie připomněla skladatelovy sedmdesátiny. Koncertům předcházela středeční 
projekce dokumentu Dzintry Gekové Boží ptáčci (v Univerzitním kině Scala), který 
zobrazoval pohnuté osudy rodin lotyšských uprchlíků a k němuž složil Vasks hudbu. Na 
koncertech pak vedle Vasksovy skladby zazněla další tři díla: Fantasia pro smyčcový 
orchestr (koncertní suita z hudby k Schlöndorffovu filmu Mladý Törless) německého 
skladatele Hanse Wernera Henzeho, Canto V „Into the Heart of Light“, kterou napsal na 
objednávku Juhy Kangase v roce 2012 finský skladatel Einojuhani Rautavaara, a Sibeliova 
suita z hudby k dramatu Pelléas a Mélisanda. Záštitu nad koncerty převzali osobně přítomní 
J.E. Helena Elisabet Tuuri, velvyslankyně Finské republiky, a J.E. Alberts Sarkanis, 
velvyslanec Lotyšské republiky v České republice. Záznam z koncertu pořídil Český rozhlas. 
Koncerty sklidily vřelé ohlasy jak od posluchačů, tak kritiků, kteří napsali: „Brněnská 
filharmonie ve své jubilejní šedesáté sezoně připravila pro posluchače a abonenty cyklu 
Filharmonie doma na čtvrteční a páteční večer posledního únorového týdne skutečně 
mimořádný koncert. Ať už dramaturgicky, veskrze soudobé skladby, tak interpretačně. 
Orchestr, tentokrát v komorním obsazení pod taktovkou finského dirigenta Juhy Kangase, byl 
pečlivě připraven. Neokázalý projev dirigenta, vyrovnaná a do detailu promyšlená 
interpretace všech skladeb, soustředění a ochota orchestru otevřít se nové hudbě, přispěly 
k úspěchu večera.“ (Lenka Nota, portál časopisu Harmonie) „Poslední únorové koncerty s 
absolutně bezkonkurenční Alinou Pogostkinou zůstanou ještě dlouho v srdcích posluchačů. 
Stejně tak i neotřelá pobaltská hudba, kterou nám Filharmonie Brno představila ve skvělé 
interpretaci.“ (Patrik Červák, portál Musicologica) 
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10. a 11. 03. 2016, Besední dům FBD/4 
Program:       „KLASICKY A NEZVYKLE“ 

Beethoven: Coriolan, předehra op. 62 
Schubert: Symfonie č. 3 D dur D 200 

   Schulhoff: Koncert pro smyčcové kvarteto a dechový orchestr 
   Kabeláč: Symfonie č. 3 in F pro varhany, žesťové nástroje a tympány 
    op. 33 
    

Janáčkovo kvarteto: 
 Miloš Vacek 1. housle 
 Richard Kružík 2. housle 
 Jan Řezníček viola 
 Břetislav Vybíral violoncello 
Kateřina Chroboková varhany 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík 
 

Název koncertu Klasicky a nezvykle 
naznačoval, že posluchači se mohli těšit na 
dvě kontrastní polohy vážné hudby. První 
polovina koncertu patřila vídeňské klasice 
– v podání filharmoniků řízených mladým 
talentovaným dirigentem zazněla 
Beethovenova předehra Coriolan a 
Schubertova zřídka uváděná Symfonie č. 
3. Po přestávce na publikum čekala dvě 
díla českých autorů 20. století pro 

netradiční nástrojové kombinace, v nichž dostali prostor i atraktivní sólisté. Janáčkovo 
kvarteto spolu s filharmonickou dechovou sekcí uvedlo efektní Koncert pro smyčcové kvarteto 
a dechový orchestr Ervína Schulhoffa a poté se varhanice Kateřina Chroboková zhostila  
 
sólového partu v Symfonii č. 3 pro varhany, žesťové nástroje a tympány jednoho 
z nejvýznamnějších českých symfoniků druhé poloviny 20. století, Miloslava Kabeláče. 
Strhující provedení přimělo publikum k tomu, aby si od Kateřiny Chrobokové vynutilo ještě 
přídavek. 
 
21. a 22. 04. 2016, Besední dům FBD/5 
Program:       „KLAVÍRNÍ KONCERTY A KOMORNÍ SYMFONIE“ 

Mozart: Klavírní koncert č. 12 A dur KV 414 
Schönberg: Komorní symfonie č. 1 op. 9 

   Adams: Komorní symfonie 
   Haydn: Klavírní koncert D dur Hob. XVIII:11 
      

Filharmonie Brno 
dirigent David Greilsammer klavír 
 
Na závěrečném koncertu cyklu Filharmonie 
doma se ve své umělecké dvojroli představil 
izraelský dirigent a klavírista David 
Greilsammer (jinak umělecký šéf 
progresivního orchestru Ženevská camerata), 
a to s programem, který neotřele spojoval dva 
klasické klavírní koncerty 18. století (Mozartův 
a Haydnův) s dvěma komorními symfoniemi  
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z počátku (Arnold Schönberg) a konce (John Adams) 20. století. Posluchačům se tak dostalo 
možnosti slyšet během jednoho večera vídeňský klasicismus a expresionismus i americký 
minimalismus. Jestliže klavírní koncerty poskytly příležitost předvést své umění především 
sólistovi dirigujícímu od klavíru, pak obě komorní symfonie daly vyniknout hráčům filharmonie, 
jejichž provedení náročných, de facto sólových partů publikum odměnilo zaslouženým 
dlouhým potleskem.   
 
 
Veřejné generální zkoušky (VGZ) 
 
28. 01. 2016, Janáčkovo divadlo VGZ/3 (FJD II/2) 
Program:  „BRNĚNSKÉ VARIACE“ 

J. Novák: Filharmonické tance 
Martinů: Paraboly H 367  
Prokofjev: Romeo a Julie (výběr ze suit)    

  
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Altrichter 
  

Předplatitelskou řadou Veřejných generálních 
zkoušek, zahrnující v průběhu sezony celkem šest 
generálek v Janáčkově divadle či v Besedním 
domě, vychází filharmonie vstříc mimo jiné 
žádostem seniorů, pro něž bývá pozdní návrat 
z večerních koncertů do vzdálenějších domovů 
obtížný. Cyklus je však otevřen všem zájemcům 
bez rozdílu věku. Generálky skýtají vedle 
hudebních zážitků i možnost nahlédnout do dění 
během finálních příprav předcházejících vlastnímu 
koncertu. První veřejná generálka v roce 2016  

 
(třetí v sezoně 2015/2016) proběhla v Janáčkově divadle a nabídla tradičně početnému 
publiku program nazvaný Brněnské variace – během generálky si posluchači mohli 
vyslechnout skladby Jana Nováka, Bohuslava Martinů a Sergeje Prokofjeva v podání 
Filharmonie Brno řízené jejím bývalým šéfdirigentem Petrem Altrichtrem. 
 
04. 02. 2016, Janáčkovo divadlo VGZ/4 (FJD I/2) 
Program:        „KDYŽ MĚSÍC JEŠTĚ NEVYŠEL…“ 

Berlioz: Harold v Itálii, symfonie se sólovou violou op. 16 
Messiaen: Les offrandes oubliées (Zapomenuté oběti) 
Lutosławski: Koncert pro orchestr 
 

Kristina Fialová viola 
Filharmonie Brno 
dirigent Case Scaglione 
 
Také další veřejná generálka se uskutečnila v Janáčkově divadle a opět přilákala do jeho 
ochozů nemalý počet návštěvníků. Ti byli svědky závěrečných příprav na večerní koncert 
cyklu Filharmonie v divadle I s atraktivním programem. Na úvod zazněla programní symfonie 
se sólovou violou Harold v Itálii Hectora Berlioze, v níž se jako sólistka zaskvěla brněnská 
rodačka Kristina Fialová. Po přestávce orchestr řízený americkým dirigentem Case 
Scaglionem uvedla dvě klasická díla hudby 20. století – orchestrální prvotinu Oliviera 
Messiaena Les offrandes oubliées a efektní Koncert pro orchestr polského skladatele 
Witolda Lutosławského. 
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10. 03. 2016, Besední dům VGZ/5 (FBD/4) 
Program:       „KLASICKY A NEZVYKLE“ 

Beethoven: Coriolan, předehra op. 62 
Schubert: Symfonie č. 3 D dur D 200 

   Schulhoff: Koncert pro smyčcové kvarteto a dechový orchestr 
   Kabeláč: Symfonie č. 3 in F pro varhany, žesťové nástroje a tympány 
    op. 33 

 
Janáčkovo kvarteto: 
 Miloš Vacek 1. housle 
 Richard Kružík 2. housle 
 Jan Řezníček viola 
 Břetislav Vybíral violoncello 
Kateřina Chroboková varhany 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík   
 
Veřejná generální zkouška, konaná tentokrát 
v Besedním domě, navnadila posluchače 
zpočátku na atmosféru vídeňského klasicismu a raného romantismu ve skladbách Ludwiga 
van Beethovena, resp. Franze Schuberta. Poté si publikum vyslechlo dvě díla českých autorů 
20. století pro netradiční nástrojové kombinace, v nichž dostali prostor i atraktivní sólisté. 
Janáčkovo kvarteto spolu s filharmonickou dechovou sekcí uvedlo efektní Koncert pro 
smyčcové kvarteto a dechový orchestr Ervína Schulhoffa a poté se varhanice Kateřina 
Chroboková zhostila sólového partu v Symfonii č. 3 pro varhany, žesťové nástroje a tympány 
jednoho z nejvýznamnějších českých symfoniků druhé poloviny 20. století, Miloslava 
Kabeláče. Přítomní ocenili způsob práce mladého dirigenta Roberta Kružíka s orchestrem. 
 
 
 
 
21. 04. 2016, Besední dům VGZ/6 (FBD/5) 
Program:       „KLAVÍRNÍ KONCERTY A KOMORNÍ SYMFONIE“ 

Mozart: Klavírní koncert č. 12 A dur KV 414 
Schönberg: Komorní symfonie č. 1 op. 9 

   Adams: Komorní symfonie 
   Haydn: Klavírní koncert D dur Hob. XVIII:11 
      

Filharmonie Brno 
dirigent David Greilsammer klavír 
 
Poslední veřejná generálka v sezoně 2015/2016 proběhla opět v Besedním domě, a to 
s pozměněným pořadím skladeb oproti večernímu koncertu. Filharmonie řízená Davidem 
Greilsammerem od sólového klavíru nabídla posluchačům nejprve dva klasické koncerty 
(Mozartův a Haydnův), aby po přestávce zahrála dvě komorní symfonie z pera Arnolda 
Schönberga, resp. Johna Adamse. Tato změna pořadí, k níž se přistoupilo z důvodu 
provozně-technického usnadnění, se ukázala z hlediska posluchačského jako nepříliš 
šťastná, neboť udržet pozornost při poslechu dvou tak náročných děl, jakými jsou komorní 
symfonie Schönbergova a Adamsova, je obtížné. Avšak šlo o zkoušku, kde může být 
praktická stránka upřednostněna, vyžaduje-li to situace. 
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Mimořádné koncerty (MK) 

 
01. 01. 2016 Novoroční koncert, Janáčkovo divadlo MK/5 
Program: „NOVOROČNÍ KONCERT“ 

Štědroň: Way (Cesta), nová hudba k černobílé reportáži z britského turné 
 Státní filharmonie Brno (světová premiéra) 
Čajkovskij: Houslový koncert D dur op. 35 

  Čajkovskij: Symfonie č. 6 h moll op. 74 „Patetická“  
   
Alina Pogostkina housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Ondrej Lenárd  
  
Brněnská filharmonie byla ustavena jako Státní filharmonie 
Brno k prvnímu lednu 1956 a týž den provedla svůj první 
koncert, byť ještě pod cizí hlavičkou (Státní symfonický 
orchestr kraje Brněnského). Tehdejší novoroční koncert byl 
tak neoficiálním, ale faktickým debutem brněnské filharmonie. 
Jeho slavnostním programem ze skladeb Petra Iljiče 
Čajkovského oslavila Filharmonie Brno pod taktovkou Ondreje 
Lenárda na Nový rok 2016 své šedesáté narozeniny, byť 
s jednou změnou: místo Předehry 1812 zazněla (ve světové 
premiéře) hudba Miloše Štědroně provázející němý filmový 
záznam prvního zájezdu filharmonie do Anglie v 60. letech. 
Poprvé v sezoně vystoupila rezidenční sólistka filharmonické 
sezony, světoznámá německá houslistka Alina Pogostkina, 
která publikum nadchla svým podmanivým 
pojetím Houslového koncertu P. I. Čajkovského. Přestávka 
patřila tradičnímu novoročnímu přípitku. Po strhujícím provedení slavné Patetické symfonie 
ve druhé polovině koncertu si posluchači vyžádali přídavek, jímž byla polonéza z opery 
Evžen Oněgin, opět z pera P. I. Čajkovského. 

 
 
 
31. 01. 2015 Mozartův efekt, Besední dům MK/6 
Program: „MOZARTŮV EFEKT – koncert (nejen) pro nastávající rodiče“ 

Mozart: La clemenza di Tito KV 621, předehra k opeře 

  Vivaldi: Koncert pro kytaru (harfu) D dur RV 93 
  Vivaldi: Koncert pro dvě flétny C dur RV 533  

Vivaldi: Koncert pro dvě violoncella g moll RV 531  
Telemann: Koncert pro violu G dur TWV 51:G9 (výběr) 
Mozart: Symfonie č. 35 D dur KV 385 „Haffnerova“ (1. věta) 

 
Ivana Dohnalová harfa  
Martina Venc Matušínská, Kristina Vaculová flétny  
Michal Greco, Rudolf Mrazík violoncella  
Leoš Černý viola  
slovem provázela Marina Stejskalová 

Filharmonie Brno  
dirigent Zdeněk Nádeníček 
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Muzikoterapeutický koncert zaměřený především na nastávající maminky a tatínky 
uspořádala brněnská filharmonie poprvé v roce 2014. Počin se setkal s nadmíru vřelým 
přijetím a díky tomu se stal pravidelnou akcí filharmonických sezon (vždy s novým 
programem). Pojem Mozartův efekt se vztahuje na schopnost člověka pamatovat si pozitivní 
emoční zážitky již od prenatálního stavu. Hudba v tom hraje neodmyslitelnou roli, zvláště 
skladby z období baroka a klasicismu. Koncert tak oslovil nejen nastávající rodiče, ale i 
očekávané děti, otevřen ovšem byl všem milovníkům klasické hudby, kteří si mohli 
vyslechnout známé skladby. Koncertem již tradičně provázela muzikoterapeutka PhDr. 
Marina Stejskalová, CSc., která v sále navodila příjemnou atmosféru, umocněnou 
libozvučnou hudbou v podání sólistů etablovaných z řad filharmonie a orchestru řízeného 
dirigentem Zdeňkem Nádeníčkem (jinak členem hobojové skupiny filharmonie).  

 
 
28. 04. 2016 Stadion MK/7 
Program: „ŠPALÍČEK“ 

Martinů: Špalíček H 214 II, koncertní provedení baletu o 3 dějstvích 
      
Pavla Vykopalová soprán 
Tomáš Kořínek tenor 
Jiří Sulženko bas 
 
Kantiléna 
sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík 
Kühnův dětský sbor 
sbormistři Jiří Chvála a Petr Louženský 
Filharmonie Brno 
dirigent Jakub Klecker 
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Po delší době se orchestr brněnské 
filharmonie vrátil do sálu, kde kdysi hrával 
pravidelně – na Stadion na Kounicově 
ulici. Potvrdilo se, že tento sál má solidní 
akustiku, avšak z hlediska dalších 
podmínek (absence důstojného zázemí 
pro hudebníky, hluk z vedlejšího klubu 
atd.) je pro účinkování filharmonie 
poněkud nevyhovující. Přesto se koncert, 
který se na Stadionu uskutečnil, vydařil. 
60. výročí své existence si na něm 
společně připomněly Filharmonie Brno a její kmenový dětský sbor Kantiléna, oslavy se jako 
hosté zúčastnili pěvečtí sólisté Pavla Vykopalová, Tomáš Kořínek a Jiří Sulženko a také 
Kühnův dětský sbor. Početný aparát účinkujících pod taktovkou Jakuba Kleckera se podílel 
na koncertním provedení kompletního populárního a českým folklorem prosyceného baletu 
Špalíček Bohuslava Martinů, tedy díla, které jako celek v Brně nezaznělo několik dekád. 
Mimořádnost večera dokládá i zájem Českého rozhlasu, který celý koncert zaznamenal. 
 
19. 06. 2016 Janáčkovo divadlo MK/8 
Program: „SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT MOZARTOVÝCH DĚTÍ – Hudební  
   rozmluvy“ 

Dvořák: Karneval, předehra 
Pavlica/staroslověnský text z roku 868: Otvéšta Filozof Konstantin 
Pavlica: Moravské tance – „Velkomoravský“ 
Borodin: Polovecké tance 
Pavlica/Holan: Poslední list 
Pavlica/Skácel: Moje vina 
Pavlica/Brabec: Svět se mi vznášel 
Pavlica: Moravské tance – „Od země“ 
Pavlica/lidová poezie: Svatojánské zaříkání 
V. Novák: Slovácká suita – „U muziky“ 
Pavlica/Skácel: Krátký popis léta 
Pavlica/Brabec: Haleluja 

      
Hradišťan & Jiří Pavlica: 
 umělecký vedoucí Jiří Pavlica housle a zpěv 
 Alice Holubová zpěv 
 David Burda klarinet, flétny, zpěv 
 Milan Malina cimbál, zpěv 
 Roman Gill viola, zpěv 
 Milan Gablas kontrabas, zpěv 
 Josef Fojta klávesy, perkuse, zpěv 
 
Filharmonie Brno a „mladí Mozarti“, žáci ze základních uměleckých škol Jihomoravského 
a Moravskoslezského kraje 
Pěvecký sbor Gaudeamus Brno 
sbormistryně Daša Karasová a Martina Kirová 
 
Dómský komorní sbor Brno při ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu, Smetanova 14 
sbormistryně Dagmar Kolařová 
dirigent Stanislav Vavřínek 
 
Stalo se tradicí, že v každoročním koncertním cyklu festivalu Mozartovy děti v Brně 
zasednou na slavnostním podvečeru mezi hráče brněnské filharmonie mladí Mozarti, 
nejlepší a v konkurzech vybraní žáci základních uměleckých škol Jihomoravského a 
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Moravskoslezského kraje, aby si 
vyzkoušeli, jak to chodí ve 
špičkovém tělese, jehož členy se 
třeba v budoucnosti stanou. Po 
nezapomenutelných provedeních 
Dvořákovy Novosvětské (2014) a 
symfonických tanců Čajkovského, 
Brahmse a další klasiků (2015) takto 
unikátně složené těleso spojilo 
tentokrát své síly s populárním 
Hradišťanem. Koncert zahájila 
filharmonie provedením Dvořákovy 
předehry Karneval, v Borodinových 
Poloveckých tancích se k ní připojili 
mladí hudebníci a také spojené 

sborové těleso. Po přestávce následoval již program sestavený Jiřím Pavlicou, uměleckým 
vedoucím Hradišťanu, a pojatý jako „hudební rozmluvy“. Program tvořený písněmi 
z repertoáru Hradišťanu v orchestrálních úpravách nabídl – Pavlicovými slovy – „více vrstev 
dialogů: od tematických a hudebně mezižánrových až k tomu nejpodstatnějšímu, k dialogu 
mezi generacemi, kdy mladí talentovaní hudebníci mají jedinečnou příležitost učit se od těch 
starších a zkušenějších, a naopak ti zkušenější mají možnost předávat své umění nadějným 
mladým Mozartům.“ Zcela zaplněné Janáčkovo divadlo aplaudovalo po každé písni a 
ovacemi vstoje si vynutilo hned několik přídavků. 
 
 
Mladá krev – Komorní cyklus členů Akademie Filharmonie Brno (MLK) 
 
10. 02. 2016, Besední dům, MLK/3 
Program: Haydn: Koncert pro trubku Es dur Hob. Vlle: 1 
  Renié: Contemplation (Rozjímání) pro harfu 
  Mčedelov: Variace na Paganiniho téma pro harfu 

Kovács: Sholem-alekhem, rov Feidman! 
Sarasate: Koncertní fantazie na motivy z Carmen op. 25 

    
Jozef Zimka trubka 
Nela Zimková klarinet 
Jana Goliášová j.h. klavír  
Ritsuko Arima harfa 
 
V sezoně 2014/2015 uvedla Filharmonie Brno v život svou akademii, jíž se snaží o výchovu 
dalších generací hudebníků, kteří by jednou mohli usednout do filharmonických řad. 
Dvouleté působení v akademii skýtá jejím členům nejen (primárně) orchestrální praxi, ale 
také příležitost předvést své schopnosti v komorní hudbě, a to v abonentní koncertní řadě 
nazvané Mladá krev. Zájem o tento cyklus byl jak ze strany členů akademie, tak ze strany 
publika velký – jistě také díky příjemné atmosféře, kterou navozuje atypicky rozestavený a 
intimně nasvícený sál Besedního domu. Třetí koncert cyklu v sezoně 2015/2016 nabídl 
vystoupení sourozenců Jozefa a Nely Zimkových (které doprovodila Jana Goliášová) a  
 
harfistky Ritsuko Arimy. Publikum ocenilo nejen pestrý a atraktivní repertoár, ale také 
vskutku profesionální a zanícené výkony protagonistů. 
 
04. 05. 2016, Besední dům, MLK/4 
Program:  Tomasi: Koncert pro trubku a orchestr (klavír) 
   J. Novák: Sonata super „Hoson Zes…“ 
   Pasculli: Concerto sopra motivi dell´opera La favorita di Donizetti 
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   Spohr: Fantazie c moll op. 35 pro harfu 
   Martinů: Koncert pro hoboj a malý orchestr H 353 
   Smith: Sonáta pro pikolu a klavír č. 4 
 
Pavel Skopal trubka 
Tomoko Asahina j.h. klavír 
Karolína Smutná flétna 
Radim Pančocha j.h. klavír 
Marcela Mrázová hoboj 
Dominika Ťuková harfa 
Eva Otradovská hoboj 
 
Závěrečný koncert cyklu Mladá krev v sezoně 2015/2016 
definitivně stvrdil to, co už bylo evidentní na předchozích 
vystoupeních této koncertní série – nabídl skvělé komorní 
výkony dalších pěti členů Akademie Filharmonie Brno (za 
asistence dvou zkušených korepetitorů) a do atypicky 
rozestaveného hlediště sálu Besedního domu znovu 
přilákal početné publikum různých věkových kategorií. 
Jednalo se o oficiálně poslední koncert cyklu pro členy 
Akademie Filharmonie Brno, kteří začali svou dvouletou 
praxi v sezoně 2014/2015. V následujících dvou sezonách se v cyklu Mladá krev představí 
noví členové, přijatí na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo v lednu 2016.  

 
 
Rodinné abonmá (RA) 
 
23. 01. 2016, Besední dům RA/3 
Program:  „JAK SE DĚLÁ HIT – Bedřich Smetana a další hitmakeři“  

Dvořák: Humoreska č. 7 Ges dur 
  Beethoven: Téma k variacím ze 2. věty Symfonie č. 7 A dur 

Smetana: Doktor Faust, předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého 
  Smetana: Furiant z opery Prodaná nevěsta 
  Smetana: Harfový úvod ze symfonické básně Vyšehrad 
  Smetana: Louisina polka 

Smetana: Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast 
  Mozart (arr. Herbeck): Turecký pochod 
  Händel: Alla Hornpipe z Vodní hudby (Concerto grosso č. 25/11) 
  Čajkovskij: Květinový valčík z baletu Louskáček 
  Gershwin: Rapsodie v modrém pro klavír 
  Brahms: Uherský tanec č. 5 
 
moderátor Ondřej En.dru Havlík beatbox 
herec Michal Bumbálek   
Jan Vojtek a Zdeněk Král klavír 
scénář a režie Rudolf Chudoba 
Jiří Mikula IT, projekce 
 
Filharmonie Brno 
dirigent a skladatel Pavel Šnajdr  
 
Filharmonie Brno pravidelně pamatuje na své nejmladší posluchače a jejich rodiče či 
prarodiče. Dokládá to mimo jiné svým úspěšným abonentním cyklem Rodinné abonmá, 
jehož sobotní dopolední koncerty v posledních letech připravuje většinou ve spolupráci  
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s režisérem a scenáristou Rudolfem 
Chudobou. Pořad nazvaný Jak se dělá 
hit… zavedl dětské (i dospělé) publikum do 
světa klasické hudby, kterou mají lidé rádi, 
dobře ji znají, která se hodně hraje na 
koncertech, v rozhlase i televizi, která je 
zkrátka populární. Na koncertě se „osobně“ 
představil skladatel Bedřich Smetana 
(ztvárněný hercem Michalem Bumbálkem) 
a prostřednictvím hudby i další autoři 
„světových hitů“ – Händel, Mozart, 
Čajkovskij, Brahms, Dvořák či Gershwin. 
Svět loutkového divadla zprostředkovaly 

marionety Mefisto, Faust a Kašpar, postavy loutkové hry Doktor Faust (k níž Bedřich 
Smetana napsal předehru). Koncertem tradičně provázel moderátor, pohotový improvizátor a 
vynikající beatboxer En.dru, za klavír usedli Jan Vojtek a Zdeněk Král, filharmonii řídil Pavel 
Šnajdr. Hravou formou, vážně i nevážně pojaté téma „hitu“ slavilo u dětí i jejich (pra)rodičů 
zasloužený úspěch. S nadšením se také setkala výstava loutek zapůjčených z Oddělení 
dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, která byla ke zhlédnutí ve foyeru o 
přestávce koncertu. 
 
12. 03. 2016, Besední dům RA/4 
Program:  „JAK SE ZPÍVÁ VE SBORU – Na zkoušce Kantilény II“ 

Jančík (arr.): As a szép (Je tak krásná), maďarská lidová píseň 
Kostiainen: Revontulet (Polární záře)  
Pícha (arr.): Na tom bošileckym mostku, jihočeská lidová píseň  
Dvořák: Jablko z cyklu Čtyři dueta  
Martinů: Vynášení smrti z baletu Špalíček  
Mendelssohn: Surrexit Christus, spes mea (Vstal Kristus, má naděje) 
Martinů: Hra na královnu z baletu Špalíček  
Martinů: Hra na vlčka z baletu Špalíček  
Fauré: Tantum ergo sacramentum (Před svátostí touto slavnou)  
Vaňhal: Amen ze Stabat Mater  

 
moderátor Ondřej En.dru Havlík  
hudební klaun Veronika Bartošová  
scénář a režie Rudolf Chudoba  
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno  
Filharmonie Brno  
Jakub Janšta varhany a klavír  
řídili Jakub Klecker a Michal Jančík 
 
 
Na otázku Jak se zpívá ve sboru… 
odpověděl na dalším z koncertů Rodinného 
abonmá dětský sbor Kantiléna působící při 
Filharmonii Brno, jeden z nejlepších 
pěveckých souborů v Evropě. Malé i velké 
posluchače zavedl do světa zpívání, které 
rozvíjí hudební schopnosti a dovednosti: děti 
se zde učí pěvecké technice – správnému 
dýchání a tvoření tónu, tříbí své rytmické a 
intonační cítění i hudební paměť, poznávají 
lidové písně i umělé skladby, světské i  
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duchovní. V kolektivu také formují svůj charakter, morální hodnoty a motivují se k dalším 
aktivitám. Ale především  
 
jim sborové zpívání přináší radost, samy ji prožívají a současně rozdávají svým 
posluchačům. Pořad, který v druhé půli odrážel koncertní činnost Kantilény v loňském roce a 
zahrnoval i společné vystoupení s orchestrem brněnské filharmonie, připravil tradičně režisér 
a scenárista Rudolf Chudoba. V roli moderátora se opět blýskl populární En.dru, který si již 
získal srdce dětského i dospělého publika. 
 
