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1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI  
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A) ODDĚLENÍ KONCERTNÍCH ČINNOSTÍ, DRAMATURGIE A MARKETINGU 

 
Pavel Šindelář manažer orchestru pro zahraničí, vedoucí odd. koncertních činností 

Lucie Sýkorová manažerka orchestru pro ČR, manažerka festivalů Špilberk  

 a Mozartovy děti 

Lucie Šnajdrová manažerka MHFB 

Erika Vlasáková produkce 

Vítězslav Mikeš dramaturg, vedoucí odd. dramaturgie  

Jiří Beneš  dramaturg-redaktor 

Jana Baláčová redakce, dokumentace umělecké činnosti 

Anna Jadrňáková  notový archív (do 28. února 2018 ) 

Renáta Štípová notový archív (od 1. března 2018 do 30. září 2018) 

Kristýna Drášilová notový archív (od 1. září 2018) 

Ivana Reichová  notový archív (do 31. října 2018) 

Kateřina Konečná   vedoucí oddělení PR a marketingu, PR manažerka JKC 

Pavlína Sládková manažerka marketingu 

Gabriela Vojtičková manažerka PR a marketingu (od 1. ledna 2018) 

Hana Zukalová garant předprodeje, webová editorka (do 30. dubna 2018) 

Alžběta Vodičková garant předprodeje, webová editorka (1. března – 31. května 2018) 

Zdena Hrušková  garant předprodeje, webová editorka (od 1. června 2018) 

Veronika Pelcová garant předprodeje, správa báze dat (od 1. října 2018) 
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FILHARMONIE BRNO V ROCE 2018 
 
V roce 2018 Filharmonie Brno připravila pro své domácí posluchače 81 koncertů. Byly 
využity dva sály – Stadion (KC Babylon) na Kounicově ulici pro velké symfonické koncerty 
(přenesené z rekonstruovaného Janáčkova divadla) a Besední dům pro komorně-
orchestrální a komorní koncerty. Jeden z mimořádných koncertů (zahajovací koncert 
Velikonočního festivalu duchovní hudby) proběhl v kostele sv. Janů. 

Na abonentních koncertech filharmonie představila různorodý repertoár českých        
a světových autorů, který zahrnoval díla nejen klasická, ale i novější, ovšem ověřená na 
významných pódiích (např. Folk Songs Luciana Beria, Requiem a Gogolovskou suitu Alfreda 
Schnittkeho, Harmonielehre Johna Adamse, Klavírní koncert Lou Harrisona atd.). Do sezony 
2018/2019 Filharmonie Brno vstoupila se svým novým šéfdirigentem – světoznámým 
dirigentem Dennisem Russellem Daviesem, který se na podzim 2018 představil hned na 
několika koncertech – a také se svým stálým hostujícím dirigentem Robertem Kružíkem. 
S orchestrem dále spolupracovali mezinárodně uznávaní dirigenti (Case Scaglione, 
Alexander Liebreich, Petr Altrichter ad.) a sólisté (mj. Igor Ardašev jako sólista sezony 
2017/2018, klavíristé Saleem Ashkar a Emanuele Arciuli, sopranistky Martina Janková          
a Pavla Vykopalová, herec Brian Caspe ad.), prostor dostali i čeští, případně přímo brněnští 
hudebníci (Jakub Klecker, Vilém Veverka, Kateřina Englichová, Petr Pomkla, Emil Drápela 
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 lednu 2018 dokončila své historicky první turné po Číně, započaté na sklonku 
roku 2017. Vystoupila s dvojím programem v novém sále vratislavského Národního 
hudebního fóra, kde se představila v crossoverovém večeru s jazzmanem Avishaiem 
Cohenem a v klasickém programu se sólistou Milanem Paľou. V červnu zakončila svou 
sezonu na Festivalu Richarda Strausse v bavorském Garmisch-Partenkirchenu. Vystoupila 
zde se dvěma exkluzivními symfonickými programy pod taktovkami dirigentů Manacordy       
a Liebreicha na nádvoří kláštera Ettal. V srpnu již tradičně zavítala na festival Allegro Vivo do 
rakouského Hornu s dirigentem Bijanem Khadem-Missaghem a sólistou Wolfgangem 
Bankem a o týden později také do německého Rheingau s dirigentem Leošem Svárovským, 
Českým filharmonickým sborem Brno a sólistou Janem Mikuškem. V České republice 
vystoupila Filharmonie Brno v první polovině roku 2018 na Tříkrálovém koncertě v Českých 
Budějovicích, Pardubickém hudebním jaru, jihlavské Hudbě tisíců, Smetanově Litomyšli a na 
festivalu Valašský špalíček s českou undergroundovou legendou The Plastic People of the 
Universe. V podzimní části roku pak nechyběly koncerty na festivalu Emy Destinnové 
v Českých Budějovicích a dva koncerty v Ostravě v rámci Svatováclavského hudebního 
festivalu. V říjnu Filharmonie Brno hrála ke 100. výročí republiky v budově Ústavního soudu 
a počátkem prosince na festivalu Janáček Brno. 

Kromě abonentních koncertů Filharmonie Brno organizuje pět festivalů, z nichž 
v prvním pololetí roku 2018 úspěšně proběhly dva – MHFB Velikonoční festival duchovní 
hudby a Mozartovy děti. V červnu proběhla také letní část Expozice nové hudby, na kterou 
navázala říjnová hlavní část, v létě proběhl již tradičně MHF Špilberk na Velkém nádvoří 
brněnského hradu. 

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). 

1. 10. 2018 vzniklo nové oddělení péče o zákazníky. Jeho vedoucí je Zdena Hrušková, 
která do té doby působila na oddělení PR a marketingu jako garant předprodeje, na poloviční 
úvazek na oddělení nastoupila Veronika Pelcová. Kromě zajištění  předprodeje, správu dat  
a péče o abonenty i posluchače pod sebe oddělení nově převzalo i agendu brigádníků, 
spolupráci s partnerskými institucemi a roznos letáků. 
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B) BRNĚNSKÉ KONCERTY VE VLASTNÍ REŽII 
 

Sezona 2017/2018 – jaro 2018 
 

Filharmonie na Stadionu (FS) 
 
Janáčkovo divadlo, ve kterém se Filharmonie Brno dlouhá léta mohla prezentovat v plné síle, 
prochází od sezony 2017/2018 rekonstrukcí. Orchestr se tak s repertoárem pro větší 
symfonické obsazení dočasně přestěhoval do svého někdejšího působiště – do sálu 
Stadionu na Kounicově ulici. Cyklus nabízí klasická díla, připomíná některá výročí (Debussy, 
Brahms), v předvečer oslav 100 let od vzniku Československa věnuje zvýšenou pozornost 
české hudbě, a to vše v podání výrazných tuzemských i zahraničních interpretů. 
 
 

11+12I01I2018 Stadion (KC Babylon)  

FS 2: KLID PŘED BOUŘÍ 

Program:       Debussy: Preludium k Faunovu odpoledni 
Britten: Houslový koncert op. 15 
Sibelius: Symfonie č. 1 e moll op. 39 
 

Milan Paľa housle 
Filharmonie Brno 
dirigent James Feddeck 
 
Druhý koncert cyklu Filharmonie na Stadionu zahájila hudbou zachycená nálada horkého 
letního odpoledne mytologického poloboha, odpočívajícího na mořském břehu a vzpo-
mínajícího na své lásky, tedy reprezentativní dílo období fin de siècle a nejslavnější opus 
francouzského impresionisty Clauda Debussyho (1862–1918), inspirovaný básní Stéphana 
Mallarmého; provedení připomnělo 100. výročí úmrtí skladatele. Dalším číslem programu byl 
ranější koncert Benjamina Brittena, dokončený během autorova pobytu v USA, věnovaný 
španělskému houslistovi Antonio Brosovi, premiérovaný Newyorskou filharmonií v roce 1939 
a reagující na stísněnou dobovou atmosféru, zvláště na španělskou občanskou válku. 
Sólového partu se zhostil Milan Paľa, výjimečný slovenský houslista žijící v Brně. Po 
přestávce zazněla první symfonie finského klasika Jeana Sibelia z roku 1899, prodchnutá 
severským koloritem a melancholickým romantismem. Na dirigentském stupínku stanul 
James Feddeck, vítěz prestižní 
Soltiho dirigentské soutěže z roku 
2013, nadějný americký dirigent 
s rostoucím světovým renomé, 
který se v Brně představil již 
podruhé. 

Největší ohlas posluchačů 
zaznamenalo zejména strhující 
provedení Brittenova koncertu, 
které vyzdvihla i odborná kritika. 
Dominika Doniga na portálu 
OperaPlus napsala: „Milan Paľa je 
ako interpret výzvou z akej-koľvek 
pozície a bez ohľadu na to, v akom 
vzťahu v hudobnom svete k nemu 
stojíte. Či už ako dirigent, 



6 

 

skladateľ, člen orchestra či ansámblu alebo aj ako divák, tento nekonformný interpret nikdy 
nepôjde vychodenými overenými chodníkmi, ktoré mu zaručia ovácie davu a budú napĺňať 
očakávania o interpretácii tradičných diel. (…) Výnimkou nebol ani piatkový koncert.“ Kritička 
vyzdvihla i provedení Sibeliovy Symfonie č. 1: „Kompatibilita a rešpekt medzi dirigentom a 
orchestrom priniesli ovocie v podobe kvalitného prevedenia tejto symfónie.“ V podobném 
duchu koncert chválil i Lukáš Pavlica na portálu časopisu Harmonie: „Paľův přednes 
dokonale vystihl toto rozkročení mezi věky a houslista tak vždy dodal jiný a svěží výraz 
hudebnímu předivu. Přestože si Paľa vypěstoval velmi charakteristický styl, který je obecně 
vhodnější pro ještě modernější díla, zde velmi uváženě volil v pestré paletě hudebních 
výrazů a pohyboval se od nejjemnějšího a nejkřehčího hudebního sdělení, až po drásavé 
zářezy do těla hudby. (…) Výtečně také fungovala komunikace mezi sólistou a orchestrem. 
(…) Z dramaturgického hlediska se navíc jednalo     o funkční a promyšlený koncept, který 
ve výsledku opsal pomyslný kruh – jemný a snový začátek, expresivitou bublající střed a 
vážný i hravý, lidský a radostný závěr.“ 
 
 

12+13I04I2018 Stadion (KC Babylon) 

FS 3: NĚMECKÉ REQUIEM 

Program:       Brahms: Německé requiem op. 45 
 

Martina Janková soprán 
Martin Bárta baryton 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Andreas Sebastian Weiser 
 
Třetí koncert abonentního cyklu Filharmonie 
na Stadionu připomněl dvě výročí Johan-
nesa Brahmse (1833–1897) v sezoně 
2017/2018: 120 let od úmrtí a 185 let od 
narození. Na programu byla celovečerní 
kantáta Německé requiem (Ein deutsches 
Requiem), Brahmsovo nejrozsáhlejší dílo, 
završené v roce 1868 (tedy 150 let před 
tímto koncertem – další výročí!) a zkom-
ponované na vybrané texty z Lutherova 
překladu Bible do němčiny. Filharmonie Brno 
si ke spolupráci na provedení této asketické, 
hluboce duchovní skladby (Brahmsovu 
bezvěrectví navzdory) přizvala vynikající 
interprety: světoznámou operní i koncertní 
pěvkyni Martinu Jankovou (která se 
sopránového partu v Německém requiem již 
dříve zhostila na významných pódiích – 
v Rudolfinu, curyšské Tonhalle, Baden-
Badenu – pod taktovkou vynikajících 
dirigentů V. Sinajského, D. Gattiho, E. zu 
Guttenberga), barytonistu Martina Bártu (sólistu Státní opery Praha), Český filharmonický 
sbor Brno a dirigenta Andrease Sebastiana Weisera, uměleckého ředitele Statní opery Praha 
a šéfdirigenta královéhradeckých filharmoniků. Požitek z působivého díla ve výborném 
podání posluchačům pokazily zvuky doléhající do sálu ze sousedního rockového klubu. 
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26+27I04I2018 Stadion (KC Babylon)  

FS 4: TOUHA PO DOMOVĚ 

Program:        Dvořák: Česká suita op. 39 
Suk: Fantastické scherzo op. 25 
Martinů: Violoncellový koncert č. 2 H 304 
           

Tomáš Jamník violoncello 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík  
 

Název čtvrtého pořadu cyklu Filharmonie na Stadionu se 
vztahoval především k jedné z jeho tří skladeb, ke 
druhému violoncellovému koncertu Bohuslava Martinů, 
premiérovanému v Brně třiasedmdesát (!) let od jeho 
vzniku; název však bylo lze vztáhnout ne-li k oběma 
ostatním skladbám, tak především k jejich autorům: 
Antonín Dvořák sice neprožíval – na rozdíl od Martinů – 
svůj americký pobyt jako nedobrovolný exil, ale stejně 
naplnil svou rostoucí a nakonec nepřekonatelnou touhou 
po domově svých deset magických amerických opusů tak 
přesvědčivě, že nepochybujeme, že se ze světa plného 
úspěchů a poct domů vrátit musel. A jeho nejmilejší žák     
a zeť Josef Suk, jenž se stal jako houslista už za svých 
konzervatorních studií zakladatelem a členem záhy 
světoznámého Českého kvarteta, si vozil z jeho zahra-
ničních zájezdů tvůrčí nápady, poznámky a plány – a sotva 
se mohl dočkat, až je bude moci doma uskutečnit… 
 V roli sólisty se představil Tomáš Jamník, výrazný 
představitel mladé generace českých interpretů (mj. vítěz 

soutěže Pražského jara z roku 2006) a specialista na českou hudbu, filharmoniky řídil mladý 
brněnský dirigent Robert Kružík, od sezony 2018/2019 stálý hostující dirigent Filharmonie 
Brno. Zcela zaplněné hlediště Stadionu bylo svědkem vydařeného koncertu, jehož jedinou 
kaňkou na kráse byl opět lomoz ze sousedního rockového klubu, jemuž se navzdory snahám 
produkčního týmu Filharmonie Brno nepodařilo zabránit a který tak narušil závěr obou 
večerů. Povzdechl si nad tím i kritik Lukáš Pavlica na portálu Město hudby: „Koncert však 
trpěl – a je zcela jasné, že toto není v režii organizátorů, dirigenta a už vůbec ne hudebníků – 
podobně jako některé předcházející lomozem ze spodního klubu Melodka. (…) Další z řady 
abonentních koncertů Filharmonie na Stadionu přinesl tentokrát české autory, jejichž dílo či 
životy se dotkly i zemí mimo rodnou kotlinu. Přes výše zmíněné drobné výhrady se jednalo    
o kvalitní koncert, který si ještě v dnešní repríze užijí nejen milovníci české hudební tvorby.   
A nejen pro výše řečené: už abychom tu měli nový koncertní sál!“ 

 

 

10+11I05I2018 Stadion (KC Babylon) 

FS 5: NA HRUDI OBRA OBLÁČEK MALÝ… 

Program:       Rachmaninov: Útes, symfonická báseň op. 7 

Wagner: Wesendonck Lieder 

Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll op. 64 
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Jana Hrochová mezzosoprán 
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Altrichter  
 
Poslední koncert cyklu Filharmonie na Stadionu v sezoně 
2017/2018 nabídl program sestavený z děl ryze období 
hudebního romantismu. Na úvod zaznělo rané dílo Sergeje 
Rachmaninova, symfonický „obraz“ Útes, nazvaný podle 
stejnojmenné Lermontovovy básně a inspirovaný jednak 
jejím prvním dvojverším („Na hrudi obra – skalního štítu / 
nocoval zlatý obláček malý…“), jednak Čechovovou 
povídkou Cestou. V podání mezzosopranistky Jany 
Hrochové, sólistky Opery Národního divadla v Brně, si 
posluchači poté vyslechli pozoruhodný intimně laděný 
cyklus Pěti písní na slova Mathildy Wesendonkové, který 
složil Richard Wagner na texty půvabné ženy bohatého 
obchodníka a své mecenášky (dodejme, že i milenky). 
Cyklus vznikl v době kompozice opery Tristan a Isolda        
a díky orchestrální verzi Felixe Mottla se stal jedním z mála Wagnerových neoperních opusů 
trvale se udržujících na koncertních pódiích. Po přestávce se orchestr Filharmonie Brno 
vedený svým bývalým šéfdirigentem Petrem Altrichtrem zaskvěl v Symfonii č. 5 Petra Iljiče 
Čajkovského, patřící k nejhranějším dílům skladatele. Za strhující provedení se orchestr       
a dirigent zaslouženě dočkali ovací ve stoje. 

 
 

Filharmonie doma I (FBD I) 
 

Cyklus v Besedním domě, probíhající v tříkoncertním režimu středa-čtvrtek-pátek, je ukotven 
v klasickoromantickém repertoáru, z něhož však nabízí nejen známé skladby, ale i neméně 
zajímavé „objevy“, jako jsou díla Franze Schrekera, Antonia Cartellieriho či Jona Leifse. 

 
 

24+25+26I01I2018 Besední dům 

FBD I 2: ROMANTICKÉ POHÁDKY 

Program:   Weber: Čarostřelec, předehra 
Cartellieri: Klarinetový koncert č. 3 B dur (novodobá premiéra) 
Schreker: Infantčiny narozeniny, taneční pantomima  podle 
pohádky Oscara Wilda      

 
Emil Drápela klarinet 
ProART Company 
umělecký vedoucí Martin Dvořák  
sólisté: 
Irene Bauer (Růže-Láska) 
Martin Dvořák (Smrt-Zrcadlo) 
Kristýna Křemenáková (Infantka) 
Lukáš Lepold (Trpaslík)  
žáci Taneční konzervatoře Brno v alternaci: Amálie Malinová, Bianca Tesařová, 
Ondřej Knápek a Jaroslav Vitula 
režie, choreografie Martin Dvořák 
kostýmy Jindra Rychlá 
rekvizity Jana Jano 
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Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík 
 
Cyklus Filharmonie 
doma I, probíhající 
v tříkoncertním režimu 
středa-čtvrtek-pátek je 
ukotven v klasicko-
romantickém repertoáru, 
z něhož nabízí nejen 
známé skladby, ale         
i neméně zajímavé 
„objevy“. Tak byl 
koncipován i druhý 
koncert tohoto cyklu 
v sezoně 2017/2018, 
který v úvodu nabídl 
slavnou předehru k první německé romantické opeře Čarostřelec s pohádkově laděným 
příběhem, odehrávajícím se kdesi v šumavských hvozdech. Objevem byla novodobá 
premiéra klarinetového koncertu Antonia Cartellieriho, Beethovenova současníka, kapelníka 
ve službách rodu Lobkoviců na zámku Eisenberg (Jezeří u Litvínova). Notový materiál 
připravil Emil Drápela, vedoucí klarinetové skupiny Filharmonie Brno, který se také ujal 
provedení sólového partu. Po přestávce byla uvedena málo známá pohádková pantomima 
Infantčiny narozeniny se secesně noblesní hudbou, vytvořená rakouským skladatelem 
Franzem Schrekerem v roce 1908. Taneční interpretace se ujal soubor ProART Company 
pod vedením jeho uměleckého šéfa Martina Dvořáka. 

Vydařený koncert s vyprodaným hledištěm Besedního domu (po všechny tři večery) 
ocenila i odborná kritika: „Provedení bylo v každém ohledu vynikající a plně si zasloužilo 
velký aplaus, který následoval. (…) Bylo pak téměř nepředstavitelné, že by se mohl tak 
výrazný dojem po pauze ještě stupňovat. Že k tomu přece jen došlo, bylo – vedle výborného 
výkonu orchestru a dirigenta Kružíka – zásluhou vystoupení tanečně divadelního 
souboru ProART Company v jevištním tlumočení baletní pantomimy Franze Schreke-
ra Infantčiny narozeniny. (…) Byl to krásný večer,“ napsala Jindra Bártová na portálu 
OperaPlus a koncert ohodnotila 100 %.  
 

 

14+15+16I02I2018 Besední dům 

FBD I 3: AMADEUS V PRAZE 

Program:   Mozart: Figarova svatba, předehra k opeře KV 492 
Mozart: Klavírní koncert č. 20 d moll KV 466 
Mozart: Don Giovanni, předehra k opeře KV 527 
Mozart: Symfonie č. 38 D dur „Pražská“ KV 504 
        

Saleem Ashkar klavír 
Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Liebreich 
 

Ze všech evropských metropolí se ve spojení se jménem Wolfganga Amadea Mozarta 
(1756–1791) – vedle jeho „domovské“ Vídně – nejčastěji uvádí Praha jako dějiště jeho snad 
největších tvůrčích i společenských úspěchů od dob, kdy ho jako malého génia vozil jeho 
otec po evropských vladařských dvorech. Právě tento fakt se odrazil v dramaturgii koncertu 
nazvaného Mozart v Praze. Na programu byly předehry k proslulým operám úzce spjatým 
s Prahou: k Figarově skladbě a k Donu Giovannimu – úspěšná pražská inscenace první 
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zmíněné opery vedla k objednávce Dona Giovanniho a jeho následné premiéře v Nosticově 
– dnešním Stavovském – divadle roku 1787. Devatenáctého ledna téhož roku byla v Praze 
premiérována Symfonie D dur znamenající předěl v Mozartově symfonické tvorbě. Program 
brněnských koncertů doplnil Klavírní koncert č. 20 d moll, v němž se jako sólista představil 
Saleem Ashkar, umělec s pověstí jednoho z nejvýraznějších současných klavíristů střední 
generace, častý host věhlasných orchestrů 
(Vídeňští filharmonikové, Londýnský 
symfonický orchestr, orchestr 
Gewandhausu atd.). Brněnské filharmoniky 
z dirigentského stupínku vedl jejich častý 
host Alexander Liebreich, dirigent 
světového renomé, v současné době 
šéfdirigent katovických a pražských 
rozhlasových symfoniků. Všechny tři 
koncerty v Besedním domě byly již dlouho 
dopředu vyprodány, což svědčilo o jejich 
výjimečnosti. Zajímavostí je, že se 
uskutečnily jen pár týdnů poté, co uplynulo 
250 let od Mozartovy návštěvy Brna. 
 
 

18+19+20I04I2018 Besední dům 

FBD I 4: SCHUBERT A BEETHOVEN 

Program:   Schubert: Symfonie č. 5 B dur D 485 
Leifs: Pastorální variace op. 8 na Beethovenovo téma  
Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21 

       
Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Liebreich 
 

Také čtvrtý, závěrečný koncert cyklu Filharmonie 
doma I v sezoně 2017/2018 se uskutečnil pod 
taktovkou Alexandra Liebreicha, opět před 
zaplněným hledištěm po všechny tři večery. Na 
programu tentokrát byly mozartovsky laděné, 
zároveň však zcela osobité a mladistvě živelné 
symfonie vídeňských klasiků Franze Schuberta 
(Symfonie č. 5) a Ludwiga van Beethovena 
(Symfonie č. 1). Poprvé se brněnské publikum mělo 
možnost seznámit s ukázkou z tvorby zakladatele 
islandské národní hudby Jóna Leifse, a to 
prostřednictvím jeho raných, seversky zabarvených 
orchestrálních variací z roku 1930 na téma z druhé 
věty Serenády D dur pro smyčcové trio op. 8 
Ludwiga van Beethovena. Zařazení Islanďana Jóna 
Leifse mezi dva vídeňské klasiky devatenáctého 
století v programu nebylo vedeno jen snahou 
obohatit brněnský symfonický repertoár skladbou 
z neznámé oblasti evropské hudby, nýbrž mělo také 
poukázat na to, jakým způsobem je dobře známé 

klasické dědictví pociťováno jinde a jinak. Beethovenova Serenáda op. 8 a jeho první 
symfonie vznikaly prakticky ve stejné době, takže tyto dobře známé skladby právě dozrálého 
skladatele spolu souvisejí i časově. Leifsovy Pastorální variace tak pro nás možná byly 
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pohledem z druhé strany. Orchestr ve všech skladbách podal vynikající výkon, na čemž měl 
svůj výrazný podíl i dirigent. 
 

 
Filharmonie doma II (FBD II) 

 
Druhý abonentní cyklus v Besedním domě uvádí starou hudbu do souvislostí s hudbou 
(post)moderní, avšak na koncertních pódiích již prověřenou (a tudíž již také klasickou). 
Hudba čtyř století je předkládána v neotřelých a mnohdy i překvapivých kombinacích, které 
vedle estetických zažitků skýtaji i možnost důkladnějšího poznání hudby v historickém 
kontextu. 

 
 

18+19I01I2018 Besední dům 

FBD II 2: STARÁ HUDBA 20. STOLETÍ  

Program:  Henze: I sentimenti di Carl Philipp Emanuel Bach 

Ravel: Introdukce a Allegro pro harfu a malý orchestr 

C. Ph. E. Bach: Flétnový koncert A dur Wq. 168, H. 438 

Schnittke: Requiem 
     

Petr Pomkla flétna 
Kateřina Englichová harfa 
Marta Reichelová soprán 
Aneta Podracká Bendová soprán 
Romana Kružíková Jedličková soprán 
Pavla Zbořilová alt 
Martin Javorský tenor 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Stefan Veselka cembalo (Bach) 
 
Cyklus Filharmonie doma II s podtitulem „Klasicky     
a moderně“ uvádí starou hudbu do souvislostí 
s hudbou (post)moderní, avšak na koncertních 
pódiích již prověřenou (a tudíž již také klasickou). 
Stará a moderní hudba je předkládána v neotřelých    
a často překvapivých kombinacích, které vedle 
estetických zážitků skýtají i možnost důkladnějšího 
poznání hudby v historickém kontextu. Tak tomu bylo 
i v případě koncertu nazvaného oxymóronem Stará 
hudba 20. století. S výjimkou flétnového koncertu 
Carla Philippa Emanuela Bacha na něm zazněla díla 
klasiků hudby 20. století – Hanse Wernera Henzeho, 
Maurice Ravela a Alfreda Schnittkeho; šlo přitom       
o díla historizující, různými způsoby se odvolávajícími 
na hudební minulost. V roli sólistů se představili 
přední česká harfenistka Kateřina Englichová a flétnista Petr Pomkla, člen Filharmonie Brno; 
na provedení Schnittkeho Requiem se spolu s filharmoniky podílel Český filharmonický sbor 
Brno a pět sólových pěvců, taktovky se ujal v Brně již známý dirigent Stefan Veselka (který 
se zhostil i cembalového partu v Bachově flétnovém koncertu). Po oba večery bylo hlediště 
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Besedního domu zaplněno, program vedle tradičního abonentního publika přilákal mnoho 
mladých posluchačů (což je ostatně i cílem tohoto cyklu).  

Odborná kritika vyzdvihla dramaturgii i interpretaci: „V pomyslné výkladní skříni 
brněnské filharmonie se leskne klenot, který více a více nabývá na hodnotě a pomalu se tak 
stává jedním z nejcennějších pokladů tohoto tělesa – progresivní dramaturgie. Snaha 
Filharmonie Brno nabídnout posluchačům hudební zážitky sestávající z prostupujících 
se kontrastních ploch starého, nového, známého, neznámého, blízkého a vzdáleného je 
téměř vždy zakotvena v pečlivě promyšleném rámci sezony. O to vděčnější můžeme být za 
uvádění neotřelých hudebních děl, která se daří prosadit a uskutečnit navzdory ztíženým 
podmínkám daným rekonstrukcí Janáčkova divadla. (…) Filharmonie Brno, Český 
filharmonický sbor i sólisté předvedli ohromující výkon, při kterém se ztratí i občasné 
zanedbatelné nepřesnosti ve zpěvních partech. Inu, zdá se, že Schnittke začíná být v Brně 
jako doma. (…) Hudebníci, dramaturgové, organizátoři – děkuji vám za tento koncert,“ 
napsal Lukáš Pavlica pro portál časopisu Harmonie. 

