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SLOVO ŠÉFDIRIGENTA 

Vážení přátelé České flharmonie, 

jménem svým i jménem orchestru bych vás rád 
přivítal v naší výroční 125. sezoně. Už samotné 
toto výročí má optimistický zvuk a přimělo nás 
k tomu si ještě hlouběji uvědomit, že je třeba 
poukazovat na výjimečné „genetické dědictví“ 
tohoto souboru a zařadit do programu sezony 
díla, která určují jeho identitu. Podíváme-li se 
do historie České flharmonie, je pozoruhodné, 
jak se tento orchestr od svých nejranějších po-
čátků přimkl k tradici české hudby. Dvořákova 
díla dnes patří ke „klasice“. Když ale tento skla-
datel na prvním koncertě České flharmonie di-
rigoval svou Devátou symfonii, byla tato hudba 
pro publikum stejně nová jako pro hudebníky, 
kteří ji prováděli. 

Dnes, po 125 letech, tu máme mnohem rozsáhlej-
ší hudební odkaz, který vznikl po Dvořákově De-
váté symfonii. Jak chránit to nejlepší ze starého 
a zároveň podporovat novou tvorbu je výzva, se 
kterou se musíme vyrovnávat prakticky neustá-
le. Naším největším přáním je, aby si v každém 
programu, který na koncertě představujeme, 
každý z vás našel něco, co mu bude blízké a co 
ho osloví. Musíme tedy i nadále dbát o to, aby 
spektrum našeho repertoáru i interpretů, kteří 
s námi vystupují, bylo co nejširší. Proto se vedle 
milovaných jmen, jako jsou Smetana, Dvořák, 
Suk, Janáček, Martinů, Kabeláč a další, objeví 
v této sezoně i světové premiéry děl od Detleva 
Glanerta, Bryce Dessnera a Tomase Larchera. 

Po čtyřech letech strávených realizací Projektu 
Čajkovskij budeme nyní uvádět a nahrávat sym-
fonie Gustava Mahlera, jehož hudba bude tvořit 
jeden z hlavních pilířů příštích sezon. 

Je jistě vhodné, že orchestr ve 125. sezoně své-
ho působení navštíví na turné nejrůznější ev-
ropská hlavní města a také velká města Číny 
a Tchaj-wanu. Česká filharmonie je jedním 
z mála světových hudebních těles, které má 
jedinečnou identitu, a zahraniční turné nám 
nejen dávají příležitost kulturně reprezentovat 
Českou republiku, ale také dát světu na vědo-
mí, jak významným hudebním střediskem je 
Praha. 

V Japonsku jsme publikum při provedení Mé 
vlasti rozplakali, a když jsme zakončovali rezi-
denční pobyty s hudbou Petra Iljiče Čajkovské-
ho ve Vídni a v Paříži, uvědomil jsem si, že tento 
orchestr se stal novou součástí mě samého a že 
tedy i já jsem se stal jeho součástí. 

Na závěr bych každému z vás rád upřímně po-
děkoval za vřelou podporu při každém vystou-
pení. Vést tento jedinečný soubor vynikajících 
kolegů je pro mě opravdu velká čest a stejně tak 
je pro mě ctí sdílet s vámi hudbu, kterou nade 
vše milujeme. 

Semjon Byčkov 
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SLOVO ŘEDITELE 

Vážené dámy a pánové, milí abonenti, 

oslavu 125. výročí založení České flharmonie 
jsme pojali jako celoroční hudební svátek, na 
nějž bych vás rád pozval jménem všech členů 
orchestru i jeho administrativních pracovníků. 
Připravili jsme pro vás hudební dárky v podobě 
oblíbených českých skladeb i světových premiér 
od našich a zahraničních autorů. Semjon Byč-
kov nastuduje s orchestrem Dvořákovy symfo-
nie č. 7, 8 a 9, Jakub Hrůša nabídne program 
složený z děl Bedřicha Smetany, Josefa Suka 
a Leoše Janáčka, Tomáš Netopil připraví kon-
certní nastudování opery Ariadna Bohuslava 
Martinů a Filharmonické tance Jana Nováka. 
Velkým návratem bude hostování Sira Johna 
Eliota Gardinera v koncertním provedení Ja-
náčkových Příhod lišky Bystroušky a těšit se 
můžete také na další oblíbené umělce, mezi 
nimiž budou dirigenti Sakari Oramo a David 
Robertson, houslista a dirigent Leonidas Ka-
vakos či klavírista Rudolf Buchbinder. Těší nás 
rovněž, že vám letos můžeme poprvé nabídnout 
v hlavním programovém katalogu i koncerty 
Českého spolku pro komorní hudbu. 

Zahájení sezony ozdobí svou přítomností jedna 
z největších klavírních hvězd současnosti, Daniil 
Trifonov, spolu s vítězkou mezinárodní soutě-
že ARD, německou trumpetistkou Selinou Ott. 
Koncert bude zároveň připomínkou sta let od 
narození našeho šéfdirigenta Václava Neumanna. 
S napětím očekáváme debut americké houslistky 

Karen Gomyo a španělského dirigenta Juanjo 
Meny. Z českých umělců vystoupí na abonent-
ních koncertech mimo jiné harfstka Jana Bouš-
ková, pěvci Kateřina Kněžíková a Jan Martiník, 
houslisté Jiří Vodička a Jan Mráček a trombonis-
té Robert Kozánek a Lukáš Moťka. V listopadu 
uvedeme dlouho připravovaný projekt s názvem 
„Koncert pro svobodu a demokracii“. Obsahově 
vychází z historie České flharmonie a svou hu-
dební náplní bude odrážet téma lidské svobody 
a nezávislosti. Letos jsme do programu zařadili 
Kabeláčovo Mysterium času a Šostakovičovu 
Leningradskou symfonii, tedy díla, která jsou 
s tématem svobody bytostně spojena. 

Ze zahraničních aktivit bych rád upozornil na 
letní rezidence v San Sebastiánu a Edinburghu, 
asijské turné plánované na podzim, a především 
výroční turné po evropských metropolích, které 
nás zavede do Vídně, Paříže, Bruselu, Amster-
damu a Londýna. 

Za možnost udržovat takto pestrou šíři aktivit 
České flharmonie bychom rádi poděkovali na-
šemu zřizovateli, Ministerstvu kultury České 
republiky, a také České spořitelně, Škodě Auto 
a dalším partnerům a mecenášům. Vám, našim 
posluchačům, děkujeme za přízeň a zájem a tě-
šíme se na setkávání s vámi v celé 125. sezoně. 

S úctou 
David Mareček 
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ČESKÁ FILHARMONIE 

„Česká flharmonie patří k oné hrstce orchestrů, 
které si dokázaly zachovat jedinečnou identi-
tu. Ve stále globalizovanějším hudebním světě, 
v němž se stírají rozdíly, si orchestr díky své 
ušlechtilé tradici uchoval osobitý výraz i zvuk, 
díky čemuž je dnes jedním ze světových umě-
leckých klenotů. Pro umělce není větší vyzna-
menání, než se stát součástí a hlavou instituce, 
která sdílí jeho hodnoty a je stejně oddaná hu-
debnímu umění.“ 

Semjon Byčkov 

Česká flharmonie, jíž je v této sezoně 125 let, 
odehrála svůj první koncert 4. ledna roku 1896. 
V Rudolfnu tehdy pod taktovkou samotného 
Antonína Dvořáka uvedla čistě dvořákovský 
program, jehož součástí byla i světová premi-
éra skladatelových Biblických písní č. 1 až 5. 
Dnes se orchestru dostává uznání nejen za jeho 
kanonické interpretace hudby českých sklada-
telů, kterou propaguje od svého založení, ale je 
znám také svým silným vztahem k dílu Dvořá-
kových přátel Johannese Brahmse a Petra Iljiče 
Čajkovského a k hudbě Gustava Mahlera, který 
v roce 1908 dirigoval Českou flharmonii při svě-
tové premiéře své Sedmé symfonie. 

V pozoruhodné a slavné minulosti České flhar-
monie hrála roli geografcká poloha jejího půso-
biště v srdci Evropy i dramatické politické ději-
ny českých zemí, jejichž výmluvným symbolem 

je Smetanova Má vlast. První úplné provedení 
Mé vlasti se konalo v roce 1901 ve smíchovském 
pivovaru. V roce 1925 ji Václav Talich uvedl 
na prvním koncertě flharmoniků, který byl živě 
přenášen rozhlasem, a čtyři roky poté se stala 
i prvním dílem, jež orchestr nahrál na desku. 
Když Joseph Goebbels za nacistické okupace 
požadoval, aby Česká flharmonie vystoupila 
v Berlíně a v Drážďanech, šéfdirigent Talich 
dal jako vzdorné gesto na program právě Mou 
vlast. Tutéž skladbu pak v roce 1945 řídil Rafael 
Kubelík na „koncertě díkůvzdání“ za čerstvě 
osvobozené Československo a po pětačtyřiceti 
letech vybral Mou vlast znovu na program kon-
certu k prvním svobodným československým 
volbám. V roce 2018 pak vydala společnost 
Decca ke stému výročí české a slovenské nezá-
vislosti další nahrávku Mé vlasti, již s Českou 
flharmonií pořídil Jiří Bělohlávek. Na prvním 
abonentním koncertě České flharmonie v se-
zoně 2019/2020 dirigoval Mou vlast současný 
šéfdirigent a hudební ředitel orchestru Semjon 
Byčkov. 

Zatímco v Byčkovově druhé sezoně s Českou 
filharmonií vyvrcholil Projekt Čajkovskij, 
ve třetí sezoně zaměří orchestr svou pozornost 
na dílo Gustava Mahlera. Sezonu 2020/2021 
zahájí provedení Páté symfonie v Praze a Vídni, 
zatímco později v sezoně uvede orchestr během 
svých turné na Tchaj-wanu, v Číně, ve Španěl-
sku a na Slovensku další Mahlerovy symfonie, 
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které rovněž nahraje. Kromě abonentních kon-
certů, na nichž bude fgurovat hudba Dmitri-
je Šostakoviče, Antonína Dvořáka, Richarda 
Strausse, Wolfganga Amadea Mozarta, Serge-
je Rachmaninova a Johannese Brahmse uvede 
Byčkov s Českou flharmonií v premiéře rovněž 
díla Bryce Dessnera, Detleva Glanerta a To-
mase Larchera, tři z celkem čtrnácti skladeb, 
které Byčkov objednal u současných skladatelů 
na začátku svého působení v čele orchestru. 
Další novou iniciativou bude každoroční listo-
padový koncert připomínající výročí sametové 
revoluce. 

Celými dějinami orchestru se vinou dvě tematic-
ké linky – propagace hudby českých skladatelů 
a přesvědčení, že hudba může svým působe-
ním měnit lidské životy. Při svém založení byla 
Česká flharmonie defnována jakožto „spolek 
ku povznesení hudebního umění v Praze, ja-
kož i spolek pensijní členů orchestru Národní-
ho divadla v Praze, jich vdov a sirotků“, neboť 
výtěžek ze čtyř koncertů, jež ročně odehrála, 
pomáhal podporovat členy orchestru, kteří již 
nemohli vystupovat, a také nejbližší rodinné 
příslušníky zemřelých členů. 

Již ve dvacátých letech uváděl Václav Talich 
(šéfdirigent ČF v letech 1919 až 1941) první 
koncerty pro dělníky, mládež a dobrovolné 
spolky, jako byl Červený kříž, Sokol a Jedno-
ta slovanských žen, a v roce 1923 zorganizoval 
tři dobročinné koncerty pro ruské, rakouské 
a německé hudebníky, včetně členů Vídeňské 
a Berlínské flharmonie. Tohoto kurzu se Česká 
flharmonie drží i dnes a její veřejně prospěšná 
činnost je neméně rozmanitá a intenzivní. Vedle 

projektu Orchestrální akademie a nově založené 
Ceny Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky 
má flharmonie vypracovánu ucelenou strategii 
hudebního vzdělávání, v jejímž rámci spolupra-
cuje s více než čtyřmi sty škol. Do Rudolfna tak 
přijíždějí na koncerty či mistrovské kurzy lidé 
všech věkových skupin, ač návštěva Prahy zna-
mená pro některé z nich až čtyřhodinové ces-
tování. Motivační hudební a písňový program, 
který Česká flharmonie ve spolupráci se zpě-
vačkou Idou Kelarovou vytvořila pro rozsáh-
lou romskou komunitu v České republice a na 
Slovensku, pomohl ke zviditelnění a nalezení 
vlastního hlasu mnoha sociálně vyloučeným 
dětem a mladým lidem. V roce 2020 zahájí or-
chestr program výměnných vzdělávacích poby-
tů, v jehož rámci bude spolupracovat s britskou 
Královskou akademií hudby a čínským Cent-
rem interpretačních umění provincie Ťiang-su 
v Nankingu. 

Orchestr již v počátcích pomáhal prosazovat 
hudbu Bohuslava Martinů a v roce 1919 uve-
dl premiéru jeho České rapsodie. Podrobný 
seznam českých děl, která Česká flharmonie 
uvedla pod vedením Václava Talicha, zahr-
nuje mimo jiné světové premiéry Half-Time 
(Poločas) Bohuslava Martinů (1924) a Janáč-
kovy Sinfonietty (1926) a pražskou premiéru 
Janáčkova Tarase Bulby (1924). Propagátorem 
hudby Martinů byl i Rafael Kubelík, který po-
prvé uvedl jeho Polní mši (1946) a Symfonii 
č. 5 (1947). Karel Ančerl pak dirigoval Českou 
flharmonii v roce 1956 při premiéře skladate-
lových Symfonických fantazií (Symfonie č. 6). 
Právě se Symfonickými fantaziemi vystoupil 
orchestr dvakrát také na BBC Proms, poprvé 

v roce 1969 s šéfdirigentem Václavem Neuma-
nnem a podruhé v roce 2010 se sirem Johnem 
Eliotem Gardinerem. 

Praha odedávna přitahovala hudební sklada-
tele, mimo jiné i Wolfganga Amadea Mozarta. 
Poté, co zde měla velký úspěch jeho Figarova 
svatba, napsal přímo pro Prahu Dona Giova-
nniho a La clemenza di Tito. Obě premiéry, 
v letech 1787 a 1791, v Nosticově divadle osobně 
řídil. Pět let poté podnikl do Prahy dvě cesty 
Ludwig van Beethoven a znovu se do ní vrá-
til v roce 1798, kdy tu uvedl premiéru svého 
Klavírního koncertu č. 1. Jeho Sedmá symfonie 
byla zkomponována nedaleko, v dnešních Tep-
licích. Mahlerův vztah k českým zemím byl ještě 
silnější. Tento skladatel, narozený v české vesni-
ci Kaliště, ve svých třiadvaceti letech dirigoval 
v Královském městském divadle v Olomouci. 
Do Prahy poprvé přijel řídit orchestr Nového 
německého divadla a poté tu s Českou flhar-
monií uvedl ve světové premiéře svou Sedmou 
symfonii. 

Prvním zahraničním skladatelem, který sta-
nul za dirigentským pultem České flharmo-
nie, ovšem nebyl Mahler, nýbrž ještě před ním 
v roce 1906 Edvard Grieg. V roce 1930 vystou-
pil s Českou flharmonií Igor Stravinskij, jenž 
v Praze pod taktovkou Václava Talicha prove-
dl své Capriccio pro klavír a orchestr. Na Praž-
ském jaru roku 1947 dirigoval orchestr Leo-
nard Bernstein při evropské premiéře Symfonie 
č. 3 Aarona Coplanda a o dva roky později, 
v roce 1949, řídil flharmoniky Arthur Honegger 
v programu složeném z jeho vlastních skladeb. 
Na festivalu Pražské jaro v roce 1966 uvedl Da-

rius Milhaud s Českou flharmonií poprvé svou 
Hudbu pro Prahu a v roce 1996 dirigoval or-
chestr Krzysztof Penderecki při premiéře svého 
Koncertu pro klarinet a komorní orchestr. V po-
sledních sezonách Česká flharmonie na tradici 
dirigujících autorů navázala – Peter Eötvös uve-
dl v letech 2016 a 2019 v Rudolfnu své sklad-
by Speaking Drums a Jet Stream a v roce 2018 
představil Tomas Adès svůj Totentanz. 

K těmto jménům lze připojit jména mnoha dal-
ších mimořádných osobností, které s orchestrem 
v průběhu let spolupracovaly: Martha Argeri-
chová, Claudio Arrau, Jevgenij Kissin, Erich 
Kleiber, Leonid Kogan, Erich Leinsdorf, Lovro 
von Matačić, Ivan Moravec, Jevgenij Mravin-
skij, David Oistrach, Antonio Pedrotti, Svja-
toslav Richter, Mstislav Rostropovič, Gennadij 
Rožděstvěnskij, Wolfgang Sawallisch, Wolfgang 
Schneiderhan, George Szell, Henryk Szeryng, 
Bruno Walter a Alexander Zemlinsky. 
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SEMJON BYČKOV 
Šéfdirigent a hudební ředitel České flharmonie 

„Byčkov zahájil Projekt Čajkovskij, ambicióz-
ní ponor do skladatelova orchestrálního reper-
toáru, roku 2015 velkoryse pojatou a poněkud 
germánskou Patetickou symfonií. Po té násle-
doval přesvědčivý Manfred – temný, přízračný 
a divadelně vzrušující. Nyní je cyklus komplet-
ní – v raných, zřídka uváděných symfoniích re-
aguje Česká flharmonie na Byčkovovo svižné, 
pružné vedení se svěží energií, která uchvacu-
je. Její kontrastní podání dvou velkých milost-
ných příběhů – lyrického a romantického Ro-
mea a Julie a Francesky da Rimini, jež nahlíží 
do pekelné propasti – je uhrančivé a totéž platí 
i pro Třetí a Čtvrtou symfonii… K těmto symfo-
niím a ostatním orchestrálním dílům se budou 
posluchači vracet ještě hodně dlouho.“ 

Sunday Times, 15. srpna 2019 

V druhé sezoně, již Semjon Byčkov strávil 
za šéfdirigentským pultem České flharmonie 
a na pozici jejího hudebního ředitele, vyvrcholil 
Projekt Čajkovskij zahájený v roce 2015, tedy 
před Byčkovovým nástupem do čela orchest-
ru. Kromě vydání nahrávek všech Čajkovského 
symfonií, tří klavírních koncertů, Romea a Julie, 
Serenády pro smyčce a symfonické básně Fran-
cesca da Rimini u společnosti Decca Classics 
řídil Byčkov orchestr při rezidenčních vystou-
peních v Praze, Tokiu, Vídni a Paříži a poprvé 
jej také dirigoval na BBC Proms. Mezi nejvý-
znamnější vystoupení orchestru v Praze patřilo 
provedení Mé vlasti pod Byčkovovým vedením 

a také česká premiéra Requiem pro Hieronyma 
Bosche Detleva Glanerta. 

V sezoně 2020/2021 se těžiště zájmu přesune 
z Čajkovského na Mahlera, jehož symfonie 
bude Česká flharmonie uvádět doma i v zahra-
ničí a zároveň bude pokračovat v cyklu nahrá-
vek pro společnost Decca Classics. Pozornost se 
zaměří také na soudobou hudbu, neboť Byčkov 
s Českou flharmonií uvedou ve světové premié-
ře díla Bryce Dessnera, Detleva Glanerta a To-
mase Larchera, tedy tří ze čtrnácti skladatelů 
(devíti českých a pěti zahraničních), od nichž 
si orchestr na začátku Byčkovova působení ob-
jednal nové skladby. Po pražské premiéře bude 
Byčkov s Českou flharmonií uvádět Dessnero-
vu symfonii i Larcherův klavírní koncert, na-
psaný pro Kirilla Gersteina, ve Vídni, Paříži, 
Bruselu, Amsterodamu a Londýně. 

Byčkov je uznáván pro své interpretace kme-
nového repertoáru, ale úzce spolupracoval 
i s mnoha pozoruhodnými soudobými skla-
dateli, například s Lucianem Beriem, Henrim 
Dutilleuxem či Mauriciem Kagelem. V posled-
ních sezonách intenzivně pracoval také s René 
Staarem, Tomasem Larcherem, Richardem 
Dubugnonem, Detlevem Glanertem a Julia-
nem Andersonem a dirigoval premiéry jejich 
děl s Vídeňskou filharmonií, Newyorskou 
filharmonií, Královským orchestrem Con-
certgebouw a Symfonickým orchestrem BBC 
na BBC Proms. 
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Semjon Byčkov je stejně jako Česká flharmonie 
pevně spjat jak s východoevropskou, tak západ-
ní kulturou. Narodil se v Petrohradu (tehdejším 
Leningradu) v roce 1952, v roce 1975 emigro-
val do Spojených států a od poloviny osmde-
sátých let působí v Evropě. V dětství a mládí 
se mu v SSSR dostalo exkluzivního hudebního 
vzdělání, pro něž byl na základě svého talentu 
vybrán už ve věku pěti let. Původně se učil hře 
na klavír, později mu bylo nabídnuto studium 
na Glinkově škole sborového zpěvu a tam také 
ve věku třinácti let začal brát první lekce diri-
gování. V sedmnácti letech byl přijat na lenin-
gradskou konzervatoř do třídy legendárního Ilji 
Musina a o tři roky později zvítězil v prestižní 
Rachmaninovově dirigentské soutěži. Když mu 
však byla odepřena cena za vítězství – možnost 
dirigovat Leningradskou flharmonii –, rozhodl 
se tehdejší Sovětský svaz opustit. 

Když se Byčkov v roce 1989 do Petrohradu vrátil 
na pozici hlavního hostujícího dirigenta Petro-
hradské flharmonie, měl již za sebou úspěchy 
v USA, kde zastával funkci hudebního ředitele 
Grand Rapids Symphony Orchestra a orchestru 
Bufalo Philharmonic. Jeho mezinárodní kariéra 
začala ve Francii vystoupeními v Lyonské ope-
ře a na festivalu v Aix-en-Provence a poté, co 
na záskok dostal možnost dirigovat Newyorskou 
flharmonii, Berlínskou flharmonii a Královský 
orchestr Concertgebouw, začala jeho hvězda str-
mě stoupat. V roce 1989 byl jmenován hudebním 

ředitelem Orchestre de Paris, v roce 1997 šéfdiri-
gentem Symfonického orchestru Západoněmec-
kého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem a v roce 1998 
šéfdirigentem drážďanské Semperovy opery. 

Byčkovův symfonický i operní repertoár je širo-
ký. Diriguje na všech celosvětově významných 
operních scénách – v La Scale, Opéra National 
de Paris, drážďanské Semperově opeře, Vídeň-
ské státní opeře, Metropolitní opeře v New Yor-
ku, londýnské Královské opeře v Covent Gar-
den a madridském Teatro Real. Jakožto hlavní 
hostující dirigent festivalu Maggio Musicale Fi-
orentino si vydobyl uznání svým pojetím Janáč-
kovy Její pastorkyně, Schubertova Fierrabrase, 
Pucciniho Bohémy, Šostakovičovy Lady Mac-
beth Mcenského újezdu a Musorgského Borise 
Godunova, neboť všechna tato představení ob-
držela prestižní italskou cenu Premio Abbiati. 
K novým vídeňským inscenacím s Byčkovovou 
účastí patří Straussův Růžový kavalír a Daphne, 
Wagnerův Lohengrin a Parsifal a Musorgské-
ho Chovanština. V Londýně Byčkov debuto-
val v nové inscenaci Straussovy Elektry a dále 
v Královské opeře dirigoval rovněž nové insce-
nace Così fan tutte, Straussovy Ženy beze stínu 
a Wagnerova Tannhäusera. Z nejnovějších Byč-
kovových operních projektů lze uvést inscenaci 
Wagnerova Parsifala na festivalové scéně v Bay-
reuthu, Straussovu Elektru ve Vídeňské státní 
opeře a Wagnerova Tristana a Isoldu v Králov-
ské opeře v Covent Garden. 

Byčkov v sobě spojuje vrozenou muzikálnost 
s precizností vštípenou ruskou pedagogickou 
školou, a jeho koncertní vystoupení se proto 
vždy těší velké pozornosti. V Británii kromě 
pravidelného vystupování s Londýnským sym-
fonickým orchestrem zastává také čestné funkce 
u Symfonického orchestru BBC, s nímž každo-
ročně vystupuje v cyklu BBC Proms, a na Krá-
lovské hudební akademii, což v obou případech 
dokládá hloubku vzájemného vztahu. V Evropě 
Byčkov často vystupuje na turné s Královským 
orchestrem Concertgebouw a Mnichovskou 
flharmonií a pravidelně hostuje také u Vídeň-
ské a Berlínské flharmonie, lipského Gewand-
hausorchester, Orchestre National de France 
a Orchestra dell’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia. V USA lze navštívit jeho koncerty 
s Newyorskou flharmonií, orchestry Chicago 
Symphony a Los Angeles Symphony, Philadel-
phia Orchestra a Cleveland Orchestra. Kromě 
svých závazků u České flharmonie, s níž Byč-
kov v této sezoně absolvuje mimo jiné turné 
po Evropě a na Dálný východ, bude dirigovat 
také Vídeňskou flharmonii u příležitosti oslav 
150. výročí založení Musikvereinu. V Německu 
a Nizozemí vystoupí s Mnichovskou flharmo-
nií, lipským Gewandhausorchester a Králov-
ským orchestrem Concertgebouw, v Londýně se 
Symfonickým orchestrem BBC a Symfonickým 
orchestrem Královské hudební akademie a ve 
Spojených státech s Newyorskou flharmonií 
a Cleveland Orchestra. 

Z rozsáhlé spolupráce Semjona Byčkova se 
společností Philips vzešlo mnoho kompakt-
ních disků, na nichž Byčkov řídí Berlínskou 
flharmonii, Symfonický orchestr Bavorského 
rozhlasu, orchestr Concertgebouw, orchestr 
Philharmonia, Londýnskou flharmonii a Or-
chestre de Paris. Poté pořídil Byčkov v rámci 
třináctileté spolupráce (1997–2010) soubor vy-
nikajících nahrávek se Symfonickým orchestrem 
Západoněmeckého rozhlasu v Kolíně nad Rý-
nem. Na těchto nahrávkách lze nalézt komplet-
ní cyklus Brahmsových symfonií, skladby Ri-
charda Strausse (Elektra, Daphne, Život hrdiny, 
Metamorfózy, Alpská symfonie, Enšpíglova ši-
balství), Gustava Mahlera (Symfonie č. 3, Píseň 
o zemi), Dmitrije Šostakoviče (symfonie č. 4, 7, 
8, 10, 11), Sergeje Rachmaninova (Zvony, Sym-
fonické tance, Symfonie č. 2), Giuseppe Verdiho 
(Requiem), Detleva Glanerta a Yorka Höllera. 
Byčkovovo provedení Wagnerova Lohengrina 
z roku 2010 bylo v anketě časopisu BBC Mu-
sic Magazine vyhlášeno Nahrávkou roku a jeho 
verze Schmidtovy Symfonie č. 2 s Vídeňskou 
flharmonií se v tomtéž časopise stala Nahráv-
kou měsíce. Jeho interpretace Franckovy Sym-
fonie d moll pak byla vybrána jako doporučená 
nahrávka v pořadu Building a Library stanice 
BBC Radio 3. 

V roce 2015 byl Semjonu Byčkovovi udělen 
titul Dirigent roku v rámci International 
Opera Awards. 
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JAKUB HRŮŠA 
Hlavní hostující dirigent České flharmonie 

Jakub Hrůša je šéfdirigentem Bamberských 
symfoniků, hlavním hostujícím dirigentem 
České flharmonie a londýnského Philharmo-
nia Orchestra. 

Je častým hostem mnoha nejproslulejších svě-
tových orchestrů – v listopadu roku 2019 po-
prvé řídil Vídeňské filharmoniky a v sezoně 
2018/2019 debutoval s Berlínskými flharmo-
niky, Symfonickým orchestrem Bavorského roz-
hlasu, Orchestre de Paris a NHK Symphony 
a ke všem byl okamžitě pozván znovu. Vedle 
svých titulárních dirigentských pozic se těší 
také z úzkého vztahu s Královským orchestrem 
Concertgebouw, Clevelandským orchestrem, 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Newyorskou flharmonií, orchestrem 
lipského Gewandhausu, Chicagskými symfo-
niky, Vídeňskými symfoniky, Mahlerovým ko-
morním orchestrem, Deutsches Symphonie-Or-
chester Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Vídeňským rozhlasovým symfonickým 
orchestrem, Tokijským metropolitním symfo-
nickým orchestrem a Melbournským symfo-
nickým orchestrem. V sezoně 2019|2020 se na-
vrátil k Berlínským flharmonikům a debutoval 
s Pittsburskými symfoniky, v Curyšské opeře 
(nová inscenace Věci Makropulos) a v Nizo-
zemské národní opeře (nová inscenace Rusalky 
pro Holland Festival s Královským orchestrem 
Concertgebouw). V létě se opět vrátil na glyn-

debournský festival dirigovat operu Život pro-
stopášníka. 

Jeho vztah s předními vokálními a instrumen-
tálními sólisty zahrnoval v posledních sezonách 
spolupráci s takovými hvězdami, jako jsou Beh-
zod Abduraimov, Pierre-Laurent Aimard, Piotr 
Anderszewski, Leif Ove Andsnes, Emanuel Ax, 
Lisa Batiashvili, Joshua Bell, Jonathan Biss, Ye-
fm Bronfman, Rudolf Buchbinder, Renaud Ca-
puçon, Isabelle Faust, Bernarda Fink, Martin 
Fröst, Julia Fischer, Vilde Frang, Sol Gabetta, 
Véronique Gens, Christian Gerhaher, Kirill Ger-
stein, Vadim Gluzman, Karen Gomyo, Augustin 
Hadelich, Hilary Hahn, Barbara Hannigan, Ali-
na Ibragimova, Janine Jansen, Karita Mattila, 
Leonidas Kavakos, Sergej Chačatrjan, Denis 
Kožuchin, Lang Lang, Igor Levit, Jan Lisiec-
ki, Albrecht Mayer, Johannes Moser, Viktoria 
Mullova, Anne Sofe Mutter, Kristine Opolais, 
Stephanie d’Oustrac, Emmanuel Pahud, Olga 
Pereťatko, Jean-Guihen Queyras, Josef Špaček, 
Jean-Yves Tibaudet, Daniil Trifonov, Simon 
Trpčeski, Mitsuko Uchida, Klaus Florian Vogt, 
Yuja Wang, Frank Peter Zimmermann a Nikolaj 
Znaider. 

Jako operní dirigent je pravidelným hostem 
na festivalu v Glyndebourne, kde nastudoval 
opery Vanessa, Příhody lišky Bystroušky, Sen 
noci svatojánské, Carmen, Utahování šroubu, 
Don Giovanni a La bohème a tři roky působil 
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v roli hudebního ředitele projektu Glyndebourne 
On Tour. Mimoto také připravil představení pro 
Royal Opera House, Covent Garden (Carmen), 
Vídeňskou státní operu (nové nastudování Věci 
Makropulos), Opéra National de Paris (Rusalka 
a Veselá vdova), Frankfurtskou operu (Triptych) 
a Curyšskou operu (Věc Makropulos). 

Mezi jeho nahrávky se nově zařadily první dvě 
desky nového cyklu Dvořákových a Brahmso-
vých symfonií a Smetanova Má vlast s Bamber-
skými symfoniky (vydavatelství Tudor). Z dalších 
nahrávek zmiňme Bartókův i Kodályho Kon-
cert pro orchestr s Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin (Pentatone). S Tokyo Metropolitan Sym-
phony Orchestra také natočil Berliozovu Fantas-
tickou symfonii, Straussovu Alpskou symfonii 
a Sukova Asraela (Octavia Records), s Českou 
flharmonií a Nicolou Benedettim houslové kon-
certy Čajkovského a Brucha (Universal) a devět 
CD (Pentatone a Supraphon) českého reperto-
áru s PKF – Prague Philharmonia, jejímž byl 
v letech 2009–2015 hudebním ředitelem. 

Jakub Hrůša studoval dirigování na Akademii 
múzických umění v Praze, mimo jiné u Jiřího 
Bělohlávka. Momentálně je prezidentem sdru-
žení International Martinů Circle a Společnosti 
Antonína Dvořáka. V roce 2015 se stal prvním 
držitelem Ceny sira Charlese Mackerrase. 
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TOMÁŠ NETOPIL 
Hlavní hostující dirigent České flharmonie 

Tomáš Netopil zastává od sezony 2013/2014 
funkci hlavního hudebního ředitele Divadla 
a flharmonie Aalto v německém Essenu a od 
sezony 2018/2019 funkci hlavního hostujícího 
dirigenta České flharmonie. 

V létě roku 2018 založil v Kroměříži mezinárod-
ní Letní hudební akademii, která nabízí studen-
tům výjimečné umělecké podněty během lekcí 
i příležitost setkat se a pracovat s významnými 
mezinárodními hudebníky. V létě 2020 se aka-
demie propojí s mezinárodním hudebním fes-
tivalem Dvořákova Praha a vznikne Filharmo-
nie mladých Dvořákovy Prahy, v níž zasednou 
studenti konzervatoří a dalších hudebních škol 
vedení hráči České flharmonie. Tomáš Neto-
pil už dříve udržoval blízký vztah s festivalem 
Dvořákova Praha: v sezoně 2017/2018 byl jeho 
rezidenčním umělcem, řídil Essenskou flharmo-
nii na zahajovacím koncertě festivalu a na závě-
rečném koncertě provedl Dvořákovo Te Deum 
s Vídeňskými symfoniky. Vztah s festivalem se 
tímto upevnil i pro budoucnost. 