23. 04. 2016, Besední dům RA/5 
Program:  „JAK SE DO TOHO TLUČE aneb BEZ RYTMU TO NEJDE!“ 

Reich: Music for Pieces of Wood (Hudba pro kousky dřeva)  
Improvizace  
Chmura: Vlak z Šesti miniatur pro čtyři hráče na bicí nástroje  
Abe: Voice of Matsuri Drums (Hlas bubnů matsuri) pro marimbu  
Hudba ze Severní Ameriky a Středního východu  
Hudba z Mali  
Anderson: The Typewriter (Psací stroj)  
Haydn: 2. věta (Andante) ze Symfonie č. 94 „S úderem kotlů“  
Ravel: Bolero, úvod  
Bernstein: America z muzikálu West Side Story  
L. Mozart: Dětská symfonie G dur  

 
moderátor Ondřej En.dru Havlík  
hudební klauni Michal Chovanec (Čeněk), Ondřej Klíč (Břéťa) a Veronika Bartošová  
scénář a režie Rudolf Chudoba  
Filharmonie Brno  
a její hráči na bicí nástroje: Lukáš Krejčí, Radek Tomášek, Petr Hladík Tomoe Sonoda a 
Maximilian Jopp Ester Švábková j.h. marimba  
dirigent Robert Kružík 

Tympány, marimba, tibetské 
mísy, šamanský buben – to je 
jen malý výčet z velkého počtu 
bicích nástrojů, které 
předepisují hudební skladatelé 
do svých partitur. Hráči 
brněnské filharmonie jich mají 
ve svém instrumentáři téměř 
dvě stě a jejich hráčská 
technika tak musí být opravdu 
mnohostranná. Zakládají si 
však na tom, že do svých 
nástrojů – v rozporu s 
obecným míněním – netlukou, 

nýbrž na ně opravdu hrají. Jak, to dětskému i dospělému publiku ukázali všichni členové 
skupiny bicích nástrojů na závěrečném koncertě cyklu Rodinného abonmá v sezoně 
2015/2016. V první polovině koncertu bicisté sami představili širokou paletu hudby pro bicí 
nástroje, po přestávce se k nim přidal orchestr řízený mladým talentovaným dirigentem  
 
Robertem Kružíkem. Scénáře a režie se opět ujal Rudolf Chudoba, moderoval En.dru, 
úspěch sklidilo klaunské číslo Michala Chovance a Ondřeje Klíče. 
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Jazz & World Music (JWM) 

 
20. 01. 2016, Besední dům, JWM/3 
Program:  „NOSTALGIA QUARTET – FOUR BROTHERS“ 
 
Giuffre: Four Brothers  
Joplin: The Entertainer  
tradicionál: Sometimes I Feel Like a Motherless Child  
Levíček: Metamorphoses  
Balakrishnan: Tremors  
Gershwin: Fascinating Rhythm  
Pearson: Jeaninne  
Ellington / Vidlák (arr.): Don‘t Get Around Much Anymore  
Kummer: Concertino for Nostalgia Quartet + Jazz Trio  
Kummer: My One and Only Love, balada  
Bernie, Pinkard: Sweet Georgia Brown  
Gershwin: Oh, Lady Be Good  
 
Nostalgia Quartet:  
 Jakub Výborný housle  
 Bohumír Strnad housle  
 Otakar Salajka viola  
 Radan Vach violoncello  
Vincenc Kummer j.h. kontrabas  
Jiří Levíček j.h. klavír  
Kamil Slezák j.h. bicí nástroje 
 
Říká se, že smyčcový kvartet je nejklasičtějším a nejčistším projevem komorní hudby v 
oblasti smyčcových nástrojů. Smyčcové kvarteto je skutečně dostatečně zvukově vyvážené, 
aby hudbu zahrálo bez potřeby jakéhokoli dalšího nástroje či nějaké ozvučovací podpory. S 
tímto pocitem soběstačnosti začal hrát Nostalgia Quartet a za celou pětadvacetiletou kariéru 
s tímto názorem na interpretaci vydržel, byť se v jeho případě jednalo o jazz. Jeho členové 
(Jakub Výborný, Bohumír Strnad, Otakar Salajka a Radan Vach) jsou klasicky vzdělaní 
hudebníci, které jazz baví. Čtvrtstoletí smyčcového kvarteta Nostalgia bylo důvodem 
k oslavě, a ne náhodou se tak stalo v Besedním domě, v koncertním sále Filharmonie Brno 
v rámci jejího cyklu Jazz & World Music. K jubileu mu popřála řada hostí; nové skladby pro 
ně napsali a zaranžovali Jiří Levíček a Vincenc Kummer. 
 
17. 02. 2016, Besední dům, JWM/4 
Program:  „TIBURTINA ENSEMBLE A DAVID DORŮŽKA TRIO – UNIKÁTNÍ  
   SPOJENÍ STARÉ HUDBY A MISTROVSKÉ IMPROVIZACE“ 
 
Tiburtina Ensemble:  

Ivana Bilej Brouková soprán  
Hana Blažíková soprán, středověká harfa   
Daniela Čermáková alt   
Tereza Havlíková soprán  
Anna Chadimová Havlíková mezzosoprán  
Marta Fadljevičová mezzosoprán  
 
Kamila Mazalová alt  
Pavla Štěpničková alt  
Renata Zafková soprán  
umělecká vedoucí Barbora Kabátková soprán, středověká harfa, psalterium  
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David Dorůžka Trio:  

David Dorůžka kytara  
Marcel Bárta basklarinet, saxofon  
Martin Novák bicí nástroje 

 
Další koncert řady Jazz & 
World Music přinesl 
jedinečný společný projekt 
ženského vokálního souboru 
Tiburtina Ensemble, 
specializujícího se na 
interpretaci gregoriánského 
chorálu, středověkého 
vícehlasu a soudobé hudby, 
s Dorůžkovým triem 
jazzového kytaristy Davida 

Dorůžky. Pro tento projekt vybrala vedoucí souboru Tiburtina Ensemble díla ze španělského 
středověkého rukopisu Codex Las Huelgas a doplnila je několika díly z jiných pramenů, 
včetně gregoriánského chorálu; projekt je programově spojen tématem konce světa a 
Posledního soudu z novozákonní knihy Zjevení sv. Jana (Apokalypsa). Výjimečný 
nadžánrový projekt se dočkal velmi vřelého přijetí ze strany návštěvníků Besedního domu. 
 
16. 03. 2016, Besední dům, JWM/5 
Program:  „TRILOK GURTU – LEGENDA JAZZROCKU A WORLD  
    MUSIC VE VRCHOLNÉ FORMĚ“ 

 
Trilok Gurtu (Indie) tabla, bicí nástroje, perkuse 
 
Na další koncert řady Jazz & 
World Music filharmonie 
pozvala virtuózního hráče na 
bicí nástroje a mimořádně 
aktivního šedesátníka Triloka 
Gurtu, jehož bohatou kariéru 
lemují spolupráce s hudebníky 
světové třídy – např. s 
fenomenálním kytaristou 
Johnem McLaughlinem, v 
jehož triu se Trilok poprvé 
etabloval jako sólista, nebo 
s dalšími jazzovými velikány, 
jako jsou Joe Zawinul, Jan 
Garbarek, Don Cherry, Bill 
Evans, Pharoah Sanders nebo 
Dave Holland. Trilokův projev je samozřejmě hluboce zakořeněn v indické tradici. Není proto 
překvapením, že obdobné umělecké spolupráce navázal i se smetánkou indické hudební 
scény – ve výčtu těch nejvýznamnějších nesmí chybět jeho matka Shobha Gurtu, Zakir 
Hussain, Shankar Mahadevan, Hariprasad Chaurasia, The Misra Brothers a Sultan Khan. 
Trilok Gurtu v Besedním domě představil obě tváře své tvorby – jazzovou i tradiční – a od 
začátku koncertu si získal publikum na svou stranu.   
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13. 04. 2016, Besední dům, JWM/6 
Program:  „AMALGAMA FLAMENCA – VÁŠEŇ, VIRTUOZITA, RYTMUS 
   A EMOCE VE FLAMENKOVÉM BALENÍ ZE ŠPANĚLSKÉHO JIHU 
 
Amalgama Flamenca (Španělsko): 

David Sánchez zpěv  
Oscar Lago kytara  
Miguel El Cheyenne cajón (bicí)  
Pol Vaquero flamenkový tanec 

 
Dechberoucí flamenkové vystoupení se stalo již 
tradiční a téměř nedílnou každoroční součástí cyklu 
Jazz & World Music. Málokteré umělecké vyjádření 
totiž dokáže přenést tolik emocí, jako právě 
flamenco. Možná je to i tím, že v sobě tenhle vášnivý 
styl koncentruje hudební a taneční tradici tolika etnik. 
Jeho evoluci ovlivnili Židé, Arabové i Cikáni, vznikal 
jako kouzelný amalgám mísící hudební tresti 
nejrůznějších kultur. Tento proces ostatně pokračuje 
dodnes. Soubor Amalgama Flamenca, který se 
představil v rámci filharmonického abonentního cyklu 
Jazz & World Music, dělá čest svému jménu – 
skutečně je dokonalým amalgámem jednotlivých 
elementů flamenka. David Sánchez reprezentuje 
flamenkový zpěv, tedy cante flamenco; harmonicko-
rytmický fundament má v souboru Amalgama 
Flamenca na starosti kytarista Oscar Lago; hru na 
cajón obstaral Miguel El Cheyenne a s moderním 
flamenkem coby velmi technickým tanečním stylem 
přispěl Pol Vaquero. Nadmíru úspěšné vystoupení, 
které od brněnského publika sklidilo velký ohlas. 
 
 
Mozartovy děti 
 
V průběhu května a června 2016 proběhl již sedmý ročník mimořádného projektu Mozartovy 

děti, který se tradičně uskutečnil 
v režii Filharmonie Brno ve 
spolupráci se ZUŠ Smetanova v 
Brně. I tentokrát projekt finančně 
významně podpořil Jihomoravský 
kraj a umožnil tak uspořádání 
akce, které se zúčastnilo široké 
posluchačské publikum čítající 
několik tisíc malých i velkých 
diváků z Jihomoravského kraje. 
Podstatou projektu je podpora 
rozvoje hudebního talentu a 
muzikantských dovedností dětí a 
snaha rozvinout jejich vztah nejen 
ke klasické hudbě.  

Bohatý program Mozartových dětí sestával z několika bloků. První zahrnoval veřejná 
koncertní vystoupení mladých hudebníků z jihomoravských ZUŠ na náměstích a dalších 
prostranstvích města Brna. Posluchači si díky programové pestrosti mohli vybírat ze  
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skutečně širokého žánrového spektra. Tato vystoupení vyvrcholila dvěma koncerty. První 
z nich se uskutečnil v Besedním domě, kde se vycházející talenty z řad dětí, které již v útlém 
věku dosáhly na ta nejvyšší místa na tuzemských i mezinárodních hudebních soutěžích, 
představily v doprovodu Filharmonie Brno. Druhý koncert se uskutečnil v Janáčkově divadle, 
kde společně s filharmoniky usedli do orchestru i mladí umělci tentokrát i s populárním 
hudebním tělesem Hradišťan. Při této příležitosti primáš Hradišťanu Jiří Pavlica vytvořil 
ojedinělé aranže pro orchestr s ohledem na mladé umělce uvnitř tělesa. Druhým blokem byly 
edukační či aktivně poznávací akce zaměřené na hudební vnímání malých posluchačů, pro 
něž byly připraveny speciální hudební workshopy pod vedením zkušených lektorů. 
Nabitý program doprovázely zábavní a občerstvovací stánky pro děti a mnoho rozličných her 
i pro ty nejmenší návštěvníky, centrum Brna díky Mozartovým dětem žilo velmi čilým 
hudebním životem.  
 
 

MHF Špilberk 2016 
 
Program sedmnáctého ročníku mezinárodního hudebního festivalu Špilberk, konaného ve 
dnech 16. – 27. srpna 2016, byl – tak jako předchozí ročníky – rozkročen mezi tu 
nejdůstojnější klasiku a crossover, takže si na své přišlo široké spektrum posluchačů.  
V letošním ročníku také nechyběly kinokoncerty, které vyplňovaly večery mezi jednotlivými 
živými vystoupeními.  
 
16. 08. 2016 
Program:   TE DEUM A CARMINA BURANA 
   Dvořák: Te Deum 

Orff:Carmina Burana 
 
Marie Fajtová soprán 
Jaroslav Březina tenor 
Peter Mazalán baryton 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Leoš Svárovský  
 
Úvodní koncert MHF Špilberk byl zahájen 
populární scénickou kantátou Carla Orffa 
Carmina Burana, která je širokému publiku 
známa nejen z filmových pláten. 
K potěšení všech posluchačů byly ke 
skladbě promítány titulky na titulkovacím zařízení zavěšeném na pódiu, a tak se návštěníci 
kromě poslechu krásné hudby mohli pobavit nad nevšedními středověkými texty, na které 
byla kantáta komponována. Ve druhé půli koncertu pak zaznělo úchvatné Dvořákovo Te 
Deum.  
 
17. 08. 2016 
Program:  MESIÁŠ 
   Händel: Mesiáš, oratorium HWV 56, pro sóla, smíšený sbor a orchestr 
 
Lucie Rozsnyó soprán 
Barbora Martínková Polášková mezzosoprán 
Martin Ptáček alt  
Jakub Kubín tenor 
Lukáš Hacek tenor 
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Roman Hoza bas 
Czech Ensemble Baroque 
sbormistryně Tereza Válková  
dirigent Roman Válek  
 
Druhý „špilberkovský“ večer lákal posluchače na jedno z nejpopulárnějších děl barokního 
velikána Georga Friedricha Händela Mesiáš. V nádherném a hřejivém večeru pod širým 
nebem tak znělo překrásné oratorium v podání Czech Ensemble Baroque. 
 
18. 08. 2016 
Program:  KINOKONCERT I: Tři tenoři 
   Tři tenoristé: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo a José Carreras
   
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
Orchestra dell´Opera di Roma   
dirigent Zubin Mehta 
 
„E lucevan le stelle“ z opery Tosca, „Nessun dorma“ z Turandot Giacoma Pucciniho…  
Byl to zázrak, když se v červenci roku 1990 potkali na jednom pódiu v Caracallových lázních 
v Římě Luciano Pavarotti, Plácido Domingo a José Carreras a vznikl tak fenomén Tří tenorů. 
Jedna z největších hudebních událostí v historii je úžasnou přehlídkou největších tenorových 
hitů, podpořenou taktovkou Zubina Mehty. Kinokoncerty jsou realizovány ve spolupráci s IMZ 
(Intenational Music Center) ve Vídni a inspirovány letním festivalem před vídeňskou radnicí.  
 
23. 08. 2016 
Program:  ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS  
   Nejlepší kusy z repertoiru 
 
Michal Krása trubka 
Jiří Patócs trubka 
Michal Plecitý trombon 
Petr Tichý kytara 
Jiří Pípa Novák jazz-band 
Miroslav Lacko piano  
Petr Vlášek kontrabas  
Pavel Jordánek altsaxofon, klarinet  
Martin Tříska altsaxofon, klarinet  
Jan Tříska tenorsaxofon, klarinet 
Bedřich Šmarda saxofony, klarinet  
Martin Zbrožek housle  
Jiří Sládek housle  
kapelník Juraj Bartoš trubka 
 
Na třetím večerním koncertu se představil Ondřej Havelka se svými Melody Makers, který 
přilákal nevídané množství posluchačů. Na koncertě zazněl výběr písní období raného a 
vrcholného swingu z let 30. a 40. i z nového alba Nás to tady furt baví.  
 
24. 08. 2016 
Program:  HŘÍŠNICE 

R. Strauss: Salome – Tanec sedmi závojů  
R. Strauss: Elektra – „Ich habe keine gute Nächte“, árie Klytaimnéstry  
Saint-Saëns: Tanec mrtvých  
Massenet: Herodias – „Ne me refuse pas“, árie Herodiady  
Wagner: Parsifal – „Ich sah das Kind“, árie Kundry 
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Offenbach: Krásná Helena –  předehra k opeře 

– „Amours divins“, árie Heleny 
Massenet: Marie Magdalena – „O mes sœurs“, árie Magdaleny  

   Saint-Saëns: Samson a Dalila – Bacchanále 
– „Mon coeur“, árie Dalily 

 
Dagmar Pecková mezzosoprán  
Filharmonie Brno  
dirigent Stanislav Vavřínek  
 
Druhý pořad, který pro festival připravila Filharmonie 
Brno, byl koncert s proslulou českou 
mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, ztělesňující 
šest krásných hříšnic, jejichž postavy se nesmrtelně 
zapsaly do světové mytologie. Program Hříšnice 
připravila Pecková pro Supraphon, který vydal nosič se 
stejným názvem v roce 2015.  
 
25. 08. 2016 
Program:  KINOKONCERT II: Bob Marley 
   Uprising Live! 
 
Světově proslulý jamajský kytarista, autor a zpěvák reggae Bob Marley (1945–1981) patří k 
největším hudebním legendám. Na druhém a současně posledním kinokoncertě mohlo 
publikum zhlédnout záznam jeho koncertu z Dortmundu v roce 1980. 
 
27. 08. 2016 
Program:  DAN BÁRTA & RTB & FILHARMONIE BRNO 
   J. Levíček: Fall Impressions  
   Jamiroquai: To Young To Die   
   I. Sastbury, B. Duffy (arr. Jiří Levíček): Brother Wolf, Sister Moon  
   J. Levíček / D. Bárta (arr. Jiří Levíček): Lady Fault 
   R. Balzar / D. Bárta (arr. Jiří Levíček): Mayday  
   D. Bárta, J. Levíček / A. Plívová: Fadeaway   
   Led Zeppelin: No Quarter  
   J. Zawinul (arr. Jiří Levíček): Do You Want Some Tea, Grandpa?   
   B. Gudmundsdóttir (arr. Robert Balzar): Isobel  
   R. Balzar/ D. Bárta (arr. Robert Balzar): DUA   
   J. Levíček, D. Bárt / A. Plívová (arr. Jiří Levíček): Martin's Eden  
   CH. CHaplin (arr. Jiří Levíček): Smile 
   R. Balzar/ D. Bárta (arr. Robert Balzar: Stmívání  
   Anonym z 13. stol. (arr. Robert Balzar): O Maria, o felix puerpera  
   J. Mitchell (arr. Robert Balzar): Last Chance Lost   
 
Dan Bárta zpěv  
Robert Balzar Trio (RTB) 

Robert Balzar kontrabas  
 Jiří Levíček klavír 
 Kamil Slezák bicí nástroje 
Filharmonie Brno  
dirigent Ondrej Olos  
 
Na závěrečném koncertu MHF Špilberk zazněla 
premiéra nového projektu na objednávku  
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Filharmonie Brno:  Dan Bárta & Robert Balzar Trio & Filharmonie Brno – unikátní spojení 
kritiky ceněné a zároveň posluchači mimořádně oblíbené jazzové formace, špičkového 
symfonického orchestru a populárního multižánrového zpěváka a autora. Posluchači, kteří 
zaplnili celé nádvoří, během koncertu nadšeně tleskali a závěrem si vynutili několik přídavků.   
 
 
Sezona 2016/2017 – podzim 2016 
 
Filharmonie v divadle (FJD)4 

 
23. a 24. 11. 2016, Janáčkovo divadlo FJD/1 
Program:        „Z KYTICE A ALADINA“ 

Martinů: Svatební košile H 214 I A, světová premiéra kritické edice díla 
Busoni: Koncert C dur op. 39 pro klavír a orchestr s mužským sborem 
 

Kirill Gerstein klavír 
Adriana Kohútková soprán 
Peter Berger tenor 
Jozef Benci bas 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Jiří Rožeň 

 
Vynucené omezení na jediný cyklus 
v Janáčkově divadle v sezoně 2016/2017 vedlo 
Filharmonii Brno k tomu, aby pět koncertů 
tohoto cyklu pojala jako vskutku sváteční 
projekty, nabízející plejádu vynikajících 
světových i tuzemských umělců a rozmanitou 
přehlídku velkých partitur z období počínaje 
romantismem a konče současností. Sázka na 
toto pojetí se vyplatila: koncerty se setkaly 
s velkým zájmem ze strany publika, médií i 
odborné veřejnosti, vyšly na ně pozitivně 
laděné kritiky. Na prvním z koncertů cyklu se 

posluchači mohli seznámit se zhudebněním erbenovské balady Svatební košile z pera 
Bohuslava Martinů – dílo zaznělo premiérově v aktuálně připravené kritické edici. Výbornými 
výkony se uvedli sólisté Adriana Kohútková (soprán), Peter Berger (tenor) a Jozef Benci 
(bas) a ženská sekce Českého filharmonického sboru Brno. 

Po přestávce dostal prostor monumentální pozdně romantický Klavírní koncert C dur 
Ferruccia Busoniho, italského skladatele a klavíristy, od jehož narození uběhlo v roce 2016 
přesně 150 let. Vysoce virtuózního partu se zhostil světoznámý pianista ruského původu 
Kirill Gerstein, o jehož provedení kritika psala: „Jen stěží by se dala najít nálada, kterou by 
nedokázal patřičně vymalovat svojí hrou. Paleta úhozů a dynamiky byla u tohoto interpreta 
natolik bohatá, že vyžadovala-li skladba jakkoliv specifickou nuanci, pak Gerstein ji dokázal 
vycítit a předvést publiku na stříbrném podnose. Zněl-li jeho přednes v první větě energicky, 
úsečně a afektovaně, pak ve druhé větě se stal hravým až úsměvným. O to lahodnější pak 
bylo lyrické hlazení třetí věty. I komunikace s orchestrem byla příkladná, při střídání byla po 
celou dobu zřejmá organická neoddělitelnost obou“ (Lukáš Pavlica, portál Harmonie). 
V závěrečné větě se k sólistovi a orchestru připojila mužská sekce sboru se zpívaným  
 

 
4 V předchozí sezoně Filharmonie v divadle I (FJD I) 
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textem z Oehlenschlägerova dramatu Aladin. Celý koncert řídil s mladickým nadšením Jiří 
Rožeň, nepřehlédnutelný český dirigentský talent, jehož mezinárodní renomé strmě stoupá. 
 
08. a 09. 12. 2016, Janáčkovo divadlo FJD/2 
Program:        „MAPA A OBRÁZKY Z VÝSTAVY“ 

Tan Dun: The Map (Mapa), koncert pro violoncello, video a orchestr 
Musorgskij: Obrázky z výstavy (orchestrace: Ravel) 
 

Matthew Barley violoncello 
Filharmonie Brno  
dirigent Alan Buribajev 
 
Punc velké události sliboval i druhý koncert cyklu 
Filharmonie v divadle, na němž Filharmonie Brno vedle 
populárních Obrázků z výstavy Modesta Petroviče 
Musorgského (instrumentovaných Mauricem Ravelem) 
uvedla v české premiéře multimediální violoncellový koncert 
The Map (2002) slavného současného čínského skladatele 
Tan Duna (mj. autora hudby k oscarovému filmu Tygr a 
drak). Brněnskému publiku se poprvé představil sólista 
sezony Matthew Barley, britský charizmatický violoncellista, 
který Tan Dunovo dílo v minulých letech již několikrát 
provedl (jednou též pod taktovkou autora). Skladba The 
Map vznikla pro proslulého violoncellistu Yo-Yo Maa; autor 
v ní zachytil odlesk pomalu mizících starodávných rituálů a 
hudby provincie Chu-nan v středojižní Číně, kraje Tan 
Dunova dětství, a uplatnil v ní i „dokumentární“ video a 
původní nahrávky, které účinně zakomponoval do díla. Za 
dirigentským pultem stanul kazašský dirigent Alan 
Buribajev, který v Brně vzbudil pozornost již na jaře 2016 a také tentokrát zde zanechal velmi 
dobrý dojem.  