 

01+02I03I2018 Besední dům 

FBD II 3: LIDOVÉ PÍSNĚ 

Program:   Janáček: Šumařovo dítě, balada pro orchestr 
   Berio: Folk Songs 
   Schumann: Symfonie č. 2 C dur op. 61 
    

Iva Bittová mezzosoprán 
Filharmonie Brno 
dirigent Case Scaglione  
  
Dalšímu koncertu cyklu Filharmonie doma II předcházel zvýšený mediální zájem, způsobený 
tím, že sólového partu ve skladbě Folk Songs italského skladatele Luciana Beria se zhostila 
populární zpěvačka (a houslistka) Iva 
Bittová, známá především z oblasti 
alternativní hudby. 

Koncert nazvaný podle 
zmíněné skladby Lidové písně 
příznačně uvedla orchestrální balada 
Leoše Janáčka Šumařovo dítě z roku 
1912 (premiérovaná ovšem až 
v listopadu 1917 pražským 
Orchestrálním sdružením pod 
taktovkou Otakara Ostrčila) na motivy 
stejnojmenné básně Svatopluka 
Čecha, typicky janáčkovská píseň 
touhy po očistě člověka od 
pozemských běd. Největší očekávání však vzbuzovalo právě provedení Beriova cyklu 
jedinečných úprav (nejen) lidových písní z různých koutů světa (Ameriky, Francie, Sicílie, 
Sardinie, Arménie či Ázerbájdžánu), zkomponovaného v roce 1964 pro Cathy Berberian, 
zpěvačku výjimečných hlasových dispozic. Obdobně osobitá Iva Bittová však dokázala, že    
i její projev je pro přednes Beriovy skladby jako stvořený. Ve druhé polovině koncertu 
brněnští filharmonikové v plné šíři ukázali své kvality v technicky i výrazově náročné Symfonii 
č. 2 C dur Roberta Schumanna. Americký dirigent Case Scaglione, který se v Brně představil 
již potřetí a který dirigoval Schumannovu symfonii zpaměti, orchestr vybičoval k vynikajícímu 
výkonu. Atraktivity koncertu si všimla i Česká televize, která páteční večer zaznamenala. 
Svědkem třetí Scaglioneho spolupráce s Filharmonií Brno byla nejen moravská metropole, 
ale i moderní sál Národního hudebního fóra (Narodowe Forum Muzyki) ve Vratislavi, a to      
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o týden později s lehce pozměněným programem brněnského koncertu (Beria nahradil 
Szymanowského Druhý houslový koncert s Milanem Paľou jako sólistou). 
 
 

01+02I03I2018 Besední dům 

FBD II 3: SÓLISTA SEZONY POTŘETÍ 

Program:   A. Berg: Komorní koncert pro housle, klavír a 13 
dechových nástrojů op. 8 
Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll op. 56 „Skotská“ 

 
František Novotný housle   
Igor Ardašev klavír 
Filharmonie Brno 
dirigent Jakub Klecker 
 
Závěrečný koncert cyklu 
Filharmonie doma II nabídl dvě 
díla: co do obsazení komorní, 
avšak svou myšlenkovou 
závažností a zvukovou 
monumentalitou v podstatě 
symfonický koncert Albana 
Berga, který autor složil jako 
dárek k padesátinám svého 
učitele Arnolda Schönberga. 
Emblematické dílo tzv. druhé 
vídeňské školy z roku 1925, 
uvedené kryptogramy 
vytvořenými ze jmen jejích 
hlavních představitelů 
Schönberga (a-d-es-c-h-b-e-g), 
Berga (a-b-a-b-e-g) a Weberna (a-e-b-e) a dogmaticky založené na magickém čísle tři a jeho 
násobcích, zaznělo pravděpodobně v brněnské premiéře. Jako sólisté vystoupili houslista 
František Novotný a klavírista Igor Ardašev (potřetí a naposledy v roli sólisty sezony), kteří 
se prezentovali přesvědčivými výkony stejně jako dechová sekce brněnských filharmoniků. 
Ve větším obsazení se pak orchestr uvedl ve slavné Mendelssohnově symfonii odrážející 
skladatelovy dojmy z cest do Skotska.   

Kritička Jindra Bártová na portálu OperaPlus ohodnotila koncert 95 % a mimo jiné 
napsala: „Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré, a v Brně to platí v kauze koncertního 
sálu. Ten nový se teprve staví (přestože se po něm volá už více než sto let!) a budova 
operního divadla, která poskytovala své prostory k orchestrálním koncertům, je                         
v rekonstrukci. Tato skutečnost ale přiměla dramaturgii Filharmonie Brno k hledání možností, 
jak své návštěvníky uspokojit i v těch sálech, které k dispozici má (to je Stadion a sál 
Besedního domu), a její hledání došlo k až překvapivě dobrým výsledkům. Jedním z nich byl 
závěrečný koncert cyklu Filharmonie doma II – Klasicky a moderně. (…) Provedení bylo 
vynikající. Budiž autorce recenze dovoleno vyslovit názor, že šlo o opožděnou brněnskou 
premiéru, protože předchozí provedení by si určitě pamatovala – takový zážitek se 
nezapomíná! (…) Brněnské publikum skladbu trvající přes čtyřicet minut sledovalo s 
nelíčeným zájmem, bylo vyprodáno, tudíž musely být přidány židle navíc, a bylo dokonce 
slyšet volání „bravo“. (…) Po tak náročné první části byla Skotská symfonie Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho už jen pověstnou třešničkou na dortu.“ 

 
 



14 

 

Mimořádné koncerty (MK) 
 

01I01I2018 Stadion (KC Babylon) 

MK 4: POZDRAV Z VÍDNĚ DO SVĚTA 

 

Program:  Johann Strauss syn: Netopýr, předehra k operetě 

Josef Strauss: Bez starosti, rychlá polka op. 271 
  Johann Strauss otec: Vzpomínka na Ernsta, fantazie op. 126 
  Johann Strauss otec: Furioso-Galopp op. 114 
  Johann Strauss syn: Vídeňská krev, valčík op. 354         
  Korngold: Straussiana, první část (Polka) 
  Mahler: Symfonie č. 2, druhá část (Ländler) 
  Richard Strauss: Šlehačkový valčík z baletu Šlehačka op. 70 

 Johann Strauss: Bylo to překrásné z operety Mařinka vonná op. 
467 
Anderson: Belle of the Ball, valčík 
Bernstein: Divertimento pro orchestr, druhá část (Valčík) 
Anderson: Jazz Pizzicato 
Johann Strauss syn: Třesky-plesky, polka op. 214 
Prokofjev: Puškinův valčík č. 1 op. 120 
Šostakovič: Polka z baletu Zlatý věk op. 22a 
Johann Strauss syn: Císařský valčík op. 437 
Johann Strauss syn: Hromy a blesky, rychlá polka op. 324 

 
Filharmonie Brno 
dirigent Caspar Richter  
  
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, která od té doby uskutečňuje novoroční koncert pravidelně, čímž nejen 
umožňuje publiku přivítat příchod nového roku, ale také slaví své narozeniny.  

Jako oslavu svých 62. narozenin a novoroční vinš pro své posluchače připravila 
filharmonie na 1. 1. 2018 odlehčeně 
atraktivní, avšak dramaturgicky chytře 
sestavený program. Dirigent Caspar 
Richter, pravidelný spolupracovník 
brněnských filharmoniků, dal svému 
pořadu název Pozdrav z Vídně do světa    
a šlo mu v něm o to, aby nebyl obvyklou 
novoroční směsí početných Straussů 
(Johanna otce 1804–1849, Johanna syna 
1825–1899 a Josefa 1827–1870, o těch 
dalších nemluvě), nýbrž o provázanou 
znějící historicko-zeměpisnou studii 
informující posluchače o úloze hudební 

Vídně v evropské taneční a zábavné hudbě devatenáctého století a o těžko popsatelném 
vyzařování, jež pociťujeme jako její blízcí sousedé podnes. Posluchači tak měli možnost 
pozorovat vlivy vídeňské taneční hudby v dílech pozdně romantických velikánů Richarda 
Strausse a Gustava Mahlera, brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda, ruských 
skladatelů Sergeje Prokofjeva a Dmitrije Šostakoviče či amerických autorů Leroye 
Andersona a Leonarda Bernsteina. 
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Vzhledem k rekonstrukci Janáčkova divadla, ve kterém filharmonie pořádala své 
novoroční koncerty v předchozích letech, se letošní Novoroční koncert uskutečnil v sále 
Stadionu na Kounicově ulici. Kvůli menší kapacitě se konaly koncerty dva – první od 16 
hodin (se zkráceným programem), druhý od 20 hodin (s tradičním novoročním přípitkem 
během přestávky koncertu). 

 
 

20I01I2018 Besední dům 

MK 5: MOZARTŮV EFEKT – koncert (nejen) pro nastávající rodiče 

 

Program:  Mozart: Così fan tutte, předehra k opeře KV 588 
Albinoni: Adagio g moll pro smyčce a varhany 

  Haydn: Symfonie č. 103 Es dur Hob. I:103 „S vířením kotlů“ (1. 
věta) 

Händel: Koncert pro varhany a orchestr F dur op. 4 č. 4 HWV 292  
(1. věta) 

  Bach: Orchestrální suita č. 3 D dur BWV 1068 (2. věta – Air) 
  Dittersdorf: Koncertantní symfonie D dur pro violu, kontrabas a orchestr  

Mozart: Symfonie č. 35 D dur KV 385 „Haffnerova“ (4. věta) 
 
Petr Pšenica viola 
Marek Švestka kontrabas 
Petra Andrlová varhany 
Filharmonie Brno 
dirigent Zdeněk Nádeníček 
 
slovem provázela Marina Stejskalová 
 
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 (violisty Petra Pšenici, kontrabasisty 
Marka Švestky), hostující sólové varhanice Petry 
Andrlové a orchestru řízeného dirigentem 
Zdeňkem Nádeníčkem (jinak členem hobojové 
skupiny filharmonie).  
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10I03I2018 Besední dům 

MK 6: JULIA FISCHER A JULIANNA AVDĚJEVA 

 

Program:  Brahms: Houslová sonáta č. 2 A dur op. 100 
Szymanowski: Mýty, tři poémy pro housle a klavír op. 30 
Šostakovič: Sonáta pro housle a klavír op. 134  
 

Julia Fischer housle 
Julianna Avdějeva klavír 
 

 
 
Duo tvořené dvěma hvězdnými světově 
renomovanými interpretkami – 
houslistkou Julií Fischerovou a klaví-
ristkou Juliannou Avdějevou – se na 
svém turné zastavilo i v brněnském 
Besedním domě, kde plně dostálo své 
pověsti výborně sehrané umělecké 
dvojice. Duo v precizním podání 
představilo posluchačsky náročnější program sestávající z komorních děl romantika 
Johannese Brahmse (Houslová sonáta č. 2 A dur op. 100) a dvou autorů 20. století – Karola 
Szymanowského (Mýty op. 30) a Dmitrije Šostakoviče (Houslová sonáta op. 134). Punc 
výjimečnosti dodával koncertu i fakt, že obě hudebnice se v Brně představily vůbec poprvé. 
„Výtečný dialogický princip houslí a klavíru tu nefungoval pouze na papíře, ale především 
v sále Besedního domu,“ shrnul své dojmy z koncertu Lukáš Pavlica na portálu časopisu 
Harmonie. 
 
 

25I03I2018 kostel sv. Janů 

MK 7: NA HOŘE OLIVETSKÉ – zahajovací koncert VFDH 

 

Program:  Schubert: Intende voci, ofertorium pro tenor, sbor a orchestr 
Beethoven: Kristus na hoře Olivetské, oratorium op. 85 

 
Nicola Proksch soprán (Seraf) 
Jan Petryka tenor (Ježíš) 
Martin Gurbaľ bas (Petr) 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr a dirigent Petr Fiala (Schubert) 
Filharmonie Brno 
dirigent Marián Lejava (Beethoven) 
 
Úvodní koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby, pořádaného Filharmonií Brno           
a tradičně zahajovaného na Květnou neděli, měl na programu Beethovenovo jediné dílo 
inspirované biblickou tematikou, Kristovou společnou modlitbou na Olivetské hoře s jeho 
učedníky Petrem, Jakubem a Janem, během modlitby však – ke Kristovu zármutku – 
usnuvšími. Zřídka uváděné dílo posluchače přesvědčilo, že je opomíjené neprávem. K jeho 
vyznění výrazně přispěli všichni účinkující – vynikající sólisté, Český filharmonický sbor Brno 
a Filharmonie Brno pod taktovkou slovenského dirigenta Mariána Lejavy. Koncert byl 
věnován významnému životnímu jubileu Petra Fialy, uměleckého ředitele a sbormistra 
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Českého filharmonického sboru Brno. Z tohoto důvodu bylo na úvod večera zařazeno 
ofertorium Franze Schuberta Intende voci, které dirigoval sám oslavenec. Nejen tato událost 
dodala koncertu slavnostní ráz. 

 
 

Veřejné generální zkoušky (VGZ) 
 
01I03I2018 Besední dům 

VGZ 2: LIDOVÉ PÍSNĚ 

 

Program:   Janáček: Šumařovo dítě, balada pro orchestr 
   Berio: Folk Songs 
   Schumann: Symfonie č. 2 C dur op. 61 
    

Iva Bittová mezzosoprán 
Filharmonie Brno 
dirigent Case Scaglione  
  
Předplatitelská řada Veřejných generálních zkoušek, která v sezoně 2017/2018 zahrnovala 
celkově čtyři generálky (z toho tři na Stadionu a jednu v Besedním domě), vychází vstříc 
mimo jiné žádostem seniorů, pro něž bývá pozdní návrat z večerních koncertů 
problematický. Zaplněná hlediště veřejných generálek přitakávají Filharmonii Brno, že učinila 
správný krok. 

Druhá veřejná generálka v sezoně předcházela koncertům cyklu Filharmonie doma II 
a na programu měla orchestrální baladu Leoše Janáčka Šumařovo dítě, písňový cyklus Folk 
Songs italského skladatele Luciana Beria s Ivou Bittovou v roli sólistky a Symfonii č. 2 
Roberta Schumanna. Filharmonii Brno dirigoval mladý americký dirigent Case Scaglione, 
který se v Brně představil již potřetí. 
 
 

01I03I2018 Stadion (KC Babylon) 

VGZ 3: TOUHA PO DOMOVĚ 

 
Program:   Dvořák: Česká suita op. 39 

Suk: Fantastické scherzo op. 25 
Martinů: Violoncellový koncert č. 2 H 304 

           
Tomáš Jamník violoncello 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík  
 
Další veřejná generálka se uskutečnila v sále Stadionu a její program nabídl díla tří velikánů 
české hudby: Českou suitu Antonína Dvořáka, Fantastické scherzo Josefa Suka a Violon-
cellový koncert č. 2 Bohuslava Martinů. V roli sólisty se představil Tomáš Jamník, výrazný 
představitel mladé generace českých interpretů (mj. vítěz soutěže Pražského jara z roku 
2006) a specialista na českou hudbu, filharmoniky řídil mladý brněnský dirigent Robert 
Kružík, od sezony 2018/2019 stálý hostující dirigent Filharmonie Brno. 
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10I05I2018 Stadion (KC Babylon) 

VGZ 4: NA HRUDI OBRA OBLÁČEK MALÝ… 

 
Program:    Rachmaninov: Útes, symfonická báseň op. 7 

Wagner: Wesendonck Lieder 
Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll op. 64 
           

Jana Hrochová mezzosoprán 
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Altrichter  
 
Poslední veřejná generálka v sezoně předcházela závěrečnému abonentnímu koncertu 
sezony 2017/2018 a zazněla na ní díla ryze období hudebního romantismu: symfonický 
„obraz“ Útes Sergeje Rachmaninova, intimně laděný cyklus Pěti písní na slova Mathildy 
Wesendonkové Richarda Wagnera a Symfonie č. 5 Petra Iljiče Čajkovského. Filharmonii 
Brno vedl její bývalý šéfdirigent Petr Altrichter, ve Wagnerově cyklu se jako sólistka 
představila Jana Hrochová, sólistka Opery Národního divadla Brno. 

 
 
 

 
Mladá krev aneb Hudba zblízka – Komorní cyklus členů Orchestrální akademie 
Filharmonie Brno a hostů (MLK) 

 
 

21I02I2018 Besední dům 

MLK 2 

 
Program:  Telemann: Fantazie č. 6 D dur TWV 40:7 pro sólovou flétnu 
  Milhaud: Suita pro housle, klarinet a klavír op. 157b 
  Turner: Koncert pro hluboký lesní roh in F a komorní orchestr (klavír) 

Brahms: Sonáta č. 1 f moll pro klarinet a klavír op. 120 
Hindemith: Sonáta pro trombon a klavír 
Goodman: Koncert pro tubu a klavír – česká premiéra 
Bernstein / arr. Gale: West Side Story (výběr) 

  
Michaela Durajová flétna 
Marie Korpasová j.h. housle 
Barbora Durďáková klarinet 
Kristýna Ratajová lesní roh 
Vladislav Prokopec trombon 
Dalibor Vinklar tuba 
Pavel Zemen j.h. klavír 
Veronika Poslušná j.h. 
klavír 
Dana Drápelová j.h. klavír  
Jana Ryšánková j.h. klavír 
Petr Hojač j.h. trubka 
Ondřej Jurčeka j.h. trubka  
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Filharmonie Brno od sezony 2014/2015 rozvíjí svou orchestrální akademii, jíž se snaží o vý-
chovu 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 aneb Hudba zblízka.   
        Zájem o tento cyklus byl v předchozích sezonách až nečekaně velký a jistě by se k tomu 
našlo 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 – v atypicky rozestaveném a intimně nasvíceném sále, kde jsou 
hudebníci takřka na dosah… Koncerty nabízejí klasiku, při níž odpadá bariéra pódia či 
večerní róby. V sezoně 2017/2018 se již druhým rokem představili členové Orchestrální 
akademie Filharmonie Brno přijatí na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo v lednu 
2016. Kromě nich v cyklu vystoupili i další hosté.  
       Druhý koncert v sezoně 2017/2018 (první v roce 2018) měl nabitý program, jemuž 
dominovala více i méně známá hudba pro dechové (dřevěné a žesťové) nástroje. Ze členů 
orchestrální akademie se prezentovali flétnistka Michaela Durajová, klarinetistka Barbora 
Durďáková, hornistka Kristýna Ratajová, trombonista Vladislav Prokopec a tubista Dalibor 
Vinklar, jako hosté se připojili i členové filharmonie (trumpetisté Petr Hojač a Ondřej 
Jurčeka), za klavír usedli zkušení korepetitoři. Publikum ocenilo nejen pestrý a atraktivní 
repertoár, ale také vskutku profesionální a zanícené výkony protagonistů. 
 
 

21I03I2018 Besední dům 

MLK 3 

 
Program: Piazzolla: Oblivion 
  Friedman: Texas Hoedown pro vibrafon 
  Bach / arr. Stevens: Sonáta a moll pro marimbu (BWV 1001) 
  Liebermann: Sonáta pro flétnu a klavír op. 23  

Cassadó: Intermezzo e danza finále (3. věta ze Suity pro violoncello) 
Summer: Julie-O 
Taffanel: Fantazie na témata z opery C. M. von Webera Čarostřelec 
 

Michaela Durajová flétna 
Michaela Šutovská j.h. hoboj 
Klaudie Jurmanová j.h. fagot 
Hana Tmějová j.h. klavír 
Kristýna Švihálková j.h.  

vibrafon, marimba 
Ondřej Holas violoncello 
Radim Pančocha j.h. klavír 
 
Na dalším koncertě cyklu Mladá 
krev zněla opět hudba od baroka po 
současnost v prvotřídní interpretaci. 
Program oživilo vystoupení Kristýny 
Švihálkové, hráčky na bicí nástroje, která byla v letošním lednovém výběrovém řízení přijata 
do Orchestrální akademie Filharmonie Brno na další dvě sezony. Koncert opět potvrdil, že 
cyklus Mladá krev si nachází stále větší počet posluchačů, které láká působivá atmosféra 
koncertů této řady, nadšené a zcela profesionální výkony mladých hudebníků i zajímavý 
repertoár. 
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02I05I2018 Besední dům 

MLK 4 

 
Program:  Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír H 356 
  Bach: Partita a moll pro flétnu BWV 1013  
  Poulenc: Trio pro hoboj, fagot a klavír FP 43 

Janáček / arr. Opršál: Postludium z Glagolské mše, úprava pro dvě  
marimby, světová premiéra 

  Dutilleux: Sarabande et cortège pro fagot a klavír 
  Olav Berg: Vertigo pro fagot sólo 
  Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír FP 184 
  Dvořák: Humoreska č. 7 Ges dur, úprava (G dur) pro tři flétny a klavír 

Rimskij-Korsakov / arr. Olschewski: Let čmeláka, úprava pro tři flétny  
a klavír 

Shin-Itchiro: La Nuit de Colmar (Noc  
v Kolmaru) pro flétnu, hoboj, fagot          
a klavír 

 
Anna Sysová klarinet 
Richard Knížek j.h. klavír 
Michaela Durajová flétna 
Pavel Korbička hoboj 
Pavel Horák j.h. fagot, 
Radim Pančocha j.h. klavír 
Martin Švec j.h. 
Radek Tomášek j.h. marimby 
Jan Šmíd fagot 
Dana Drápelová j.h. klavír 
Michaela Šutovská j.h. hoboj, flétna 
Klaudie Jurmanová j.h. fagot, flétna 
Hana Tmějová j.h. klavír 
 
Závěrečný koncert cyklu Mladá krev v sezoně 2017/2018 definitivně stvrdil to, co už bylo 
evidentní na předchozích koncertních večerech této koncertní série – nabídl skvělé komorní 
výkony dalších členů Orchestrální akademie Filharmonie Brno (za asistence zkušených 
korepetitorů) a do atypicky rozestaveného hlediště podmanivě nasvíceného sálu Besedního 
domu znovu přilákal početné publikum různých věkových kategorií. Pestrý program 
zahrnoval skladby od baroka po současnost, jeho „třešničkou“ byly tři závěrečné efektní 
skladby odlehčenějšího charakteru v podání kvarteta Michaela Durajová – Michaela 
Šutovská – Klaudie Jurmanová – Hana Tmějová. 

 
 

 
Rodinné abonmá (RA) 

 

24I02I2018 Besední dům 

RA 3: NA NÁVŠTĚVĚ U LEOŠE aneb ZNÁTE MISTRA JANÁČKA? 

 
Program: Janáček (výběr ze skladeb): Suita pro smyčce, Pilky z Lašských tanců, 
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Žárlivost – úvod k Její pastorkyni pro orchestr, Její pastorkyňa, Taras 
Bulba (rapsodie pro orchestr), Příhody lišky Bystroušky – suita z opery 
(arr. Václav Talich), Sinfonietta 

   
moderátor Petr Kadlec  
Filharmonie Brno 
dirigent a moderátor Marko Ivanović  
 

Filharmonie Brno pravidelně pamatuje na své 
nejmladší posluchače a jejich rodiče či 
prarodiče. Dokládá to mimo jiné svým 
úspěšným abonentním cyklem Rodinné 
abonmá, sestávajícím ze série sobotních 
dopoledních koncertů. Únorový koncert nabídl 
namísto původně plánovaného pořadu O kou-
zelné mošně dirigenta a moderátora Miloše 
Machka spolupráci filharmoniků s osvěd-
čeným duem moderátora Petra Kadlece a diri-
genta Marka Ivanoviče, kteří připravují své 
dětské programy mj. i pro Českou filharmonii. 

Koncert byl výlučně zaměřen na osobnost a hudbu Leoše Janáčka, jehož jméno se dnes 
objevuje v programech hudebních těles po celém světě. Janáček se tak stal (vedle Antonína 
Dvořáka) nejhranějším českým skladatelem v zahraničí, a to jak na koncertních pódiích, tak  
i na operních scénách. Také naše město věnuje Janáčkovi velkou pozornost. Jeho jméno 
nese Janáčkova akademie múzických umění, Janáčkova opera, mezinárodní divadelní         
a hudební festival Janáček Brno, Janáčkovo kvarteto, také však operní budova Janáčkovo 
divadlo, ulice Leoše Janáčka v Králově Poli či Janáčkovo náměstí se sochou Lišky 
Bystroušky, hlavní postavy povídky Rudolfa Těsnohlídka, jež získala světovou proslulost 
právě v operní podobě. Z Janáčkových skladeb světově prosluly jak orchestrální skladby – 
především Sinfonietta, Glagolská mše a rapsodie Taras Bulba, tak opery – mezi nejznámější 
patří Její pastorkyňa (ve světě známá pod názvem Jenůfa), Příhody lišky Bystroušky či Věc 
Makropulos. Velká část těchto děl však zazněla poprvé v Brně, kde Janáček prožil většinu 
života. Na koncertě zazněly ukázky z řady zmíněných děl a moderátor s dirigentem je 
komentovali vtipným i poučným průvodním slovem. Publikum všech věkových skupin bylo – 
navzdory programové změně – zjevně nadšené. 
 
 

17I03I2018 Besední dům 

RA 4: HVĚZDY NA NEBI aneb BACH, BEETHOVEN, BERNSTEIN 
 
Program:  Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565 pro varhany 

Bach: Suita č. 3 D dur BWV 1068 (2. věta Air) 
Bach: Freue dich, erlöste Schar z kantáty BWV 30 
Bach: Suita č. 2 h moll BWV 1067 (7. věta Badinerie), flétnové sólo:   

Martina Venc Matušínská 
  Beethoven: Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“ (úryvek z 1. věty)  

Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“ (úvod ze 4. věty) 
  Beethoven: Symfonie č. 9 d moll op. 125 (úryvek ze 4. věty Finále) 

Bernstein: West Side Story (orchestrální verze) – výběr (Maria,  
America), violoncellové sólo Pavel Šabacký, koncertní mistr 

 
Lenka Cafourková soprán 
Martin Jakubíček varhany a cembalo 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=392
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moderátor Ondřej En.dru Havlík 
scénář a režie Rudolf Chudoba 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík 
 
host prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. 
 
Další sobotní dopoledne v Besedním domě 
bylo věnováno třem významným hudebním 
skladatelům – Johannu Sebastianu Bachovi 
(1685–1750), Ludwigu van Beethovenovi 
(1770–1827) a Leonardu Bernsteinovi (1918 až 
1990). „Každý z nich žil v jiné době, každý byl 
úplně jiný, ale společné mají to, co my 
pociťujeme a vnímáme, když jejich hudbu 
posloucháme: Je to krásná hudba…,“ vyjádřil se Rudolf Chudoba, režisér a scenárista, který 
v posledních letech připravuje většinu pořadů cyklu Rodinné abonmá. Vnímá dětského 
diváka jako partnera účinkujících vtaženého do děje, snaží se zprostředkovat hudbu             
a povědomí o ní zábavnou i poučnou formou, používá přitom prostředky, kterým rozumí děti 
a zároveň pobaví i jejich (pra)rodiče. Jak je zvykem na jeho koncertech, role moderátora se 
zhostil populární hudebník Ondřej Havlík vystupující pod pseudonymem En.dru. Jako host 
promluvil o hvězdách přední český astronom a astrofyzik prof. Zdeněk Mikulášek, z dalších 
přizvaných účinkujících uveďme sopranistku Lenku Cafourkovou, varhaníka Martina 
Jakubíčka; orchestr řídil Robert Kružík. 