Zdrojem inspirace je pro něho především česká 
hudba, i proto je Tomáš Netopil jedním z hlav-
ních hostujících dirigentů České flharmonie. 
S ní a se sólisty Leifem Ove Andsnesem a Tru-
lsem Mörkem zakončil sezonu 2018/2019 dvě-
ma programy na festivalu Kissinger Sommer, 
první z nich byl živě přenášen Bavorským roz-
hlasem. Na jaře 2018 byl s Českou flharmonií 

na dlouhém zájezdu po Velké Británii a poté 
s ní provedl Mou vlast na zahajovacím koncer-
tě mezinárodního hudebního festivalu Pražské 
jaro, v přímém přenosu České televize. 

Tomáš Netopil je pravidelným hostem velkých 
operních domů. V roce 2008 debutoval v Saské 
státní opeře v Drážďanech a postupně zde nastu-
doval opery La clemenza di Tito, Rusalka, Pří-
hody lišky Bystroušky, Halévyho Židovku a Bu-
soniho Doktora Fausta. Následovaly úspěchy 
ve Vídeňské státní opeře, naposledy s Idomene-
em, Čarostřelcem a Leonorou. V opeře Národ-
ního divadla Brno uvede v dubnu 2020 Řecké 
pašije. Jedním z vrcholů jeho uplynulé sezony 
bylo nastudování Její pastorkyně v Nizozemské 
opeře v produkci Katie Mitchell, s Anette Dasch, 
Hannou Schwarz a Evelyn Helitzius v hlavních 
rolích. 

Nadcházející koncertní vystoupení Tomáše Ne-
topila zahrnují spolupráci s Orchestre National 
de France, Vídeňskými symfoniky, Orchestre 
National de Montpellier, RAI Torino, Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a to-
kijským Yomiuri Symphony Orchestra. Posled-
ní úspěchy zaznamenal s Orchestrem curyšské 
Tonhalle, Orchestre de Paris, London Philhar-
monic Orchestra, Filharmonií nizozemského 
rozhlasu, Královským orchestrem amsterdam-
ského Concertgebouw a Orchestre Philharmo-
nique de Monte Carlo. 
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Diskografe Tomáše Netopila u labelu Supra-
phon zahrnuje Janáčkovu Glagolskou mši 
(první nahrávka originální verze z roku 1927), 
Dvořákovy kompletní skladby pro violonce-
llo, Ariadnu a Dvojkoncert Bohuslava Martinů 
a Smetanovu Mou vlast se Symfonickým orches-
trem hl. m. Prahy FOK. 

V letech 2008–2012 zastával Tomáš Netopil po-
zici hudebního ředitele pražského Národního 
divadla. Vystudoval hru na housle a dirigování 
jak v České republice, tak poté na Royal Co-
llege of Music ve Stockholmu u profesora Jor-
my Panuly. V roce 2002 zvítězil v dirigentské 
soutěži Sira Georga Soltiho ve Frankfurtu nad 
Mohanem. 

ORCHESTR 

DIRIGENTI 
Semjon Byčkov šéfdirigent a hudební ředitel 
Jakub Hrůša hlavní hostující dirigent 
Tomáš Netopil hlavní hostující dirigent 

I. HOUSLE 
Jiří Vodička koncertní mistr 
Jan Mráček koncertní mistr 
Olga Šroubková koncertní mistr 
Irena Jakubcová 1. zástupce 
Magdaléna Mašlaňová 2. zástupce 
Ota Bartoš 
Luboš Dudek 
Marie Dvorská 
Jan Jouza 
Bohumil Kotmel 
Jiří Kubita 
Lenka Machová 
Viktor Mazáček 
Pavel Nechvíle 
Aida Shabuová 
Helena Skopová 
Zdeněk Starý 
Jindřich Vácha 
Milan Vavřínek 
Miroslav Vilímec 
Zdeněk Zelba 

II. HOUSLE 
Ondřej Skopový vedoucí skupiny 
Markéta Vokáčová 1. zástupce 
Václav Prudil 2. zástupce 
Petra Brabcová 
Xenie Dohnalová 
Zuzana Hájková 
Petr Havlín 
Pavel Herajn 
Jitka Kokšová 
Milena Kolářová 
Marcel Kozánek 
Veronika Kozlovská 
Jan Ludvík 
Vítězslav Ochman 
Jiří Ševčík 
Helena Šulcová 
Libor Vilímec 
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VIOLY 
Jaroslav Pondělíček vedoucí skupiny 
Pavel Ciprys 1. zástupce 
Dominik Trávníček 2. zástupce 
Pavel Hořejší 
Ondřej Kameš 
Jaroslav Kroft 
Jan Mareček 
Ondřej Martinovský 
Jaromír Páviček 
Jiří Poslední 
Jiří Řehák 
Jan Šimon 
René Vácha 
Lukáš Valášek 

VIOLONCELLA 
Václav Petr koncertní mistr 
Josef Špaček 1. zástupce 
Ivan Vokáč 2. zástupce 
Jakub Dvořák 
Josef Dvořák 
Jan Holeňa 
František Host 
Tomáš Hostička 
Jan Keller 
František Lhotka 
Peter Mišejka 
Marek Novák 
Karel Stralczynský 
Eduard Šístek 

KONTRABASY 
Adam Honzírek vedoucí skupiny 
Petr Ries 1. zástupce 
Pavel Nejtek 2. zástupce 
Ondřej Balcar 
Jaromír Černík 
Martin Hilský 
Jiří Hudec 
Tomáš Karpíšek 
Roman Koudelka 
Jiří Vopálka 

HARFY 
Jana Boušková vedoucí skupiny 
Barbara Pazourová zástupce 

FLÉTNY 
Andrea Rysová vedoucí skupiny, 1. hráč 
Naoki Sato 1. hráč 
Roman Novotný 
Jan Machat 
Petr Veverka 

HOBOJE 
Ivan Séquardt vedoucí skupiny, 1. hráč 
Jana Brožková 1. hráč 
Jiří Zelba 
Vojtěch Jouza 
Vladislav Borovka 

KLARINETY 
Tomáš Kopáček vedoucí skupiny, 1. hráč 
Jan Mach 1. hráč 
František Bláha 
Petr Sinkule 
Jan Brabec 

FAGOTY 
Ondřej Roskovec vedoucí skupiny, 1. hráč 
Jaroslav Kubita 1. hráč 
Martin Petrák 
Tomáš Františ 
Ondřej Šindelář 

LESNÍ ROHY 
Jan Vobořil vedoucí skupiny, 1. hráč 
Ondřej Vrabec 1. hráč 
Kateřina Javůrková 
Mikuláš Koska 
Jindřich Kolář 
Hana Sapáková 
Petra Čermáková 
Petr Duda 

TRUBKY 
Jaroslav Halíř vedoucí skupiny 
Stanislav Masaryk 1. hráč 
Ladislav Kozderka 1. hráč 
Jiří Šedivý 
Antonín Pecha 

TROMBONY 
Robert Kozánek vedoucí skupiny, 1. hráč 
Lukáš Moťka 1. hráč 
Karel Kučera 
Jan Perný 
Bohumil Tůma 

TUBA 
Karel Malimánek 

BICÍ NÁSTROJE 
Petr Holub vedoucí skupiny 
Michael Kroutil 1. tympanista 
Daniel Mikolášek 
Pavel Polívka 
Miroslav Kejmar 

KLAVÍR 
Václav Mácha 

ORCHESTRÁLNÍ AKADEMIE ČF 
V SEZONĚ 2020/2021 
Anna Masojídková housle 
Lukáš Holubík kontrabas 
Zdeněk Pazourek kontrabas 
Barbora Trnčíková hoboj 
Kryštof Koska lesní roh 
Roxana Hädler harfa 
Jakub Chmelař tuba 

A další hráči vybraní v konkurzech 
v březnu a červnu 2020. 



  
 

 
 
 
 

ČESKÁ FILHARMONIE 

ABONENTNÍ ŘADA 

A 

Dvě světové premiéry skladeb špičkových zahraničních autorů, koncertní provedení opery Příhody 
lišky Bystroušky, připomenutí výročí Ludwiga van Beethovena, Dvořákovy Biblické písně, 
7. a 9. symfonie, Sibelius a Mozart. Abonentní řada A posluchače provede velmi erudovaně hudeb-
ními dějinami i žánry, a to prostřednictvím těch nejpovolanějších: šéfdirigenta České flharmonie 
Semjona Byčkova, britské dirigentské legendy Johna Eliota Gardinera, stálého hosta v Rudolfnu 
Manfreda Honecka a šéfdirigenta BBC Symphony Orchestra Sakari Orama. Sólistické obsazení má 
řada A opravdu hvězdné: sopranistky Kateřina Kněžíková a Elena Tsallagova, mezzosopranistky 
Daniela Sindram a Jarmila Balážová, basbarytonista Albert Pesendorfer, dvakrát basista Jan Mar-
tiník, dále basista Boris Prýgl a klavírní duo Katia a Marielle Labèque. 
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PRELUDIA ABONENTNÍCH 
KONCERTŮ 

Česká flharmonie zve nejen své abonenty na 
pravidelná setkání před koncerty abonent-
ních cyklů A, B a C. Tedy na besedy a před-
nášky, které vás připraví, naladí a navnadí na 
program s Českou flharmonií. O skladatelích 
a skladbách, o souvislostech a zajímavostech 
hovoří dirigenti, sólisté nebo hudebníci České 
flharmonie, ale také muzikologové a hudební 
publicisté. V minulosti jimi byli dirigenti Ja-
kub Hrůša, Jiří Rožeň či Manfred Honeck, só-
listé Josef Špaček nebo Jan Mráček, hudebnice 
a hudebníci ČF Jana Boušková, Jana Brožková, 
Vladislav Borovka a Jan Vobořil, muzikologové 
Tomislav Volek či Aleš Březina. 

Abonentní koncerty řady A se konají vždy 
ve středu, čtvrtek a pátek od 19.30 hodin 
ve Dvořákově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 290 do 1400 Kč 
Ceny abonmá od 1550 do 4800 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních 
vstupenek v pokladně České flharmonie 
v Rudolfnu a on‑line na ceskaflharmonie.cz. 
Rezervace a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

Součástí Preludií jsou hudební či hudebně ob-
razové ukázky. Preludia nabízí Česká flharmo-
nie bezplatně jako bonus ke svým abonentním 
koncertům. Konají se od 18.30 hodin (v sobo-
tu od 14.00 hodin) v Sukově síni, pokud není 
uvedeno jinak. 

Slovem provázejí Eva Hazdrová-Kopecká, 
Jindřich Bálek, Pavel Ryjáček nebo Petr Kadlec. 

https://ceskafilharmonie.cz
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Listopad 2020 

25. 11. 2020 středa 
26. 11. 2020 čtvrtek 
27. 11. 2020 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

A1 

Leoš Janáček 
Příhody lišky Bystroušky, 
koncertní provedení opery 

Elena Tsallagova soprán 
Kateřina Kněžíková soprán 
Jarmila Balážová mezzosoprán 
Jan Martiník bas 
Boris Prýgl bas 
další pěvci v jednání 
Pražský flharmonický sbor 
Lukáš Vasilek sbormistr 
Kühnův dětský sbor 
Jiří Chvála sbormistr 
John Eliot Gardiner dirigent 

„Jednou zas tak čtu – byl tam zrovna obrázek, 
jak se Bystrouška vede se Zlatohřbítkem a nese 
si kytičku. Přišlo mi to hrozně k smíchu, jak 
se tam tak nafukovali. Myslila jsem, že nikdo 
neslyší, jak se nahlas směju. Milostpaní nebyla 
doma a pán byl v pracovně. Ale najednou se 
objevil ve dveřích kuchyně: ‚Prosím vas, oso-
bo, čemu se tak smějete?‘ ‚Ale tady Bystroušce, 
milostpane.‘ ‚Jaké Bystroušce?‘ ‚Copak oni to 
nečtou? Vždyť to psal pan redaktor Těsnohlí-
dek z Lidovek.‘ Podala jsem mu noviny, on se 
díval na obrázek, četl si, začal se usmívat a já 
mu povídám: ‚Milostpane, oni přece tak dobře 
znají, co si zvířata povídají, pořád ty hlasy ptá-
ků zapisujou – z toho by byla, panečku, opera!‘ 
On na to nic. Jen se začal shánět po každém 
pokračování Bystroušky.“ 

Tak začal příběh jedné z nejslavnějších světo-
vých oper dvacátého století, jak ho popisuje 
hospodyně u Janáčků Marie Stejskalová v roce 
1920. K práci na opeře se Janáček dostal až 
o dva roky později, jak píše své přítelkyni Ka-
mile Stösslové: „Pracuji již na dívčím románě 
‚Liška Bystrouška‘. Už nemám pokdy na sebe 
myslet. Žádného roku jsem tolik duševně nepra-
coval jako letos.“ Úspěšný seriál Rudolfa Těs-
nohlídka s ilustracemi Stanislava Lolka si musel 
Janáček upravit do podoby operního libreta, 
které naplnil překrásným hudebním obsahem, 
spojujícím svět přírody s lidskými osudy. Janáč-
kův hudební svět je tak sugestivní, že vás i bez 
kulis a kostýmů přenese do bílovických lesů, 
beskydské přírody nebo kamkoli jinam, kde 
byste si přáli prožít jeden z nejhezčích příběhů 
života, jaký byl v opeře zpracován. 
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A2 

Leden 2021 

13. 1. 2021 středa 
14. 1. 2021 čtvrtek 
15. 1. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

Ludwig van Beethoven 
Symfonie č. 6 F dur, op. 68 „Pastorální“ 

Ludwig van Beethoven 
Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“ 

Manfred Honeck dirigent 

Souborné provedení Beethovenových symfonií 
uzavřou dvě z nejznámějších, Pastorální a Osu-
dová, v interpretaci Manfreda Honecka. Obrá-
cené pořadí, v němž Pátá symfonie následuje 
po Šesté, nezvolil Manfred Honeck náhodou. 
Přesně takto zazněly obě symfonie při premi-
éře 22. prosince 1808 v Divadle na Vídeňce. 
Celý program byl však mnohem delší. Po Šes-
té symfonii přišla árie Ah perfido, Gloria ze 
Mše C dur, Čtvrtý klavírní koncert v autorově 
podání a po přestávce Pátá symfonie, Sanctus 
a Benedictus ze Mše C dur, Beethovenova só-
lová klavírní improvizace a na závěr Chorální 
fantazie. Koncert trval přes čtyři hodiny a nevy-
volal přílišné nadšení, protože se konal za dosti 
nepříznivých podmínek: orchestr měl jen jednu 
zkoušku a publikum unavila i délka programu. 
Co my bychom přitom dnes dali za možnost 
slyšet Beethovena improvizovat! 

Půl roku po vydání Osudové tiskem přinesl její 
brilantní analýzu a nadšenou recenzi E. T. A. 
Hofmann a brzy nato se stala jednou z klíčo-
vých skladeb celé hudební historie a inspirací 
pro Brahmse, Čajkovského, Brucknera, Mahlera 
i Berlioze. Osudovou symfonií se otvírala jedna 
z nejproslulejších koncertních síní světa, vídeň-
ský Musikverein, zněla na inauguračním kon-
certě Newyorské flharmonie v roce 1842 a při 
svém návratu do čela České flharmonie v roce 
2012 si ji vybral i Jiří Bělohlávek. Pastorální 
symfonie je jedním z mála Beethovenových děl, 
které má programní obsah. Beethoven přírodu 
miloval a trávil v ní hodně času. O obsahu sym-
fonie se však vyjádřil v tom smyslu, že je spíše 
„vyjádřením pocitů než výtvarným popisem“. 
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Únor 2021 

3. 2. 2021 středa 
4. 2. 2021 čtvrtek 
5. 2. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

A3 

Bryce Dessner 
symfonická skladba pro orchestr 
(světová premiéra) 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Koncert pro dva klavíry a orchestr č. 10 
Es dur, K 365 

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

Katia a Marielle Labèque klavíry 
Semjon Byčkov dirigent 

Americký skladatel a kytarista Bryce Dessner 
žije v Paříži a se Semjonem Byčkovem ho pojí 
mnohaleté přátelství. Je kytaristou rockové 
kapely The National a zároveň uznávaným 
skladatelem, jehož díla v premiéře uvedly na-
příklad Losangeleská flharmonie, Ensemble 
Intercontemporain, Kronos Quartet nebo Ka-
tia a Marielle Labèque. Mezi jeho blízké spo-
lupracovníky patří Philipp Glass a Steve Re-
ich, ale také Paul Simon nebo flmový režisér 
Alejandro González Iñárritu, k jehož flmu Te 
Revenant (Zmrtvýchvstání) vytvořil Dessner 
hudbu. Dva klavíry, které se rozezní v Moza-
rtově Koncertu Es dur, jsou zároveň hybatelem 
celé první poloviny programu, protože práce 
Bryce Dessnera pro Katiu a Marielle Labèque 
podnítila Byčkovův hlubší zájem o jeho dílo. 

K oslavě 125. výročí založení České flharmo-
nie si vybral Semjon Byčkov provedení tří vr-
cholných symfonií Antonína Dvořáka, který stál 
před orchestrem i při jeho prvním vystoupení. 
Tehdy, konkrétně 4. ledna 1896, zazněla i Dvo-
řákova Novosvětská symfonie, po jejíž světové 
premiéře napsal kritik New York Times: „Nej-
dřív budiž řečeno, že dr. Dvořák prokázal své 
dokonalé mistrovství symfonické skladby tím, 
že se úspěšně dokázal vyhnout pasti, do níž se 
chytají američtí skladatelé. Dr. Dvořák totiž pro-
nikl do ducha černošské hudby a pak vynalezl 
svá vlastní témata. Učinil ze sebe dokonalého 
mistra v ovládnutí základních rytmických a har-
monických zvláštností černošských melodií…“ 
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Březen 2021 

24. 3. 2021 středa 
25. 3. 2021 čtvrtek 
26. 3. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

A4 

Detlev Glanert 
Prager Sinfonie (Pražská symfonie) 
Lyrické fragmenty podle Franze Kafky 
pro mezzosoprán, basbaryton a orchestr 
(světová premiéra) 

Antonín Dvořák 
Symfonie č. 7 d moll, op. 70 

Daniela Sindram mezzosoprán 
Albert Pesendorfer basbaryton 
Semjon Byčkov dirigent 

Temná atmosféra Dvořákovy Sedmé symfonie 
předznamenává její dramatický výraz i kom-
poziční závažnost. Dvořák chtěl vytvořit dílo 
odkazující k beethovenovské a brahmsovské 
tradici, což se mu podařilo, aniž by přitom 
ztratil cokoli ze své melodické invence a tvůrčí 
lehkosti. Dvořák ji vytvořil na objednávku lon-
dýnské Filharmonické společnosti a s vědomím, 
že pro tutéž společnost psal Beethoven svoji De-
vátou symfonii, ji chtěl napsat tak, „aby hýbala 
světem“. Po premiéře v St. James Hall popsal 
Dvořák reakci publika takto: „Symfonie se lí-
bila velice a obecenstvo mne přijalo a uvítalo 
nejokázalejším způsobem. Po každé větě byl 
rámus a k posledku vyvoláván až dost, všec-
ko zrovna tak jako u nás. To je však pro mne 
vždy věcí vedlejší. Hlavní věc je, že symfonie, 
ačkoliv byly pouze dvě zkoušky, šla znameni-
tě.“ Londýnská premiéra se konala na jaře 1885 
a již na podzim téhož roku ji Dvořák dirigoval 
v Rudolfnu. O světový věhlas Sedmé symfo-
nie se zasloužili dirigenti Hans Richter, Arthur 
Nikisch a Hans von Bülow, jemuž po berlínské 
premiéře Dvořák do partitury nadšeně vepsal: 
„Sláva! Tys toto dílo přivedl k životu!“ 

V první polovině večera i my dostaneme mož-
nost zažít slavnostní pocit z provedení světové 
premiéry nové skladby. Detlev Glanert patří 
takřka k „dvorním“ autorům Semjona Byčko-
va, který letos v Praze uvedl jeho Requiem za 
Hieronyma Bosche. Glanertův kompoziční styl 
je ovlivněn Mahlerovou a Ravelovou hudbou. 
Jako úspěšný operní autor, využívající komuni-
kační síly lidského hlasu, si i pro svou Pražskou 
symfonii Glanert zvolil dva pěvecké sólisty. 
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Duben 2021 

21. 4. 2021 středa 
22. 4. 2021 čtvrtek 
23. 4. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

A5 

Antonín Dvořák 
Biblické písně, op. 99 

Jean Sibelius 
Symfonie č. 2 D dur, op. 43 

Jan Martiník bas 
Sakari Oramo dirigent 

Biblické písně jsou nejen reminiscencí prvního 
koncertu České flharmonie v roce 1896 pod 
taktovkou Antonína Dvořáka, ale také vzpomín-
kou na nedávno zesnulého šéfdirigenta Jiřího 
Bělohlávka. Biblické písně byly totiž poslední 
orchestrální nahrávkou, kterou Jiří Bělohlávek 
s Českou flharmonií pořídil. Sólistou byl tehdy 
rovněž Jan Martiník a náhodná není ani volba 
dirigenta tohoto programu. Sakari Oramo pře-
vzal po Jiřím Bělohlávkovi vedení Symfonic-
kého orchestru BBC a na jeho pozvání přijel 
v lednu 2017 poprvé řídit Českou flharmonii. 
Tento abonentní večer s díly Antonína Dvořá-
ka a Jeana Sibelia je výsledkem oboustranné 
náklonnosti dirigenta a hudebníků. 

Dvořák napsal Biblické písně za pouhé tři týdny 
v březnu 1894, jen tři měsíce po premiéře No-
vosvětské symfonie. Podnětem k jejich kompo-
zici nebyla žádná vnější objednávka, ale pouze 
autorova vnitřní potřeba, opřená o důvěrně zná-
mé texty z jeho vlastního výtisku Bible kralické. 

Sibeliova Druhá symfonie má pro fnskou kultu-
ru stejný význam jako Dvořákova Novosvětská 
pro nás. Je skladatelovou nejznámější a nejčas-
těji hranou symfonií a v době svého vzniku byla 
výrazem fnského vzdoru proti ruské okupaci. 
Po prvním provedení Druhé symfonie se Sibe-
lius stal rázem národním hrdinou a podobně 
vřelého přijetí se dílu dostalo i ve světě. Pod-
le dirigenta Osmo Vänskä je Druhá symfonie 
„spjata s naším národním bojem za nezávislost, 
ale zosobňuje také zápas, krizi a obrat k lepší-
mu v životě jedince. Díky tomu je tak dojemná.“ 
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Červen 2021 

9. 6. 2021 středa 
10. 6. 2021 čtvrtek 
11. 6. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

A6 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur 
„Straßburg“, K 216 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symfonie č. 25 g moll, K 183 

Johannes Brahms 
Symfonie č. 1 c moll, op. 68 

Leonidas Kavakos housle, dirigent 

Když v prosinci minulého roku vystoupil s Čes-
kou filharmonií Leonidas Kavakos poprvé 
v dvojroli sólisty a dirigenta, bylo zřejmé, že hrá-
či i sólista si budou chtít toto spojení co nejdříve 
zopakovat. Hudební i lidské porozumění mezi 
nimi bylo patrné na pódiu i v hledišti, a jakmile 
se naskytla příležitost svěřit jeden z programů 
nové sezony této mimořádné umělecké osobnos-
ti, neváhali jsme ani vteřinu. Minulý program 
byl poctou Ludwigu van Beethovenovi, tento-
krát zvolil Leonidas Kavakos pro svá pražská 
vystoupení díla Mozartova a Brahmsova. 

Symfonii i houslový koncert, které uslyšíte 
v první části programu, jsou díly velmi mladé-
ho skladatele. Houslový koncert G dur napsal 
Mozart v devatenácti letech a Symfonii g moll 
dokonce v pouhých sedmnácti. V dopise své-
mu otci nazval koncert G dur „Štrasburským 
koncertem“, což muzikologové přisuzují použití 
místního tanečního tématu v úvodu třetí věty. 
Symfonii se zase přezdívá „Malá g moll“, aby 
se odlišila od své slavnější jmenovkyně s pořa-
dovým číslem 40. Proslavil ji český flmový reži-
sér Miloš Forman, když si ji vybral jako úvodní 
hudbu svého slavného flmu Amadeus. 

„Hoch auf’m Berg, tief im Tal grüß ich dich viel 
tausend mal!“ „Z výšky hor, z hlubin údolí, 
pozdravuji tě nastotisíckrát!“ Pastýřskou píseň 
s tímto textem slyšel Brahms v Alpách a jako 
narozeninový pozdrav Claře Schumannové ji 
vložil do úvodu čtvrté věty své první symfonie. 
Díky kompozičnímu mistrovství i použití pa-
rafráze na Ódu na radost bývá tato symfonie 
někdy nazývána Beethovenovou Desátou. 



 
   

 
 
 
 

   

ČESKÁ FILHARMONIE 

ABONENTNÍ ŘADA 

B 

Také abonentní řada B nabízí koncertní provedení opery – Ariadny Bohuslava Martinů pod taktov-
kou hlavního hostujícího dirigenta Tomáše Netopila a se sopranistkou Jessicou Muirhead v hlavní 
roli. Ve světové premiéře zazní klavírní koncert Tomase Larchera v podání Kirilla Gersteina. Zazní 
dvě symfonie Antonína Dvořáka, první Mahlerova a vedle toho pestrá směsice dalších orchestrálních 
skladeb a instrumentálních koncertů. Specifcký španělský program představí dirigent Juanjo Mena 
spolu s harfstkou Janou Bouškovou. Poprvé se pražskému publiku představí houslistka Karen 
Gomyo nebo violista Lawrence Power. Nebudou chybět ani známí a oblíbení sólisté Jan Mráček 
a Gautier Capuçon. Vedle již zmíněných dirigentů připraví další tři programy šéfdirigent České 
flharmonie Semjon Byčkov a dva programy hlavní hostující dirigenti Jakub Hrůša a Tomáš Netopil. 
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PRELUDIA ABONENTNÍCH 
KONCERTŮ 

Česká flharmonie zve nejen své abonenty na 
pravidelná setkání před koncerty abonent-
ních cyklů A, B a C. Tedy na besedy a před-
nášky, které vás připraví, naladí a navnadí na 
program s Českou flharmonií. O skladatelích 
a skladbách, o souvislostech a zajímavostech 
hovoří dirigenti, sólisté nebo hudebníci České 
flharmonie, ale také muzikologové a hudební 
publicisté. V minulosti jimi byli dirigenti Ja-
kub Hrůša, Jiří Rožeň či Manfred Honeck, só-
listé Josef Špaček nebo Jan Mráček, hudebnice 
a hudebníci ČF Jana Boušková, Jana Brožková, 
Vladislav Borovka a Jan Vobořil, muzikologové 
Tomislav Volek či Aleš Březina. 

Abonentní koncerty řady B se konají vždy 
ve středu, čtvrtek a pátek od 19.30 hodin 
ve Dvořákově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 290 do 1400 Kč 
Ceny abonmá od 1550 do 4800 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních vstupenek 
v pokladně České flharmonie v Rudolfnu 
a on‑line na ceskaflharmonie.cz. 
Rezervace a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

Součástí Preludií jsou hudební či hudebně ob-
razové ukázky. Preludia nabízí Česká flharmo-
nie bezplatně jako bonus ke svým abonentním 
koncertům. Konají se od 18.30 hodin (v sobo-
tu od 14.00 hodin) v Sukově síni, pokud není 
uvedeno jinak. 

Slovem provázejí Eva Hazdrová-Kopecká,  Jin-
dřich Bálek, Pavel Ryjáček nebo Petr Kadlec. 

https://ceskafilharmonie.cz
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B1 

Říjen 2020 Dmitrij Šostakovič 
Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll, 

7. 10. 2020 středa op. 77
8. 10. 2020 čtvrtek 
9. 10. 2020 pátek Antonín Dvořák 

Symfonie č. 8 G dur, op. 88 19.30 Dvořákova síň 

Karen Gomyo housle 
Semjon Byčkov dirigent 

Krátce po druhé světové válce se Šostakovič tě-
šil relativnímu klidu a mohl se nerušeně věno-
vat komponování. V této atmosféře začal psát 
První houslový koncert, po jehož dokončení 
se však politická situace v Sovětském svazu vý-
razně zhoršila. Šostakovič se stále více zajímal 
o barokní hudební formy, proto i svůj houslový 
koncert rozdělil na čtyři části místo obvyklých 
tří. Barokní je i jejich tempové rozdělení poma-
lu-rychle-pomalu-rychle a forma passacaglie po-
užitá ve třetí větě. V koncertu se poprvé objeví 
kryptogram Šostakovičova jména tvořený tóny 
d, es, c, h. Premiéru uvedl David Oistrach, jemuž 
je dílo věnováno, spolu s Leningradskou flhar-
monií a Jevgenijem Mravinským 29. října 1955. 

Premiéra Dvořákovy Osmé symfonie se konala 
v Rudolfnu 2. února 1890 za řízení skladatele. 
Ačkoli se jí občas přisuzuje název „Anglická“, 
vznikla celá na Vysoké u Příbrami a její melodi-
ka je navýsost slovanská. Označení „Anglická“ 
vyvolal souběh tří událostí: jednak Dvořáko-
va roztržka s nakladatelem Simrockem, který 
mu odmítal platit adekvátní honoráře za jeho 
skladby, a tak autor přenechal Osmou symfonii 
londýnskému vydavatelství Novello. Druhou 
událostí bylo uvedení symfonie v Cambridge 
u příležitosti udělení čestného doktorátu Dvo-
řákovi. A do třetice označení Dvořáka po lon-
dýnské premiéře v anglickém tisku za jediného 
právoplatného Beethovenova nástupce: „Ten 
jediný, ačkoli se stejně jako Brahms snaží dr-
žet Beethovenovy školy, je schopen přinést do 
symfonie zřetelně nový prvek.“ 
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Prosinec 2020 

16. 12. 2020 středa 
(v rámci festivalu 
Dny Bohuslava Martinů) 
17. 12. 2020 čtvrtek 
18. 12. 2020 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

B2 

Antonín Dvořák 
Symfonie č. 6 D dur, op. 60 

Bohuslav Martinů 
Ariadna, lyrická opera o jednom dějství, 
H 370, koncertní provedení opery 
Operu uvedeme ve francouzském originále. 

Jessica Muirhead soprán 
Zoltan Nagy baryton 
Richard Samek tenor 
Jozef Benci bas 
Peter Mikuláš bas 
Členové Pražského 
flharmonického sboru 
Lukáš Vasilek sbormistr 
Tomáš Netopil dirigent 

Zařazení Dvořákovy Šesté symfonie do advent-
ního času není náhodné. Václav Talich jí říkal 
„vánoční symfonie“, vycházeje přitom z půvab-
né melodiky pomalé věty. Celá symfonie je pro-
dchnuta štěstím a klidem, který autor v době 
její kompozice prožíval. Konečně se mu dostalo 
mezinárodního uznání, jeho skladby se začaly 
hrát ve Vídni, Berlíně, Londýně a dalších svě-
tových metropolích. Dostával objednávky od 
nejvýznamnějších hudebních institucí a nová 
symfonie nastoupila triumfální cestu z Prahy 
do Lipska, Drážďan, Kolína nad Rýnem, Frank-
furtu, Vídně a Budapešti. Během zkoušek na 
londýnskou premiéru napsal Dvořákovi dirigent 
Hans Richter: „Dnes ráno první zkouška Vašeho 
nádherného díla. Jsem pyšný na věnování. Or-
chestr přímo nadšen. V pondělí 15. jest provede-
ní večer v 8 hodin. Jsem jist velikým úspěchem. 
Je však také s láskou nastudováno…“ 

Vánočním dárkem je i koncertní nastudování 
Ariadny Bohuslava Martinů. Oceňovanou na-
hrávku této půvabné jednoaktovky pořídil To-
máš Netopil s Essenskými flharmoniky v roce 
2016 a po čtyřech letech připraví jeho živé 
uvedení v Praze. Téseův návrat zpracovaný 
Georgesem Neveux do podoby divadelní hry byl 
pro Martinů oddechovou látkou: „Píšu novou 
malou operu, jeden akt, také abych si trochu od-
počinul od té velké opery Řeckých pašijí, které 
dají hodně práce.“ Známý příběh o královské 
dceři Ariadně, která pomůže Téseovi zabít Mi-
notaura, dokázal Martinů zhudebnit za pouhý 
měsíc v létě 1958. 
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B3 

Leden 2021 Richard Strauss 
Don Quijote, symfonická báseň, op. 35 

27. 1. 2021 středa 
28. 1. 2021 čtvrtek Sergej Rachmaninov 
29. 1. 2021 pátek Symfonické tance, op. 45 
19.30 Dvořákova síň Gautier Capuçon violoncello 

Lawrence Power viola 
Semjon Byčkov dirigent 

Když se v říjnu 1921 zeptal newyorský reportér 
Richarda Strausse, které ze svých děl má nejra-
ději, skladatel odpověděl, že jsou to ta, „která 
nejlépe vystihují mě a mé názory: Zarathustra, 
Quijote a Domestica.“ Síla Dona Quijota spo-
čívá v tom, že kromě popisu samotného příbě-
hu dokázal Strauss vyjádřit i duševní proměny 
jednotlivých postav kompoziční prací s tématy, 
která je představují. Dona Quijota ztvárňuje só-
lové violoncello místy střídané houslemi, San-
cho Panzu svěřil Strauss klarinetu a tenorové 
tubě a Dulcineu hoboji. Podle anglického kriti-
ka Ernesta Newmana od Bachových dob nikde 
jinde nenajdeme takovou kombinaci „nevyčer-
patelné inspirace a fantazie“. Strauss dokončil 
Dona Quijota roku 1897 v Mnichově a premiéra 
se konala o rok později v Kolíně nad Rýnem. 