K dramaturgii koncertu kritika poznamenala: „Propojování oblíbené 'klasiky' se 
současnými autory patří k charakteristickým znakům brněnských programů, dodává jim 
dráždivost i neotřelost a především bývá promyšlené. Také ve čtvrtek se jednalo o dvě 
logicky propojené části, nikoliv náhodný slepenec, v němž je pro každého něco. Tan Dunova 
Mapa pracuje s videem jako nedílnou součástí kompozice. Obrazové sekvence – i se 
zvukem – jsou technologickým sólistou, který přináší proud tradice. Tanec v maskách, hraní 
na list, zpěv, kamenné perkuse či lidové ústní varhánky zpřítomňují exotický folklor“ (Boris 
Klepal, www.ihned.cz). O výkonech kritika psala: „S více jak půlročním odstupem se na 
prkna Janáčkova divadla s Filharmonií Brno vrátil kazachstánský dirigent Alan Buribajev. 
Orchestr a sólista Matthew Barley pod jeho vedením podali v netypickém multimediálním 
koncertu čínského skladatele Tan Duna výborný výkon“ (Lukáš Baumann, portál Město 
hudby). Nebo také: „… bylo provedení Tan Duna mimořádným zážitkem (…). Vynikající byl 
„nenápadný“ sólista – rezidenční umělec orchestru v tomto roce – violoncellista Matthew 
Barley. Ten patří k umělcům, pro které je hudba a její zprostředkování důležitější než image, 
sbírání cen a koncerty ve slavných síních. Tan Dunovu skladbu přednesl samozřejmě, 
přirozeně, včetně improvizace a různých fines asijské hudby, kterou se, mimo řadu dalších 
projektů, zabývá“. (Lenka Nota, portál Harmonie) 

Koncert se uskutečnil pod záštitou J.E. Jan Thompson OBE, velvyslankyně 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 
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Filharmonie doma I (FBD I)5 
 

30. 11., 01. a 02. 12. 2016, Besední dům FBD I/1  
Program:  „LYRICKÝ SCHUMANN, EPICKÝ DVOŘÁK“ 

Mozart: Serenáda č. 6 D dur KV 239 „Serenata notturna“ 
Schumann: Houslový koncert d moll  
Dvořák:Legendy op. 59 
      

Sophia Jaffé housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Altrichter 

  
Cyklus přenesený z Janáčkova divadla do Besedního domu 
(z důvodu omezeného počtu termínů poskytnutých NDB 
kvůli plánované rekonstrukci Janáčkova divadla) si vyžádal 
pozměněný koncertní režim – namísto dvou koncertů bylo 
nutné přistoupit k třem koncertům během týdne (středa, 
čtvrtek a pátek), aby byli uspokojeni abonenti. Celý cyklus 
byl zaměřen na tradiční, klasicko-romantický repertoár 
s několika exkurzy do 20. století a kromě známých děl 
nabídl i řidčeji uváděné, ovšem neméně působivé tituly. 
Jedním z nich byl Houslový koncert d moll Roberta 
Schumanna, poslední orchestrální opus autora stižený 
zvláštním osudem, obestřený tajemstvími a premiérovaný 

až 81 let po Schumannově smrti. K provedení sólového partu si brněnští filharmonici přizvali 
v Brně známou a ceněnou německou houslistku Sophii Jaffé, nositelku několika významných 
ocenění a profesorku houslové hry na Vysoké škole hudební ve Frankfurtu nad Mohanem. 
Jedinečným bylo také kompletní provedení orchestrální verze cyklu Legendy Antonína 
Dvořáka, která zní jako celek na pódiích sporadicky. Program doplnila odlehčená Serenata 
notturna Wolfganga Amadea Mozarta, zařazená na úvod. Dirigoval Petr Altrichter, bývalý 
šéfdirigent filharmoniků. Hlediště bylo po všechny tři večery vyprodané, spokojenost 
posluchačů korelovala s ohlasy v recenzi: „… v případě brněnského Schumannova 
houslového koncertu to byl ryzí Schumann se všemi aspekty, které obsahuje. (…) Epický 
Dvořák nebyl plochý. Byla to radostná a temperamentní hra, střídající v jednotlivých deseti 
částech skladby silné a slabé momenty, rychlou a pomalou hru, citové vyjádření i dramatické 
momenty. Původně skladba pro soukromé muzicírování u klavíru byla v Brně příjemným 
muzicírováním v podání Filharmonie Brno“. (Jan Průša, portál Opera Plus) 
 

 

Filharmonie doma II (FBD II)6 
 
10. a 11. 11. 2016, Besední dům FBD II/1 
Program:       „AMADEANA“ 

Mozart: Kouzelná flétna, předehra k opeře KV 620 
Ernst: Rondo Papageno op. 21 pro housle a orchestr 
Mozart: Symfonie č. 35 D dur KV 385 „Haffnerova“ 
Hartmann: Symfonie č. 4 

     
Klára Erdingerová housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Liebreich 

 
5 V předchozí sezoně Filharmonie v divadle II (FJD II) 
6 V předchozí sezoně Filharmonie doma (FBD) 
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Programem prvního koncertu cyklu Filharmonie doma II se 
vinulo hned několik dramaturgických nití. Dva opusy W. A. 
Mozarta připomněly dvě výročí tohoto mistra vídeňského 
klasicismu připadající na rok 2016 (260 let od narození, 225 
let od úmrtí). Virtuózní Rondo Papageno, které si pohrává 
s motivem z Mozartovy Kouzelné flétny a které pochází 
z pera brněnského rodáka Heinricha Wilhelma Ernsta, 
přednesla mladičká (teprve 14letá!) brněnská houslistka Klára 
Erdingerová. Karl Amadeus Hartmann byl skladatel spjatý 
s Mnichovem, odkud také přijel světoznámý dirigent 
Alexander Liebreich (v současné době šéfdirigent katovických 

rozhlasových symfoniků), pro něhož šlo o první setkání nejen s brněnskými filharmoniky, ale 
také s městem, odkud pochází jeho rodina. Atraktivitu programu a účinkujících potvrdil i 
mediální zájem (mj. ze strany České televize) a rozhodnutí Českého rozhlasu pořídit 
z koncertu záznam. Záštitu nad koncertem převzal Dr. Arndt Freiherr Freytag von 
Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice. Publikum ocenilo 
jak odlehčenější první polovinu koncertu, tak závažnou Hartmannovu symfonii, která odráží 
tragické zážitky z války. Kritika vyzdvihla zvláště provedení Mozartovy symfonie: „Zde se 
vedení Alexandera Liebreicha projevilo působivými crescendy a decrescendy evokujícími 
vlnění, burácivým fortissimem a téměř neslyšným pianissimem. Dirigent tato vlnění 
naznačoval orchestru gestem a zde byl výsledek skutečně prostorový. To vše při zachování 
naprosté rytmické i intonační čistoty“. (Lukáš Pavlica, portál Harmonie) 
  
 
Veřejné generální zkoušky (VGZ) 
 
10. 11. 2016, Besední dům VGZ/1 (FBD II/1) 
Program:       „AMADEANA“ 

Mozart: Kouzelná flétna, předehra k opeře KV 620 
Ernst: Rondo Papageno op. 21 pro housle a orchestr 
Mozart: Symfonie č. 35 D dur KV 385 “Haffnerova“ 
Hartmann: Symfonie č. 4 

     
Klára Erdingerová housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Liebreich 
  
Předplatitelskou řadou Veřejných generálních zkoušek, zahrnující v průběhu sezony celkově 
šest generálek v Janáčkově divadle či v Besedním domě, vychází filharmonie již třetí 
sezonou vstříc mimo jiné žádostem seniorů, pro něž bývá pozdní návrat z večerních 
koncertů do vzdálenějších domovů obtížný. Cyklus je však otevřen všem zájemcům bez 
rozdílu věku. Generálky skýtají vedle hudebních zážitků i možnost nahlédnout do dění 
během finálních příprav předcházejících vlastnímu koncertu. První veřejná generálka 
v sezoně 2016/2017 proběhla v Besedním domě a nabídla velmi početnému publiku program 
nazvaný Amadeana – během generálky si posluchači mohli vyslechnout skladby Wolfganga 
Amadea Mozarta, brněnského rodáka Heinricha Wilhelma Ernsta (jehož Rondo Papageno 
přednesla 14letá brněnská houslová naděje Klára Erdingerová) a Karla Amadea Hartmanna 
v podání Filharmonie Brno řízené světoznámým dirigentem Alexandrem Liebreichem. 
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23. 11. 2016, Janáčkovo divadlo VGZ/2 (FJD/1) 
Program:        „Z KYTICE A ALADINA“ 

Martinů: Svatební košile H 214 I A, světová premiéra kritické edice díla 
Busoni: Koncert C dur op. 39 pro klavír a orchestr s mužským sborem 
 

 
Kirill Gerstein klavír 
Adriana Kohútková soprán 
Peter Berger tenor 
Jozef Benci bas 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Jiří Rožeň 
 
Druhá veřejná generálka se uskutečnila v Janáčkově divadle a opět přilákala do jeho ochozů 
vysoký počet návštěvníků. Ti byli svědky závěrečných příprav na večerní koncert cyklu 
Filharmonie v divadle s atraktivním programem (Martinů: Svatební košile, Busoni: Klavírní 
koncert C dur), hvězdným klavíristou (Kirill Gerstein), vynikajícími pěveckými sólisty (Adriana 
Kohútková, Peter Berger, Jozef Benci) a brněnským filharmonickým sborem a také s 
talentovaným dirigentem (Jiří Rožeň). 
 
 
Mimořádné koncerty (MK) 

 
18. 09. 2016 Stadion MK/1 
Program: „ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZONY“ 

Janáček: Žárlivost 
Bartók: Houslový koncert č. 2 

  Dvořák: V přírodě op. 91, Karneval op. 92, Othello op. 93  
   
Milan Paľa housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Jakub Hrůša  
  
Pro svůj zahajovací koncert sezony 2016/2017 si brněnská filharmonie zvolila prostor 
Stadionu na Kounicově ulici, své někdejší působiště. Potvrdilo se, že tento sál má solidní 
akustiku, avšak z hlediska dalších podmínek (absence důstojného zázemí pro hudebníky, 
hluk z vedlejšího klubu atd.) je pro účinkování filharmonie poněkud nevyhovující. Přesto se 
koncert, který se na Stadionu uskutečnil, vydařil. Filharmonie Brno na něm vystoupila pod 
taktovkou brněnského rodáka (a novopečeného šéfdirigenta Bamberských symfoniků) 
Jakuba Hrůši, jehož koncerty bývají v Brně vždy provázeny zvýšenou pozorností a pod jehož 
vedením orchestr podává vynikající výkony. Obojí se potvrdilo i tentokrát. Hned na úvod si 

posluchači mohli vychutnat Janáčkovu 
předehru Žárlivost v původní skladatelově 
instrumentaci, a poté se dočkali vskutku 
mimořádného provedení Houslového koncertu 
č. 2 v podání Milana Paly, který – jako záskok 
za indisponovanou korejskou houslistku Ju-
Young Baekovou – dokázal nastudovat 
náročný sólový part díla za krátkou dobu 
s nebývalou samozřejmostí a podat jej s jemu 
vlastní strhující expresivitou. V druhé polovině 
koncertu filharmonici předložili za Hrůšova  
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řízení jiskřivé pojetí slavné trilogie koncertních předeher Antonína Dvořáka, uváděné někdy 
pod zastřešujícím názvem Příroda, život a láska. Nadšené publikum si vyžádalo přídavek. 
„Zahajovací koncert sezóny nabídnul opravdu syté menu“, shrnovala kritika. „Milan Paľa dal 
publiku virtuózní koncert s porcí své příznačné vášnivosti a Jakub Hrůša přiměl orchestr 
k zápalu. (…) Publikum si také po čase  
 
připomnělo prostory Stadionu, kde se v nadcházejících dvou letech kvůli rekonstrukci 
Janáčkova divadla bude zřejmě odehrávat nejeden symfonický koncert. Plánovaný koncertní 
sál v Brně totiž ještě zdaleka nebude realitou.“ (Lukáš Baumann, portál Město hudby) 
 
16. 11. 2015 v 18:00 a 20:30 hodin, Besední dům MK/2 
Program: „RICHARD GALLIANO & FILHARMONIE BRNO: KLASIKA & TANGO“ 
  Vivaldi: Čtvero ročních dob op. 8 (Zima, Léto) 

Mozart: Klarinetový koncert A dur KV 622 (2. věta Adagio) 
Elgar Serenáda e moll op. 20 pro smyčce  
Piazzolla (arr. Galliano) Čtvero ročních dob v Buenos Aires (Podzim v Buenos 
Aires, Jaro v Buenos Aires) 
 

Richard Galliano akordeon  
Filharmonie Brno  
dirigent Bastien Stil 
 
Ve spolupráci s mezinárodním jazzovým festivalem 
JAZZFESTBRNO jako součást podzimní série Echoes of 
JAZZFESTBRNO 2016 a jako svůj mimořádný koncert 
připravila Filharmonie Brno crossoverový projekt, na němž 
vystoupila spolu s legendárním francouzským virtuosem 
na akordeon Richardem Gallianem – hudebníkem 
spolupracujícím s vyhlášenými osobnostmi jazzové i 
klasické hudby a v současné době také jediným hráčem na 
akordeon nahrávajícím pro prestižní vydavatelství 
Deutsche Grammophon. Na dvou koncertech, 
uskutečněných během jednoho dne, si tak na své přišli 
milovníci klasiky i tanga, neboť program zahrnoval průřez 
Gallianovým širokým repertoárem. Zazněly úpravy 
vybraných částí z Vivaldiho Čtvera ročních dob, Mozartova klarinetového koncertu a 
Piazzollova Čtvera ročních dob v Buenos Aires; přídavky, které si posluchači svým aplausem 
vyžádali, zahrnovaly krátké skladby z pera Piazzolly i samotného Galliana. Program doplnila 
čistě orchestrální Serenáda e moll Edwarda Elgara. Taktovky se ujal francouzský dirigent 
Bastien Stil, kterému jsou podobné projekty blízké (v nedávné minulosti dirigoval i úspěšnou 
spolupráci Filharmonie Brno s jazzovým triem Avishaie Cohena). Následující den byl celý 
projekt (s rozšířeným programem) uveden s obrovským ohlasem v novém koncertním sále 
v polských Katovicích. 
 
15. 12. 2016 Besední dům MK/3 
Program: „PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT“ 

Zimmermann: Sinfonia in G  
„Pastoritia“ pro kukačku, tubu 
pastoralis a orchestr 
Ryba: Cassatia in C pro orchestr 
Kopřiva: Missa pastoralis in D 

 pro sóla, sbor a orchestr 
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Lenka Cafourková Ďuricová soprán 
Martin Ptáček kontratenor 
Lukáš Hacek tenor 
Jiří Miroslav Procházka bas 
Rudolf Linner tuba pastoralis 
Martin Jakubíček varhany 
Czech Ensemble Baroque Choir 
sbormistryně Tereza Válková 
Filharmonie Brno 
dirigent Roman Válek 
 
 
Doba adventu a Vánoc náleží od nepaměti k nejoblíbenějším částem liturgického roku. 
Dokladem historické popularity tohoto období v českých zemích je mimo jiné značný počet 
adventních a vánočních hudebních kompozic, uložených v místních i zahraničních 
hudebních archivech. Patří k nim i Missa pastoralis in D Václava Jana Kopřivy, zakladatele 
proslulé cítolibské skladatelské školy. Na svém tradičním předvánočním koncertě 
v Besedním domě a ve sváteční atmosféře ji Filharmonie Brno uvedla pod taktovkou 
Romana Válka a ve spolupráci se souborem Czech Ensemble Baroque Choir (a s jeho 
sólisty). Ještě předtím si zaplněné hlediště vyslechlo další pastorálně laděné dílo – Sinfonii in 
G Antona Zimmermanna, nejvýznamnějšího představitele klasicismu na Slovensku – a 
orchestrální skladbu Jakuba Jana Ryby Cassatia in C. Až lidový charakter Kopřivovy mše a 
její působivá gradace daly podnět k dlouhému aplausu, během něhož došlo i na přídavky – 
koledy, které si publikum mohlo zazpívat spolu s účinkujícími. 
 
 
Mladá krev aneb Hudba zblízka – Komorní cyklus členů Akademie Filharmonie Brno a 
hostů (MLK) 
 

 
 

02. 11. 2016, Besední dům, MLK/1 
Program: Reger: Suita č. 1 G dur op. 131c pro sólové violoncello  

Debussy: Première rapsodie (První rapsodie) pro klarinet a klavír  
Séjourne: Koncert pro vibrafon a smyčce (nebo klavír)  
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Bozza: Balada pro trombon a klavír  
Stravinskij: Tři kusy pro klarinet sólo  
Wieniawski: Fantaisie brillante op. 20 na témata z Gounodovy opery Faust  

 
Jan Zlámal violoncello 
Anna Sysová klarinet 
Filip Zaykov j.h. klavír  
Radim Večeřa vibrafon  
Dagmar Mühlhanslová j.h. klavír 
Erik Novotný trombon  
Jana Ryšánková j.h. klavír 
 
Dennis Schneiderka j.h. housle  
Libuše Pančochová j.h. klavír 
 
Počínaje sezonou 2014/2015 provozuje Filharmonie Brno svou akademii, jíž se snaží o 
výchovu dalších generací hudebníků, kteří by jednou mohli usednout do filharmonických řad. 
Dvouleté působení v akademii skýtá jejím členům nejen (primárně) orchestrální praxi, ale 
také příležitost prezentovat své schopnosti v komorní hudbě, a to v koncertní řadě 
nazvané Mladá krev. Zájem o tento cyklus byl v uplynulých dvou sezonách až nečekaně 
velký a jistě bychom k tomu našli hned několik důvodů. Mladicky strhující projev účinkujících, 
různorodý repertoár… A nejen to. Podtitul cyklu Hudba zblízka dává tušit, že koncerty v 
Besedním domě jsou koncipovány netradičně – publikum oceňuje atypicky rozestavený a 
intimně nasvícený sál, hudebníky, kteří jsou takřka na dosah… Klasiku, při níž odpadá 
bariéra pódia či večerní róby. V sezoně 2016/2017 se představují noví členové Akademie 
Filharmonie Brno, přijatí na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo v lednu 2016. 
Úspěšným premiérovým vystoupením v tomto cyklu si na listopadovém koncertě prošli za 
doprovodu zkušených korepetitorů violoncellista Jan Zlámal, klarinetistka Anna Sysová, hráč 
na bicí nástroje Radim Večeřa a trombonista Erik Novotný. Cyklus Mladá krev ovšem kromě 
komorních vystoupení členů AFB nabízí prostor i dalším hostům – k nim tentokrát patřil 
velice nadějný houslista Dennis Schneiderka, který se v tomto cyklu objevil již dříve a 
v posluchačích zanechal velmi dobrý dojem.  
 
 
Rodinné abonmá (RA) 
 
26. 11. 2016, Besední dům RA/1 
Program:  „SEZNAMTE SE aneb FILHARMONICI JINAK“ 
  Rossini: Lazebník sevillský, předehra k opeře (úryvek) 

Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Novosvětská“ (2. věta Largo) 
Metallica (arr. Š. Švestka): Nothing Else Matters  
J. S. Bach: Koncert d moll pro dvoje housle BWV 1043 (1. věta Vivace) 
Trojan: Žabák z hudby k filmu Císařův slavík  
Mozart: Koncert č. 2 Es dur pro lesní roh a orchestr KV 417 (3. věta Rondo)  
Prokofjev: téma Kočky ze symfonické pohádky Péťa a vlk  
Williams (arr. P. Jirák): téma Hedviky z filmu Harry Potter  
 

Pavel Debef trombon 
Marek Švestka kontrabas 
Marie Petříková, Alena Pavlušová housle 
Karel Hofmann lesní roh 
Pavel Šabacký violoncello 
moderátor Ondřej En.dru Havlík beatbox 
scénář a režie Rudolf Chudoba 
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Jiří Mikula IT, projekce 
Filharmonie Brno 
dirigent Zdeněk Nádeníček  
 
Filharmonie Brno pravidelně pamatuje 
na své nejmladší posluchače a jejich 
rodiče či prarodiče. Dokládá to mimo 
jiné svým úspěšným abonentním 
cyklem Rodinné abonmá, jehož 
sobotní dopolední koncerty 
v posledních letech připravuje 
většinou ve spolupráci s režisérem a  
 
scenáristou Rudolfem Chudobou. 
Pořad nazvaný Seznamte se aneb Filharmonici jinak si kladl za cíl ukázat publiku různé 
zájmy vybraných členů orchestru a vyjevit je tak ve zcela jiném světle, než skýtá pohled na 
pódium při tradičním koncertě. Pavel Debef, člen skupiny trombonů, je pověstný svou 
závislostí na koloběžkách (na jedné z nich přijel a poté odehrál sólový part ve skladbě 
Žabák); Marek Švestka platí ve filharmonii nejen za vášnivého kontrabasistu, ale také za 
vášnivého motorkáře, znalce silných strojů a také hudby, která k těmto strojům patří (zahrál 
baladu od skupiny Metallica); houslistky Marie Petříková a Alena Pavlušová, náruživé 
kuchařky, upekly pro děti dobroty a společně přednesly Bachův dvojkoncert; hornista Karel 
Hofmann, působící i jako basista v rockové kapele, přišel v rockerském oblečení a zahrál 
Mozartův koncert pro lesní roh; violoncellista Pavel Šabacký, věnující se jako dobrovolník 
záchranné kynologii, přivedl do Besedního domu svého psa a předvedl jeho schopnosti; celý 
koncert dirigoval Zdeněk Nádeníček, jinak člen hobojové skupiny a také zanícený potápěč. 
Jako zdatný a pohotový moderátor i jako skvělý hudebník se opět uvedl Ondřej Havlík. 
Koncert nabídl zábavu i poučení, publikum všech věkových kategorií odměnilo účinkující 
bouřlivým potleskem.  
 
17. 12. 2016, Besední dům RA/2 
Program:  „OD ZIMY DO ZIMY aneb ČTVERO ROČNÍCH DOB“ 

Vivaldi: Čtvero ročních dob op. 8 (výběr)  
Jakubíček: Chvalmež Boha zpívajíce, koledy z barokních kancionálů  

 
moderátor Ondřej En.dru Havlík  
Pavel Wallinger housle 
Martin Jakubíček cembalo, varhany  
scénář a režie Rudolf Chudoba  
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno  
sbormistr Michal Jančík  
Filharmonie Brno  
řídil Robert Kružík violoncello 
 
Od zimy do zimy aneb Čtvero ročních 
dob byl dalším z dětských pořadů 
připravených režisérem a scenáristou 
Rudolfem Chudobou. Tentokrát 
představil Antonia Vivaldiho (1678–
1741), znamenitého hudebního 
skladatele a houslového virtuosa 
období baroka, jehož hudba byla 
velice populární už za jeho života a 
velmi oblíbená zůstává i dnes. Sólové  
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party vybraných částí z Vivaldiho nejslavnější skladby, Čtvera ročních dob, přednesl 
koncertní mistr filharmonie Pavel Wallinger. 

V předvánočním setkání však nemohly chybět ani koledy. Ty, které zazněly na 
koncertě, z barokního kancionálu Slaviček rájský na stromě života, slávu Tvorci svému 
prozpěvující vybral a upravil Martin Jakubíček, zazpívaly je děti z Kantilény za doprovodu 
Filharmonie Brno a autora úpravy, který se zhostil varhanního partu. Jak je pro pořady 
Rudolfa Chudoby příznačné, mladí i velcí posluchači si z koncertu odnesli nejen poznatky, 
ale i pocit, že se dobře bavili. Vydatně k tomu přispěli i moderátor Ondřej Havlík a dirigent 
Robert Kružík, jenž prokázal i herecký talent (v převlečení za Vivaldiho). 
 
 
 
 
 
Jazz & World Music (JWM) 

 
26. 10. 2016, Besední dům, JWM/1 
Program:  „VINCENT PEIRANI & ÉMILE PARISIEN“ 
  
Vincent Peirani akordeon  
Émile Parisien saxofony 
 
Ve svých třech dosavadních ročnících prokázal cyklus Jazz & World Music, pořádaný 
Filharmonií Brno ve spolupráci s dramaturgem Vilémem Spilkou z JazzFestu Brno, až 
nečekanou životnost a vzrůstající oblibu. Také ve svém čtvrtém ročníku nabízí špičkové 
interprety z celého světa a pozoruhodnou žánrovou pestrost. První koncert sezony 
2016/2017 se nesl ve francouzském duchu. Francie, známá spíše svým vztahem ke 
gastronomii, exkluzívním alkoholickým nápojům, eleganci a hédonickému životnímu stylu 
vůbec, je v posledních desetiletích také semeništěm opravdových hudebních talentů. 
Poměrně hustá síť hudebních festivalů a klubů a v neposlední 
řadě i velkorysost institucí donedávna dávaly francouzským 
umělcům živnou půdu pro svobodnou tvorbu a nenutily je 
zvažovat tolik uměleckých kompromisů. Situace se v 
posledních pár letech pravda trochu změnila, setrvačnost 
procesů je však neoddiskutovatelná a produktem nedávné 
umělecké svobody jsou tak i akordeonista Vincent Peirani a 
saxofonista Émile Parisien, reprezentanti generace dnešních 
třicátníků, jež tyje z předkrizové atmosféry a svůj tvůrčí vrchol 
zároveň zažívá v geopoliticky i ekonomicky složitější 
současnosti.  
 Dlouholetá spolupráce Peiraniho s Parisienem vyvrcholila 
dvěma alby, nejdřív albem Belle Époque, plném intimních i 
impulzivních dialogů mezi oběma protagonisty, a vzápětí 
kvintetním Living Being, kde se telepatická souhra frontmanů 
odehrává na širší platformě s plným zvukem rytmické sekce. 
Peiraniho s Parisienem spojuje nejen obdobný hudební vkus, ale i citová angažovanost a 
absolutní víra ve vlastní hudbu. Právě to je odlišuje od záplavy „standardních“ jazzmanů 
dneška. Své pověsti v Besedním domě plně dostáli. Koncert se uskutečnil pod záštitou 
Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice. 
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23. 11. 2016, Besední dům, JWM/2 
Program:  „ALY KEITA & LUCAS NIGGLI & JAN GALEGA BRÖNNIMANN 
    
Aly Keita balafon  
Lucas Niggli bicí nástroje  
Jan Galega Brönnimann basklarinet 
 

 Na dalším koncertě řady Jazz & World Music vystoupilo 
mezinárodní trio Keita – Brönnimann – Niggli, které je 
rozkročeno jednou nohou v Africe a druhou v Evropě, hraje 
energickou současnou world music a bere diváky na 
dobrodružnou hudební jízdu po divoké africké savaně i 
hypercivilizované Evropě. Triu dominuje Aly Keita, který 
pochází ze západoafrické Republiky Pobřeží slonoviny a je 
jedním z největších virtuosů na balafon (západoafrický 
xylofon), exotický instrument, který se skládá z dřevěných 
ozvučných destiček a dutých dýňových tykvic sloužících jako 
rezonanční komory. Hudbu tria charakterizují bohaté  
 
polyrytmické linie vrstvené přes sebe a nad nimi se rozvíjející 
složité melodické modely. Komplexní interakci všech tří 
protagonistů se daří nejlépe v momentech, kdy melodie a 
rytmus ztratí jasné kontury. Takový tvůrčí proces často 
začíná proplétáním jednoduchých melodických linek, jež se v 

dalším průběhu komplikují a jejich interakce často vrcholí nespoutaným dialogem všech 
zúčastněných nástrojů. Díky neustálým změnám tempa, rytmu, tónových barev, dynamiky a 
hustoty textury je střídavě vždy jeden z hudebníků v centru pozornosti. A především 
Brönnimannův basklarinet se sametovým tónem a zvláštními akcenty posouvá jejich 
společnou tvorbu až někam do sfér vzrušující taneční hudby. 
 
 

C) BRNĚNSKÉ KONCERTY PRO JINÉ POŘADATELE 
 
Česko-rakouský ples (Besední dům, 16. 01.) 
Program:  Mozart: předehra z opery Figarova svatba  
   Verdi: Jsme cigánky -výstup cigánek z opery La Traviata 
   J. Strauss:  Bez starostí (kvapík) 
   Delibes: Coppelia, valčík z baletu Coppelia 
   Rixner: Španělský pochod 

J. Strauss ml.: Na krásném 
modrém Dunaji 
Offenbach: Barcarole - z opery 
Hofmanovy povídky 

   Waldteufel: Estudiantina 
Verdi: Pijácká píseň - z opery 
La Traviata 

 
Zuzana Pálenská soprán 
Hana Kostelecká soprán 
Taneční škola „Danza“ 
choreografie Viktor Janč 
dirigent Miloš Machek  
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Česko-rakouský ples patří mezi významné společenské akce v Brně a bývá jakýmsi 
vrcholem plesové sezony. Filharmonie Brno byla jako již tradičně pozvána, aby svým 
koncertem celý ples pod taktovkou Miloše Machka zahájila. 
 
Ples Filharmonie Brno (Besední dům, 06. 02.) 
Program:       Offenbach: Orfeus v podsvětí, předehra 
   Čajkovskij: Květinový valčík z baletu Louskáček 
   J. Strauss: Anenská polka 
   J. Strauss: Hlasy jara op. 410 
   J. Strauss: Tritch Tratch (polka) 
   J. Strauss ml.: Hromy, blesky 
   J. Strauss ml.: Císařský valčík 
 
dirigent Ondřej Vrabec 
 
Již tradiční ples Filharmonie Brno 
pořádaný Unií orchestrálních hráčů ani 
letos nemohl chybět v brněnské plesové 
sezoně. V letošním roce hudbu k poslechu 
řídil dirigent Ondřej Vrabec. K tanci i 
poslechu na plese hrál orchestr Filharmonie Brno, Salonní orchestr Brno (umělecký vedoucí 
František Školař), Jazz Archiv (umělecký vedoucí Jaroslav Studénka) a Cimbal Classic  
 
(umělecký vedoucí Dalibor Štrunc). Moderoval Martin Sláma, člen činohry Národního divadla 
Brno. 
 
Koncert pro JAMU v Brně (Besední dům, 09. 02.)  
Program:   Bizet: Symfonie č. 1 C dur 
    Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 
 
dirigentka Nikol Kraft 
dirigent Sébastien Bagnoud  
 
Na únorovém koncertě pro JAMU se před orchestr Filharmonie Brno postavili dva absolvující 
dirigenti Nikol Kraftová a Sébastien Bagnoud. Těmito koncerty Filharmonie Brno vyjadřuje 
podporu mladým, dozrávajícím umělců a dodává jim odvahy vkročit do uměleckého světa 
s hlavou vzhůru.     
 