 

 
05I05I2018 Besední dům 

RA 5: PŘÍBĚHY HUDBY aneb POLIBKY MÚZ 
 
Program:  Vivaldi: Jaro 1. věta (Allegro) ze Čtvera ročních dob,  

houslové sólo Marie Petříková  
  Schumann: Symfonie č. 1 B dur op. 38 „Jarní“ (4. věta) 

Trojan: Žabák z hudby k filmu Císařův slavík,  
trombonové sólo Jaroslav Zouhar 

  Ježek: Bugatti step, klavírní sólo Jakub Sládek 
Berlioz: Fantastická symfonie op. 14 (2. věta (Ples: Allegro non troppo) 

  Mendelssohn Bartholdy: Hebridy, předehra op. 26 (úryvek) 
  Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur op. 90 „Italská“ (4. věta)  
  Smetana: Vyšehrad z cyklu symfonických básní Má vlast (úvod a závěr) 
 
moderátor Ondřej En.dru Havlík 
scénář a režie Rudolf Chudoba 
Filharmonie Brno 
dirigentka Gabriela Tardonová 
 
Také závěrečný koncert Rodinného abonmá v sezoně 2017/2018 připravil scenárista a reži-
sér Rudolf Chudoba, který se tentokrát věnoval tématu inspirace – tomu, co skladatele 
v jejich tvorbě ovlivňuje, vyvolává jejich hudební nápady i představu celkového zpracování 
skladby (pro autory v programu to byly např. atmosféra jarní přírody, skotská krajina 
s jeskyní, italský tanec saltarello nebo technický vynález, jakým byl závodní automobil 
značky Bugatti, tzv. bugatka). Koncert opět moderoval En.dru, sólových výkonů se zhostili 
Marie Petříková, Jaroslav Zouhar (oba členové Filharmonie Brno) a Jakub Sládek, orchestr 
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řídila dirigentka Gabriela Tardonová. Jak je u Chudobových pořadů zvykem, koncert byl 
provázen též videem, které dětem pomáhá vnímat hudbu i vizuálně. 

 
 

 
Jazz & World Music (JWM) 

 

17I01I2018 Besední dům 

JWM 3: NITAI HERSHKOVITS 
 
Program:  Hershkovits: New Place Always 
 
Nitai Hershkovits klavír 

 
Koncertní řada Filharmonie Brno Jazz & World Music již několikátou sezonu dokazuje, že do 
Besedního domu patří. Přitahuje do sálu filharmonie početné publikum (z velké části jiné, než 
které chodí na koncerty vážné hudby), posluchači si zvykli na špičkové zahraniční i tuzemské 
hosty z hudebních oblastí, které nese cyklus ve svém názvu. Na třetím koncertě série 
v sezoně 2017/2018 se představil Nitai Hershkovits, bývalý dvorní pianista u nás mimořádně 
populárního izraelského basisty a zpěváka Avishaie Cohena. Charismatický klavírista a skla-
datel Hershkovits (1988) je oceňován pro svou osobitou hudební vizi. Svobodně překračuje 
hranice žánrů a v jeho dynamickém projevu se díky sebevědomé přirozené technice zrcadlí 
široké spektrum emocí a kontrastů. Ve svých vlastních klavírních skladbách si vždy nechává 
prostor pro improvizaci. Album New Place Always tvořené kratšími sólovými klavírními 
skladbami, z nichž některé bylo lze slyšet během brněnského večera, vyšlo na jaře roku 
(2018); jeho finální studiovou podobu výrazně ovlivnil producent Rejoicer. Jde o kolekci 
melodií, které prověřil čas natolik, že znějí povědomě bezmála jako lidová hudba. V někte-
rých skladbách rezonují Nitaiovy africké kořeny a jejich kombinací se západními harmoniemi 
vzniká nová, velmi působivá zvuková paleta. 

 

 

27I02I2018 Besední dům 

JWM 4: URI CAINE & DAVE DOUGLAS 
 
Program:  Present Joys 
 
Uri Caine klavír  
Dave Douglas trubka  
 
Další abonentní koncert řady Jazz & World Music přivedl na pódium Besedního domu dvě 
z nejzářivějších jmen newyorského jazzu. Pianista Uri Caine je vedle působení v jazzové 
oblasti znám svými originálními dekonstrukcemi klasické hudby, trumpetista Douglas zase 
slabostí pro avantgardní projekty všeho druhu. Dlouholetí hudební souputníci natočili v roce 
2014 jako duo první společné album Present Joys, které je sbírkou písní, chvalozpěvů          
a improvizací inspirovaných tradicí zpěvu podle tzv. shape notation. Zpěv podle not, jejichž 
hlavičky mají různé tvary (shape notation), má v Americe více než dvousetletou tradici          
a zpěvníky jako The Sacred Harp nebo Ye Olde New England Psalm-Tunes dodnes 
zpřístupňují amatérským pěveckým sdružením čtyřhlasou sborovou harmonii. Snadno 
osvojitelné zvýraznění notového zápisu dokáže zúčastněným zprostředkovat hluboké emoce 
i silný pocit sounáležitosti. Není tedy divu, že se působivé písně ze zpěvníku The Sacred 
Harp staly inspiračním zdrojem programu dvou hudebníků, kteří si dlouhá léta dobře rozumí 
na pódiu i mimo ně. Tradiční písně ze zpěvníku jsou doplněny i o nové Douglasovy melodie 
v podobném duchu; Douglasova trubka a Cainův klavír se jejich prostřednictvím dostávají do 
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pozoruhodného dialogu plného okouzlujících melodií i strhujících zvratů. Brněnské publikum 
tento dialog ocenilo velkými ovacemi. 
 
 

19I03I2018 Besední dům 

JWM 5: KEVIN HAYS & LIONEL LOUEKE 
 
Program:  Hays / Loueke: Hope, Violeta, Hope, Aziza Dance, Feuilles-O, Milton, 

Twins, Leuve Malienne, All I Have 
 
Kevin Hays klavír, zpěv 
Lionel Loueke kytara, zpěv 
 
Dva fenomenální hudebníci Kevin Hays a Lionel Loueke se vydali na inspirativní objevnou 
výpravu nazvanou Naděje, aby společně nalezli originální zvuk. Úžasná synergie mezi těmito 
mistry svých nástrojů dala posluchačům alba i návštěvníkům koncertů včetně brněnského 
publika možnost nahlédnout pod povrch hudby… Oba hudebníci v Besedním domě dokázali, 
že spojení mezi nimi, dvěma hudebníky, kteří vyrostli na opačných stranách zeměkoule, je 
mimořádně ryzí a vřelé. Ať už posluchač obvykle nachází útěchu ve světě duchovním nebo 
světském, jejich hudba nabízí ten druh sounáležitosti, který hledáme všichni bez rozdílu. 
 

 

23I04I2018 Besední dům 

JWM 6: A3 FLAMENCO: PÉREZ & RIVERA & PÉREZ 
 
David Pérez flamenkový tanec 
Javier Hidalgo Rivera flamenkový zpěv 
Miguel Pérez flamenková kytara 
 
Flamenco je slovo evokující exotické krajiny, vůně a rytmy, klepání podpatků snědých 
tanečnic a tanečníků, nářek kytary a vířivé tremolo kastanět. Flamenco je život sám, je tou 
nejčistší esencí středomořské kultury. Andalusie, kolébka flamenka, která měla často 
historicky i geograficky blíž k severní Africe než k Evropě, byla od nepaměti kulturní 
křižovatkou a současně i mostem mezi Evropou, Afrikou a Latinskou Amerikou. Umění, které 
se zde zrodilo, tak přirozeně propojuje dědictví všech těchto kontinentů a jejich kultur.  

Ve 20. století se flamenco dostalo definitivně za hranice své rodné země a dnes je 
kulturním fenoménem, který našel své fanoušky po celém světě: v roce 2010 bylo flamenco 
zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prolíná se v něm tanec          
a zpěv s virtuózní hrou flamenkových kytaristů, odráží se v něm bohatá historie Andalusie,    
z níž načerpalo svoji sílu a uhrančivý půvab. V každém pohybu či tónu nacházíme vliv 
arabské a cikánské hudby, ozvěny španělského středověku či písní sefardských židů. V čem 
tkví ono kouzlo, kterým dokáže flamenco očarovat takřka každého diváka? Odpověď bylo 
možné nalézt i ve vystoupení tanečníka Davida Péreze, který prostřednictvím 
temperamentního tance a virtuózních spoluhráčů přenesl své nespoutané emoce i na 
publikum v Besedním domě. 
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Sezona 2018/2019 – podzim 2018 
 

Filharmonie na Stadionu (FS) 
 
01+02I11I2018 Stadion (KC Babylon)  

FS 1: BERNSTEIN 100 

Program:  Britten: Sinfonia da requiem op. 20 
Stravinskij: Žalmová symfonie 
Bernstein: Symfonie č. 3 „Kaddish“ 
 

Pavla Vykopalová soprán 
Brian Caspe vypravěč 
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při FB   
sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík 
Český filharmonie sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 
 
Cyklus Filharmonie na Stadionu zahájil 
v sezoně 2018/2019 příznačně nový 
šéfdirigent brněnských filharmoniků Dennis 
Russell Davies, který si pro tuto příležitost zvolil atraktivní program složený z duchovních děl 
klasiků 20. století: Benjamina Brittena, Igora Stravinského a Leonarda Bernsteina, Daviesova 
blízkého přítele, jehož 100. výročí narození si v roce 2019 připomínal celý hudební svět. Ke 
spolupráci byli přizváni americký herec Brian Caspe, který se již před několika lety v Brně 
výborně zhostil role vypravěče v Lincolnově portrétu Aarona Coplanda    a v téže roli se 
zaskvěl i nyní v Bernsteinově symfonii Kaddish, sopránový part ve stejném díle přednesla 
Pavla Vykopalová, hned ve dvou skladbách – Bernsteinově symfonii Kaddish a Stravinského 
Žalmové symfonii – se představil ve skvělé formě Český filharmonický sbor Brno, k němuž 
se v Bernsteinovi přidal i dětský sbor Kantiléna. Působivé večery (z nichž druhý připadl na 
dušičky, což dokonale korespondovalo s dramaturgií koncertu) přinesly publiku jedinečné 
zážitky, které však opět připomněly jeden brněnský palčivý problém, jak poznamenal i 
recenzent Aleš Bluma na portálu KlasikaPlus: „Je jen škoda, že filharmonie musí stále hrát v 
sále, který se za 70 let nezměnil. Orchestr v předepsané instrumentaci měl problémy se na 
pódium směstnat, stejně jako oba sbory. (…) Brno má dneska dirigenta světového jména, 
který dokáže filharmonii motivovat k výborným výkonům, má Český filharmonický sbor 
evropského renomé a cenami ověnčený dětský sbor Kantiléna. Snad bude mít i politiky, kteří 
umožní ukázat jejich umění v důstojných podmínkách.“ 
 

 
Filharmonie doma I (FBD I) 

 
 

07+08+09I11I2018 Besední dům 

FBD I 1: V LESE 

Program:   Čiurlionis: V lese, symfonická báseň (česká premiéra) 
Martinů: Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr H 337 
Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“  
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Maxim Rysanov viola 
Filharmonie Brno  
dirigentka Giedrė Šlekytė 
 
Cyklus Filharmonie doma I, probíhající 
v tříkoncertním režimu středa-čtvrtek-
pátek, je ukotven v klasicko-
romantickém repertoáru, z něhož 
nabízí nejen známé skladby, ale i ne-
méně zajímavé „objevy“. Tak byl 
koncipován i atraktivní program 
prvního koncertu cyklu v sezoně 
2018/2019. Brněnští filharmonikové 
pod taktovkou mladé, avšak 
mezinárodně uznávané litevské 
dirigentky Giedrė Šlekytė provedli 
v české premiéře symfonickou báseň 
V lese zakladatele litevské národní 
hudby (a též světoznámého symbolistního malíře) Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise, dále 
Rhapsody-Concerto českého skladatele Bohuslava Martinů a Symfonii č. 6 „Pastorální“ 
Ludwiga van Beethovena. Všechna tři díla spojovala inspirace přírodou a zvukomalebnost. 
Jako sólista ve skladbě Martinů se do Brna po třech letech vrátil světoznámý violista Maxim 
Rysanov, který před pátečním koncertem navíc poskytl masterclass brněnským studentům.  
Koncerty se konaly při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu  
a obnovení státnosti Litevské republiky a uskutečnily se pod záštitou J.E. Edvilase 
Raudonikise, velvyslance Litevské republiky v České republice, který se osobně zúčastnil 
čtvrtečního koncertu. Fakt, že na všechny tři večery bylo v Besedním domě vyprodáno a že 
středeční koncert zaznamenal Český rozhlas Vltava, potvrdil výjimečnost koncertů. Ve foyer 
Besedního domu byla po celý týden instalována výstava podmanivých fotografií Litvy, díky 
níž si (nejen) návštěvníci koncertů mohli uvědomit krásy přírody a architektury této pobaltské 
země. 
 

 

Filharmonie doma II (FBD II) 
 
 

18+19I10I2018 Besední dům 

FBD II 1: Z NOVÉHO SVĚTA  

Program:  Ives: Symfonie č. 3 „The Camp Meeting“ 

Harrison: Klavírní koncert (česká premiéra) 

Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“ 
     

Emanuele Arciuli klavír 
Filharmonie Brno  
dirigent Dennis Russell Davies 
 
Cyklus Filharmonie doma II 
s podtitulem „Klasicky a moderně“ 
uvádí starou hudbu do souvislostí 
s hudbou (post)moderní, avšak na 
koncertních pódiích již prověřenou (a 
tudíž již také klasickou). Stará a 
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moderní hudba je předkládána v neotřelých a často překvapivých kombinacích, které vedle 
estetických zážitků skýtají i možnost důkladnějšího poznání hudby v historickém kontextu. 
Tak tomu bylo            i v případě koncertu příznačně nazvaného Z Nového světa. Na 
programu byli dva američtí autoři – Charles Ives a Lou Harrison – a Dvořákova populární 
symfonie, neodmyslitelně spjatá se Spojenými státy. Nový šéfdirigent Filharmonie Brno, 
Američan Dennis Russell Davies, si k provedení Harrisonova Klavírního koncertu přizval 
vynikajícího klavíristu Emanuela Arciuliho. Koncerty byly věnovány PhDr. Jiřímu Benešovi, 
který dne 24. září 2018 oslavil své devadesáté narozeniny. PhDr. Jiří Beneš je živoucí 
pamětí Filharmonie Brno, její chodící encyklopedií a neodmyslitelnou součástí. Ve filharmonii 
pracuje od jejího založení roku 1956, a to nejprve jako violista, moderátor, autor průvodních 
slov, jako člen Moravského kvarteta, s nímž získal řadu domácích i zahraničních ocenění, od 
roku 1992 jako dramaturg a nyní dramaturg-redaktor. 
 
 

29+30I11I2018 Besední dům 

FBD II 2: OSUD 

Program:   Bach / Webern: Fuga (2. Ricercata) a 6 voci z Hudební obětiny 
BWV 1079/5 

   Schnittke: Gogolovská suita 
   Beethoven: Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“ 
    

Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík  
  
Na dalším koncertě cyklu Filharmonie doma II se 
poprvé v nové roli uvedl také Robert Kružík, od 
sezony 2018/2019 stálý hostující dirigent 
brněnských filharmoniků. I jeho program před-
stavoval kombinaci známé a méně uváděné hudby: 
Filharmonie Brno pod jeho taktovkou provedla 
Bachův šestihlasý ricercar v orchestrální úpravě 
Antona Weberna, představitele tzv. druhé vídeňské 
školy, dále Gogolovskou suitu ruského skladatele 
Alfreda Schnittkeho; po přestávce zazněla jedna 
z nejslavnějších symfonií hudební historie vůbec – 
Beethovenova Osudová. Bylo potěšující sledovat, 
jak vřele publikum přijalo nejen Beethovenovu 
symfonii, ale i moderní díla. Především Schnittke 
sklidil velké ovace, což si lze vysvětlit nejen 
jedinečností hudby tohoto autora, ale i dlouhodobou 
pozorností Filharmonie Brno k jeho tvorbě: 
v posledních letech se s ní brněnské publikum 
mohlo setkávat pravidelně v každé sezoně; 
nadšeně přijatá provedení jeho zásadních děl – Koncertu pro klavír a smyčce, Requiem, 
Concerti grossi č. 1 a 2 či „faustovské“ kantáty Seid nüchtern und wachet…, kterou brněnští 
filharmonikové uvedli též na Pražském jaru 2017, kde započali svou spolupráci se svým 
stávajícím šéfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem – jsou známkou toho, že Schnittke 
je v Brně prosazený jako snad žádný jiný světový autor jeho generace. Gogolovská suita 
(1980) v této řadě představovala vybočení do Schnittkeho tvorby pro divadlo, kterou – stejně 
jako hudbu filmovou – sám skladatel pokládal spíš za hudbu „spotřebního charakteru“. Víme 
však, že právě v této oblasti si ozkoušel mnoho postupů, které se později staly jádrem jeho 
polystylovosti, poprvé demonstrované v Symfonii č. 1 z let 1969–1972: ta stvrdila 
skladatelovo odhodlání neutralizovat hodnotový rozdíl mezi hudbou, kterou psal pro filmové 
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plátno a divadelní scénu (jednoduché melodie, stylizace apod.), a hudbou s umělecky 
vytříbenými ambicemi (moderna). 
 
 

 
Mimořádné koncerty (MK) 
 

18I09I2018 Stadion (KC Babylon) 

MK 1: DVOŘÁK A ADAMS (inaugurační koncert šéfdirigenta) 

 

Program:  Dvořák: Symfonie č. 1 c moll op. 3 „Zlonické zvony“ 

Adams: Harmonielehre (česká premiéra) 
 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies  
  

Pro svůj inaugurační koncert si nový 

šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis 

Russell Davies nemohl zvolit 

příznačnější program. Sám k němu 

podotkl: „Mezi Českou republikou    

a Spojenými státy existují dlouho-

dobé a pestré vztahy. Krajina 

amerického Středozápadu je poseta 

česky mluvícími komunitami, které 

tam žijí po generace, a když jsem 

asi před 15 lety dirigoval Její pastorkyňu v Houstonu, dozvěděl jsem se, že čeština byla v té 

době druhým nejpoužívanějším jazykem ve městě. Antonín Dvořák, který je možná 

největším českým skladatelem, žil nějakou dobu v New Yorku a Iowě a měl velký vliv na 

vývoj americké hudby. Česká a americká hudba sehraje v naší dramaturgii nadcházejících 

sezon velkou úlohu a můj inaugurační koncert šéfdirigenta to ilustruje dvěma významnými 

díly, o nichž mohu s jistotou říci, že se nikdy předtím neocitla vedle sebe na jednom 

koncertním programu: Dvořákova Symfonie č. 1, mladistvé dílo překypující energií a nápady, 

pocta Beethovenovi a skladba se značnými mladistvými nedostatky a fantazií, jež je 

naneštěstí zřídka koncertně provozována, v konfrontaci s Harmonielehre (Naukou o harmo-

nii) Johna Adamse, asertivní americkou odpovědí na hodnoty velké středoevropské hudební 

tradice. S Johnem se znám a jeho hudbu diriguji a hraji už asi čtyřicet let a je mi velkou 

poctou, že mohu skladbu Harmonielehre v České republice poprvé představit. 

Během svého šéfdirigentského angažmá chci využít znalostí a zkušeností, které 

Filharmonie Brno má s Dvořákovou hudbou a zejména se symfoniemi, a přinést do 

interpretace těchto děl orchestrem mou vlastní perspektivu. Přál bych si, aby Dvořák byl 

býval měl příležitost svou První slyšet, a nacházím se v intenzivním dialogu s velmi nadaným 

mladým skladatelem, který se s obtížemi vypořádával s nedostatkem zkušeností a odbor-

ného vedení. Změny, které jsem v díle provedl – některé jsou i strukturní – jsou pojímány tak, 

abych takříkajíc posloužil jako ozvučná deska pro mladého génia. Jsou to návrhy, které bych 

předložil Dvořákovi, a nabízím je tímto mému orchestru a jeho publiku.“  

Šéfdirigentův inaugurační koncert již dlouho před ním provázel značný mediální 

zájem, v přímém přenosu jej vysílal i Český rozhlas Vltava a záznam převzaly stanice EBU. 
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13I12I2018 Besední dům 

MK 2: ZA BAROKEM NA MORAVU, DO ČECH A LIPSKA (předvánoční koncert) 

 

Program:  Schreier: Missa pastoralis boemica (Moravská mše vánoční) 
Linek: Missa pastoralis ex F 

  Bach: Magnificat Es dur BWV 243a 
 
Markéta Böhmová soprán  

(Bach Magnificat: Quia respexit humilitatem) 
Pavla Radostová soprán 

(Linek Missa pastoralis, Bach Magnificat: Suscepit Israel) 
Kamila Zbořilová soprán  

(Bach Magnificat: Virga Jesse floruit) 
Eva Benett soprán 
Markéta Cukrová alt 
Václav Čížek tenor 
Jaromír Nosek bas 
Libuše Pančochová varhanní pozitiv 
Czech Ensemble Baroque Choir 
sbormistryně Tereza Válková  
Filharmonie Brno 
dirigent Vojtěch Spurný varhanní pozitiv, cembalo 
 
 
Tradiční předvánoční koncert brněn-
ských filharmoniků tentokrát nabídl dvě 
pastorální mše: první z nich byla 
ukázka česko-latinské pastorální mše 
z moravského prostředí – Missa 
pastoralis boemica bílovického kantora 
Josefa Schreiera (1718–?), druhá mše 
byla z pera Jiřího Ignáce Linka a před-
stavovala ukázku českého baroka. 
Kombinací liturgického textu s vánoč-
ními vstupy se vyznačovalo Magnificat 
Es dur Johanna Sebastiana Bacha 
(1685–1750), které vzniklo v roce 1723 
jako jedna z prvních skladeb autorova 
lipského působení. Taktovky se ujal 
specialista na starou hudbu Vojtěch Spurný, který první dvě skladby dirigoval od cembala, 
resp. varhanního pozitivu.  Svou vynikající pověst sboru autenticky uvádějícího starou hudbu 
potvrdil Czech Ensemble Baroque Choir pod vedením Terezy Válkové, velmi dobře se uvedli 
sólisté (partů, které měla původně zpívat Alena Hellerová, se kvůli její indispozici skvěle 
chopily sólistky sboru) a také orchestr Filharmonie Brno, který potvrdil schopnost skvěle 
uchopit barokní hudbu, byť se nejedná o jeho „kmenový“ repertoár. 
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Veřejné generální zkoušky (VGZ) 
 
18I10I2018 Besední dům 

VGZ 1: Z NOVÉHO SVĚTA 

 

Program:  Ives: Symfonie č. 3 „The Camp Meeting“ 

Harrison: Klavírní koncert (česká premiéra) 

Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“ 
     

Emanuele Arciuli klavír 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 
  
Předplatitelskou řadou Veřejných generálních zkoušek Filharmonie Brno vychází vstříc mimo 
jiné žádostem seniorů, pro něž bývá pozdní návrat z večerních koncertů problematický. 
Zaplněná hlediště veřejných generálek přitakávají Filharmonii Brno, že učinila správný krok. 
První veřejná generálka v sezoně 2018/2019 předcházela koncertům cyklu Filharmonie 
doma II nazvaným Z Nového světa a na programu měla dva americké autory – Charlese 
Ivese a Lou Harrisona – a Dvořákovu populární symfonii, neodmyslitelně spjatou se 
Spojenými státy. Nový šéfdirigent Filharmonie Brno, Američan Dennis Russell Davies, si 
k provedení Harrisonova Klavírního koncertu přizval vynikajícího klavíristu Emanuela 
Arciuliho. 
 

 
 

Mladá krev aneb Hudba zblízka – Komorní cyklus členů Orchestrální akademie 
Filharmonie Brno a hostů (MLK) 
 

14I11I2018 Besední dům 

MLK 1 

 
Program:  Bitsch: Concertino pro fagot a klavír 

Hindemith: Sonáta pro sólovou violu op. 25 č. 1 
Bozza: En fôret (V lese) op. 40 
Berry: Mare Tranquillitatis (Poklidné moře) 
Cangelosi: Character No. 2 (Charakter č. 2) z cyklu Two Characters 

  Debussy: Première rapsodie (První rapsodie) pro klarinet a klavír 
 
Štěpán Vicenec fagot 
Eva Macková j.h. klavír 
Valérie Chomaničová viola   
Kryštof Koska lesní roh 
Eva Macková j.h. klavír 
Kristýna Švihálková bicí nástroje 
Tereza Volfová klarinet 
Jana Goliášová j.h. klavír 
 
Na zahajovacím koncertě cyklu Mladá krev v sezoně 2018/2019 se uvedli někteří noví 
členové Orchestrální akademie Filharmonie Brno, přijatí na základě výběrového řízení 
z ledna 2018. V atraktivním pořadu nabitém hudbou 20. a 21. století vystoupili Tereza 
Volfová (klarinet), Štěpán Vicenec (fagot), Kryštof Koska (lesní roh), Kristýna Švihálková (bicí 
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nástroje) a Valérie Chomaničová (viola), z nichž některé v komorních skladbách doprovodili 
zkušení korepetitoři. 
 

12I12I2018 Besední dům 

MLK 2 

 
Program:  Holacký: Klavírní kvartet, česká premiéra 

Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír 
Fauré: Après un rêve z cyklu Trois mélodies (Tři melodie) op. 7 č. 1 
Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír H 356 
Šostakovič / arr. Atowmjan: Čtyři valčíky pro flétnu, klarinet a klavír 

 
Veronika Vechetová j.h. housle 
Valérie Chomaničová viola 
Matěj Kovanda j.h. violoncello 
Tomáš Křemen j.h. klavír 
Jan Zlámal j.h. violoncello 
Anastasia Fediuk j.h. klavír 
Hana Hána j.h. flétna 
Tereza Volfová klarinet 
Pavel Zemen j.h. klavír 
Tereza Podsedníková klarinet 
Dana Drápelová j.h. klavír 
 
Druhý koncert cyklu Mladá krev v sezoně 2018/2019 nabídl další komorní vystoupení členů 
Orchestrální akademie Filharmonie Brno a jejich hostů. V úvodu večera v jejich podání 
zazněl v české premiéře Klavírní kvartet z pera mladého českého autora Filipa Holackého, 
studenta kompozice na Královské konzervatoři ve Skotsku. Skladba měla výrazně lidový 
kolorit, který byl vlastní i následující Pohádce pro violoncello a klavír Leoše Janáčka. 
Publikum zaujala i další díla: Après un rêve Gabriela Faurého, Sonatina pro klarinet a klavír 
Bohuslava Martinů a Čtyři valčíky jako ukázka tvorby Dmitrije Šostakoviče pro film. Interpreti 
valčíků doprovodili své vystoupení vtipnými divadelními vložkami, které vnesly do působivé 
atmosféry večera odlehčený prvek humoru. 

 
 
 

Rodinné abonmá (RA) 
 

06I10I2018 Besední dům 

RA 1: A JDEME DO HOUSLÍ! 

 
Program: Vivaldi: Podzim (3. houslový koncert z cyklu Čtvero ročních dob op. 8, 

1. věta – Allegro) 
  Pincard / Bernie: Sweet Georgia Brown 

Paganini: Capriccio č. 14 
  Sarasate: Navarra op. 33 pro dvoje housle a orchestr 
  Rabbath: Exotický tanec 

Vaňhal: Koncert D dur pro kontrabas a orchestr (2. věta) 
Monn: Koncert g moll pro violoncello a orchestr  
(3. věta) 
Zawinul / arr. Vidlák: Birdland 
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Pavel Wallinger housle  
Hiroaki Goto, Tatsuya Shiro housle 
Marek Švestka kontrabas sólo 
Nostalgia Jazz Quartet: 

Jakub Výborný 1. housle   
Miroslav Strnad 2. housle 
Otakar Salajka viola 
Radan Vach violoncello 

moderátor Ondřej En.dru Havlík 
scénář a režie Rudolf Chudoba 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík violoncello 
 
Také pro sezonu 2018/2019 Filharmonie Brno přichystala cyklus pěti sobotních matiné, 
určených nejmladším posluchačům a jejich rodičům či prarodičům. Rodinné abonmá opět 
zahájila premiéra původního pořadu připraveného režisérem a scenáristou Rudolfem 
Chudobou, který do sezony vstoupil s myšlenkou představit jednotlivé nástrojové sekce, 
které dohromady vytvářejí takový orchestr, jako je Filharmonie Brno. Jedná se o dlouho-
dobější koncepci cyklu, jejíž první vlaštovkou byl pořad nazvaný A jdeme do houslí!. Ale 
nebyly to jen housle, které zazněly, ale všechny jim podobné nástroje, tedy i viola, violoncello 
a kontrabas čili strunné smyčcové nástroje, které tvoří páteř každého symfonického 
orchestru a (po dirigentovi a sólistovi) jsou první na očích. V dramaturgicky pestrém 
hudebním výběru, který zahrnoval skladby od baroka až po jazz rock, se jako sólisté uvedli 
členové Filharmonie Brno Pavel Wallinger (koncertní mistr FB), houslisté Hiroaki Goto a Tat-
suya Shiro, kontrabasista Marek Švestka, jazzově laděné skladby zahrál Nostalgia Jazz 
Quartet (též složený z členů FB) a ve dvojroli sólisty a dirigenta se blýskl Robert Kružík, od 
sezony 2018/2019 stálý hostující dirigent brněnských filharmoniků. Vřelé atmosféře koncertu 
napomohl svým dílem i pravidelný moderátor Chudobových pořadů Ondřej En.dru Havlík. 
 