Symfonické tance Sergeje Rachmaninova slyše-
lo publikum poprvé v úpravě pro dva klavíry, 
jíž se spolu s autorem ujal Vladimir Horowitz. 
Orchestrální premiéru připravil v lednu 1941 
Eugene Ormandy s Filadelfským orchestrem. 
Před posluchači se otevřel úchvatný a pod-
manivý zvukový svět plný bohatých harmonií 
a nápaditých rytmů, které si nezadají se Stra-
vinského Svěcením jara. Najdeme zde citace 
Korsakovova Zlatého kohoutka, téma sekvence 
Dies Irae i Rachmaninovovu Celonoční vigilii, 
která jako symbol vzkříšení nad tématem smrti 
zvítězí. Mimořádným činem je i použití altové-
ho saxofonu jako sólového nástroje. Zvuková 
krása, kompoziční mistrovství a nevyčerpatelný 
pramen hudebních nápadů činí ze Symfonic-
kých tanců jednu z nejpůsobivějších skladeb 
dvacátého století. 
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Březen 2021 

10. 3. 2021 středa 
11. 3. 2021 čtvrtek 
12. 3. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

B4 

Joaquín Turina 
Danzas fantásticas, op. 22 

Joaquín Rodrigo 
Concierto de Aranjuez (verze pro harfu) 

Claude Debussy 
Iberia, druhá část z cyklu Obrazy 

Maurice Ravel 
Bolero 

Jana Boušková harfa 
Juanjo Mena dirigent 

Na výlet do Španělska hýřícího barvami, zvuky 
a vůněmi nás vezme španělský dirigent stojí-
cí v čele orchestru BBC Philharmonic, Juanjo 
Mena. Zahájí ho Fantastické tance, nejznámější 
dílo Joaquína Turiny z roku 1919. Přestože jsou 
původně zkomponovány pro sólový klavír, pro-
slavila je až jejich orchestrální verze. 

Rodrigův Aranjuezský koncert nás přenese do 
zahrad královského paláce v Aranjuezu, který 
postavil v šestnáctém století král Philip II. Ro-
drigovi se dokonale podařilo napodobit hud-
bou zvuky přírody. První větu popisuje jako 
„plnou rytmu a energie“, druhá věta je dialogem 
mezi harfou a sólisty z orchestru na hoboj, fa-
got, anglický a lesní roh. Třetí část je imitací 
dvorního tance. Premiéry se uskutečnily v roce 
1940 v Barceloně i Madridu se sólovou kyta-
rou a teprve roku 1974 Rodrigo skladbu přepsal 
na žádost Nicanora Zabalety pro harfu. Slav-
né verze Aranjuezského koncertu natočili také 
famenkový kytarista Paco de Lucía a jazzový 
trumpetista Miles Davis, který se inspiroval po-
malou větou. 

Uličkami a cestami Španělska, nočními vůněmi 
i svátečním ránem projdeme s Debussyho sym-
fonickým obrazem Iberia a večer uzavře jedna 
z nejznámějších skladeb vůbec, Ravelovo Bo-
lero. Přitom nechybělo mnoho a tento klasický 
„hit“ vůbec nespatřil světlo světa. Ravel chtěl 
na žádost Idy Rubinstein původně jen instru-
mentovat Albénizovu skladbu Iberia, jenže k ní 
dlouho nemohl získat práva. Když se to koneč-
ně podařilo, měl už Ravel jiný plán: „Napsat 
téma, trvající zhruba minutu, a osmnáct minut 
ho opakovat.“ 
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Duben 2021 

14. 4. 2021 středa 
15. 4. 2021 čtvrtek 
16. 4. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

B5 

Leoš Janáček 
Putování dušičky, koncert pro housle 
a orchestr 

Josef Suk 
Triptych, op. 35 
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave!, 
op. 35a 
Legenda o mrtvých vítězích, op. 35b 
V nový život, op. 35c 

Bedřich Smetana 
Triptych 
Richard III., op. 11 
Valdštýnův tábor, op. 14 
Hakon Jarl, op. 16 

Jan Mráček housle 
Jakub Hrůša dirigent 

V hudebním světě se řadu let vede polemika, 
jak mají orchestry vytvářet dramaturgii. Jád-
ro sporu spočívá v tom, zda hlavní slovo patří 
dramaturgovi, nebo umělci. Program pátého 
abonentního večera cyklu B je příkladem dra-
maturgie sestavené dirigentem. Vodítkem pro 
něj byl zvukový účinek skladeb na posluchače 
a jádro programu určil dlouhodobý nahrávací 
projekt. S Jakubem Hrůšou natáčí Česká flhar-
monie kompletní dílo Josefa Suka, které vedle 
velkých symfonických děl tvoří několik kratších 
skladeb, mezi něž patří i slavná Svatováclav-
ská meditace a sokolský pochod V nový život, 
s nímž Suk zvítězil v anonymní skladatelské 
soutěži. Suk se tedy stal základním autorem 
večera a Jakubu Hrůšovi připadl nelehký úkol 
postavit kolem něj logický a přitom hudebně 
přitažlivý program. 

Švédské symfonické básně Bedřicha Smetany 
patří k jeho oblíbeným dílům a často je uvádí 
i na zahraničních pódiích. Na Sukově a Sme-
tanově triptychu se navíc zřetelně projevují 
charakteristické rysy a stylové odlišnosti obou 
skladatelů a jsou reprezentativní ukázkou toho 
nejlepšího z české symfonické tvorby. Číslo tři, 
které nás provází celým večerem, reprezentu-
je i trojice skladatelů, kterou otevře nejmlad-
ší z nich, Leoš Janáček, jehož Houslový kon-
cert zahraje koncertní mistr České flharmonie 
Jan Mráček, vítěz mezinárodní soutěže Fritze 
Kreislera ve Vídni. 
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B6 

Duben 2021 Tomas Larcher 
Koncert pro klavír a orchestr 

28. 4. 2021 středa (světová premiéra) 
29. 4. 2021 čtvrtek 
30. 4. 2021 pátek Gustav Mahler 

Symfonie č. 1 D dur 19.30 Dvořákova síň 

Kirill Gerstein klavír 
Semjon Byčkov dirigent 

Kirill Gerstein se systematicky věnuje propagaci 
nových skladeb. Je to dáno mimo jiné cestou, 
která ho přivedla ke klasické hudbě. Původně 
chtěl být jazzovým pianistou, a vystudoval pro-
to prestižní univerzitu v Berklee, mezi jejímiž 
absolventy najdeme jména jako Diana Krall, 
John Scofeld, Hiromi, Alan Silvestri nebo Ho-
ward Shore. Z českých umělců zde studovali 
například Emil Viklický nebo Tomáš Kačo. Stu-
dium na Berklee vybavilo Kirilla Gersteina roz-
sáhlými znalostmi v oblasti jazzu a improvizace, 
které uplatňuje jak v klasickém repertoáru – na-
příklad při interpretaci Gershwinovy Rapsodie 
v modrém s využitím autentických improvizač-
ních prvků –, tak při studiu nových skladeb. 

Po absolutoriu Berklee se Gerstein přesunul do 
Budapešti, kde vystudoval klasický klavír, je-
muž se věnuje dodnes. Vyhledává náročná a po-
zoruhodná díla. Loni natočil Busoniho Klavírní 
koncert, který je považován za jeden z nejtěž-
ších na světě. Velký ohlas vzbudila také jeho 
nahrávka Klavírního koncertu Tomase Adè-
se, kterou vydala společnost Deutsche Gram-
mophon a Bostonský symfonický orchestr na 
albu řídí samotný autor. Skladby rakouského 
skladatele Tomase Larchera pravidelně uvá-
dí i Semjon Byčkov a koncert, který vznikl na 
objednávku České filharmonie, zopakujeme 
ve stejném obsazení také ve vídeňském Kon-
zerthausu. Mahlerova První symfonie v druhé 
půli večera je pokračováním kompletní nahráv-
ky, kterou připravujeme pro společnost Decca. 
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ABONENTNÍ ŘADA 

C 

Abonentní řadu C zahájí unikátní koncert věnovaný 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. 
Téměř na den přesně od této události zazní tři skladatelovy klavírní koncerty zahrané i dirigované 
rakouskou legendou Rudolfem Buchbinderem. Druhý koncert řady představí světovou premiéru 
díla českého skladatele Miloše Orsona Štědroně pro dva trombony – sólových partů se ujmou vyni-
kající flharmoničtí trombonisté. Pod taktovkou Davida Robertsona také zahraje Ivo Kahánek Ra-
velův koncert pro klavír levou rukou a zazní slavný Gershwinův Američan v Paříži. Tomáš Netopil 
představí v třetím programu dva méně známé skladatele spjaté nejprve s Brnem a poté s angažmá 
v zahraničí – Jana Nováka a Ericha Wolfganga Korngolda. V jeho houslovém koncertu se před-
staví koncertní mistr České flharmonie Jiří Vodička. Program završí Franckova Symfonie d moll. 
Čtvrtý koncert řady C připraví šéfdirigent České flharmonie Semjon Byčkov. V monumentálním 
Německém requiem Johannese Brahmse vystoupí sopranistka Chen Reiss a basista Boris Prýgl. 
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PRELUDIA ABONENTNÍCH 
KONCERTŮ 

Česká flharmonie zve nejen své abonenty na pra-
videlná setkání před koncerty abonentních cyklů 
A, B a C. Tedy na besedy a přednášky, které vás 
připraví, naladí a navnadí na program s Českou 
flharmonií. O skladatelích a skladbách, o sou-
vislostech a zajímavostech hovoří dirigenti, só-
listé nebo hudebníci České flharmonie, ale také 
muzikologové a hudební publicisté. V minulos-
ti jimi byli dirigenti Jakub Hrůša, Jiří Rožeň 
či Manfred Honeck, sólisté Josef Špaček nebo 
Jan Mráček, hudebnice a hudebníci ČF Jana 
Boušková, Jana Brožková, Vladislav Borovka 
a Jan Vobořil, muzikologové Tomislav Volek či 
Aleš Březina. 

Abonentní koncerty řady C se konají vždy ve 
čtvrtek a pátek od 19.30 hodin a v sobotu od 
15.00 hodin ve Dvořákově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 220 do 1100 Kč 
Ceny abonmá od 800 do 2900 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních 
vstupenek v pokladně České flharmonie 
v Rudolfnu a on‑line na ceskaflharmonie.cz. 
Rezervace a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

Součástí Preludií jsou hudební či hudebně ob-
razové ukázky. Preludia nabízí Česká flharmo-
nie bezplatně jako bonus ke svým abonentním 
koncertům. Konají se od 18.30 hodin (v sobo-
tu od 14.00 hodin) v Sukově síni, pokud není 
uvedeno jinak. 

Slovem provázejí Eva Hazdrová-Kopecká, Jin-
dřich Bálek, Pavel Ryjáček nebo Petr Kadlec. 

https://ceskafilharmonie.cz
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Prosinec 2020 

3. 12. 2020 čtvrtek 
4. 12. 2020 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

5. 12. 2020 sobota 

15.00 Dvořákova síň 

C1 

Ludwig van Beethoven 
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, 
op. 19 

Ludwig van Beethoven 
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, 
op. 58 

Ludwig van Beethoven 
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, 
op. 37 

Rudolf Buchbinder klavír, dirigent 

Když jsme se rozhodovali, kterého pianistu 
oslovit s nabídkou na kompletní provedení 
Beethovenových klavírních koncertů, byl Ru-
dolf Buchbinder jasnou volbou. S Friedrichem 
Guldou a Alfredem Brendelem patřili v Rakous-
ku mnoho let k nejvyhledávanějším beethove-
novským interpretům. Poprvé jsme se setkali po 
Buchbinderově provedení Brahmsova Druhého 
klavírního koncertu ve vídeňském Konzerthau-
su. Vídeňské symfoniky tehdy řídil bratr Sem-
jona Byčkova, Jakov Kreizberg, a Buchbinder, 
který upíjel v šatně zaslouženou sklenku whis-
ky, působil tak svěže, jako by si téměř hodinové 
dílo s chutí ihned zopakoval. Místo toho nás 
však pozval do nedalekého hotelu Imperial na 
odpolední kávu a zdejší vyhlášené meruňkové 
koblihy. 

Buchbinder je nejen všestranně nadaným uměl-
cem, ale také schopným organizátorem. Mnoho 
let vede úspěšně mezinárodní hudební festival 
v Grafeneggu, kam zve nejlepší sólisty a orches-
try z celého světa. Přátelství s řadou hudebníků 
zúročuje v komorních projektech a beethove-
novské výročí oslaví rovněž recitálem v Českém 
spolku pro komorní hudbu. Všechny Beethove-
novy koncerty natočil Buchbinder s Vídeňský-
mi flharmoniky, které zároveň sám dirigoval. 
V uplynulé sezoně vystoupil v Praze se Semjo-
nem Byčkovem a Tomášem Netopilem. Násle-
dující tři klavírní koncerty však provede stejně 
jako ve Vídni, tedy bez dirigenta. 
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Březen 2021 

18. 3. 2021 čtvrtek 
19. 3. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

20. 3. 2021 sobota 

15.00 Dvořákova síň 

C2 

Igor Stravinskij 
Symfonie pro dechové nástroje 

Maurice Ravel 
Koncert pro klavír levou rukou D dur 

Miloš Orson Štědroň 
Bimetal – Koncert pro dva trombony 
a orchestr (světová premiéra) 

George Gershwin 
Američan v Paříži 

Ivo Kahánek klavír 
Lukáš Moťka trombon 
Robert Kozánek trombon 
David Robertson dirigent 

Mezi řadou objednávek České flharmonie od 
českých a zahraničních autorů bylo i nové dílo 
Miloše Orsona Štědroně. Přáli jsme si dát příle-
žitost k sólovému vystoupení některému z hrá-
čů orchestru. Když autor skladbu odevzdal, 
potěšila nás hned v dvojím smyslu. Nejprve 
zapojením dvou sólistů místo jednoho a také 
nápadem předvést širokou paletu interpretač-
ních dovedností obou našich prvních hráčů na 
trombon, Roberta Kozánka a Lukáše Moťky. 

David Robertson patří k nemnoha světovým di-
rigentům, kteří jsou ochotni věnovat ve svém ob-
vykle po okraj naplněném rozvrhu drahocenný 
čas nastudování úplně nového díla. Jeho boha-
tá zkušenost se soudobou hudbou, znalost díla 
Oliviera Messiaena i vedení souboru Ensemble 

Intercontemporain učinila z Robertsona mimo-
řádně všestranného a vyhledávaného umělce. 
S Českou flharmonií vystupuje v posledních 
sezonách pravidelně a jeho programy se vždy 
vyznačují nápaditou dramaturgií. Štědroňovu 
novinku umístil Robertson do sousedství Ger-
shwinovy populární a zvukomalebné skladby 
Američan v Paříži a úvod večera svěřil dechové 
sekci České flharmonie. Jako sólistu pro Rave-
lův Klavírní koncert D dur si pozval českého 
pianistu Ivo Kahánka, jehož slyšel na nahrávce 
Dvořáka a Martinů s Jakubem Hrůšou a Bam-
berskými symfoniky. Můžete se tedy těšit na 
české sólistické obsazení v mezinárodním pro-
gramu, jehož spojujícím prvkem je zvuková ba-
revnost a nápadité využití efektů, které nabízí 
moderní orchestr. 
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Duben 2021 

8. 4. 2021 čtvrtek 
9. 4. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

10. 4. 2021 sobota 

15.00 Dvořákova síň 

C3 

Jan Novák 
Filharmonické tance 

Erich Wolfgang Korngold 
Koncert pro housle a orchestr D dur, 
op. 35 

César Franck 
Symfonie d moll 

Jiří Vodička housle 
Tomáš Netopil dirigent 

Dubnový program cyklu C otevřou dva sklada-
telé spojení s Brnem. Jan Novák se sice naro-
dil v Nové Říši, ale hudební vzdělání získal na 
brněnské konzervatoři. Filharmonii Brno také 
věnoval krátce po jejím založení své Filharmo-
nické tance, které se okamžitě staly pevnou sou-
částí jejího repertoáru. Novák byl žákem Viléma 
Petrželky, Pavla Bořkovce a Bohuslava Marti-
nů. Kromě klasické hudby komponoval i pro 
flm, například hudbu ke Kachyňovu Kočáru 
do Vídně nebo k Ukradené vzducholodi Karla 
Zemana. 

Brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korn-
golda proslavila právě flmová hudba. Dokonce 
mu zachránila život. Na žádost flmového studia 
Warner Brothers se vypravil v roce 1938 z Vídně 
do Hollywoodu, a unikl tak připojení Rakous-
ka k nacistickému Německu. Za hudbu k flmu 

Dobrodružství Robina Hooda, kterou po příjez-
du napsal, získal Oscara. Korngold se rozhodl, 
že dokud válka neskončí, nebude psát nic jiného 
než flmovou hudbu. Houslový koncert byl tak 
prvním dílem, které napsal po porážce hitlerov-
ského Německa. Odráží se v něm nostalgie ví-
deňského „fn de siècle“ a je věnován vdově po 
Korngoldovu učiteli, Almě Mahler. 

César Franck svou jedinou symfonii napsal te-
prve dva roky před smrtí, podnícen úspěchem 
svých Symfonických variací pro klavír a orchestr. 
Ve Francii byla v té době hudební forma sym-
fonie považována za německou a jízlivá fran-
couzská kritika ji po premiéře odsoudila jako 
nudnou, ponurou a nemotornou. Už dva roky 
potom patřila k nejslavnějším symfonickým 
skladbám po celém světě. 
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C4 

Červen 2021 

17. 6. 2021 čtvrtek 
18. 6. 2021 pátek 

19.30 Dvořákova síň 

19. 6. 2021 sobota 

15.00 Dvořákova síň 

Johannes Brahms 
Německé requiem, op. 45 

Chen Reiss soprán 
Boris Prýgl bas 
Český flharmonický sbor Brno 
Petr Fiala sbormistr 
Semjon Byčkov dirigent 

Brahmsovo Německé requiem je hluboce 
osobním dílem. Poprvé o něm začal uvažovat 
už v roce 1854, když se pokusil o sebevraždu 
jeho přítel Robert Schumann. Tento titul na-
šel Brahms o dva roky později v Schumannově 
pozůstalosti. První pokus o kompozici requiem 
se proměnil v Klavírní koncert d moll z roku 
1857. Teprve po smrti Brahmsovy matky o osm 
let později dílo skutečně vzniklo. Původně 
mělo jen šest částí a bylo psáno pro baryton, 
sbor a orchestr. Jako pátou část do něj pozdě-
ji Brahms vložil ještě sopránové sólo s textem 
„Utěším tě jako ty, které utěšovala jejich vlastní 
matka“. 

Texty z Lutherova německého překladu Bible si 
Brahms sám vybral a vyhnul se přitom obvyklé 

liturgické sekvenci Dies Irae, jejíž hněv a hrůzu 
barvitě líčí řada jiných skladatelů. Místo zdů-
raznění tématu posledního soudu chtěl Brahms 
poskytnout spíše útěchu těm, kteří zde zůstali. 
V dopise Claře Schumannové se Brahms do-
slova zmiňuje o „lidském requiem“. Důraz na 
lidský rozměr hudby i obsahu činí z Německého 
requiem jednu z nejlaskavějších a nejoblíbeněj-
ších skladeb svého druhu. 

Reakce publika na uvedení prvních tří částí ve 
Vídni roku 1867 byla vlažná, avšak premiéra šes-
ti částí v Brémách a kompletního díla v Lipsku 
o dva roky později byly přijaty s jednoznačným 
nadšením a zajistily Německému requiem cestu 
k srdcím posluchačů na celém světě. 
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 MIMOŘÁDNÉ NEABONENTNÍ 
KONCERTY 

M 

Nabídka mimořádných koncertů bude ve 125. sezoně bohatší a zároveň co do některých titulů pro-
měněná. Stálicí jsou zahajovací koncerty, připravené šéfdirigentem České flharmonie Semjonem 
Byčkovem a s hvězdným sólistickým obsazením: klavíristou Daniilem Trifonovem a trumpetistkou 
Selinou Ott v Šostakovičově dvojkoncertu, ve druhé polovině pak zazní Mahlerova 5. symfonie. 
Novinkou je Koncert pro svobodu a demokracii, který nahradí dosavadní Koncert ke Dni stu-
dentstva. Semjon Byčkov představí program spjatý s pohnutými dějinami 20. století – Kabeláčovo 
Mysterium času a Šostakovičovu Leningradskou symfonii. Dva koncerty v prosinci podtrhnou ad-
ventní atmosféru – Haydnovo oratorium Stvoření pod taktovkou Petra Altrichtera a s vynikajícími 
pěvci. Tradiční bude trojice koncertů na přelomu roku: program Mimořádné silvestrovské generální 
zkoušky, Silvestrovského odpoledního koncertu a Novoročního koncertu připraví s Českou flhar-
monií a sólisty hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil. Závěr sezony obstará již tradičně Open Air 
koncert na Hradčanském náměstí – tradicí se také stává, že je věnován památce Jiřího Bělohlávka. 
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Upozorňujeme na různé časy začátků 
mimořádných koncertů. 
Ceny vstupenek na všechny mimořádné 
neabonentní koncerty viz tabulku s. 223. 

Prodej vstupenek v pokladně 
České flharmonie v Rudolfnu a on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

M1 
Zahajovací koncerty sezony 

Koncerty k poctě Václava Neumanna 

Září 2020 Dmitrij Šostakovič 
Koncert pro klavír, trubku a smyčcový 

23. 9. 2020 středa orchestr č. 1 c moll, op. 35 
24. 9. 2020 čtvrtek 

Gustav Mahler 19.30 Dvořákova síň 
Symfonie č. 5 cis moll 

Daniil Trifonov klavír 
Selina Ott trubka 
Semjon Byčkov dirigent 

Zahajovací koncerty věnujeme Václavu Neu- dobu, v níž žil. Po premiéře prohlásil: „Nikdo 
mannovi, od jehož narození uplyne 29. září to nepochopil. Přál bych si dirigovat premiéru 
sto let. Jedním z jeho nejvýraznějších umělec- padesát let po své smrti.“ Podle Herberta von 
kých počinů v čele České flharmonie byla dnes Karajana v Páté symfonii „zapomenete, že ubí-
již legendární nahrávka všech Mahlerových há čas. Mimořádné provedení Páté symfonie je 
symfonií, kterou vytvořil v letech 1976–1982. přelomovým zážitkem. Fantastické fnále vás 
K nahrávání kompletního Mahlera se orchestr skoro nutí zadržet dech.“ 
vrátil až se svým současným šéfdirigentem Sem-
jonem Byčkovem. Proto jsme jako poctu Vác- V úvodu večera nás čeká neméně silný hudební 
lavu Neumannovi do programu zahajovacího zážitek. Šostakovičův První klavírní koncert za-
koncertu zařadili jednu z Mahlerových nejzná- hraje bez nadsázky jeden z nejlepších pianistů 
mějších symfonií. současnosti, Daniil Trifonov, který je mimo jiné 

vítězem Čajkovského soutěže v Moskvě a drži-
Gustav Mahler ji napsal za dva roky a odráží telem Grammy nebo Gramophone Award. Spo-
se v ní jeho začínající vztah s pozdější manžel- lu s ním budete moci obdivovat umění mladé 
kou Almou. Pomalá věta Adagietto je považo- německé trumpetistky Seliny Ott, která zvítězila 
vána za Mahlerův milostný dopis Almě. Autor v prestižní mnichovské soutěži ARD. 
si byl vědom toho, že svou hudbou předběhl 

https://ceskafilharmonie.cz
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Dmitrij Šostakovič 20.00 Dvořákova síň 
Symfonie č. 7 C dur, op. 60 „Leningradská“ 

Semjon Byčkov dirigent 

bude vždy spojen s tématem svobody vyjád-
řeným v hudbě. V prvních třech ročnících se 
ujmou taktovky mimořádné dirigentské osob-
nosti Semjon Byčkov, Jakub Hrůša a Sir Simon 
Rattle. Výjimeční budou i sólisté, jejichž jmé-
na se dozvíte vždy při ohlášení nové sezony. 
V prvním roce jsme však zvolili čistě orchestrál-
ní program, v němž se odráží historie našeho 
orchestru i osobní vztah šéfdirigenta Semjona 
Byčkova k Šostakovičově Sedmé symfonii, která 
vznikla v jeho rodném Leningradě. Mistrovská 
Kabeláčova passacaglia se v posledních letech 
dostává na program předních světových or-
chestrů a Šostakovičova Leningradská symfonie 
ztělesňuje asi největší vítězství lidského ducha 
a nezlomné touhy po svobodě v celé hudební 
historii. 

M3 
Mimořádné vánoční koncerty 

Prosinec 2020 Joseph Haydn 
Stvoření, oratorium pro sóla, sbor 

10. 12. 2020 čtvrtek a orchestr, Hob. XXI:2 
11. 12. 2020 pátek 

Marta Reichelová soprán 19.30 Dvořákova síň 
Petr Nekoranec tenor 
Jozef Benci bas 
Pražský flharmonický sbor 
Lukáš Vasilek sbormistr 
Petr Altrichter dirigent 

Vánoční koncert jsme připravili jako předvá- ni císařský knihovník Gottfried van Swieten, 
noční dárek našim posluchačům v podobě a Haydn tak mohl brzy začít pracovat. 
jedné z nejkrásnějších skladeb celé historie 
duchovní hudby. Ke kompozici Stvoření in- Prvnímu provedení přihlížela vídeňská šlechta 
spirovala Haydna návštěva Londýna, při níž ve Schwarzenberském paláci 29. dubna 1798. 
Händelovo oratorium Izrael v Egyptě ve West- Samotnému Haydnovi, který skladbu řídil, 
minsterském opatství provedlo více než tisíc při koncertě „běhal mráz po zádech“. Veřejná 
hudebníků. Haydn byl krásou a monumenta- premiéra o rok později v Burgtheatru byla nej-
litou zvuku tak ohromen, že se na místě rozho- větším triumfem Haydnovy kariéry. Publikum 
dl napsat dílo podobně nádherné a oslavující provolávalo Haydnovi slávu a křičelo: „Ať žije 
lidského ducha. hudba!“ Berliozova pozdější kritika dnes vyvo-

lává spíše pobavený úsměv: „Vždycky jsem tohle 
Johann Peter Salomon mu tehdy přinesl anglic- dílo z hloubi duše nesnášel. Všichni ti bučící 
ké libreto Stvoření, které mělo původně slou- volové, bzučící hmyz a světlo v C dur, oslňu-
žit samotnému Händelovi. Text využívá knihy jící jako Carcelova lampa…, pokaždé přitom 
Genesis, Miltonova Ztraceného ráje a Knihy dostanu chuť někoho zabít.“ 
žalmů. Překlad do němčiny zpracoval ve Víd-

M2 
Koncerty pro svobodu a demokracii 

Listopad 2020 Miloslav Kabeláč 
Mysterium času, passacaglia pro velký 

17. 11. 2020 úterý orchestr, op. 31 
18. 11. 2020 středa 

Několik let jsme přemýšleli o mimořádném kon-
certu, který by ozdobil naši koncertní sezonu 
a zároveň by připomněl důležité historické 
datum spojené s dějinami naší země. V úvahu 
připadal svátek Svatého Václava, Den vzniku 
samostatného československého státu nebo Den 
boje za svobodu a demokracii. Zářijové svato-
václavské oslavy spadají do těsného sousedství 
festivalu Dvořákova Praha a říjnové připome-
nutí vzniku Československa s sebou nese řadu 
ofciálních společenských akcí. 17. listopad je 
ale pro Českou flharmonii navíc svátkem, který 
je bytostně propojen s historií orchestru. 

Chtěli jsme vytvořit tradici koncertů, které bu-
dou především hlubokým uměleckým zážitkem 
a zcela mimořádnou hudební událostí. Program 
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M4 | M5 | M6 
Mimořádná silvestrovská generální zkouška 

Silvestrovský odpolední koncert a Novoroční koncert 

Prosinec 2020 Julius Fučík 
Vjezd gladiátorů, pochod, op. 68 

31. 12. 2020 čtvrtek 

Julius Fučík 
11.00 Dvořákova síň 

Starý bručoun, polka pro fagot a orchestr, 17.00 Dvořákova síň 
op. 210 

Leden 2021 
Josef Suk 

1. 1. 2021 pátek Hra na labutě a pávy, 2. věta z Pohádky, 
op. 16

20.00 Dvořákova síň 

Václav Trojan 
Pořadatelem koncertu je Žabák z hudby k pohádce Císařův slavík 
Česká flharmonie ve spolupráci 
s Impresario – českou uměleckou Oskar Nedbal 
agenturou s.r.o. Kavalír, valčík z operety Polská krev 

Václav Vačkář 
Vzpomínka na Zbiroh 

Julius Fučík 
Zimní bouře, valčík, op. 184 

Bedřich Smetana 
Hubička, předehra k opeře 

Česká flharmonie 
Jan Mráček housle* 
Jiří Vodička housle* 
Václav Petr violoncello* 
Robert Kozánek trombon 
Ondřej Roskovec fagot 
Jaroslav Halíř trubka 
Tomáš Netopil dirigent 

* Pouze na Mimořádné 
silvestrovské generální zkoušce 
a Novoročním koncertu. 

Jan Kučera* 
Concerto grosso pro dvoje housle, 
violoncello a orchestr (světová premiéra) 

Antonín Dvořák 
Polonéza z 2. dějství opery Rusalky, 
op. 114 

Antonín Dvořák 
Rondo g moll pro violoncello a orchestr, 
op. 94 

Bedřich Smetana 
Skočná z opery Prodaná nevěsta 

Antonín Dvořák 
Slovanský tanec č. 2 e moll, op. 46 

Antonín Dvořák 
Slovanský tanec č. 8 g moll, op. 46 
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Naše společné každoroční hudební vítání No-
vého roku bude tentokrát také narozeninovou 
oslavou. Dne 4. ledna 2021 tomu bude 125 let, 
kdy se poprvé na podiu Dvořákovy síně sešli 
pod taktovkou Antonína Dvořáka hudebníci – 
Česká flharmonie. Za jedno a čtvrt století za-
žil náš první orchestr počáteční boj o zachová-
ní své existence, následný umělecký růst, aby 
v dalších desetiletích naplnil jeden ze svých nej-
vyšších cílů v podobě vyprodaných prestižních 
světových sálů. 

Rozhodli jsme se oslavit Nový rok a toto vý-
znamné výročí „v rytmu tance“ z děl výhradně 
českých autorů. V jejich skladbách dostane pro-
stor každá nástrojová skupina, její první hráči, 
včetně koncertních mistrů. Zazní výběr z Dvořá-
kových Slovanských tanců, Sukova stylizovaná 
polka z druhé věty Pohádky, op. 16, Smetanova 
předehra k opeře Hubička, či populární Žabák 
Václava Trojana. Nebude opomenuta ani hudba 
Dvořákova žáka Oskara Nedbala – dirigenta, 
skladatele, violisty, který byl významnou osob-
ností tehdejších evropských hudebních kruhů. 
Podstatným způsobem ovlivnil umělecký vývoj 
České flharmonie a vyváděl ji také z fnančních 
potíží. Dne 24. prosince 2020 uplyne 90 let od 
jeho úmrtí. Z Nedbalova díla uslyšíme valčík 
Kavalír z operety Polská krev. Připomeneme 
si i hudbu dalšího Dvořákova žáka Julia Fučí-
ka, který mj. České flharmonii věnoval pochod 
Sempre avanti! 

M7 
Open Air koncert věnovaný Jiřímu Bělohlávkovi 

Ku příležitosti jubilea České flharmonie zkom- Červen 2021 Slavné melodie světové opery 
ponoval Jan Kučera Concerto grosso pro dvoje 
housle, violoncello a orchestr. Ve světové pre- 23. 6. 2021 středa Česká flharmoniemiéře Kučerovy skladby se představí koncertní 
mistři Jiří Vodička, Jan Mráček a Václav Petr. sólisté v jednání

20.20 Hradčanské náměstí Petr Altrichter dirigent
Předepsaný dress code na Novoroční koncert 
je Black Tie. 





 
 
 
 

   
 

ČESKÁ FILHARMONIE 

VEŘEJNÉ GENERÁLNÍ ZKOUŠKY 

G 

Počet tolik žádaných a navštěvovaných veřejných generálních zkoušek se ve 125. sezoně zvyšuje 
na devět. Každou zkoušku uvede krátkým proslovem o programu jeden z flharmoniků a poté 
následuje hudební produkce, jejíž průběh je zcela v rukou dirigentů. Může se tedy stát, že budou 
skladbu přerušovat nebo komentovat či zkoušet některé pasáže znovu po jejím odehrání. Prosíme 
publikum o respektování nároku dirigenta na dozkoušení programu na večerní koncert. Věnujte 
také pozornost informacím o předprodeji vstupenek na veřejné generální zkoušky uvedeným na 
následující straně. 

91 
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Generální zkoušky se konají ve středu nebo ve 
čtvrtek od 10.00 hodin ve Dvořákově síni. Ceny 
vstupenek od 300 do 500 Kč. Veřejné generální 
zkoušky jsou určeny jak jednotlivcům, tak ško-
lám a organizovaným skupinám. Zákaznický 
servis přijímá hromadné objednávky (min. 10, 
max. 40 osob) průběžně od rozesílky objednáv-
kových formulářů 18. května 2020 až do vyčer-
pání kapacity sálů. Zájemci budou usazováni 
dle pořadí obdržených objednávek v průběhu 
července a srpna. Pokud jste jako skupina ob-
jednávali generální zkoušky pro koncertní sezo-
nu 2019/2020, obdržíte na vámi uvedený kon-
takt automaticky objednávkový list 18. května 
2020. V opačném případě prosím kontaktujte 
zákaznický servis ČF. Předprodej vstupenek 
pro jednotlivé zájemce na všechny veřejné ge-
nerální zkoušky celé sezony 2020/2021 bude 
zahájen v pondělí 14. září 2020 v 10.00 hodin, 
a to jak v pokladně ČF v Rudolfnu, tak on-li-
ne na ceskaflharmonie.cz. Rezervace vyřizuje 
zákaznický servis ČF, a to pouze přes e-mail 
info@ceskaflharmonie.cz. 