Koncert pro JAMU v Brně (Besední dům, 05. 05.)  
Program:   P. Machková: Fluorescence (absolventská skladba) 
    Martinů: Koncert pro housle a orchestr č. 2 H 293 
    Šostakovič: Symfonie č. 5 d moll op. 47  
 
Eva Schäferová housle 
dirigent Maroš Potokár  
 
Letošní v pořadí druhý koncert s absolventy JAMU a tentokrát i HAMU odehrál orchestr 
Filharmonie Brno pod taktovkou mladého talentovaného dirigenta Maroše Potokára. Jako 
sólistka se představila mladá houslistka Eva Schäferová. 
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Brno – město uprostřed Evropy (náměstí Svobody, 19. 06.) 
Program:        Rock night      
 
Q VOX zpěv 
Filharmonie Brno 
dirigent a moderátor Miloš Machek  
 
Pravidelně se Filharmonie Brno zúčastňuje 
festivalu Brno – město uprostřed Evropy, který 
se letos uskutečnil již po šestnácté. Nejen 
příznivé počasí, ale především nesmrtelné 
rockové hity v podání Filharmonie Brno 
roztančily rozveselené publikum, které opět 
zaplnilo celé náměstí Svobody. 
 
 

D) MIMOBRNĚNSKÉ KONCERTY V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Tříkrálový koncert (České Budějovice, 08. 01.)  
Program:  Dvořák: Karneval, předehra 
   Suk: Fantasie pro housle a orchestr g moll 
   Čajkovskij: Italské capriccio  
   Brahms: Akademická předehra 
   Dvořák: Mazurek pro housle a orchestr 
   Ravel: Bolero 
   Dvořák: Slovanský tanec č. 15 
   J. Strauss st.: Radeckého pochod 
 
Martina Bačová housle 
dirigent Leoš Svárovský  

 
Tříkrálový koncert v Českých Budějovicích byl již tradičně prvním mimobrněnským 
vystoupením orchestru v novém roce. Sál kulturního domu Metropol byl do posledního místa 
vyprodán a publikum bylo jako vždy spokojené, což projevilo nadšenými ovacemi vestoje. 
 
Janáčkův máj (Ostrava, 05. 06.) 
Program:   Berlioz: Romeo a Julie 
 
Jana Sýkorová mezzosoprán 
Jaroslav Březina tenor 
Gustáv Beláček basbaryton 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
dirigent Petr Vronský  
 
Po tříleté pauze se Filharmonie 
Brno opět vrátila na program 
ostravského festivalu Janáčkův 
máj. Pod vedením dirigenta Petra 
Vronského nastudovala společně 
se skvělými sólisty a Českým 
filharmonickým sborem Brno velmi náročné, ale o to krásnější dílo Hectora Berlioze Romeo a 
Julie. Velký sál v Multifunkční aule Gong sice nebyl zaplněný do posledního místa, ale i přes 
to si posluchači odnesli nezapomenutelný zážitek, který stvrdili dlouhotrvajícím aplausem. 
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Smetanova Litomyšl (Litomyšl, 15. 06.) 
Program:  Rossini: Vilém Tell      
   Varga (arr. Mirko Krebs): Hommage a J. S. Bach  
   Prokofjev: Romeo a Julie (Montekové a Kapuleti)    
   Mendelssohn-Bartholdy: Svatební pochod (Sen noci svatojánské)  
   Korsakov: Fandango Asturiano (Španělské capriccio)  
   Smetana: Jiřinková polka      
   Mirko Krebs (arr.): Hádanková suita z českých TV seriálů  
   Binge: Alžbětinská serenáda     
   Barr: James Bond Theme     
   Newman: Skyfall   
 
Monika Bagárová zpěv 
EnDru moderátor a zpěv 
dirigent Pavel Šnajdr 
 
Již tradičně se Filharmonie Brno účastní 
hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. 
V letošním roce brněnští umělci nastudovali pro litomyšlské publikum premiéru netradičního 
programu s názvem #ujizdimNaSmetance. 
Premiéra interaktivního pořadu byla sestavená z hudebních zajímavostí, hádanek a perliček 
koncertních síní, filmového plátna i televizní obrazovek. Posluchači koncertu se stali zároveň 
i soutěžícími a vítěz hlavní soutěže si odnesl domů mobilní telefon! 
 
 
Hudební slavnosti Emy Destinnové (České Budějovice, 15. 09.) 
Program:  Dvořák: Píseň bohatýrská op. 111 
     R. Strauss: Čtyři poslední písně  
   Mahler: Symfonie č. 1 D dur „Titan“  
 
Nancy Weissbach soprán 
dirigent Leoš Svárovský 
 
Na 27. Hudebních slavnostech Emy Destinnové se Filharmonie Brno představila již tradičně 
pod taktovkou Leoše Svárovského, tentokrát však na Výstavišti v pavilonu T. Jako obvykle 
bylo místní publikum z výkonu Filharmonie Brno nadšené a na závěr koncertu odměnilo 
orchestr, sólistku Nancy Weissbachovou i dirigenta Leoše Svárovského obrovským 
aplausem. 
 
Svatováclavský festival (Ostrava, 28. 09.) 
Program:  Dvořák: Svatá Ludmila, oratorium op. 71  
 
Kateřina Kněžíková soprán  
Veronika Hajnová alt 
Martin Gyimesi tenor 
Martin Gurbaľ bas  
Pražský filharmonický sbor 
dirigent Ondřej Vrabec  
 
V letošním roce Filharmonie Brno 
opět uzavřela Svatováclavský 
hudební festival v Ostravě. Katedrálu Božského Spasitele rozezněla tóny Dvořákovy Svaté 
Ludmily pod taktovkou Ondřeje Vrabce. 
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Hudební fórum Hradec Králové (Hradec Králové, 3. 11.) 
Program:  Anna Clynne: Within Her Arms  
   Avner Dorman: Frozen in Time  
   John Adams: City Noir  
 
Christoph Sietzen bicí 
dirigent Peter Vrábel  
 
Po pětileté odmlce se Filharmonie Brno vrátila na prestižní festival soudobé hudby do 
Hradce Králové. Stejně jako před pěti lety řídil orchestr dirigent Peter Vrábel a jako sólista se 
zde představil mladý rakouský hudební génius Christoph Sietzen. 
 
Velký vánoční koncert 4TET a Filharmonie Brno (Brno, 27. 11., Hradec Králové 12. 12., 
Praha, 18. 12.) 
Program:  vánoční písně a aranže Jiřího Škorpíka  
 
4TET:  
David Uličník tenor 
Jiří Korn baryton 1 
Jiří Škorpík baryton 2 
Dušan Kollár bas  
Sound & Rhythm Orchestra 
hudební aranžmá Jiří Škorpík  
Filharmonie Brno 
dirigent František Šterbák 
 
Po velmi úspěšném projektu 4TET – 
Symphonic vytvořil Jiří Škorpík pro Filharmonii Brno aranže vánočních písní a dal tak 
vzniknout novému vánočnímu projektu. Premiéra nového projektu se uskutečnila v 
Hudebním divadle Karlín v Praze v roce 2015 a vzhledem k tomu, že se setkala s 
mimořádným přijetím, není divu, že se v letošním roce koncerty konaly i na dalších místech. 
Tentokrát však projekt přijel premiérově do Hradce Králové. 
 
 

E) KONCERTY V ZAHRANIČÍ    
 
Vídeň (Rakousko, 22. 05.) 
Program:   Janáček: Taras Bulba 

Poulenc: Koncert pro dva klavíry a orchestr d moll  
R. Strauss: Život hrdinův 

 
Klavírní duo Silver-Garburg 
Filharmonie Brno 
dirigent Aleksandar Marković 
 
Prvním zahraničním koncertem v roce 2016 
bylo vystoupení Filharmonie Brno v sále 
vídeňského Konzerthausu. Pod taktovkou 
bývalého šéfdirigenta Aleksandara Markoviče 
se v sólových partech představilo manželské 
klavírní duo Silver-Garburg, které se měsíc 
před Vídní uvedlo i v Brně. Vídeňské publikum 
zcela zaplnilo velký sál Konzerthausu a na 

konci koncertu nešetřilo projevy díků a pochval jak pro sólisty, tak pro skvěle hrající orchestr.  
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Baden (Rakousko, 11. 06.) 
Program:  B. Smetana: Má Vlast  
 
Filharmonie Brno    
dirigent Norbert Pfafflmeyer  
 
Pravidelně každý rok jezdí Filharmonie Brno hostovat do 
lázeňského městečka Baden v Rakousku. V roce 2016 
do něj zavítala s nejpopulárnějším hitem české hudby, 
Smetanovým cyklem symfonických básní Má vlast. 
Česká tvorba je v Badenu velice oblíbená, a tak 
posluchači zaslouženě ocenili interprety neutuchajícím potleskem. Filharmonie Brno se 
místnímu publiku představí opět v roce 2017, kdy se účastní desátého výročí koncertů 
v Badenu hned dvěma pořady.         
 
Bratislava (Slovensko, 16. 06.) 
Program:  An Evening with Avishai Cohen 

 
Avishai Cohen kontrabas, zpěv 
Avishai Cohen Trio 
Filharmonie Brno 
dirigent Bastien Stil 
 
Do třetice se spojila Filharmonie Brno s legendárním 
jazzovým kontrabasistou Avishaiem Cohenem. Po velmi 
úspěšném provedení koncertu 30. 11. v Brně  
 
následovala repríza ve Vídni a letos v červnu 

v Bratislavě na nádvoří Bratislavského hradu. Velmi zdařilé propojení skvělého jazzmana 
světového formátu a brněnských filharmoniků sklidilo úspěch. Vřelé přijetí od posluchačů 
prokázalo jedinečnost a také kvalitu tohoto projektu. Obecenstvo si vyžádalo téměř dvacet 
minut přídavků.  
 
Linec (Rakousko, 23. 06.) 
Program:   Romantische Raritäten 
 
Elīna Garanča mezzosoprán 
Filharmonie Brno 
dirigent Karel Mark Chichon 
 
Po skvělé zkušenosti z německého turné v roce 2014 byla 
Filharmonie Brno znovu oslovena ke spolupráci na dvou 
koncertech s mezzosopranistkou světového formátu 
Elīnou Garančou. Taktovky se jako pokaždé chopil její 
manžel Karel Mark Chichon. Koncert proběhl v rakouském 
Linci v sále Brucknerhausu ve spolupráci s festivalem 
Festspiele Europäische Wochen Passau. Garanča se 
s orchestrem opět představila s programem složeným 
z nejznámějších árií a hudby z romantických oper. 
Publikum ve zcela vyprodaném sále si vyžádalo dva 
přídavky. 
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Norimberk (Německo, 16. 07.) 
Program:   Romantische Raritäten 
 
Elīna Garanča mezzosoprán 
Filharmonie Brno 
dirigent Karel Mark Chichon 
 
V norimberském sále Meistersingerhalle provedla Filharmonie Brno společně s Elīnou 
Garančou reprízu programu z rakouského Lince. Orchestr i sólistka opět musely několikrát 
přidávat, potlesk publika je nepustil z jeviště. Oba koncerty potvrdily, že spolupráce s touto 
hvězdou světových operních jevišť je obzvláště vydařená a bude nadále pokračovat.        
 
Wiesbaden (Německo, 08. a 09. 07., Rheingau Music Festival) 
Program:  Dvořák: Slovanský tanec č. 1 op. 46 a č. 10 op. 72  

Dvořák: Te Deum op. 103  
Orff: Carmina Burana  

 
Marie Fajtová soprán 
Jaroslav Březina tenor 
Petr Mazalán baryton 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Leoš Svárovský  
 
Rheingau Music Festival je jedním 
z největších německých letních festivalů. 
Vždy vyprodané sály, dva až tři koncerty 
denně jsou zárukou velmi kvalitního 
festivalu. 
 
Filharmonie Brno byla v roce 2016 pozvána na dva koncerty s reprezentativním programem. 
Stěžejním dílem byla kantáta Carla Orffa Carmina Burana. Filharmonii Brno se podařilo 
vyjednat s pořadateli doplnění programu o významná díla českého hudebního repertoáru – 
Dvořákovo Te Deum a výběr z jeho Slovanských tanců. Katedrála v Eberbachu pojme až 
900 posluchačů. Oba koncerty byly plně vyprodané a byly zakončeny dlouhým potleskem ve 
stoje. 
 
Horn (Rakousko, 20. 08., Festival Allegro Vivo) 
Program:  Bernstein: Divertimento pro orchestr 

Ives: Nezodpovězená otázka 
Gershwin: I got rythm, Summertime 
Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ op. 95 

 
Natalia Kawalek mezzosoprán 
Filharmonie Brno 
dirigent Bijan Khadem-Missagh 
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Tradičním hostem je Filharmonie Brno na letním festivalu Allegro Vivo. Špatné počasí 
znemožnilo uskutečnit koncert na plánovaném místě – malebném nádvoří zámečku 
v městečku Horn u rakousko-českých hranic. Koncert se konal v náhradním prostoru 
historické knihovny benediktinského kláštera v Altenburgu nedaleko Hornu. 
Dramaturgie festivalu Allegro Vivo je postavena na světových sólistických a dirigentských 
jménech. V loňském roce si pro koncert s Filharmonií Brno vybrala polskou 
mezzosopranistku Natalii Kawalekovou, která program osvěžila dvěma hity od George 
Gershwina. Koncert byl opět plně vyprodán a dobré jméno orchestru na tomto festivalu 
potvrzuje i pozvání na další ročník v roce 2017.   
 
Pisa (Itálie, 10. 09., Anima Mundi Festival) 
Program:  Dvořák: Svatá Ludmila, oratorium op. 71  
 
Kateřina Kněžíková soprán  
Veronika Hajnová alt 
Martin Gyimesi tenor 
Martin Gurbaľ bas  
Pražský filharmonický sbor 
Filharmonie Brno 
dirigent Ondřej Vrabec 
 
Filharmonie Brno dostala exklusivní 
pozvání na hostování na festivalu 
duchovní hudby Anima Mundi 
v italské Pise. Bylo to první 
představení brněnské filharmonie 
na tomto festivalu, který zaštiťuje Sir  
 
John Eliot Gardiner, umělecký ředitel. Festival byl založen v roce 2001 a vystoupení 
Filharmonie Brno bylo první ukázkou českého interpretačního umění publiku v Pise. Koncert 
proběhl v překrásném prostředí katedrály v italské Pise na Náměstí zázraků u slavné šikmé 
věže. Vyprodanou katedrálu zaplnilo téměř 1200 posluchačů, kteří v plné pozornosti vyslechli 
celé oratorium bez jediné pauzy. Obdivuhodný výkon všech umělců pak odměnili 
neutuchajícím potleskem ve stoje. První představení Filharmonie Brno na tomto prestižním 
festivalu proběhlo s velkým úspěchem a jedná se o dalším pozvání na rok 2018, tentokrát 
s jiným významným dílem české vokálně-symfonické hudby – Janáčkovou Glagolskou mší.  
 
Katovice (Polsko, 17. 11.) 
Program: „RICHARD GALLIANO & FILHARMONIE BRNO: KLASIKA & TANGO“ 
  Mozart: Divertimento č. 1 D dur, K. 136 (K. 125a) 

Vivaldi: Čtvero ročních dob op. 8 (Zima, Léto) 
Mozart: Klarinetový koncert A dur KV 622 (2. věta Adagio) 
Elgar: Serenáda e moll op. 20 pro smyčce  
Piazzolla (arr. Galliano): Čtvero ročních dob v Buenos Aires (Podzim v Buenos 
Aires, Jaro v Buenos Aires) 
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Piazzolla: Oblivion 
Galliano: La valse à Margaux 
 

Richard Galliano akordeon  
Filharmonie Brno  
dirigent Bastien Stil 
 
Ve spolupráci s mezinárodním jazzovým 
festivalem JAZZFESTBRNO připravila 
Filharmonie Brno crossoverový projekt, na 
němž vystoupila spolu s legendárním 
francouzským virtuosem na akordeon 
Richardem Gallianem. Následující den byl celý 
projekt (s rozšířeným programem) uveden se 
značným ohlasem v novém koncertním sále v polských Katovicích. Smyčcový orchestr 
Filharmonie Brno vystoupil s jazzovou legendou v překrásném sále Polského národního 
rozhlasového orchestru z roku 2014.  
 
 

F) NATÁČENÍ 
 
Studiové nahrávání 
Otmar Kvěch: Bouře a klid (Besední dům, 06. 01.) 
Koncertní agentura Festivalová kancelář E. Destinnové oslovila Filharmonie Brno pro 
nahrávku melodramatu českého skladatele Otmara Kvěcha Bouře a vzdor. Nahrávka vznikla 
pod taktovkou Leoše Svárovského a se Soňou Červenou v roli recitátorky. Radioservis 
zvažuje vydání této nahrávky ve formě CD nosiče.      
 
Fredric Kroll (Besední dům, 14. 03.)  
Filharmonie Brno byla oslovena americkým skladatelem Fredricem Krollem pro nahrání jeho 
skladby The Scarlet Letter. Audio-video nahrávka vznikla pod taktovkou mladého 
amerického dirigenta Paula Mauffrayho a je možné si ji poslechnou na odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=nOpJ-VX48uQ.  
 
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 12. 02.)  
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2016 pokračovala spolupráce s britskou nahrávací 
společností First Creative Ltd. Prvním projektem byl jeden nahrávací den v Besedním domě, 
kdy byly nahrány skladby autorů: Gerritsen, Halliday a Webb-Mitchell.  
  
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, JAMU, 06. – 14. 05.)  
Na začátku května proběhlo 8 nahrávacích frekvencí společně s americkým partnerem 
ABLAZE Records pod hlavičkou First Creative Ltd. Během osmi dní tak byly nahrány skladby 
různých autorů z celého světa: Wieland, Morson, Marlow, Yan, Lowry, McNair, O'Dell, 
Akhavijou, Richmond, Percoco, Knehans,Yip, Kuspa, Clarke ad.  
 
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, JAMU, 27. 06. – 02. 07.)  
Obdobný projekt, který se uskutečnil na začátku května, proběhl i na přelomu června a 
července. Osm nahrávacích frekvencí pro amerického partnera ABLAZE Records pod 
hlavičkou First Creative Ltd. Během šesti dní byly nahrány skladby různých autorů z celého 
světa: Latimer, Arnesen, Marlow, Beck, Frost, Huang, Qian, Tan ad.  
 
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 03., 04. a 06. 10.)  
Tři nahrávací dny pro již pravidelného partnera Filharmonie Brno Mikela Tomse (společnost 
First Creative Ltd.), který všechny projekty také vede od dirigentského pultu. Posledním 
projektem roku 2016 bylo sedm frekvencí v Besedním domě a v Divadle na Orlí / Hudebně- 

https://www.youtube.com/watch?v=nOpJ-VX48uQ
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dramatická laboratoř JAMU, kdy byly nahrány skladby autorů: Philip Taylor, Ken Miller, Peter 
Ivan Edwards, Benjamin Rimmer, Hainu Tan, Stephen Scotchmer.  
 
 
Záznamy a přenosy pro média: 
Český rozhlas Brno  
(Janáčkovo divadlo, 28. 01.) 
Český rozhlas v roce 2016 započal svoji 
spolupráci s Filharmonií Brno v Janáčkově 
divadle koncertem s názvem Brněnské 
variace, který řídil Petr Altrichter. Záznam 
koncertu byl mimo jiné  zařazen i do 
Koncertní sezony Eurorádia 2015/2016 a 
přenášely jej veřejnoprávní rozhlasy 
v Chorvatsku, Španělsku a Německu a dále 
se k vysílání registrovaly národní rozhlasy 
v Bulharsku, Rakousku, Litvě a Řecku. 
 
Český rozhlas Brno (Besední dům, 25. 02.) 
Sólistka sezony Filharmonie Brno Alina Pogostkina přilákala svým druhým koncertem 
pozornost Českého rozhlasu, který si vybral pro svůj záznam právě její koncert z abonentní 
řady FBD. 
 
Česká televize (Janáčkovo divadlo, 07. 04.) 
Česká televize si jako první záznam z koncertů Filharmonie Brno vybrala pořad z řady FJD I 
3 pod příznačným názvem Dobro vs. Zlo. Koncert řídil mladý kazašský dirigent Alan 
Buribajev a jako sólisté se představili koncertní mistři Filharmonie Brno, houslistka Marie 
Petříková a violoncellista Pavel Šabacký. 
 
Český rozhlas Brno (Stadion, 28. 04.) 
Český rozhlas si pro svůj druhý záznam v roce 2016 vybral sedmý koncert z řady 
Mimořádných koncertů. Filharmonie Brno pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera provedla 
kantátu Bohuslava Martinů Špalíček společně s dětským sborem Kantiléna a Kühnovým  
 
dětským sborem. Koncert proběhl na Stadionu (Kounicova ulice), někdejším působišti 
orchestru.   
 
Česká televize, Český rozhlas (Janáčkovo divadlo, 26. 05.) 
Česká televize a Český rozhlas si společně vybraly závěrečný koncert abonentní řady FJD I 
4. Na tomto koncertě se rozloučila se svým uměleckým hostováním sólistka sezony Alina 
Pogostkina pod taktovkou mladého amerického dirigenta Jamese Feddecka.   
 
Český rozhlas (Filharmonie Hradec Králové, 03. 11.) 
Již tradičně uvádí Český rozhlas přímým přenosem celý festival Hudební fórum Hradec 
Králové, a tak tomu nemohlo být jinak ani v případě Filharmonie Brno. Pod taktovkou Petera 
Vrábela odvysílala díla Anna Clynneho Within Her Arms z let 2008–09, Avnera Dormana 
Frozen in Time z roku 2007 a City Noir Johna Adamse. 
 
Český rozhlas Brno (Besední dům, 10. 11.) 
Třetí záznam koncertu Filharmonie Brno v roce 2016 byl z abonentní řady FBD II. Pod 
taktovkou Alexandra Liebreicha doprovázela Filharmonie Brno mladičkou houslistku Kláru 
Edingerovou.  
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G) VÝCHOVNÉ KONCERTY 
 
Výchovné koncerty pro školy 
neodmyslitelně patří do každé sezony 
Filharmonie Brno, takže ani letošní rok 
nemohl být výjimkou. A tak se již na 
jaře, ještě před tradičním festivalem 
Mozartovy děti, uskutečnily tři koncerty 
pro školy a tři hudební cykly 
prázdninových hudebních dílen.   
 
29. 01. 
Pololetní prázdniny s Filharmonií Brno 
– hudební kurz pro děti – v letošním 
roce začala Filharmonie Brno pořádat 
pro děti během jejich školních 
prázdnin celodenní hudební kurzy. 
Děti si společně s lektorkami Kristýnou Drášilovou a Michaelou Kulískovou osvojovaly hru na 
nástroje z Orffova instrumentáře, zpívaly a tančily.   
 
29. 02. – 02. 03. 
Otvírání studánek aneb Vítání jara s Filharmonií Brno – hudební kurzy pro děti – během 
jarních prázdnin připravila Filharmonie Brno pro děti třídenní hudební kurz společně 
s lektorkami Kristýnou Drášilovou a Michaelou Kulískouvou. Děti se během tří dnů 
dozvěděly, jaké jsou tradiční jarní lidové zvyky, zahrály si na hudební nástroje, zazpívaly, 
zatancovaly a v houslařské dílně se dozvěděly, jak se vyrábí housle, violoncella, starší 
strunné nástroje a další zajímavosti. Celé setkání pak bylo zakončeno krátkým představením 
pro rodiče. 
 
15. a 16. 03. v 9:00 a 10:45 
Hurá do ZOO – atraktivní výchovný koncert plný překvapení motivovaný faunou pro žáky 
mateřských škol a žáků prvního stupně základních škol připravil Miloš Machek společně 
s Filharmonií Brno. 
 
 
Zuzana Pálenská zpěv 
Hana Kostelecká zpěv 
dirigent a moderátor Miloš Machek  
 
24. – 25. 03. 
Filharmonická velikonoční kraslice – hudební kurzy pro děti – obdobně jako o jarních 
prázdninách nabídla Filharmonie Brno hudební kurz pro děti během velikonočních prázdnin. 
Tentokrát se obě lektorky Kristýna Drášilova Michaela Kulísková s dětmi věnovaly 
velikonoční tematice. 
 
31. 05. v 09:00 a 10:45 
Mozartovy děti 2016 – výchovný koncert se dvěma programy určenými pro žáky I. a II. 
stupně základních škol, střední školy a gymnázia. 
 
Štěpán Kudela trubka 
Filip Šmerda varhany  
Eliška Jedličková zpěv 
Alois Trávníček zpěv 
Jana Stránská lesní roh 
Adam Trávníček housle 
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Tereza Sýsová zpěv 
František Jeřábek klavír 
dirigent a moderátor Miloš Machek  
 
Při pořádání akce Mozartovy děti nezapomněla Filharmonie Brno ani na školy a uspořádala 
pro ně v Besedním domě tři koncerty a čtyři dny hudebních dílen. Na koncertech vystoupili i 
mladí talentovaní umělci a vítězové hudebních soutěží.  
 
31. 05. – 02. 06. v  09:45, 10:45 a 11:45 
Hudební dílny – ani v letošním ročníku Mozartových dětí chyběly hudební dílny pro žáčky 
mateřských škol a žáky I. stupně základních škol.  
 
Michaela Kulísková  lektorka hudební dílny 
 
11. – 15. 07., 9:00 – 16:00 
Wolfi má narozeniny – letní hudebně-výtvarný kurz – obdobně jako v loňském roce 
uspořádala Filharmonie Brno ve spolupráci s Moravskou galerií letní hudebně-výtvarný kurz. 
Na děti čekal intenzivní týden naplněný hudbou a výtvarným uměním. Hrou, písněmi a 
malováním. 
 
26. – 27. 10., 9:00 – 16:00 
Wolfi hraje dál – hudebně-výtvarný kurz – spolupráce s Moravskou galerií pokračovala i 
v dalším hudebně-výtvarném kurzu, který se uskutečnil v období podzimních prázdnin, a tak 
některé děti na podzim tematicky navázaly na kurz letní.  
 