 

08I12I2018 Besední dům 

RA 1: ACH, TY VÁNOCE…! 

 
Program: Vivaldi: Zima, 4. houslový koncert z cyklu Čtvero ročních dob op. 8  

(3. věta – Allegro) 
  Bach: Badinerie z Orchestrální suity č. 2 h moll BWV 1067 

Bach: Árie „Herr, was du willt, soll mir gefallen“ z kantáty Ich steh mit 
einem Fuß im Grabe BWV 156 pro varhany 

   Gershwin: Rhapsody in Blue (Rapsodie v modrém), ukázka 
  Bernstein: Amerika z muzikálu West Side Story 
  Beatles / arr. Breiner: Help! (Pomoc!) & Yelow Submarine (Žlutá 

ponorka), upravil Peter Breiner jako Beatles Concerto grosso  
č. 4/5 a č. 2/6  

  Bartolomeo: Offertorium pastorale pro varhany 
  Jančík arr.: Vánoční koledy z cyklu Letem vánočním světem pro dětský 

sbor a orchestr (výběr):  
De bon matin (Časně z rána), francouzská 
Deck the Halls (Ozdobte síně), anglická 
Jezuś maluseńki (Malinký Ježíšek), polská 
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Co sa stalo na horách (moravská)  
Corramos, corramos (Běžme, utíkejme, hudba už hraje), 
venezuelská  
Gloria (Sláva) 

 
Marie Petříková housle  
Martina Venc Matušínská flétna 
Martin Jakubíček varhany 
Zdeněk Král klavír  
Kantiléna, koncertní sbor 
sbormistři Michal Jančík a Jakub 
Klecker 
moderátor Ondřej En.dru Havlík 
scénář a režie Rudolf Chudoba 
Filharmonie Brno 
dirigent Jakub Klecker 
 
Předvánoční koncert se uskutečnil nejen jako sobotní matiné pro malé posluchače a jejich 
dospělý doprovod; týž pořad byl uveden také v pátek 5. prosince, a to dvakrát během 
dopoledne coby koncerty pro školáky. Rudolf Chudoba pořad nazval Ach, ty Vánoce! a oko-
mentoval jej následovně: „Dříve než zasedneme ke štědrovečernímu stolu, prožijeme období 
příprav na tento druhý nejvýznamnější křesťanský svátek. Pro mnohé z nás to přestavuje 
radostné očekávání, sváteční náladu, ale pro mnohé také období starostí a shonu; proto ten 
povzdech Ach! A jak prožívají Vánoce naši hudebníci? Hlavně krásnou hudbou, ať už ji sami 
hrají nebo ji poslouchají. Vždyť Vánoce a s nimi spojené tradice provázeli lidé odedávna 
radostným a oslavným zpěvem a hudbou.“ Dětské (i dospělé) publikum se mohlo 
zaposlouchat do půvabných melodií Bachových, Vivaldiho, Gershwina, Bernsteina nebo 
Beatles a také koled z různých koutů světa, které dokládají, jak se lidová vánoční hudba 
různí podle národních povah, zvyků a tradičních hudebních kultur. 
 

 

Jazz & World Music (JWM) 
 

10I10I2018 Besední dům 

JWM 1: MATÚŠ JAKABČIC QUINTET & FILHARMONIE BRNO 
 
Program:  Jakabčic: Between 2 Worlds (Mezi dvěma světy) 

Jakabčic: 269 Sumner st. (Sumnerova třída 269) 
Kosma / arr. Jakabčic: Autumn Leaves (Podzimní listí) 
Bach / arr. Jakabčic: Braniborský koncert č. 3 G dur BWV 1048 (1. věta) 
Duke / arr. Jakabčic: Autumn in New York (Podzim v New Yorku) 
Jakabčic: Room # 55 (Pokoj # 55) 

 
Matúš Jakabčic Quintet 

Rostislav Fraš sopránový a tenorový 
saxofon 

Matúš Jakabčic kytara 
Stanislav Mácha klavír  
Štefan Bartuš kontrabas 
Dušan Novakov bicí 

Filharmonie Brno  
dirigent Pavel Šnajdr 
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Na prvním koncertě cyklu Jazz & World Music v sezoně 2018/2019 vůbec poprvé vystoupil     
i orchestr Filharmonie Brno, který spojil své síly s kvintetem slovenského skladatele, 
aranžéra, kytaristy, producenta a pedagoga Matúše Jakabčice. Skladba Between 2 Worlds 
(Mezi dvěma světy) Matúše Jakabčice vznikla na objednávku Státní filharmonie Košice a její 
premiéra zazněla v roce 2009. Třičtvrtěhodinová kompozice je syntézou vážné hudby 
a jazzu, sóla patří členům jazzového kvinteta, v některých částech se ale jazzmani úplně 
odmlčí a hlavní slovo převezme symfonický orchestr. Autorské skladby Matúše Jakabčice 
zarámovaly také druhou část koncertu (269 Sumner st., Room # 55). Podzimní náladu do 
koncertu vnesly Jakabčicovy úpravy jazzových standardů a hudby Johanna Sebastiana 
Bacha. Lukáš Pavlica pro portál Město hudby napsal: „Máte-li rádi jazz, stylové crossovery, 
nebo jste jen přišli zjistit, jak by mohl znít Bach, kdyby se narodil o více než 300 let později, 
mohli jste být svědky syrové a čisté hudební energie, která improvizací, náhlými kontrasty    
a správným uchopením dokázala spojit dva jinak zcela odlišné světy, které se však navzájem 
rády ovlivňují.“ 

 

28I11I2018 Besední dům 

JWM 2: SARAH McKENZIE QUARTET 
 
Program:  Paris in the Rain 
 
Sarah McKenzie Quartet: 

Sarah McKenzie zpěv, klavír 
Pierre Boussaguet   

kontrabas 
Jo Caleb kytara   
Adam Pache bicí 

 
Další abonentní koncert řady Jazz & 
World Music přivedl na pódium 
Besedního domu hvězdnou australskou 
pianistku a zpěvačku Sarah McKenzie 
s jejím doprovodným triem. O jejich 
strhujícím vystoupení kritika napsala: „Čo krehkej Sarah McKenzie nechýba, je silný autorský 
potenciál a schopnosť obklopiť sa kvalitnými hudobníkmi. Skúsený kontrabasista Pierre 
Boussaguet predviedol svoj veľmi citlivý prístup a špičkovú techniku hry. V úvode 
Gershwinovej I Was Doing Alright zabodoval parádnym päťminútovým sólom. Nie náhodou 
nahral na prelome 80. a 90. rokov dva albumy s legendárnym kontrabasistom Rayom 
Brownom. Gitarista Jo Caleb patrí k hŕstke britských gitaristov, hrajúcich na sedemstrunovú 
gitaru. Siedma struna, zvyčajne spodné „B“, umožňuje gitaristom rozšíriť rozsah o spodné 
tóny. Caleb sa osvedčil v kvartete nielen ako citlivý sprievodný hráč, ale aj ako ukážkový 
sólista. V prvej polovici koncertu zvolila Sarah pomalšie tempo a uviedla viac autorských 
skladieb, vrátane Paris in the Rain – titulnej piesne jej najnovšieho albumu. Jedna balada 
striedala druhú, koncert postupne naberal obrátky a vrchol nastal po vyriešení technického 
problému s mikrofónom, inštrumentálnou medley, zostavenou z Gershwinových 
klenotov Rhapsody in Blue, I Got Rhytm a Summertime. Úryvky známych skladieb s krás-
nymi klavírnymi vyhrávkami a Boussaguetovým swingujúcim kontrabasom spojila Sarah do 
dynamickej zmesi silných melódií. V I Got Rhythm sa k sólu dostal aj v Európe etablovaný 
austrálčan, bubeník Adam Pache. Nasledovala pestrá latino zmes namiešaná z Jobimovej 
bossanovy Triste a vypaľovačky Oye Comova od Tita Puenteho, preslávenej vďaka verzii 
v podaní Carlosa Santanu. Kvarteto sa tak nachvíľu vymanilo zpod vplyvu jazzových 
štandardov a nadýchlo sa čerstvého vzduchu v podobe modernejšieho soundu. Blok 
skladieb z Latinskej Ameriky s krátkou vsuvkou z yesovskej Owner of A Lonely 
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Heart vyvrcholil Calebovým exkluzívnym gitarovým sólom. Sólovým prídavkom, 
romantickou You Must Believe In Spring od Michela Legranda ukončila Sarah McKenzie 
posledný z tohtoročných koncertov série Jazz & World Music“ (Marián Pavlík, JazzPort). 
 

 
 

Mozartovy děti 
 
V průběhu června proběhl již  devátý 
ročník mimořádného projektu 
Mozartovy děti, který se tradičně 
uskutečnil v režii Filharmonie Brno za 
spolupráce se ZUŠ Smetanova v Brně.  
I tentokrát projekt finančně významně 
podpořil Jihomoravský kraj a umožnil tak 
uspořádání akce, které se zúčastnilo 
široké posluchačské publikum z celého 
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 různorodých koncertů, na kterých se představili mladí talenti 
z nejrůznějších hudebních oborů z celého Jihomoravského kraje. Tato vystoupení vyvrcholila 
třemi koncerty a jedním koncertem pro školy. Tradiční Májový koncert proběhl ve spolupráci 
se symfonickým orchestrem Mladých brněnských symfoniků a sdružených sborů ZUŠ z JmK. 
Druhý z nich se uskutečnil v Besedním domě, kde se vycházející talenti z řad dětí, které již 
v útlém věku dosáhly na ta nejvyšší místa na tuzemských i mezinárodních hudebních 
soutěžích, představili v doprovodu Filharmonie Brno. Třetí,  slavnostní koncert laděný česko-
slovenskou tematikou se uskutečnil v KC Babylon, kde společně s filharmoniky usedli do 
orchestru i mladí umělci pod taktovkou slovenského dirigenta Mariána Lejavy a se sólisty 
Lindou Ballovou, Richardem Novákem a mladým slovenských houslistou Teem Gertlerem. 
Na koncertě pro školy se hned dvakrát představili opět za doprovodu orchestru Filharmonie 
Brno vítězové hudebních soutěží. Kromě koncertů ani v letošním ročníku nechyběl edukační 
blok, tedy edukační či aktivně poznávací akce zaměřené na hudební vnímání malých 
posluchačů, pro něž byly připraveny speciální hudební workshopy pod vedením zkušených 
lektorů. V letošním roce se opět vrátily i koncerty na nám. Svobody, kde se představilo téměř 
400 dětí ze ZUŠ z Jihomoravského kraje. 
 
 

C) BRNĚNSKÉ KONCERTY PRO JINÉ POŘADATELE 
 

17I02I2018 Besední dům 
PLES FILHARMONIE BRNO 

 
Program:       Offenbach: Krásná Helena, předehra 
   Johann Strauss syn: Anenská polka op. 117 
   Johann Strauss otec: Sperl-Galopp op. 42 
   Ziehrer: Weana Madl´n, valčík op. 388 
   Lincke: Folies Bergére, pochod 
   Lumbye: Champagne Galop op.14 
   Anderson: Blue Tango 
   Anderson: Plink, Plank, Plunk 
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   Johann Strauss syn: Růže z jihu, valčík op. 388  
   Johann Strauss syn: Lehká krev, rychlá polka op. 319  
        

dirigent Caspar Richter 
 
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  Caspar 
Richter. 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. 
 

 
06I06I2018 Výstaviště, pavilon F 
DANCE BRNO 2018 
 
Program:   Dr. Zhivago 
 
Slovinský národní balet Lublaň 
choreografie Jiří Bubeníček 
Filharmonie Brno  
dirigent Živa Ploj Peršuh 
 
V rámci festivalu Dance Brno 2018 doprovázela Filharmonie Brno pod taktovkou mladé 
talentované slovinské dirigenty Živy Pluj Peršuh Slovinský národní balet Lublaň  v díle Dr. 
Zhivago. Choreografii díla připravil Jiří Bubeníček. Nezapomenutelné vystoupení se 

uskutečnilo v pavilonu F na brněnském výstavišti. 
 
 

24I10I2018 Ústavní soud, Brno 
KONCERT PRO ÚSTAVNÍ SOUD 
 

Program:   Dvořák: Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ 
 
Filharmonie Brno  
dirigent Robert Kružík 
 
Na velkých oslavách vzniku Československé republiky nechyběl ani koncert Filharmonie 
Brno. Do programu oslav stého výročí si jej zařadil Ústavní soud sídlící v Brně. Koncert se 
odehrál v nově rekonstruovaných prostorách sněmovního sálu na Joštově ulici v Brně za 
účasti nejvyšších ústavních činitelů. 

 

 

4I12I2018 KC Babylon, Brno 
JANÁČEK BRNO 
 
Program:  Janáček: Balada blanická 
   Janáček: Taras Bulba 
   Novák: Igniss pro Ioanne Palach 
   Martinů: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry a klavír 
   Kabeláč: Mysterium času 
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Český akademický sbor 
sbormistr Michal Vajda 
Filharmonie Brno  
dirigent Stefan Veselka 
 
Festival Janáček Brno neodmyslitelně partří k brněnskému kulturnímu dení a stejně 
neodmyslitelná by byla neúčast Filharmonie Brno. Dramaturgie koncertu se zaměřila na díla 
českých autorů a reagovala na politické události, které spojuje číslice 8. Filharmonie Brno 
vystoupila na koncertě společně s Českým akademickým sborem pod taktovkou Stefana 
Veselky. 

 

 

D) MIMOBRNĚNSKÉ KONCERTY V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Filharmonie Brno patří k tradičním hostům významných českých hudebních festivalů a hu-
debních událostí. V roce 2018 se účastnila sedmi tuzemských festivalů a celkově vystoupila 
mimo svůj domov osmkrát. 
 
 
 

05I01I2018 České Budějovice 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
 
Program:  Smetana: Prodaná nevěsta, předehra  
             Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie  
             Händel: Koncert pro harfu a orchestr B dur  
             Chačaturjan: Šavlový tanec z baletu Gajané  
             Ponchielli: Tanec hodin z opera Gioconda 
             Ravel: La valse  
             Debussy: Tance pro harfu 
             Ravel: Bolero  
             Johann Strauss otec: Radeckého pochod 
    
Ivana Švestková harfa 
Filharmonie Brno  
dirigent Robert Kružík  
 
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 jako obvykle bylo publikum s výkonem orchestru, sólistů i pana dirigenta nadmíru 
spokojené. 
 
 

 
06I05I2018 Pardubice 
PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 
 
Program:   Dvořák: Slovanské tance 
 
Filharmonie Brno  
dirigent Petr Vronský 
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Po šesti letech se Filharmonie Brno opět představila na jubilejním festivalu Pardubické 
hudební jaro. Orchestr sem přijel s programem pro svoji dramaturgii velmi typickým. Pod 
taktovkou dirigenta Petra Vronského zaznělo kompletní provedení Slovanských tanců 
Antonína Dvořáka.  
 
 

16I05I2018 Jihlava 
HUDBA TISÍCŮ 
 
Program:   Mahler: Symfonie č. 4 G dur 
 
Lucie Silkenová soprán 
Filharmonie Brno  
dirigent Petr Altrichter 
 
Po sedmileté odmlce se Filharmonie Brno opět vrátila na program mahlerovského festivalu 
Hudba tisíců a představila se hned na samotném zahajovacím koncertě pod taktovkou Petra 
Altrichtera v prostorách kostela Povýšení sv. Kříže. Společně s Filharmonií Brno vystoupila 
jako sólistka Lucie Silkenová. 
 

 
17I06I2018 Litomyšl  
SMETANOVA LITOMYŠL 
 
Program: Beethoven: Chorální fantazie c moll op. 80 pro klavír, smíšený  

sbor a orchestr 
   Dvořák: Hymnus „Dědicové Bílé hory“ na báseň Vítězslava Hálka 
    pro smíšený sbor a orchestr op. 30 

           Paul McCartney: Ecce cor meum (Hle, srdce mé), česká 
premiéra oratoria pro soprán, dětský sbor, smíšený sbor  

              a orchestr na anglické a latinské texty 
 
 
Terezie Fialová klavír  
Alžběta Poláčková soprán  
Kantiléna, koncertní sbor  
sbormistr Jakub Klecker  
Sbor Janáčkovy opery Národního divadla Brno 
sbormistr Pavel Koňárek 
Filharmonie Brno  
dirigent Jan Kučera 
 
Již tradičně se Filharmonie Brno účastní hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. 
V letošním ročníku se filharmonici představili pod taktovkou Jana Kučery a v české premiéře 
uvedli ve druhé půli koncertu společně s dětským sborem Kantiléna, Sborem Janáčkovy 
opery NdB a se sopranistkou Alžbětou Poláčkovou oratorium Ecce cor meum Paula 
McCartneyho. V první půli zazněla Chorální fantazie c moll Ludwiga van Beethovena s kla-
víristkou Terezií Fialovou a zřídka uváděný Dvořákův Hymnus „Dědicové Bílé hory“. Jako 
vždy odcházelo publikum z koncertu nad míru spokojené a orchestru se za jeho výkon 
odvděčilo nekonečným aplausem ve stoje. 
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22I06I2018 Valašské Meziříčí 
VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK 
 
Program:  Co znamená vésti koně 
   hudba: Milan Hlavsa a Michal Nejtek 
   texty: Vratislav Brabenec a Pavel Zajíček 
   orchestrální aranžmá: Michal Nejtek 

 
The Plastic People of the Universe 
Michal Nejtek klávesové nástroje, zpěv 
Filharmonie Brno  
dirigent Marek Prášil  
 
Po více jak dvouleté odmlce se představila Filharmonie Brno opět na pódiu společně 
s legendární kapelou The Plastic People of the Universe  s projektem „Co znamená vésti 
koně“. Toto ojedinělé dílo si do svého programu zařadil festival Valašský špalíček a za 
dirigentský pult se poprvé v tomto projektu postavil mladý dirigent Marek Prášil. 
 
 

 

04I09I2018 Ostrava 

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 

 

Program:   Janáček: Amarus 

   Janáček: Glagolská mše 
 

Kateřina Kněžíková soprán 
Alena Kropáčková alt 
Ladislav Elgr tenor 
Jakub Kettner baryton 
Jozef Benci bas 
Český filharmonický sbor Brno  
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno  
dirigent Jakub Hrůša 
 
V roce 2018 se Filharmonie Brno na Svatováclavském hudební festivalu představila hned  
dvakrát: poprvé na zahajovacím koncertě pod taktovkou dirigenta Jakuba Hrůši společně 
s operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou, Alenou Kopáčkovou, Ladislavem Elgrem, Jakubem 
Kettnerem, Jozefem Bencim a  Českým filharmonickým sborem Brno. Dramaturg festivalu 
pro zahájení nemohl vybrat příhodnějšího autora pro daný kraj a orchestr. Glagolská mše      
i Amarus Leoše Janáčka  zazněly v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.  
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18I09I2018 České Budějovice 

HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ 

 

Program:  Beethoven: Koncertní árie „Ah, Perfido” op. 65 

   Mahler: Symfonie č. 4 

 

Nina Bernsteiner soprán 
Filharmonie Brno  
dirigent Leoš Svárovský  
 
Na 29. ročníku Hudebních slavností Emy Destinnové se Filharmonie Brno představila již 
tradičně pod taktovkou Leoše Svárovského v Kulturním domě Metropol. Místní publikum bylo 
jako obvykle z výkonu Filharmonie Brno nadšené a na závěr koncertu ji společně s rakou-
skou sopranistkou Ninou Bernsteiner a dirigentem Leošem Svárovským odměnilo obrovským 
aplausem. 
 

28I09I2018 Ostrava 

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 

 

Program:  Dvořák: Stabat Mater op. 58 
 

Simona Šaturová soprán 
Markéta Cukrová alt 
Richard Samek tenor 
Peter Mikuláš bas  
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno  
dirigent Robert Kružík 

 
Filharmonie Brno letos Svatováclavský hudební festival také uzavírala. Závěrečný koncert 
byl odehrán pod taktovkou dalšího brněnského rodáka a nyní stálého hostujícího dirigenta 
brněnské filharmonie Roberta Kružíka. Nádherné Dvořákovo Stabat Mater rozeznělo opět 
katedrálu Božského Spasitele.  
 

 

 

E) KONCERTY V ZAHRANIČÍ 
 
ČÍNA  
01I01I2018 Taiyuan Shanxi Grand Theatre 
03I01I2018 Xi'an, Xi'an Concert Hall 
04I01I2018 Xi'an, Xi'an Concert Hall 
 
Program Taiyuan:   Smetana: Předehra k Prodané nevěstě  

Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70 (3. věta) 
Weber: Koncert pro klarinet č. 1  
Smetana: Vltava  
Dvořák: Slovanské tance op. 46 a op. 72  
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Program Xi'an:  Smetana: Vltava  

Mendelssohn Bartholdy: Houslový koncert e moll op. 64 
Jubilation in the Frontier Village (Good News from Beijing) 

 My Country (Chinese) 
Dvořák: Slovanské tance op. 46 a op. 72  

 
Filharmonie Brno 
Tony Shen klarinet (Taiyuan) 
Sarah Chang housle (Xi’an) 
dirigent Thomas Sanderling 
 
Filharmonie Brno absolvovala na 
přelomu roku 2017 a 2018 své 
historicky první turné po Číně. V roce 
2018 absolvovala tři koncerty, jeden 
v Taiyuanu, hlavním městě provincie 
Shanxi, a dva velmi prestižní koncerty 
v Xi’anu se světoznámou houslovou 
americkou sólistkou Sarah Chang. 
Brněnští filharmonici v Číně odehráli 

celkově pět koncertů ve čtyřech městech, dva z nich již v roce 2017. Představili zde 
převážně český repertoár doprovázený několika v Číně velmi populárními kusy domácí 
provenience. Pod taktovkou Thomase Sanderlinga se představili mladý čínský klarinetista 
Tony Shen a již zmíněná americká houslistka s korejskými kořeny Sarah Chang. Turné mělo 
obrovský ohlas, pekingský koncert s návštěvností 6 000 posluchačů zaznamenávala hlavní 
čínská televize CCTV. Jde o první a nutno podotknout že i velmi úspěšné proniknutí 
Filharmonie Brno na čínská koncertní pódia, které přinese do budoucna další příležitosti pro 
angažmá na tomto zcela zásadním způsobem rostoucím a rozvíjejícím se hudebním trhu. 
 

 
POLSKO, Vratislav 
09I03I2018 Vratislav, Národní hudební fórum 
JANÁČEK, SZYMANOWSKI, SCHUMANN 
 
Milan Paľa housle  
Filharmonie Brno 
dirigent Case Scaglione 
 
 
10I03I2018 Vratislav, Národní hudební 
fórum 
AN EVENING WITH AVISHAI COHEN 
TRIO 
 
Avishai Cohen Trio: 
 Avishai Cohen kontrabas 

Omri Mor klavír 
Noam David bicí 

Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Hanson 
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Filharmonie Brno, jež prožívá nelehké období díky rekonstrukci Janáčkova divadla, uvítala 
možnost dvou koncertů ve skvělém novém polském sále (Narodowe Forum Muzyki Wrocław) 
a představila se na dvou večerech v žánrech tak kontrastních, jak si jen lze představit. První 
z pro-gramů zazněl v pátek 9. března. Mladý americký dirigent Case Scag-lione s Filharmonií 
Brno spolupracuje poměrně pravidelně. Na programu byla Janáčkova balada Šumařovo 
dítě, Druhý houslový koncert Karola Szymanowského se sólistou Milanem Paľou a Druhá 
symfonie Roberta Schumanna. Druhý večer v sobotu 10. března se od prvého žánrově zcela 
zásadně odlišoval. Filharmonie Brno představila svou druhou tvář ve společném projektu s 
vynikajícím izraelským jazzovým kontrabasistou, zpěvákem a skladatelem Avishaiem 
Cohenem. S jeho hvězdným triem, které dále tvoří klavírista Omri Mor a perkusionista Noam 
David, hrála již několikrát. Avishai Cohen je absolutní špičkou ve svém oboru, velkým 
perfekcionistou, ryzím profesionálem, a především velikým muzikantem. Když přejde do 
strhující arabsko-židovské rytmiky, začne se ve vás vařit krev, strhne to prostě každého. 
Orchestrální aranžmá jeho skladeb jsou vždy na vysoké úrovni. Nejen protagonisté, ale i 
orchestr řízený švédským dirigentem Alexanderem Hansonem to ve Vratislavi náležitě 
rozpálil. Sál bouřil nadšením, jež nemělo konce. (OperaPlus 12.03.2018) 

 
 
NĚMECKO, RICHARD STRAUSS FESTIVAL 
29I06I2018 Garmisch Partenkirchen, klášter Ettal  
 
Program:  Janáček: Sinfonietta 

R. Strauss: Alpská symfonie op. 64 
 
Filharmonie Brno 
dirigent Antonello Manacorda 
 
30I06I2018 Garmisch Partenkirchen, klášter Ettal  
 
Program:  Prokofjev: Romeo a Julie op. 64 (výběr) 

Prokofjev: Houslový koncert č. 2 g moll op. 63 
R. Strauss: Tak pravil Zarathustra op. 30 

 
Lisa Batiashvili housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Liebreich 
 
 
Na konci června absolvovala 
Filharmonie Brno prestižní hostování 
v německém Garmisch-
Partenkirchenu, kde se stala hlavním 
hostem Richard Strauss Festivalu. 
Ve dvou večerech provedla na 
velkém nádvoří kláštera Ettal krásný 
německo-český program. Nejprve 
Janáčkovu Sinfoniettu a Straussovu 
Alpskou symfonii s dirigentem 
Antonellem Manacordou, o den později, Prokofjevův houslový koncert v podání proslulé 
houslistky Lisy Batiashvili, výběr ze suit z Romea a Julie a další Straussovo slavné dílo Tak 
pravil Zarathustra, tentokrát pod taktovkou uměleckého ředitele samotného festivalu 
Alexandera Liebreicha. Hostování vynikalo mimořádnou úrovní programové spolupráce díky 
novému uměleckému vedení festivalu v osobě Alexandra Liebreicha. V Alpách tak zazněla 
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kromě „povinného“ Strausse vůbec poprvé Janáčkova Sinfonietta a také Suita 
z Prokofjevova Romea a Julie, jejíž světová premiéra se odehrála před 80 lety (1938) právě 
v Brně. Oba večery tak byly nejen skvělou hudební příležitostí pro brněnské filharmoniky ale  
i výjimečnou exportní vizitkou města Brna a takto byly také vnímány bavorským publikem, 
které hojně navštívilo k úvodné přednášky k dílům. 