Telefonické rezervace nejsou z kapacitních dů-
vodů možné. Vzhledem k velkému zájmu lze 
v předprodeji na danou veřejnou generální 
zkoušku zakoupit maximálně 4 vstupenky na 
osobu. 

20 minut a buď „in“ 
aneb Kdo prohloubí, 
neprohloupí 

Před každou veřejnou generální zkouškou na-
bízíme pro žáky 5.–9. tříd a studenty středních 
škol slovní komentář ke generální zkoušce: 
upozornění na zajímavosti, návrh, jak hudbu 
poslouchat, to vše doplněno audio/video ukáz-
kami. Vždy od 9.30 v Západním salonku nebo 
Sukově síni Rudolfna s Janem Kyjovským. Má-
te-li o tento bonusový program zájem, ozvěte 
se nejpozději týden před generální zkouškou na 
edu@ceskaflharmonie.cz či +420 227 059 222. 
Kapacita míst je omezena. Účast je podmíněna 
vstupenkou na danou generální zkoušku. 

Říjen 2020 

7. 10. 2020 středa 

10.00 Dvořákova síň 

Leden 2021 

13. 1. 2021 středa 

10.00 Dvořákova síň 

G1 

Dmitrij Šostakovič 
Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll, 
op. 77 

Antonín Dvořák 
Symfonie č. 8 G dur, op. 88 

Karen Gomyo housle 
Semjon Byčkov dirigent 

G2 

Ludwig van Beethoven 
Symfonie č. 6 F dur, op. 68 „Pastorální“ 

Ludwig van Beethoven 
Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“ 

Manfred Honeck dirigent 

mailto:edu@ceskafilharmonie.cz
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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Leden 2021 

27. 1. 2021 středa 

10.00 Dvořákova síň 

G3 

Richard Strauss 
Don Quijote, symfonická báseň, op. 35 

Sergej Rachmaninov 
Symfonické tance, op. 45 

Gautier Capuçon violoncello 
Lawrence Power viola 
Semjon Byčkov dirigent 

Únor 2021 

3. 2. 2021 středa 

10.00 Dvořákova síň 

G4 

Bryce Dessner 
Symfonická skladba pro orchestr 
(světová premiéra) 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Koncert pro dva klavíry a orchestr č. 10 
Es dur, K 365 

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

Katia a Marielle Labèque klavíry 
Semjon Byčkov dirigent 
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Březen 2021 

10. 3. 2021 středa 

10.00 Dvořákova síň 

G5 

Joaquín Turina 
Danzas fantásticas, op. 22 

Joaquín Rodrigo 
Concierto de Aranjuez (verze pro harfu) 

Claude Debussy 
Iberia, druhá část z cyklu Obrazy 

Maurice Ravel 
Bolero 

Jana Boušková harfa 
Juanjo Mena dirigent 

Březen 2021 

18. 3. 2021 čtvrtek 

10.00 Dvořákova síň 

G6 

Igor Stravinskij 
Symfonie pro dechové nástroje 

Maurice Ravel 
Koncert pro klavír levou rukou D dur 

Miloš Orson Štědroň 
Bimetal – Koncert pro dva trombony 
a orchestr (světová premiéra) 

George Gershwin 
Američan v Paříži 

Ivo Kahánek klavír 
Lukáš Moťka trombon 
Robert Kozánek trombon 
David Robertson dirigent 
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Duben 2021 

8. 4. 2021 čtvrtek 

10.00 Dvořákova síň 

G7 

Jan Novák 
Filharmonické tance 

Erich Wolfgang Korngold 
Koncert pro housle a orchestr D dur, 
op. 35 

César Franck 
Symfonie d moll 

Jiří Vodička housle 
Tomáš Netopil dirigent 

Duben 2021 

14. 4. 2021 středa 

10.00 Dvořákova síň 

G8 

Leoš Janáček 
Putování dušičky, koncert pro housle 
a orchestr 

Josef Suk 
Triptych, op. 35 
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave!, 
op. 35a 
Legenda o mrtvých vítězích, op. 35b 
V nový život, op. 35c 

Bedřich Smetana 
Triptych 
Richard III., op. 11 
Valdštýnův tábor, op. 14 
Hakon Jarl, op. 16 

Jan Mráček housle 
Jakub Hrůša dirigent 
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G9 

Duben 2021 

28. 4. 2021 středa 

10.00 Dvořákova síň 

Tomas Larcher 
Koncert pro klavír a orchestr 
(světová premiéra) 

Gustav Mahler 
Symfonie č. 1 D dur 

Kirill Gerstein klavír 
Semjon Byčkov dirigent 
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ADVENTNÍ KONCERTY 

AK 

Oblíbené adventní koncerty konané v Sukově síni Rudolfna v každou adventní neděli budou od 
125. koncertní sezony z organizačních a kapacitních důvodů pouze čtyři – tedy každý týden zůstává 
pouze jeden v 15.00 hodin. Nabídka zajímavých programů a účinkujících tím rozhodně neutrpěla, 
uslyšíte to nejlepší, co nabízejí komorní soubory složené z členů orchestru a jejich hostů. Návštěvu 
koncertu si lze zpříjemnit předchozím či následným posezením v Café Rudolfnum. 
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AK1 
Adventní muzicírování s hobojisty a fagotisty České flharmonie 

29. 11. 2020 neděle 

15.00 Sukova síň 

Adventní koncerty se konají vždy 
v neděli v uvedených časech 
v Sukově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 400 do 450 Kč 

Prodej vstupenek v pokladně 
České flharmonie v Rudolfnu 
a on‑line na ceskaflharmonie.cz. 
Rezervace a informace přes 
zákaznický servis České 
flharmonie. 

Georg Friedrich Händel 
Johann Sebastian Bach 
František Xaver Turi 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Tomáš Františ 
Roráty a vánoční koledy 

Český spolek dvouplátkových nástrojů 
Jana Brožková hoboj 
Vladislav Borovka hoboj 
Jiří Zelba hoboj 
Ondřej Roskovec fagot 
Jaroslav Kubita fagot 
Martin Petrák fagot 
Tomáš Františ fagot 
Ondřej Šindelář fagot 
Olga Dlabačová cembalo 
Soubor Českého spolku 
dvouplátkových nástrojů 
Komorní sbor En Arché 
Vojtěch Jouza dirigent 

AK2 
Adventní zastavení u cimbálu 

6. 12. 2020 neděle Zdeněk Zelba 

15.00 Sukova síň 
Ciocarlia na rumunské motivy 

Lidové písně a koledy bulharské, české, 
maďarské, moravské, polské, romské, 
slovenské i židovské 

Cimbálová muzika České flharmonie 
Zdeněk Zelba housle 
Václav Prudil housle 
Jan Jouza viola 
Jan Holeňa violoncello 
Jaromír Černík kontrabas 
Jiří Zelba hoboj, anglický roh, zobcové fétny 
Markéta Riesová cimbál 

https://ceskafilharmonie.cz
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AK3 
Antonín Dvořák goes to Jazz 

13. 12. 2020 neděle Antonín Dvořák / arr. Tomáš Kopáček 

15.00 Sukova síň 
Largo ze Symfonie č. 9 e moll, op. 95 
„Z Nového světa“ 

Antonín Dvořák / arr. Tomáš Kopáček 
Pastorale z České suity, op. 39 

Antonín Dvořák / arr. Jakub Dvořáček 
Slovanský tanec č. 4 F dur, op. 46 

Antonín Dvořák / arr. Jakub Dvořáček 
Slovanský tanec č. 2 e moll, op. 46 

Antonín Dvořák / arr. Tomáš Kopáček 
V přírodě, koncertní předehra, op. 91 
Karneval, koncertní předehra, op. 92 

Antonín Dvořák / arr. Tomáš Kopáček 
Humoreska, op. 101 

Antonín Dvořák / arr. Tomáš Kopáček 
Vodník, symfonická báseň, op. 107 

Antonín Dvořák / arr. Tomáš Kopáček 
Slovanský tanec č. 8 As dur, op. 72 

Antonín Dvořák / arr. Tomáš Kopáček 
Adagio ze Symfonie č. 8 G dur, op. 88 

Czech Philharmonic Jazz Band 
Jaroslav Halíř trubka 
Lukáš Moťka trombon 
Petr Ries kontrabas 
Jan Keller violoncello 
Jakub Dvořáček klavír 
Michal Kostiuk baryton saxofon 
Jan Prchal bicí 
Tomáš Kopáček umělecký vedoucí, 
klarinet, tenor saxofon 
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20. 12. 2020 neděle 

15.00 Sukova síň 

AK4 
Tradiční české Vánoce 

Koledy a vánoční písně v úpravě 
Jaroslava Krčka 

České flharmonické kvarteto 
Olga Šroubková 1. housle 
Viktor Mazáček 2. housle 
Jiří Poslední viola 
Jakub Dvořák violoncello 

Musica Bohemica 
Jaroslav Krček umělecký vedoucí a dirigent 
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KROKY DO NOVÉHO SVĚTA 
SYMFONICKÉ BÁSNĚNÍ 

Cyklus komentovaných koncertů 

Všem dospívajícím a dospělým posluchačům, 
stejně tak dětem od 11 let s rodiči, kteří se chtějí 
více přiblížit hudbě, nabízíme už počtvrté abo-
nentní řadu komentovaných večerních koncertů 
Kroky do nového světa. Hudba má ohromnou 
moc vytvářet před našima očima nové krajiny, 
malovat krásné obrazy, vyprávět příběhy. Jed-
noduše: můžeme se díky ní vypravit do jiného 
času a prostoru. Jedna z hudebních forem, vy-
nalezených speciálně pro tento účel v polovině 
19. století, se jmenuje symfonická báseň. Bedři-
cha Smetanu začal nový objev zajímat během 
jeho tehdejšího pobytu ve Švédsku, kde nako-
nec napsal tři symfonické básně. O dvacet let 
později pak vytvořil nejpodivuhodnější počin 
na poli symfonických básní a světový unikát – 
šestidílný cyklus Má vlast. Po nějaké době Sme-
tanu důstojně následoval Dvořák čtyřmi symfo-
nickými básněmi podle Karla Jaromíra Erbena 
(Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek) 
a jednou podle vlastního námětu (Píseň boha-
týrská). Leoš Janáček označil jako symfonické 
básně své Šumařovo dítě a Baladu blanickou, 
ale symfonicky básnivě přistoupil i ke svojí slav-
né rapsodii Taras Bulba. 

Česká studentská flharmonie 
Petr Kadlec průvodce 
Marko Ivanović dirigent 

I. kategorie: 1100 Kč 
II. kategorie: 750 Kč 
III. kategorie: 450 Kč 

Prodej abonentních vstupenek bude 
probíhat standardně jako u všech ostatních 
abonentních cyklů České flharmonie. 

Smetanova Vltava a Šárka 

18. 10. 2020 neděle 

15.00 Dvořákova síň 

22. 10. 2020 čtvrtek 

19.30 Dvořákova síň 

Dvořákův Vodník a Polednice 

12. 1. 2021 úterý 

19.30 Dvořákova síň 

17. 1. 2021 neděle 

15.00 Dvořákova síň 

Janáčkovy Lašské tance 
a Taras Bulba 

2. 5. 2021 neděle 

15.00 Dvořákova síň 

4. 5. 2021 úterý 

19.30 Dvořákova síň 
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LADÍME SPOLU 

Již pošesté se Česká flharmonie sladí s Národ-
ním divadlem ve společné předplatitelské sku-
pině. Svou jubilejní 125. sezonu zahájí první 
český orchestr koncertem, na kterém bude znít 
hudba Dmitrije Šostakoviče a Gustava Mahle-
ra. Zatímco Šostakovičův Koncert pro klavír, 
trubku a smyčcový orchestr představí Selinu 
Ott a Daniila Trifonova, dva fenomenální só-
listy nejmladší generace, v Mahlerově Páté se 
orchestr rozezní v dokonalé symbióze se svým 
šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Státní 
opera se ve své první sezoně po generální re-
konstrukci dočká nové inscenace Wagnerových 
Mistrů pěvců v režii legendárního Keitha War-
nera. Na jeviště Zlaté kapličky se po osmi letech 
vrátí Janáčkova Káťa Kabanová a i tentokrát to 
bude ve zpracování jedné z hvězd současné svě-
tové opery, španělského režiséra Calixta Bieita. 
Závěrečný program vzdá hold letošnímu jubi-
lantovi Ludwigu van Beethovenovi. V podání 
uznávaného českého klavíristy Ivana Klánské-
ho zazní série Beethovenových variací a sonát, 
včetně slavné Appassionaty. 

I. kategorie: 4990 Kč 
II. kategorie: 3790 Kč 
III. kategorie: 2190 Kč 

Prodej abonentních vstupenek bude probíhat 
do 31. 5. 2020 v pokladně Národního divadla, 
v pokladně České flharmonie v Rudolfnu 
nebo on‑line na ceskaflharmonie.cz. 
Rezervace a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

II. ZAHAJOVACÍ KONCERT 
ČESKÉ FILHARMONIE 

Koncert k poctě Václava Neumanna 

24. 9. 2020 čtvrtek Dmitrij Šostakovič 
Koncert pro klavír, trubku a smyčcový 

19.30 Dvořákova síň, orchestr č. 1 c moll, op. 35 
Rudolfnum 

Gustav Mahler 
Symfonie č. 5 cis moll 

Daniil Trifonov klavír 
Selina Ott trubka 
Semjon Byčkov dirigent 

MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍ 

13. 12. 2020 neděle Keith Warner režisér 
Karl-Heinz Stefens dirigent

17.00 Státní opera 

https://ceskafilharmonie.cz
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KÁŤA KABANOVÁ 

21. 1. 2021 čtvrtek Calixto Bieito režisér 
Christopher Ward dirigent

19.00 Národní divadlo 

KONCERT R4 
Recitálový cyklus ČSKH 

25. 4. 2021 neděle Ludwig van Beethoven 
Sonáta pro klavír č. 27 e moll, op. 90 

17.30 Dvořákova síň 

Ludwig van Beethoven 
Sonáta pro klavír č. 32 c moll, op. 111 

Ludwig van Beethoven 
Šest variací pro klavír G dur, WoO 70 

Ludwig van Beethoven 
Variace F dur, op. 34 

Ludwig van Beethoven 
Sonáta pro klavír č. 23 f moll, op. 57 
„Appassionata“ 

Ivan Klánský klavír 
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PROGRAMY PRO DĚTI S RODIČI, 
DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÉ 

POSLUCHAČE 
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Musica ludus aneb Hudba hrou. To není jenom 
parafráze Komenského Školy hrou, ale také je-
den z přístupů, s jehož pomocí se snažíme ote-
vírat svět krásné hudby. Hrou tady ale nemáme 
na mysli to, že by o nic nešlo – nanejvýš tak 
o jeden z druhů volnočasových aktivit – a že 
by tím pádem i hudba byla „jenom taková zá-
bavná hra“. Jádrem hry je přece hlavně to, že 
v ní jde o něco společného, že může lidi propo-
jovat a že nikdo nestojí stranou. Ani ten, kdo 
měl do té doby ostych, strach anebo si prostě 
nevěřil. I hudba nakonec vzniká až společnou 
hrou, přesněji: souhrou. 

Musica ludus je ovšem také jedním z nových 
edukačních programů, které připravuje tvůrčí 
tým pod vedením Rafaely Drgáčové. Poprvé se 
cíleně zaměřujeme na účastníky starší 60 let, 
kteří mají chuť společně objevovat souvislosti 
mezi rytmem a pohybem, nástrojovými barvami 
i tichem mezi tóny. 

Pro dětské publikum chystáme nové programy 
za účasti flharmoniků. Andersenovu pohád-
ku ukrytou do hudby Václava Trojana je mož-
né prožít v koncertním pořadu Císařův slavík 
aneb Návštěva na dvoře čínského císaře. Ode-
hrají se také nové koncerty cyklu Filharmonici 
na pokračování, tentokrát za účasti souborů 
La Tromba, Michal Hromek Consort, Josefa 
Špačka a dalších. A s nimi spojené workshopo-
vé Filharmo-hraní. 

U Kroků do nového světa a u koncertů s Mar-
thou Issovou Kdo se bojí flharmonie? podle 
scénáře Alice Nellis přidáváme víkendovou re-
prízu (nejen) pro děti a rodiče. Ty zveme také 
do Dvořákovy síně na prvomájový Svátek hud-
by mezi tóny s Ondřejem Tichým. 

Jsme rádi, že můžeme pokračovat v dlouhodo-
bých projektech Romano drom (podporujícím 
romské děti), Hudba do škol (pro pedagogy 
hudební výchovy) a Společný orchestr žáků 
základních uměleckých škol a hráčů České 
filharmonie. A jsme zase zpátky u společné 
hry – souhry. „Byla to práce, nacvičit všechny 
skladby,“ píše jedna z účastnic projektu Spo-
lečného orchestru. „Čím víc času tomu člověk 
věnuje, tím víc do toho vloží kus sebe. A když 
potom spolu všichni hrají, ty kusy se propojí 
a vytvoří hudbu. Cítíte, jak sdílíte tu nádheru 
s ostatními, jak dýcháte společně, jak vás z toho 
mrazí a zároveň hřeje.“ 

Petr Kadlec 

ROMANO DROM 2020 

„Angažmá České flharmonie je dobrým příkla-
dem toho, co je možné dělat. Mnoho orchestrů 
udělalo krok správným směrem – třeba Simon 
Rattle s Berlínskými flharmoniky – ale tento 
má mimořádný charakter i význam. V dobách, 
kdy ve východní Evropě bují nacionalismus, je 
každá jinakost ohrožena. Pro romskou komu-
nitu není nic nového, když zažívá nerespekt 
a musí čelit třeba i otevřené diskriminaci. V ta-
kové atmosféře je tento projekt České flharmo-
nie odvážný a výmluvný.“ 

James Naughtie, BBC Music Magazine 

Sedmým rokem pokračuje spolupráce mezi 
Českou flharmonií, Idou Kelarovou a dětským 
pěveckým sborem Čhavorenge, podporující 
romské děti a mladé lidi nejen v jejich cestě za 
hudbou. K bilanci patří sedmdesát koncertů 
v ČR i SR včetně vystoupení v rámci Open Air 
koncertu České flharmonie na Hradčanském 
náměstí pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, četné 
workshopy, ale především ovlivněné životní pří-
běhy desítek romských dětí a mladých lidí. Ti 
nacházejí vztah k vlastní kultuře, zažívají pocit 
skutečného sebevědomí a objevují jiné životní 
cesty, než které jsou před nimi narýsovány často 
negativními vnějšími okolnostmi. 

V lednu 2019 jsme projekt Romano drom před-
stavili na koncertech a workshopech v severoir-
ském Belfastu, kam byli členové Čhavorenge 
a hudebníci České flharmonie pozváni Asociací 
britských orchestrů. V říjnu jsme se vypravili na 
turné do Londýna. Mezitím se uskutečnily kon-
certy na české Smetanově Litomyšli a slovenské 
Pohodě. Dne 8. dubna 2019 se v Dvořákově síni 
Rudolfna odehrála velká hudební oslava Me-
zinárodního dne Romů nazvaná Šun Devloro 
(= Vyslyš mě, Bože). 

„Čhavorenge jsou moje hvězdy. Velká naděje 
pro všechny ostatní děti, že se můžou dostat 
tak vysoko. Máme za sebou už Velkou Británii, 
předtím bylo Severní Irsko, Rumunsko, Bulhar-
sko… Ze začátku to byla cesta ven z osady, teď 
je to cesta ven do světa. A je úžasné vidět, když 
si třeba Dominik – chlapec z chatrčky ze sloven-
ské osady – stoupne a zazpívá sólo v Londýně 
před celým publikem. A vy před očima vidíte tu 
chatrčku, ve které bydlí a kde nemají záchod, 
vodu. To je síla.“ 

Ida Kelarová 
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FILHARMONICI NA POKRAČOVÁNÍ 
ANEB Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Cyklus koncertů 

Pro děti od 5 do 11 let s rodiči 

60 minut (bez přestávky) 

vstupenka na jednotlivý koncert 
150–300 Kč; abonmá 480–1000 Kč 

vždy v neděli od 15.00 a 17.00 ve 
Dvořákově síni 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

Letos naplníme Rudolfnum pohádkovými po-
stavami a pohádkovou hudbou. Který nástroj 
se nejvíc hodí k zahnání rozzuřeného draka 
a který k spouštění padacího mostu? A do kte-
rého nástroje by se vešlo nejvíc trpaslíků? Přijď-
te a hádejte! Všemi koncerty provází autorka 
Klára Boudalová. 

Princezny, hurá na draka! 
Aneb Pohádková hudba hradů 
a zámků 

La Tromba 

4. 10. 2020 

Začíná dobrodružná výprava za pohádkovou 
hudbou do zámeckých paláců a zahrad. Jak zní 
hudba ke královskému ohňostroji? Proč si krá-
lové do paláců pořizovali slavíky v kleci? A jaká 
je ta nejkrásnější královská fanfára? Hudba plná 
chrabrých princezen, zakletých princů a býlo-
žravých draků. Nebo to máme naopak? 

O kouzelném stromečku 
a kouzelné hudbě. 
A zazvonil zvonec a pohádky je… 
začátek 

Jana Boušková, Josef Špaček
a sbor ZUŠ Klapkova se 
sbormistryní Alicí Stavělovou 

13. 12. 2020 

Hudba k nejkouzelnějšímu okamžiku celého 
roku. Pro chvíli, kdy zazvoní zvoneček a rozsví-
tí se vánoční stromeček. Jakou hudbu k tomu 
všemu hrají andělé na výsostech? A který nástroj 
zní úplně nejkouzelněji? 

O tajemných bytostech aneb 
Na co tančí víly a skřítkové 

Michal Hromek Consort 

24. 1. 2021 

Hudba nejen pro víly a skřítky z irských močálů 
a skotských hor. Zahrajeme písničky k ladné-
mu tanci i rozpustilému podupávání. A kdo má 
opravdovou kuráž, vypraví se s námi na plavbu 
za statečnými námořníky, a dokonce za piráty. 
Cestou se možná dozvíte, co má společného vel-
ká krabice, sušený hrách a oceán. 

O nejkrásnější pohádce aneb 
Jak hudba vypráví příběhy 

Česká flharmonie s dirigentem 
Vojtěchem Jouzou 

28. 3. 2021 

Co musí mít každý správný příběh? Pořádné 
hrdiny, napínavý děj a (šťastný) konec. Nezapo-
mněli jsme na něco? Samozřejmě! Na dobrého 
vypravěče! Tentokrát budou příběhy vyprávět 
hráči České flharmonie za pomoci hudby těch 
nejlepších skladatelů. Který příběh bude nako-
nec ten nejkrásnější? 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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FILHARMO-HRANÍ 
Workshopy pro celou rodinu, naživo, nablízko a aktivně 

novinka 

Pro děti od 6 do 9 let s rodiči, 
kapacita max. 60 účastníků 

120 minut (s přestávkou) 

děti 500 Kč, dospělí 700 Kč (abonmá) 

v sobotu nebo neděli od 14.00 
v Sukově síni 

S jedním dospělým účastníkem mohou přijít 
maximálně dvě děti. Dospělí jsou aktivními 
účastníky dílen! 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

Klára Boudalová, Egli Prifti a někdy i hosté 
z řad účinkujících na koncertech Filharmoniků 
na pokračování. 

Hudebně-dramaticko-výtvarné dílny, během 
kterých se ještě více ponoříme do práce hudeb-
níků, natrénujeme uši, hlasivky i šikovné prsty. 
Každé setkání se váže k následujícímu koncertu 
Filharmoniků na pokračování. 

La Trombaráda 

3. 10. 2020 

Tram ta da dá, trubky troubí! Trombastická 
dílna s flharmonikem Ladislavem Kozderkou 
a jeho trumpetovým uměním. A pozor! Také 
s vaším uměním! Zblízka poznáte fanfáry z krá-
lovských hradů i hudbu honosných zámeckých 
oslav. A co víc? Budete si ji moci sami zahrát na 
nástroje vlastní výroby! 

Cinkohraní! 

12. 12. 2020 

Vánoční dílna, na které se dozvíte, který vánoč-
ní nástroj je nejlegračnější a proč mají andělé 
rádi harfy. Nebude chybět ani vánoční písnič-
ka (andělské hlasy s sebou) a společně vyrobí-
me nejnebeštější andělskou cinkohru! Tak kdo 
s námi odzvoní Vánoce? 

Hrom(ek) do police 

23. 1. 2021 

Buch žuch bžum bác. Dokážeme, že flharmo-
nik a člen souboru Michal Hromek Consort Da-
niel Mikolášek umí zahrát úplně na všechno. 
Na krabici, na trubku od splachovače i na piks-
lu s čočkou. Představí vám nejrůznější speciální 
bicí nástroje (jeden si dokonce sami vyrobíte) 
a společně si na ně zahrajeme k tanci. Skoro 
jako v Irsku. 

Hup do pohádky 

21. 3. 2021 

Rovnýma nohama rovnou do nejkrásnějších 
příběhů. Těch, které budete vyprávět právě vy. 
Hudebně-výtvarná dílna, na které připravíme 
pohádková veledíla na výstavu ke koncertu 
České flharmonie. Čeká nás také společné hu-
debně-divadelní představení, v němž se každý 
na chvíli může stát kouzelnou pohádkovou by-
tostí. 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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SVÁTEK HUDBY MEZI TÓNY 
Mimořádný koncert 100 minut mezi tóny 

CÍSAŘŮV SLAVÍK 
ANEB NÁVŠTĚVA NA DVOŘE 

ČÍNSKÉHO CÍSAŘE 
Pohádkový interaktivní koncert 

novinka 

Pro děti od 7 do 10 let s rodiči, 
kapacita max. 90 posluchačů 

60 minut (bez přestávky) 

děti 100 Kč, dospělí 150 Kč 

24. 4. 2021 sobota 

9.00, 11.00 Sukova síň 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

Byl jednou jeden čínský císař, který miloval sla-
vičí zpěv. Jednoho dne dostal neobvyklý dar. 
Mechanického slavíka, hračku na klíček. Doká-
že ale nahradit libozvučný zpěv živého slavíka? 
A co se stane, když se hračka porouchá? 

Přijďte si poslechnout a společně prožít Ande-
rsenovu pohádku Císařův slavík, ukrytou do 
podmanivého hudebního zpracování skladatele 
Václava Trojana. Dávný příběh si poslechneme, 
se slavíkem si zazpíváme, doprovodíme se hrou 
na tělo a naši vyslanci uctí císaře i hrou na Or-
fovy nástroje. Netradiční hudební doprovod 
nabídnou členové Trojanova tria. 

Viktor Mazáček housle 
Jaroslav Novák kytara 
Ladislav Horák akordeon 
Dominika Prokopová vypravěčka 
Eva Filipová scénář 

5–100 let 

70 minut (bez přestávky) 

150–300 Kč 

1. 5. 2021 sobota 

14.00 Dvořákova síň 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

Každá vteřina rozhoduje o tom, co se stane 
v následující chvíli. Může TICHO znít? A doká-
žeme v tento sváteční den rozeznít hudbu, která 
je všude kolem, ale přesto ji obvykle neslyšíme? 

To zjistíme na cestě, na níž dostaneme jedineč-
nou možnost dotknout se zvukových možností 
Dvořákovy síně a zaslechnout také to, co je za-
psáno v jejích zdech. 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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14.30 

100 MINUT MEZI TÓNY 
Mezigenerační hudební setkání 

5–100 let, kapacita max. 100 Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line účastníků 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 

100 minut (s přestávkou) on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

děti 100 Kč, dospělí 150 Kč 

vždy v sobotu v uvedených časech 
v Sukově síni 

7. 11. 2020 

10.30, 14.30 

9. 1. 2021 

13. 3. 2021 

10.30, 14.30 

Mimořádná hudební představení, v nichž se po-
tkávají různé generace, různé hudební přístupy 
a různé nástroje rozeznívající hudbu. Ta při-
tom vzniká jako společné dílo přímo na místě 
a nelze ji opakovat. Jaký má hudba podíl při 
hledání společné řeči a může nás prostřednic-
tvím rytmu, harmonie a melodie vést k lepšímu 
porozumění nebo šťastnějšímu životu? 

Vítejte na stominutové cestě za objevováním 
toho, co nás učí hudba v tichu mezi tóny. Na 
představení se podílejí účastníci projektu Hud-
bou k sobě, který probíhá v některých školách 
a rodinách. 

Program vede pedagog, hudebník a autor kon-
ceptu Ondřej Tichý, který říká: „Často děti učí-
me, jak něco vypadá, jak se co čte nebo píše, 
jak se hraje nějaká nota. Zbývá ale velmi málo 
času dětem předat dovednost, jak v sobě najít 
sílu překonávat překážky, jak být spokojený 
sám se sebou, jak navázat kontakt s druhým 
člověkem nebo neztrácet radost. Protože slova 
někdy nestačí, zbývá jediná možnost: osobní 
příklad teď a tady.“ 

Hudbou k sobě je hudebně vzdělávací koncept, 
který otevírá hudbu různým generacím, sezna-
muje účastníky s principy hry na nástroje, vy-
užití hlasu, elementární tvorby a improvizace 
prostřednictvím praktického hraní. Zahrnuje 
individuální výuku, setkání v rodinách, progra-
my ve školách, podpůrné programy pro děti 
i dospělé, hudební workshopy a vystoupení. 
„Jsem hluboce přesvědčen,“ říká Ondřej Tichý, 
„že hudba nám otevírá ještě úplně jiné možnosti 
a může být jedinečným pomocníkem v rodině, 
výchově i životě každého z nás.“ 

Všem otevíráme prostor pro aktivní účast. 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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KDO SE BOJÍ FILHARMONIE? 
Koncert 

KROKY DO NOVÉHO SVĚTA 
SYMFONICKÉ BÁSNĚNÍ 

Cyklus komentovaných koncertů 

Pro děti od 10 let s rodiči Hudební laboratoř s hlavní výzkumnicí Mart-
hou Issovou. Záměr výzkumu: lze v normál-
ním světě nějak prakticky využít vážnou hud-60 minut (bez přestávky) 
bu? Naše laboratoř se zabývá například těmito 
otázkami: Jak zní Smetanova Vltava pozpátku? 150–450 Kč 
Jak se OPRAVDU tváří dirigent, když zády k di-
vákům diriguje orchestr? Jak může hudba po-

5. 12. 2020 sobota máhat překonávat strach a dodávat odvahu? 

10.30 Dvořákova síň 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

A může nám hudba změnit život? Výzkumu se 
účastní nejen Česká studentská flharmonie a di-
váci, ale často také nečekaní hosté – a mnohé 
zásadnější výstupy také podléhají služebnímu 
tajemství, takže se o nich předem bohužel nic 
nedozvíte. 

Vstup na vlastní nebezpečí! 

Česká studentská flharmonie 
Martha Issová moderátorka 
Alice Nellis scénář a režie 
Ondřej Vrabec dirigent 

Pro děti od 11 let s rodiči, dospívající 
a dospělé posluchače 

120 minut (s přestávkou) 

vstupenka na jednotlivý koncert 
230–550 Kč; abonmá 450–1100 Kč 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

Hudba má ohromnou moc vytvářet před naši-
ma očima nové krajiny, malovat krásné obrazy, 
vyprávět příběhy. Jednoduše: můžeme se díky 
ní vypravit do jiného času a prostoru. Jedna 
z hudebních forem, vynalezených speciálně pro 
tento účel v polovině 19. století, se jmenuje sym-
fonická báseň. Poprvé s ní přišel skladatel Franz 
Liszt a záhy našel četné následovníky v Rusku, 
ve Francii, ale zejména mezi českými sklada-
teli. Smetanu začal nový objev zajímat během 
jeho pobytu ve Švédsku, kde napsal nakonec 
tři symfonické básně a Lisztovi vzkázal: „Poklá-
dejte mě za nejhorlivějšího stoupence našeho 
uměleckého směru, jenž slovem i činem stojí 
za jeho svatou pravdou.“ O dvacet let později 
vytvořil Smetana nejpodivuhodnější počin na 
poli symfonických básní a světový unikát – šes-
tidílný cyklus Má vlast. Po nějaké době Smeta-
nu důstojně následoval Dvořák čtyřmi symfo-
nickými básněmi podle Karla Jaromíra Erbena 
(Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek) 
a jednou podle vlastního námětu (Píseň boha-
týrská). Leoš Janáček označil jako symfonické 
básně své Šumařovo dítě a Baladu blanickou, 
ale symfonicky básnivě přistoupil i ke svojí slav-
né rapsodii Taras Bulba. 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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Česká studentská flharmonie 
Petr Kadlec průvodce 
Marko Ivanović dirigent 

Smetanova Vltava a Šárka 

18. 10. 2020 neděle 

15.00 Dvořákova síň 

22. 10. 2020 čtvrtek 

19.30 Dvořákova síň 

Ze Smetanova výkladu symfonických básní Vl-
tava a Šárka: 

„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních 
obou praménků, chladná a teplá Vltava, spo-
jení obou potůčků do jednoho proudu, pak 
tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, 
kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři 
luny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají 
se pyšně hrady, zámky a zříceniny; Vltava víří 
v proudech Svatojanských; teče v širokém tahu 
dále ku Praze, Vyšehrad se objeví, konečně mizí 
v dálce v majestátním toku svém v Labi. 