 

H) KANTILÉNA 
 
Rok 2016 byl pro brněnský dětský sbor Kantiléna velmi úspěšný. Kromě účinkování na svých 
tradičních koncertech v Brně absolvovala i turné v Chorvatsku. V září 2016 proběhly dva 
koncerty k výročí založení sboru, jeden duchovní s členy Filharmonie Brno a druhý jako 
matiné. Kantiléna třikrát vystoupila v rámci abonentních koncertů Filharmonie Brno. A i 
nadále probíhala velmi plodná spolupráce s Národním divadlem Brno. Sbor také absolvoval 
velká soustředění (na jaře a v létě) k přípravě repertoáru na následující koncerty.  
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Brněnské koncerty ve vlastní režii 
8. dubna    Jarní koncert všech oddělení sboru              Besední dům 
24. září    Slavnostní koncert duchovní hudby   
       kostel Nanebevzetí Panny Marie 
25. září   Jubilejní sborové matiné   Besední dům 
5. listopadu   Podzimní koncert Kantilény   Besední dům 
18. prosince   Vánoční matiné Magdalenky a Kantilénky Besední dům 
25. prosince   Tradiční vánoční koncert katedrála sv. Petra a Pavla  
 
Brněnské koncerty provedené s Filharmonií Brno 
12. března   RA 4 Jak se zpívá ve sboru                          Besední dům  
28. dubna   MK 7 Špalíček    Stadion 
17. prosince   RA 2 Od zimy do zimy    Besední dům 
 
Brněnské koncerty pro jiné pořadatele 
6. ledna    Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo  
6. února   Puccini: Turandot                                         Janáčkovo divadlo 
9. března    Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo  
12. března   Puccini: Turandot                                         Janáčkovo divadlo 
19. března   Dialog uprostřed Evropy (mše svatá)  

kostel Nanebevzetí Panny Marie 
1. dubna   Janáček: Příhody lišky Bystroušky  Janáčkovo divadlo 
2. dubna   Janáček: Příhody lišky Bystroušky  Janáčkovo divadlo 
16. dubna   Puccini: Turandot                                          Janáčkovo divadlo 
29. dubna   Otvírání studánek A. Radoka   Mahenovo divadlo 
30. dubna   Otvírání studánek A. Radoka   Mahenovo divadlo 
2. května   Otvírání studánek A. Radoka   Mahenovo divadlo 
3. května   Otvírání studánek A. Radoka   Mahenovo divadlo 
22. května   Janáček: Příhody lišky Bystroušky  Janáčkovo divadlo 
25. května   Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo 
1. června   Janáček: Příhody lišky Bystroušky  Janáčkovo divadlo 
5. června   Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo 
30. října   Otvírání studánek A. Radoka   Mahenovo divadlo 
6. listopadu   Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo 
8. listopadu   Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo 
13. listopadu   Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo 
 
29. listopadu   Otvírání studánek A. Radoka   Mahenovo divadlo 
29. prosince   Puccini: Tosca    Janáčkovo divadlo 
  
Mimobrněnské koncerty 
5. června   Noc kostelů – Stabat Mater    

kostel Jména Panny Marie, Křtiny  
13. prosince   Ukradené Vánoce, ČNSO   Obecní dům, Praha 
 
Koncerty v zahraničí 
7. února   koncert duchovní hudby  Varaždín, Chorvatsko 
9. února   slavnostní koncert   Záhřeb, Chorvatsko 
10. února   slavnostní koncert   Rijeka, Chorvatsko 
11. února   koncert    Daruvar, Chorvatsko 
12. února   koncert duchovní hudby  Osijek, Chorvatsko 
8. prosince   vystoupení na mši svaté  Vídeň – Kagran, Rakousko 
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I) KOMORNÍ CYKLUS SPOLKU PŘÁTEL HUDBY 
 
Spolek přátel hudby je jediným pořadatelem pravidelných koncertů komorní hudby v Brně. 
K účinkování jsou zváni naši špičkoví umělci i hosté z ciziny (pokud jsou honorářově 
dostupní). Pravidelně se v programech objevují i úspěšní mladí umělci doporučení 
výběrovou listinou Českého hudebního fondu i úspěšní studenti JAMU. Dramaturgicky se 
dbá na pestrost při zachování kritérií kvality. Pro členy SPH i členy Klubu přátel Filharmonie 
Brno pořádá spolek 4 – 5 besed za rok s umělci a muzikology. Vydává členský Zpravodaj, ve 
kterém členy informuje o koncertech v Brně, uvádí informace z oblasti umění a kulturní 
aktuality. Spolek má letos 258 členů a návštěvnost jeho koncertů je výborná. Je vděčný 
Filharmonii Brno za spolupráci (pronájem sálu, uvádění programu v Katalogu FB). Doplňuje 
spektrum filharmonické nabídky o komorní oblast.  
 
Lesní roh v komorní hudbě (02. 02.) 
Program:  Schumann: Fantazijní kusy pro lesní roh a klavír op. 73 
   Dvořák: Sonáta pro housle a klavír op. 19 
   Brahms: Trio Es dur pro housle, lesní roh a klavír op. 40 

Martina Bačová housle 
Mikuláš Koska lesní roh 
Terezie Fialová klavír               

Nezvyklá sestava mladých interpretů přednesla málo hrané skladby známých skladatelů a 
obohatila tak posluchačský repertoár. Hornista je z prémiové listiny mladých umělců Nadace 
Českého hudebního fondu a je absolventem brněnské JAMU. Oporou výkonů byla mladá 
pianistka Terezie Fialová. 
 
Večer smyčcového kvarteta (10. 02.) 
Program:  Moyzes: Smyčcový kvartet č. 4 op. 34 
   Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 
   Dvořák: Cypřiše (pro smyčcové kvarteto)  
 
Moyzesovo kvarteto 
 
Renomované slovenské smyčcové kvarteto se v Brně představilo v reprezentativním 
programu a zejména uvedení skladby Alexandra Moyzese  obohatilo posluchačský repertoár 
o zajímavou a krásnou kompozici. 
 
Klavírní recitál (15. 03.) 
Program:  Mozart: Sonáta B dur KV 333 
   Smetana: Tři poetické polky op. 8 
   Smetana: Vzpomínka na Čechy ve formě polek op. 12 
   Smetana: Koncertní etuda gis moll op. 17 
   Chopin: Sonáta č. 2 b moll op. 35 
   Rachmaninov: Sonáta č. 2 b moll op. 36   
 
Marek Kozák klavír  
 
Vyprodaný sál přijal s nadšením výkon mladého českého pianisty, finalisty Chopinovy 
varšavské soutěže, který krátce po koncertu v Brně získal druhou cenu v soutěži Pražského 
jara 2016. 
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Martinů – koncert k 60. výročí premiéry kantáty Otvírání studánek (19. 04.) 
Program:  Martinů: Otvírání studánek  
 
Richard Novák bas 
Ivana Frajtová housle 
Klára Hegnerová viola 
Petr Pomkla flétna 
Martin Hroch cembalo       
Dana Drápelová klavír 
Anikó Kovarnikné Hegedüs hoboj 
Emil Drápela klarinet 
Dušan Drápela, Jiří Jakubec fagoty 
Vernum 2013 Ensemble 
dirigent Ondřej Tajovský 
 
Mimořádný koncert (mimo cyklus) připomenul 60 let od původní premiéry i prvního provedení 
v Brně nejpopulárnější skladby Bohuslava Martinů – komorní kantáty Otvírání studánek. Na 
obou provedeních se tehdy – dle přání autora – podíleli umělci z Brna pod vedením dirigenta 
Zdeňka Zouhara, letos dílo zaznělo ve svěžím nastudování mladého souboru Vernum 2013 
Ensemble s dirigentem Ondřejem Tajovským. Průvodní mluvené slovo i závěrečný zpěv 
přednesl s velkou přesvědčivostí Richard Novák. V první části večera zazněly půvabné 
komorní kompozice – Promenády, Tři madrigaly pro housle a violu, Dechový sextet 
s klavírem a dvojzpěvy na lidovou poezii Petrklíč, které autor věnoval brněnským umělcům v 
roce 1954. Projekt se uskutečnil na finanční podpory statutárního města Brna a Nadace 
Bohuslava Martinů. 
 
Houslový recitál (10. 05.) 
Program:  Bach: Sonáta pro sólové housle č. 1 BWV 1001 
   Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 1 dur op. 78 „Dešťová“ 
   Prokofjev: Sonáta pro sólové housle op. 115 
   Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír op. 17   
 
Jan Mráček housle 
Lukáš Klánský klavír   
 
Laureát řady zahraničních soutěží a vynikající mladý houslista Jan Mráček přednesl krásný a 
náročný program, kterým nadchl obecenstvo. Dvě skladby byly pro sólové housle, ve dalších 
dvou mu byl partnerem pianista Lukáš Klánský. Bylo to krásné zakončení letošního 
komorního cyklu.   
 
 
Mozart jubilující (25. 10.) 
Program:  W. A. Mozart: Smyčcový kvartet G dur KV 387 

W. A. Mozart: Klavírní kvartet Es dur KV493 
W. A. Mozart: Klavírní koncert č. 12 KV 414 

 
Jan Jiraský klavír 
Korngold Quartet  
 
K letošním jubileím W. A. Mozarta (260 let  od narození, 225 let od úmrtí) koncipoval SPH 
svůj koncert na začátku nové sezony ze skladeb tohoto skladatele. Po dvou skladbách z jeho 
komorní tvorby završilo program uvedení Klavírního koncertu č. 12 A dur, který sám Mozart 
označil, že je možné jej provozovat i pouze se smyčcovým kvartetem. V Brně v této podobě, 
pokud sahá paměť, nebyl proveden. Skladby zazněly ve vynikajícím podání brněnského  
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pianisty Jana Jiraského a členů Korngoldova kvarteta. Sál Besedního domu byl zcela 
zaplněn a obecenstvo projevilo nadšení dlouhým potleskem. 

 
Večer dechového kvintetu (15. 11.) 
Program:  W. A. Mozart: Fantasie f moll KV 608 

Ibert: Tři krátké kusy 
Slimáček: Dechový kvintet č. 2 
Rejcha: Kvintet Es dur op. 88 č. 2 
Farkas: Staré uherské tance ze 17. století  

 
Parnas Quintet   
 
Zajímavý program připravilo ambiciózní sdružení mladých hráčů Filharmonie Brno a 
orchestru Janáčkovy opery NdB. Zazněl průřez tvorbou pro toto seskupení. Jejich perfektní 
výkon vyvrcholil Starými uherskými tanci. Mezi historickou hudbou zaznělo i dílo letošního 
jubilanta, brněnského skladatele Milana Slimáčka. 
 
Večer českého klasicismu (29. 11.) 
Program:  Míča: Divertimento E dur 

Vranický: Smyčcový kvintet C dur 
         Kramář: Smyčcový kvintet D dur op. 80 
 
Karel Plocek viola 
Stamicovo kvarteto 
 
Program ze skladeb českých skladatelů přelomu 18. a 19. století úspěšně působících ve 
Vídni (všichni pocházeli z Vysočiny) přinesl návštěvníkům pravé potěšení do nadcházejícího 
adventního času. Výzkumem díla v knihovnách, archívech, prováděním a nahráváním se 
zabývá violista FB Karel Plocek. Ten také vystoupil na koncertu spolu se špičkovým 
souborem z Prahy – Stamicovým kvartetem.   
 
 

J) Czech Ensemble Baroque 
 

Abonentní cyklus „Bacha na Mozarta“ do Brna přinesla spolupráce souboru Czech Ensemble 
Baroque a Filharmonie Brno.  
Czech Ensemble Baroque je největší tuzemský ansámbl zabývající se autentickou 
interpretací hudby starších slohových období – jde především o díla barokní a klasicistní, 
prováděná na dobové nástroje, nebo jejich repliky, a to ve spolupráci se sólisty a umělci 
z ČR i ze zahraničí, kteří se tomuto oboru na špičkové úrovni věnují. Czech Ensemble 
Baroque je souborem známým svou progresivní dramaturgií, uváděním českých premiér děl  

 
světových skladatelů (Vivaldi, 
Purcell, Mysliveček, Lully, Richter 
aj.) a odbornou kritikou je řazen 
mezi špičková tělesa tohoto 
druhu. 
Dramaturgie cyklu je založena na 
netradičních a málo uváděných 
dílech, která vhodně doplňují a 
rozšiřují programovou nabídku 
brněnské kulturní scény. Mnoho 
z uváděných titulů jsou velké 
kantátové a oratorní projekty,  
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nicméně program nabízí i operu, komorní koncerty, či koncerty vokálního ansámblu. Světové 
tituly zní vedle novodobých premiér a vedle hvězd světového interpretačního nebe se 
představují i mladí perspektivní umělci. Smyslem abonentního cyklu je přiblížit dnešnímu 
divákovi z řad laických, stejně jako odborných, tvorbu 17. a 18. století, a to zajímavým, 
nonkonformním a progresivním způsobem. K tomu využívá osvědčené spojení humoru, 
výborného moravského vína a hudby uváděné na profesionální úrovni.  
 
J. Holloway – houslový recitál (18. 02., Besední dům) 
Program:  Händel: Concerto grosso op. 3 č. 4 

Vivaldi: L'Estro armonico č. 1 op. 3 
Zelenka: Simphonie a 8 in a 
Telemann: Suita „Burlesque de Quixotte“ 
Bach: Suita č. 1 C dur BWV1066 

 
Czech Ensemble Baroque Orchestra 
řídí John Holloway barokní housle 
 
Druhou polovinu koncertní sezony cyklu Bacha na Mozarta! otevřel koncert orchestru CEB 
s koncertním mistrem Johnem Hollowayem. Britský houslista, pedagog a průkopník 
stylového provádění hudby starších slohových období nastudoval se souborem program 
z děl autorů evropských i českých. John Holloway spolupracoval se souborem již v minulosti 
jako lektor třídy barokních houslí na kurzech Letní školy barokní hudby v Holešově.  
 
Deposizione dalla croce – česká premiéra (21. 03., kostel sv. Janů)  
Program: F. X. Richter: La deposizione dalla croce di Gesú Christo 

Salvator nostro, oratorium 
 
sólisté Philipp Mathmann, Marcus Ullmann, Piotr Olech, Kateřina Knežíková, Lenka 
Cafourková-Ďuricová 
Czech Ensemble Baroque 
dirigent Roman Válek 
    

Březnový koncert byl věnován nejočekávanějšímu projektu sezony – obnovené světové 
premiéře velkopátečního oratoria La deposizione dalla croce skladatele moravského původu 
Františka Xavera Richtera, které zaznělo poprvé a naposledy v Mannheimu v roce 1748. 
Roman Válek se ujal kompletní rekonstrukce od spartace rukopisného materiálu po 
nastudování s velkým obsazením orchestru, sboru a vynikajících sólistů, mezi nimiž 
dominoval především německý sopranista Philipp Mathmann či sólistka ND Kateřina 
Kněžíková. Naplněný kostel sv. Janů, neméně úspěšná repríza i nemalý zájem médií jsou  
 
důkazem zájmu odborníků i veřejnosti o rekonstrukci děl současnému publiku dosud 
neznámých.  
 
J. S. Bach – Kantáty (21. 04., konvent Milosrdných bratří) 
Program:  J. S. Bach: Actus Tragicus BWV 106 
     Himmelfahrts-Oratorium BWV 11 
   Telemann:  Suita D dur pro violu da gamba a orchestr TWV 55:d6 
 
Czech Ensemble Baroque Orchestra 
sbormistryně Tereza Válková 
dirigent Roman Válek  
    

K jarním pořadům koncertního cyklu patří již tradičně uvádění velikonočních kantát Johanna 
Sebastiana Bacha. V Konventu milosrdných bratří zazněla oratoria právě toho mistra barokní  



54 

 

 
hudby, zařazena byla i Suita pro violu da gamba a orchestr G. P. Telemanna. V sólovém 
partu da gamby se představil přední český hráč Petr Wagner. 
 
Mozart – Velká mše c moll (01. 06., Besední dům) 
Program:  Mozart: Mše c moll KV427 
 
sólisté Kateřina Kněžíková, Štěpánka Pučálková, Jiří Miroslav Procházka, Lenka 
Cafourková-Ďuricová, Jakub Kubín, Václav Čížek a další 
Czech Ensemble Baroque Orchestra 
sbormistryně Tereza Válková 
    

Čtvrtou sezonu uzavřelo v Besedním domě uvedení jednoho z vrcholných děl duchovní 
tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Velkou mši c moll nastudoval orchestr pod vedením 
Roman Válka a koncertního mistra Petera Zajíčka. V sólových partech se představila 
například Kateřina Kněžíková, Štěpánka Pučálková či Jiří Miroslav Procházka a další. Mši 
uvedl soubor v rozsáhlém obsazení orchestru a sboru a nalákal tak posluchače na pátou 
koncertní sezonu. 
 
Claudio Monteverdi: Mariánské nešpory (18. 09., Besední dům) 
Program:  Monteverdi: Vespro della Beata Vergine, 1610 
 
sólisté Helga Varga Bach, Pavla Radostová, Martin Ptáček, Jakub Kubín, Lukáš Hacek, 
Filip Dámec, Jiří Miroslav Procházka 
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
sbormistryně Tereza Válková 
dirigent Roman Válek 
    

Pátou koncertní sezonu cyklu Bacha na Mozarta! zahájil soubor Czech Ensemble Baroque 
obnovenou premiérou velkolepé duchovní kompozice raně barokního skladatele Claudia 
Monteverdiho – Mariánskými nešporami z roku 1610. Interpretačně specificky náročná 
skladba pro početný sbor a orchestr zazněla v Brně vůbec poprvé. V sólových partech se 
představili stálí sólisté souboru, za nastudováním vokální složky stála sbormistryně Tereza 
Válková.  
 
Recitál Jean-Françoise Lombarda (18. 10., Blahoslavův dům) 
Program:  Rameau: Platée, předehra k opeře 

 – aria Que ce séjour est agréable, sbor žab, sbor svatebčanů 
Rameau: Pygmalion – aria Fatal Amour 

– aria Règne Amour  
Rameau: Dardanus – aria Lieux funestes 
 
Rameau: Les Boréades – předehra k opeře 

– aria Charmes trop dangereux  
Leclair: Scylla et Glaucus – aria Chantez, chantez l’amour  

 
Jean-Françoise Lombard kontratenor 
Czech Ensemble Baroque Orchestra 
dirigent Roman Válek 
    

Říjnový koncert v duchu francouzského baroka představil vynikajícího francouzského 
kontratenoristu Jean-Françoise Lombarda, sólistu Královské opery ve Versailles a Opéra 
Comique v Paříži. Programu koncertu věnovanému výňatkům klasické francouzské barokní 
opery vévodilo především jméno Jean-Philippe Rameau. Jean-Françoise Lombard, který již 
se souborem několik let spolupracuje jako lektor Letní školy barokní hudby a také jako sólista  
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letní stagiony na HF Znojmo, přednesl árie z oper Platée, Pygmalion a Dardanus, sólové 
části byly v programu prokládány i sbory a instrumentálními mezihrami. Program koncertu 
lehce komického rázu nastínil uvolněnou atmosféru dvora krále Ludvíka XIV. 
 
Hudba za doby Rudolfa II. (22. 11., Husův sbor) 
Program:  Anonymus: Písnička příkladná, Píseň velmi potěšená  

Jan Facilis Boleslavský: Když jsi v štěstí  
Domin Blažej Jitčínský: Píseň nová 
Jan Campanus Vodňanský: Psalm XXV 

Odarion 
Oda XCIV 
Odarion XVI 
Odarion X 

Jan Adelf: Píseň satirická  
Jan Sixt z Lechensfeldu: Magnificat  
Mikuláš Šmal z Lebendorfu: Tance  
Jacobus Handl Gallus: Si vox est, canta 

Linquo coax ranis 
Anseris est giga 
Gallus amat Venerem 
Quam gallina suum parit ovum 

 
Martin Jakubíček aranžmá 
Czech ensemble Baroque Quintet 
Czech Ensemble Baroque  
dirigent Roman Válek 
 
Třetí koncert sezony představoval exkurz na pražský dvůr císaře Rudolfa II. V dílech českých 
skladatelů, kteří žili a komponovali právě za doby vlády císaře Rudolfa, představil soubor 
klasické písňové a taneční formy české renesance. Díla, která dokládala rudolfínskou kapelu 
jako jedno z předních hudebních center v Evropě, pro koncert upravil varhaník Martin 
Jakubíček.   
 
F. X. Richter: Te Deum – světová premiéra (21. 12., Besední dům) 
Program:  F. X. Richter: Symfonie D dur č. 52  

F. X. Richter: Oboe concerto in F  
F. X. Richter: Te Deum 
F. X. Richter: Exsultate Deo 

 
Vilém Veverka barokní hoboj 
sólisté Markéta Böhmová, Piotr Olech, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka 
 
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
sbormistryně Tereza Válková 
dirigent Roman Válek 
 
Poslední koncert roku 2016 patřil dalším obnoveným světovým premiérám Františka Xavera 
Richtera, jemuž se soubor systematicky věnuje. Soubor tentokráte připravil premiéry děl Te 
Deum a Exsulate Deo. Další premiérou večera bylo účinkování hobojisty Viléma Veverky 
vůbec poprvé na barokní hoboj. Součástí programu koncertu byl také slavnostní křest 
nového CD ansámblu – dvojité CD Deposizione dalla croce, které bylo Romanem Válkem 
uvedeno ve světové premiéře na jaře 2016.  
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K) BCO – Brno Contemporary Orchestra  

 
Již třetím rokem vedle barokní nabídky Czech Ensemble Baroque 
figuruje v rámci koncertních řad FB také specializovaný cyklus 
pro soudobou hudbu s Brno Contemporary Orchestra. Koncerty 
jsou tematicky pojednány a využívají méně obvyklých koncert-
ních prostorů. BCO se také zaměřuje na spojování různých druhů 
umění a zařazování skladeb s méně obvyklým instrumentálním 
obsazením, jakož i využívání elektronických hudebních nástrojů. 
Vždy se jedná o nevšední kulturní zážitky s nevšedním 
repertoárem na nevšedních místech.  
 BCO pokračuje také souborem koncertů ve vile Tugendhat. Nabízí tak divákům 
možnost vychutnat si atmosféru tohoto brněnského klenotu ještě intenzivněji, než je tomu při 
běžné prohlídce.  
 
Sezona 2015/2016 
 
11. 04. a 23. 05. 2016, vila Tugendhat, BCO/5  
(reprízy koncertu 21. 06. 2015 ze sezony 2014/2015) 
Program:   Den hudby ve vile Tugendhat IV. 

Andriessen: Zilver 
Johnson: Tango pro klavír 
Kagel: Tango Alemán 
Kagel: Die Stücke der Windrose – Südwesten 

  
Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 
 
Zahájení nové sezony ve vile Tugendhat se neslo v rytmu tanga. Tango se hrálo (skvělé byly 
výkony všech hráčů BCO), ale i tančilo (Anita Glosová a Adam Sojka, členové souboru 
baletu NDB) a zpívalo (Pavla Radostová). Při poslední skladbě všichni otočili své židličky a 
při poslechu Kagelovy skladby protkané nečekanými zvuky a krásnými tóny, které se linuly z 
prostoru za onyxovou stěnou, posluchači doslova hltali pohledem siluety města, stmívající se 
Špilberk a nechali se unášet proudem zvuků nejen harmonie orchestru, ale také specifických 
zvuků tvořených na neobvyklé nástroje. 
 
09. 03. 2015, Moravská galerie, Husova 14, BCO/3 
Program:   „ASIMILACE“ (Koncert pro lidi) 

Lucier: Violynn pro housle a zvukový pás 
Van der Aa: Here (in circles) 
Štochl: Koncert pro vibrafon a komorní soubor 
Harvey: From Silence pro soprán, 6 hudebníků a zvukový pás 

 
 
Irena Troupová zpěv 
Martin Opršál vibrafon 
Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 
 
Koncert nazvaný Asimilace (aneb Koncert pro lidi) přinesl mimo jiné světovou premiéru 
skladby současného českého autora Ondřeje Štochla, zkomponované pro vynikajícího hráče 
na vibrafon Martina Opršála a BCO. Další tři skladby světoznámých autorů kombinovaly 
akustické nástroje, popř. zpěv (excelentní Ivana Troupová!) s elektronikou.  
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02. 06. 2016 pavilon A, BVV, BCO/4 
Program:  „AGLOMERACE“ (Koncert pro pavilon) 

Varèse: Deserts  
Andriessen: De Staat  

 
Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 
 
Aglomerace – koncert pro pavilon („A“ – brněnského výstaviště), to byl vskutku originální 
projekt, který soudobou tvorbu propojil s atraktivním a stále moderním areálem BVV. 
V takřka sakrálním prostoru, jehož atmosféru umocňoval i decentní light-design, zazněly 
skladby Deserts od průkopníka mnoha stylů a modernisty Edgara Varèse a De Staat Louise 
Andriessena – dílo zkomponované na úryvky textů z Platónova stěžejního spisu Republika. 
Koncert měl rozmáchlou propagaci a zaznamenal velký mediální zájem (stal se též součástí 
festivalu Meeting Brno), což do pavilonu A přilákalo velmi početné publikum.  
 
Sezona 2016/2017 
 
V nové koncertní sezoně BCO je dramaturgickým zadáním, limitem písmeno B. Píší se tedy 
slova od B, ke kterým je poté přidružován hudební obsah. Dramaturgie je postavena na 
racionální nebo emocionální konstrukci, jejíž charakteristiky jsou mimohudební (prostor 
konání, město, emoce, historická událost, barva, ad…), i když postavené na hudebních 
termínech (proměna orchestru, hluk, tón, zvuk, ad…).  
 
21. 09. Zahajovací koncert nového cyklu B – BRNO? (Dům umění města Brna, 19:30) 
Program:      Alois Piňos: Nekonečná melodie 

Josef Berg Arnošt Parsch, Alois Piňos, Rudolf 
Růžička a Miloš Štědroň: Hlasová vernisáž  
Mário Buzzi: Missa brunensis – světová premiéra 

 
Irena Troupová soprán 
Tomáš Krejčí baryton 
OctOpus Vocalis, um. vedoucí Martin Franze 
Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr  
 
První koncert cyklu B měl název Brno? a patřil brněnské kompoziční škole, autorům žijícím i 
zesnulým. Na úvod zazněla elektroakustická skladba z konce šedesátých let Nekonečná 
melodie jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů Aloise Piňose. Po 47 letech se na 
místo činu (do Domu umění) vrátila také práce kompozičního týmu autorů Hlasová vernisáž 
(z roku 1969). „Brněnský večer“ zakončila skladba na objednávku BCO, Misa brunensis 
brněnského autora Mária Buzziho, absolventa kompoziční třídy Františka Emmerta. 
 
 
26. 09. BALET Den hudby ve vile Tugendhat V (vila Tugendhat, 19:30) 
Program:       Martinů: Divadlo za branou (autorská suita) 

premiéra nového programu 
 
 

20. 9. 1936 proběhla v brněnském Národním divadle světová premiéra opery-baletu 
Bohuslava Martinů Divadlo za branou. Od roku 1946 sídlila ve vile Tugendhat soukromá 
taneční škola Karly Hladké, která spolupracovala s předním brněnským tanečníkem 
a choreografem Ivo Váňou Psotou, který její školu ve vile Tugendhat osobně několikrát 
navštívil. Při již zmíněné světové premiéře tančil jednu z hlavních rolí právě on. Kruh se  
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uzavřel a osmdesát let od premiéry zazněla ve vile Tugendhat autorská komorní verze 
Divadla za branou.  
Originál opery počítá samozřejmě s velkým orchestrem, sólisty, sborem a baletem a její 
původní délka je cca dvě hodiny. Pro potřeby BCO ji s laskavým svolením Nadace 
Bohuslava Martinů instrumentačně i dramaturgicky upravil Pavel Šnajdr. 
Z důvodu onemocnění zpěvačky proběhla premiéra další koncertní řady BCO ve vile 
Tugendhat až 26. 9. První repríza koncertu proběhla 24. 10., další se uskuteční ještě v roce 
2017. 
 
14. 12. Božské? (Besední dům, 19:30) 
Program:     Salvator Sciarrino: Šest sólových capriccií 

Miloslav Kabeláč: Osudová dramata člověka 
Dieter Ammann: Unbalanced Instability 
Galina Ustvolskaja: 5. symfonie „Amen“ 

Milan Paľa housle 
Otakar Blaha recitace 
Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 
 
Při druhém abonentním koncertě řady „B“ uvedlo BCO velmi různorodý program, který 
spojuje mimohudební sdělení – něco „božského“ v nás, mimo nás… 
První skladbou večera byl virtuózní přednes Šesti sólových capriccií pro housle současného 
skladatele –  „hvězdy“ soudobé vážné hudby – Salvatora Sciarina v podání Milana Paly. 
Další skladbou byla Osudová dramata člověka Miloslava Kabeláče, která stavějí do zajímavé 
souvislosti úryvky nejrůznějších textů (Komenský, Bible, Shakespeare...). Vrcholem večera 
byla skladba Unbalanced Instability, mimořádně obtížný koncert pro housle a orchestr 
současného německého skladatele Dietera Ammanna.  
 