 
     
 

RAKOUSKO, ALLEGRO VIVO FESTIVAL 
18I08I2018 HORN, Kunsthaus Arkadenhof 19:00 
Program: Galakonzert „La notte Italiana“ 

Schubert: Předehra C dur D 591  
Rossini: Árie „Miei Rampolli Femminini“ z opery Popelka  
Rossini: Straka zlodějka, předehra k opeře 
Rossini: Árie „La Calunnia“ z opery Lazebník sevillský (verze C dur) 
Rossini: Lazebník sevillský, předehra k opeře  
Rossini: Árie „Sia qualunque delle figlie“ z opery Popelka 
Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur op. 90 „Italská“ 

 
Wolfgang Bankl bas 

Filharmonie Brno 
dirigent Bijan Khadem-Missagh 
 
Tradičním hostem je Filharmonie Brno také na letním festivalu Allegro Vivo v rakouském 
městě Horn. Koncert s názvem „Italská noc“ odehrála filharmonie pod taktovkou rakouského 
dirigenta Bijana Khadem-Missagha v prostředí krásných arkád hornského Kunsthaus 
Arkadenhof. Za sólistu si tentokrát festival vybral vídeňského pěvce a herce Wolfganga 
Bankla. Koncert byl opět plně vyprodán a zámecké nádvoří plné posluchačů odměnilo 
orchestr i sólistu dlouhým potleskem. Dobré jméno orchestru na tomto festivalu potvrzuje  
i pozvání na další tři ročníky, tj. až do roku 2022.   
  
 

NĚMECKO, RHEINGAU MUSIK FESTIVAL 
24I08I2018 Wiesbaden, klášter Eberbach 20:00 
 
Program: Leonard Bernstein 100th birthday: „From the New World“ 

Bernstein: Missa Brevis 
Bernstein: Chichesterské žalmy 
Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“ 

 
Jan Mikušek kontratenor  
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Leoš Svárovský   
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V srpnu 2018 absolvovala Filharmonie Brno úspěšný výjezd na jeden z nejvýznamnějších 
německých festivalů klasické hudby Rheingau Music Festival. Ve starobylém cisterciáckém 
klášteře Eberbach v německém Hesensku provedla pod taktovkou Leoše Svárovského a za 
doprovodu Českého filharmonického sboru Brno prvotřídní program. Leitmotivem koncertu 
byla dvě díla slavného amerického skladatele Leonarda Bernsteina, od jehož narození 
uplynulo v roce 2018 přesně sto let. Filharmonie Brno se rozhodla Bernsteinovu Missu Brevis 
a Chichesterské žalmy kombinovat s vhodně kontrastujícím českým repertoárem, 
Dvořákovou Novosvětskou. V Bernsteinově díle se přidal Český filharmonický sbor Brno 
vedený Petrem Fialou a kontratenorista Jan Mikušek. 

Katedrála v Eberbachu pojme až 900 posluchačů a jde o největší festivalovou scénu, 
která byla přesto již dlouho před koncertem beznadějně vyprodaná a koncert poté netradičně 
publikem odměněn dlouhým potleskem ve stoje. Pravidelná prezentace ve středoevropském 
prostoru je pro orchestr úrovně Filharmonie Brno nezbytnou součástí její činnosti, stejně jako 
prezentace české tvorby v zahraničí. Na základě skvělých ohlasů u publika i pořadatele se 
jedná o dalším pozvání filharmonie na tento festival v roce 2020, tentokráte již pod taktovkou 
našeho šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. 

 

 

 

F) NATÁČENÍ 
 

BLUE DANUBE (Besední dům, 02–04I03I2018) 
 
Nahrávání Dvořákova Violoncellového koncertu b moll op. 104 a dvou kratších skladeb 
(Lesní klid a Kruh) se soukromou klientkou, americkou cellistkou Kate Dillingham pro 
vídeňskou společnost Blue Danube, vedenou Anthony Armorem, který byl současně 
dirigentem celého projektu. 
 
 

FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 27–28I03I2018)  
 
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2018 pokračovala spolupráce s britskou nahrávací 
společností First Creative Ltd. Koncem března byly v průběhu čtyř frekvencí pod taktovkou 
Mikela Tomse natočeny tři skladby Stephena Wooda: La Porte de l'Enfer, Serenade               
a Overture to „Legend of Sleepy Hollow“. 
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FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 03+07I04I2018) 
 
Pod taktovkou a pod hlavičkou nahrávací společnosti Mikela Tomse byly na začátku dubna 
2018 nahrány skladby Stephena Scotchmera se sólisty Margarete Nuesslein (soprán), Lucy 
Scotchmer (violoncello) a Oscarem Arguellesem (klarinet). 
 

 
FIRST CREATIVE Ltd. (Studio JAMU Orlí, 10–11I05I2018) 
 
V komorním obsazení pod taktovkou Mikela Tomse a v režii Douglase Knehaanse nahrávala 
Filharmonie Brno ve  dvou květnových dnech ve Studiu JAMU na Orlí ulici kompozice 
skladatelů Arnesena: Eternes Friesés, Chownhilla: Sin Retornar, Geminianiho: Qui dove 
affonda, Gomila: Moonstruck, Kaplana: Insidious, Petersena: Spark a Sinka: Flowers of Salt. 
 

 
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 17–22I05I2018) 
 
V květnu již po několikáté proběhl velký nahrávací projekt (9 nahrávacích frekvencí) ve 
spolupráci s americkým partnerem ABLAZE Records pod hlavičkou First Creative Ltd. 
Během šesti dnů v Besedním domě byly nahrány skladby různých autorů z celého světa: 
Beck Jeremy, Nardi Lisa, Chen Mian, Trimor Dhomi, Rodrigo Domingos, Brian Field, Bernard 
Hughes, Kyle Wernke, Peter Longworth, Marco Muilwijk, Stephane Kilic, Edward Jacobs, 
Andrzej Gorecki, Jennifer Jolley, Giuseppe Senfett. 
 

JAPAN COLUMBIA (Besední dům, 27–31I08I2018) 
 
Nahrávání slavných operních árií Verdiho, Pucciniho, Belliniho, Mozarta a Dvořáka 
s japonskou sopranistkou Hiroko Kouda a světoznámým dirigentem Ralfem Weikertem pro 
renomovanou nahrávací společnost Japan Columbia. CD Aria bylo vydáno pro japonský trh 
v prosinci 2018. 
 
 

FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 27–31I08I2018)  
 
Nahrávání Rachmaninovova Druhého klavírního koncertu a Rapsodie na téma Paganini 
s americkou klavíristkou Dorothy Lewis-Griffith a britským dirigentem Mikelem Tomsem.  
 

 
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 05+24I09I2018) 
 
Pod taktovkou a pod hlavičkou nahrávací společnosti Mikela Tomse byly na začátku září 
2018 nahrány skladby Ken Millera, A. Serkebayeva, Giuseppe Senfetta, Neil Halliday, 
Simona Winsdalea a Kedarnath Awatiho. 

 
 
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 01–02I10I2018)  
 
Nahrávání skladeb 1492 – The Voyage of Columbus, Cyrano de Bergerac: Overture             
a Symphony no. 2 britského skladatele Stephena Wooda pod taktovkou Mikela Tomse pro 
jeho nahrávací společnost First Creatrive Ltd. 
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FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 15–16I11I2018) 
 
Další ze série nahrávek pro britskou společnost First Creative Ltd. pořízených tentokráte 
s komorním orchestrem a sólistkou Natalie Christie Peluso (soprán) na skladbu Samuela 
Barbera Knoxville, Summer of 1915. Následující den se pan nahrávala skladba Richarda 
Stanbrooka pro sólo hoboj a smyčce v provedení Marcely Tománkové. 

 
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 18I12I2018) 
 
V prosinci ukončila Filharmonie Brno plodnou spolupráci se společností Mikela Tomse pro 
rok 2018 nahráváním Koncertu pro fagot a orchestr skladatele Thomase Sleepera pod 
taktovou novozélandské dirigentky Zoe Zeniodi a sólistky Kathryn Sleeper.  
 

 

 

 

Záznamy a přenosy pro média: 
 

Česká televize (Besední dům, 01I03I2018) 
 
Programově Českou televizi v prvním pololetí nejvíce zaujal abonentní koncert FBD II 3        
s podtitulem Lidové písně. Na programu zazněla Janáčkova balada pro orchestr Šumařovo 
dítě, Beriovy Folk songs a Schumannova druhá symfonie. Koncert řídil mladý dirigent Case 
Scaglione a jako sólistka se představila Iva Bittová. 
 

CCTV (Xi‘an, Xi’an Concert Hall, 03+04I01I2018) 

 
Čínská státní televize natočila záznam dvojkoncertu Filharmonie Brno s dirigentem 
Thomasem Sanderlingem a americkou houslistkou Sarah Chang, který se odehrál na konci 
čínského „novoročního“ turné. 
 
Český rozhlas (KC Babylon, 18I09I2018) 
 
Hned první koncert nové sezony MK1 a současně i inaugurační koncert nového šéfdirigenta 
Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese si pro svůj přímý přenos vybral Český rozhlas. 
Na programu zazněla Dvořákova 1. symfonie „Zlonické zvony“ a Adamsova „Harmonielehre“. 
Koncert byl současně vysílán v mezinárodní síti EBU.  
 
Český rozhlas (Besední dům, 07+08+09I11I2018) 
 
První abonentní koncert cyklu FBD I byl rovněž Českým rozhlasem zaznamenán. Tentokrát 
se orchestr Filharmonie Brno představil poprvé pod taktovkou mladé litevské dirigentky 
Giedrė Šlekytė. Premiérově byla v České republice uvedena symfonická báseň V lese 
Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise, dále na programu zazněla Symfonie č. 6. F dur op. 68 
„Pastorální“ Ludwiga van Beethovena a Concerto pro violu a orchestr H 337 Bohuslava 
Martinů. Violového sólového partu se zhostil Maxim Rysanov.  
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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: na jaře se uskutečnily jeden dvojkoncert pro školy, 
hudební dílny pro školy v rámci festivalu Mozartovy děti a v létě jeden hudební cyklus 
prázdninových hudebních dílen.   
 
 

05-07I02I2018 Besední dům 
MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY – 
HUDEBNĚ VÝTVARNÝ KURZ PRO 
DĚTI  
 
Během jarních prázdnin připravila 
Filharmonie Brno ve spolupráci s Mo-
ravskou galerií pro děti třídenní 
hudební kurz vedený lektorkami 
Kristýnou Drášilovou a Michaelou 
Kulískovou. Děti se během těchto 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. 
 
 

01I05I2018 Besední dům, 9:00 a 10:45 
 
MOZARTOVY DĚTI 2018 
Výchovný koncert se dvěma programy určenými pro žáky I. a II. stupně základních 
škol, střední školy a gymnázia 
 
Martin Hamřík klarinet 
Martina Pirochtová flétna 
Lukáš Herůdek kytara  
Anežka Šmerdová zpěv 
Pavel Otépka trubka 
Anna Schumakova klavír 
moderátorka Kristýna Páclová 
Filharmonie Brno 
dirigent Jiří Habart 
 
Při pořádání akce Mozartovy děti nezapomněla Filharmonie Brno ani na školy a uspořádala 
pro ně v Besedním domě dva koncerty a pět dní hudebních dílen. Na koncertech vystoupili    
i mladí talentovaní umělci a vítězové hudebních soutěží za doprovodu orchestru Filharmonie 
Brno. 
 

12–15I06I2018 Besední dům, 9:45, 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.  
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Michaela Kulísková lektorka hudební dílny 
Kristýna Drášilová lektorka hudební dílny 
 

9–13I07I2018   9:00–16:00 
MELODIE STŘÍBRNÉHO PLÁTNA  
Letní hudebně výtvarný kurz pořádala obdobně jako v loňském roce Filharmonie Brno ve 
spolupráci s Moravskou galerií. Na děti čekal intenzivní týdenní kurz naplněný hudbou          
a výtvarným uměním, hrou, písněmi a malováním. 
 

Michaela Kulísková  lektorka hudební dílny 
Kristýna Drášilová lektorka hudební dílny 
Olga Buciová lektorka výtvarné dílny 
 
 

13–17I08I2018   9:00–16:00 
CESTA DO FANTAZIE  
Filharmonie Brno společně ve spolupráci s tanečními lektorkami připravila letní hudebně 
pohybový kurz pro děti ve věku 6 až 12 let. Děti si tak dopřály netradiční umělecký zážitek a 
týden plný hudby, tance, pohybu a dobré zábavy. Vydaly se po stopách pohádkových 
hudebních příběhů, se kterými si tvořivě hrály, tančily i zpívaly.  

 
Michaela Kulísková, Kristýna Drášilová lektorky hudební dílny 
Lenka Švandová, Pavla Hraničková lektorky taneční dílny 
 
 

29–30I10I2018 v  9:00 –16:00 

VYSOKÁ HRA V PAŘÍŽI  
Na počátku minulého století udávali francouzští umělci tón soudobému umění. A kdo by 
neznal slavné francouzské šansony? Během podzimního hudebního kurzu se děti mohly 
přenést do Francie, kde se seznámily s hudební a výtvarnou historií. 
 

Michaela Kulísková  lektorka hudební dílny 
Kristýna Drášilová lektorka hudební dílny 
 
 
07I12I2018 v 9:00 a 10:45 
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT PRO ŠKOLY  
Předvánoční koncert se uskutečnil nejen jako koncert pro školy, ale také jako sobotní matiné 
pro malé posluchače a jejich dospělý doprovod. Rudolf Chudoba pořad nazval Ach, ty 
Vánoce! a okomentoval jej následovně: „Dříve než zasedneme ke štědrovečernímu stolu, 
prožijeme období příprav na tento druhý nejvýznamnější křesťanský svátek. Pro mnohé 
z nás to přestavuje radostné očekávání, sváteční náladu, ale pro mnohé také období starostí 
a shonu; proto ten povzdech Ach! A jak prožívají Vánoce naši hudebníci? Hlavně krásnou 
hudbou, ať už ji sami hrají nebo ji poslouchají. Vždyť Vánoce a s nimi spojené tradice 
provázeli lidé odedávna radostným a oslavným zpěvem a hudbou.“ Dětské (i dospělé) 
publikum se mohlo zaposlouchat do půvabných melodií Bachových, Vivaldiho, Gershwina, 
Bernsteina nebo Beatles a také koled z různých koutů světa, které dokládají, jak se lidová 
vánoční hudba různí podle národních povah, zvyků a tradičních hudebních kultur. 
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H) KANTILÉNA 
 
V prvním pololetí roku 2018 se brněnský dětský sbor Kantiléna věnoval svým pravidelným 
aktivitám. Kromě tradičního Jarního koncertu všech oddělení sboru překvapila i zcela novým 
a netradičním programem koncertu v SONO centru. Dále pokračovala také spolupráce         
s Národním divadlem Brno a účast na pravidelných mimobrněnských koncertech.  

 
Brněnské koncerty ve vlastní režii 
15. dubna  Jarní koncert všech oddělení sboru Besední dům 
13. května Kantiléna in rhythm    Sono centrum 
25. listopadu Podzimní koncert    Besední dům 
16. prosince  Vánoční matiné    Besední dům 
25. prosince Tradiční vánoční koncert   katedrála sv. Petra a Pavla 
 
Brněnské koncerty provedené s Filharmonií Brno 
1.+2. listopadu FS1 Bernstein 100                               KC Babylon Brno 
7. prosince     Předvánoční koncert pro školy               Besední dům 
7. prosince     Předvánoční koncert pro školy               Besední dům 
8. prosince     RA2 Ach, ty vánoce…!                           Besední dům 
 
Brněnské koncerty pro jiné pořadatele 
7. ledna Tříkrálový koncert    Městské divadlo 
24. února  Puccini: Tosca    Výstaviště – pavilon P  
25. února  Puccini: Tosca    Výstaviště – pavilon P 
27. února  Puccini: Turandot    Výstaviště – pavilon P 
28. února  Puccini: Turandot    Výstaviště – pavilon P 
24. března Dialog uprostřed Evropy (mše svatá) kostel Nanebevzetí P. Marie  
3. června Puccini: Tosca    hrad Špilberk 
5. září  Puccini: Tosca    hrad Špilberk 
18. listopadu Falstaff     Divadlo na Orlí, Brno 
19. listopadu Falstaff  (2. premiéra)   Divadlo na Orlí, Brno 
21. listopadu Falstaff - repríza    Divadlo na Orlí, Brno 
22. listopadu Falstaff - repríza    Divadlo na Orlí, Brno 
27. listopadu Falstaff - repríza    Divadlo na Orlí, Brno 
28. listopadu Falstaff - derniéra    Divadlo na Orlí, Brno 
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Mimobrněnské koncerty 
16. června Hudba na kole 2018   Lednicko-valtický areál 
17. června Smetanova Litomyšl    Zámecké nádvoří, Litomyšl 
18. června Smetanova Litomyšl    Zámek Litomyšl, 2. nádvoří 
16. září  Koncert pěveckého sboru Kantiléna kostel sv. Mikuláše, Tvarožná 
23. září  Svatováclavský hudební festival  Evangelický kostel, Třinec 
7. října Podzimní festival duchovní hudby chrám sv. Mořice, Olomouc 
13. října  Zpíváme hymnu na Grand Prix Brno 2018 v moderní gymnastice  

Hala Vodova, Brno  
24. října  Zpívání hymny v sídle Ústavního soudu Ústavní soud, Brno 
8. prosince Adventní koncert    kostel sv. Kunhuty, Náměšť na 
Hané 
21. prosince  Adventní koncert     Evangelický kostel, Boskovice 
 
 
Koncerty v zahraničí 
9. května  Koncert ke 180. výročí Musikschule  St. Pölten, Rakousko 
13. července  Puccini: Tosca    Regensburg, Německo 
14. července  Puccini: Tosca    Regensburg, Německo 
8. prosince Tradiční vystoupení Kantilény  St. Georg, Kagran, Vídeň 
 
 

I) KOMORNÍ CYKLUS SPOLKU PŘÁTEL HUDBY 
 

30I01I2018 Besední dům 
VEČER KLAVÍRNÍHO TRIA 
 
Program:  Haydn, Mozart, Beethoven 
                    
Lobkowicz trio 
 
Komorní soubor mladých sólistů Jana Mráčka, Ivo Vokáče a Lukáše Klánského, laureát 
soutěží, má název schválený panem Jaroslavem Lobkowiczem z rodu, který se zapsal 
výrazně do dějin hudby jako mecenáš řady hudebníků z doby klasicismu, především 

https://www.kantilena.cz/node/431
https://www.kantilena.cz/node/401
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Ludwiga van Beethovena. Program večera tvořila právě díla vrcholného klasicismu. 
Vynikající provedení těchto kompozic mělo nadšený ohlas u obecenstva. 

 
 
19I02I2018 Besední dům 
KLAVÍRNÍ RECITÁL 
 
Program:  Janáček, Schubert, Dvořák, Čajkovskij 
                    
Igor Ardašev klavír  
 
Letos jubilující pianista Igor Ardašev, od svého dětství  mimořádný talent, vítěz domácích      
i světových klavírních soutěží, který roky reprezentuje po světě české umění, letošní 
rezidenční sólista Filharmonie Brno uvedl na koncertě pro SPH dva tituly české klasiky – 
Janáčka Po zarostlém chodníčku II.  a Poetické nálady Antonína Dvořáka a také hráčsky 
náročné, málo uváděné romantické kompozice: Sonátu A dur Franze Schuberta a Sonátu G 
dur Petra Iljiče Čajkovského. Jako vždy v případě tohoto brněnského klavíristy byl sál zcela 
vyprodaný. 

 
 
10I04I2018 Besední dům 
HOUSLOVÝ RECITÁL 
                       
Program:  Janáček, Foerster, Martinů 
                       
Jiří Vodička housle 
Martin Kasík klavír  
 
Koncertní mistr České filharmonie, mladý houslista Jiří Vodička s klavíristou Martinem 
Kasíkem přednesli tři houslové sonáty českých skladatelů dvacátého století: Janáčkovu 
Sonátu, Sonatu quasi una fantasia Josefa Bohuslava Foerstera a Sonátu č. 3 Bohuslava 
Martinů. Ucelený pohled na tuto oblast české tvorby byl dramaturgicky přínosný.    

 
 
22I05I2018 Besední dům 
VEČER SMYČCOVÉHO KVARTETA  
                      
Program:  Matys, R. Kubelík, Dvořák 
                      
Sedláčkovo kvarteto 
 
Závěr sezony patřil – tak jako její začátek – smyčcovému kvartetu. Na květnovém koncertě 
vystoupilo mladé Sedláčkovo kvarteto z Prahy (dva jeho členové vystudovali konzervatoř 
v Brně), které letos uvádí Nadace Český hudební fond na výběrové listině mladých umělců. 
Také program tohoto koncertu byl zaměřen na české skladatele – k jubileu naší republiky. 
Vedle brněnského skladatele Jiřího Matyse zazněla kompozice Rafaela Kubelíka, na konci 
třicátých let působícího v brněnské opeře. Večer a tudíž celou sezonu zakončil Dvořákův 
slavný a krásný Smyčcový kvartet F dur op. 96 „Americký“. 
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Další činnost: 
Spolek přátel hudby uspořádal tradičně besedy s umělci: s varhanicí Hanou Bartošovou         
o jejím koncertním cestování po USA a se členy Graffova kvarteta, které slaví v této sezoně 
dvacáté výročí své činnosti.  
Spolek vydal číslo 3, 4, a 5 členského Zpravodaje a uspořádal výroční členskou schůzi, 
kterou opět jako vloni obohatilo vystoupení studenta ZUŠ V. Kaprálové. 
 
 

16I10I2018 Besední dům 
K JUBILEU REPUBLIKY 
   
Program:  Haas, Kvapil, Janáček, Zouhar, Novák 
 
Richard Novák zpěv 
Dana Drápelová, Konstantyn Tyshko klavír 
Miloslav Jelínek kontrabas 
Grafffovo kvarteto 
Dechové kvinteto Phoenix 
 
Stěžejním koncertem roku byl večer k jubileu republiky „Brněnské hudební století 1918 až  
2018“. Uvedl skladby pěti skladatelů z řady těch, kteří v tomto století žili a tvořili v Brně.    
Koncert se uskutečnil za finančního přispění z dotace města Brna, která byla určena pro 
kulturní projekty k tomuto výročí. Účinkujícími byli převážně členové Filharmonie Brno. 
Koncertu se zúčastnila také paní ředitelka a šéfdirigent Filharmonie Brno.  
  
 

5I11I2018 Besední dům 
HOUSLOVÝ RECITÁL 
 
Program:  Eben, Brahms, Gershwin, Poulenc 
                    
Ivana Tomášková housle 
Renata Ardaševová klavír 
 
Brněnská rodačka, absolventka zdejší konzervatoře, Konzervatoře P. I. Čajkovského 
v Moskvě, aspirantka pražské AMU a laureátka zahraničních soutěží, účinkovala  v řadě 
zahraničních zemí. Nyní žije a působí na univerzitě v Melbourne. Od studentských let 
spolupracuje s pianistkou Renatou Ardaševovou. Několikrát účinkovaly na koncertech 
bývalého Kruhu přátel hudby v Brně i na koncertech Spolku. Letos vystoupily na řadě 
koncertů v naší republice. Na koncertě houslistka předvedla jako vždy krásný tón, velkou 
muzikalitu a stylový přednes.    
 
 

3I12I2018 Besední dům 
VEČER KLAVÍRNÍHO TRIA 
 
Program:   Kardoš, Schubert, Dvořák  
                     
Ida Černecká a František Pergler klavír  
 
Na koncert klavírního dua byli pozváni umělci z Bratislavy. Byl to záměr, aby se tak stalo 
právě v čase stého výročí vzniku Československé republiky. Tento záměr se promítl i do 
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programu – slovenský Dezider Kardoš, český Antonín Dvořák. K tomu letos jubilující Franz 
Schubert. Obecenstvo bylo vynikající hrou obou umělců nadšeno. 
 
 

11I12I2018 Besední dům  
SMYČCOVÉ KVARTETO S KLAVÍREM 
                     
Program:  Suk, Schubert, Dvořák 
                     
Igor Ardašev klavír 
Graffovo kvarteto 
 
Brněnský soubor Graffovo kvarteto dovršilo svůj jubilejní rok krásným programem, 
zahájeným úžasnou Meditací na staročeský chorál Svatý Václave Josefa Suka, jenž ji složil 
pro České kvarteto, které ji pak hrálo na koncertech za první světové války jako projev 
vlastenectví. Po Schubertově smyčcovém kvartetu koncert završil Dvořákův klavírní kvintet, 
ve kterém se připojil pianista Igor Ardašev. Tímto koncertem vyvrcholil kalendářní rok, 
zaměřený k výročí vzniku republiky v roce 1918.  
 
   

Další činnost: 
Beseda SPH: Hostem besedy 7. 11. SPH byla houslistka Ivana Tomášková. Její zajímavé 
vyprávění o koncertním a školském životě v Melbourne a hojné dotazy návštěvníků vytvořily 
krásný a přátelský večer. 
Členský Zpravodaj SPH: Ve druhém pololetí byla vydána dvě čísla členského zpravodaje. 
SPH podal návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2018 v oblasti hudby pro vynikajícího 
pianistu Igora Ardaševa. Návrh byl úspěšný, jako u několika osobností v minulých letech.  
 

 
 

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 roz-
šiřují programovou nabídku 
brněnské kulturní scény. 
Mnoho z uváděných titulů jsou 
velké kantátové a oratorní 
projekty, nicméně program 
nabízí i operu, komorní 
koncerty či koncerty vokálního 
ansámblu. Světové tituly zní 
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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.  
 
 

01I02I2018 Besední dům 
„MOLIERI“ – RECITÁL ADAMA PLACHETKY                       
 
Program:  Mozart a Salieri, árie z oper 
                       
Adam Plachetka basbaryton 
Czech Ensemble Baroque Orchestra 
dirigent Roman Válek 
 
Mimořádný koncert cyklu byl v pořadí druhým společným projektem basbarytonisty Adama 
Plachetky. sólisty Metropolitní opery v New Yorku, a souboru Czech Ensemble Baroque. Na 
úspěšné turné a CD Händel oratorio arias navázali umělci klasicistním recitálem, jehož osu 
tvoří na jedné straně famózní a dobře známé árie z Mozartových oper Don Giovanni, 
Figarova svatba a dalších a na straně druhé neméně kvalitní, ale koncertnímu publiku velmi 
vzácné árie z oper Antonia Salieriho: Falstaff, La grotta di Trofonio, Axur Re d‘ Ormus ad.  
 
 

21I02I2018 kostel sv. Janů, Brno 
!AY, SANTA MARIA! 
 
Program: Escobar, Guerrero, Moraled, Victoria – španělská vokální 

renesance 
 
Czech Ensemble Baroque Choir 
sbormistryně Tereza Válková 
 
První koncert roku 2018 patřil, jako je vždy u jednoho koncertu cyklu již zvykem, ryze vokální 
hudbě. Czech Ensemble Baroque Choir pod vedením umělecké vedoucí Terezy Válkové pro 
tento koncert nastudoval program zaměřený na španělskou vokální renesanci, hudbu od 14. 
do 16. století. Dramaturgie tohoto koncertu sledovala jeden z hlavních atributů společný 
dílům všech autorů této doby – postavu Panny Marie. Koncert byl protknut španělským 
temperamentem a i ve zhudebnění duchovních textů přinesl plochy charakteristických 
španělských rytmů a barev. 
 
 

30I03I2018 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Brno 
BACH: JANOVY PAŠIJE 
 
Program: Bach: Janovy pašije BWV 245 
 
sólisté Jaroslav Březina, Jakub Kubín, Jaromír Nosek, Lenka Cafourková, 
Roman Hoza  
Czech Ensemble Baroque 
sbormistryně Tereza Válková 
koncertní mistr Peter Zajíček 
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dirigent Roman Válek 
 
Sedmý z koncertů šesté abonentní řady Bacha na Mozarta! byl zasvěcen jednomu                 
z nejkrásnějších zpracování pašijových událostí v dějinách hudby. Protože lipská konzistoř 
striktně vyžadovala použití biblického textu pašijí, nemohl Bach sáhnout po některém            
z existujících libret k pašijovým oratoriím, jako byl například proslulý text Brockesův s rý-
movanými parafrázemi biblického vyprávění. Materiál vhodný k doplnění biblické prózy 
musel proto sestavit sám. Tento Velkopáteční duchovní koncert tak představil posluchačům 
dílo klasické, dodržujícíc interpretační konvence, avšak v nové zvukovosti. 
 