V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, 
bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením 

rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěr-
nost milence svého celému mužskému pokole-
ní. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se zbrojnoši, 
který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už 
zdáli zaslechnou nářek – ač lstivý – přivázané 
dívky u stromu – při pohledu na ni obdivuje 
Ctirad krásu její – zahoří milostnými city pro ni, 
osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí 
a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až – k spán-
ku. Na dané znamení lesním rohem, které v dál-
ce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku 
krvavému činu – hrůza všeobecného vraždění, 
vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec 
skladby.“ 

Dvořákův Vodník a Polednice 

12. 1. 2021 úterý 

19.30 Dvořákova síň 

17. 1. 2021 neděle 

15.00 Dvořákova síň 

Z dobových, často rozporuplných ohlasů na 
Dvořákovy symfonické básně: 

„Do té míry určitosti, jasnosti a pravdivosti ve 
vlně nápěvů nevyzněla dosud, abych tak řekl, 
žádná přímá řeč nástrojů ve známých mi sym-

fonických básních orchestrových, jako ve Vod-
níku.“ (Leoš Janáček) 

„Jsem vděčným posluchačem Dvořákovy hud-
by a vnímám její půvaby snad až příliš citli-
vě, ale přesto jsem nemohl zamlčet nebezpečí 
tohoto nejnovějšího směřování. Dvořák nemá 
zapotřebí chodit prosit o svou hudbu k litera-
tuře (a k jaké literatuře!). Jeho bohatá hudební 
vynalézavost nepotřebuje žádné půjčky, ber-
ličky a návody… Je to zvláštní vášeň, s níž se 
Dvořák nyní oddává ošklivým, nepřirozeným 
a strašidelným námětům, které jeho pravému 
hudebnickému smyslu a jeho příjemné povaze 
tak málo odpovídají. Ve Vodníkovi je to skřet, 
který vlastnímu dítěti utrhne hlavu a hodí ji ne-
šťastné matce, v Polednici je to ženská příšera, 
v jejíchž rukou dodýchá nevinné dítě.“ (Eduard 
Hanslick, vídeňský hudební kritik a estetik) 

Janáčkovy Lašské tance 
a Taras Bulba 

2. 5. 2021 neděle 

15.00 Dvořákova síň 

4. 5. 2021 úterý 

19.30 Dvořákova síň 

Ohlasy hudebních kritiků po pražské premiéře 
Tarase Bulby 9. listopadu 1924 v podání České 
flharmonie a Václava Talicha: 

„Dílo toto bylo psáno v letech 1915–16, tedy 
v době světové války, kdy v Janáčkově nitru ob-
zvláště prudce hořel a bouřil velký Čech a spo-
lu i velký, vášnivě zaujatý rusofl. Osud obou 
slovanských kmenů byl pro Janáčka úzce spjat, 
a rozhodl-li se tehdy oslaviti hudebně nezni-
čitelnost síly ruského národa, jak je vyjádřena 
v Gogolově zpracování pověstí o statečně od-
bojném vůdci záporožských kozáků, Tarasu 
Bulbovi, ztotožňoval s tím zajisté i nezlomnou 
víru ve vítězství národa vlastního. 

Zdá se mně, že improvizační metoda zde ustou-
pila vůli k pevné formě, jež ukula organický 
útvar. Janáčkovy barvy hořely a plály. Vydaly 
svědectví tentokrát, jakou vnitřní nutností zro-
dilo se toto dílo, výrazově silné a formálně čisté. 

Obecenstvo vyslechlo dílo s bezdechým přímo 
zaujetím a na konec propuklo v jásot, jakému 
jen málo kdy ve vážných koncertech býváme 
svědky.“ 
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JOSEF ŠPAČEK A ČESKÁ 
STUDENTSKÁ FILHARMONIE 

Mimořádný koncert v rámci cyklu Kroky do nového světa 

Pro děti od 11 let s rodiči, dospívající 
a dospělé posluchače 

230–550 Kč 

26. 9. 2020 sobota 

19.30 Dvořákova síň 

27. 9. 2020 neděle 

10.00 Dvořákova síň 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

Ve spolupráci s festivalem Lípa Musica se ve 
Dvořákově síni pražského Rudolfina budou 
konat dva koncerty, při nichž se Josef Špaček 
představí nejen jako houslista, ale také jako di-
rigent. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Koncert pro housle a orchestr 
e moll, op. 64 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symfonie č. 35 D dur 
„Hafnerova“, K 385 

Česká studentská flharmonie 
Petr Kadlec průvodce 
Josef Špaček housle, dirigent 

„Rád bych pro Tebe v zimě napsal houslový 
koncert. Jeho začátek v e moll mi pořád běží 
hlavou a vůbec mi nedopřává pokoje! […]Ne-
směj se mi příliš… [Pokud jde o koncert…] 
pořád jenom tápu…“ (Felix Mendelssohn-
-Bartholdy v dopise Ferdinandu Davidovi, své-
mu příteli a prvnímu interpretovi Houslového 
koncertu) 

„Němci mají čtyři houslové koncerty. Největší, 
nejvíc nesmlouvavý je Beethovenův. Brahmsův 
s ním ve své vážnosti soupeří. Nejkouzelnější 
houslový koncert napsal Max Bruch. Ale nej-
niternější, skutečný klenot srdce, je Mendel-
ssohnův koncert.“ (Joseph Joachim, slavný ně-
mecký houslista a jeden z prvních interpretů 
Houslového koncertu) 

„Jen těžko najdeme v dějinách umění takový 
příklad hlubokého sjednocení všeho, co přines-
la minulost, a zároveň tak pronikavého pohledu 
do budoucnosti jako v díle Wolfganga Amadea 
Mozarta. Byl jedním z trojice vídeňských kla-
siků. To historicky. Ale stále zůstane klasikem 
v hlubším slova smyslu. Totiž v tom, jak obro-
vitost své hudební invence, nepřehledné moře 

nápadů a fantazie, dovedl podřídit kázni a jas-
né formě. Je radostný, smutný vážný, rozpus-
tilý, monumentální, hravý, okázale virtuózní 
a ukázněně prostý a mohli bychom jmenovat 
dále, aniž bychom řekli všechno, protože slo-
vy se hudba vůbec popisovat nedá. Tu je třeba 
poslouchat. Zachovat si prosté, hluboce chá-
pající srdce a otevřenou, nezaujatou mysl. Pak 
mu můžeme rozumět. Podaří-li se nám to jen 
trošičku, budeme jej milovat. […] Mozart na-
psal svou první symfonii, když mu bylo 8 let. 
V šestadvaceti jich měl za sebou už několik de-
sítek. Starosta jeho rodného města, Salcburku, 
Sigmund Hafner, byl tehdy povýšen do šlech-
tického stavu. Oslavoval to jaksepatří náklad-
ně a objednal si také u Mozarta symfonii. Ten 
ji napsal v několika dnech… V jeho díle je to 
symfonie opravdu důležitá, protože v ní dosáhl 
až do té doby největší vyrovnanosti všech pro-
středků. Je tu skvělá kompoziční práce, velko-
lepá forma, vznešenost a pathos a okouzlující 
nápady melodické, rytmické i harmonické. Řád 
a fantazie se prostupují v jediný celek.“ (Ivan 
Medek, hudební publicista) 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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MUSICA LUDUS ANEB 
HUDBA HROU 

Workshopy pro seniory 

60+, kapacita max. 45 účastníků 
rozdělených do tří skupin 

210 minut (s přestávkami) 

150 Kč 

12. 11. 2020 čtvrtek 

13.00 Sukova síň a další prostory 

13. 11. 2020 pátek 

8.30 Sukova síň a další prostory 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

Hudba je od počátku dějin lidské civilizace 
světem, ve kterém se střetávají obřady i tance, 
vzývání i naslouchání. S hudbou můžeme být 
zcela sami ve vlastním pokoji i na stotisícovém 
shromáždění a je tu pro nás od kolébky až ke 
hrobu. Spojujeme si s ní velké symfonie i pro-
stou dětskou písničku, nalézáme v ní vítězství 
i prohry profesionálních umělců, ale i radost ze 
souhry mnoha amatérských těles. Pro řadu zemí 
je ta naše vzorem v oblasti systému uceleného 
a vysoce demokratického vzdělávání na mnoha 
úrovních. Velkou výzvou začíná být v celé Ev-
ropě péče o přiblížení světa umění seniorům. 

Česká flharmonie nechce ani v této oblasti za-
hálet, a proto ve snaze zpřístupnit hudbu všem 
posluchačům přidává k programům pro děti 
a dospívající z různých sociálních skupin nově 
i aktivizační dílny pro seniory. Tyto dílny budou 
záměrně vedeny „nevýkonnostně“ a s důrazem 
na společný prožitek při práci s jednoduchými 
hudebními nástroji, poslechem a pohybem – 
své místo si tak v nich mohou najít všichni zá-
jemci bez rozdílu věku, schopností a hudebních 
zkušeností. 

Dílny jsou určeny primárně účastníkům star-
ším 60 let, zamýšleny jsou ale i jako inspirace 
pro pečovatele, dobrovolníky a sociální pracov-
níky. Všichni budou pracovat v samostatných 
tematických celcích pod vedením vynikajících 
a inspirujících lektorů Rafaely Drgáčové, Hany 
Havelkové a Ondřeje Tichého, pokusí se také 
připravit pro společný závěr hudebně pohybový 
tvar, který by jednotlivé aktivity propojil a při-
nesl radost všem zúčastněným. 

O radost z nových sociálních kontaktů, proži-
tek z poslechu hudby, nalezených souvislostí 
mezi rytmem, tempem, pohybem, nástrojovými 
barvami i tichem mezi tóny totiž půjde přede-
vším – dílny jsou otevřeny všem, kteří chtějí 
vyjít ze svých „ulit“ a i v pozdějším věku objevit 
a prožít něco zajímavého s podobně naladěný-
mi lidmi. 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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KONCERT SPOLEČNÉHO 
ORCHESTRU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH 

UMĚLECKÝCH ŠKOL A HRÁČŮ 
ČESKÉ FILHARMONIE 

Závěrečný koncert projektu 

12+ Felix Mendelssohn-Bartholdy 

60 minut (bez přestávky) 
Hebridy, předehra, op. 26 

150–350 Kč 
Petr Iljič Čajkovskij 
Labutí jezero – výběr z baletu 

6. 6. 2021 neděle 
Společný orchestr žáků 

19.30 Dvořákova síň základních uměleckých škol 
a hráčů České flharmonie 

Veřejná generální zkouška Petr Altrichter dirigent 

jednotné vstupné 150 Kč 

6. 6. 2021 neděle 

11.00 Dvořákova síň 

Prodej vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu nebo on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
on‑line nebo přes zákaznický servis 
na info@ceskaflharmonie.cz. 

20 MINUT A BUĎ „IN“ 
ANEB KDO PROHLOUBÍ, 

NEPROHLOUPÍ! 
Bonus pro školy k veřejným generálním zkouškám 

Pro žáky 5.–9. ročníků ZŠ, studenty SŠ 

20 minut 

program nabízíme zdarma 

7. 10. 2020, 13. 1. 2021, 27. 1. 2021, 
3. 2. 2021, 10. 3. 2021, 18. 3. 2021, 
8. 4. 2021, 14. 4. 2021, 28. 4. 2021 

9.30 Sukova síň nebo Západní salonek 

Máte‑li o tento bonusový program 
zájem, ozvěte se prosím nejpozději 
14 dní před generální zkouškou 
na edu@ceskaflharmonie.cz či 
+420 227 059 222. Kapacita míst je omezena. 
Účast je podmíněna vstupenkou na danou 
veřejnou generální zkoušku. 

Informace o vstupenkách na jednotlivé 
veřejné generální zkoušky a jejich detailní 
program najdete v kapitole Veřejné generální 
zkoušky a také na www.ceskaflharmonie.cz. 

Odkud přichází ten zvláštní zvuk? Proč to ne-
ladí? Jak dlouhé to ještě bude? Kdo TOHLE 
napsal? 

Dejte nám šanci rozptýlit veškeré pochyby, kte-
ré čas od času vyvstávají při poslechu klasic-
ké hudby. Přijďte si prohloubit posluchačský 
zážitek, seznamte se s okolnostmi vzniku děl 
i s jejich obsahem. Ke každé veřejné generálce 
je připravena audiovizuální prezentace se slov-
ním komentářem. 

Jan Kyjovský lektor 

www.ceskafilharmonie.cz
mailto:edu@ceskafilharmonie.cz
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
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KONCERTY PRO JINÉ 
POŘADATELE V PRAZE 

Dvořákova Praha, zahajovací 
koncerty festivalu 

4. 9. 2020 

Dvořákova síň, Rudolfnum 

5. 9. 2020 

Dvořákova síň, Rudolfnum 

Antonín Dvořák 
Koncert pro violoncello a orchestr 
h moll, op. 104 

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

Maximilian Hornung violoncello 
Semjon Byčkov dirigent 

Dvořákova Praha 

10. 9. 2020 

Dvořákova síň, Rudolfnum 

Ludwig van Beethoven 
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 
G dur, op. 58 

Josef Suk 
Symfonie E dur, op. 14 

Paul Lewis klavír 
Jakub Hrůša dirigent 

Dvořákova Praha 

14. 9. 2020 

Dvořákova síň, Rudolfnum 

Ludwig van Beethoven 
Koncert pro housle a orchestr 
D dur, op. 61 

Josef Suk 
Asrael, symfonie c moll, op. 27 

Augustin Hadelich housle 
Jakub Hrůša dirigent 

Dvořákova Praha 

17. 9. 2020 

Dvořákova síň, Rudolfnum 

Antonín Dvořák 
Serenáda pro smyčcový orchestr 
E dur, op. 22 

Josef Suk 
Serenáda pro smyčcový orchestr 
Es dur, op. 6 

Bohuslav Martinů 
Concertino pro klavírní trio 
a smyčcový orchestr, H 232 

Josef Špaček housle 
Alexey Stadler violoncello 
Lukáš Vondráček klavír 
Komorní orchestr 
České flharmonie 
David Geringas dirigent 

Pražské jaro 

3. 6. 2021 

Smetanova síň, Obecní dům 

Program a účinkující zveřejní festival 
v listopadu. 
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ZÁJEZDY 

Ve 125. sezoně odehraje Česká flharmonie cel-
kem čtyřiadvacet zahraničních koncertů a dva-
krát zavítá i do Litomyšle. 

Všechny zahraniční zájezdy absolvuje se svým 
šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a se špičko-
vými sólisty. Zahraje díla českých autorů (Anto-
nína Dvořáka, Miloslava Kabeláče, Bohuslava 
Martinů) včetně českého rodáka Gustava Ma-
hlera i světových skladatelů (Dmitrije Šostako-
viče, Johannese Brahmse, Wolfganga Amadea 
Mozarta a dalších). Nezapomene ani na sou-
dobé autory, jejichž skladby rovněž představí 
zahraničnímu publiku. 

Seznam nejvýznamnějších koncertních sálů, 
které Česká flharmonie navštíví, je vskutku 
reprezentativní: vídeňský Konzerthaus (za se-
zonu hned třikrát), NCPA v Pekingu, National 
Concert Hall v Tchaj-peji, Pařížskou flharmo-
nii, bruselský BOZAR, amsterdamský Concert-
gebouw, londýnské Barbican Centre, bratislav-
skou Redutu a madridské Auditorio Nacional. 

Na začátku sezony se představí na nejprestiž-
nějších evropských festivalech ve Španělsku 
(Santander a San Sebastian) a Skotsku (Edin-
burgh). V září bude následovat první koncert ve 
vídeňském Konzerthausu s klavíristou Daniilem 
Trifonovem a v říjnu velký zájezd do Číny a na 
Tchaj-wan s houslistou Renaudem Capuçonem. 

V únoru čeká Českou flharmonii, Semjona Byč-
kova a sestry Katiu a Marielle Labèque turné po 
evropských hlavních městech a jejich nejslavněj-
ších koncertních sálech ve Vídni, v Paříži, Bruselu, 
Amsterdamu a Londýně. V Konzerthausu půjde 
o druhý ze tří rezidenčních koncertů v této sezo-
ně, v novém sále Pařížské flharmonie vystoupí 
orchestr znovu po roce a půl od úspěšné trojice 
koncertů v roce 2019. Naopak do bruselského BO-
ZAR se ČF vrací po dvanácti a do slavného am-
sterdamského sálu Concertgebouw po devatenácti 
letech. Stejně dlouho orchestr nehrál v prestižním 
Barbican Centre – sídle London Symphony Or-
chestra a BBC Symphony Orchestra. 

Třetí z rezidenčních vystoupení v Konzerthausu se 
odehraje v květnu a na něj naváže koncert v Brati-
slavě. Tentokrát s klavíristou Kirillem Gersteinem. 

V květnu se flharmonici vydají na španělské turné – 
po šesti letech vystoupí hned dvakrát ve slav-
ném madridském Auditoriu Nacional de Música 
a v Alicante, po jedenácti letech se vrátí také do 
Valencie, a to s Katiou a Marielle Labèque a s Gau-
tierem Capuçonem. 

Sezonu završí Česká filharmonie již tradičně 
dvěma vystoupeními na partnerském Národním 
festivalu Smetanova Litomyšl. Tentokrát ji bude 
dirigovat její hlavní hostující dirigent Tomáš Ne-
topil a jako sólista se představí koncertní mistr 
Jiří Vodička. 

Evropské letní festivaly 

25. 8. 2020 Palacio de Festivales de 
Cantabria, Festival Internacional de 
Santander, Santander, Španělsko 

26. 8. 2020 Kursaal, Quincena 
Musical de San Sebastián, San 
Sebastián, Španělsko 

29. 8. 2020 Usher Hall, Edinburgh 
International Festival, Edinburgh, 
Velká Británie 

30. 8. 2020 Usher Hall, Edinburgh 
International Festival, Edinburgh, 
Velká Británie 

Gautier Capuçon violoncello 
Chen Reiss soprán 
Boris Prýgl bas 
Edinburgh Festival Chorus 
Aidan Oliver sbormistr 
Semjon Byčkov dirigent 

RAKOUSKO 

25. 9. 2020 Konzerthaus, Vídeň, 
Rakousko 

Daniil Trifonov klavír 
Selina Ott trubka 
Semjon Byčkov dirigent 
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ČÍNA A TCHAJ-WAN 

14.–25. 10. 2020 

17. 10. 2020 National Centre for the 
Performing Arts, Peking, Čína 

18. 10. 2020 Tianjin Grand Theatre, 
Tchien‑ťin, Čína 

20. 10. 2020 Shanghai Concert Hall, 
Šanghaj, Čína 

22. 10. 2020 Jiangsu Grand Theatre, 
Nanking, Čína 

23. 10. 2020 Jiangsu Grand Theatre, 
Nanking, Čína 

25. 10. 2020 National Concert Hall, 
Tchaj‑pej, Čínská republika 

další koncerty v jednání 

Renaud Capuçon housle 
Semjon Byčkov dirigent 

EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA 

8. 2. 2021 Konzerthaus, Vídeň, 
Rakousko 

9. 2. 2021 Philharmonie de Paris, 
Paříž, Francie 

10. 2. 2021 BOZAR, Brusel, Belgie 

11. 2. 2021 Concertgebouw, 
Amsterdam, Nizozemí 

13. 2. 2021 Barbican Centre, Londýn, 
Velká Británie 

Katia a Marielle Labèque klavíry 
Semjon Byčkov dirigent 

RAKOUSKO A SLOVENSKO 

3. 5. 2021 Konzerthaus, Vídeň, 
Rakousko 

4. 5. 2021 Reduta, Bratislava, Slovensko 

Kirill Gerstein klavír 
Semjon Byčkov dirigent 

ŠPANĚLSKO 

17. 5. 2021 Palau de la Música, 
Valencie, Španělsko 

18. 5. 2021 Auditorio Nacional 
de Música, Madrid, Španělsko 

19. 5. 2021 Auditorio Nacional 
de Música, Madrid, Španělsko 

20. 5. 2021 Auditorio de la Diputación 
de Alicante, Alicante, Španělsko 

Gautier Capuçon violoncello 
Katia a Marielle Labèque klavíry 
Semjon Byčkov dirigent 

ČESKÁ REPUBLIKA 

1. 7. 2021 Národní festival Smetanova 
Litomyšl, Státní zámek Litomyšl, 
Česká republika 

2. 7. 2021 Národní festival Smetanova 
Litomyšl, Státní zámek Litomyšl, 
Česká republika 

Jiří Vodička housle 
Tomáš Netopil dirigent 
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PŘENOSY A NAHRÁVÁNÍ 

V oblasti nahrávání přináší jubilejní 125. sezona 
několik novinek. První z nich je vznik značky 
Czech Phil Media. Pod její hlavičkou Česká 
flharmonie za pomoci vyspělé nahrávací tech-
niky, která byla za tímto účelem ve Dvořákově 
síni Rudolfna nainstalována, pořizuje audiovi-
zuální záznamy vybraných koncertů a edukač-
ních projektů v nejvyšší kvalitě a prostřednic-
tvím svých partnerů je distribuuje divákům po 
celém světě. 

S tím souvisí další novinka – zahájení spoluprá-
ce České flharmonie s německou společností 
EuroArts na mezinárodní distribuci audiovizu-
álních nahrávek z kolekce Czech Phil Media. 
Tato spolupráce zahrnuje distribuci jak pro te-
levizní vysílání, tak pro internetové video-on-
-demand platformy. Nahrávky z kolekce Czech 
Phil Media tak budou divákům na celém světě 
dostupné formou televizního vysílání a inter-
netových streamů ze záznamu a ve vybraných 
případech i živě. První příležitost takového me-
zinárodního živého televizního přenosu měli di-
váci již v polovině minulé sezony, kdy abonent-
ní koncert s klavírním duem Katiou a Marielle 
Labèque, Ivo Kahánkem, Michaelem Kroutilem 
a šéfdirigentem a uměleckým ředidlem České 
flharmonie Semjonem Byčkovem živě přenášel 
francouzský televizní kanál Mezzo Live HD do 
více než 40 zemí světa. 

V sezoně 2020/2021 nezůstanou stranou ani 
zvukové nahrávky. U příležitosti oslav 125. vý-
ročí založení České flharmonie vyjde u společ-
nosti Decca CD komplet s Brahmsovým Kon-
certem pro housle, violoncello a orchestr a moll, 
op. 102, a sólisty Lisou Batiashvili a Gautierem 
Capuçonem, který doplní Dvořákova Novosvět-
ská symfonie. Obě skladby provede Semjon 
Byčkov. 

Na mezinárodní úspěch kompletu Čajkovského 
symfonií, klavírních koncertů a dalších vybra-
ných symfonických děl, který vyšel u vydava-
telství Decca v loňském roce, navazuje Česká 
flharmonie hned dvěma dalšími dlouhodobými 
nahrávacími projekty. V rámci již započatého 
cyklu Mahlerových symfonií se Semjonem Byč-
kovem je pro tuto sezonu u společnosti Decca 
naplánované vydání Symfonie č. 2 a nově bu-
dou pořízené studiové nahrávky symfonií č. 5 
a 1. Druhým projektem je cyklus živých nahrá-
vek významných symfonických děl Josefa Suka 
pod vedením hlavního hostujícího dirigenta 
České flharmonie Jakuba Hrůši. I tento cyk-
lus je rozvržený do několika sezon. 

České vydavatelství Supraphon na podzim to-
hoto roku připravuje vydání nahrávky Janáč-
kovy opery Káťa Kabanová, která vznikla na 
koncertech České flharmonie v dubnu 2020 
pod taktovkou Jakuba Hrůši, s Kateřinou Kně-
žíkovou a Alešem Brisceinem v hlavních rolích. 
V jednání je také živá nahrávka Příhod lišky 
Bystroušky, jež v nastudování Johna Eliota Gar-
dinera zazní na listopadových abonentních kon-
certech. 

I v jubilejní 125. sezoně bude Česká flharmonie 
spolupracovat se svými tradičními domácími 
partnery Českou televizí a Českým rozhlasem 
na živých přenosech i záznamech vybraných 
koncertů. 
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SLOVO DRAMATURGA 

Vážení posluchači, milí abonenti, 

na tomto místě otevíráte program 126. sezo-
ny Českého spolku pro komorní hudbu. Vě-
řím, že milovníky komorní hudby mohou za-
ujmout tituly z flharmonických cyklů a naopak. 
Díky společnému katalogu budete mít všichni 
po ruce dostatek informací. 

Naši historii počítáme od roku 1894, který byl 
pro vývoj komorní hudby v Praze vskutku pře-
lomový. Bylo to období, ve kterém vznikl Český 
spolek pro komorní hudbu, instituce pořádající 
dnes nejprestižnější řadu komorních koncertů 
v naší zemi. U samotného zrodu stálo legendár-
ní České kvarteto, společně s největším mecená-
šem a prvním předsedou spolku Josefem Hláv-
kou. A právě tehdy začala éra, která ovlivnila 
zejména vývoj české kvartetní školy 20. století. 
České kvarteto bylo vlastně takovým prvním 
dramaturgem ČSKH a pro mne je ctí a potě-
šením navázat na jeho činnost a práci všech 
dalších, kteří se poctivě a svědomitě věnovali 
přípravě programů přede mnou. Již v době, kdy 
jsem studoval komorní hru u skvělých peda-
gogů a členů věhlasných českých kvartet (Vla-
chovo, Smetanovo, Dvořákovo, Talichovo), se 
utvářel můj celoživotní srdečný vztah ke komor-
ní hudbě. Moje kariéra profesionálního hráče 
začala v České filharmonii, kde jsem strávil 
mnoho krásných let. Po dlouhé době se vracím 
do Rudolfna, do role pro mne osobně nejpres-

tižnější. S pokorou jsem se ujal funkce, kterou 
mi svěřila nově zvolená Rada Českého spolku 
pro komorní hudbu a vedení České flharmo-
nie. Děkuji oběma těmto významným institucím 
za důvěru a doufám, že si připravený program 
užijete společně s námi. 

Při tvorbě programu jsme respektovali úspěšné 
a zavedené cykly. Opět se můžete těšit na pon-
dělní a středeční koncerty ve Dvořákově síni, 
úterní Hudební podvečery v Sukově síni i so-
botní Matiné v Lichtenštejnském paláci. Nově 
jsme nabídku rozšířili o exkluzivní recitálovou 
řadu, do které přijali pozvání čeští i světoví só-
listé těch nejzvučnějších jmen. Za všechny jme-
nujme např. violoncellistku Alisu Weilerstein, 
klavíristy Rudolfa Buchbindera a Ivana Klán-
ského nebo světově proslulého pěvce Iana Bost-
ridge. Věřím, že touto sérií navážeme na mimo-
řádná recitálová vystoupení z minulosti, kdy 
v rámci ČSKH vystoupily takové hvězdy, jako 
byl třeba Pablo Casals. 

V sezoně 2020/2021 si připomínáme také vý-
znamné životní výročí Ludwiga van Beetho-
vena, od jehož narození uplyne 250 let. Ten 
nás, kromě svých mistrných opusů instrumen-
tálních a vokálních, obdaroval též řadou skvě-
lých skladeb komorních. Kompletní provedení 
všech smyčcových kvartetů je vlastně takovým 
cyklem v rámci všech cyklů, který se prolíná 
koncertními řadami, aby si všichni posluchači 

a abonenti přišli na své. Jak je již zřejmé z reci-
tálové řady, Český spolek pro komorní hudbu 
se snaží více otevřít světu a věřím, že stálí abo-
nenti, pravidelní, nepravidelní i noví poslucha-
či ocení srovnání našich nejlepších souborů se 
světovou špičkou. Beethovenovy vrcholné opu-
sy uslyšíte totiž nejen v podání Bennewitzova, 
Pražákova či Talichova kvarteta, ale též v in-
terpretaci světově proslulých souborů, jako je 
Hagen Quartett nebo Artemis Quartett. Takže 
je na co se těšit. 

Ochuzeni nebudou ani posluchači vyhledá-
vající tvorbu vokální. Budeme mít možnost 
vychutnat si umění dvou špičkových českých 
sopranistek. Kateřina Kněžíková se představí 
v zajímavě koncipovaném písňovém recitálu, 
Martina Janková za doprovodu orchestru Mu-
sica forea přednese árie z duchovních oratorií 
Giovanniho Bononciniho a Georga Friedricha 
Händela. Ctitelé sborové tvorby si určitě při-
jdou na své v krásném vánočním programu, při-
praveném souborem Martinů Voices. Pochopi-
telně nezapomínáme ani na posluchače, jejichž 
uchu lahodí tóny dechových nástrojů. Pro ně 
jsme připravili vystoupení dechového kvinteta 
lipského Gewandhausu nebo koncert Harmonie 
českých flharmoniků. 

V rámci cyklů jsme dali nově výraznější pro-
stor světově známému umělci, který může celé 
jedné sérii koncertů vtisknout svou uměleckou 

osobnost, stát se jejím tělem, duší i tváří – jinak 
řečeno jejím kurátorem. Mám radost, že moji 
nabídku pro nadcházející sezonu přijal zakla-
datel Hagenova kvarteta, violoncellista Clemens 
Hagen. Nejenže v průběhu sezony vystoupí 
hned třikrát – se svým domovským kvartetem 
v rámci kompletního provedení kvartetů Lud-
wiga van Beethovena, podruhé se souborem 
Wiener Klaviertrio a konečně jako host Wiha-
nova kvarteta v Schubertově kvintetu se dvěma 
violoncelly. Jeho rukopis je dobře patrný i na 
dramaturgii celého II. cyklu. 

Vážení posluchači, přeji vám všem, abyste si 
ze všech přichystaných koncertů odnesli co 
nejhlubší umělecké zážitky a užili si společně 
s námi každou jejich notu. Těšíme se na setká-
vání s vámi. 

Radek Křižanovský 
dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu 
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ČESKÝ SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU 

CYKLUS I 

I 

Koncerty tohoto cyklu, které se tradičně konají v pondělí večer, nabídnou velmi pestrý program, 
z něhož si vybere snad každý posluchač. Ve spolupráci s festivalem Struny podzimu přivítáme 
americký Dover Quartet. Komorní orchestr České flharmonie pod vedením Ondřeje Vrabce a ja 
ponská houslistka Akiko Suwanai společně přednesou skladby českých a japonských skladatelů. 
Dva koncerty tohoto cyklu budou věnovány soubornému provedení smyčcových kvartetů Ludwiga 
van Beethovena v provedení Bennewitzova kvarteta a německého Artemis Quartettu. Zpestření 
zajistí písňový recitál sopranistky Kateřiny Kněžíkové, pozvání přijal i Gewandhaus Bläserquintett, 
nejstarší soubor tohoto složení na světě 
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I1 

Říjen 2020 Dmitrij Šostakovič 
Preludium a Scherzo. Dvě skladby pro 

5. 10. 2020 pondělí smyčcové okteto, op. 11 
19.30 Dvořákova síň Olli Mustonen 

Nonet č. 2 

L’ubica Čekovská 
Oktet (světová premiéra) 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Oktet Es dur, op. 20 Koncert je pořádán ve spolupráci 

s festivalem Struny podzimu. 

Abonentní koncerty Cyklu I se 
konají vždy v pondělí 
od 19.30 hodin ve Dvořákově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 100 do 350 Kč 
Ceny abonmá od 460 do 1620 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních 
vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu a on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

Pavel Haas Quartet 
Veronika Jarůšková 1. housle 
Marek Zwiebel 2. housle 
Jiří Kabát viola 
Peter Jarůšek violoncello 

Dover Quartet 
Joel Link 1. housle 
Bryan Lee 2. housle 
Milena Pajaro-Van de Stadt viola 
Camden Shaw violoncello 

spoluúčinkuje Petr Ries kontrabas 

https://ceskafilharmonie.cz
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I2 
Koncert k 100. výročí vztahů mezi Českou republikou a Japonskem 

Listopad 2020 Pavel Haas 

2. 11. 2020 pondělí 
Studie pro smyčce 

19.30 Dvořákova síň 
Toru Takemitsu 
Nostalghia pro housle a orchestr 

Antonín Dvořák 
Mazurek pro housle a orchestr, op. 49 

Takashi Yoshimatsu 
Trenody to Toki pro smyčcový orchestr 
a klavír 

Antonín Dvořák 
Romance f moll pro housle a orchestr, 
op. 11 

Vítězslav Novák 
Serenáda F dur 

Komorní orchestr České flharmonie 
Akiko Suwanai housle 
Ondřej Vrabec dirigent 

I3 
Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena 

Prosinec 2020 Ludwig van Beethoven 

14. 12. 2020 pondělí 
Smyčcový kvartet C dur, op. 59 č. 3 

19.30 Dvořákova síň 
Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet a moll, op. 132 

Artemis Quartett 
Vineta Sareika 1. housle 
Suyoen Kim 2. housle 
Gregor Sigl viola 
Harriet Krijgh violoncello 
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Leden 2021 

25. 1. 2021 pondělí 

19.30 Dvořákova síň 

I4 

Bohuslav Martinů 
Nové slovenské písně, H 126 – výběr 

Klement Slavický 
Ej, srdenko moje. Cyklus písní na slova 
moravské lidové poezie pro vyšší hlas 
a klavír 

Antonín Dvořák 
Furiant pro klavír F dur, op. 42 č. 2 

Antonín Dvořák 
Cigánské melodie. Cyklus písní na slova 
Adolfa Heyduka, op. 55 

Franz Schubert 
Nacht und Träume, D 827 
Gretchen am Spinnrade, D 118 
Du bist die Ruh, D 776 
Rastlose Liebe, D 138 

Johannes Brahms 
Liebestreu, op. 3 č. 1 
Am Sonntag Morgen, op. 49 č. 1 
An ein Veilchen, op. 49 č. 2 
Wie Melodien zieht es, op. 105 č. 1 
Feldeinsamkeit, op. 86 č. 2 
O liebliche Wangen, op. 47 č. 4 

Johannes Brahms 
Intermezzo pro klavír es moll, op. 118 č. 6 

Richard Strauss 
Winterweihe, op. 48 č. 4 
Ständchen, op. 17 č. 2 
Allerseelen, op. 10 č. 8 
Cäcilie, op. 27 č. 2 
Zueignung, op. 10 č. 1 

Kateřina Kněžíková soprán 
David Švec klavír 
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Březen 2021 

8. 3. 2021 pondělí 

19.30 Dvořákova síň 

I5 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Šest písní beze slov 

Antonín Rejcha 
Dechový kvintet G dur, op. 88 č. 3 

Jacques Ibert 
Trois pièces brèves 

August Klughardt 
Dechový kvintet, op. 79 

Gewandhaus Bläserquintett 
Katalin Stefula fétna 
Simon Sommerhalder hoboj 
Tomas Ziesch klarinet 
Ralf Götz lesní roh 
Albert Kegel fagot 

I6 
Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena 

Duben 2021 

12. 4. 2021 pondělí 

19.30 Dvořákova síň 

Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet A dur, op. 18 č. 5 

Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet f moll, op. 95 

Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet F dur, op. 135 

Bennewitzovo kvarteto 
Jakub Fišer 1. housle 
Štěpán Ježek 2. housle 
Jiří Pinkas viola 
Štěpán Doležal violoncello 
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CYKLUS II 
Kurátor cyklu: Clemens Hagen 

II 

Také tento cyklus je částečně věnován soubornému provedení kvartetů Ludwiga van Beethovena – 
na dvou koncertech zahrají jeho výjimečné opusy proslulý Hagen Quartett a Pražákovo kvarteto. 
V tomto cyklu se nápadně často objevuje jméno violoncellisty Clemense Hagena. Tento skvělý 
umělec se představí hned třikrát – prvně se svým domovským souborem, pak jako člen Wiener Kla-
viertria a konečně v Schubertově kvintetu se dvěma violoncelly společně s Wihanovým kvartetem. 
Musica Florea vedená Markem Štrynclem doprovodí sopranistku Martinu Jankovou v programu 
árií z duchovních oratorií Giovanniho Bononciniho a Georga Friedricha Händela. Jistě zaujme 
i vystoupení Filharmonického komorního orchestru s Janem Mráčkem a Karlem Untermüllerem 
v Mozartově Koncertantní symfonii. 