 

L) ČFSB – Český filharmonický sbor Brno  
 
Ve snaze rozšířit nabídku koncertní 
sezony a učinit tak z Besedního 
domu centrum hudebního života 
přizvala Filharmonie Brno ke 
spolupráci i další významnou 
brněnskou hudební instituci – Český 
filharmonický sbor Brno. 
ČFSB patří k nejužší světové špičce. 
Dirigenti, orchestry a sólisté, s nimiž 
sbor doposud spolupracoval, se o 
něm vyjadřují v superlativech. Kritika 
pak oceňuje především kompaktní 
zvuk a širokou škálu výrazových  
 
prostředků, jimiž disponuje. Český filharmonický sbor Brno (založen 1990) vystupuje na 
všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech a vždy dokáže 
posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. 
Pro své posluchače připravuje sbor pro každou sezonu kolem osmi koncertů zaměřených 
především na významná vokální či vokálně-instrumentální díla.  
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Sezona 2015/2016 
 
5. abonentní koncert – Populární koncert (17. 01., Besední dům) 
Program:  Slavné sbory z operet a oper 
  
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Moravská filharmonie Olomouc  
dirigent Jakub Klecker 

 
6. abonentní koncert – Hosté ČFSB (28. 02., Besední dům) 
Program: Karel Husa, Igor Stravinskij, Bohuslav Martinů, Felix Mendelssohn-

Bartholdy, Franz Liszt, Paul Hindemith 
  
Kristina Fialová viola 
Igor Ardašev klavír 
 
7. abonentní koncert (24. 04., Besední dům) 
Program: Haydn: Stvoření  
 
Kateřina Kněžíková soprán  
Jaroslav Březina tenor 
David Nykl bas 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín  
dirigent Vojtěch Spurný 
 
8. abonentní koncert – Slavnostní závěrečný koncert (22. 05., kostel sv. Janů) 
Program: Dvořák: Stabat Mater 
 
Pavla Vykopalová soprán 
Jana Sýkorová alt 
Tomáš Černý tenor 
David Szendiuch bas 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Plzeňská filharmonie 
dirigent Jakub Klecker 
 
 
Sezona 2016/2017 
 
1. abonentní koncert (25. 09., Besední dům) 
Program: Schubert: Symfonie h moll „Nedokončená“ 

Schubert: Velká mše As dur 
 

 
 
Barbora Perná soprán 
Lucie Hilscherová alt 
Jaroslav Březina tenor 
David Szendiuch bas 
Český filharmonický sbor Brno 
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sbormistr Petr Fiala 
Czech Virtuosi 
dirigent Jan Kučera 
 
2. abonentní koncert – Host ČFSB (16. 10., Besední dům) 
Program: J. S. Bach, P. Fiala, J. Tavener, L. Bernstein, M. P. Musorgskij 
 
Martin Jakubíček varhany 
 
spoluúčinkující 
Petr Nouzovský violoncello 
Jana Melišková soprán 
Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) 
dirigent Petr Fiala 

 
3. abonentní koncert (06. 11., Besední dům) 
Program: Mozart: Koncert pro housle, klavír a orchestr 
 Mozart: Requiem 
 
Václav Hudeček housle 
Terezie Fialová klavír 
 
Jana Melišková soprán 
Marie Vrbová alt 
Martin Javorský tenor 
Vítězslav Šlahař bas 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala  
Moravská filharmonie Olomouc 
dirigent Robert Kružík 

 
4. abonentní koncert – Vánoční koncert (18. 12., Besední dům) 
Program: Fiala: Česká vánoční mše 

Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ 
 
Hana Škarková soprán 
Marie Vrbová alt 
Martin Javorský tenor 
Vítězslav Šlahař bas 
Martin Jakubíček varhany 
Čeští komorní sólisté 
Český filharmonický sbor Brno  
dirigent Petr Fiala 
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M) MHFB 

 
Mezinárodní hudební festival Brno 
Velikonoční festival duchovní hudby, 25. ročník 
 
20. března – 3. dubna 2016 
Srdce / Útočiště 
 
Pětiletou řadu Velikonočních festivalů duchovní hudby s motivy pohybu / pouti uzavřel návrat 
k tomu nejniternějšímu. Téma festivalu charakterizovalo projekt s písněmi 17. století s 
motivem labyrintu, hledání ztracené ovce, radosti z nalezení. V upomínce na motiv srdce / 
útočiště zazněly v průběhu festivalu především skladby s vazbou na české země, ať už z 
hlediska jejich provozování, nebo skrze své tvůrce. 
 
… „Dramaturg Vladimír Maňas vytvářel letos podobu festivalu již po páté, a zatímco minulé čtyři 
ročníky byly věnovány jednotlivým světovým stranám, letošním tématem byl návrat domů – 
k srdci. Zpěvy z Antifonáře Elišky Rejčky tedy nejen znovu zazněly v prostředí, pro které byly 
původně určeny, ale uzavřely také myšlenkový oblouk, který spojoval posledních pět ročníků 
velikonočního festivalu. Navíc zafungovaly jako nenápadná připomínka, že klášter na Starém 
Brně se na vývoji hudebního života města podílel mnohem dříve, než v něm působil Pavel 
Křížkovský a jeho nejslavnější žák Leoš Janáček“. 
Ensemble Discantus. Most mezi středověkou Francií a Brnem, 30. březen 2016, Autor: Boris 
Klepal 
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/ensemble-discantus-most-mezi-stredovekou-francii-
a-brnem 
 
… „Velikonoční festival duchovní hudby byl důmyslně sestavenou přehlídkou hudby převážně 
českých autorů napříč stoletími – program se pohyboval od Jana Dismase Zelenky s Franzem 
Xaverem Richterem až k Petru Ebenovi s Pavlem Zemkem-Novákem. Vyústění v koncertní 
program z děl Josefa Bohuslava Foerstera a Antonína Dvořáka, tedy v těžiště české národní 
školy, je pak až symbolickým směřováním k tématu letošního ročníku festivalu – útočišti a srdci“.  
Vítězná radost ze vzkříšení na Petrově. Filharmonie Brno a Libor Pešek, 4. duben 2016, 10:16 
Klasická hudba v Brně Symfonická Vokální, Autor: Lukáš Baumann 
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/vitezna-radost-ze-vzkriseni-na-petrove-filharmonie-
brno-a-libor-pesek 

 
20. 03. Zahajovací koncert – Dřevěný Kristus (katedrála sv. Petra a Pavla, 20:00) 
Program:   Kabeláč: 7. symfonie op. 52 pro velký orchestr a recitátora 
    Fišer: Crux pro housle, tympány a zvony 
    Hanuš: Dřevěný Kristus op. 40a 
 
Ivan Kusnjer baryton 
Milan Paľa housle 
Martin Opršál perkuse, zvony 
Přemysl Bureš recitace 
Janáčkova filharmonie Ostrava  
dirigent  Heiko Mathias Förster 

  
Úvodní koncert na Květnou neděli dal zaznít třem 
mimořádným duchovním dílům českých skladatelů 
20. století. Všechny tři skladby spojuje symbolika 
oběti; jen zrno, které odumře, vydá úrodu. Mezi 
zvukovou masou Kabeláčovy Sedmé symfonie, 
organicky propojující velký orchestr a tvrdošíjně 
opakované pasáže z Bible kralické, a autorskou  

http://www.mestohudby.cz/autor/boris-klepal
http://www.mestohudby.cz/autor/boris-klepal
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/ensemble-discantus-most-mezi-stredovekou-francii-a-brnem
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/ensemble-discantus-most-mezi-stredovekou-francii-a-brnem
http://www.mestohudby.cz/zanr/klasicka-hudba
http://www.mestohudby.cz/zanr/klasicka-hudba/symfonicka
http://www.mestohudby.cz/zanr/klasicka-hudba/vokalni
http://www.mestohudby.cz/autor/lukas-baumann
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/vitezna-radost-ze-vzkriseni-na-petrove-filharmonie-brno-a-libor-pesek
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/vitezna-radost-ze-vzkriseni-na-petrove-filharmonie-brno-a-libor-pesek
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orchestrální úpravou písňového cyklu Dřevěný Kristus Jana Hanuše, zazněl z kůru katedrály 
kratší, ale neméně intenzivní Fišerův Crux (Kříž) pro housle, tympány a zvony.  
 
21. 03. Snímání z kříže (kostel sv. Janů, 20:00) 
Program:  F. X. Richter: La deposizione dalla croce di Gesù Cristo, 

Salvator nostro, oratorium o dvou částech pro sóla, sbor a 
orchestr   

 
Kateřina Kněžíková soprán (Maddalena) 
Marcus Ullmann tenor (Giuseppe d’Arimatea) 
Philipp Mathmann soprán/kontratenor 
(Giovanni) 
Piotr Olech alt/kontratenor (Simone) 
Lenka Cafourková Ďuricová soprán 
(Nicodemo) 
Czech Ensemble Baroque Choir   
sbormistryně Tereza Válková 
Czech Ensemble Baroque Orchestra  
koncertní mistryně Elen Machová 
dirigent Roman Válek 
 
„Naše nehodné srdce dříme ve svém hříchu, jím třese Bůh, jenž umírá, jen on dokáže 
probudit z onoho spánku.“ Oratorium na text císařského básníka Pasquiniho přivádí své 
posluchače k rozjímání a naději. Nové naděje se dostalo také tomuto pozapomenutému 
oratoriu F. X. Richtera, které na Velikonočním festivalu zaznělo v novodobé světové 
premiéře a bylo přenášeno přímým přenosem ČRo, stanicí Vltava. 
 
22. 03. Tichý hymnus (kostel sv. Augustina, 19:30) 
Program:  P. Zemek Novák: Sedm slov Kristových na kříži (premiéra) 

 Tulev: Isopo (česká premiéra) 
 Piňos: Žalm 130 „Z hloubi volám k tobě, Pane“ pro baryton sólo  

   P. Zemek Novák: Tichý hymnus 
 
Tereza Maličkayová soprán  
Tomáš Krejčí baryton  
Ensemble Opera Diversa  
dirigentka Gabriela Tardonová  
  
Program soudobé duchovní hudby v akusticky i vizuálně ideálním prostoru 
funkcionalistického kostela sv. Augustina otevřely a uzavřely skladby Pavla Zemka Nováka. 
Úvodních Sedm posledních slov na text velkopátečních Výčitek zaznělo ve světové 
premiéře, Tichý hymnus jako poslední skladba pak dobře vystihuje charakter celého 
programu, ztišení. Ztišení jako cesta také k dalším dílům programu (Piňos, Tulev) a jejich 
svědectví o událostech Svatého týdne. Koncert do záznamu natáčela opět stanice Proglas. 
 
23. – 25. 03. Tenebrae (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 21:00) 
Program:    Jan Dismas Zelenka: 
Responsoria a lamentace  
 
Kateřina Šujanová soprán  
Jan Mikušek alt   
Ondřej Múčka tenor, varhany 
Jaromír Nosek bas   

http://www.katerinaknezikova.com/#!biography/c1enr
http://www.marcus-ullmann.de/
http://philipp-mathmann.de/
http://www.hudbaznojmo.cz/festival/ucinkujici/piotr-olech
http://www.hudbaznojmo.cz/festival/ucinkujici/lenka-cafourkova-duricova
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dirigenti Eduard Tomaštík, Ondřej Múčka 
Societas Incognitorum  
umělecký vedoucí Eduard Tomaštík 
 
Unikátní projekt dal zaznít ve třech večerech Svatého týdne kompletnímu provedení 
Responsorií a Lamentací Jana Dismase Zelenky, tedy v čase, pro nějž Zelenka tyto 
duchovní cykly na latinské texty vytvořil. 
 
30. 03. Ženy u prázdného hrobu (bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, 
19:30) 
Program:  Akvitánská a notredamská polyfonie a velikonoční zpěvy 

z Antifonáře Elišky Rejčky 

 
Custodi nos, Domine, konduktus 
(rukopis ze Saint-Victor) 
Sexta passus feria, sekvence (Adam  
de Saint-Victor) 
Mors vite propitia, sexta passus feria, 
rondeau (Codex Tours 927) 
 
Angelus Domini descendit, 
responsorium (Antifonář Elišky Rejčky) 
Alleluia. Angelus Domini descendit, 
aleluja (Codex Chartres 109) 
 
Surgens Iesus Dominus, responsorium (Antifonář Elišky Rejčky) 
Resurgentis Domini, konduktus (Codex Las Huelgas) 
 
Ecce manu forti, tropovaná lekce (Codex Saint Martial) 
Expurgate vetus fermentum, responsorium (Antifonář Elišky Rejčky) 
Laus, honor, virtus, tropus z communia  Pascha nostrum (Graduál z Nevers) 
In Domino confidite, pascha nostrum recolite, rondeau (Codex Pluteus) 
 
Hec dies leticie celebris memorie / Hec, moteto (Codex Wolfenbüttel) 
Hec dies. Confitemini, graduale (Pařížský misál) 
Deo confitemini / Domino, moteto (Codex Wolfenbüttel) 
 
Dum transisset sabatum, responsorium (Antifonář Elišky Rejčky) 
Alleluia. Surrexit Christus, aleluja (Codex Chartres) 
Surrexit de tumulo, konduktus (Codex Las Huelgas) 
 
In hoc ortus occidente, konduktus (Codex Pluteus) 
Victime pascali laudes, sekvence (Codex Las Huelgas) 
Mors a primi patris / Mors que stimulo / Mors morsu / Mors, moteto (Codex Montpellier) 
 
Si conresurrexistis cum Christo, responsorium (Antifonář Elišky Rejčky) 
Benedicamus Domino, organum (Codex Pluteus) 
 
Ensemble Discantus (Francie) 
Christel Boiron, Hélène Decarpignies, Emilie Fleury, Lucie Jolivet, Brigitte Lesne, 
Caroline Magalhaes, Catherine Sergent  
ženský pěvecký soubor  
umělecká vedoucí Brigitte Lesne 
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„Když pominula sobota, putovaly ženy ke Kristovu hrobu.“ Údiv tří Marií nad prázdným 
hrobem se brzy promění v radost z Kristova vzkříšení. V původně ženském cisterciáckém 
klášteře zazněla v podání slavného francouzského ansámblu Discantus raná francouzská 
polyfonie 12. století v kombinaci s chorálními zpěvy z Antifonáře Elišky Rejčky, pořízeného 
na počátku 14. století pro starobrněnský klášter.  
 
01. 04. Varhanní koncert (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:00) 
Program:    
Eben: Labyrint svět a ráj srdce 
pro varhany a recitátora 
 
Irena Chřibková varhany 
Marek Eben recitace 
 
Skrze inspiraci stěžejním dílem Jana 
Amose Komenského bylo toto varhanní 
dílo Petra Ebena symbolem celého 
ročníku Velikonočního festivalu duchovní 
hudby 2016. Stejně jako Poutník prochází 
posluchač různými místy / skladbami, aby 
cíl a nový počátek nalezl sám v sobě. Po 
více jak desíti letech se toto dílo vrátilo na 
festival i se svým vlastním recitátorem 
Markem Ebenem, poprvé však zaznělo z kůru jezuitského chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie, z píšťal nových varhan Hermanna Matthise.  
 

12. 04. Závěrečný koncert – Vítězství bílé soboty (katedrála sv. Petra a Pavla, 19:00) 

Program:    Foerster: Symfonie č. 4 c moll „Veliká noc“ op. 54 
 
Pavla Vykopalová soprán 
Jiří Brückler baryton 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno  
dirigent Libor Pešek  
 
Závěrečný koncert festivalu rezonoval 
s tématem srdce a návratu. Ve Foerstrově 
symfonii se poslední Kristovy dny protínají 
s osobními vzpomínkami na dětství, 
Dvořákovo Te Deum je výrazem bezprostřední radosti. Díla neodkazují ke vzdálenému, 
přísně oddělenému sakrálnímu prostoru, za nímž je třeba dojít: jejich duchovno je ústrojnou 
součástí světa, pojí se s lidskými prožitky a vstupuje do prostředí domova. 
 
 
Mezinárodní hudební festival Brno 
Expozice nové hudby, 29. ročník 
 
19. – 23. října 2016 
Prostor poslechu 
 
29. ročník festivalu Expozice nové hudby se po delší době opět vrátil do koncertního sálu.  
Dramaturgie tentokrát nenabízela mimohudební obsahy, nezvyklá místa, neobvyklé formy, 
ale „jenom“ hudbu, partituru a jejího ideálního interpreta, možnost poslechu současné  
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autonomní hudby. Zrealizovány byly: symfonický koncert, tři komorní koncerty, tři sólové 
recitály a pět nokturn, výstava a workshop pro děti. 
 
Expozice nové hudby je nejdéle fungující festival soudobé vážné hudby ve střední Evropě, 
který opět potvrdil, že je specifická svojí tematičností a expozičním charakterem. Téměř 
všechny aktivity festivalu bývají unikátní a premiérové. Festival zaujímá přední místo 
v přínosu uměleckému oboru. 
 
19. 10. Předvečer Expozice nové hudby – zahájení výstavy (Dům umění města Brna, 
18:00) 
Program:   Relax, Ben. Benjamin Patterson (1934–2016)  
 

  
 
V Domě umění proběhla vernisáž výstavy vzdávající poctu významné osobnosti hnutí Fluxus 
Benjaminu Pattersonovi, který zemřel v roce 2016. 
 
Vystavující autoři:  
Eric Andersen, Sam Ashley, Michael Berger, Philip Corner / Phoebe Neville, Jozef Cseres, 
Rhodri Davies, Georg Dietzler, Charles Dreyfus, Annegret Heinl / Jan Steklik, Barbara 
Hindahl, Jozsef R. Juhasz, hans w. koch, Benjamin Patterson, Jon Rose, Keith Rowe, H+T 
Stegmayer, The Lazy Anarchists, Wolfgang Traeger a dalši 
 

19. 10. Předvečer Expozice nové hudby – večírek (PRAHA Fórum pro architekturu a 
média, 20:00) 
Program:     Benjamin Patterson: Don´t condemn me, 

I´m only the double-bass player!  
 
Marian Palla kontrabas 
Kristina Rafailov a její žáci ze ZUŠ flétny 
 
Koncert, večírek a poslechovka na počest nedávno 
zesnulého hudebníka a  performera Benjamina 
Pattersona, významného umělce hnutí Fluxus.  
 
 

20. 10. 19.30 Symfonický koncert  – 50 let Musica Elettronica Viva (Besední dům, 19:30) 
Program:      Richard Teitelbaum: Transition  

Alvin Curran: Musique sans frontières  
Frederic Rzewski: Scratch Symphony  
------- 
Společná improvizační performance M.E.V. 
(Curran, Rzewski, Teitelbaum) 
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Dechový soubor Frajárenka 
Filharmonie Brno &  M.E.V. / dirigent Zsolt Nagy 
 
Musica Elettronica Viva (MEV) je legendární 
seskupení, jež významnou mírou přispělo k 
paradigmatickým změnám v euro-americkém 
hudebním myšlení. V roce 1966 je založili 
v Římě právě Alvin Curran, Frederic Rzewski a 
Richard Teitelbaum, kteří tam začínali jako 
mladí adepti kompozice se smělou ambicí 
odstranit její hegemonii ve světě hudby a 
nahradit ji aktuálnější a smysluplnější 
zvukotvorbou bez druhových a žánrových 
omezení.  
Brněnský koncert MEV byl českou premiérou souboru a uskutečnil se při příležitosti 50. 
výročí jeho existence. 
 
20.10. Imaginary Landscape Party (PRAHA Fórum pro architekturu a média, 22:00)  
 
Imaginary Landscape Johna Cage a Ladislava Železného. Rozhlas, rádio, vysílání, prostor a 
poslouchání. Vznikl prostor pro večírek i pro poslech. Prostorový DJský set v prostoru 
v těsném sousedství Besedního domu. 
 
 
21.10. Komorní koncert (Besední dům, 19:00) 
Program:      Fifty, 28 českých premiér pro klavír a elektroniku 
 
Cluster Ensemble  
Ivan Šiller klavír, elektronika 
Fero Király objekty, programovaní 
 

Slovenský Cluster  Ensemble provedl sérii dvaceti osmi 
příležitostných skladeb, z nichž většina vznikla k padesátým 
narozeninám slovenského skladatele Daniela Mateje. 
Výsledkem byla asi hodinová pestrá suita, během níž se 
probraly současné techniky hry na klavír. Koncert tím získal 
i nezamýšlený didaktický obsah. Všichni autoři psali své 
příspěvky nezávisle na sobě, ale z jejich společného provedení 

vyšla malá encyklopedie současné hry na klavír. 
 
21.10. Recitál (saxofon), (Besední dům, 21:00) 
Program:  Christian Lauba: Hard pro 

tenorsaxofon  
Simon Steen-Andersen: De 
profundis pro sopránsaxofon (a 
perkuse)  
Giancinto Scelsi: Tre pezzi pro 
tenorsaxofon nebo 
barytonsaxofon  
Pavel Zlámal: skladba na 
objednávku festivalu  

 
 
 

https://www.facebook.com/cluster.ensemble/
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Pavel Zlámal saxofony 
 
Různé podoby současné virtuozity zazněly v provedení vynikajícího Pavla Zlámala a 
tentokrát pouze na saxofony. Podal obdivuhodný výkon a představil extrémně náročný 
repertoár.  
Na koncertě zazněla také jeho autorská skladba na objednávku festivalu, ve které šel až na 
hranici svých fyzických sil.  
 
21.10. Imaginary Landscape Party (PRAHA Fórum pro architekturu a média, 22:30)  
 
Další prostor pro večírek i pro poslech, v rámci kterého figurovala skladatelka a performerka 
soudobé vážné hudby Lucie Vítková jako on-line DJ z New Yorku, kde v současné době 
pracuje. 
 
22.10. Dětský hudební workshop (PRAHA Fórum pro architekturu a média, 15:00–18:00)  
Program:      Živé hraní k promítání pro děti od 6 let  
 
Další ze série vzdělávacích akcí, které se věnují nejmladším posluchačům – generaci „born 
digital“ od 6 let. Tentokrát se pod vedením kolektivu Skupina děti zaměřily na šumy, ruchy, 
atmosféry a zvukové nahrávky okolí. 
 
22.10. Komorní koncert (Besední dům, 19:00) 
Program:     Iannis Xenakis: Kottos pro sólové violoncello  

Zbigniew Karkowski: Nerve Cell_0 pro violoncello a 
elektroniku 

  
Anton Lukoszevieze violoncello 
 
Program:   Zbigniew Karkowski: Fluster pro baskytaru a elektroniku 
 
Kasper T. Toeplitz baskytara a elektronika  
 
Myšlenka postavit vedle sebe hudbu 
Zbigniewa Karkowského (1958–2013) a 
Iannise Xenakise (1922–2001) vyvstala v 
prosinci 2013, po smrti polského skladatele. 
Programem dvou koncertů se vinuly dvě 
hlavní linie. První zkoumala Xenakisův vliv na 
Karkowského; druhá nabízela Karkowského 
instrumentální hudbu, která je méně známá 
než jeho hudba elektronická.  
 
22.10. Recitál (zpěv), (Besední dům, 21:00) 
Program:   Robert Ashley: Tract 

Annea Lockwood: Duende  
 Alvin Lucier: Music for Baritone and Slow Sweep Pure Wave 
 Oscillators 
 Phill Niblock: AYU 
 
Thomas Buckner baryton  
 
Americký zpěvák Thomas Buckner předvedl kusy pro hlas a elektroniku 
od nejprominentnějších amerických pionýrů elektronické hudby – 
Roberta Ashleyho, Anney Lockwoodové, Alvina Luciera a Philla  
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Niblocka. Všechna díla byla napsána a věnována Thomasi Bucknerovi, jenž je 
spolupracovníkem, přítelem a kolegou těchto skladatelů od počátků jejich umělecké kariéry. 
 
22.10. Imaginary Landscape Party (PRAHA Fórum pro architekturu a média, 22:30)  
Program: Já chci nahrávat nonstop – field recordings z ENH;  
 100 hodin aktivního nahrávání 
 
SKUPINA 
Filip Johánek, Jan Solčani nahrávání  
 
Poslech a prožitek nahrávek souboru SKUPINA, pořízených během předchozích dnů 
festivalu. 
 
23.10. Komorní koncert (Besední dům, 18:00) 
Program:     Petra Machková:  Skrz sen, fantazie pro flétnu sólo 

Tomáš Pálka / MichaeIa Pálka Plachká: Stínování pro 
soprán, violu, violoncello a kontrabas 
Martin Marek: Místnost č. 29 
Marek Kopelent: Věřím… pro soprán, housle, violu, 
violoncello, kontrabas a klavír  
Ondřej Štochl: Šeptet  pro klarinet sólo, klavírní trio, 
housle, kytaru a kontrabas 

 
Irena Troupová soprán  
Konvergence:  
Zuzana Bandúrová flétna, Jiří Mráz klarinet, Matěj Vlk, Irena Štochlová housle, Ondřej 
Štochl, Sebastian Tóth violoncello, Ondřej Melecký kontrabas, Eva Hutyrová klavír, Jan 
Tuláček kytara  
dirigentka Andrea Hora Krausová  
 

  
 
23.10. Recitál (klavír), (Besední dům, 20:00) 
Program:     Ivan Fedele: Études boréales 

Matthias Pintscher: Whirling Tissue of Light – česká 
premiéra 
Petr Bakla: First Movement and Variations – světová   
premiéra 
Thomas Larcher: Naunz  
Petr Bakla: Melody and Accompaniment  
Francesco Filidei: Preludio e Filastrocca – česká premiéra 
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Emanuele Torquati klavír  
 
Koncertní sál, rozdělený na dvě poloviny (jedna určená pro koncert Konvergence, druhá pro 
nadcházející klavírní recitál Emanuela Torquatiho, se navzdory své velikosti změnil v intimní 
komorní prostor, kde nic nerušilo a nepřebývalo. Obrácené pódium poskytovalo docela jiný 
vjem, než na jaký jsme z Besedního domu zvyklí, a práce se zvukem v prostoru umožňovala 
vnímat hudbu také necentralizovaně. 
 
 

N) Ostatní 
 
Kulturní akademie třetího věku (Besední dům) 
Filharmonie Brno se již třetí, resp. čtvrtou sezonou podílela a dosud podílí na Kulturní 
akademii třetího věku – záslužném projektu, určeném milovníkům historie a brněnské kultury 
vůbec ve věku 55+ bez zvláštních nároků na vzdělání. Filharmonie jako jedna z šesti 
participujících kulturních institucí připravila cyklus přednášek i pro sezonu 2015/2016, resp. 
2016/2017. Na jaře 2016 proběhly dvě lekce: 15. února se ředitelka filharmonie PhDr. Marie 
Kučerová rozhovořila o zákulisí příprav nového koncertního sálu v Brně a o svých 
zkušenostech z návštěv nových evropských koncertních síní. O týden později (22. února) 
manažerka pro zahraničí Blanka Prokšová promluvila o cestách filharmonie do zahraničí.  

Na podzim 2016 se pak uskutečnily dvě přednášky: 24. října pohovořila PhDr. Marie 
Kučerová na téma koncertního sálu v 19. a 21. století, 5. prosince PhDr. Jiří Beneš 
povyprávěl o Besedním domě jako centru brněnského hudebního života. Posluchači Kulturní 
akademie byli vyprávěním přednášejících strženi a jejich zájem dokládaly i zvídavé dotazy. 
 