 

26I04I2018 kostel sv. Janů, Brno 
BACH: MŠE H MOLL 
 
Program: Bach: Mše h moll BWV 232 
 
sólisté Piotr Olech, Romana Kružíková, Pavla Radostová, Jakub Kubín, Jiří 
Miroslav Procházka 
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
sbormistryně Tereza Válková 
dirigent Roman Válek  
    

Dramaturgicky tvoří Bachova Mše h moll jeden z absolutních hudebních vrcholů celé 
koncertní sezony cyklu Bacha na Mozarta! V tomto veledíle Bach zúročil všechny do té doby 
známé kompoziční styly chrámové ale i světské hudby a vytvořil impozantní skladbu, která 
svým rozsahem i úrovní značně přesahuje rámec běžné liturgie. Posluchači měli možnost 
vyslechnout toto dílo v souladu s nejmodernějšími světovými interpretačními trendy, tedy na 
dobové nástroje nebo jejich repliky. Zvukový obraz díla provedený co nejvěrněji tomu, jak 
mohl dílo, resp. jeho části slyšet a provádět sám Bach.  
 
 

24I05I2018 Besední dům, Brno 
MOZART: VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE 
 
Program: Tůma: Miserere g moll 

Mozart: Vesperae Solennes de Confessore 
 
sólisté Lenka Cafourková, Pavla Radostová, Martin Ptáček, Lucie Karafiátová, 
Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka ad. 
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
sbormistryně Tereza Válková 
dirigent Roman Válek 
    

V rámci posledního koncertu 6. sezony cyklu Bacha na Mozarta! uvedl Czech Ensemble 
Baroque Orchestra & Choir dílo dvou rozdílných barokních skladatelů. Kompozice Miserere 
mei, Deus, zhudebnění kajícného Davidova žalmu, vznikla v roce 1756 na objednávku 
samotné Marie Terezie, se kterou byl patrně Tůma ve velmi dobrých vztazích. Jen o dvě 
desetiletí později vznikly slavnostní Mozartovy nešpory KV 339 na objednávku kardinála 
Schrattenbacha. Kompozice byla určena pro provozování v salcburské katedrále. Žánrově 
zapadají do série tzv. „salcburských mší“, které vynikají kromě úspornější orchestrální sazby 
také svou svěžestí a zdařilým propojením světského a liturgického stylu.  
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20I09I2018 kostel sv. Janů, Brno 
CAVALIERI: SVÁR DUŠE S TĚLEM 
 
Program: Cavalieri: Rappresentatione di anima et di corpo 
 
sólisté Markéta Cukrová, Tadeáš Hoza, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka ad. 
Czech Ensemble Baroque 
dirigent Roman Válek 
 
Na zahajovacím koncertě 7. sezony koncertního cyklu Bacha na Mozarta! uvedl Czech 
Ensemble Baroque Cavalieriho dílo Rappresentazione di anima et corpo, které je obecně 
považováno za vůbec nejstarší oratorium. Skladba na libreto A. Manniniho je hudebně-
dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi Tělem     
a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě dopustil. 
Ústředním motivem je soud hříšníka před Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy 
Spravedlnost, Pravda, Milosrdenství a Pokoj. Ústředním motivem je pak soud hříšníka před 
Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy. V prostorách kostela sv. Janů mohli 
návštěvníci shlédnout poloscénickou verzi úspěšného představení v režii Ladislavy 
Košíkové. Autorem kostýmů byl Tomáš Hanzlík. 
 

 

16I10I2018 Dvorana Uměleckoprůmyslového muzea 
SÍ, AMORES 

 
Program:  Flecha: Las Ensaladas: La Guerra, El Fuego, La Justa, La Bomba  
 

sólisté Pavla Radostová, Lucie Netušilová Karafiátová, Jakub Kubín, Jiří 
Miroslav Procházka  
Czech Ensemble Baroque Quintet a hosté 
Ester Švábková a Emil Machain perkuse 
Michaela Koudelková flétny 
sbormistryně Tereza Válková 
 
Ensaláda je typickou španělskou madrigalovou formou. Název znamená v doslovném 
překladu „salát“ a s nadsázkou tak poukazuje na fakt, že tyto rozsáhlejší kompozice jsou 
směsí duchovních a světských témat, vokální polyfonie a rozverných líbivých tanců, 
španělštiny (případně portugalštiny) a latiny. „Vysoké“ umění zde přechází do lidového         
a nápadité metaforické texty přecházejí od morálních ponaučení do nonsensových refrénů, 
ve kterých jsou zpodobněny zvuky bitevní vřavy, rytířského souboje nebo bouře na moři. 
Porozumět zpívanému textu pomáhaly na koncertě překladové titulky, které zajistily 
posluchačům hlubší pochopení madrigalů. V bohatě zdobeném a akusticky příznivém 
prostoru dvorany Uměleckoprůmyslového muzea zazněly také dva sólové výstupy 
perkusistů.  

 
 
22I11I2018 konvent Milosrdných bratří 
VIVA(T)LDI 
 
Program:  Vivaldi: Flétnový koncert F dur RV 433 „La Tempesta di Mare“  
      Flétnový koncert C dur RV 444 ad. 
 
Michaela Koudelková zobcové flétny 
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Elen Machová housle 
Czech Ensemble Baroque Orchestra 
dirigent Roman Válek 
 
V roce 2018 svět slavil 340. výročí od narození Antonia Vivaldiho, jednoho z nejvýraznějších 
průkopníků formy concerta grossa a sólového koncertu. Přestože psal instrumentální 
koncerty zejména pro housle, velmi hojně jsou zastoupeny též koncerty pro violoncello, 
mandolínu a chalumeau, zaujala ho též flétna. Pro příčnou flétnu „traversière“ zkomponoval 
Vivaldi šestnáct koncertů, pro pikolu „ flautino“ tři koncerty (RV 443, RV 444 a RV 445) a pro 
podélnou flétnu dva (RV 108, RV441). Tato díla jsou obsažena v op. 10  spolu s koncerty,     
v nichž flétna vystupuje jako sólový nástroj spolu s houslemi. To je případ skladby La  
Tempesta di Mare RV 433. 
 
Michaela Koudelková, přední česká virtuoska na zobcové flétny, absolventka Akademie 
Muzycznej v Krakově ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa, představila svůj nástroj     
v neuvěřitelné šíři zvuků a barev, s lehkostí a brilantní, virtuózní technikou a uchvátila tak 
zcela zaplněné auditorium sálu v konventu Milosrdných bratří. 

 
 
21I12I2018 Bedení dům 
RYBA ORIGINALLY 
 
Ludmila Peterková klasicistní klarinet 
Lenka Cafourková, Martin Ptáček, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka zpěv 
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
dirigent Roman Válek 
 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby je beze sporu nejznámější a nejhranější českou 
skladbou tohoto rozsahu. Nastudování v souladu s principy autentického provádění hudby 
starších slohových období přineslo divákům zcela nový rozměr této slavné skladby. Dílo 
zaznělo v originálních tóninách a s původním staročeským textem, provedení vychází           
z nejstaršího dochovaného opisu, resp. jeho vydání v německém nakladatelství Carus 
Verlag (M. Kuna).  

Ludmila Peterková je samozřejmě známa širokému domácímu i zahraničnímu publiku 
jako špičková virtuoska na moderní klarinet. V posledních letech se však začala také 
intenzivně zabývat stylovou interpretací klasicistních děl na dobový nástroj. Dodržení 
interpretačních zásad a principů v souladu s dobovou praxí přineslo hráčům i posluchačům 
naprosto nevšední a neopakovatelný zážitek ze skladeb, o kterých si mysleli, že je dobře 
znají. To je bylo společné pro provedení Mozartova klarinetového koncertu A dur i Rybovy 
mše v zaplněném Besedním domě na posledním koncertě cyklu Bacha na Mozarta! v roce 

2018. 
 

 

 

K) BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA 
 
Druhá část koncertní sezony 2017/2018 zahrnovala také koncerty souboru Brno 
Contemporary Orchestra. V sezoně 2018/2019 jsme vzhledem k umístění koncertů mimo 
Besední dům cyklus BCO v programové nabídce neuváděli. „Pro Československo“               
a „Z Československa“ to byla témata roku 2018. Pro BCO vznikly skladby na objednávku       
u významných českých, slovenských a zahraničních autorů. Zazněly světové premiéry, 
zahráli vynikající umělci. 
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31I01I2018 Besední dům, 19:30 
FROM CZECHOSLOVAKIA 
 
Program: Bakla, Mrkvička, Lejava  
 
Milan Paľa enfent terrible sólových houslí  
Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr 
 

(…) Náhlé kontrasty střídané s precizním 
stupňováním napětí, neuvěřitelně exponovaný 
part sólisty a celkově někdy až naturalistické 
vyznění díla ve mně místy skutečně způsobovaly 
pocity podobné závrati. Zásluhu na tom měl          
i perfektně hrající orchestr a samozřejmě Milan 
Paľa. Se svou vášní a virtuozitou naprosto 
suverénně interpretoval part, který má většinu 
času z hlediska technické exponovanosti charakter kadence. Navíc je jedním z těch 
interpretů, kteří hudbu nehrají, ale žijí. Koncert byl velmi inspirativním, strhujícím zážitkem. 
Zazněla hudba, která mluví sama za sebe a doopravdy k tomu nepotřebuje ony turistické 
kulisy. (…) Harmonie 1.2.2018 

 

20I03I2018 Besední dům, 19:30 
FOR CZECHOSLOVAKIA 
 
Program: Sharp, Dahinden, Piňos 
 
Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr 
 
(…) Jak vnímají Československo zahraniční umělci? Co z tohoto prostředí je může 
inspirovat? Tyto otázky ve mně vzbuzoval druhý koncert ke stému výročí vzniku 
Československa tělesa Brno Contemporary Orchestra, který nesl název For Czecho-
slovakia, tedy Pro Československo. Orchestr pod taktovkou Pavla Šnajdra uvedl 20. března 
dvě premiéry: Brno od švýcarského autora Rolanda Dahindena a Plastový hrad Američana 
Elliotta Sharpa. V obou případech šlo přitom o skladby napsané speciálně pro tuto příležitost. 
Premiéry byly původně naplánovány tři, nicméně, místo třetí z nich jsme slyšeli 
skladbu Concordanza od Sofie Gubajduliny, a jedinou českou kompozici, Quo vadis? Aloise 
Piňose. (…) Harmonie 22.3.2018 

 
 
31I05I2018 Výstaviště, Rotunda pavilonu A, 19:30 
C = COLIN CURRIE  
Mimořádný koncert sezony „C“  
Colin Currie a soudobá klasika inspirovaná jazzem  
a swingem  
 
Program: Andriessen, Maric, Kupkovič 
 
Colin Currie fenomenální skotský bubeník 
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Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 
 

Dnes již legendární skotský bubeník Colin Currie zazářil v Brně poprvé v roli nejočekávanější 
hvězdy festivalu Moravský podzim 2015. Tentokrát se představil v hlavní roli mimořádného 
koncertu sezony C v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště, mimo jiné se skladbou od    
L. Andriessena Tap Dance, kterou Currie premiéroval v roce 2014 v Concertgebouw 
v Amsterodamu. Představil také jazzem inspirovanou skladbu svého přítele a kolegy, 
britského skladatele Dave Marica. 

 
 
21I6I2018 vila Tugendhat, 19:30 
DEN HUDBY VE VILE TUGENDHAT VII  
 
Program: Lutosławski: Dance preludes 

Adamík: Nonet pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, 
violoncello a kontrabas 
Forró: 100 tvarů české hymny, světová premiéra 
Stravinskij: Ragtime pro 11 hudebních nástrojů 

 
Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 
 

 
 
Rané skladby představitelů poválečné avantgardy (Witold Lutosławski) jsou ještě cudnými 
krůčky modernistů vedených pevnou rukou „tradice“. Josef Adamík je těžko stylově 
zařaditelný, a tudíž velmi originální autor se silným mimohudebním sdělením. Na koncertě 
také zazněla světová premiéra variací na českou hymnu, o nichž sám autor Daniel Forró 
(Čech žijící v Japonsku) hovoří jako o příspěvku do diskuze o nové podobě našeho 
národního symbolu. Večer uzavřela skvěle stylizovaná miniatura Igora Stravinského, kde 
podstatnou roli hraje mj. cimbál, který bychom v tomto žánru těžko očekávali. 
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L) ČSFB – Český filharmonický sbor Brno 
 

 

07I10I2018 Besední dům 
ZAHAJOVACÍ KONCERT 
 
Program: Gallus, Brahms, Eben, Hurník, Řezníček 
 
Michal Chrobák klavír 
Královéhradecký dětský sbor JITRO 
sbormistr Jiří Skopal 
 

 

18I11I2018 Besední dům 
SBOROVÝ KONCERT 
 
Program:  Bruckner: duchovní moteta 
  Řezníček: Dies irae 
  Fiala: Gratia Musa tibi 
  Janáček: Otčenáš 
 
Pavlína Švestková soprán 
Tomáš Kořínek tenor 
Pavla Kopecká harfa 
Martin Jakubíček varhany 
Český filharmonický sbor Brno 
dirigent Petr Fiala 
 
 
23I12I2018 Besední dům 
VÁNOČNÍ KONCERT 
 
Program: Pastorely českých mistrů 18. a 19. století 
  Ryba: Česká mše vánoční  
 
Jana Melišková soprán 
 Marie Vrbová alt 
Jakub Tuček tenor 
Tomáš Krejčí bas 
Český filharmonický sbor Brno 
Czech Virtuosi, umělecký vedoucí Karel Procházka 
dirigent Petr Fiala 
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M) MHFB 
 

 

Mezinárodní hudební festival Brno 
27. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby 
 
25. března – 8. dubna 2018 
 
Téma: Zahrada, vinice 

 
V roce 2018 začal festival příznačně na Olivetské hoře s Beethovenovým oratoriem,             
v Getsemanské zahradě setrvával v bdění (Vigilie Wolfganga Rihma) a k lidové tradici 
odkazoval vyjitím za hradby města do secesního chrámu Neposkvrněného početí Panny 
Marie na Křenové, kde zazněly Janovy pašije na nápěvy moravských lidových písní.  

Ve Velikonočním týdnu byly květinové vzory vetkány do radostných mešních částí 
středověké Itálie. Getsemany připomněl sám vzkříšený Kristus, kterého Marie Magdalská 
považovala nejdříve za zahradníka. Emblém zahrady může splývat s představou ostrova. 
Pokud ten však přestane být útočištěm, může se stát spíše biblickou vinicí, kterou si Pán 
vyvolil, a ona se obrátila proti němu.  
 
„Stojí dřevo olíva, stojí dřevo olíva. Na něm Pán Bůh odpočívá, svó předrahó krev vylívá.“  
(Z Rudíkových u Šumperka. František Sušil: Moravské národní písně) 
 

 
 
25I03I2018 kostel sv. Janů 
NA HOŘE OLIVETSKÉ 
 
Program:  Schubert: Intende voci (dirigent Petr Fiala) 

Beethoven: Kristus na hoře Olivetské 
 
Nicol Proksch soprán 
Jan Petryka tenor 
Martin Gurbaľ bas 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Marián Lejava 
 
Beethovenovo jediné oratorium bylo na 
Velikonočním festivalu duchovní hudby 
v Brně uvedeno naposledy v roce 1998. 
Zahajovací festivalový koncert v kostele sv. Jakuba navázal na slavnou tradici uvádění 
Beethovenovy Slavnostní mše C dur v Brně po celé 19. století a také u příležitosti stého 
výročí úmrtí skladatele roku 1927. V souvislosti se životním jubileem sbormistra Petra Fialy 
zazněl úvodem meditativní kus Franze Schuberta pro tenor, sbor a orchestr. Výjimečné bylo 
také obsazení vokálních sól.   
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26I03I2018 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové  
A VYŠLI ZA POTOK, DO ZAHRADY 
 
Program: Janovy pašije  
  
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů  
AMA – Amatores musicae antique 
Petr Varmuža primáš, zpěvák, umělecký vedoucí 
 
 
 
Možnost uvést lidové pašije podle sv. Jana, do jisté míry autorský projekt Petra Varmuži, 
vedla festivalovou produkci k pomyslnému opuštění bran města. Festivalový koncert se tak 
vůbec poprvé uskutečnil ve výjimečném secesním chrámu Neposkvrněného početí Panny 
Marie na Křenové, původně v kostele brněnského předměstí. Jeho prostorová i akustická 
dispozice je pohříchu dosud málo využívaná ke koncertním produkcím, festival se pokouší 
tuto situaci pozměnit. Janovy pašije na nápěvy moravských lidových písní zazněly v podání 
legendárního souboru BROLN. 

 
 
27I03I2018 kostel sv. Augustina 
ZŮSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE 
MNOU 
 
Program:  Rihm: Vigilie 
 
Singer Pur  
Ensemble Musikfabrik  
umělecký vedoucí Christian Eggen 
 
Opět jsme se vrátili do funkcionalistic-
kého kostela sv. Augustina, kde v roce 2013 v rámci festivalu právě Singer Pur představil     
v domácích premiérách mj. duchovní skladby Wolfganga Rihma či Salvatore Sciarrina. Právě 
pro Singer Pur vznikla tato pašijová moteta Wolfganga Rihma, která autor posléze doplnil 
sérií instrumentálních interludií. Vigilii uvedl Singer Pur ve spolupráci s instrumentálním 
souborem z Mnichova Ensemble Musikfabrik, který taktéž patří mezi přední tělesa zaměřená 
na uvádění soudobé hudby. 

 
TENEBRAE – tři nokturna 
Velikonočního tridua  
kostel Nanebevzetí Panny Marie,  
Jezuitská 
 
28I03I2018  
JAKO BERÁNEK 
 
Program:  
Capricornus: Lieder von dem Leyden 
und Tode Jesu   
 
Motus Harmonicus (Praha) 
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29I03I2018  
KALICH SPÁSY 
  
Program: 
Schütz: Pašije podle sv. Jana 
 
Cappella Mariana (Praha) 
uměelcký vedoucí Vojtěch Semerád 
 
30I03I2018  
JERUZALÉME, OBRAŤ SE 
 
Program: Cavalieri: Lamentace a responsoria Svatého týdne 
 
Musica cum gaudio 
umělecký vedoucí Martin Šmíd 
 
 
V sedmém roce své existence se v rámci 
tenebrae představili tři soubory se třemi různými 
podobami kontemplativní barokní hudby. 
Pašijovou komorní tvorbu Samuela Capricorna 
představil pražský ansámbl Motus harmonicus, 
pro nějž šlo o brněnskou premiéru. Primárně 
vokální ansámbl Cappella Mariana přednesl 
v předvečer Velkého pátku (v pojetí zmíněných 
tenebrae už v jeho rámci) jiný klenot 17. století, 
zvukově skromné až syrové pašije podle sv. 
Jana od Heinricha Schütze v kombinaci s dalšími postními díly téhož autora. Na rozhraní 
Velkého pátku a Bílé soboty se v Brně poprvé představil soubor Musica cum gadio 
s lamentacemi a responsorii Svatého týdne. 

 
 
 

 
03I04I2018 kostel sv. Tomáše, Moravské 
nám. 
RESURREXIT SICUT DIXIT, varhanní 
koncert 
 
Program: Elgar: Sonata G dur op. 28 pro 
varhany  
Buoh všemohúcí (dle rukopisu Bordesholm  
z roku 1467) 
Buoh všemohúcí (dle Jistebnického kancionálu 
z první poloviny 15. století) 

Konstantin Reymaier: vícevětá improvizace na velikonoční píseň Buoh všemohúcí 
 
Konstantin Reymaier varhany (Rakousko) 
Gregoriánská schola od sv. Jakuba  
umělecký vedoucí Ondřej Múčka 
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Koncert s názvem Resurrexit sicut dixit nabídl festivalovou premiéru přebudovaných varhan 
v kostele sv. Tomáše. Posluchačům se představil špičkový rakouský varhaník Konstantin 
Reymaier a v brněnské premiéře uvedl rozsáhlou sonátu Edwarda Elgara a improvizoval na 
téma velikonoční píseň Buoh všemohúcí. 

 
 
 
05I04I2018 bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 
Mendlovo nám.  
FLOS FILIUS 
 
Program: Italské mešní skladby z doby kolem 
roku 1400 
 
Mala Punica Ensemble 
umělecký vedoucí Pedro Memelsdorff 
 
Pro první koncert ve Velikonočním týdnu se 
festivalu podařilo získat jeden z nejlepších ansámblů na středověkou hudbu s naprosto 
výjimečnými zpěváky. Jeho umělecký vedoucí navíc vytvořil program přímo na míru 
festivalovému motivu zahrady. Jedná se o díla z přelomu 14. a 15. století, z období Ars 
subtilior, o duchovní skladby vycházející ze světských předloh s motivy květin, zahrady, 
čistoty.  

 
 
05I04I2018 bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo nám.  
ZAHRADA/OSTROV 
 
Program:  Pärt: Te Deum 

Matthews: orchestrální skladba na objednávku festivalu,  
světová premiéra 

Janáček: Glagolská mše 
 
Pavla Vykopalová soprán 
Jana Hrochová mezzosoprán 
Aleš Briscein tenor  
Richard Novák bas 
Vox Iuvenalis  
Český filharmonický sbor Brno 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

 
V původním klášterním kostele starobrněnských 
cisterciaček vystoupil s Filharmonií Brno poprvé v Brně její budoucí nový šéfdirigent Dennis 
Russell Davies. Janáčkova Glagolská mše zazněla v kombinaci se soudobými duchovními 
díly a tím ještě více vynikla Janáčkova výjimečnost a originalita. Jako symbolické přemostění 
mezi vrcholnými díly Pärta a Janáčka festival uvedl ve světové premiéře orchestrální skladbu 
s motivem setkání vzkříšeného Krista a Marie Magdaleny (která jej považuje za zahradníka) 
britského skladatele Davida Matthewse, který své oblíbené Brno navštěvuje už od osmde-
sátých let. Koncert díky své atraktivní dramaturgii a přítomnosti nového uměleckého ředitele 
překonal všechny návštěvnické rekordy. 
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Mezinárodní hudební festival Brno 
31. ročník Expozice nové hudby 
 
13. – 16. června 2018 (1. část) a 11. – 30. října 2018 (2. část) 
Téma: KDYŽ NESTÍHÁŠ, ZPOMAL!  
 
31. ročník mezinárodního hudebního festivalu Expozice nové hudby byl poněkud rekapitu-
lační, dodělali jsme, co bylo rozděláno, dopracovali, co bylo rozpracováno, a volně ukončili 
další období festivalové existence. Každý konec je však začátkem něčeho nového. Festival 
byl rozdělen do dvou částí – jarní a podzimní, první část proběhla v termínu 13. až 16. 6. 
2018. 
 
31. ročník Expozice nové hudby. „Občas má člověk pocit, že vůbec nic nestíhá, že se nic 
nedaří, že to prostě nedá, ale pak se zastaví, udělá si chvíli volno a zjistí, že to počká, že to 
za něj stejně nikdo neudělá, že to neuteče“, říká dramaturg festivalu Viktor Pantůček. Vrátili 
jsme se k tomu, co se nám nepodařilo dokončit, co jsme nestihli, nebo, co se prostě 
z nějakého důvodu nepovedlo. Proto se po roce opět objevili v Brně Charlemagne Palestine 
a Christina Kubisch a také jsme si připomněli Milana Adamčiaka. Všemi festivalovými 
projekty jsme chtěli přimět posluchače, aby se zastavili, aby nikam nespěchali a v klidu 
poslouchali. 
 
 

15I06I2018 nádvoří hradu Špiberk 
CHARLEMAGNE PALESTINE a HANS KOCH  
 
Program:  zvon + zvíře (glocke + tier) – verze pro zvonkohru na Špilberku 2018 

Koch – zvonkohra na Špilberku 
 
Zcela mimořádnou událostí meziná-
rodního významu byla objednávka 
kompozic od Charlemagne Palesti-
na a Hanse Kocha pro zvonkohru, 
umístěnou na hlavním nádvoří 
brněnského hradu Špilberk. Skladba 
pro zvonkohru na Špilberku a pře-
nosná rádia, na kterých si 
posluchači na nádvoří pod 
zvonkohrou mohli naladit jednu ze 
dvou frekvencí, na nichž byl vysílán 
jeden z kanálů doprovodné na-
hrávky. 

Dílo původně vzniklo na 
objednávku mezinárodního radio-artového festivalu Radio Revolten v německém Halle, kde 
bylo v říjnu 2016 premiérováno. Jeho základní myšlenka vychází z dlouhého poslechu na 
tržišti v Halle, vystaveného všem možným lidským a mechanickým hlukům a pociťujícího 
téměř naprostou absenci zvířecích zvuků. Tomu všemu ovšem dominuje mocné vyzvánění 
zvonů ze zvonkohry ve věži zvané „Roter Turm“ (Rudá věž). Souvislost mezi zvony a zví-
řetem není až tak úplně mimo, jak by se mohlo zdát: pomysleme na kravské zvonce, zvonky 
na saních a záchranných psech, zvuky jistých žab „cinkající“ v noci, zvonovité nálevníky… 
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Nejedná se o přepracování Karnevalu zvířat; dílo spíše evokuje obraz barokního 
průvodu na imaginární arše: brány zoologické zahrady se rozlétly a zvířata se shlukují za 
vyzvánění zvonů umístěných vysoko ve věži. 

 
Program: CharleStrummingMusic for Zvonkohra Brno 
 
Charlemagne Palestine zvonkohra na Špilberku 
 
„Na zvonkohře jsem začal hrát v roce 
1964 v episkopálním kostele sv. 
Tomáše nedaleko Muzea moderního 
umění na Manhattanu. Celých sedm 
let jsem tam každý den mezi pátou a 
půl šestou odpoledne hrál na 
šestadvacetitónové zvonkohře. 
Zpočátku jsem hrával jenom 
protestant-ské hymny, záhy jsem si 
však vytvořil jedinečný sónický 
přístup, jenž by eventuálně mohl být 
dlouhou mýdlovou operou, 
pozůstávající z několika tisíc denních 
segmentů, a který ovlivnil můj způsob 
hraní na klavíru Bösendorfer a 
později i moji Strumming Music.“ 
 
 
 

16I06I2018, 14:00, 16:00 a 18:00, ulice města Brna 
ELEKTRICKÉ PROCHÁZKY 
 
Program: Christina Kubisch: Electrical Walks 

zvuková instalace v ulicích města  
 

 
 

V sobotu poté pokračovala Expozice projektem Christiny Kubisch Electrical Walks. Autorka 
komponovala své „Elektrické procházky“ ze zvuků elektromagnetického pole na různých 
místech Brna. Osobně „provedla“ po městě 3 skupiny posluchačů, vybavených speciálními 
sluchátky, kteří díky nim uslyšeli Brno tak, jak jej ještě nikdy neslyšeli. Jednalo se opravdu    
o unikátní, neopakovatelnou kompozici. Za uplynulých třináct let Kubisch takto „zmapovala“ 
mnoho měst a světových metropolí, například Londýn, New York, Mexiko nebo Reykjavík. 
„Některé zvuky jsou si všude podobné, jiné naprosto specifické pro dané město. Každo-
pádně elektromagnetická pole jsou mnohem melodičtější, než by leckdo čekal,“ uvedla 
Kubisch.  
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11I10I2018, vila Stiassni 
MIMO ČAS A PROSTOR 
 
Program:  Scelsi: Canti del Capricorno 
 
Lore Lixenberg soprán 
 

 
 
Podzimní část 31. ročníku festivalu zahájil vokální cyklus Canti del Capricorno italského 
skladatele Giacinta Scelsiho v sólovém provedení sopranistky Lore Lixenberg. 
 (…) Sopranistka procházela prostorami vily jako éterická a nadpozemská bytost, jejíž svět je 
pro posluchače stejně nepochopitelný jako uhrančivý a fascinující. Z každého koutu budovy 
zněl vypjatý projev zpěvačky jinak a vzbuzoval odlišné konotace. Nejsilněji zapůsobila část, 
kdy se Lixenberg vypravila zpívat do zahrad před vilou a její hlas se z dálky tiše nesl 
hudebním sálem. 
(http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/expozice-nove-hudby-scelsi-jako-
pruvodce-vnitrnim-svetem-kazdeho-z-nas) 
 

 
13I10I2018, Besední dům 
ZASTAVENÍ V HUDBĚ 
 
Program:  Vadillo, Blardony, Medek, Estelche, Graham, Panisello 
 
Plural Ensemble  
umělecký vedoucí Fabián Panisello 
 

 
 

http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/expozice-nove-hudby-scelsi-jako-pruvodce-vnitrnim-svetem-kazdeho-z-nas
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/expozice-nove-hudby-scelsi-jako-pruvodce-vnitrnim-svetem-kazdeho-z-nas
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13. října se festivalové dění přeneslo do Besedního domu, kde vystoupil španělský 
soubor Plural Ensemble specializující se na provádění soudobé hudby. Jeho cílem není 
pouhé představení špičkových hráčů a unikátních kompozic svému publiku, ale také snaha  
o zařazování českých skladeb. Na tomto koncertně zazněla například světová premiéra 
kompozice brněnského skladatele Ivo Medka Shades of Silence a à 5 španělského 
skladatele Fabiána Panisella. 
 