173 
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II1 
Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena 

Září 2020 Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet e moll, op. 59 č. 2

30. 9. 2020 středa 

Ludwig van Beethoven 
19.30 Dvořákova síň 

Smyčcový kvartet B dur, op. 130 

Abonentní koncerty Cyklu II 
se konají vždy ve středu 
od 19.30 hodin ve Dvořákově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 100 do 350 Kč 
Ceny abonmá od 460 do 1620 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních 
vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu a on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet B dur, op. 133 
„Velká fuga“ 

Hagen Quartett 
Lukas Hagen 1. housle 
Rainer Schmidt 2. housle 
Veronika Hagen viola 
Clemens Hagen violoncello 

https://ceskafilharmonie.cz
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II2 
Luce eterna – Světlo věčné 

Árie z duchovních oratorií Giovanniho Bononciniho a Georga Friedricha Händela 

Říjen 2020 Georg Friedrich Händel 
Sonata 

21. 10. 2020 středa Árie „Disseratevi, oh porte d’averno“ 
19.30 Dvořákova síň Árie „D’amor fu consiglio“ 

Árie „Se per colpa di donna infelice“ 
(z oratoria La Resurrezione, HWV 47) 

Giovanni Bononcini 
Sinfonia 
Árie „Il Diletto“ 
Árie „E forito“ 
(z oratoria San Nicola di Bari) 

Georg Friedrich Händel 
Sonata del ouvertura 
Árie „Una schiera di piaceri“ 
Árie „Io sperai trovar nel vero piacer“ 
(z oratoria Il trionfo del Tempo e del 
Disinganno, HWV 46a) 

Giovanni Bononcini 
Sinfonia à 6 
Árie „All’uomo fan guerra“ 
Árie „D’un bel ciglio l’ardente splendore“ 
Árie „Io non vuò dentro mio core“ 
(z oratoria San Nicola di Bari) 

Georg Friedrich Händel 
Concerto grosso č. 5 D dur, op. 6, 
HWV 323 – 1. část 
Árie „Voglio cangiar desio“ 
Árie „Un pensiero nemico di pace“ 
(z oratoria Il trionfo del Tempo e del 
Disinganno, HWV 46a) 

Georg Friedrich Händel 
Concerto grosso č. 5 D dur, op. 6, 
HWV 323 – 2. část 
Árie „Tu, del ciel ministro eletto“ 
(z oratoria Il trionfo del Tempo e del 
Disinganno, HWV 46a) 

Martina Janková soprán 
Musica Florea 
Marek Štryncl umělecký vedoucí 
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II3 II4 
Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena 

Prosinec 2020 

2. 12. 2020 středa 

19.30 Dvořákova síň 

Ludwig van Beethoven Leden 2021 
Smyčcový kvartet B dur, op. 18 č. 6 

6. 1. 2021 středa 

Ludwig van Beethoven 
19.30 Dvořákova síň 

Smyčcový kvartet Es dur, op. 74 „Harfový“ 

Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet Es dur, op. 127 

Pražákovo kvarteto 
Jana Vonášková 1. housle 
Vlastimil Holek 2. housle 
Josef Klusoň viola 
Michal Kaňka violoncello 

Ludwig van Beethoven 
Klavírní trio B dur, op. 97 „Arcivévodské“ 

Franz Schubert 
Klavírní trio B dur, D 898 

Wiener Klaviertrio 
David McCarroll housle 
Clemens Hagen violoncello 
Stefan Mendl klavír 
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Únor 2021 

24. 2. 2021 středa 

19.30 Dvořákova síň 

II5 

Edvard Grieg 
Suita „Z časů Holbergových“, op. 40 

Joseph Haydn 
Symfonie č. 49 f moll, Hob I:49 
„La Passione“ 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Koncertantní symfonie pro housle, 
violu a orchestr Es dur, K 364 

Filharmonický komorní orchestr 
Jan Mráček housle 
Karel Untermüller viola 

Březen 2021 

31. 3. 2021 středa 

19.30 Dvořákova síň 

II6 

Antonín Dvořák 
Smyčcový kvartet č. 11 C dur, op. 61 

Franz Schubert 
Kvintet pro dvoje housle, violu a dvě 
violoncella C dur, op. 163, D 956 

Wihanovo kvarteto 
Leoš Čepický 1. housle 
Jan Schulmeister 2. housle 
Jakub Čepický viola 
Michal Kaňka violoncello 

spoluúčinkuje Clemens Hagen violoncello 
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HUDEBNÍ PODVEČERY 

HP 

V úvodu tohoto cyklu, konaného tradičně v Sukově síni, se představí Prague Philharmonia Wind 
Quintet. Koncert je částečně věnován životnímu jubileu skladatele Zdeňka Šestáka. Mezi další 
nám dobře známé umělce patří cembalista íránského původu žijící v Praze, Mahan Esfahani. 
S gambistkou Hille Perl připravili program věnovaný z velké části skladbám rodiny Bachů. Jeden 
z koncertů bude již tradičně vyhrazen laureátům významných českých soutěží. Milým překvapením 
pro posluchače možná bude vystoupení violoncellistky Camille Tomas, jejímž partnerem u klavíru 
bude Lukáš Klánský. V neposlední řadě stojí za zmínku koncert Harmonie českých flharmoniků 
pod vedením Ondřeje Vrabce. 
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HP1 
Koncert k životnímu jubileu skladatele Zdeňka Šestáka 

Říjen 2020 Antonín Rejcha 
Dechový kvintet e moll, op. 88 č. 1

13. 10. 2020 úterý 

Václav Trojan 
17.30 Sukova síň 

Divertimento pro dechové kvinteto 

Zdeněk Šesták 
Divertimento concertante 

Norman Hallam 
Dance suite 

Abonentní koncerty cyklu Hudební 
podvečery se konají vždy v úterý 
od 17.30 hodin v Sukově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 200 do 240 Kč 
Ceny abonmá od 920 do 1080 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních 
vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu a on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

Prague Philharmonia Wind Quintet
Jiří Ševčík fétna 
Jan Brabec klarinet 
Vladislav Borovka hoboj 
Václav Fürbach fagot 
Jan Musil lesní roh 

https://ceskafilharmonie.cz
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HP2 

Listopad 2020 Carl Philipp Emanuel Bach 
Sonáta g moll pro cembalo a violu 

24. 11. 2020 úterý da gamba, Wq 88 
17.30 Sukova síň Carl Friedrich Abel 

Sóla pro violu da gamba 
(z Drexelova rukopisu) 

Johann Sebastian Bach 
Sonáta D dur pro violu da gamba 
a cembalo, BWV 2018 

Wilhelm Friedemann Bach 
Sonáta D dur pro cembalo, Fk 3 

Christoph Schafrath 
Sonáta A dur pro violu da gamba 
a cembalo, CSWV F:29 

Johann Sebastian Bach 
Sonáta g moll pro violu da gamba 
a cembalo, BWV 1029 

Mahan Esfahani cembalo 
Hille Perl viola da gamba 

HP3 
Koncert laureátů soutěží (Pražské jaro 2020, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2019, 

Concertino Praga 2020, Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 2020 aj.) 

Leden 2021 program v jednání 

12. 1. 2021 úterý 

17.30 Sukova síň 
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HP4 HP5 

Únor 2021 Felix Mendelssohn-Bartholdy Březen 2021 Peter Seabourne 
Písně beze slov Fanfára „Mille Fiori“ 

9. 2. 2021 úterý 23. 3. 2021 úterý 

17.30 Sukova síň 
Johannes Brahms 

17.30 Sukova síň 
Sonáta pro violoncello a klavír č. 1 e moll, 
op. 38 

Fryderyk Chopin 
Introdukce a Brilantní polonéza pro 
violoncello a klavír C dur, op. 3 

Olivier Messiaen 
Kvartet pro konec času, část VIII. 
Velebení věčnosti Ježíšovy 

César Franck 
Sonáta pro violoncello a klavír A dur 

Camille Tomas violoncello 
Lukáš Klánský klavír 

Robin Holloway 
Lamento pro čtyři lesní rohy 

Jean Françaix 
9 pièces caracteristiques 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Serenáda B dur, K 361 / 370 
a „Gran Partita“ 

Harmonie českých flharmoniků 
Ondřej Vrabec umělecký garant projektu 
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HP6 
Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena 

Duben 2021 Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet F dur, op. 18 č. 1 

27. 4. 2021 úterý 

Ludwig van Beethoven 
17.30 Sukova síň 

Smyčcový kvartet G dur, op. 18 č. 2 

Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet D dur, op. 18 č. 3 

Grafovo kvarteto 
Štěpán Grafe 1. housle 
Lukáš Bednařík 2. housle 
Lukáš Cybulski viola 
Michal Hreňo violoncello 



 
 
 

   
 
 
 

-
–

ČESKÝ SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU 

DOPOLEDNÍ KONCERTY 

DK 

Sobotní matiné nabízejí opět pestrý program, v němž si každý posluchač určitě vybere své oblíbené 
umělce a autory. Cyklus zahájí Dvořákovo klavírní trio se zajímavými ranějšími opusy Ludwiga van 
Beethovena a Antonína Dvořáka. Vánoční koncert se ponese v duchu hudby Benjamina Brittena 
a Jana Nováka – tento exkluzivní program v podání Martinů Voices udělá radost hlavně přízniv 
cům sborové tvorby. Zkrátka nepřijdou ani milovníci královského nástroje, varhan  partnerkou 
varhaníka Pavla Svobody zde bude hornistka Kateřina Javůrková. V Praze se poprvé představí 
jeden z renomovaných světových souborů, European Guitar Quartet. Závěrečný koncert bude 
opět věnován soubornému provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena, tentokrát 
v podání Talichova kvarteta. 

193 
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Říjen 2020 

10. 10. 2020 sobota 

10.30 Sál Martinů HAMU 

Abonentní cyklus Dopolední 
koncerty se koná vždy 
v sobotu od 10.30 hodin 
v Lichtenštejnském paláci. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 230 do 260 Kč 
Ceny abonmá od 1000 do 1140 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních 
vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu a on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

DK1 

Sergej Rachmaninov 
Elegické trio č. 1 g moll 

Ludwig van Beethoven 
Trio pro housle, violoncello a klavír B dur, 
op. 11 „Gassenhauer“ 

Antonín Dvořák 
Klavírní trio g moll, op. 26 

Dvořákovo klavírní trio 
Jan Fišer housle 
Tomáš Jamník violoncello 
Ivo Kahánek klavír 

Listopad 2020 

DK2 
Pražský žesťový soubor a hosté 

Koncert ke 40. výročí vzniku souboru 

Claude Le Jeune 
Revoici Venir du Printemps 

7. 11. 2020 sobota 

10.30 Sál Martinů HAMU 
Johann Caspar Ferdinand Fischer 
Suita D dur 

William Byrd 
Te Earle of Oxford’s March 

Giovanni Gabrieli 
Sonata Pian’e Forte 

Giovanni Gabrieli 
Canzon duodecimi toni 

Johann Sebastian Bach 
Jesus bleibet meine Freude 

Charles Teodore Pachelbel 
Magnifcat 

Tomasz Stolarczyk 
New Road 

Gustav Mahler / arr. Břetislav Kotrba 
Urlicht – 4. věta ze Symfonie č. 2 

https://ceskafilharmonie.cz


ČESKÝ SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU ČESKÝ SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU

196 197 

 
 

 
 

 

 

 
   

 
 

Antonín Dvořák / arr. Břetislav Kotrba 
Slovanský tanec č. 4 – Sousedská 

Bedřich Smetana / arr. Břetislav Kotrba 
Pochod studentské legie 

Carl Orf / arr. Jan Votava 
Carmina burana – výběr 

Astor Piazzola 
Libertango 

Henry Filmore 
Slim trombone 

Pražský žesťový soubor 
František Bílek trubka 
Arnold Kinkal trubka 
Jiří Lisý lesní roh 
Jan Votava tenorový trombon 
Karel Kučera basový trombon 

spoluúčinkují: 
Sdružení hlubokých žesťů 
České flharmonie 
Robert Kozánek, Lukáš Moťka, 
Jan Perný, Lukáš Besuch, 
Bohumil Tůma trombony 
Karel Malimánek tuba 

Jan Hasenöhrl trubka 
Jiří Houdek trubka 
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Prosinec 2020 

DK3 
Vánoční koncert 

Koncert k 10. výročí činnosti souboru 

Benjamin Britten 
Te Deum in C 

12. 12. 2020 sobota 

10.30 Sál Martinů HAMU 
Jan Novák 
Canti natalizi 

Jan Novák 
Adeste fdeles z kantáty 
„Invitatio pastorum“ 

Benjamin Britten 
A Ceremony of Carols, op. 28 

Martinů Voices 
Lukáš Vasilek sbormistr 

spoluúčinkují: 
Kateřina Englichová harfa 
Daniel Havel fétna 
Daniela Valtová Kosinová varhany 

Leden 2021 

30. 1. 2021 sobota 

10.30 Sál Martinů HAMU 

DK4 

Georg Philipp Telemann 
Koncert D dur pro lesní roh a varhany, 
TWV 51:D8 

Johann Sebastian Bach 
Preludium G dur pro varhany, BWV 568 

Johann Sebastian Bach 
Jesus bleibet meine Freude, BWV 147 
(v úpravě pro lesní roh a varhany) 

Johann Sebastian Bach 
Fuga G dur pro varhany, BWV 577 

Carl Reinecke 
Nokturno pro lesní roh a varhany, op. 112 

Georgi Muschel 
Toccata pro varhany* 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Adagio a Allegro f moll, K 594 
(v úpravě pro varhany na čtyři ruce)* 

Karlheinz Stockhausen 
In Freundschaft pro lesní roh sólo 
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Charles-Marie Widor 
Allegro ze Symfonie pro varhany č. 6 
g moll, op. 42 č. 2 

Jan Kučera 
Skladba pro lesní roh a varhany 
(světová premiéra) 

Kateřina Javůrková lesní roh 
Pavel Svoboda varhany 
Adam Suk varhany* 



ČESKÝ SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU ČESKÝ SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU

202 203 

 

 

 
 

 

Březen 2021 

13. 3. 2021 sobota 

10.30 Sál Martinů HAMU 

DK5 

Astor Piazzolla 
Verano porteño z Four Seasons of 
Buenos Aires 

Reentko Dirks 
Rafa 

Kurt Weill 
Alabama Song 

Pavel Steidl 
Pictures from Moravia 

Jimi Hendrix 
Purple Haze 

Astor Piazzolla 
Invierno porteño z Four Seasons of 
Buenos Aires 

Reentko Dirks 
Danza non Danza 

Astor Piazzolla 
Concierto para quinteto 

Nicolò Paganini 
Sonáta č. 21 

Tomas Fellow 
Agrippina 

Tomas Fellow 
Medusa 

Reentko Dirks 
Like a Phoenix 

Frank Zappa 
Oh No 

Sergej Prokofev 
Prchavé vidiny, op. 22 č. 8, 10, 16 

Frank Zappa 
Father O’Blivion 

European Guitar Quartet 
Zoran Dukic kytara 
Pavel Steidl kytara 
Tomas Fellow kytara 
Reentko kytara 
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DK6 
Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena 

Duben 2021 Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet c moll, op. 18 č. 4

17. 4. 2021 sobota 

Ludwig van Beethoven 
10.30 Sál Martinů HAMU 

Smyčcový kvartet F dur, op. 59 č. 1 

Ludwig van Beethoven 
Smyčcový kvartet cis moll, op. 131 

Talichovo kvarteto 
Jan Talich 1. housle 
Roman Patočka 2. housle 
Radim Sedmidubský viola 
Michal Kaňka violoncello 
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RECITÁLOVÝ CYKLUS 

R 

V této sezoně jsme pro Vás připravili novou exkluzivní řadu, v níž představíme jak české, tak 
hlavně světové umělce, které máte málokdy možnost slyšet na koncertech v jejich recitálové podo-
bě. Uslyšíte rakouského klavíristu Rudolfa Buchbindera v ojedinělém programu variací na téma 
Antona Diabelliho, britského tenoristu Iana Bostridge v ikonickém Schubertově písňovém cyklu 
Zimní cesta, v populárním česko-francouzském programu vynikající violoncellistku Alisu Weiler-
stein nebo českého chopinovského specialistu Ivana Klánského, tentokrát však mimořádně v ryze 
beethovenovském programu. 
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R1 R2 

Prosinec 2020 

6. 12. 2020 neděle 

17.30 Dvořákova síň 

Abonentní koncerty Recitálového 
cyklu se konají vždy 
v neděli od 17.30 hodin 
ve Dvořákově síni. 

Ceny jednotlivých vstupenek 
od 200 do 850 Kč 
Ceny abonmá od 650 do 2200 Kč 

Prodej jednotlivých i abonentních 
vstupenek v pokladně České 
flharmonie v Rudolfnu a on‑line 
na ceskaflharmonie.cz. Rezervace 
a informace přes zákaznický servis 
České flharmonie. 

Anton Diabelli 
Valčík C dur 

Lera Auerbach, Brett Dean, 
Toshio Hosokawa, Christian Jost, 
Brad Lubman, Philippe Manoury, 
Krzysztof Penderecki, Max Richter,
Rodion Ščedrin, Johannes Maria Staud, 
Tan Dun, Jörg Widmann 
Nové variace na Diabelliho téma (2020) 

Únor 2021 

7. 2. 2021 neděle 

17.30 Dvořákova síň 

Franz Schubert 
Zimní cesta. Cyklus písní na slova 
Wilhelma Müllera, D 911 

Ian Bostridge tenor 
Vadym Kholodenko klavír 

Johann Nepomuk Hummel, 
Frédéric Kalkbrenner, 
Conradin Kreutzer, Franz Liszt, 
Ignaz Moscheles, Franz Xaver, 
Wolfgang Mozart, Franz Schubert, 
Carl Czerny 
Variace na Diabelliho téma (1824) 

Ludwig van Beethoven 
33 Variací na Diabelliho valčík, op. 120 
(1823) 

Rudolf Buchbinder klavír 

https://ceskafilharmonie.cz
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Březen 2021 

14. 3. 2021 neděle 

17.30 Dvořákova síň 

R3 

Leoš Janáček 
Pohádka pro violoncello a klavír 

Claude Debussy 
Sonáta pro violoncello a klavír d moll 

Antonín Dvořák 
Klid pro violoncello a klavír, op. 68 č. 5 

César Franck 
Sonáta pro violoncello a klavír A dur 

Alisa Weilerstein violoncello 
David Mareček klavír 

Duben 2021 

25. 4. 2021 neděle 

17.30 Dvořákova síň 

R4 

Ludwig van Beethoven 
Sonáta pro klavír č. 27 e moll, op. 90 

Ludwig van Beethoven 
Sonáta pro klavír č. 32 c moll, op. 111 

Ludwig van Beethoven 
Šest variací pro klavír G dur, WoO 70 

Ludwig van Beethoven 
Šest variací pro klavír F dur, op. 34 

Ludwig van Beethoven 
Sonáta pro klavír č. 23 f moll, op. 57 
„Appassionata“ 

Ivan Klánský klavír 
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RADA ČSKH 

Předseda 
Ing. Pavel Kysilka 

Místopředseda 
RNDr. Jan Králík, CSc. 

Jednatel 
RNDr. Jiří Ludvík CSc. 

Dramaturg 
MgA. Radek Křižanovský 

Členové 
prof. Ivan Klánský 
JUDr. Jan Kohout 
Mgr. Jiří Panocha 
MgA. Josef Špaček ml. 
Marek Vrabec 

Tajemník 
Ing. Bohumil Antony 
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INFORMACE O VSTUPENKÁCH 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS A POKLADNY 

Zákaznický servis České flharmonie 
tel.: +420 227 059 227 
e-mail: info@ceskaflharmonie.cz 

Zákaznický servis vám podá veškeré 
informace o vstupenkách, které jsou 
k dispozici v pokladnách České flharmonie 
v Rudolfnu (na koncerty České flharmonie, 
Českého spolku pro komorní hudbu 
i vybraných externích pořadatelů). Zodpoví 
dotazy týkající se programu koncertů 
České flharmonie i Českého spolku pro 
komorní hudbu, poradí s výběrem koncertů 
a vyřídí vám rezervaci, objednávku či platbu 
bankovním převodem a na fakturu. 

Provozní doba zákaznického servisu 
v pracovní dny 9.00–18.00 
(červenec, srpen 9.00–15.00) 
v den konání koncertu České flharmonie 
do začátku koncertu (platí pouze pro všední 
dny) 

Pokladny 
Prodej vstupenek na koncerty 
České flharmonie, Českého spolku 
pro komorní hudbu a vybraných externích 
pořadatelů. 
Pokladny jsou umístěny v budově Rudolfna, 
vstup z ulice 17. listopadu (bezbariérový). 

V pokladnách lze platit v hotovosti i kartou. 
Pokladny přijímají poukázky Sodexo 
(Flexi Pass, Relax Pass, Fokus Pass), Cheque 
Déjeuner (Unišek, Unišek+, Cadhoc) 
a Edenred Benefts (Multi, Sport&Kultura) 

Otevírací doba pokladen 
v pracovní dny 10.00–18.00 
(červenec, srpen 10.00–15.00) 

— v den konání koncertu České flharmonie 
nebo Českého spolku pro komorní hudbu 
do začátku koncertu 

— při dopoledních koncertech kdykoli 
1 hodinu před začátkem koncertu 

— při odpoledních koncertech o víkendech 
a svátcích 2 hodiny před začátkem 
koncertu 

ABONENTNÍ VSTUPENKY 
ČESKÉ FILHARMONIE 

Jediným nákupem získáte vstupenku 
na všechny koncerty vybraného cyklu 
České flharmonie. 

Abonentní vstupenka přináší tyto výhody: 
— Cena abonentky zahrnuje o 25–40 % 

výhodnější vstupné na koncerty vybraného 
cyklu oproti běžným cenám jednotlivých 
vstupenek. 

— Abonenti mají nárok na slevu ve výši 
20 % na další koncerty České flharmonie 
a Českého spolku pro komorní hudbu. 

— Vstupenka zaručuje vždy stejné místo v sále 
na všech koncertech cyklu. 

— Abonentní vstupenka je přenosná – 
nemůžete-li některý z koncertů navštívit, 
můžete abonentku zapůjčit. 

— Část koncertů (nanejvýš polovinu) 
z abonentní vstupenky, na které nemůžete 
přijít, lze stornovat prostřednictvím 
zákaznického servisu. Získáte slevový 
kupon v hodnotě 40 % z poměrné ceny 
koncertu v abonmá. 

— Programový katalog na další sezonu vám 
automaticky zašleme poštou. 

Prodej abonentních vstupenek 
Prodej abonmá na sezonu 2020/2021 začíná 
v pondělí 6. dubna 2020 v 10.00 hodin. 
Možnost zakoupit abonentní vstupenku 
končí v den konání prvního koncertu zvolené 
abonentní řady. Poté už lze zakoupit jen 
jednotlivé vstupenky. 

Abonentní vstupenky můžete zakoupit: 
— v pokladnách České flharmonie 

v Rudolfnu 
— on-line na ceskaflharmonie.cz v sekci 

Koncerty/Koncertní řady 

Rezervace abonentních vstupenek: 
— on-line na ceskaflharmonie.cz v sekci 

Koncerty/Koncertní řady 
— prostřednictvím zákaznického servisu 

České flharmonie 

Rezervace míst dosavadním abonentům 
Abonentům předcházející koncertní 
sezony rezervujeme jejich stávající místa 
do 31. května 2020. 

BONUSOVÝ PROGRAM 

Po předložení platné abonentní vstupenky 
můžete čerpat tyto výhody: 
— Česká flharmonie, sleva 20 % na koncerty 

pořádané ČF a ČSKH v Rudolfnu. Sleva 
80 % při nákupu jednotlivých vstupenek 
na vybrané neabonentní komorní koncerty 
v Sukově síni, viz „více o vstupenkách“ 
na webových stránkách daných koncertů. 
Slevy lze uplatnit pouze v pokladně ČF 
v Rudolfnu nebo přes zákaznický servis. 

— Galerie Rudolfnum, sleva 10 % 
na katalogy a sortiment prodejního 
pultu ve dvoraně Rudolfna; 
www.galerierudolfnum.cz 

— Národní divadlo, sleva 30 % na 
představení pořádaná Národním divadlem 
(na jednu abonentku maximálně 
2 vstupenky na jedno představení) 

— Pražský flharmonický sbor, vstupenky 
na všechny vlastní sborové koncerty 
za zvýhodněnou cenu 100 Kč 

— Dvořákova Praha, sleva 10 % na koncerty 
festivalu Dvořákova Praha (na jednu 
abonentku max. 2 vstupenky na jeden 
koncert) 

— Te Met: Live in HD, sleva 50 Kč z plné 
ceny vstupenky na přímé přenosy série 
Te Met: Live in HD v sezoně 2020/2021 
uplatnitelná v kinech Aero, Světozor 

www.galerierudolfinum.cz
https://ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
https://10.00�15.00
https://10.00�18.00
https://9.00�15.00
https://9.00�18.00
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
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a Bio Oko v Praze (možnost nákupu 
2 zlevněných vstupů na jedno představení, 
počet představení neomezen; přehled 
představení na www.metopera.cz) 

— e-Harmonie, ke každé zakoupené 
abonentní vstupence zdarma kupon na 
půlroční předplatné e-Harmonie 

— CD s nahrávkami České flharmonie, 
sleva 10 % na všech prodejních místech 
v Rudolfnu (vydavatelství Supraphon, 
DECCA Classic) 

— Parkování v garážích Rudolfnum, 
1 hodina zdarma při min. 2 hodinách 
během každého abonentního koncertu 
(šeky na vyžádání v pokladně ČF 
v Rudolfnu až do vydání zásob – počet 
šeků omezen, šeky nezaručují volné 
parkovací stání) 

VSTUPENKY NA JEDNOTLIVÉ 
KONCERTY 

Prodej vstupenek na mimořádné, adventní 
a neabonentní vzdělávací koncerty sezony 
2020/2021 začíná v pondělí 6. dubna 2020 
v 10.00 hodin. 
Prodej jednotlivých vstupenek na koncerty 
z abonentních řad sezony 2020/2021 začíná 
v pondělí 8. června 2020 v 10.00 hodin. 

Vstupenky můžete zakoupit: 
— v pokladnách České flharmonie 

v Rudolfnu 
— on-line na ceskaflharmonie.cz v sekci 

Koncerty/Program 

Rezervace vstupenek: 
— on-line na ceskaflharmonie.cz v sekci 

Koncerty/Program 
— prostřednictvím zákaznického servisu 

České flharmonie 

Pro skupinové objednávky prosím 
kontaktujte zákaznický servis. 
Objednávky pro školní skupiny – 
na vzdělávací koncerty – vyřizuje oddělení 
vzdělávacích programů (tel.: 227 059 222, 
edu@ceskaflharmonie.cz). 
Vozíčkářská místa jsou k dispozici i on-line, 
jde však jen o místo pro vozík, nikoli 
o sedadlo. 

VSTUPENKY NA VEŘEJNÉ GENERÁLNÍ 
ZKOUŠKY 

Veřejné generální zkoušky jsou určeny jak 
pro jednotlivce, tak pro školy a organizované 
skupiny. Zákaznický servis přijímá hromadné 
objednávky (min. 10, max. 40 osob) průběžně 
od rozesílky objednávkových formulářů 
18. května 2020 až do vyčerpání kapacity sálů. 
Zájemci budou usazováni dle pořadí došlých 
objednávek. 
Pokud jste jako skupina objednávali 
generální zkoušky pro koncertní sezonu 
2019/2020, obdržíte na vámi uvedený 
kontakt automaticky objednávkový list 
18. května 2020. V opačném případě prosím 
v předstihu kontaktujte zákaznický servis ČF. 
Předprodej vstupenek pro jednotlivé zájemce 
na všechny veřejné generální zkoušky celé 
sezony 2020/2021 bude zahájen v pondělí 

14. září 2020 v 10.00 hodin, a to jak 
v pokladnách ČF v Rudolfnu, tak on-line 
na ceskaflharmonie.cz v sekci Koncerty/ 
Program. Na dřívější objednávky nebude 
brán zřetel. Upřednostněte prosím zakoupení 
on-line před osobní návštěvou pokladny. 

Rezervace vyřizuje zákaznický servis ČF, a to 
pouze přes e-mail info@ceskaflharmonie.cz. 
Telefonické rezervace nejsou z kapacitních 
důvodů možné. Vzhledem k velkému zájmu 
lze v předprodeji na danou veřejnou generální 
zkoušku zakoupit maximálně 4 vstupenky 
na osobu. 

VÝMĚNA A VRÁCENÍ VSTUPENEK 

Zakoupené vstupenky nelze vrátit zpět 
za peníze. Můžete je vyměnit za vstupenky 
ve stejné nebo vyšší hodnotě, nejpozději však 
15 dní před konáním koncertu. Za výměnu 
každé vstupenky bude účtován manipulační 
poplatek 50 Kč. Elektronickou vstupenku 
z on-line nákupu nelze ani vyměnit, ani 
vrátit zpět. 

Více informací najdete v obchodních 
podmínkách – v pokladnách 
České flharmonie v Rudolfnu nebo 
na ceskaflharmonie.cz. 

DÁRKOVÉ POUKAZY 

Chcete svým blízkým darovat vstupenku 
na koncert České flharmonie, ale nevíte, 

který vybrat? Věnujte jim dárkový poukaz 
v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč s platností 
do 30. června 2021. 
Dárkové poukazy lze zakoupit v pokladnách 
České flharmonie v Rudolfnu, na dálku 
bankovním převodem prostřednictvím 
zákaznického servisu České flharmonie nebo 
on-line přes e-shop ČF. Při nákupu dárkového 
poukazu nelze uplatnit žádnou ze slev. 
Za dárkové poukazy lze nakoupit vstupenky 
na koncerty České flharmonie nebo Českého 
spolku pro komorní hudbu ve stejné 
nebo vyšší hodnotě (s doplatkem), než 
je hodnota dárkového poukazu, a to jak 
v pokladně České flharmonie, tak on-line 
na ceskaflharmonie.cz. 
Dárkový poukaz nelze uplatnit na 
následující koncerty České flharmonie: 
Mimořádná silvestrovská generální 
zkouška, Silvestrovský odpolední koncert 
a Novoroční koncert. 

SLEVY 

Abonenti České flharmonie 
Sleva 20 % při nákupu jednotlivých 
vstupenek na koncerty pořádané Českou 
flharmonií a Českým spolkem pro komorní 
hudbu. Sleva 80 % při nákupu jednotlivých 
vstupenek na vybrané komorní koncerty 
v Sukově síni, viz „více o vstupenkách“ 
u daných koncertů. Slevy lze uplatnit pouze 
v pokladně ČF v Rudolfnu nebo přes 
zákaznický servis. 

https://ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
mailto:edu@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
www.metopera.cz
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Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 
Sleva 50 % při nákupu jednotlivých 
i abonentních vstupenek na koncerty 
pořádané Českou flharmonií a Českým 
spolkem pro komorní hudbu, s výjimkou 
abonmá Ladíme spolu. Na Silvestrovský 
odpolední koncert a Novoroční koncert lze 
uplatnit pouze 20% sleva. Stejné podmínky 
platí i pro doprovod držitele průkazu ZTP/P. 
Sleva se nevztahuje na místa k stání a na 
varhanní empoře. 

Studenti do 26 let a děti do 15 let 
Sleva 50 % při nákupu jednotlivých 
vstupenek na koncerty České flharmonie 
a Českého spolku pro komorní hudbu. 
Studentská sleva se nevztahuje na 
Silvestrovský odpolední koncert a Novoroční 
koncert a vzdělávací pořady s výjimkou 
Kroků do nového světa a koncertu 6. 6. 2021. 
Sleva se nevztahuje na místa k stání na všech 
koncertech. 

Senioři nad 65 let 
Sleva 50 % při nákupu jednotlivých 
vstupenek na následující koncerty pořádané 
Českou flharmonií: adventní koncerty, 
mimořádné koncerty a veřejné generální 
zkoušky České flharmonie. Slevu nelze 
uplatnit na koncerty abonentních řad včetně 
koncertů Českého spolku pro komorní 
hudbu a vzdělávací pořady s výjimkou 
Kroků do nového světa a koncertu 6. 6. 2021. 
Na Silvestrovský odpolední koncert 
a Novoroční koncert lze uplatnit pouze 
20% sleva. Sleva se nevztahuje na místa 
k stání a na varhanní empoře. 