Akademie Filharmonie Brno (Besední dům) 
Filharmonie Brno, podobně jako jiné špičkové orchestry, má zájem na výchově dalších 
generací vynikajících hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto 
počínajíc sezonou 2014/2015 založila Akademii Filharmonie Brno (dále jen AFB). Příležitost 
rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v AFB mají především studenti a absolventi 
středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. K dvouleté 
praxi je na základě konkurzu přijímáno až 20 uchazečů ve věku 18 až 26 let. Program se 
zaměřuje primárně na oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů abonentního 
cyklu Mladá krev aneb Hudba zblízka v Besedním domě umožňuje účastníkům akademie 
také rozvoj v komorní hře. Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru 
Filharmonie Brno s sebou přináší zároveň mnoho nových impulsů do dalšího fungování 
tohoto hudebního tělesa. Filharmonie Brno se založením orchestrální akademie hlásí k 
dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak 
přispěje k jeho dalšímu rozvoji. 
 Členům AFB, přijatým od sezony 2014/2015, bylo po završení jejich dvouleté praxe 
v červnu 2016 předáno Potvrzení o orchestrální praxi. Dne 12. ledna 2016 proběhlo 
výběrové řízení do AFB na sezony 2016/2017 a 2017/2018; přihlásilo se čtyřicet uchazečů, 
z nichž bylo vybráno sedmnáct – 3 tubisté, 2 violoncellisté, 2 flétnistky, 2 klarinetistky, 2 
fagotisté, 2 trombonisté, po jednom hobojista, hornistka, bicista a harfista.  

Na základě tohoto úspěšného projektu byla zahájena dlouhodobější spolupráce 
s JAMU rovněž v oblasti hudebního managementu, na níž se v roli přednášejících podílejí 
pracovníci managementu i orchestru FB. 
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Filharmonie Brno na výstavě 
 
Filharmonie Brno oslavila šedesátiny a spolu s brněnským Urban centrem k této příležitosti 
připravila výstavu Filharmonie Brno včera, dnes a zítra. Prezentovány byly zajímavosti 
z historie, současnosti a dokonce i z budoucnosti brněnských filharmoniků. Příchozí nahlédli 
do zákulisí vzniku koncertu nebo zjistili, jaké 
koníčky mají členové orchestru. V rámci 
vernisáže (úterý 19. dubna v 17 hodin) 
Filharmonie Brno připravila přímo na výstavě 
komorní koncert a také pak každé další úterý 
až do konce trvání výstavy (30. května). 
 
 
 
 
Nový sál pro Brno 
Stavba nového koncertního sálu získala podporu premiéra Bohuslava Sobotky. Začátkem 
března se za účasti ministra kultury Daniela Hermana setkal s představiteli města Brna a 
Jihomoravského kraje, aby se dohodli na tom, jak začlenit projekt do návrhu státního 
rozpočtu na rok 2018. Vznikla pracovní skupina, která má připravit potřebné materiály, 
finalizuje se příprava memoranda, které určí, kdo bude jakým dílem stavbu financovat.  
Začátkem června město vypsalo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Tým ve složení projektant, architekt a akustik navrhne vnitřní dispozice 
budovy, především pak samotný koncertní sál – jeho velikost, tvar, odhlučnění a podobně.  
Město zdůrazňuje, že podmínky nastavilo velmi přísně, protože s podobnou stavbou nemá 

v České republice nikdo 
zkušenosti. Předpokládá 
tedy, že klíčové osobnosti 
vítězného týmu budou ze 
zahraničí.   
 Na konci června 
dělníci dokončovali 
převrtávanou stěnou podél 
staveniště, která má místo 
ochránit od případného 
sesuvu půdy. Stroje začaly 
hloubit stavební jámu pro 
podzemní garáže se 
základovou deskou jedenáct 
metrů pod zemí. Kromě 
stavby samotné budí 
pozornost Brňanů i plachty 

na stavební ohradě. Známé osobnosti, například Milan Kundera, Iva Bittová, Marek Eben či 
Milan Uhde na nich vyjadřují svoji podporu novému koncertnímu sálu. V Besední ulici jsou 
navíc v ohradě kukátka, kterými mohou lidé pozorovat dění na stavbě. Jihomoravské 
inovační centrum zařadilo komunikaci na ohradě do projektu Velvet Innovation, který 
propaguje jižní Moravu v zahraničí. 
Pozornost Brňanů přitáhla také dubnová výstava ve foyer Besedního domu, na které 
archeologové představili nálezy z místa stavby. Týdenní akci, kterou každý den navštívily 
zhruba dvě stovky lidí, doplnily i dvě přednášky archeologů. Posluchači při nich zaplnili celý 
sál Besedního domu.  
Koncem června staveniště navštívila patronka projektu Magdalena Kožená. Místem ji provedl 
brněnský primátor Petr Vokřál a jeho náměstek Matěj Hollan. Kožená na místě zdůraznila, že  
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je klíčové vybrat pro stavbu špičkového akustika, je to hlavní předpoklad toho, aby brněnský 
sál dosáhl mezinárodní kvality. 
 
 
Přímo na staveništi podepsali 1. října ministr kultury Daniel Herman, brněnský primátor Petr 
Vokřál a jihomoravský hejtman Michal Hašek memorandum o spolupráci a financování 
projektu Janáčkova kulturního centra. Specifikovali v něm, že stát na stavbu přispěje částkou 
600 milionů korun, město dá 562 a kraj 100 milionů korun. Materiál má  vláda schválit 
začátkem roku 2017 a účelově vázanou částku začlenit do státního rozpočtu na roky 2018–
2020. 
 

 

 
Filharmonie Brno v roce 2016 - shrnutí 
 
Ve svém jubilejním 60. roce existence Filharmonie Brno připravila pro své domácí 
posluchače 83 koncertů. Tradičně byly využity dva sály – Janáčkovo divadlo pro velké 
symfonické koncerty a Besední dům pro komorně-orchestrální a komorní koncerty. 
Zahajovací koncert sezony proběhl na někdejší domácí scéně Filharmonie Brno – na 
Stadionu. Od sezony 2016/2017 se již bohužel začal projevovat omezený přístup k sálu 
Janáčkova divadla kvůli chystané rekonstrukci.  
Na abonentních koncertech představila různorodý repertoár českých a světových autorů, 
který zahrnoval díla nejen klasická, ale i novější, ovšem ověřená na významných pódiích a 
zkomponovaná na objednávku slavných sólistů (houslový koncert Vzdálené světlo Pēterise 
Vaskse, violoncellový koncert Mapa Tan Duna). S orchestrem spolupracovali světoznámí 
dirigenti (Case Scaglione, Alan Buribajev, James Feddeck, Alexander Liebreich, Tomáš 
Netopil, Jakub Hrůša, Petr Altrichter ad.) a sólisté (mj. Alina Pogostkina jako sólistka jubilejní 
sezony 2015/2016, Sharon Bezaly, klavírní duo Silver-Garburg, Matthew Barley jako sólista 
sezony 2016/2017, Kirill Gerstein), velký prostor dostali i mladí čeští, případně přímo 
brněnští hudebníci (Milan Paľa, Jan Vojtek, Jiří Rožeň ad.). Během celé sezony filharmonie 
rozvíjí i akce pro děti, jimiž si vychovává budoucí publikum (workshopy, výchovné koncerty, 
Rodinné abonmá.        
Filharmonie pravidelně vystupuje na významných světových a tuzemských festivalech a 
pódiích: v roce 2016 se představila v katedrále v italské Pise, v novém koncertním sále 
v Katovicích, v zahraničí dále dvakrát doprovázela operní divu Elinu Garanču, hrála 
s jazzovým triem Avishaie Cohena a s akordeonistou Richardem Gallianem; v České 
republice účinkovala na festivalech Smetanova Litomyšl, Hudební fórum Hradec Králové, 
Janáčkův máj, na Svatováclavském festivalu a několikrát uvedla společný projekt se 
souborem 4TET. 
Kromě abonentních koncertů Filharmonie Brno organizuje pět festivalů, z nichž v roce 2016 
úspěšně proběhly čtyři – MHFB Velikonoční festival duchovní hudby, MHFB Expozice nové 
hudby, MHF Špilberk a Mozartovy děti. 
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Filharmonie Brno pravidelně nahrává pro významné zahraniční i české partnery. 
Ve snaze rozšířit nabídku koncertní sezony a učinit tak z Besedního domu centrum 
hudebního života spolupracuje Filharmonie Brno s dalšími rezidenčními soubory či subjekty, 
díky nimž si posluchači mohou z katalogu filharmonie vybrat i koncerty s hudbou komorní (v 
rámci komorního cyklu Spolku přátel hudby), starou (Czech Ensemble Baroque), soudobou 
(Brno Contemporary Orchestra) či sborovou (Český filharmonický sbor Brno). 
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STATISTIKA KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO 
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2016 

 
 

 Počet Počet návštěvníků 

CELKOVÝ POČET KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO 185 79600 

 

Koncerty Filharmonie Brno 118 54830 

z toho brněnské koncerty ve vlastní režii 83 31723 

 z toho provedené orchestrem Filharmonie Brno 51 24306 

z toho Veřejné generálky 6 1227 

  z toho provedené s Kantilénou 3 1042 

z toho v rámci projektu Mozartovy děti  2 1143 

z toho provedené hostujícími umělci 9 2073 

z toho v rámci festivalu VFDH provedené Filharmonií Brno 1 405 

z toho v rámci festivalu VFDH provedené hostujícími umělci 8 1610 

z toho v rámci doprovodného programu 3 511 

z toho v rámci festivalu MHF Špilberk provedené Filharmonií Brno 3 1685 

z toho v rámci festivalu MHF Špilberk provedené hostujícími umělci 2 1079 

z toho v rámci festivalu MHF Špilberk - kinokoncerty 2 271 

z toho v rámci festivalu ENH provedené Filharmonií Brno 1 69 

z toho v rámci festivalu ENH provedené hostujícími umělci 6 225 

 výchovné koncerty 11 1211 

z toho hudební kurzy/dílny 6 157 

 brněnské koncerty pro jiné pořadatele 5 3879 

 mimobrněnské koncerty v ČR 9 6454 

 koncerty v zahraničí 10 11563 

 

Koncerty Kantilény 36 16193 

z toho brněnské koncerty ve vlastní režii 6 2148 

 koncerty pro jiné pořadatele (Brno) 22 11909 

mimobrněnské koncerty 2 1013 

 koncerty v zahraničí  6 1123 

 

Koncerty KCSPH 8 2728 

 

Koncerty CEB 8 2219 

 

Koncerty BCO 7 590 
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Koncerty ČFSB 8 3040 

 

Studiové nahrávky (projekty) 7  

Vydané nosiče 0  

Záznamy a přenosy pro média (rozhlas, televize) 7  
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ABONENTKY – POROVNÁNÍ SEZÓN 2015/2016 a 2016/2017  
SEZONA 2015/2016    SEZONA 2016/2017  

Cyklus 
Prodáno 

/ks/ 

Prodáno /%/   

Cyklus 
Prodáno 

/ks/ 

Prodáno /%/ 

/vyabonovanost/   /vyabonovanost/ 

MLK1 53 26,50   MLK1 42 21,00 

FBD A2 165 39,29   FBD II A2 191 45,48 

FBD B2 151 35,95   FBD II B2 138 32,86 

RA2 317 75,48   RA2 341 81,19 

FJD II A3 604 57,36   FBD I A5 278 66,19 

FJD II B3 625 59,35   FBD I B5 346 82,38 

    FBD I C5 341 81,19 

VGZ 4 128 42,67   VGZ 4 106 35,33 

JWM2 160 38,10   JWM2 151 35,95 

FJD I A3 540 51,28   FJD A3 565 53,66 

FJD I B3 473 44,92   FJD  B3 532 50,52 

Sezóna na 
míru 381     

Sezóna na 
míru 388   

CELKEM 3597 47,09%   CELKEM 3419 
53,25 

% 
 
[1] Kapacita uspořádání sálu 200 míst.    
[2] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 420 míst.    
[3] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 1053 míst.    
[4] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 300 míst (více sálů).    
[5] Kapacita sálu pro tyto koncerty byla v druhém pololetí z 380 míst navýšena na 420.  

 
Abonentní prodej byl v sezóně 2016/2017 spuštěn o týden později než v uplynulých letech a 
došlo k přejmenování 3 abonentních řad, obojí z důvodu probíhající rekonstrukce 
v Janáčkově divadle, která ztížila přípravu sezony a byla příčinou přesunu jednoho 
koncertního cyklu z Janáčkova divadla do Besedního domu: 
Filharmonie v Janáčkově divadle I (FJD I) se mění na Filharmonie v Janáčkově divadle (FJD) 
Filharmonie v Janáčkově divadle II (FJD II) se mění na Filharmonie doma I (FBD I) – přidána 
řada ve středu (A/B/C) ve snaze srovnat rozdílné kapacity sálů 
 

file:///D:/_FILHARMONIE/02%20Statistika/Výroční%20zpráva%202014-1_po_Abonenti%20srovnání%202013-2014X2014-2015%20%20LAST.xlsx%23RANGE!_ftnref1
file:///D:/_FILHARMONIE/02%20Statistika/Výroční%20zpráva%202014-1_po_Abonenti%20srovnání%202013-2014X2014-2015%20%20LAST.xlsx%23RANGE!_ftnref2
file:///D:/_FILHARMONIE/02%20Statistika/Výroční%20zpráva%202014-1_po_Abonenti%20srovnání%202013-2014X2014-2015%20%20LAST.xlsx%23RANGE!_ftnref3
file:///D:/_FILHARMONIE/02%20Statistika/Výroční%20zpráva%202014-1_po_Abonenti%20srovnání%202013-2014X2014-2015%20%20LAST.xlsx%23RANGE!_ftnref4
file:///D:/_FILHARMONIE/02%20Statistika/Výroční%20zpráva%202014-1_po_Abonenti%20srovnání%202013-2014X2014-2015%20%20LAST.xlsx%23RANGE!_ftnref4
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VÝVOJ POČTU KONCERTŮ A NÁVŠTĚVNOSTI 

 
Ukazatel 

 

2011 2012 
 

2013 
 

2014 2015 2016 
index 
15/16 

Počet koncertů 
 

146 102 
 

166 
 

148 177 118 0,67 

z toho: ve vlastní režii 
 

59 66 
 

96 
 

89 105 83 0,79 

z toho: v tuzemsku pro jiné 
pořadatele 

 
15 17 

 
18 

 
20 17 14 0,82 

z toho: v zahraničí 
 

39 8 
 

29 
 

17 26 10 0,38 

výchovné koncerty 
 

15 11 
 

23 
 

22 29 11 0,38 

Počet cyklů ve vlastní režii 
 
7 6 

 
7 

 
8 8 8 1,00 

Počet abonentů FB 
 

 

 

4352 
 

3911 3597 3419 0,95 

Celkový počet návštěvníků 
 

 
 

77078 
 

67461 77132 54820 0,71 

Počet návštěvníků 
koncertů (sezona a festivaly) 

 
 

 
34451  

(37500 S SPH) 

 
34151 38773 31723 0,82 

Průměrná návštěvnost 
(sezona a festivaly) (%) 

 
 

 
61,23 

 
73,07 81,83 77,28 0,94 

Počet návštěvníků cyklů 
 

 
 

23401 

 
 
 

27548 27164 26063 0,96 

Vyabonovanost cyklů (%) 
 

 
 

48,86 

 
 

47,99 
 

45,4 44,17 0,97 

Návštěvnost cyklů (%) 
 

 
 

72,88 
 

76,41 86,4 72,24 0,83 

Počet vstupenek na 
koncerty cyklů prodaných 
jednotlivě 

 
 

 
7711 

 
10248 12912 10125 0,78 

Podíl jednotlivě prodaných 
vstupenek (v %) 

 
 

 
32,95 

 
37,20 47,54 38,85 0,82 

Návštěvnost v Janáčkově 
div. (%) 

 
85,50 77,81 

 
72,90 

 
75,48 74,02 65,13 0,88 

Návštěvnost v Besedním 
domě (%) 

 
81,71 66,99 

 
68,80 

 
76,32 89,49 77,67 0,87 

Návštěvnost v Stadionu 
(%) 

 
 

  
 59,66  
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2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 
 
2.1  Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 
 
K 31. 12. 2016  byl fyzický počet zaměstnanců 140 (orchestr 104, ostatní 36). V průběhu 
sledovaného období byl fyzický průměrný stav zaměstnanců 142. 
V ostatních zaměstnancích je zahrnuta administrativa, provoz a zaměstnanci Kantilény.  
 
 

2.2  Struktura a průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované období 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období 1 – 12. 2016 byl 139,590, což je 
nepatrně méně, než bylo plánováno. Tato situace byla způsobena zejména prodlevou při 
vyhlašování konkurzů. Z počtu 139,590 byl orchestr 105,192 a ostatní 34,398 
 
 

2.3  Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury   
 zaměstnanců) 

 
orchestr: 

• 1. 2. 2016  nastoupil na pozici tutti hráč - člen skupiny 1. houslí  

• 3. 3. 2016  nastoupila na rodičovskou dovolenou tutti hráčka - členka skupiny            

2. houslí 

• 27. 4. 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou hráčka na harfu 

• 1. 5. 2016  nastoupila na pozici hráčka na harfu – zástup za MD 

• 1. 6. 2016 nastoupila na rodičovskou dovolenou hráčka -  2. fagot s povinností           

2. kontrafagotu 

• 31. 7. 2016 odešel do starobního důchodu tutti hráč - člen skupiny 1. houslí  

• 15. 8. 2016 nastoupil hráč na pozici 2. hoboj s povinností anglického rohu – zástup za 

MD 

• 20. 8. 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou tutti hráčka – členka skupiny 2. houslí 

• 31. 8. 2016  ukončení pracovního poměru na dobu určitou tutti hráč - člen skupiny viol 

• 1. 9. 2016 změna pracovní pozice – z pozice 1. hoboj, zástupce vedoucí skupiny 

přechod na pozici produkční, programový a kulturně výchovný pracovník 

• 1. 9. 2016 nastoupil na rodičovskou dovolenou člen skupiny lesních rohů 

• 1. 9. 2016  nastoupil na rodičovskou dovolenou tutti hráč - člen skupiny 1. houslí  

• 31. 10. 2016 rozvázal pracovní poměr dohodou  zástupce vedoucí skupiny  - 1.trubka 

• 1. 12. 2016  nastoupil na pozici tutti hráč - člen skupiny 1. houslí 

• 31. 12. 2016 ukončil pracovní poměr na dobu určitou hráč na 2. hoboj s povinností 

anglického rohu  

 
administrativa a provoz: 

• 1. 1. 2016 nastoupila zaměstnankyně na pozici referentka majetkové správy (zástup 

za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

• 18. 1. 2016 nastoupila zaměstnankyně na pozici garant předprodeje a správa web. 

stránek (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

• 1. 2. 2016 nastoupila zaměstnankyně na pozici samostatná finanční účetní 
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• 1. 3. 2016 nastoupil zaměstnanec na pozici technik orchestru 

• 1. 5. 2016 nastoupila zaměstnankyně na pozici finanční účetní + pokladní 

• 1. 5. 2016  změna pracovní pozice, specialistka archivářka nastoupila na pozici 

produkční, místo v archívu bylo od 1. 5. 2016 obsazeno novou zaměstnankyní  

• 31. 5. 2016 odešel do starobního důchodu vedoucí správy budov a majetku, kde od 

1. 5. 2016 nastoupil na tuto pozici nový zaměstnanec 

• 31. 8. 2016 rozvázala pracovní poměr dohodou vedoucí oddělení PR a marketingu. 

Tato pracovní pozice byla od 10. 10. 2016 obsazena. 

• 12. 9. 2016 nastoupil zaměstnanec na pracovní pozici technik elektroúdržby  místo 

zaměstnance, který 31. 10. 2016 odešel do starobního důchodu 

 
 

 

2.4   Průměrné platové třídy a průměrné mzdy za sledované období (podle   
  struktury zaměstnanců) 

 

Průměrná platová třída: 
 

FB celkem        11 
orchestr        11 
administrativa a provoz      10  
 
 
Průměrný plat FB celkem:      25 219 
Průměrný plat orchestru:      25 403 
Průměrný plat administrativních a provoz. zaměstnanců:   24 332 
  
 
Průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí 2016 v  národním hospodářství  
/není uvedena zvlášť nepodnikatelská sféra/   26 999 Kč 
/za rok 2016 ještě není ČSÚ zpracována/ 
 

 

Srovnání vývoje průměrné mzdy 
 

ukazatel  2011 2012 2013 2014 2015 2015 
index 
16/15 

prům. přepočtený stav 133,7 136,8 136,0 137,1 135,0 139,6 0,98 

zaměstnanců za I. – XII.              

z toho : hráčů orchestru 103,1 106,5 105,3 106,3 103,6 105,2 0,97 

              ostatních zam. 30,5 30,4 30,7 30,8 31,4 34,4 1,02 

průměrná mzda FB 22 014 21 040 21 665 21 774 24 114 25 219 1,05 

z toho prům. mzda orch. 21 781 20 917 21 530 21 505 23 862 25 403 1,06 

           pr. mzda ostatních  22 909 21 522 22 188 22 769 24 946 24 332 0,98 

průměrná mzda v ČR *) 23 726 24 408 24 622 25 179 26 072 26 999 1,04 

*) údaje vycházejí ze Sbírky zákonů. Pro jednotlivé roky je uvedena průměrná mzda za I. – III. čtvrtletí 
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Graf vývoje průměrné mzdy hráčů orchestru a ostatních zaměstnanců FB 

 

 
 

 

 

 

2.5  Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období 
 
Dodržování bezpečnosti práce bylo prováděno v souladu s obecně právními předpisy a 
vnitřními směrnicemi. Během sledovaného období došlo k jednomu pracovnímu úrazu. Při 
přípravě vystoupení orchestru na koncert v Českých Budějovicích upadl technik orchestru do 
pořadatelem nezajištěné revizní šachty.   
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3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 
 
Hospodářský výsledek za rok 2016 byl kladný, a to ve výši 2.480,39 Kč, roční úhrn 
výnosů činil 97,517.363,21 Kč a roční úhrn nákladů 97,514.882,82 Kč.  
 
V průběhu roku byla čerpána provozní dotace Statutárního města Brna ve schválené výši 
(64.892 tis. Kč), účelová dotace Statutárního města Brna (6.900 tis. Kč), dotace 
Jihomoravského kraje (1.500 tis. Kč) a dotace Ministerstva kultury ČR (3.345 tis. Kč).  
 
Rok 2016 lze hodnotit z hlediska celkového hospodaření jako rok průměrný. Krom výše 
uvedených dotací, především provozní od SMB, která byla významně navýšena, k tomuto 
výsledku přispěly především nadprůměrné výnosy za vstupné z pořadatelských koncertů a 
velmi dobré výnosy z nahrávání. 
 
 

 
 

 

Dotace od zřizovatele 
 
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/13, konaném dne 8. 12. 2015 
v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, příspěvek pro Filharmonii Brno na 
neinvestiční výdaje ve výši 70.267 tis. Kč, a to včetně účelového příspěvku na pořádání MHF 
Brno.  
V květnu (17. 5. 2016) schválilo Zastupitelstvo města Brna navýšení neinvestičního 
příspěvku o 1.650 tis. Kč (viz bod 3.2.8).   
Dne 21. 6. 2016 byl příspěvek snížen o 195 tis. Kč z důvodu snížení odvodu z investičního 
fondu (900 tis. Kč) a zvýšení na propagaci JKC v letech 2016 - 2019 (705 tis. Kč). 
Dne 11. 10. 2016 byl příspěvek zvýšen o 475 tis. Kč na zvýšení platových tarifů 
zaměstnanců 
Celková neinvestiční dotace byla v roce 2016 od zřizovatele ve výši 71 792 tis. Kč  
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Vývoj soběstačnosti 2010 - 2016 

 
V roce 2016 bylo dosaženo v porovnání s průměrem za období 2010 – 2015 podprůměrné 
soběstačnosti 21,4%.   
 
                                                    v tis. Kč 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

výnosy bez dotace 22 781 25 477 14 427 26 009 23 737 25 956 20 881 

celkové náklady 82 318 85 558 72 903 95 501 85 741 103 417 97 515 

soběstačnost % 27,7 29,8 19,8 27,2 27,7 25,1 21,4 

 

 

 
 

 

 

Hlavní a doplňková činnost 

 
Hlavním účelem organizace je provozovaní veřejné koncertní činnosti spočívající 
v nastudování a veřejném předvádění děl z oblasti hudebního a hudebně dramatického 
umění výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání koncertů a jiných kulturních 
produkcí, nebo pohostinskými vystoupeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i v zahraničí, 
podílet se na rozvoji koncertního umění zejména pořádáním a propagací hudebních festivalů 
a dalších kulturních akcí.  
 
Mezi okruhy doplňkové činnosti povolené zřizovatelem se řadí: 

- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- zprostředkování obchodu a služeb 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti 
            
                     v tis. Kč 

Skutečnost 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

náklady 80 270 83 372 70 984 93 708 84 124   101 451     95 546 

výnosy 78 971 82 965 70 314 93 162 83 450   101 196     95 344 

zisk + 

-1 299 -407 -670 -546 -674 -255 -202 ztráta - 

         
 

 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti 

 
                         v tis. Kč 

Skutečnost 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

náklady 2 048 2 186 1 919 1 794 1 618 1 966 1 969 

výnosy 3 350 2 602 2 000 2 349 2 299 2 227 2 173 

zisk + 

1 302    415    81 555 681 261 204 ztráta - 

 

 

 
 
 



83 

 

 

3.1  Výnosy 

 
Porovnání upraveného plánu a skutečných výnosů za rok 2016 

 
    v Kč 

Účet VÝNOSY 
upravený plán k 

30. 12. 2016 
skutečnost k 
 31. 12. 2016 %plnění  

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.       

602 Tržby za vstupné                7 200 000,00     7 386 289,00 102,6% 

  Tržby ze záj. činnosti – tuzemsko                2 300 000,00     2 350 072,45 102,2% 

  Tržby ze záj. činnosti – zahraničí                     4 500 000,00     4 172 362,85 92,7% 

  Tržby z natáčení              2 700 000,00     2 714 570,53 100,5% 

  Tržby z reklam a ostatní                1 000 000,00     985 195,89 98,5% 

602 Celkem výnosy z prodeje služeb              17 700 000,00     17 608 490,72 99,5% 

 603 Výnosy z pronájmu                1 500 000,00     1 508 624,00 100,6% 

604 Výnosy za prodané zboží     

60 Výnosy za vl. výkony a zboží              19 200 000,00     19 117 114,72 99,6% 

61 Změna stavu zás.nedok.výr.      

62 Aktivace      

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

642 Jiné pokuty a penále      

643 Výnosy z odepsaných pohledávek      

644 Výnosy z prodeje materiálu    

645 Výnosy z prodeje dl. nehm. maj.    

646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj.    

647 Výnosy z prodeje pozemků    

648 Čerpání fondů                1 450 000,00      1 659 284,20 114,4% 

649 Ostatní výnosy z činnosti                         38 162,77  

64 Ostatní výnosy                1 450 000,00     1 697 446,97 117,1% 

662 Úroky 10 000,00   11 439,41 114,4% 

663 Kurzové zisky 40 000,00 54 362,11 135,9% 

66 Finanční výnosy  50 000,00 65 801,52 131,6% 

671 Dotace - MK ČR              3 345 000,00     3 345 000,00 100,0% 

672 Provozní dotace – MMB              72 197 000,00  71 792 000,00 99,4% 

672 Dotace - JMK               1 500 000,00     1 500 000,00  100,0% 

67 Provozní dotace              77 042 000,00     76 637 000,00 99,5% 

  Ú h r n   z d r o j ů        97 742 000,00     97 517 363,21 99,8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

Porovnání skutečných výnosů za rok 2016 se skutečnými výnosy za rok 2015 

 
    v Kč 

Účet VÝNOSY 
Skutečnost k  
31. 12. 2015 

skutečnost k  
31. 12. 2016 index 16/15  

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.       