 
17I10I2018, 19:30, kaple bývalé káznice na Cejlu 
PŘÍBĚH UTRPENÍ A NADĚJE 
projekt Dům strach 
 
Program:  Romitelli – Filidei – Zahradníček 
 
 

 
 
Brno Contemporary Orchestra  
recitace Otakar Blaha  
režie Radim Nejedlý 
dirigent Pavel Šnajdr 
 
Předposlední akcí festivalu byl projekt s názvem Příběh utrpení a naděje a postavil vedle 
sebe hudbu skladatelů Fausta Romitelliho a Francesca Filideie a výběr z poezie básníka, 
překladatele a esejisty Jana Zahradníčka, vycházející ze skutečných zážitků ve vězení. 
Vzhledem k tématu večera se hudební produkce odehrála v kapli bývalé brněnské káznice. 
Zvolený podnázev koncertu Dům strach vycházel ze stejnojmenné Zahradníčkovy básnické 
sbírky, inspirované brněnskou káznicí. O uměleckou recitaci se postaral Otakar Blaha, díla 
obou skladatelů pak provedlo hudební těleso Brno Contemporary Orchestra pod vedením 
dirigenta Pavla Šnajdra a v režii Radima Nejedlého. Koncert zaznamenal ČRo Brno. 
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30/10/2018, 18:00 
Dům umění 
GRAND OPENING Vašulka Kitchen Brno 

 

 
 
Centrum umění nových médií vzniklo ve spolupráci s Domem umění města Brna a nachází 
se v suterénu budovy na Malinovského náměstí. Nabízí prostory pro archiv, studovnu s kni-
hovnou/mediatékou a prostor pro prezentace. Archiv se tak podílí na uchování jedinečné 
video knihovny a digitálního archivu manželů Vašulkových, budované v úzké spolupráci 
s partnerským Centrem elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber v islandském 
Reykjavíku. 
 
Festival podpořil tento významný projekt hudebním programem v rámci slavnostního otevře-
ní prostorů 30. října 2018. Konal se za účasti Steiny a Woodyho Vašulkových, Michaela 
Bielického, Kamily B. Richter, Petera Weibela, ředitele Centra umění a médií v Karlsruhe,      
a řady dalších hostů. Program byl doplněn vystoupením brněnského hudebního seskupení 
Bastl Instruments a na něj poté navazoval další hudební program. 
 
 
 
 

MHF Špilberk 2018 
 
Program 19. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Špilberk, konaného ve dnech 14. – 
24. srpna 2018, 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.  

.  
 
14I08I2018 
KSENIJA SIDOROVA: CARMEN  
 
Program:  Bizet, Piazzola ad.  
   
Ksenija Sidorova akordeon 
Alejandro Loguercio housle   
Claudio Constantini klavír 
Roberto Koch kontrabas 
Reentko Dirks kytara 

http://www.listasafn.is/english/about/vasulka-chamber/
http://www.listasafn.is/english/about/vasulka-chamber/
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David Kuckhermann bicí nástroje 
Filharmonie Brno 
dirigent Marko Ivanović  
 
Zahajovací koncert MHF Špilberk 2018 nesl název Carmen. Hlavní protagonistkou slavné 
Bizetovy Carmen tentokrát nebyla operní pěvkyně, ale geniální lotyšská akordeonistka 
Ksenija Sidorova. Stěžejní náplň programu koncertu pochází z alba Carmen, které lotyšská 
umělkyně vydala v roce 2016 jako svůj debut na prestižní značce Deutsche Grammophon. 
Obklopila se na něm hudebníky z různých koutů světa, pohybujícími se mezi klasickou         
a populární hudbou či world music, což dalo vzniknout osobité reinterpretaci původní 
Bizetovy hudby. Za doprovodu své kapely a orchestru FiIharmonie Brno s živelným 
temperamentem zahájila Ksenja Sidorova další ročník open air festivalu na Špilberku. 
 
  

16I08I2018 
MORAVIA BRASS BAND: HUDBA Z FILMŮ 
 
Program: Melodie ze slavných filmů (Star Wars, Jurský park, Harry Potter, 

Forrest Gump, Avatar, Lví král ad.) v úpravách pro žesťový 
orchestr 

 
 
Anna Julie Slováčková zpěv  
Milan Peroutka zpěv 
Moravia Brass Band  
dirigent Chuhei Iwasaki 
 
Filmová hudba je vždy zárukou úspěchu, 
nejinak tomu bylo i při druhém festivalovém 
koncertě, kde zazněla původní aranžmá 
filmové hudby doplněná projekcí filmových 
ukázek na LED obrazovku, proložených 
živými záběry účinkujících. Výběr z hudby 
k filmům, jež si v posledních letech získaly 
světovou proslulost, sestavil a zaranžoval první kornetista MBB Ondřej Moťka; jeho výkon 
zaslouží uznání už proto, že při pochopitelném naprostém nedostatku notových zápisů 
původních podkladů pořídil všechna aranžmá z pouhého náslechu. 
 

 
17I08I2018 
KINOKONCERT I 
 
Program:  Baden-Baden Opera Gala 2016   
 
První ze dvou kinokoncertů zařazených 
v letošním ročníku festivalu byl po svém 
živém uvedení označován  jako „Večer plný 
emocí“. Na koncertě se setkali Anja 
Harteros, Jekatěrina Gubanova, Jonas 
Kaufmann a Bryn Terfel, čtyři pěvecké 
superstar. Jejich repertoár ze slavných oper 
spojovala témata krásy, magického zvuku, 
tragédie a vášně.  
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20I08I2018 
KINOKONCERT II 
 
Program:  Festival Grafenegg 2017  
 

Druhý kinokoncert nabídl posluchačům 
záznam Svatojánského galakoncertu v ra-
kouském Grafeneggu z roku 2017, kde 
zazářily ruské pěvecké hvězdy.  Aida 
Garifullina zahajovala nedávno s Robie 
Williamsem fotbalové mistrovství světa v Rus-
ku a Dmitrij Chvorostovskij byl na koncertě 
zachycen pravděpodobně naposledy, protože 
zemřel v listopadu téhož roku.  
 
 
 
 

 
 

22I08I2018 
HAPPY BIRTHDAY, MAESTRO! VŠE NEJLEPŠÍ REPUBLIKO! 
 
Program:  Bernstein: Missa brevis 
   Bernstein: Chichesterské žalmy 
   Smetana: Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, symfonické 
     básně z cyklu Má vlast 
 
 
Jan Mikušek kontratenor 
Český filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Leoš Svárovský   
 
Nebyla by to ta pravá hudební 
událost, kdyby na ní v letošním 
ročníku nebylo vzpomenuto na 
velikána klasické hudby 20. století 
Leonarda Bernsteina a současně 
vznik Českosloven-ské republiky. 
Připomínat jedním koncertem sté 
výročí zrození nevelkého státu 
uprostřed Evropy a velkého muže 
na opačném konci světa je možná 
dost zvláštní, ale právě dramatické 
události toho sta let, která mezitím 
uplynula, daly jejich osudům 
leccos společného. Mladá republika byla zardoušena, když dosáhla svých dvaceti let, a po 
dalších sedmi povstala k novému životu jako jeden z četných důsledků největšího krveprolití 
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v lidských dějinách. Velký muž je přežil, přestože patřil ke společenství, jež bylo v té době 
z velké části plánovitě vyvražděno; zemřel dvaaosmdesátiletý (v říjnu 1990), ale žije snad ve 
všech koncertních síních a muzikálových scénách světa svým dílem, jímž má pořád co říci.  
 

 
 
 
24I08I2018 
OLYMPIC SYMPHONIC 
 
Program:  Olympic symphonic 
 
Petr Janda kytara, zpěv 
Milan Broum baskytara 
Jiří Valenta klávesové nástroje   
Martin Vajgl bicí nástroje 
Janáčkova filharmonie Ostrava 
dirigent Kryštof Marek  
 
Spojení legendární rockové kapely se 
zvukem symfonického orchestru dalo 
vzniknout projektu Olympic symphonic. Na koncertě zazněly nejpopulárnější písně z dílny 
kapely Olympic a lze jen konstatovat, že festival končil s živelným temperamentem, čemuž 
odpovídaly i reakce vyprodaného nádvoří brněnského hradu.  

 

 
 

Mezinárodní hudební festival Brno 
50. ročník Moravský podzim 
 
20I10I2018 Besední dům 
Předehra festivalu Moravský podzim 2019 
 
Program: Gluck: Orfeus a Eurydika, vídeňská verze 
 
Sonia Prina (Orfeus) 
Roberta Mameli (Eurydika) 
Marie-Sophie Pollak (Amor)  
Czech Ensemble Baroque Choir 
sbormistryně Tereza Válková 

AKAMUS – Akademie für Alte Musik Berlin 
dirigent Alexander Liebreich 
 
Ochutnávka 50. ročníku Moravského podzimu 2019 – to byl koncert špičkového německého 
souboru Akamus – Akademie für Alte Musik Berlin. Slavnou operu Christopha Willibalda 
Glucka, která ztvárňuje příběh lásky z řeckých pověstí, v Brně řídil Alexander Liebreich. 
Provedení bylo unikátní také první uměleckou spoluprací s místním vynikajícím sborem 
Czech Ensemble Baroque Choir. 
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N) OSTATNÍ 
 

 
Kulturní akademie třetího věku (Besední dům) 
 
Filharmonie Brno se již pátou sezonou podílela 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 ze šesti participujících kulturních 
institucí připravila cyklus přednášek i pro sezonu 2017/2018. Na jaře 2018 proběhly tři lekce, 
které navázaly na jednu podzimní, věnovanou Beethovenově Deváté symfonii v repertoáru 
Filharmonie Brno (přednášel PhDr. Jiří Beneš). Jarní část cyklu lekcí zahájila vedoucí 
oddělení marketingu Kateřina Konečná, která 5. února v Besedním domě před početným 
auditoriem pohovořila na téma nově vznikajícího sálu Filharmonie Brno a poté 12. března 
seznámila návštěvníky s marketingovou a PR strategií brněnské filharmonie. O současné 
dramaturgii Filharmonie Brno pak 21. května promluvil dramaturg Vítězslav Mikeš. 
Posluchači Kulturní akademie jsou vděčným publikem, o jehož zájmu svědčí i zvídavé 
dotazy. 
 
 
Orchestrální 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 (nově přejmenovanou na 
Orchestrální akademii Filharmonie Brno, dále jen OAFB). Příležitost rozšířit si vzdělání         
a získat cenné zkušenosti v OAFB 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. V sezoně 2017/2018 druhým rokem pokračovali členové OAFB přijatí na základě 
výběrového řízení 12. ledna 2016 (celkem sedmnáct členů – 3 tubisté, 2 violoncellisté, 2 
flétnistky, 2 klarinetistky, 2 fagotisté, 2 trombonisté, po jednom hobojista, hornistka, bicista    
a harfistka), k nimž přibyla jedna houslistka, přijatá (na sezony 2017/2018 a 2018/2019) na 
základě dodatečně vypsaného výběrového řízení cíleného na hráče na smyčcové nástroje. 
OAFB má svého kurátora, jímž je Radek Tomášek (jinak též člen skupiny bicích nástrojů 
FB), který se stará o postupné zkvalitňování celého projektu. V lednu 2018 proběhlo 
výběrové řízení do OAFB pro sezony 2018/2019 a 2019/2020. Novými členy pro tyto sezony 
se stali: Tereza Podsedníková, Filip Pokorný, Tereza Volfová (klarinet), Štěpán Vicenec 
(fagot), Kryštof Koska (lesní roh), Kristýna Švihálková (bicí nástroje), Jana Przywarová 
(housle, členka pro sezony 2017/2018 a 2018/2019) a Valérie Chomaničová (viola). 
 
 
Manažerská akademie Filharmonie Brno (Besední dům) 
 
Na základě úspěšného rozvíjení OAFB byla zahájena dlouhodobější spolupráce s JAMU 
rovněž v oblasti hudebního managementu, na níž se v roli přednášejících podílejí pracovníci 
managementu i orchestru FB. Podobně jako u orchestrální akademie spolupracuje 
Filharmonie Brno s JAMU na výchově hudebních manažerů. Od roku 2016 připravuje 
seminář pro posluchače druhého 2. ročníku oboru Hudební produkce, týkající se jednotlivých 
složek řízení orchestrální instituce – dramaturgie, produkce, marketingu, ekonomie, inspekce 
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orchestru, stavby nového sálu. Výsledky jsou již znát v podobě nových personálních posil. 
Seminární přednášky jsou připravovány a vedeny jednotlivými vedoucími pracovníky 
Filharmonie Brno.  
 
 
Besedy a úvodní slova před koncerty cyklu FBD II 
 
Filharmonie Brno se v sezoně 2018/2019 vrátila k myšlence pořádat pro své posluchače 
besedy před koncerty, a to v rámci cyklu Filharmonie doma II. Vzhledem k tomu, že v tomto 
cyklu zní vedle známých děl i hudba moderní (20. a 21. století), skýtají tyto besedy jejich 
návštěvníkům možnost seznámit se s těmito díly zevrubněji a lépe jim tak porozumět. 
Besedy vede dramaturg Filharmonie Brno, který si na ně zve protagonisty – dirigenty            
a sólisty – koncertů, což zvyšuje atraktivitu těchto setkání. Dosud realizované besedy, 
pořádané v Besedním domě v salonku ředitelky FB, byly zaplněné a potvrdily tak, že o tento 
typ edukační činnosti je mezi posluchači zájem. Výjimečně se besedy uskutečnily také před 
koncerty FBD I 1 (V lese) – byla na nich představena v České republice málo známá 
osobnost litevského skladatele a malíře Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise. Jedné z těchto 
besed se zúčastnil také Edvilas Raudonikis, velvyslanec Litevské republiky v Praze, který 
posluchačům svou vynikající češtinou (studoval v Praze) představil svou vlast. Před koncerty 
cyklu Filharmonie doma II se pak publiku v sále dostalo krátkého úvodního slova, 
usnadňujícího vnímání nové hudby. Dle reakcí publika posluchači tuto aktivitu velmi oceňují, 
jejím důsledkem je pravděpodobně i vzrůstající počet návštěvníků cyklu. 
 
 
Brněnská muzejní noc 19I05I2018 
 
Návštěvníci Brněnské muzejní noci dostali již popáté možnost nahlédnout do zákulisí 
Besedního domu, sídla brněnské filharmonie. Akce se setkala s obrovským zájmem 
návštěvníků, prohlídky probíhaly každou čtvrthodinu od 18:00 do 24:00. Návštěvníci se mohli 
postavit na pódium, sedět v lavicích hlaholny, kde zkouší Kantiléna, prohlédnout si šatnu 
šéfdirigenta i ředitelský salonek, vyslechnout si dva živé minikoncerty a jeden videokoncert. 
V průběhu muzejní noci dorazilo do Besedního domu 776 hostů, obrovský zájem byl o dvě 
anglickojazyčné prohlídky, které plánujeme do dalších let rozšířit a obohatit o další jazyky 
(němčina). 
 
 
Sto let poté aneb jak se v Brně (až 29. října) vyhlašovala republika 
 
Besední dům je kromě své funkce jediného koncertního sálu v Brně také budovou spojenou 
významně s historií města. Málokdo ví, že z balkónu nad jeho vchodem z Komenského 
náměstí bylo 29. října 1918 (vzhledem ke komunikačním potížím ve spojení s Prahou tedy    
o den později) brněnskému obyvatelstvu oznámeno vyhlášení Československé republiky. 
V roce stého výročí jsme uspořádali repliku – happening této akce ve spolupráci s Divadlem 
Husa na provázku a JAMU. Jeho součástí byly dramatické prohlídky domu, 
několikahodinová talk show historiků na toto téma v přilehlé kavárna Praha a především  
ozvučená a nasvícená divadelní akce na balkóně pro přihlížející davy Brňanů, posílená 
útvary Sokola, rakouských četníků na koních, krojovaných účastníků z Tuřan a sborů 
Kantiléna a Láska opravdivá.  
 
 
Nový sál pro Brno 

 
Projekční tým sálu podepsal smlouvu s městem 
Projekt nového koncertního sálu je opět o krok blíž své realizaci. Projekční tým ve složení 
Tomasz Konior (POL), Yasuhisa Toyota (US) a Petr Hrůša (CZ) podepsali s představiteli 
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města Brna a vedením společnosti Brněnské komunikace 15. ledna 2018 smlouvu na 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro druhou etapu 
Janáčkova kulturního centra. Tedy nového koncertního sálu, na který Brno čeká desítky let. 
Prvně dva jmenovaní již spolupracovali při stavbě obdobného projektu – koncertního sálu 
v polských Katovicích, který od svého otevření v roce 2014 získal mnoho prestižních 
ocenění. Brněnský primátor Petr Vokřál vyjádřil na místě naději, že se Brno sálu opravdu 
dočká. „Věřím, že tím, že dnes podepíšeme smlouvu, se tento sen uskuteční. Je to pro 
město velký závazek. Přeji týmu, aby nám dodal to nejlepší, co v minulosti dodal jiným 
městům,“ uvedl Vokřál. V uplynulém půlroce tým pracoval na návrzích, veřejnosti je má 
představit na podzim. 
 

 
 
Na fotografii zleva: 
Petr Hrůša, Yasuhisa Toyota, Tomasz Konior, Richard Mrázek a Filip Lede 

 
 
Další posun v projektu představuje zařazení jeho financování do státního rozpočtu na roky 
2019–2021. Ministerstvo kultury uplatnilo v návrhu rozpočtu na rok 2019 částku 200 milionů 
korun, na následující dva roky také po 200 milionech korun, celkem tedy 600 milionů korun 
slíbených tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem v memorandu o financování 
stavby z října 2016.  
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STATISTIKA KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO 
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2018 

 

 Počet 
Počet 

návštěvníků 

CELKOVÝ POČET KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO 192 84005 

 

Koncerty Filharmonie Brno 113 43868 

z toho brněnské koncerty ve vlastní režii 81 26877 

 z toho provedené orchestrem Filharmonie Brno v rámci sezon 46 18637 

z toho Veřejné generálky 4 991 

  z toho provedené s Kantilénou 3 1576 

z toho v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby 
(zahajovací koncert festivalu byl součástí sezonní řady 
Mimořádných koncertů ) 

1 295 

z toho provedené hostujícími umělci v rámci sezon 11 2686 

z toho v rámci projektu Mozartovy děti  3         338 

z toho v rámci festivalu VFDH provedené Filharmonií Brno (mimo 
zahajovací, který byl i součástí sezony- zahrnut výše) 

1 535 

z toho v rámci festivalu VFDH provedené hostujícími umělci 7 1389 

z toho v rámci festivalu ENH provedené hostujícími umělci 7 190 

z toho v rámci festivalu Špilberk provedené Filharmonií Brno 2 1170 

z toho v rámci festivalu Špilberk provedené hostujícími umělci  4 1932 

z toho kinokoncerty 2 230 

 výchovné koncerty 11 1447 

z toho hudební kurzy/dílny 9 572 

 brněnské koncerty pro jiné pořadatele 4 1612 

 mimobrněnské koncerty v ČR 8 4502 

 koncerty v zahraničí 9 9430 

 

Koncerty Kantilény 37 15586 

z toho brněnské koncerty ve vlastní režii v rámci sezony Koncerty 
Kantilény 

4 1722 

z toho s Filharmonií Brno v rámci sezony 5            2194 

 koncerty pro jiné pořadatele (Brno) 17 5650 

mimobrněnské koncerty 11 6020 

 

Koncerty KC SPH 8 3022 
 

Koncerty CEB 9 1760 
 

Koncerty BCO 4 49 
 

Koncerty ČFSB 7 2729 

Studiové nahrávky (projekty) 11  
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ABONENTKY – POROVNÁNÍ SEZÓN 2017/2018 a 2018/2019  
SEZONA 2017/2018   SEZONA 2018/2019  

Cyklus 
Prodáno 

/ks/ 

Prodáno /%/   

Cyklus Prodáno /ks/ 

Prodáno /%/ 

/vyabonovanost/   
/vyabonovano

st/ 

MLK1 44 22,00   MLK1 39 19,5 

FBD II A2 170 40,48   FBD II A3 196 47,8 

FBD II B2 156 37,14   FBD II B3 170 41,46 

RA2 331          78,81   RA2 319 74,19 

FBD I A2 270 64,29   FBD I A5 229 55,18 

FBD I B2 326 77,62   FBD I B5 298 71,71 

FBD I C2 321 76,43  FBD I C5 273 65,78 

VGZ 4 145          58,00   VGZ 4 147 58,80 

JWM2 190 45,24   JWM8 145 37,18 

FS A6 395 75,80   FS A7 362 64,64 

FS  B6 361 68,48   FS  B7 288 51,43 

Sezóna na 
míru 391     

Sezóna na 
míru 418   

CELKEM 3113 58,57 %   CELKEM 2884 53,42 % 
 
[1] Kapacita uspořádání sálu 200 míst.    
[2] Kapacita sálu pro tyto koncerty byla 420 míst.    
[3] Průměrná kapacita sálu do nové sezony je 410 míst (ovlivněno rozšiřováním podia)    
[4] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 250 míst (více sálů).    
[5] Kapacita sálu pro tyto koncerty je průměrně 415 (ovlivněno rozšiřováním podia).  
[6] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 533 míst.  
[7] Kapacita sálu pro tyto koncerty je průměrně 560 míst.  
[8] Kapacita sálu pro tyto koncerty je průměrně 390 míst. 
[9] Kapacita sálu pro tyto koncerty je průměrně 430 míst (pro velký zájem přístavky). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VÝVOJ POČTU KONCERTŮ A NÁVŠTĚVNOSTI 

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
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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Ukazatel 

 

2013 
 

2014 2015 2016 2017 
 

2018 index 
17/18 

Počet koncertů 
 

166 
 

148 177 118 130 113 0,87 

z toho: ve vlastní režii 
 

96 
 

89 105 83 96 81 0,84 

z toho: v tuzemsku pro jiné 
pořadatele 

 
18 

 
20 17 14 17 12 0,71 

z toho: v zahraničí 
 

29 
 

17 26 10 9 9 0,9 

výchovné koncerty 
 

23 
 

22 29 11 8 11 1,38 

Počet cyklů ve vlastní režii 
 
7 

 
8 8 8 8 8 1,00 

Počet abonentů FB 

 

4352 
 

3911 3597 3419 3113    2884 0,93 

Celkový počet návštěvníků 
 

77078 
 

67461 77132 54820 56364 43868 0,78 

Počet návštěvníků 
koncertů (sezona a festivaly) 

 
34451  

(37500 S SPH) 

 
34151 38773 31723 31734 26877 0,85 

Průměrná návštěvnost 
(sezona a festivaly) (%) 

 
61,23 

 
73,07 81,83 77,28 77,48 87,19 1,13 

Počet návštěvníků cyklů  
 

23401 

 
 
 

27548 27164 26063 22584 21323 0,94 

Vyabonovanost cyklů (%) 

 

48,86 

 
 

47,99 
 

45,4 44,17 52,98 59,01 1,12 

Návštěvnost cyklů vč. 
cyklu Mimořádných 
koncertů (%) 

 
72,88 

 
76,41 86,4 72,24 83,99 90,29 1,08 

Počet vstupenek na 
koncerty cyklů prodaných 
jednotlivě 

 
7711 

 
10248 12912 10125 10002 9299 0,93 

Podíl jednotlivě prodaných 
vstupenek (v %) 

 
32,95 

 
37,20 47,54 38,85 44,29 43,28 0,98 

Návštěvnost na Stadionu 
(%) 

  
 59,66 99,28 92,75 0,93 

Návštěvnost v Besedním 
domě (%) 

 
68,80 

 
76,32 89,49 77,67 85,67 88,97 1,04 
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2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 
 
2.1  Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 
 
K 31. 12. 2018  byl fyzický počet zaměstnanců 142 (orchestr 105, ostatní 37). 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. 2018 byl 138,650, což je méně, 
než bylo plánováno. Tato situace byla způsobena zejména prodlevou při vyhlašování 
konkurzů, příp. nevybráním žádného z uchazečů o místo v orchestru. Z počtu 138,650 byl 
orchestr 105,440 a ostatní 33,210. 
 
 

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

 
orchestr: 
 

• 1. 1. 2018  nástup na pozici hráče na 2. flétnu s povinností pikoly 

• 8. 1. 2018 ukončení pracovního poměru - hráč na 2. a 4. lesní roh 

• 1. 3. 2018 nástup na pozici hráče na 2. trombon s povinností 1. trombonu  

• 31. 3. 2018 ukončení pracovního poměru - hráč 1. houslí  

• 1. 4. 2018 nástup na pozici hráče na 2. a 4. lesní roh 

• 1. 5. 2018 nástup na pozici hráče na 3. lesní roh s povinností 1. lesního rohu 

• 31. 5. 2018 ukončení pracovního poměru - hráč na 2. trombon s povinností 1. 

trombonu  

• 1. 9. 2018 nástup na pozici hráče 1. houslí  

• 1. 9. 2018 nástup na pozici hráče na violu  

• 1. 9. 2018 nástup na pozici hráče na 2. trombon s povinností 1. trombonu  

• 31. 12. 2018 ukončení pracovního poměru - hráč na 1. hoboj  

 
 
administrativa a provoz: 
 

• 1. 1. 2018 nástup na pozici obchodní referent - manažer marketingu 

• 28. 2. 2018 ukončení pracovního poměru – hudební archivářka (zástup za MD) 

• 1. 3. 2018 nástup na pozici garant předprodeje (zástup za MD) 

• 1. 3. 2018 nástup na pozici hudební archivářka (zástup za MD) 

• 3. 4. 2018 ukončení pracovního poměru – asistentka ředitelky a interní auditorka 

• 31. 5. 2018 ukončení pracovního poměru – garant předprodeje (zástup za MD) 

• 31. 8. 2018 ukončení pracovního poměru – recepce 

• 31. 8. 2018 přesun zaměstnance z techniky na recepci 

• 1. 9. 2018 nástup na pozici asistentka ředitelky 

• 1. 9. 2018 nástup na pozici zaměstnanec techniky 
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• 30. 9. 2018 ukončení pracovního poměru – hudební archivářka (zástup za MD) 

• 1. 10. 2018 nástup na pozici garant předprodeje (rozšíření oddělení) 

• 1. 10. 2018 nástup na pozici interní auditorka 

• 31. 10. 2018 ukončení pracovního poměru – hudební archivářka  

 
 

 

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

 

Průměrná platová třída: 
 

FB celkem        12 
orchestr        12 
administrativa a provoz      10  
 
 
Průměrný plat FB celkem:      33 845,- Kč 
Průměrný plat orchestru:      34 676,- Kč 
Průměrný plat administrativních a provoz. zaměstnanců:   31 207,- Kč 
  
 
Průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí 2018 v  národním hospodářství  
/není uvedena zvlášť nepodnikatelská sféra/   31 211,- Kč 
/za rok 2018 ještě není ČSÚ zpracována/ 
 

 

Srovnání vývoje průměrné mzdy 
 

ukazatel  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
index 
18/17 

prům. přepočtený stav 136,0 137,1 135,0 139,6 136,4 138,6 1,02 

zaměstnanců za I. – XII.              

z toho : hráčů orchestru 105,3 106,3 103,6 105,2 102,4 105,4 1,03 

              ostatních zam. 30,7 30,8 31,4 34,4 34,0 33,2 0,98 

průměrná mzda FB 21 665 21 774 24 114 25 219 29 003 33 845 1,17 

z toho prům. mzda orch. 21 530 21 505 23 862 25 403 29 179 34 676 1,19 

           pr. mzda ostatních  22 188 22 769 24 946 24 332 28 255 31 207 1,10 

průměrná mzda v ČR *) 24 622 25 179 26 072 26 999 28 761 31 211 1,09 

*) 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 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.  
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3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 
 
Hospodářský výsledek za rok 2018 byl kladný, a to ve výši 10.501,59 Kč, roční úhrn 
výnosů činil 122,329.497,65 Kč a roční úhrn nákladů 122,318.996,06 Kč.  
 