Česká spořitelna 
Sleva 10 % při nákupu jednotlivých vstupenek 
a 5 % při nákupu abonmá s výjimkou abonmá 
Ladíme spolu pro klienty a zaměstnance 
České spořitelny (po předložení platební karty 
ČS, respektive zaměstnaneckého průkazu). 
Sleva 70 % při nákupu jednotlivých 
vstupenek na vybrané neabonentní 
komorní koncerty v Sukově síni, viz „více 
o vstupenkách“ u daných koncertů na 
webových stránkách ceskaflharmonie.cz (tato 
sleva lze uplatnit pouze přímo v pokladně 
ČF v Rudolfnu nebo na prodejním pultu ve 
dvoraně Rudolfna). Sleva se nevztahuje na 
Silvestrovský odpolední koncert a Novoroční 
koncert České flharmonie. 

Omezení 
— Slevy nelze kombinovat. 
— Sleva bude uznána po předložení platného 

dokladu prokazujícího nárok na slevu. 
— Slevy neplatí na vybrané mimořádné 

koncerty a koncerty externích pořadatelů. 
— Slevy se nevztahují na nákup dárkového 

poukazu. 

Aktuální a úplný přehled poskytovaných 
slev a podmínek v sezoně 2020/2021 vám 
poskytne zákaznický servis České flharmonie 
nebo ho najdete na webových stránkách 
ceskaflharmonie.cz. 

Změna programu a účinkujících je vyhrazena. 

PŘEDSTAVUJEME: 
STUDENTSKÝ PROGRAM 

Last Minute vstupenka na vybrané koncerty České flharmonie za 100 Kč 

Milí školáci a studenti s platnými kartami 
ISIC SCHOLAR či ISIC, 

nabízíme vám jedinečnou možnost navštívit 
vyprodané koncertyeské flharmonie 
v Rudolfnu. Navíc velmi levně. Jak na to? 

Registrujte se na webu ČF a zadejte zde 
číslo vaší karty ISIC. Po přihlášení do svého 
účtu potvrďte registraci v záložce „Věrnostní 
program“. V tu chvíli se stanete součástí 
takzvaného Studentského programu. Pro 
nákup zvýhodněné vstupenky je vždy nutné 
se přihlásit. 

Pokud u koncertu najdete pod možností 
„Objednat on-line“ (pro běžný nákup) také 
tlačítko „Studentský program“, můžete 
si zakoupit jednu zlevněnou vstupenku 
v ceně 100 Kč, kterou je nutné ihned 
uhradit kartou. Sleva se nastaví až po 
přidání vstupenky do košíku. Elektronickou 
vstupenku je možné ukázat na displeji, nemusí 
se tisknout. Nakupovat v rámci Studentského 
programu můžete v den daného koncertu, 
nejdříve 3 hodiny před jeho začátkem. 

S touto vstupenkou však nemáte nárok 
na konkrétní místo v sále. Po vstupu do 
Rudolfna prosím oslovte jakéhokoli člena 
pořadatelské služby, jenž vás těsně před 
začátkem koncertu usadí na aktuálně 
volné místo, a to i v 1. cenové kategorii. 
Vždy si prosím sedněte na místo přidělené 
pořadatelskou službou. Budou-li všechna 
sedadla obsazena, využijte prosím stání na 
středovém balkoně. 

Neváhejte a přijďte Studentský program 
vyzkoušet. Nejprve na webu a vzápětí 
v Rudolfnu. 

Potřebujete-li ještě více informací, kontaktujte 
zákaznický servis: +420 227 059 227, 
info@ceskaflharmonie.cz. 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz
https://ceskafilharmonie.cz


 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

  
  

 
 

ČESKÁ FILHARMONIE 

DOPRAVA A VSTUP DO 
RUDOLFINA 

Metro: trasa A, stanice Staroměstská 
Tramvaj: č. 2, 17, 18, zastávka Staroměstská 
Autobus: č. 207, 194, zastávka Staroměstská 
Individuální doprava: možnost parkování 
v podzemních garážích na náměstí 
Jana Palacha, tel.: +420 222 328 687 
(nejsou součástí České flharmonie). 
Budova Rudolfna je otevřena 1 hodinu před 
konáním koncertu, před Preludii večerních 
abonentních koncertů od 18.00 hodin. 

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP, VSTUP 
NEVIDOMÝCH 

Místa pro invalidní vozíky se nacházejí 
na krajích 1. řady přízemí Dvořákovy 
i Sukovy síně. 

Bezbariérový vstup (výtah) do Dvořákovy síně 
najdete vedle pokladen (ulice 17. listopadu). 
Je otevřen vždy hodinu před koncertem, před 
preludii večerních abonentních koncertů 
od 18.00 hodin. Z prostoru pokladen také 
vede vnitřní schodiště se zábradlím. Přístup 
k výtahu je i z prostoru podzemních garáží. 

Pro bezbariérový přístup do Sukovy síně 
lze využít výtah vedle vstupu do Galerie 
Rudolfnum. 

Vstup nevidomých s vodicím psem do sálu 
je možný. V případě problémů s výstupem 
po schodišti na balkon požádejte personál 
o asistenci. 
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6 ˜ ° ˛ ˝ 6 Ceny abonentních a mimořádných koncertů 
5 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ 5 

4 ˜ ° ˛ ˝ ˙ EMPORA ˆ ˇ ˘ � ˜� 4 

3 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� 3 

2 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 2 

1 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� 1 

LÓŽE PÓDIUM LÓŽE 

˝ ˜ ˜ ˜ ˜ ˝ 
I ˙ ° ° ° ° ˙ I 

ˆ ˛ ˛ ˛ ˛ ˆ 
˝ ˝ 
˙ ˙ 
ˆ ˆ 

˝ ˜ ˇ ˇ ˜ ˝ 
1 1II ˙ ° ˘ ˘ ° ˙ IIPARTER 
2 ° 2ˆ ˛ � ˜ � ˛ ˆ 

˛ ˝˜� ˜ ˙ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛�

˛° ˜� 
3 ˛ ˘ 3 ° ˆ ˛˜ˇ

˜˜ ˜ ˝ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˜˜˙ 1400 4800 1100 2900 1900 1900 1000 1200 2300 3500° ˛ ˆ ˇ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� 

˛˛ 1 
4 ˝ � 4˜° 

˜ ˙ ˆ 
˘ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝

˝ ˜ ˜˛ ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ 
5 ˛ ˘ � 5 ˜ ˝ ˇ 

III ˙ ° ˜˝ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝˝ 
° ˆ ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ° ˙ ˘ III 2 1200 4100 950 2500 1700 1700 900 1000 2000 3000˛ ˘ˆ ˛ ˜˙ 6 ˝ � 6˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˛ ˆ �ˆ˜ˆ ° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

˛ ˘ 

3� ˜°7 ˝ 7
˜ˇ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝° ˆ ˇ ˛˛ ˜˛ 980 3500 780 2100 1200 1200 750 850 1700 2500˛ ˘˜˘ 8 ˝ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

8˜ ˙ ˛˝ ˜˝ˆ° ˛˛˜� ˇ˛ ˘ � ˜˙ ˜ ˝9 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

9 
˝ ˜ °� ˜ ˙ ˛˝ˆ° ˇ ˛˛ ˜ˆ ° ˙ IV˛ ˘ 650 2800 580 1600 900 900 550 600 1400 2100� 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

4IV ˙ ° °˜ 10 ˝ 10˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˜ˇ ˛ ˆˆ˛ ° ˇ ˘ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ˆ °° ˛ 
˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ 

˛ ˘ 

11 ˝ � 11 ˜˘ 
˛˛°˛

°˝ 12 
° 

˝ 
ˆ ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

12 
˜� 5� 500 1880 420 1200 550 550 400 450 1000 1500˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °�° ˆ ˇ ˛˛°  ̇ ˛ ˘ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

�13 ˝ 13 °˜˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝˝ ˜ °  ̂ ˆ° ˛˛ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

°° ˜ ˝ 
V ˙ ° °  ̌ 14 ˝ 14˛ ˘ � 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 6 290 1550 220 800 300 300 300 300 650 1000˜ ˙ ˆ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °˛ ° ˙ V° ˇ ˛˛ˆ ˛ °˘ ˛ ˘ �15 ˝ 15 °˝ ˛ ˆ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝°� ˆ° ˇ ˛˛˛ ˘ °  ̇

˛� �16 ˝ 
ˆ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

16 
°  ̂ 7 180 — 120 — 200 200 150 150 500 800˜ ˙ ˛˝° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

˛  ̃ ˛ ˘ �17 ˝ 17˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ ˛˛˛ ˘ �18 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

18˜ ˙ ˛˝ 120 660 100 320 200 200 100 100 120 2001 ° ˆ ˇ ˛˛ 1
˛ ˘˜ � ˝�˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˙° ˛�ˆ ˇ2 ˛ ˘ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛˘ 2 BALKON ˝ � ˛ˇ˜ ˝�˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ Koncerty  Koncerty  ° ˆ ˛�ˇ 
˝ � ˛ˇ

˛ ˛˘˘3 3 Mimořádné koncerty 
˜ 

° 
˙ 

ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ 

°�
°˜4 ˆ 4 cyklů A, B cyklu C

˜ ˛ ˘ ˜� °˘5 � 5 
˜ ˝˛˛ °ˆ° 

° ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ 

°  ̌
˝°˝ ˝ °˙6 ˛ ˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˝  ̃ 6ˆ 

7 ° ˙ ˆ ˙ ˇ ˘ � ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˛˘ ˛� ˝˛ 7 
˜ ˝ ˝� ˝˝ 

˜ ˛ ˆ ˇ ˘ ˜� ˜˜ ˜° °˜ °° °˛ °˝ 
˝° ˝ˇ

˝ ˝˜° ˙ ˇ � ˜ˇ ˜˘ ˜� °� ˝� ˝ˆ 
˛ ˜� ˜˜ ˜° ˝˙ˆ ˘ ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˛�˝ � ˝˝˙ ˝˛ˆ ˇ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ

˛˘ ˝°ˇ ˘ ˝˜� ˜� ˜˜ 
˘ 

˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛  ̌

MÍSTA  
1 K  STÁNÍ  � 

2 8 40˜ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ ˛˘ ˛� ˝�

 místa pro vozíčkáře 3 ° 39˛4 ˝ 38˙5 ˆ ˇ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ 8 

37  místa se sníženou viditelnost í  6 ˘ �7 8 ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ 
31 32 33 34 35 36

 místa za s loupy (na středovém balkoně)  9 10
 místa k  stání  (v  prodej i  pouze po vyprodání  kapacity  Dvořákovy síně a v  př ípadě,  že koncert  není  natáčen)  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ceny dalších mimořádných či  neabonentních koncertů pořádaných nebo spolupořádaných ČF dodatečně v  průběhu sezony se mohou l iš i t .  

ceny v  Kč 

224 225 
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6 ˜ ° ˛ ˝ 6 Ceny abonentních koncertů ČSKH 
5 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ 5 

4 ˜ ° ˛ ˝ ˙ EMPORA ˆ ˇ ˘ � ˜� 4 

3 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� 3 

2 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 2 

1 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� 1 

LÓŽE PÓDIUM LÓŽE 

˝ ˜ ˜ ˜ ˜ ˝ 
I ˙ ° ° ° ° ˙ I 

ˆ ˛ ˛ ˛ ˛ ˆ 
˝ ˝ 
˙ ˙ Jednotlivé koncerty Abonmá Jednotlivé koncerty Abonmá 
ˆ ˆ 

˝ ˜ ˇ ˇ ˜ ˝ 
1 1 1II ˙ ° ˘ ˘ ° ˙ IIPARTER 350 1620 850 2200ˆ ˛ � ˜ � ˛ ˆ2 ° 2˛ ˝˜� ˜ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛�

˛° ˜�˙ 
3 ˛ ˘ 3 ° ˆ ˇ

˜˜ ˜ ˝ � ˛˝ ˜˜˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ 
˜° 

° ˆ 
˘ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜

˛˛ 2 300 1390 750 1950˛ ˇ4 ˝ � 4˜ ˙ ˛˝
˝ ˜ ˜˛ ° ˆ ˇ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °  ̇ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

˛ ˘ � ˜ ˝ ˇ5 ˝ 5III ˙ ° ˜˝ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ ° ˙ ˘ III 
ˆ ˛ ˜˙ 6 

° 
˝ 

ˇ 
� 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ 
6 3˛ ˘ 250 1160 650 1650 

˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˛ ˆ �ˆ˜ˆ ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘ � ˜°7 ˝ 7
˜ˇ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ ˛˛ ˜˛˛ ˘ �˜˘ 8 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

8 4 210 980 450 1300˜ ˙ ˛˝ ˜˝ˆ ˛˛˜� ° ˇ˛ ˘ � ˜˙ ˜ ˝9 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

9
˝ ˜ °� ˜ ˙ ˛˝ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ˜ˆ ° ˙ IV˛ ˘ �IV ˙ ° °˜ 10 ˝ 10 140 650 350 900 
ˆ ˛ °° 

˜ ° 
˙ 

ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ˛˝ ˜ˇ ˛ ˆ 5ˆ 
˛ ˘11 ˝ � 11 ˜˘ 

°˛ ˜ ° 
˙ ˆ ˇ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˛ ˛˝ 
˜�˛ ˘ 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

�°˝ 12 ˝ 12 
ˆ 100 460 200 650˜ ° 

˙ 
ˇ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ˛˝ °� 6 
°  ̇ ˛ ˘13 ˝ � 13 °˜˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝˝ ˜ °  ̂ ˆ° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

°° ˜ ˝ 
V ˙ ° °  ̌ 14 ˝ 14˛ ˘ �

˙˜ ° ˆ ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 
˛˝ °˛ ° ˙ V 7 70 — 100 — ˛˛ˆ ˛ °˘ ˛ ˘ �15 ˝ 15 °˝ ˛ ˆ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝°� ˆ° ˇ ˛˛˛ ˘ °˙�16 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

16˛� ˙˜ ˛˝ˆ °ˆ° ˇ ˛˛ 70 — 80 — 
°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

˛  ̃ ˛ ˘ �17 ˝ 17˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ ˛˛˛ ˘ �18 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

18˜ ˙ ˛˝ˆ1 ° ˇ ˛˛ 1 Koncerty  Koncerty  ˛ ˘˜ � ˝�˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˙° ˛�ˆ2 ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛˘˛ ˘ 2 BALKON Cyklů I a II cyklu R˝ � ˛ˇ˜ ˝�˙ ˛ˆ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜° ˆ ˛�ˇ 
˝ � ˛ˇ

˛ ˘ ˛˘3 3 
˜ ˙ °˜4 ° ˆ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ 

°� 4ˇ˜ ˛ ˘ ˜� °˘ 
˜ ˝˛ 

5 � 5 
˛ °ˆ° 

° ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ 

°  ̌
˝°˝ ˝ °˙6 ˛ ˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˝  ̃ 6ˆ 

7 ° ˙ ˙ ˇ ˘ ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˛� ˝˛ 7
˜ ˝ ˝� ˝˝ 

ˆ ˆ � ˜� °° °˛ °˝ ˛˘˜ ˛ ˇ ˜˜ ˜° ˝° ˝ˇ˘ °˜ 
˙ � ˝�

˝ ˝˜° ˝ˆ 
˛ ˆ ˇ ˘ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 

˛� ˝˙
˝ � ˝˝˙ ˝˛ˆ ˇ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ

˛˘ ˝°ˇ ˘ ˝˜� ˜� ˜˜ 
˘ 

˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛  ̌

MÍSTA  
1 K  STÁNÍ  � 

2 8 40˜ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ ˛˘ ˛� ˝� 

3 ° 39  místa pro vozíčkáře ˛4 ˝ 38˙5 ˆ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ 8 

ˇ 37  místa se sníženou viditelnost í  6 ˘ � 36 
8 9 10 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜  místa za s loupy (na středovém balkoně)  
7 

31 32 33 34 35

 místa k  stání  (v  prodej i  pouze po vyprodání  kapacity  Dvořákovy síně a v  př ípadě,  že koncert  není  natáčen)  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ceny dalších mimořádných či  neabonentních koncertů pořádaných nebo spolupořádaných ČF dodatečně v  průběhu sezony se mohou l iš i t .  

ceny v  Kč 
K

at
eg

or
ie
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ČESKÁ FILHARMONIEDVOŘÁKOVA SÍŇ 

6 ˜ ° ˛ ˝ 6 Ceny veřejných generálních zkoušek 
5 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ 5 

4 ˜ ° ˛ ˝ ˙ EMPORA ˆ ˇ ˘ � ˜� 4 

3 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� 3 

2 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 2 

1 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� 1 

LÓŽE PÓDIUM LÓŽE 

˝ ˜ ˜ ˜ ˜ ˝ 
I ˙ ° ° ° ° ˙ I 

ˆ ˛ ˛ ˛ ˛ ˆ 
˝ ˝ 
˙ ˙ 
ˆ ˆ 

˝ ˜ ˇ ˇ ˜ ˝ 
1 1II ˙ ° ˘ ˘ ° ˙ IIPARTER 
2 ° 2ˆ ˛ � ˜ � ˛ ˆ 

˛ ˝˜� ˜ ˙ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛�

˛° ˜�° ˆ ˇ3 ˛ ˘ 3˜˜ ˜ ˝ ˛˝ ˜˜˙ 
� ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜

° ˆ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜

˛˛˛ ˇ˜° ˘ 
˜ ˙ ˛˝

4 ˝ � 4 
˝ ˜ ˜˛ ° ˆ ˇ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ ˘ � ˜ ˝ ˇ5 ˝ 5III ˙ ° ˜˝ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝° ˆ ˛˛ ° ˙ ˘ IIIˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ ˘ˆ ˛ ˜˙ �6 ˝ 6 
ˆ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˛ ˆ � 

˜ˆ ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘ � ˜°7 ˝ 7
˜ˇ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ 500° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ˜˛ 1 
˛ ˘˜˘ 8 ˝ � 8˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˜˝ˆ ˛˛˜� ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ ˘ � ˜˙ ˜ ˝9 ˝ 9 
˝ ˜ °� ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ 400° ˇ ˛˛ ˜ˆ ° ˙ IV 2˛ ˘ �IV ˙ ° °˜ 10 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

10˜ ˙ ˛˝ ˜ˇ ˛ ˆ 
ˆ ˛ °° ˛ 

ˆ ˇ ˘ ° ˛˛ 
�11 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

11 ˜˘
˜ ˙ ˛˝°˛ ˆ 

˛ ˘ ° ˇ ˛˛ ˜� 
°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

3 300�°˝ 12 ˝ 12˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °�ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛°  ̇ ˛ ˘13 ˝ � 13 °˜˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝˝ ˜ °  ̂ ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ °° ˜ ˝˛ ˘ 100�V ˙ ° °  ̌ 14 ˝ 14˙˜ ˆ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °˛ ° ˙ V° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °  ̇ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

ˆ ˛ °˘ ˛ ˘ �15 ˝ 15 °˝ ˛ ˆ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝°� ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘ °  ̇
˛� �16 ˝ 16˜ ° 

˙ ˆ ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˛ ˛˝ °  ̂

°° °˛ °˝ °  ̇ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

˛  ̃ ˛ ˘ �17 ˝ 17˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘18 ˝ � 18˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝1 ° ˆ ˇ ˛˛ 1
˛ ˘˜ � ˝�˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˙° ˛� 
2 ˛ ˇ ˘ ˛˘ 2 BALKON ˆ 

˝ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ˇ˜ ˝�˙ ˛ˆ° ˆ ˛�ˇ 
˝ � ˛ˇ

˛ ˘ ˛˘3 3 
4 ˜ 

° 
˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ 

°�
°˜ 4ˆ ˇ˜ ˛ ˘ ˜� °˘ 

˜ ˝˛ 
5 � 5 

˛ °ˆ° 
° ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ 

°  ̌
˝°˝ ˝ °˙6 ˛ ˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˝  ̃ 6ˆ 

7 ° ˙ ˙ ˇ ˘ ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˛� ˝˛ 7
˜ ˝ ˝� ˝˝ 

ˆ ˆ � ˜� °° °˛ °˝ ˛˘ 
˝ ˝˜

˜ ˛ ˇ ˜˜ ˜° ˝° ˝ˇ˘ °˜ 
˙ � ˝� ° ˝ˆ 

˛ ˆ ˇ ˘ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 
˛� ˝˙

˝ � ˝˝˙ ˝˛ˆ ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ

˛˘ ˝°ˇ ˘ ˝˜� ˜� 
˘ MÍSTA  

˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛  ̌

� K  STÁNÍ  
8 ˜ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ ˛˘ ˛� ˝� 

° ˛ ˝ ˙ ˆ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ 8 

ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜   místa pro vozíčkáře 
místa k  stání  nejsou na ty to koncerty  v  prodej i

 místa za s loupy (na středovém balkoně)  a  se sníženou viditelnost í  

ceny v  Kč 
K

at
eg

or
ie
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ČESKÁ FILHARMONIEDVOŘÁKOVA SÍŇ 

6 ˜ ° ˛ ˝ 6 Ceny vzdělávacích programů 
5 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ 5 

4 ˜ ° ˛ ˝ ˙ EMPORA ˆ ˇ ˘ � ˜� 4 

3 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� 3 

2 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 2 

1 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� 1 

LÓŽE PÓDIUM LÓŽE 

˝ ˜ ˜ ˜ ˜ ˝ 
I ˙ ° ° ° ° ˙ I 

ˆ ˛ ˛ ˛ ˛ ˆ 
˝ ˝ 
˙ ˙ 
ˆ ˆ 

˝ ˜ ˇ ˇ ˜ ˝ 
1 1II ˙ ° ˘ ˘ ° ˙ IIPARTER 
2 ° 2ˆ ˛ � ˜ � ˛ ˆ 

˛ ˝˜� ˜ ˙ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛�

˛° ˜�° ˆ Kdo se bojí Svátek hudby ˇ3 ˛ ˘ 3˜˜ ˜ ˝ � ˛˝ ˜˜˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜
° ˆ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜

˛˛ Jednotlivé koncerty Abonmá filharmonie? mezi tóny ˛ ˇ4 ˝ � 4˜° 
˜ ˙ ˆ 

˘ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝
˝ ˜ ˜˛ ° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ ˘ � ˜ ˝ ˇ5 ˝ 5III ˙ ° ˜˝ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ ° ˙ ˘ III° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ 1˛ ˘ˆ ˛ ˜˙ 6 ˝ � 6 300 1000 450 300˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˛ ˆ �ˆ˜ˆ ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘ � ˜°7 ˝ 7
˜ˇ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ˜˛˛ ˘˜˘ 8 ˝ � 8 260 760 300 260˜ ˙ ˛˝ ˜˝ˆ° ˇ ˛˛˜� 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 2 
˛ ˘9 ˝ � 9 ˜˙ ˜ ˝ 

˝ ˜ °� ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ ˛˛ ˜ˆ ° ˙ IV
�IV ˙ ° °˜ 10 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

10˜ ˙ ˛˝ ˜ˇ ˛ ˆ 
˛ ˘ 3 150 480 150 150ˆ° ˛˛ˆ ˛ °° ˛ ˇ ˘11 ˝ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

11 ˜˘
˜ ˙ ˛˝°˛ ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ˜�˛ ˘ �°˝ 12 ˝ 12˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °�ˆ 80 250 100 80° ˇ ˛˛°  ̇ ˛ ˘ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

13 ˝ � 13 °˜˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝˝ ˜ °  ̂ ˆ° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

°° ˜ ˝ 
V ˙ ° °  ̌ 14 ˝ 14˛ ˘ � 

˜ ˙ ˆ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °˛ ° ˙ V° ˇ ˛˛ Filharmonici 

°° °˛ °˝ °  ̇ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

ˆ ˛ °˘ ˛ ˘ �15 ˝ 15 °˝ ˛ ˆ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝°� ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘ °  ̇
˛� � na pokračování 16 ˝ 16˜ ˙ ˆ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛  ̃ ˛ ˘17 ˝ � 17˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

˛ ˘18 ˝ � 18˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝1 ˆ 1° ˇ ˛˛˛ ˘˜ � ˝�˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˙° ˛� 
2 ˛ ˇ ˘ ˛˘ 2 BALKON ˆ 

˝ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ˇ˜ ˝�˙ ˛ˆ° ˆ ˛�ˇ 
˝ � ˛ˇ

˛ ˘ ˛˘3 3 
˜ ˙ °˜4 ° ˆ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ 

°� 4ˇ˜ ˛ ˘ ˜� °˘ 
˜ ˝˛ 

5 � 5 
˛ °ˆ° 

° ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ 

°  ̌
˝°˝ ˝ °˙6 ˛ ˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˝  ̃ 6ˆ 

7 ° ˙ ˙ ˇ ˘ ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˛� ˝˛ 7
˜ ˝ ˝� ˝˝ 

ˆ ˆ � ˜� °° °˛ °˝ ˛˘ 
˝ ˝˜

˜ ˛ ˇ ˜˜ ˜° ˝° ˝ˇ˘ °˜ 
˙ � ˝� ° ˝ˆ 

˛ ˆ ˇ ˘ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 
˛� ˝˙

˝ � ˝˝˙ ˝˛ˆ ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ

˛˘ ˝°ˇ ˘ ˝˜� ˜� 
˘ MÍSTA  

˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛  ̌

� K  STÁNÍ  
8 ˜ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ ˛˘ ˛� ˝� 

° ˛ ˝ ˙ ˆ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ 8 

ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜  místa pro vozíčkáře 

K
at

eg
or

ie
 

 místa k  stání  nejsou na ty to koncerty  v  prodej i
 místa za s loupy (na středovém balkoně)  a  se sníženou viditelnost í  

ceny v  Kč 

230 231 



ČESKÁ FILHARMONIEDVOŘÁKOVA SÍŇ 

6 ˜ ° ˛ ˝ 6 Ceny vzdělávacích programů 
5 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ 5 

4 ˜ ° ˛ ˝ ˙ EMPORA ˆ ˇ ˘ � ˜� 4 

3 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� 3 

2 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 2 

1 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� 1 

LÓŽE PÓDIUM LÓŽE 

˝ ˜ ˜ ˜ ˜ ˝ 
I ˙ ° ° ° ° ˙ I 

ˆ ˛ ˛ ˛ ˛ ˆ 
˝ ˝ 
˙ ˙ 
ˆ ˆ 

˝ ˜ ˇ ˇ ˜ ˝ 
1 1II ˙ ° ˘ ˘ ° ˙ IIPARTER 
2 ° 2ˆ ˛ � ˜ � ˛ ˆ 

˛ ˝˜� ˜ ˙ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛�

˛° ˜� Mimořádný krok ° ˆ ˇ3 ˛ ˘ 3˜˜ ˜ ˝ ˛˝ ˜˜˙ 
� ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ Jednotlivé koncerty  s Josefem Špačkem Koncert Společného orchestru  ° ˆ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜

˛˛˛ ˇ˜° ˘ 
˜ ˙ ˛˝

4 ˝ � 4 pro veřejnost Abonmá 26. a 27. 9. 2020 žáků ZUŠ a hráčů ČF 
˝ ˜ ˜˛ ° ˆ ˇ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ ˘ � ˜ ˝ ˇ5 ˝ 5III ˙ ° ˜˝ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝° ˆ ˛˛ ° ˙ ˘ IIIˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ ˘ˆ ˛ ˜˙ �6 ˝ 6 
ˆ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˛ ˆ � 

˜ˆ ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ 1 550 1100 550 350˛ ˘ � ˜°7 ˝ 7
˜ˇ ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ ˜˛˛ ˘˜˘ 8 ˝ � 8˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ ˜˝ˆ ˛˛˜� ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

2˛ ˘ 400 750 400 250� ˜˙ ˜ ˝9 ˝ 9 
˝ ˜ °� ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ ˛˛ ˜ˆ ° ˙ IV˛ ˘ �IV ˙ ° °˜ 10 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

10˜ ˙ ˛˝ ˜ˇ ˛ ˆˆ° ˛˛ˆ ˛ °° ˛ ˇ ˘ 3� 230 450 230 15011 ˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

11 ˜˘
˜ ˙ ˛˝°˛ ˆ° ˇ ˛˛ ˜� 

°° °˛ °˝ °˙ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ ˘ �°˝ 12 ˝ 12˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °�ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛°  ̇ ˛ ˘13 ˝ � 13 °˜ 100 250 100 100˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝˝ ˜ °  ̂ ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛ °° ˜ ˝ 
V ˙ ° °  ̌ 14 ˝ 14˛ ˘ �

˙˜ ˆ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ °˛ ° ˙ V° ˇ ˛˛ 

°° °˛ °˝ °  ̇ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

ˆ ˛ °˘ ˛ ˘ �15 ˝ 15 °˝ ˛ ˆ Kroky do nového světa ˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝°� ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘ °  ̇
˛� �16 ˝ 16˜ ° 

˙ ˆ ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˛ ˛˝ °  ̂

°° °˛ °˝ °  ̇ °  ̂ °  ̌ °˘ °� ˛� ˛  ̃ ˛° 

˛  ̃ ˛ ˘ �17 ˝ 17˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝ˆ° ˇ 

°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛°

˛˛˛ ˘18 ˝ � 18˜ ˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ ˛˝1 ° ˆ ˇ ˛˛ 1
˛ ˘˜ � ˝�˝ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˙° ˛� 
2 ˛ ˇ ˘ ˛˘ 2 BALKON ˆ 

˝ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° 

˛ˇ˜ ˝�˙ ˛ˆ° ˆ ˛�ˇ 
˝ � ˛ˇ

˛ ˘ ˛˘3 3 
4 ˜ 

° 
˙ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ 

°�
°˜ 4ˆ ˇ˜ ˛ ˘ ˜� °˘ 

˜ ˝˛ 
5 � 5 

˛ °ˆ° 
° ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ 

°  ̌
˝°˝ ˝ °˙6 ˛ ˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˝  ̃ 6ˆ 

7 ° ˙ ˙ ˇ ˘ ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˛� ˝˛ 7
˜ ˝ ˝� ˝˝ 

ˆ ˆ � ˜� °° °˛ °˝ ˛˘ 
˝ ˝˜

˜ ˛ ˇ ˜˜ ˜° ˝° ˝ˇ˘ °˜ 
˙ � ˝� ° ˝ˆ 

˛ ˆ ˇ ˘ ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� 
˛� ˝˙

˝ � ˝˝˙ ˝˛ˆ ˇ 
˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ

˛˘ ˝°ˇ ˘ ˝˜� ˜� 
˘ MÍSTA  

˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛  ̌

� K  STÁNÍ  
8 ˜ 

˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜ °° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ ˛˙ ˛ˆ ˛ˇ ˛˘ ˛� ˝�

 místa pro vozíčkáře ° ˛ ˝ ˙ ˆ 
°° °˛ °˝ °˙ °ˆ °ˇ °˘ °� ˛� ˛˜ ˛° ˛˛ ˛˝ 8

 místa k  stání  nejsou na ty to koncerty  v  prodej i  ˇ ˘ � ˜� ˜˜ ˜° ˜˛ ˜˝ ˜˙ ˜ˆ ˜ˇ ˜˘ ˜� °� °˜  místa za s loupy (na středovém balkoně)  a  se sníženou viditelnost í  

Veřejná generální  zkouška Koncertu Společného orchestru žáků ZUŠ a hráčů ČF – 150 Kč 

ceny v  Kč 
K

at
eg

or
ie

 

232 233 



 

 

 
 

 

    

    

 

SUKOVA SÍŇ SUKOVA SÍŇ 

Ceny abonentních koncertů ČSKH a adventních koncertů ČF Ceny vzdělávacích programů 

PÓDIUM  PÓDIUM  

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 

K
at

eg
or

ie

Adventní koncerty Jednotlivé koncerty Abonmá 

1 450 240 1080 
2 400 200 920 

100 70 — 

cyklus HP 

K
at

eg
or

ie

Filharmo‑hraní Císařův slavík 
(pouze abonmá) 100 minut mezi tóny Musica ludus 

1 500* |700 100* |150 150 
400* |500 80* |100 100 

*  cena pro dět i  
místa pro vozíčkáře místa pro vozíčkáře 

ceny v Kč ceny v Kč 

234 235 



ČESKÁ FILHARMONIE
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SÁL MARTINŮ |  LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 

Ceny abonentních koncertů ČSKH 

PÓDIUM  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K
at

eg
or

ie

Jednotlivé koncerty Abonmá 

1 260 1140 
2 230 1000 

cyklus DK 

místa pro vozíčkáře 

ceny v  Kč 
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DYNAMICKÝ KLUB 
ČESKÉ FILHARMONIE 

Velice si ceníme všech příspěvků z řad sou-
kromých dárců. Víme, že tradice privátního 
mecenášství je v České republice velmi mladá 
a v podstatě stále vstává z popela, zatímco na 
západ od nás kvete a je nedílnou součástí pod-
pory kulturních organizací. Tím více si vážíme 
stále rostoucího počtu našich podporovatelů, 
kteří se chtějí s Českou flharmonií propojit více 
než jen v roli posluchačů či abonentů. Do na-
šeho Dynamického klubu můžete vstoupit již 
částkou 1 500 Kč za jeden rok a stanete se čle-
nem skupiny Piano. Touto dostupnou základ-
ní sumou chceme podtrhnout vnímání České 
filharmonie jako prvního českého orchestru 
souznícího se všemi, kteří si váží národních 
hodnot bez ohledu na majetek či společenské 
postavení. Pro větší dary pak máme kategorie 
Mezzoforte, Forte a Fortissimo. 

Z nastřádaných prostředků fnancujeme nejen 
běžný chod orchestru s hostujícími světovými 
dirigenty a sólisty, ale také cílené projekty – 
mladé hráče v Orchestrální akademii, drama-
turgický a umělecký přerod koncertní nabíd-
ky Českého spolku pro komorní hudbu, nové 
špičkové audiovizuální nahrávání v Rudolfnu, 
zájezdovou činnost, objednávky nových skladeb 
a v neposlední řadě i bohaté vzdělávací progra-
my. Šíře aktivit České flharmonie je obrovská 
a jsme schopni vyhovět dárcům, kteří si přejí 
zacílit na některou z nich přednostně. 

