
Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli své mobilní 
telefony. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Pod záštitou
Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje

Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno.
Mozartovy děti jsou pořádány za finanční podpory 

Jihomoravského kraje.

Ve spolupráci se ZUŠ Brno, Smetanova 8.

Za podporu a spolupráci děkujeme

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

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.

Jedenáctiletá Amálie Vlčková věnuje většinu svého volného času 
hudbě nebo sportu. Na klavír hraje od 4 let. Pod vedením Věry Chme-
lové se pravidelně připravuje na koncerty a soutěže. Na svých hudeb-
ních výletech sbírají cenné zkušenosti a také ocenění (např. v roce 
2021 to byly Amadeus – 2. cena, Prague Junior Note – 2. cena, Mla-
dí klavíristé hrají na Steinway –1. cena, Mahlerova klavírní soutěž – 
2. cena, Astana Stars – Grand Prix, Pianoforte per tutti – zlaté pásmo 
a ocenění za mimořádný interpretační výkon, World Open Online 
Music Competition – 1. cena, Antonín Dvořák mladým – 1. cena). Ve 
školním roce 2019/2020 byla stipendistkou nadačního fondu Men- 
ART ve třídě Ivo Kahánka, kde byla nominovaná na koncert festivalu 
Pražského jara a Smetanovy Litomyšle. Na brněnském pódiu vystu-
puje např. na koncertech Brněnského klavírního mládí. Vedle hry na 
klavír se věnuje studiu sólového zpěvu a také moderní gymnastice. Je 
členkou Sportovního střediska při SKP MG Brno. Na letošním Mistrov-
ství ČR v jednotlivkyních se umístila na 6. místě. Potěšení v životě jí 
dělají kamarádi, rodina, cestování, zmrzlina, moře a klid.
 Berenika Kučerová (2007) hraje na klavír od 5 let. Studuje 
na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové u Martina Fišla a tamtéž také navštěvuje 
sólový a sborový zpěv. Po celou dobu studia se aktivně účastní klavír-
ních soutěží (Amadeus 2016 – 3. cena, Amadeus 2017 – 1. cena). 
V soutěžích Pro Bohemia a Bachovská cesta a v klavírních soutěžích 
Pianoforte per tutti, Mozart opět v Olomouci a Beethovenovy Teplice 
získala vždy hodnotná diplomová ocenění. V roce 2018 vystoupila 
sólově na Koncertě malých géniů v rámci Hudebního festivalu Znoj-
mo. Další rok prezentovala tento festival v přímém TV vysílání v pořa-
du Sama doma hrou na cembalo (Bach, Mozart). Během pandemie 
získala za účast v dánské online soutěži Odin 3. cenu a ve Finsku 
2. místo. Letos se stala stipendistkou projektu MenART pod vedením 
Karla Košárka. Ráda vystupuje na koncertech a jejím přáním je dobře 
hrát a hudbou rozdávat radost. Od září letošního roku bude student-
kou Konzervatoře Brno.

Frýdecko-místecký rodák Jiří Habart zahájil svou hudební karié-
ru ve dvanácti letech s houslemi. Kroměřížskou Konzervatoř Pavla 
Josefa Vejvanovského absolvoval ve třídě Karla Janečka. Na Ja-
náčkově akademii múzických umění v Brně vystudoval dirigová-
ní orchestru u Jakuba Kleckera a Tomáše Hanuse a sbormistrovství  
u Blanky Juhaňákové. Zúčastnil se dirigentských kurzů Tomáše Ne-
topila, Kirka Trevora, Zsolta Nagye či Marka Stringera. Pravidelně 
spolupracuje především s Filharmonií Brno (Mozartovy děti, Mozartův 
efekt), ale také s orchestry v Olomouci, Zlíně, Plzni či Jindřichově 
Hradci. S Komorní operou JAMU nastudoval v Divadle na Orlí ope-
ry Impresário v koncích Domenica Cimarosy a Orfeus a Eurydika 
Christopha Willibalda Glucka. V rámci mezinárodního divadelního  
a hudebního festivalu Janáček Brno 2018 uvedl soudobé opery  
Falstaff skladatele Jiřího Najvara a Neznámá Daniela Šimka. V Ná-
rodním divadle moravskoslezském v Ostravě dirigoval balet Ludwiga 
Minkuse Don Quijote.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Koncert D dur pro cembalo a orchestr KV 107 
podle Klavírní sonáty op. 5, č. 2 J. Ch. Bacha
1. věta Allegro
 Anna Olivíková cembalo (ZUŠ Pavla Křížkovského)

TOSHIRO MAYUZUMI 
Concertino pro xylofon a orchestr
1. věta Allegro
 Anna Rákošová xylofon (ZUŠ Pavla Křížkovského)