V průběhu roku byla čerpána provozní dotace Statutárního města Brna ve schválené výši 
(65.115 tis. Kč), účelové dotace Statutárního města Brna (12.595 tis. Kč), dotace 
Jihomoravského kraje (20.000 tis. Kč) a dotace Ministerstva kultury ČR (4.350 tis. Kč).  
 
Rok 2018 lze hodnotit z hlediska celkového hospodaření jako dobrý rok. Krom výše 
uvedených dotací, především provozní od SMB a Jihomoravského kraje (která byla druhý 
rok významně navýšena), k tomuto výsledku přispěly především nadprůměrné výnosy  
z nahrávání a pronájmu. 
 
 

 
 

 

Dotace od zřizovatele 
 
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/34, konaném dne 12 12. 2017 
v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, příspěvek pro Filharmonii Brno na 
neinvestiční výdaje ve výši 58.167 tis. Kč, a to včetně účelových příspěvků.  
V dubnu (10. 4. 2018) schválilo ZMB navýšení příspěvku o 660 tis. Kč na obnovu kulturní 
památky. 
V květnu (15. 5. 2018) schválilo ZMB navýšení příspěvku o 19.048 tis. Kč na pokrytí 
navýšení platů dle dvojího nařízení vlády, na VFDH, MHF Špilberk, mimořádný koncert a 
prewiew festivalu Moravský podzim. 
V červnu (19. 6. 2018) schválilo ZMB snížení příspěvku o 300 tis. Kč z důvodu snížení 
odvodu z investičního fondu. 
Závěrem je třeba uvést částku 135 tis. na propagaci JKC v roce 2018. 
Celková neinvestiční dotace byla v roce 2018 od zřizovatele ve výši 77.710 tis. Kč  
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Vývoj soběstačnosti 2013 - 2018 

 
V roce 2018 bylo dosaženo v porovnání s průměrem za období 2013 – 2017 podprůměrné 
soběstačnosti 16,6%. Toto je způsobeno především pravidelným navyšováním platů, a s tím 
souvisejícím nárůstem celkových nákladů.  
 
                                                    v tis. Kč 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

výnosy bez dotace 26 009 23 737 25 956 20 881 17 765 20 269 

celkové náklady 95 501 85 741 103 417 97 515 117 020 122 319 

soběstačnost % 27,2 27,7 25,1 21,4 15,2 16,6 

 

 

 
 

 

 

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 
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Hospodářský výsledek v hlavní činnosti 
 

Skutečnost 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

náklady 93 708 84 124 101 451 95 546 114 889 119 570 

výnosy 93 162 83 450 101 196 95 344 114 689 119 341 

zisk / ztráta     - 546     - 674      - 255    - 202      - 200      - 229 

         
 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti 
 

Skutečnost 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

náklady 1 794 1 618 1 966 1 969 2 131 2 749 

výnosy 2 349 2 299 2 227 2 173 2 343 2 989 

zisk / ztráta    555    681     261    204    212    240 
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3.1  Výnosy 

 
Porovnání upraveného plánu a skutečných výnosů za rok 2018 

 
    v Kč 

Účet VÝNOSY 
upravený plán k 

31. 12. 2018 
skutečnost k 
 31. 12. 2018 %plnění  

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.       

602 Tržby za vstupné                6 650 000,00     6 649 916,00 100,0% 

  Tržby ze záj. činnosti – tuzemsko                2 100 000,00     2 108 000,00 100,4% 

  Tržby ze záj. činnosti – zahraničí                     3 000 000,00     2 980 484,43 99,3% 

  Tržby z natáčení              4 200 000,00     4 203 205,92 100,1% 

  Tržby z reklam a ostatní                 900 000,00     936 641,52 104,1% 

602 Celkem výnosy z prodeje služeb              16 850 000,00     16 878 247,87 100,2% 

 603 Výnosy z pronájmu                2 500 000,00     2 477 190,46 99,1% 

604 Výnosy za prodané zboží   1 000,00  

60 Výnosy za vl. výkony a zboží              19 350 000,00     19 356 438,33 100,0% 

61 Změna stavu zás.nedok.výr.      

62 Aktivace      

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  14 545,57   

642 Jiné pokuty a penále      

643 Výnosy z odepsaných pohledávek      

644 Výnosy z prodeje materiálu    

645 Výnosy z prodeje dl. nehm. maj.  22 100,00  

646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj.    

647 Výnosy z prodeje pozemků    

648 Čerpání fondů                750 000,00      736 814,89 98,2% 

649 Ostatní výnosy z činnosti                         3 999,89  

64 Ostatní výnosy                750 000,00     777 460,35 103,7% 

662 Úroky      

663 Kurzové zisky 150 000,00 135 598,97 90,4% 

66 Finanční výnosy  150 000,00 135 598,97 90,4% 

671 Dotace - MK ČR              4 350 000,00     4 350 000,00 100,0% 

672 Provozní dotace – MMB              77 710 000,00  77 710 000,00 100,0% 

672 Dotace - JMK               20 000 000,00     20 000 000,00  100,0% 

67 Provozní dotace              102 060 000,00     102 060 000,00 100,0% 

  Ú h r n   z d r o j ů        122 310 000,00     122 329 497,65 100,0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Porovnání skutečných výnosů za rok 2018 se skutečnými výnosy za rok 2017 

 
    v Kč 

Účet VÝNOSY 
Skutečnost k  
31. 12. 2017 

skutečnost k  
31. 12. 2018 index 18/17  

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.       

602 Tržby za vstupné 6 054 476,00 6 649 916,00 1,10 

  Tržby ze záj. činnosti – tuzemsko 2 890 800,00 2 108 000,00 0,73 

  Tržby ze záj. činnosti – zahraničí 2 788 668,50 2 980 484,43 1,07 

  Tržby z natáčení 2 742 558,22 4 203 205,92 1,53 

  Tržby z reklam a ostatní 865 782,84 936 641,52 1,08 

602 Celkem výnosy z prodeje služeb 15 342 285,56 16 878 247,87 1,10 

 603 Výnosy z pronájmu 1 688 975,00 2 477 190,46 1,47 

604 Výnosy za prodané zboží  1 000,00  

60 Tržby za vl. výkony a zboží 17 031 260,56 19 356 438,33 1,14 

61 Změna stavu zás.nedok.výr.    

62 Aktivace    

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  14 545,57  

642 Jiné pokuty a penále    

643 Výnosy z odepsaných pohledávek    

644 Výnosy z prodeje materiálu    

645 Výnosy z prodeje dl. nehm. maj.  22 100,00  

646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj.    

647 Výnosy z prodeje pozemků    

648 Čerpání fondů  615 131,26  736 814,89 1,20 

649 Ostatní výnosy z činnosti 7 205,49 3 999,89 0,56 

64 Ostatní výnosy  622 336,75 777 460,35 1,25 

662 Úroky   2 314,65     

663 Kurzové zisky 108 745,15 135 598,97 1,25 

66 Finanční výnosy 111 059,80 135 598,97 1,22 

671 Dotace - MK ČR 6 340 000,00 4 350 000,00 0,69 

672 Provozní dotace – MMB 72 778 000,00 77 710 000,00 1,07 

672 Dotace - JMK  20 149 000,00 20 000 000,00 0,99 

67 Provozní dotace 99 267 000,00 102 060 000,00 1,03 

  Ú h r n   z d r o j ů 117 031 657,11 122 329 497,65 1,05 
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3.1.1 Vývoj tržeb za období 2013 – 2018 

 
                                                       v tis. Kč 

Tržby 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vstupné 7 083 7 136 8 245 7 386 6 054 6 650 

Zahraniční zájezdy 11 245 8 269 9 594 4 172 2 789 2 980 

Tuzemské zájezdy 1 937 2 904 2 709 2 350 2 891 2 108 

Pronájem, prodané zboží 1 598 1 325 1 546 1 509 1 689 2 478 

Natáčení 1 893 2 052 2 152 2 715 2 742 4 203 

Ostatní tržby 1 213 1 199 1 170   985 866   937 

Tržby celkem 24 969 22 884 25 416 19 117 17 031 19 356 

 

 

 
 

 

 

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 595 tis. vyšší než 
v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že FB nadále místo Janáčkova divadla koncertovala 
v menších prostorách, jedná se o velmi dobrý výsledek.     
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3.1.3  Tržby ze zahraničí 
 

V roce 2018 absolvovala Filharmonie Brno pouze tři vícedenní zájezdy, což mělo vliv na 
druhé nejhorší tržby ze zahraničí za sledované období. Oproti roku 2017 nicméně došlo u 
této položky k navýšení o téměř 200 tis. Kč.   
 
 

.  

 

 

 

3.1.4  Tržby z tuzemských zájezdů 
 

 
V tržbách za tuzemské zájezdy došlo v roce 2018 oproti roku předchozímu k poklesu o více 
než 780 tis. Kč, což je druhý nejhorší výsledek za posledních 6 let. Zde je třeba uvést, že 
k tradičním místům vystoupení – které Filharmonie Brno pravidelně absolvuje -  se stále 
složitěji hledají nové tuzemské destinace, a to kvůli finančním možnostem pořadatelů. Vliv na 
tyto tržby mají také časové možnosti orchestru.  
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3.1.5  Tržby z pronájmu Besedního domu 
 
 

Oproti předchozímu roku byly tržby z pronájmu v roce 2018 o téměř 790 tis. Kč vyšší a vůbec 
nejvyšší od roku 2013. Byť jde o velmi dobrý výsledek, 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 2018 uzavřená, ztěžuje případné pronájmy Besedního domu.  
 

  

 
 
 
3.1.6  Tržby z natáčení  
 

V roce 2018 byly tržby z natáčení o více než 1.460 tis. Kč vyšší než v roce 2017 a 
jednoznačně nejvyšší za sledované šestileté 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. 
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3.1.7  Tržby ostatní  
 

Ostatní tržby byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o více než 70 tis. Kč.  Do těchto tržeb jsou 
zahrnuty především tržby z reklam, prodeje programů a tržby z prodeje reklamních 
předmětů.  
 

  

 
 
 

 

3.1.8  Čerpání fondů 
 

Ve sledovaném období byly fondy čerpány v částce o 121 tis. Kč vyšší než v roce 2017. Více 
bylo čerpáno z fondu rezervního (630 tis. Kč – dary a nadační příspěvky), méně z fondu 
investičního (98 tis. Kč – repase oken a dveří).  
 
 

3.1.9  Kurzové zisky 
 
Oproti roku 2017 došlo v roce 2018 ke zvýšení o téměř 27 tis. Kč. Tento účet je závislý na 
kurzu měn, většinou eura.  
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3.2   Náklady 

 
Porovnání upraveného plánu a skutečných nákladů za rok 2018 

 
    v Kč 

účet NÁKLADY 
upravený plán k  

30. 12. 2018 
skutečnost  

k 31. 12. 2018 %plnění  

501 Spotřeba materiálu                           1 750 000,00                 1 714 745,83     98,0% 

502 Spotřeba energie                       1 700 000,00                    1 667 293,66     98,1% 

504 Prodané zboží  850,00   

50 Spotřebované nákupy                        3 450 000,00                    3 382 889,49     98,1% 

511 Opravy a udržování                         2 060 000,00                     2 193 472,63     106,5% 

512 Cestovné                       2 000 000,00                    1 963 568,56     98,2% 

513 Náklady na reprezentaci                          500 000,00                       461 605,29    92,3% 

518 Ostatní služby                       24 200 000,00                    24 682 510,25     102,0% 

51 Služby                       28 760 000,00              29 301 156,73 101,9% 

521-01 Mzdové náklady zaměstnanců                     57 000 000,00              56 310 815,00 98,8% 

521-02 OON - DPP, DPČ 1 600 000,00                   1 759 415,00 110,0% 

521-03 OON - dirigenti, sólisté 2 500 000,00                2 510 998,00 100,4% 

521-04 OON – výpomoci, ostatní  900 000,00 1 118 312,00 124,3% 

521 Celkem mzdové náklady                     62 000 000,00              61 699 540,00 99,5% 

524 Zákonné sociální pojištění                     19 300 000,00                 19 276 782,00     99,9% 

525 Ostatní sociální pojištění       

527 Zákonné sociální náklady                          1 160 000,00                      1 152 716,30     99,4% 

528 Jiné sociální náklady                          1 035 000,00     1 024 625,00 99,0% 

52 Osobní náklady celkem                     83 495 000,00                   83 153 663,30     99,6% 

531 Daň silniční       

532 Daň z nemovitostí       

538 Jiné  daně a poplatky                        1 050 000,00                    1 036 263,45    98,7% 

53 Celkem daně a poplatky                       1 050 000,00                   1 036 263,45   98,7% 

541 Smluvní pokuty a penále    

542 Jiné pokuty a penále     

543 Dary     

544 Prodaný materiál       

547 Manka a škody      

548 Tvorba fondů     

549 Ostatní náklady z činnosti                        1 050 000,00               1 024 976,92     97,6% 

54 Celkem ostatní náklady                       1 050 000,00                    1 024 976,92     97,6% 

551 Odpisy DHM a DNM                       2 900 000,00                    2 901 715,26     100,1% 

552 Zůst cena prodaného DNM       

553 Zůst cena prodaného DHM       

555 Tvorba a zúčt. rezerv       

556 Tvorba a zúčt. opravných položek   150 000,00    142 989,67  95,3% 

558 DDHM 1 250 000,00 1 219 802,57 97,6% 

55 Odpisy, rezervy, oprav. položky                       4 300 000,00                    4 264 507,50     99,2% 

563 Kurzové ztráty 185 000,00 155 538,67 84,1% 

569 Ostatní finanční náklady    

56 Finanční náklady 185 000,00 155 538,67 84,1% 

591  Daň z příjmů /jen VČ/                           20 000,00       

59  Celkem daň z příjmů                           20 000,00       

   Ú h r n   n á k l a d ů                   122 310 000,00               122 318 996,06     100,0% 
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Porovnání skutečných nákladů za rok 2018 se skutečnými náklady za rok 2017 

 
 

    v Kč 

účet NÁKLADY 
skutečnost 

 k 31. 12. 2017 
skutečnost  

k 31. 12. 2018 
index 
18/17  

501 Spotřeba materiálu              1 931 533,79                 1 714 745,83     0,89 

502 Spotřeba energie                1 746 088,00                    1 667 293,66     0,95 

504 Prodané zboží  850,00  

50 Spotřebované nákupy                 3 677 621,79                    3 382 889,49     0,92 

511 Opravy a udržování                 3 125 062,55                     2 193 472,63     0,70 

512 Cestovné                1 728 230,28                    1 963 568,56     1,14 

513 Náklady na reprezentaci                   747 238,49                      461 605,29    0,62 

518 Ostatní služby                26 560 104,85                    24 682 510,25     0,93 

51 Služby           32 160 636,17          29 301 156,73 0,91 

521-01 Mzdové náklady zaměstnanců          47 473 898,00          56 310 815,00 1,19 

521-02 OON - DPP, DPČ                   1 313 654,00                   1 759 415,00 1,34 

521-03 OON - dirigenti, sólisté                4 345 515,00                2 510 998,00 0,58 

521-04 OON – výpomoci, ostatní 1 626 943,00 1 118 312,00 0,69 

521 Celkem mzdové náklady          54 760 010,00          61 699 540,00 1,13 

524 Zákonné sociální pojištění             16 244 268,00                 19 276 782,00     1,19 

525 Ostatní sociální pojištění      

527 Zákonné sociální náklady                    969 427,96                      1 152 716,30     1,19 

528 Jiné sociální náklady 973 070,00 1 024 625,00 1,05 

52 Osobní náklady                72 946 775,96                   83 153 663,30     1,14 

531 Daň silniční      

532 Daň z nemovitostí      

538 Jiné  daně a poplatky                1 405 708,12                   1 036 263,45    0,74 

53 Celkem daně a poplatky               1 405 708,12                 1 036 263,45   0,74 

541 Smluvní pokuty a penále    

542 Jiné pokuty a penále    

543 Dary    

544 Prodaný materiál      

547 Manka a škody    

548 Tvorba fondů    

549 Ostatní náklady z činnosti             921 408,43               1 024 976,92     1,11 

54 Ostatní náklady                921 408,43                    1 024 976,92     1,11 

551 Odpisy DHM a DNM                2 974 842,34                    2 901 715,26     0,98 

552 Zůst cena prodaného DNM      

553 Zůst cena prodaného DHM      

555 Tvorba a zúčt. rezerv      

556 Tvorba a zúčt. opravných položek    101 992,36    142 989,67 1,40 

558 DDHM 2 552 386,93 1 219 802,57 0,48 

55 Odpisy, prod.maj., rezervy                5 629 221,63                    4 264 507,50     0,76 

563 Kurzové ztráty 278 758,33 155 538,67 0,56 

569 Ost. fin. nákl. – bank. poplatky    

56 Finanční náklady 278 758,33 155 538,67 0,56 

591  Daň z příjmů /jen VČ/     

59  Celkem daň z příjmů     

   Ú h r n   n á k l a d ů             117 020 130,43               122 318 996,06     1,05 
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3.2.1. Spotřeba materiálu  

 
V roce 2018 došlo oproti předchozímu roku ke snížení o téměř 217 tis. Kč, a to především 
kvůli pořádání festivalu Moravský podzim v roce 2017 (nákup not, spotřebního materiálu, 
květin, aj.). 
 
 
3.2.2  Spotřeba energie 
 
Oproti roku 2017 došlo k mírnému snížení (o 79 tis. Kč). Tato situace nastala z důvodu 
klimaticky mírnějších zimních měsíců, a tedy nižší spotřeby tepla.   
 
 
3.2.3  Opravy a udržování 
 
V roce 2018 došlo oproti předchozímu roku ke snížení o více než 930 tis. Kč. Jednalo se 
hlavně o repase venkovních dveří a oken ze strany nádvoří (757,5 tis. Kč), opravy 
klimatizace a vzduchotechniky (425 tis. Kč), malířské a klempířské práce (162 tis. Kč), 
povinné revize – výtah, PZTS, elektroinstalace (122 tis. Kč), opravy topení (119 tis. Kč) a 
oprava pisoárů (63 tis. Kč). U oprav hudebních nástrojů byla největší položkou generální 
oprava kontrabasu (85 tis. Kč). Ostatní opravy byly v částkách do 35 tis. Kč.  
 
 
3.2.4   Cestovné 
 
Náklady na cestovné jsou ovlivněny počtem a dobou trvání tuzemských a zahraničních 
koncertních turné. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o 235 tis. Kč.  
 

 
3.2.5  Ostatní služby 

 
Účet 518 - ostatní služby - vykazuje množství položek, rozdělených analyticky do 
jednotlivých podúčtů. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení o téměř 2.860 tis. Kč. 
Nejvyšší položkou (téměř 49%) byly v roce 2018 honoráře vystupujících umělců, především 
v rámci pořádaných festivalů. Dalšími významnými položkami tohoto účtu byly náklady na 
propagaci, ostatní služby, autorskoprávní poplatky a odměna společnému zástupci a 
nájemné (vč. nájemného za notový materiál). K dalším položkám na tomto účtu patří 
poštovné, technické služby a úklid, IT služby a bankovní poplatky. 
  
 
3.2.6  Osobní náklady 
 
Mzdové náklady zaměstnanců byly v roce 2018 o téměř 8.837 tis. Kč vyšší než v předchozím 
období. Hlavními důvody tohoto stavu bylo především dvojí zákonné navýšení platů (vč. 
jednoho souvisejícího s úpravou v katalogu prací) a platový automat (platový postup do 
vyššího stupně). 
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3.2.7  Odpisový plán 
 
Pro rok 2018 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    –   2.646 tis. Kč 
Odpis v roce – dlouhodobý nehmotný majetek  –      106 tis. Kč 
Předpoklad zařazení majetku v r. 2018        –      248 tis. Kč       
 
K 31. 12. 2018 činily odpisy částku 2.902 tis. Kč.  
 
Odvod z odpisů na účet zřizovatele byl uskutečněn ve výši 300 tis. Kč. 
 
 
3.2.8  Účelové prostředky  
 
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/34, konaném dne 12. 12. 2017 
příspěvek na organizování Mezinárodního hudebního festivalu Brno – realizace 
Velikonočního festivalu duchovní hudby (1.940 tis. Kč), Expozice nové hudby (500 tis. Kč) a 
Moravský podzim (mzdové náklady na 2 pracovníky – 500 tis. Kč). Další účelové prostředky 
byly na honoráře vystupujících umělců (1.800 tis. Kč), mzdové náklady PR manažera pro 
JKC (210 tis. Kč), opravy hudebních nástrojů (150 tis. Kč), půjčovné notového materiálu (200 
tis. Kč), propagace a marketing (500 tis. Kč) a na pokrytí nákladů nového uměleckého 
ředitele (šéfdirigenta) a jeho sólistů (1.800 tis. Kč). 
Dne 10. 4. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Brna účelové navýšení neinvestičního 
příspěvku ve výši 660 tis. Kč na obnovu kulturní památky (repase oken a dveří). 
Dne 15. 5. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Brna účelové navýšení neinvestičního 
příspěvku na VFDH o 600 tis. Kč a dále na MHF Špilberk (2.000 tis. Kč), mimořádný koncert 
dua (houslistka, klavíristka) ve výši 400 tis. Kč a prewiew festivalu Moravský podzim ve výši 
1.200 tis. Kč. 
 
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 2018 čerpání ve výši 135 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. 2018 

běžný účet 9,705.884,02 

devizový účet  171.253,90 

účet FKSP 276.803,90 

účet FI 1,674.978,41 

CELKEM 11,828.920,23 

 



95 

 

b) Pokladní hotovost 

             
                                                                                    v Kč 

typ pokladny stav k 31. 12. 2018 

EUR       6.096,71 156.837,86 

CHF       1.282,05                          29.265,36 

PLN            32,89 196,68 

JPY          357,00 73,00 

pokladna v Kč 99.957,00 

CELKEM 286.329,90 

    
 
c) Ceniny 
                         
Stravenky v hodnotě 41.990,- Kč. 
 
 

3.4   Pohledávky a závazky 
 
Filharmonie Brno uhradila veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do  31. 12. 
2018 řádně a včas. 
 
Pohledávky -  odběratelé (vč. podrozvahy), byly k 31. 12. 2018 ve výši 3.844 tis. Kč. Některé 
pohledávky byly uhrazeny ve splatnosti v průběhu měsíce ledna a února 2019. 
Rozpis pohledávek k 31. 12. 2018, 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)         -           2.625 tis. Kč    -           splatnost 2. 10. 2013 
 
Všechny výše uvedené pohledávky jsou vymáhány právní cestou. 
 
Honorář za vystoupení                     -              257 tis. Kč    -           splatnost 10. 10. 2016         
Honorář za vystoupení                     -              138 tis. Kč    -           splatnost   1.  9. 2018          
 
Tyto pohledávky jsou řešeny s pořadatelem a místně příslušným FÚ. 
 
S výjimkou posledních dvou uvedených pohledávek, na které je vytvořena opravná položka 
ve výši 90%, resp. 10%, jsou na všechny ostatní vytvořené 100% opravné položky.  
 
Krátkodobé  závazky - dodavatelé – byly k 31. 12. 2018 ve výši  561.972,02 Kč a jednalo se  
o neuhrazené faktury z přelomu roku. Všechny tyto faktury byly v průběhu ledna a února 
2019 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 – 2.300 tis. Kč.  
Festival Expozice nové hudby – 400 tis. Kč 
Festival Velikonoční festival duchovní hudby – 900 tis. Kč  
Abonentní řada JWM – 350 tis. Kč 
Koncertní tour FB po pódiích Říše středu (Čína) – 100 tis. Kč 
Rheingau Music Festival (Německo) – 150 tis. Kč 
Richard Strauss Festival 2018 (Německo) – 150 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 – 150 tis. Kč 
MHF Špilberk – 1.000 tis. Kč 
Pořádání Novoročního koncertu – 100 tis. Kč 
Pořádání vybraných projektů – 750 tis. Kč 
Částečná úhrada objemu prostředků na platy – 18.000 tis. Kč 
 
Všechny dotace byly dle Smluv určeny na pokrytí nákladů spojených s projektem nebo 
úhradě objemu prostředků na platy. Byly využity k úhradě honorářů vystupujících umělců, 
k úhradě služeb u těchto akcí a úhradě objemu prostředků na platy. Všechny dotace byly 
vyčerpány v plné výši. 
 
 
                              v tis. Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

příspěvek MK ČR 2 590 2 505 4 160 3 345 6 340 4 350 

příspěvek JMK 2 100 935 1 200 1 500 20 149 20 000 
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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. 
             
                                                                                                                                         v tis. Kč 

Stav k 1. 1. 2018 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2018 

976 2 902                  2 203  1 675 

   
 
Čerpání fondu investic : 
 

Hudební nástroje 1 113 

Inventář 232 

Opravy 98 

Odvod z odpisů 300 

Licence Colloseum  218 

Webové stránky  242 

 
 
 

Hudební nástroje –   1x lesní roh trojitý    – 459 tis. Kč 
                                  1x lesní roh dvojitý  – 340 tis. Kč 
                                  2x tenorová tuba     – 147 tis. Kč 
                                      záloha kontrafagot  – 167 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 2018 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 2018 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 2018 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 zaměstnanci v souladu 
s vydanou vnitřní směrnicí.  
Ve sledovaném období byla ve Filharmonii Brno, p. o. provedeny dvě kontroly, a to 
veřejnosprávní ze strany zřizovatele – odboru kultury a kontrola z Městské správy sociálního 
zabezpečení. 
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 
 

Vzhledem k ukončení pracovního poměru interní auditorky nebylo v prvním čtvrtletí 
plánováno vykonání žádného auditu, auditorka se zaměřila pouze na monitoring a 
konzultační činnosti. 
Bohužel se nepodařilo ihned pracovní místo obsadit, pozice byla obsazena až 1. 10. 2018. 

 
 
5.2  Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za předchozí     

 rok 
 
V posledním čtvrtletí roku 2018 provedla interní auditorka jeden audit, a to „Účelně 
vynaložené prostředky na MHFB – Moravský podzim 2017“. Bylo identifikováno 11 zjištění a 
interní auditorka doporučuje zvážit realizaci opatření. 
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6. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE A 
ZÁVAZKŮ 

 
Inventarizace byla v organizaci provedena k 31. 12. 2018 na základě vnitřní směrnice o 
inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitele. 

 
Byla provedena fyzická inventura: 
▪ dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2018 
▪ drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2018  
▪ dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2018 
▪ drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2018  
▪ materiálu a zboží na skladě k 31. 12. 2018 
▪ peněžních prostředků v hotovosti k 31. 12. 2018 
▪ cenin k 31. 12. 2018 
▪ dokladové inventarizace u rozvahových účtů k 31. 12. 2018 

 
 

6.1  Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 
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