602 Tržby za vstupné 8 244 576,00 7 386 289,00 0,90 

  Tržby ze záj. činnosti – tuzemsko 2 709 400,00 2 350 072,45 0,87 

  Tržby ze záj. činnosti – zahraničí 9 593 668,96 4 172 362,85 0,43 

  Tržby z natáčení 2 151 611,55 2 714 570,53 1,26 

  Tržby z reklam a ostatní 1 169 888,53 985 195,89 0,84 

602 Celkem výnosy z prodeje služeb 23 869 145,04 17 608 490,72 0,74 

 603 Výnosy z pronájmu 1 546 378,50 1 508 624,00 0,98 

604 Výnosy za prodané zboží    

60 Tržby za vl. výkony a zboží 25 415 523,54 19 117 114,72 0,75 

61 Změna stavu zás.nedok.výr.    

62 Aktivace    

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    

642 Jiné pokuty a penále    

643 Výnosy z odepsaných pohledávek    

644 Výnosy z prodeje materiálu    

645 Výnosy z prodeje dl. nehm. maj.    

646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj.    

647 Výnosy z prodeje pozemků    

648 Čerpání fondů  278 230,50  1 659 284,20 5,96 

649 Ostatní výnosy z činnosti  8 769,31 38 162,77 4,35 

64 Ostatní výnosy   286 999,81 1 697 446,97 5,91 

662 Úroky   8 882,83   11 439,41 1,29 

663 Kurzové zisky 244 341,12 54 362,11 0,22 

66 Finanční výnosy 253 223,95 65 801,52 0,26 

671 Dotace - MK ČR 4 160 000,00 3 345 000,00 0,80 

672 Provozní dotace – MMB 72 107 380,00 71 792 000,00 1,00 

672 Dotace - JMK  1 200 000,00 1 500 000,00 1,25 

67 Provozní dotace 77 467 380,00 76 637 000,00 0,99 

  Ú h r n   z d r o j ů 103 423 127,30 97 517 363,21 0,94 
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3.1.1 Vývoj tržeb za období 2010 – 2016 

 
                                v tis. Kč 

Tržby 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vstupné 4 862 4 807 5 441 7 083 7 136 8 245 7 386 

Zahraniční zájezdy 6 341 13 010 2 250 11 245 8 269 9 594 4 172 

Tuzemské zájezdy 2 361 2 185 2 045 1 937 2 904 2 709 2 350 

Pronájem 2 013 1 752 1 366 1 598 1 325 1 546 1 509 

Natáčení 2 130  636 1 362 1 893 2 052 2 152 2 715 

Ostatní tržby 1 721 1 079  879 1 213 1 199 1 170   985 

Tržby celkem 19 428 23 469 13 343 24 969 22 884 25 416 19 117 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.1.2 Tržby ze vstupného 
 

 
Jedná se o tržby za vlastní koncerty a časově zaúčtované příjmy za abonmá podle počtu 
koncertů v jednotlivých měsících. Ve sledovaném období byly tyto tržby o 859 tis. nižší než 
v předchozím roce, kde ale bylo započítáno vstupné ve výši více než 1.000 tis. Kč z festivalu 
Moravský podzim. Ve srovnání s rokem 2014 (kdy nebyl festival MP) došlo v roce 2016 
k navýšení o 250 tis. Kč, což nadále svědčí o velkém zájmu brněnského publika o koncerty 
pořádané Filharmonií.    
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3.1.3  Tržby ze zahraničí 
 

Z grafu je patrné, že v tzv. lichých letech jsou tržby vyšší než v letech sudých. Tato situace je 
především „způsobena“ absolvováním koncertního turné po Japonsku, které se daří udržet 
v dvouletém cyklu, byť v roce 2015 nebyly podmínky tohoto zájezdu ideální. V roce 2016 se 
nepodařilo zajistit delší turné po vzoru minulých let (Německo 2014). Několik rozjednaných 
projektů bylo zrušeno ze strany pořadatele. Filharmonii Brno se podařilo tyto projekty 
částečně nahradit nahráváním orchestru, jak je vidět v bodě 3.1.6. 
 
 

.  
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3.1.4  Tržby z tuzemských zájezdů 
 

 
V tržbách za tuzemské zájezdy došlo v roce 2016 oproti roku předchozímu k poklesu o cca 
360 tis. Kč, což je průměrná cena dvou vystoupení. Je třeba uvést, že k tradičním místům 
vystoupení se stále složitěji hledají nové tuzemské destinace, a to kvůli finančním 
možnostem pořadatelů. Vliv na tyto tržby mají také časové možnosti orchestru.  
 

 
 
 

3.1.5  Tržby z pronájmu Besedního domu 
 
 

Oproti předchozímu roku byly tržby z pronájmu ve sledovaném období o necelých 40 tis. Kč 
nižší než v roce předchozím, což je průměrná cena jednoho pronájmu. Zde je třeba zmínit 
velkou konkurenci srovnatelných prostor ve městě Brně (např. Semilasso či Sonocentrum) 
v kombinaci s nižším zájmem po těchto prostorech a také omezený počet dnů, kdy jsou – 
z důvodů zkoušek či koncertů orchestru – prostory Besedního domu nabízeny k pronájmům. 
Taktéž restaurace, která byla celý rok 2016 uzavřená, ztěžuje případné pronájmy Besedního 
domu.  
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3.1.6  Tržby z natáčení  
 

V roce 2016 byly tržby z natáčení o více než 500 tis. Kč vyšší, než v roce 2015 a nejvyšší za 
sledované období. I když mají od roku 2011 vzrůstající tendenci, je třeba uvést velkou 
složitost při vyjednávání o nahrávacích projektech vzhledem k obrovské celosvětové 
konkurenci v dané oblasti. 
 
 

 

 

 

 

3.1.7  Tržby ostatní  
 

Ostatní tržby byly ve srovnání s rokem 2015 nižší o téměř 185 tis. Kč, což způsobila 
především absence festivalu Moravský podzim (a tržby z reklam s tím spojené).  Do těchto 
tržeb jsou dále zahrnuty tržby z prodeje programů a tržby z prodeje reklamních předmětů.  
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3.1.8  Čerpání fondů 
 

Ve sledovaném období byly fondy čerpány v částce o téměř 1.381 tis. Kč vyšší než v roce 
2015. Více bylo čerpáno z fondu investičního (924 tis. Kč – oprava oken a dveří, oprava 
světel), méně z fondu rezervního (735 tis. Kč - dary a nadační příspěvky).  
 
 
3.1.9  Ostatní výnosy z činnosti   

 
Ostatní výnosy z činnosti byly ve srovnání s rokem 2015 vyšší o cca 30 tis. Kč z důvodů 
pořádání Valné hromady ASOPS.    
 
 

3.1.10  Kurzové zisky 
 
Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 ke snížení o téměř 190 tis. Kč. Tento účet je závislý na 
kurzu měn, většinou eura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

3.2   Náklady 

 
Porovnání upraveného plánu a skutečných nákladů za rok 2016 

 
    v Kč 

účet NÁKLADY 
upravený plán k  

30. 12. 2016 
skutečnost  

k 31. 12. 2016 %plnění  

501 Spotřeba materiálu                           1 100 000,00                 1 108 306,52     100,8% 

502 Spotřeba energie                       1 700 000,00                    1 633 028,05     96,1% 

504 Prodané zboží                                        -                                        -         

50 Spotřebované nákupy                        2 800 000,00                    2 741 334,57     94,9% 

511 Opravy a udržování                         2 500 000,00                     2 526 589,25     101,1% 

512 Cestovné                       2 200 000,00                    2 198 267,04     99,9% 

513 Náklady na reprezentaci                          600 000,00                       646 086,63    107,7% 

518 Ostatní služby                       18 750 000,00                    20 234 589,76     107,9% 

51 Služby                       24 050 000,00              25 605 532,68 106,5% 

521-01 Mzdové náklady zaměstnanců                     43 805 000,00              42 176 595,00 96,3% 

521-02 OON - DPP, DPČ 800 000,00                   864 723,00 108,1% 

521-03 OON - dirigenti, sólisté 2 300 000,00                3 149 432,00 136,9% 

521-04 OON – výpomoci, ostatní 1 500 000,00 1 556 986,00 103,8% 

521-11 Náhrada mzdy za DNP 50 000,00 60 783,00 121,6% 

521 Celkem mzdové náklady                     48 455 000,00              47 808 519,00 98,7% 

524 Zákonné sociální pojištění                     14 620 000,00                 14 484 518,00     99,1% 

525 Ostatní sociální pojištění       

527 Zákonné sociální náklady                          650 000,00                        637 760,67     98,1% 

528 Jiné sociální náklady                          1 050 000,00     1 034 530,00 98,5% 

52 Osobní náklady celkem                     64 775 000,00                   63 965 327,67     98,8% 

531 Daň silniční       

532 Daň z nemovitostí       

538 Jiné  daně a poplatky                        1 100 000,00                        785 458,43    71,4% 

53 Celkem daně a poplatky                       1 100 000,00                     785 458,43   71,4% 

541 Smluvní pokuty a penále    

542 Jiné pokuty a penále     

543 Dary     

544 Prodaný materiál       

547 Manka a škody   4 100,00   

548 Tvorba fondů     

549 Ostatní náklady z činnosti                        1 100 000,00                 983 964,58     89,5% 

54 Celkem ostatní náklady                       1 100 000,00                    988 064,58     99,8% 

551 Odpisy DHM a DNM                       3 000 000,00                    2 756 175,00     91,9% 

552 Zůst cena prodaného DNM       

553 Zůst cena prodaného DHM       

555 Tvorba a zúčt. rezerv       

556 Tvorba a zúčt. opravných položek   10 000,00    8 172,63  81,7% 

558 DDHM 750 000,00 600 917,48 80,1% 

55 Odpisy, rezervy, oprav. položky                       3 760 000,00                    3 365 265,11     89,5% 

563 Kurzové ztráty 107 000,00 63 899,78 59,7% 

569 Ostatní finanční náklady    

56 Finanční náklady 107 000,00 63 899,78 59,7% 

591  Daň z příjmů /jen VČ/                           50 000,00       

59  Celkem daň z příjmů                           50 000,00       

   Ú h r n   n á k l a d ů                   97 742 000,00               97 514 882,82     99,8% 
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Porovnání skutečných nákladů za rok 2016 se skutečnými náklady za rok 2015 

 
 

    v Kč 

účet NÁKLADY 
skutečnost 

 k 31. 12. 2015 
skutečnost  

k 31. 12. 2016 
index 
16/15  

501 Spotřeba materiálu              1 420 358,58                 1 108 306,52     0,78 

502 Spotřeba energie                1 616 383,57                    1 633 028,05     1,01 

504 Prodané zboží                                  -                                        -        

50 Spotřebované nákupy                 3 036 742,15                    2 741 334,57     0,90 

511 Opravy a udržování                 1 644 893,31                     2 526 589,25     1,54 

512 Cestovné                6 440 797,74                    2 198 267,04     0,34 

513 Náklady na reprezentaci                   402 686,84                      646 086,63    1,60 

518 Ostatní služby                25 513 032,00                    20 234 589,76     0,79 

51 Služby           34 001 409,89          25 605 532,68 0,75 

521-01 Mzdové náklady zaměstnanců          39 031 348,00          42 176 595,00 1,08 

521-02 OON - DPP, DPČ                   789 280,00                   864 723,00 1,10 

521-03 OON - dirigenti, sólisté                2 925 820,00                3 149 432,00 1,08 

521-04 OON – výpomoci, ostatní 1 880 872,00 1 556 986,00 0,83 

521-11 Náhrada mzdy za DNP 40 148,00 60 783,00 1,51 

521 Celkem mzdové náklady          44 667 468,00          47 808 519,00 1,07 

524 Zákonné sociální pojištění             13 369 441,00                 14 484 518,00     1,08 

525 Ostatní sociální pojištění      

527 Zákonné sociální náklady                    394 214,96                        637 760,67     1,62 

528 Jiné sociální náklady 724 620,00 1 034 530,00 1,43 

52 Osobní náklady                59 155 743,96                   63 965 327,67     1,08 

531 Daň silniční      

532 Daň z nemovitostí      

538 Jiné  daně a poplatky                   1 258 857,47                       785 458,43    0,62 

53 Celkem daně a poplatky                 1 258 857,47                   785 458,43   0,62 

541 Smluvní pokuty a penále    

542 Jiné pokuty a penále    

543 Dary    

544 Prodaný materiál      

547 Manka a škody  4 100,00  

548 Tvorba fondů    

549 Ostatní náklady z činnosti             1 030 396,45                 983 964,58     0,95 

54 Ostatní náklady                1 030 396,45                    988 064,58     0,96 

551 Odpisy DHM a DNM                2 862 194,50                    2 756 175,00     0,96 

552 Zůst cena prodaného DNM      

553 Zůst cena prodaného DHM      

555 Tvorba a zúčt. rezerv      

556 Tvorba a zúčt. opravných položek  1 110 650,04    8 172,63 0,01 

558 DDHM 601 328,58 600 917,48 1,00 

55 Odpisy, prod.maj., rezervy                4 574 173,12                    3 365 265,11     0,74 

563 Kurzové ztráty 359 777,75 63 899,78 0,18 

569 Ost. fin. nákl. – bank. poplatky    

56 Finanční náklady 359 777,75 63 899,78 0,18 

591  Daň z příjmů /jen VČ/     

59  Celkem daň z příjmů     

   Ú h r n   n á k l a d ů             103 417 100,79               97 514 882,82     0,94 

 

 

 

 

 



92 

 

 
3.2.1. Spotřeba materiálu  

 
Ve sledovaném období došlo oproti předchozímu roku ke snížení o více než 300 tis. Kč, a to 
především kvůli absenci festivalu Moravský podzim (nákup not, propagačních materiálů, 
květin, aj.) a nižší spotřebě PHM do nákladního vozidla.  
 
 
3.2.2  Spotřeba energie 
 
Oproti roku 2015 došlo k velmi mírnému zvýšení (o 17 tis. Kč). Tato situace nastala z důvodu 
navýšení spotřeby tepla na konci roku 2016.   
 
 
3.2.3  Opravy a udržování 
 
Ve sledovaném období došlo oproti předchozímu roku ke zvýšení o téměř 900 tis. Kč, a to 
především kvůli investování do větších oprav v Besedním domě. Jednalo se hlavně o repase 
venkovních dveří a oken (1.139 tis. Kč), nové osvětlení (586 tis. Kč), opravy 
vzduchotechniky, a klimatizace (97 tis. Kč), klempířské a malířské práce (153 tis. Kč) a 
povinné revize – výtah, PZTS, elektroinstalace (148 tis. Kč). U oprav hudebních nástrojů byly 
největšími položkami opravy fagotu (34 tis. Kč) a violoncella (19 tis. Kč). Poslední 
významnější položkou jsou opravy nákladního vozidla (48 tis. Kč). Ostatní opravy byly 
v částkách do 25 tis. Kč.  
 
 
3.2.4   Cestovné 
 
Náklady na cestovné jsou ovlivněny počtem a dobou trvání tuzemských a zahraničních 
koncertních turné. Oproti roku 2015 došlo ke snížení o 4.242 tis. Kč, především z důvodů  
nákladnějších zájezdů do Japonska a Ománu, které se v roce 2015 uskutečnily.  
 

 
3.2.5  Ostatní služby 

 
Účet 518 - ostatní služby - vykazuje množství položek, rozdělených analyticky do 
jednotlivých podúčtů. Ve srovnání s rokem 2015 došlo ke snížení o téměř 5.279 tis. Kč, a to 
především z důvodu absence festivalu Moravský podzim. Nejvyšší položkou (téměř 37%) 
byly v roce 2016 honoráře vystupujících umělců. Dalšími významnými položkami tohoto účtu 
byly náklady na propagaci, nájemné (především Janáčkova divadla), autorskoprávní 
poplatky a odměna společnému zástupci a ostatní služby. K dalším položkám na tomto účtu 
patří půjčovné za notový materiál, poštovné, technické služby a úklid, IT služby a bankovní 
poplatky. 
  
 
3.2.6  Osobní náklady 
 
Mzdové náklady zaměstnanců byly ve sledovaném období o více než 3.145 tis. Kč vyšší než 
v předchozím období. Hlavními důvody tohoto stavu bylo především navýšení objemu 
prostředků na platy od zřizovatele, platový automat (platový postup do vyššího stupně) a 
zákonné navýšení mezd od 1. 11. 2016.  
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3.2.7  Odpisový plán 
 
Pro rok 2016 byl plán účetních odpisů stanoven ve výši 3.000 tis. Kč. Tento plán se skládal 
ze tří položek, a to : 
 
Odpis v roce – dlouhodobý hmotný majetek    –   2.626 tis. Kč 
Odpis v roce – dlouhodobý nehmotný majetek  –        80 tis. Kč 
Předpoklad zařazení majetku v r. 2016        -       294 tis. Kč       
 
K 31. 12. 2016 činily odpisy částku 2.756 tis. Kč.  
 
Odvod z odpisů na účet zřizovatele byl uskutečněn ve výši 900 tis. Kč. 
 
 
3.2.8  Účelové prostředky  
 
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/13, konaném dne 8. 12. 2015 
příspěvek na organizování Mezinárodního hudebního festivalu Brno – realizace 
Velikonočního festivalu duchovní hudby (1.940 tis. Kč) a Expozice nové hudby (500 tis. Kč) a 
mzdové náklady pracovníků na festival Moravský podzim (500 tis. Kč). Další účelové 
prostředky byly ve výši 1.800 tis. Kč na honoráře vystupujících umělců a 210 tis. Kč na 
mzdové náklady PR manažera pro JKC. 
Na stejném zasedání byl schválen investiční transfer ve výši 2.000 tis. Kč na pořízení sady 
tympánů. 
Dne 17. 5. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Brna účelové navýšení neinvestičního 
příspěvku ve výši 1.650 tis. Kč na obnovu kulturní památky (repase oken a dveří), opravy 
hudebních nástrojů, půjčovné notového materiálu, které souvisí s výjimečnou dramaturgií a 
propagaci a marketing. 
Dne 21. 6. 2016 bylo Zastupitelstvem města Brna schváleno účelové navýšení 
neinvestičního příspěvku ve výši 705 tis. Kč na propagaci JKC s čerpáním v letech 2016 – 
2019 (v roce 2016 čerpání ve výši 300 tis. Kč).  
 
Všechny výše uvedené účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši. 
 
 
3.3   Finanční majetek 
 
Filharmonie Brno, p.o. má všechny účty vedeny u UCB, a.s., pobočka Brno.  
 

 
a) Stavy prostředků na bankovních účtech 

 
            v Kč 

Účet stav k 31. 12. 2016 

běžný účet 4,648.246,95 

devizový účet  3,165.890,17 

účet FKSP 92.763,57 

účet FI 7.137,76 

CELKEM 7,914.038,45 
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b) Pokladní hotovost 

  
                  v Kč 

typ pokladny stav k 31. 12. 2016 

EUR       2.367,14 63.960,12 

CHF       1.282,05                          32.264,07 

PLN          207,48 1.271,02 

JPY          357,00 78,21 

pokladna v Kč 99.030,00 

CELKEM 196.603,42 

    
 
c) Ceniny 
   
Stravenky v hodnotě 143.325,- Kč. 
 
 

3.4   Pohledávky a závazky 
 
Filharmonie Brno uhradila veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do  31. 12. 
2016 řádně a včas. 
 
Pohledávky -  odběratelé, byly k 31. 12. 2016 ve výši 4.134 tis. Kč. Některé pohledávky byly 
uhrazeny ve splatnosti v průběhu měsíce ledna 2017. 
Rozpis pohledávek k 31. 12. 2016, které nejsou doposud uhrazeny : 
 
Pronájem sálu    -      85 tis. Kč - splatnost 1. 4. 1997 
Rekonstrukce řídícího systému -      51 tis. Kč - splatnost 11. 7. 2000 
(neuhrazený dobropis) 
 
Tyto pohledávky byly vymáhány právní cestou a jsou na podrozvahovém účtu. 
 
Honorář za vystoupení  -    120 tis. Kč - splatnost 27. 7. 2012 
Služby a nájem (restaurace)  -    212 tis. Kč - splatnost 24. 5. 2013 
Honorář za vystoupení (vč. not) - 2.630 tis. Kč - splatnost 2. 10. 2013 
 
Všechny výše uvedené pohledávky jsou vymáhány právní cestou. 
 
Honorář za vystoupení  - 270 tis. Kč - splatnost 10. 10. 2016 
 
Tato pohledávka je řešena s pořadatelem a místně příslušném FÚ. 
 
S výjimkou poslední uvedené pohledávky jsou na všechny vytvořené 100% opravné položky.  
 
Krátkodobé  závazky - dodavatelé – byly k 31. 12. 2016 ve výši  921.738,38 Kč a jednalo se  
o neuhrazené faktury z přelomu roku. Všechny tyto faktury byly v průběhu ledna a února 
2017 uhrazeny. 
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3.5   Dotace z jiných veřejných rozpočtů 
 
Ve sledovaném období obdržela Filharmonie Brno, příspěvková organizace dotace od těchto 
subjektů : 
 
Ministerstvo kultury České republiky 
 
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a 
pěveckých sborů – 1.440 tis. Kč.  
Festival Expozice nové hudby – 600 tis. Kč 
Festival Velikonoční festival duchovní hudby – 645 tis. Kč (z toho 45 tis. ze SFK) 
Abonentní řada JWM – 180 tis. Kč 
Turné Rheingau Music Festival – 180 tis. Kč 
Turné Anima Mundi Festival – 300 tis. Kč 
 
Všechny dotace byly dle Rozhodnutí určeny na honoráře vystupujících umělců, služby a 
materiálové náklady a byly vyčerpány v plné výši.  
 
 
Jihomoravský kraj 
 
Mozartovy děti – 500 tis. Kč 
MHF Špilberk – 400 tis. Kč 
Pořádání Novoročního koncertu – 200 tis. Kč 
Pořádání vybraných projektů – 400 tis. Kč 
 
Všechny dotace byly dle Smluv určeny na pokrytí nákladů spojených s projektem. Byly 
využity k úhradě honorářů vystupujících umělců a k úhradě služeb u těchto akcí. Všechny 
dotace byly vyčerpány v plné výši. 
 
 
                              v tis. Kč 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

příspěvek MK ČR 690 1 055 1 492 2 590 2 505 4 160 3 345 

příspěvek JMK 1 350 1 590 1 100 2 100 935 1 200 1 500 
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3.6   Investice 
 
 
a) Informace o probíhajících investičních akcích 
 
Ve sledovaném období nebyla provedena žádná investiční akce.  
 
 
b) Fond investic 
 
Fond investic byl tvořen každoměsíčním přídělem z odpisů z DHM a DNM a účelovým 
transferem MMB na pořízení tympánů. 
             
                                                                                                                                   v tis. Kč 

Stav k 1. 1. 2016 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2016 

727 4 756                  5 476 7 

   
 
Čerpání fondu investic : 
 

Hudební nástroje 2 877 

Inventář 69 

Opravy 925 

Odvod JKC 705 

Odvod z odpisů 900 

 
 
 
Hudební nástroje –   1x hoboj –  237 tis. Kč                                  
                                 1x anglický roh – 297 tis. Kč 
                                 1x tenorový trombon – 171 tis. Kč 
                                 1x tympány –2 078 tis. Kč 
                                 1x trubka – 94 tis. Kč 
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4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 

 
 
Fond investic  
 
viz bod 3.6 b) 
 
Fond rezervní 
 
Tento fond byl v roce 2016 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku a 
peněžními dary, které byly i čerpány. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze – peněžní fondy, a 
to včetně stavů na začátku a konci sledovaného období. 
 
Fond odměn 
 
Fond odměn nebyl v roce 2016 tvořen a nebyl ani čerpán. Podrobnosti jsou uvedeny 
v příloze – peněžní fondy, a to včetně stavů na začátku a konci sledovaného období, které 
jsou stejné. 
 
FKSP 
 
Tento fond byl v roce 2016 tvořen příděly na vrub nákladů. Čerpán byl v souladu se 
schváleným způsobem čerpání na úhradu potřeb zaměstnanců. Podrobnosti jsou uvedeny 
v příloze – peněžní fondy, a to včetně stavů na začátku a konci sledovaného období. 
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5. KONTROLNÍ ČINNOST 

 
Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu, veřejnosprávní kontrolu a interní audit. 
Řídící kontrola je ve Filharmonii Brno, p. o. zajišťována vedoucími pracovníky v souladu 
s vydanou vnitřní směrnicí.  
Ve sledovaném období byly ve Filharmonii Brno, p. o. provedeny dvě kontroly, a to 
veřejnosprávní ze strany zřizovatele – odboru kultury a kontrola z Všeobecné zdravotní 
pojišťovny České republiky, kde předmětem kontroly byly platby pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1. 3. 2011 
– 31. 12. 2015. Kontrola z VZP proběhla bez nálezu. 
Interní audit zajišťuje v organizaci zvlášť k tomu pověřený zaměstnanec, který v souladu se 
zákonem nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní 
systém. 
 
 

5.1  Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací 
 

V návaznosti na střednědobý strategický plán na léta 2015-2017 byl v rámci kontrolní 
činnosti organizace zpracován plán interního auditu na rok 2016, který kromě monitoringu, 
konzultační činnosti, odborné přípravy auditora a  vyhodnocovací a plánovací činnosti 
zahrnoval audity: 
 

- Účelně vynaložené prostředky na MHFB – VFDH 2015  
- Vnitřní kontrolní systém – zaměření na oblast řízení lidských zdrojů, kontrola plnění  

opatření z IA vnitřního kontrolního systému provedeného v roce 2015 
- Systém poskytování, financování, přidělování a evidence ošacení členům orchestru  

 
 

5.2  Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za předchozí     
 rok 
 

V oblasti interního auditu bylo postupováno v souladu s jeho plánem. Dle plánu tedy byly 
realizovány tři audity, ze strany managementu ani jiných subjektů nevzešly žádné další 
požadavky na mimořádný audit.  
U všech provedených auditů byla případná doporučení uvedená v závěrečných zprávách se 
všemi zúčastněnými stranami projednána a ředitelkou byla vydána pověření k provedení 
opatření. 
Interní auditorka také v souladu s plánem IA spolupracovala s vedením FB na záležitostech 
týkajících se řídící kontroly a konzultovala s managementem potřebná témata, rovněž 
iniciovala aktualizaci rizik.   
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6. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE A 
ZÁVAZKŮ 

 
Inventarizace byla v organizaci provedena k 31. 12. 2016 na základě vnitřní směrnice o 
inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitele. 

 
Byla provedena fyzická inventura: 
▪ dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2016  
▪ drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2016  
▪ dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2016 
▪ drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2016  
▪ materiálu a zboží na skladě k 31. 12. 2016 
▪ peněžních prostředků v hotovosti k 31. 12. 2016 
▪ cenin k 31. 12. 2016 
▪ dokladové inventarizace u rozvahových účtů k 31. 12. 2016 

 
 

6.1  Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 
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