BÉLA BARTÓK, JÓZSEF SZIGETI arr. APOR SZÜTS 
Rumunské lidové tance
 Adam Trávníček housle (ZUŠ Brno, Smetanova 8)

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
„Non piu andrai“, árie Figara z opery Figarova svatba
 Kryštof Bína zpěv (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové)

ÁSTOR PIAZZOLLA arr. PETR ZÁMEČNÍK 
Libertango, česká premiéra úpravy
 Jan Dlabáček akordeon (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové)

přestávka | 20'

JAN KŘTITEL NERUDA 
Koncert Es dur pro trubku a orchestr
3. věta Vivace
 Adam Stibor trubka (ZUŠ F. Jílka Brno)

ÉDOUARD LALO 
Španělská symfonie d moll op. 21 pro housle a orchestr
1. věta Allegro non troppo
 Nikola Čeperová housle (ZUŠ Jaroslava Kvapila)

ALEŠ SMUTNÝ 
Cimbál – valčík
 Jiří Veselský cimbál (ZUŠ Veselí nad Moravou)

FRIEDRICH KUHLAU arr. VÁCLAV BŮŽEK 
Concertino per pianoforte e archi podle Sonatiny 
pro klavír F. Kuhlaua
2. věta
 Amálie Vlčková klavír (ZUŠ Orchidea)

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ 
Klavírní koncert č. 2 F dur op. 102
1. věta Allegro
 Berenika Kučerová klavír (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové)

 

Filharmonie Brno
dirigent Jiří Habart

Anna Olivíková absolvovala první cyklus ve hře na klavír na ZUŠ 
Jirkov pod vedením Miroslavy Rakové a aktuálně studuje na Gymná-
ziu P. Křížkovského s uměleckou profilací v Brně, a to klavír ve třídě 
Ireny Marečkové a cembalo pod vedením Martina Hrocha. Pravidel-
ně se účastní mnoha soutěží: Karlovarská růžička, postupová soutěž 
ZUŠ, Mládí a Bohuslav Martinů, Bachovská cesta, soutěž konzervatoří  
a hudebních gymnázií ve hře na cembalo v Brně. Své největší úspěchy 
zaznamenala v posledních dvou jmenovaných soutěžích, kde v obou 
případech získala 3. cenu a titul laureáta. Na klavírních soutěžích  
v letech 2014 a 2017 získala 2. místa v krajských kolech. Obzory si 
rozšiřovala i účastí na nesoutěžních přehlídkách (festival Okouzlení 
klavírem) a interpretačních kurzech v Mikulově a v Zábřehu na Mo-
ravě. Jako sólistka vystoupila s orchestrem Czech Virtuosi v Besedním 
domě. 
 Anna Rákošová byla již od útlého věku vedena k hudbě. V šes- 
ti letech začala hrát na ZUŠ v Bzenci na klavír, poté následovaly bicí 
nástroje a flétna. Stala se laureátkou řady soutěží ve všech třech obo-
rech (1. místo v celostátním kole na bicí, 1. místo v celostátním kole  
s flétnovým triem), avšak největší úspěchy sklízela v sólových soutěží 
na bicí nástroje. Od roku 2021 studuje na Gymnáziu P. Křížkovského 
s uměleckou profilací, kde se specializuje na hru na bicí nástroje ve 
třídě Gabriela Chily. Spolupracuje s orchestrem Mladí brněnští symfo-
nikové a jako sólistka s nimi vystoupila v Besedním domě. Mimo bicí 
nástroje se zajímá o hru na trubku.
 Adam Trávníček (2004) se věnuje hře na housle od roku 2010 
a dodnes se učí u Dušana Kovaříka na ZUŠ Brno, Smetanova 8. Roz-
hodl se nepokračovat na konzervatoř, protože si housle chce udržet 
jako koníček. Nyní studuje na Biskupském gymnáziu v Brně. Zapojuje 
se do hraní s cimbálovou muzikou na své ZUŠ a vystupuje také s cim-
bálovou muzikou Šmytec, kde je jeho otec primášem. Získal několik 
cen v soutěžích základních uměleckých škol. S Filharmonií Brno vy-
stoupil již v roce 2016 v rámci festivalu Mozartovy děti, letos v dubnu 
se představil i na Koncertu sólistů s Mladými brněnskými symfoniky. 
V budoucnu by rád poznal nové možnosti uplatnění houslí v jazzové 
nebo rockové hudbě. Vedle hudby ho baví sport (beachvolejbal, tenis, 
kolo, florbal) a zajímá se o sci-fi a fantasy.
 Sedmnáctiletý Kryštof Bína začal chodit na hodiny zpěvu ve 
svých pěti letech k Pavlovi Borskému. Nyní navštěvuje druhý ročník dru-
hého stupně na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, několik let se zde učil také 
hře na kytaru ve třídě Jiřího Michálka. Pod vedením Pavla Borského 
měl možnost zpívat na mnoha koncertech nejen v rámci ZUŠ. V roce 
2018 získal 1. místo v ústředním kole pěvecké soutěže MŠMT a stejné 
umístění získal se svými spolužáky v kategorii komorního zpěvu. První 
ceny obdržel např. na soutěžích Olomoucký zpěváček nebo Karlo-
varský skřivánek. Má zkušenosti s muzikálovým herectvím, studiovým 
natáčením i účinkováním na profesionálním festivalu. Ve školním roce 