Rádi se s dalšími zájemci o členství v Dynamic-
kém klubu sejdeme osobně. Základní přehled 
struktury a aktivit Dynamického klubu můžete 
najít v sekci Podporovatelé – Dynamický klub 
na webových stránkách České flharmonie. 

Svůj zájem o členství můžete vyjádřit prostřed-
nictvím e-mailu klub@ceskaflharmonie.cz nebo 
telefonu +420 606 616 531. Kontaktní osobou je 
paní Lucie Maňourová. 

Jménem České flharmonie Vám upřímně děku-
jeme za podporu a přízeň. 

„Česká hudba je důkazem toho, že velikost země 
není závislá na velikosti své plochy. Česká flhar-
monie to dokazuje již od roku 1896, sezonu po 
sezoně, doma i v zahraničí. Pro mne je proto ne-
jen ctí, ale i velkou radostí, že mohu k činnosti 
tohoto mimořádného tělesa v rámci Dynamické-
ho klubu alespoň trochu přispívat.“ 

dr. Marcela Ullmannová 
členka Dynamického klubu 

mailto:klub@ceskafilharmonie.cz
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PARTNEŘI 

Jubilejní koncertní sezonu, do které Česká 
flharmonie vstupuje, vnímáme jako ohlédnutí, 
připomínku silné a bohaté historie, avšak také 
jako důležitý mezník a symbolický počátek 
nové etapy. Šanci nechat ještě zvučněji rozez-
nít společnou symfonii, do které rovným dílem 
přispívají jak členové orchestru, tak i adminis-
trativní a produkční týmy v zázemí Rudolfna. 
Jsme si však plně vědomi, že sebezvučnější zá-
měry by neměly šanci na úspěch bez podpory 
celé řady institucí a společností. 

V České flharmonii si výsostně vážíme veškeré 
podpory, které se nám dostává od našeho zři-
zovatele, ministerstva kultury České republiky. 
Vysokou laťku profesní úrovně a prestiž „první-
ho českého orchestru“ doma i v zahraničí pomá-
hají významnou měrou udržovat a rozvíjet také 
naši partneři a mecenáši. Důkazem jejich důvěry, 
která staví na společně sdílených hodnotách, je 
aspekt dlouhodobé spolupráce, který se nám daří 
naplňovat. Jakožto příznivci konceptu tzv. živého 
partnerství jsme navíc vděčni za to, že při realiza-
ci partnerského plnění získávají vedle standard-
ních marketingových nástrojů stále větší prostor 
neotřelé nápady a odvážná, unikátní řešení. 

Náš upřímný vděk patří našemu generálnímu 
partnerovi České spořitelně a tradičnímu part-
nerovi Škodě Auto. Je nám ctí spolupracovat 
s takto progresivními veličinami svých oborů, 
nechávat se inspirovat jejich vizemi a společně 
je tvarovat. Děkujeme také strůjcům smělých 

idejí, společnostem FINEP a Arcona Capital, 
stejně jako privátním partnerům jednotlivých 
hráčů - aukčnímu domu Arthouse Hejtmánek 
či společnosti Hodinářství Bechyně. V aktivi-
tách obrozeného Českého spolku pro komorní 
hudbu se bude výrazně angažovat J&T Banka, 
která hodlá ve větší míře podporovat také členy 
Orchestrální akademie. Se spolkovým životem 
a konceptem Komorního orchestru ČF nadále 
souzní i Muchovo muzeum. 

Důležitý dík patří společnostem PPF a J&T Ban-
ka za kontinuální realizaci zápůjček vzácných 
smyčcových nástrojů pro naše flharmoniky. Stá-
le silnější a agilnější jsou regionální centra parti-
cipující na projektu Hudba do škol, předávání 
cenných zkušeností mezi pedagogy středních 
a základních škol zde probíhá za podpory Na-
dace Agrofert. Na celoevropské bázi pak půso-
bí program Classical Futures, jehož jsme hrdou 
součástí již druhou sezonu a opět tak budeme 
moci v Dvořákově síni hostit přední mladé pě-
vecké i instrumentální talenty. A nepřijdeme ani 
o novinky repertoárové: díla domácích i zahra-
ničních autorů vznikají na zakázku našeho or-
chestru třetím rokem. Zásadní oporou v období 
tvorby i ve fázi nastudování a premiérových pro-
vedení je v tomto ohledu nadační fond Bohemi-
an Heritage Fund, partner nové české hudby, ke 
kterému taktéž směřuje naše poděkování. 

Potěšující je nárůst členské základny Dyna-
mického klubu. Tato platforma individuálních 

mecenášů a podporovatelů se živě zapojuje do 
filharmonického dění a napomáhá rozkvětu 
stěžejních aktivit, které pod hlavičkou České 
flharmonie probíhají. Od edukačních progra-
mů, přes nahrávací projekty až po tolik potřeb-
né a doslova životodárné počiny Idy Kelarové 
a souboru Čhavorenge. Díky vám všem i kaž-
dému jednomu! 

Instituce, jejímž primárním vyjadřovacím mé-
diem je zvuk, potřebuje být dobře slyšena a vi-
děna. Zásadní je proto intenzivní podpora ze 
strany mediálních partnerů. Hlasitý dík za dlou-
hodobou spolupráci patří našemu generálnímu 
mediálnímu partnerovi České televizi, stejně 
jako Českému rozhlasu a mediální společnosti 
MAFRA. Šířit dobré jméno České flharmonie 
se stále efektivněji daří i prostřednictvím expert-
ních on-line médií či mezinárodních tiskových 
kanceláří, jejíchž služeb využíváme při zájez-
dech a rezidencích. 

Partnerskou pyramidu vnímáme jako základ-
ní melodickou linku nabízející široké možnos-
ti orchestrace. Vážíme si také zájmu nových 
subjektů, které se na nás s důvěrou obracejí 
a těšíme se na další tvořivé nápady, představy 
a plány. Dámy a pánové, vážení příznivci Čes-
ké flharmonie, přejeme vám umělecky hodnot-
nou, zážitkově silnou a harmonickou sezonu 
2020/2021. Ať hudba zní! 

management České flharmonie 

Vážení příznivci hudby a České flharmonie, 

Česká flharmonie zažívá podobně jako Česká 
spořitelna nevšední rok. Spořitelna letos slaví 
195. výročí působení na domácím trhu a flhar-
monie vstupuje do své jubilejní 125. koncertní 
sezony. 

Hudební nadšenci se určitě těší na významný 
milník, kterým letos bude bezesporu výročí naro-
zení hudebního génia Ludwiga van Beethovena, 
od něhož uplyne v prosinci 250 let. Těším se, 
že mimořádnou Beethovenovu hudbu v podání 
České flharmonie a hostujících interpretů bu-
deme moci v průběhu roku poslouchat často. 

Přeji nám všem, aby celá letošní „beethovenovská“ 
sezona byla jednou velkou ódou na radost! 

Tomáš Salomon 
předseda představenstva České spořitelny 
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KALENDÁRIUM 

23. 9. 2020 Zahajovací koncerty sezony M1 
24. 9. 2020 Koncerty k poctě Václava Neumanna

Dmitrij Šostakovič, Gustav Mahler 
Daniil Trifonov klavír, Selina Ott trubka 
Semjon Byčkov dirigent 

26. a 27. 9. 2020 Mimořádný krok E 
Josef Špaček a Česká studentská flharmonie 

30. 9. 2020 Ludwig van Beethoven II1 
Hagen Quartett 

3. 10. 2020 Filharmo-hraní E 
La Trombaráda 

4. 10. 2020 Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky do pohádky E 
Princezny, hurá na draka! Aneb Pohádková hudba hradů a zámků 

5. 10. 2020 Dmitrij Šostakovič, Olli Mustonen, L’ubica Čekovská, I1 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Pavel Haas Quartet 
Dover Quartet 
Petr Ries kontrabas 

7. 10. 2020 Dmitrij Šostakovič, Antonín Dvořák B1 
8. 10. 2020 Karen Gomyo housle 
9. 10. 2020 Semjon Byčkov dirigent 

10. 10. 2020 Sergej Rachmaninov, Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák DK1 
Dvořákovo klavírní trio 

13. 10. 2020 Koncert k životnímu jubileu skladatele Zdeňka Šestáka HP1 
Antonín Rejcha, Václav Trojan, Zdeněk Šesták, Norman Hallam 
Prague Philharmonia Wind Quintet 

18. 10. 2020 Kroky do nového světa, Symfonické básnění I E 
Smetanova Vltava a Šárka 

21. 10. 2020 Luce eterna – Světlo věčné II2 
Árie z duchovních oratorií Giovanniho Bononciniho a Georga Friedricha 
Händela 
Martina Janková soprán 
Musica Florea 
Marek Štryncl umělecký vedoucí 

22. 10. 2020 Kroky do nového světa, Symfonické básnění I E 
Smetanova Vltava a Šárka 

2. 11. 2020 Pavel Haas, Toru Takemitsu, Antonín Dvořák, Takashi Yoshimatsu, I2 
Vítězslav Novák 
Komorní orchestr České flharmonie 
Akiko Suwanai housle 
Ondřej Vrabec dirigent 

7. 11. 2020 100 minut mezi tóny E 

7. 11. 2020 Koncert ke 40. výročí vzniku Pražského žesťového souboru DK2 
Claude Le Jeune, Johann Caspar Ferdinand Fischer, William Byrd, Giovanni 
Gabrieli, Johann Sebastian Bach, Charles Teodore Pachelbel, Tomasz 
Stolarczyk, Gustav Mahler, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Carl Orf, 
Astor Piazzolla, Henry Filmore 
Pražský žesťový soubor 
Sdružení hlubokých žesťů České flharmonie 
Jan Hasenöhrl trubka 
Jiří Houdek trubka 

12. a 13. 11. 2020 Musica ludus aneb Hudba hrou E 

17. 11. 2020 
18. 11. 2020 

Koncerty pro svobodu a demokracii 
Miloslav Kabeláč, Dmitrij Šostakovič 

M2 

Semjon Byčkov dirigent 

24. 11. 2020 Carl Philipp Emanuel Bach, Carl Friedrich Abel, Johann Sebastian Bach, HP2 
Wilhelm Friedemann Bach, Christoph Schafrath 
Mahan Esfahani cembalo 
Hille Perl viola da gamba 

25. 11. 2020 Leoš Janáček A1 
26. 11. 2020 Elena Tsallagova soprán, Kateřina Kněžíková soprán, Jarmila Balážová mezzosoprán, 
27. 11. 2020 Jan Martiník bas, Boris Prýgl bas, Pražský flharmonický sbor, Lukáš Vasilek 

sbormistr, Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála sbormistr 
John Eliot Gardiner dirigent 
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2. 12. 2020 Ludwig van Beethoven II3 
Pražákovo kvarteto 

3. 12. 2020 Ludwig van Beethoven C1 
4. 12. 2020 Rudolf Buchbinder klavír, dirigent 
5. 12. 2020 

5. 12. 2020 Kdo se bojí flharmonie? E 

6. 12. 2020 Anton Diabelli, Lera Auerbach, Brett Dean, Johann Nepomuk Hummel, R1 
Frédéric Kalkbrenner, Ludwig van Beethoven ad. 
Rudolf Buchbinder klavír 

10. 12. 2020 Mimořádné vánoční koncerty M3 
11. 12. 2020 Joseph Haydn 

Marta Reichelová soprán, Petr Nekoranec tenor, Jozef Benci bas, 
Pražský flharmonický sbor, Lukáš Vasilek sbormistr 
Petr Altrichter dirigent 

12. 12. 2020 Filharmo-hraní E 
Cinkohraní! 

12. 12. 2020 Vánoční koncert DK3 
Benjamin Britten, Jan Novák 
Martinů Voices 
Lukáš Vasilek sbormistr 

13. 12. 2020 Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky do pohádky E 
O kouzelném stromečku a kouzelné hudbě. 
A zazvonil zvonec a pohádky je… začátek 

14. 12. 2020 Ludwig van Beethoven I3 
Artemis Quartett 

16. 12. 2020 Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů B2 
17. 12. 2020 Jessica Muirhead soprán, Zoltan Nagy baryton, Richard Samek tenor, 
18. 12. 2020 Jozef Benci bas, Peter Mikuláš bas, členové Pražského filharmonického sboru, 

Lukáš Vasilek sbormistr 
Tomáš Netopil dirigent 

31. 12. 2020 Mimořádná silvestrovská generální zkouška a Silvestrovský odpolední koncert 
Julius Fučík, Josef Suk, Václav Trojan, Oskar Nedbal, Václav Vačkář, 
Bedřich Smetana, Jan Kučera*, Antonín Dvořák 
Česká flharmonie, Jiří Vodička housle*, Jan Mráček housle*, Václav Petr violoncello*, 
Robert Kozánek trombon, Ondřej Roskovec fagot, Jaroslav Halíř trubka, 
Tomáš Netopil dirigent 
* Pouze na silvestrovské generální zkoušce. 

M4|M5 

1. 1. 2021 Novoroční koncert M6 
Julius Fučík, Josef Suk, Václav Trojan, Oskar Nedbal, Václav Vačkář, 
Bedřich Smetana, Jan Kučera, Antonín Dvořák 
Česká filharmonie, Jiří Vodička housle, Jan Mráček housle, Václav Petr violoncello, 
Robert Kozánek trombon, Ondřej Roskovec fagot, Jaroslav Halíř trubka, 
Tomáš Netopil dirigent 

6. 1. 2021 Ludwig van Beethoven, Franz Schubert II4 
Wiener Klaviertrio 

9. 1. 2021 100 minut mezi tóny E 

12. 1. 2021 Koncert laureátů soutěží (Pražské jaro 2020, soutěž Nadace Bohuslava HP3 
Martinů 2019, Concertino Praga 2020, Mezinárodní pěvecká soutěž 
Antonína Dvořáka 2020 aj.) 
program v jednání 

12. 1. 2021 Kroky do nového světa, Symfonické básnění II E 
Dvořákův Vodník a Polednice 

13. 1. 2021 Ludwig van Beethoven A2 
14. 1. 2021 Manfred Honeck dirigent 
15. 1. 2021 

17. 1. 2021 Kroky do nového světa, Symfonické básnění II E 
Dvořákův Vodník a Polednice 

23. 1. 2021 Filharmo-hraní E 
Hrom(ek) do police 

24. 1. 2021 Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky do pohádky E 
O tajemných bytostech aneb Na co tančí víly a skřítkové 

25. 1. 2021 Bohuslav Martinů, Klement Slavický, Antonín Dvořák, Franz Schubert, I4 
Johannes Brahms, Richard Strauss 
Kateřina Kněžíková soprán 
David Švec klavír 
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27. 1. 2021 Richard Strauss, Sergej Rachmaninov B3 
28. 1. 2021 Gautier Capuçon violoncello, Lawrence Power viola 
29. 1. 2021 Semjon Byčkov dirigent 

30. 1. 2021 Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Carl Reinecke, DK4 
Georgi Muschel, Wolfgang Amadeus Mozart, Karlheinz Stockhausen, 
Charles-Marie Widor, Jan Kučera 
Kateřina Javůrková lesní roh 
Pavel Svoboda varhany 
Adam Suk varhany j.h. 

3. 2. 2021 Bryce Dessner, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvořák A3 
4. 2. 2021 Katia a Marielle Labèque klavíry 
5. 2. 2021 Semjon Byčkov dirigent 

7. 2. 2021 Franz Schubert R2 
Ian Bostridge tenor 
Vadym Kholodenko klavír 

9. 2. 2021 Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Fryderyk Chopin, HP4 
Olivier Messiaen, César Franck 
Camille Tomas violoncello 
Lukáš Klánský klavír 

24. 2. 2021 Edvard Grieg, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart II5 
Filharmonický komorní orchestr 
Jan Mráček housle 
Karel Untermüller viola 

8. 3. 2021 Felix Mendelssohn-Bartholdy, Antonín Rejcha, Jacques Ibert I5 
August Klughardt 
Gewandhaus Bläserquintett 

10. 3. 2021 Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Claude Debussy, Maurice Ravel B4 
11. 3. 2021 Jana Boušková harfa 
12. 3. 2021 Juanjo Mena dirigent 

13. 3. 2021 100 minut mezi tóny E 

13. 3. 2021 Astor Piazzolla, Reentko, Kurt Weill, Pavel Steidl, Jimi Hendrix, DK5 
Nicolò Paganini, Tomas Fellow, Sergej Prokofev, Frank Zappa 
European Guitar Quartet 

14. 3. 2021 Leoš Janáček, Claude Debussy, Antonín Dvořák, César Franck R3 
Alisa Weilerstein violoncello 
David Mareček klavír 

18. 3. 2021 Igor Stravinskij, Maurice Ravel, Miloš Orson Štědroň, George Gershwin C2 
19. 3. 2021 Ivo Kahánek klavír, Robert Kozánek trombon, Lukáš Moťka trombon 
20. 3. 2021 David Robertson dirigent 

21. 3. 2021 Filharmo-hraní E 
Hup do pohádky 

23. 3. 2021 Peter Seabourne, Robin Holloway, Jean Françaix, Wolfgang Amadeus Mozart HP5 
Harmonie českých flharmoniků 

24. 3. 2021 Detlev Glanert, Antonín Dvořák A4 
25. 3. 2021 Daniela Sindram mezzosoprán, Albert Pesendorfer basbaryton 
26. 3. 2021 Semjon Byčkov dirigent 

28. 3. 2021 Filharmonici na pokračování aneb Z pohádky do pohádky E 
O nejkrásnější pohádce aneb Jak hudba vypráví příběhy 

31. 3. 2021 Antonín Dvořák, Franz Schubert II6 
Wihanovo kvarteto 
Clemens Hagen violoncello 

8. 4. 2021 Jan Novák, Erich Wolfgang Korngold, César Franck C3 
9. 4. 2021 Jiří Vodička housle 
10. 4. 2021 Tomáš Netopil dirigent 

12. 4. 2021 Ludwig van Beethoven I6 
Bennewitzovo kvarteto 

14. 4. 2021 Leoš Janáček, Josef Suk, Bedřich Smetana B5 
15. 4. 2021 Jan Mráček housle 
16. 4. 2021 Jakub Hrůša dirigent 

17. 4. 2021 Ludwig van Beethoven DK6 
Talichovo kvarteto 

21. 4. 2021 Antonín Dvořák, Jean Sibelius A5 
22. 4. 2021 Jan Martiník bas 
23. 4. 2021 Sakari Oramo dirigent 

24. 4. 2021 Císařův slavík E 
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KONTAKTY 25. 4. 2021 Ludwig van Beethoven R4 
Ivan Klánský klavír 

27. 4. 2021 Ludwig van Beethoven HP6 
Grafovo kvarteto 

28. 4. 2021 Tomas Larcher, Gustav Mahler B6 
29. 4. 2021 Kirill Gerstein klavír 
30. 4. 2021 Semjon Byčkov dirigent 

1. 5. 2021 Svátek hudby mezi tóny E 

2. a 4. 5. 2021 Kroky do nového světa, Symfonické básnění III E 
Janáčkovy Lašské tance a Taras Bulba 

6. 6. 2021 Koncert Společného orchestru žáků základních uměleckých škol E 
a hráčů České filharmonie 

9. 6. 2021 Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms A6 
10. 6. 2021 Leonidas Kavakos housle, dirigent 
11. 6. 2021 

17. 6. 2021 
18. 6. 2021 
19. 6. 2021 

Johannes Brahms C4 
Chen Reiss soprán, Boris Prýgl bas, Český filharmonický sbor Brno, 
Petr Fiala sbormistr 
Semjon Byčkov dirigent 

23. 6. 2021 Open Air koncert věnovaný Jiřímu Bělohlávkovi M7 
Slavné melodie světové opery 
Česká filharmonie, sólisté v jednání 
Petr Altrichter dirigent 

Česká f i lharmonie,  Rudolf inum 
Alšovo nábřeží  12,  1 10 00 Praha 1  
www.ceskaf i lharmonie.cz 
facebook.com/ceskaf i lharmonie 
vstupenky (zákaznický servis)  
+420 227 059 227,  info@ceskaf i lharmonie.cz 

David Mareček 
generální ředitel 
sekretariát: +420 227 059 201, 311 
sekretariat@ceskafilharmonie.cz 

Robert Hanč 
generální manažer 
asistentka Blanka Löblová 
+420 227 059 246 
blanka.loeblova@ceskafilharmonie.cz 

Michal Medek 
obchodní náměstek 
+420 227 059 337 
michal.medek@ceskafilharmonie.cz 

Ondřej H. Matyáš 
ekonomicko-provozní náměstek 
+420 227 059 206 
ondrej.matyas@ceskafilharmonie.cz 

Luděk Březina 
PR manažer 
+420 736 605 620 
ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz 

Anna Moravcová 
koncerty a projekty v Praze 
+420 227 059 225 
anna.moravcova@ceskafilharmonie.cz 

Ondřej Sikora (od 1. 7. 2020) 
koncerty a projekty v Praze 
+420 227 059 225 
ondrej.sikora@ceskafilharmonie.cz 

Alžběta Lupíšková 
koncerty a projekty mimo Prahu 
+420 227 059 345 
alzbeta.lupiskova@ceskafilharmonie.cz 

Vojtěch Šafařík 
oddělení nahrávacích projektů 
+420 227 059 224 
vojtech.safarik@ceskafilharmonie.cz 

Petr Kadlec 
oddělení vzdělávacích programů 
+420 227 059 222 
petr.kadlec@ceskafilharmonie.cz 

Bohumil Antony 
Český spolek pro komorní hudbu 
+420 227 059 269 
bohumil.antony@ceskafilharmonie.cz 

Radek Křižanovský
dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu 
+ 420 606 269 016 
krizanovsky.radek@volny.cz 

Pavlína Landová 
hudební archiv 
+420 227 059 265 
pavlina.landova@ceskafilharmonie.cz 

Lucie Maňourová 
oddělení komunikace a servisu pro zákazníky 
+420 227 059 365 
lucie.manourova@ceskafilharmonie.cz 

Alena Špačková 
pronájmy prostor Rudolfina 
+420 227 059 244 
alena.spackova@ceskafilharmonie.cz 

Oldřich Slezák 
nahrávací studio 
+420 227 059 282 
oldrich.slezak@ceskafilharmonie.cz 

mailto:oldrich.slezak@ceskafilharmonie.cz
mailto:alena.spackova@ceskafilharmonie.cz
mailto:lucie.manourova@ceskafilharmonie.cz
mailto:pavlina.landova@ceskafilharmonie.cz
mailto:krizanovsky.radek@volny.cz
mailto:bohumil.antony@ceskafilharmonie.cz
mailto:petr.kadlec@ceskafilharmonie.cz
mailto:vojtech.safarik@ceskafilharmonie.cz
mailto:alzbeta.lupiskova@ceskafilharmonie.cz
mailto:ondrej.sikora@ceskafilharmonie.cz
mailto:anna.moravcova@ceskafilharmonie.cz
mailto:ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz
mailto:ondrej.matyas@ceskafilharmonie.cz
mailto:michal.medek@ceskafilharmonie.cz
mailto:blanka.loeblova@ceskafilharmonie.cz
mailto:sekretariat@ceskafilharmonie.cz
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
https://facebook.com/ceskafilharmonie
www.ceskafilharmonie.cz
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PARTNEŘI 
Generální partner 

Tradiční partner Partneři 

Hlavní partner ČSKH a partner komorního orchestru ČF Partneři ČSKH 

Projektová partnerství 

Partner krásného zvuku Partner krásného zvuku Partner zástupkyně koncertního mistra Partner koncertního mistra 
a Partner komorní hudby 

Partner audiovizuálních vzdělávacích programů Partner současné české hudby Partner programu Kreativní Evropa Partner mezinárodní distribuce 

Generální mediální partner 

Hlavní mediální partner 

Mediální partneři 
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ŠKODA OCTAVIA iV s hybridním pohonem 

KDYŽ JE VE HŘE ENERGIE 

partner ˘eské flharmonie 

Udáváme rytmus vašich investic 

Arcona Capital je nezávislý správce realitních fond� aktivní na trzích severní 
a st�ední Evropy. Naše p�sobení zakládáme na hluboké znalosti lokálních 
tržních podmínek a dlouhodobých vztazích nap�í� regionem. Zam…�ujeme se na 
zvyšování hodnoty investi�ních p�íležitostí a rozvoj nemovitostí. Sou�ástí našich 
komplexních služeb jsou veškeré aspekty fondových investic a správa majetku 
i jeho další rozvoj – vždy s d�razem na dlouhodobý a transparentní p�ístup. 

www.arconacapital.com 
www.skoda auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr 

ŠKODA AUTO – tradiční partner České filharmonie. 

www.arconacapital.com
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partner audiovizuálních 
vzd lávacích program 

eské flharmonie 

...aby dˇti znovu našly cestu 
k hudbˇ, zpívání a hraní! 
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 Mucha 
Museum 

otevřeno denně 10 – 18 h 
Panská 7, Praha 1 
www.mucha.cz 

© Mucha Trust 2018 

První muzeum na světě věnované životu 
a dílu světově známého představitele secese 

Alfonse Muchy (1860–1939). 

Unikátní expozice & dokumentární flm 
muzejní obchod s upomínkovými předměty 

FRANZ KAFKA 
MUSEUM 
otevřeno denně 10 – 18 h 

Cihelná 2b, Praha 1 – Malá Strana 
www.kafkamuseum.cz 

© Franz Kafka Museum 2018 

Dlouhodobá expozice nabízí pohled do světa 
slavného pražského rodáka  Franze Kafky 
(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších 

postav světové literatury 20. století. 

Muzejní obchod s širokou nabídkou 
knižních publikací a upomínkovými předměty 

Jemné piano nebo 
zvu�né forte? 

DYNAMICKÝ KLUB 
�ESKÉ FILHARMONIE 

Spolek p˘átel špi�kové hudby 
Poj…te s námi podpo⁄it 
první �eský orchestr! 

Viz též text na str. 236 

www.kafkamuseum.cz
www.mucha.cz
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PPF 
Partner české 
kultury 

www.ppf.eu 

Česká filharmonie 
Sbírka fotografií PPF 

Sbírka obrazů PPF 
Galerie Václava Špály 

Ateliér Josefa Sudka 
Letní shakespearovské slavnosti 

Divadlo Járy Cimrmana 
Pražské jaro 

Týden umění 

Violoncello zakoupené skupinou PPF pro Českou filharmonii. 
Jean-Baptist Vuillaume, rok 1844 

©
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R
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K

Á
 

T � Š I T  S E  
N A  P � Í D A V E K .  

Budoucnost je o t�šení se. 
Na inspiraci i výnosy. 

Na p€íští p€íležitost a odvážná rozhodnutí. 

My se t�šíme z toho, že podporujeme hudebníky, 
a z našeho partnerství s vámi, našimi klienty. 

T�šíme se na náš spole−ný r‰st. 
T�šíme se na vás. 

PO˛ÁD JE NA CO SE T�ŠIT. 

R°ST. SPOLEˇN�. 

www.ppf.eu
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WWW.ARTHOUSEHEJTMANEK.CZWWW.ARTHOUSEHEJTMANEK.CZ

P IJÍMÁME UM�LECKÁ DÍLA 
A STAROŽITNOSTI DO NAŠICH AUKCÍ 
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 TEĎ MUSÍ HRÁT, 
ALE POTOM SI JE DOČTE 
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vaše tónina 
Klasická hudba 24 hodin denně 

Poslouchejte přes digitální rádio DAB+, 
na internetu, v mobilní aplikaci nebo 

D-dur 

ve své televizi. 

d-dur.rozhlas.cz 

Stanici D dur jsme spustili před patnácti lety a od té doby vysílá 24 hodin denně klasic 
kou hudbu opatřenou stručným komentářem. Odvysílali jsme stovky, ba tisíce hodin 
nádherné hudby i v podání České flharmonie a jejích dirigentů a sólistů. Díky Českému 
rozhlasu a špičkovým českým orchestrům mají posluchači opravdu „klasiku na dosah . 

Nakladatelství Muzikus 

Vaše oči do světa 
klasické hudby 

www.casopisharmonie.cz 
Lukáš Hurník, šéfredaktor ČRo D dur Fo

to
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 D
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https://d-dur.rozhlas.cz
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Hudební rozhledy
Měsíčník pro hudební kulturu 
64 stran plných zajímavostí 
z oblasti klasické hudby a jazzu 

S HUDEBNÍMI ROZHLEDY 
ZA KLASIKOU 
I JAZZEM 

www.hudebnirozhledy.cz 

www.hudebnirozhledy.cz
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chcete být informováni
o aktuálním kulturním dění? 

zajímají vás názory osobností, 
které mají co říci? 

aktuální tipy, glosy, komentáře // exkluzivní rozhovory // 
recenze // pohledy do rozhlasového zákulisí // 

program Českého rozhlasu a řady televizních stanic 
// k předplatnému výhody klubu radioservis 

váš průvodce světem rozhlasu a kultury 

Váš průvodce světem 
HUDBY, OPERY a TANCE 

www.operaplus.cz 
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Dobrá káva je jako dobrá hudba. 
Zážitek z ní doznívá lahodně dlouho. 

Pondělí – Neděle 
9.00 – 21.00 

WWW.CAFERUD OLFINUM.CZ 
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Galerie Rudolfinum sídlící společně s Českou filharmonií v budově Rudolfina se řadí mezi  
tzv. kunsthalle s předním místem na české galerijní scéně. Zaměřuje se na prezentaci současného, 
zejména mezinárodního výtvarného umění, jakým byly například výstavy Decadence Now!, Arthur 
Jafa, Damien Hirst, Louise Bourgeois či Georg Baselitz. V roce 2017 se interaktivní projekt galerie  
a českého umělce Krištofa Kintery Nervous Trees stal s počtem 161 824 návštěvníků nejnavštěvova
nější výstavou roku v ČR. Během sezóny 2020 Galerie Rudolfinum představuje belgického malíře 
Michaëla Borremanse, uvádí videoinstalaci David Claerbouta Olympia, následovanou mezinárodní 
skupinovou výstavou, přehlídkou sitespecific projektů s názvem Unplugged a poté mezinárodní 
videoart Rudolfinum_TimeBased: Compassion Fatique. 

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1 

galerie.rudolfinum galerierudolfinum Galerie Rudolfinum

Vstupenky
+420 227 059 309
galerie@rudolfinum.cz

www.galerierudolfinum.cz

Otevírací doba
út – st, pá – ne: 10 – 18 hod.
čt: 10 – 20 hod.
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E–SHOP ČESKÉ 
FILHARMONIE 

dárkové poukazy 
výběr nahrávek České flharmonie 

a další předměty 

WWW.CESKAFILHARMONIE.CZ/E-SHOP 

PROHLÍDKY 
RUDOLFINA 

Chcete poznat zákulisí a dozvědět se něco 
o historii a současnosti budovy? 

Vydejte se na pouť Rudolfnem s průvodcem z řad zaměstnanců České flharmonie. 

Prohlídku je třeba objednat na e mailu info@ceskafilharmonie.cz nebo telefonicky na 778468023. 

mailto:info@ceskafilharmonie.cz
WWW.CESKAFILHARMONIE.CZ/E-SHOP
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 Chcete si pronajmout část budovy na vaši 
soukromou akci či koncert? 

RUDOLFINUM.CZ 

RUDOLFINUM 

Prostory Rudolfna 
Pořádání společenských akcí 
Zrekonstruované prostory 

Café Rudolfnum 
Otevřeno každý den od 9.00 do 21.00 
(změna vyhrazena) 
Vstup od Vltavy přes dvoranu Rudolfna 

Nahrávací studio 
Televizní 4K studio 
Nejmodernější nahrávací technika 
Nahrávání, editace, mixáž a mastering 

Dvorana Dvořákova síň Prezidentský salonek 

Café Rudolfinum Foyer 

Sukova síň Nahrávací studio 
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Česká filharmonie 
Rudolfinum 

Alšovo nábřeží 12 
110 00 Praha 1 
Tel.: +420 227 059 227 

e‑mail: info@ceskafilharmonie.cz 
www.ceskafilharmonie.cz 
facebook.com/ceskafilharmonie 

Zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR 
IČ: 00023264 

Programový katalog 2020/2021 
vydala Česká filharmonie 

Koncept a art direkce 
Michal Nanoru, Marek Pistora / Studio Najbrt 

Grafický design 
Marek Pistora / Studio Najbrt 

Architektonické skici 
Aleš Najbrt, Natálie Najbrtová, Marek Pistora, 
Josef Pleskot, Zdeněk Trinkewitz / Studio Najbrt 

Fotografie 
Marco Borggreve, Petr Dyrc, Petra Hajská, Andreas Herzau, 
Jan Hromádko, Zdeněk Chrapek, Petr Kadlec, Lukáš Masner, Karel Šanda 
fotoarchiv České filharmonie 

Sazba / DTP 
Zdeněk Trinkewitz, Aleš Münzberger / Studio Najbrt 

Autoři textů 
Petr Kadlec, Radek Křižanovský, Pavlína Landová, Lucie Maňourová, 
David Mareček, Vojtěch Šafařík, Filip Tomášek 
oddělení vzdělávacích programů 

Editorka 
Romana Veselá 

Korektury 
Bohumil Antony, Helena Černá, Alžběta Lupíšková, 
Lucie Maňourová, Anna Moravcová, Petra Součková 

Tisk 
Minimax Studio 

Změna programu a účinkujících vyhrazena. 

Pořizovat zvukové a obrazové záznamy 
bez svolení České filharmonie 
je na všech koncertech zakázáno. 

© 2020, Česká filharmonie 

https://facebook.com/ceskafilharmonie
www.ceskafilharmonie.cz
mailto:info@ceskafilharmonie.cz
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