2021/2022 byl stipendistou akademie MenART. Několikrát vystupo-
val na festivalu Maraton hudby Brno. V současné době je studentem 
prvního ročníku na Biskupském gymnáziu v Brně.
 Jan Dlabáček (2007, Brno) nastoupil roku 2012 na ZUŠ Vítěz-
slavy Kaprálové a o rok později začal hrát na akordeon pod vede-
ním Jany Sapákové. Během jejího vedení vyhrál 1. cenu v ústředním 
kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Dva roky vystupoval se sou-
borem Happy Accordions pod vedením Kláry Veselé. V roce 2016 
se účastnil mezinárodní soutěže Intertalent v Dunajské Stredě, v roce 
2019 zde získal 1. cenu. Od září 2018 studuje u Petra Zámečníka. 
Je součástí souboru Klezmer Ensemble pod vedením Michala Kříže, 
který se specializuje na hraní lidových židovských melodií. S tímto 
souborem vystoupil mj. na brněnském výstavišti a během divadelního 
představení Romeo, Julie a tma a… v divadle Barka. Absolvoval letní 
interpretační kurzy pořádané pardubickou konzervatoří v Holicích.
 Adam Stibor začal hrát na flétnu v šesti letech u Aloise Barot-
ka na ZUŠ F. Jílka. O dva roky později přešel pod vedením téhož 
učitele na hru na trubku a té se věnuje dodnes. Zúčastnil se interpre-
tačních kurzů Jaroslava Halíře a Jiřího Šedivého. Jeho nejvýraznějším 
úspěchem je vítězství v ústředním kole soutěže ZUŠ (2022). Působil  
v mnoha hudebních uskupeních, vystupoval jako sólista orchestru ZUŠ 
v Chorvatsku. Je členem big bandu ZUŠ F. Jílka a Mladých brněnských 
symfoniků. Adam je žákem Gymnázia Matyáše Lercha a vedle hraní 
na trubku rád hraje šachy, tenis a baví ho i vzdělávání: vítězstvím 
ve finále soutěže „Společně v Evropě“ pořádané německým velvysla-
nectvím si zajistil účast na mezinárodní olympiádě v němčině. V bu- 
doucnu uvažuje o studiu medicíny.
 Nikola Čeperová (2006) hraje na housle od 7 let na ZUŠ 
Jaroslava Kvapila, a to pod vedením Livie Zbavitelové. Disponuje 
vrozeným citem pro frázování a díky svým interpretačním vlohám  
a technickým dovednostem se mohla zúčastnit zajímavých koncertů  
a soutěží (např. 1. a 2. cena ze soutěže žáků ZUŠ v komorní hře 
2019 a 2016, 2. a 3. cena ze soutěže Prešporský Paganini 2015 
a 2016). V hudbě ji baví romantismus a dokáže tuto svou zálibu 
sdělit a předat i posluchači. Stejně jako hudební rozmanitosti Nikola 
vnímá i své okolí a přírodu, kterou miluje. V náročném programu 
studia hry na housle nezanedbává ani školu a je žákyní s vynikajícím 
prospěchem. V roce 2021 se stala vítězkou online hudební soutěže 
Filharmonie Brno v kategorii 12–14 let a v únoru 2022 tak zahájila 
první větou z Houslového koncertu d moll Henryka Wieniawského 
koncert Rodinného abonmá v Besedním domě.
 Jiří Veselský (2007, Břeclav) žije se svým bratrem a rodiči 
v jihomoravské Strážnici. Je žákem kvarty strážnického Purkyňova 
gymnázia, kde ho baví dějepis, občanská výchova i tělocvik. Hře 
na cimbál se začal věnovat ve svých sedmi letech, studuje na ZUŠ ve 
Veselí nad Moravou pod vedením Magdaleny Múčkové. Získal dvě 
vítězství v celostátním kole soutěže ZUŠ a zúčastnil se též Mezinárod-
ního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Mimo artificiální hudbu 
se aktivně věnuje i hudbě lidové, působí v cimbálové muzice při ZUŠ 
Veselí nad Moravou a mládežnické muzice Vojšica ze Strážnice. Své 
cimbálové umění předvedl v TV Noe.


