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Úvodní slovo

Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. 
Projekt se uskutečňuje za přispění grantu Ministerstva kultury České republiky. 
Festival se uskutečňuje za finanční podpory hlavního města Prahy ve výši 11,3 mil. Kč.

Pražské jaro je členem Asociace hudebních festivalů ČR (AHF), Evropské asociace festivalů (EFA),  
Světové federace mezinárodních hudebních soutěží (WFIMC) a přidruženým členem Mezinárodní  
asociace uměleckých agentur (IAMA) a Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (ISCM).

Pražské jaro bylo oceněno prestižní evropskou festivalovou značkou EFFE.

Pražské jaro, o.p.s.  
Hellichova 18, 118 00 Praha 1, Česká republika 
+420 257 310 414, info@festival.cz 
festival.cz
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Vážené dámy, vážení pánové, 

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva shrnující činnost 
obecně prospěšné společnosti Pražské jaro za rok 2019. 

Průběhu a zhodnocení 74. ročníku Mezinárodního hudebního 
festivalu Pražské jaro, který se odehrál mezi 12. květnem  
a 4. červnem, se podrobně věnuje Závěrečná zpráva Pražského 
jara 2019. V ní naleznete také zevrubné informace o Meziná-
rodní hudební soutěži Pražské jaro, jež se uskutečnila v obo-
rech flétna a hoboj. Jedna kapitola je také věnována jarní části 
Svatovavřinecké sezony, tedy celoroční koncertní řady, kterou 
Pražské jaro pořádá v kostele sv. Vavřince, jejž spravuje.

Výroční zpráva, kterou nyní držíte v rukou, doplňuje Závěreč-
nou zprávu o zhodnocení 7. ročníku Klavírního festivalu Rudol-
fa Firkušného, který se odehrál mezi 17. a 23. listopadem 2019, 
a o přehled podzimní řady Svatovavřinecké koncertní sezony. 

Dále naleznete souhrnné ekonomické výsledky společnosti 
za rok 2019 a výrok auditora stvrzující účetní závěrku.

Jsem přesvědčen, že v roce 2019 obecně prospěšná společ
nost Pražské jaro úspěšně naplňovala poslání definované 
zakládací listinou: na nejvyšší úrovni zpřístupňovala umělecké 
hodnoty hudební kultury veřejnosti, iniciovala vznik nových 
hudebních děl a poskytovala příležitosti mladým umělcům  
pro jejich růst. 

Přeji Vám příjemné čtení!

Roman Bělor 
ředitel
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Management festivalu (k 31. prosinci 2019) 

Roman Bělor 
Ředitel festivalu 
Kateřina Bačová
Tajemnice umělecké rady
Lucie Balharová (od 25. 2. 2019)
Office manager 
Petra Drtinová
Produkce
Juraj Gerbery
PR, marketing
Jacquelina Kohoutová
Ekonom, prodej vstupenek
Jiří Konopásek
Produkce
Veronika Koubová
Produkce, soutěž

Jana Mrlíková (do 30. 6. 2019)
Ekonom, zástupkyně ředitele
Jarmila Nedvědová
Soutěž
Magdalena Nováčková
Partnerské vztahy a mecenáši
Alena Svobodová
Archiv
Pavel Trojan
PR, tiskový mluvčí
Josef Třeštík (od 1. 6. 2019)
Dramaturg 
Michal Vencl
Tajemník soutěže
Ondřej Zelenka
Produkce

Správní rada 

Adriana Krnáčová
Předsedkyně

Jan Bondy (od 25. 11. 2019)
František Dostálek (od 25. 11. 2019)
Michal Frankl
Jiří Hlaváč
Martin Chalupský 
Kateřina Kalistová
Helena Koenigsmarková
Ivan Kusnjer
Miroslav Lukeš
Jiří Srstka (do 22. 6. 2019)
Antonín Staněk
Hana Třeštíková (od 12. 3. 2019)

Dozorčí rada 

Ondřej Fuchs
Ladislav Chvátal 

Umělecká rada 

Tomáš Hanus
Clemens Hellsberg
Jakub Hrůša
Marko Ivanović
Ivo Kahánek
Michal Kaňka
Adam Plachetka
Jana Semerádová
Miroslav Srnka
Josef Třeštík (od 1. 6. 2019) 

Stálá soutěžní komise 

Michal Kaňka 
Předseda

Vladislav Borovka
Jiří Gemrot
Martin Kasík
Stanislava Střelcová

Poznámka: V uvedeném výčtu představitelů řídících a poradních orgánů festivalu i jeho managementu neuvádíme pro přehlednost 
akademické a funkční tituly jmenovaných.

Dolní řada zleva: Jana Mrlíková, Alena Svobodová, Petra Drtinová, Roman Bělor, Veronika Koubová, Jacquelina Kohoutová, Magdalena Nováčková
Horní řada zleva: Jiří Konopásek, Michal Vencl, Ondřej Zelenka, Juraj Gerbery, Pavel Trojan Jr.
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Michal Frankl, člen představenstva CETIN a ředitel festivalu Roman Bělor © Petra Hajská
Klavírista Jan Lisiecki © Ivan Malý
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Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2019

Podrobné informace týkající se 74. ročníku Mezi-
národního hudebního festivalu Pražské jaro 2019 
jsou obsáhle zpracovány v Závěrečné zprávě 
Pražského jara 2019 (str. 4–47), která je nedílnou 
součástí této Výroční zprávy. Závěrečná zpráva 
každý rok bezprostředně po festivalu podrobně 
shrnuje a vyhodnocuje jeho průběh.
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Na soutěž Pražského 
jara se sjeli mladí 
hudebníci z celého světa
 
Mezi 7. a 14. květnem se uskutečnil 71. ročník Mezinárodní 
hudební soutěže Pražské jaro, do které se přihlásilo 
404 mladých hudebníků ze 49 zemí světa, aby soutěžili 
v oborech hoboj a flétna. 

Tyto dva nástroje v Praze skutečně zdomácněly. Od roku 
1947 proběhla flétnová soutěž celkem jedenáctkrát a hobo-
jová dokonce třináctkrát. 

Ve výběrových předkolech bylo na základě poslechu zasla-
ných nahrávek vybráno přibližně sto mladých hudebníků, 
kteří byli pozváni soutěžit do Prahy. 

Všechna kola byla otevřena veřejnosti. Ta finálová,  
za doprovodu PKF – Prague Philharmonia a Komorního 
orchestru Pražských symfoniků, se uskutečnila ve Dvořákově 
síni Rudolfina 13. a 14. května. 

„Pokud můžeme soudit dle poslechových předkol, hráčská 
úroveň kandidátů je opět vysoká a je se na co těšit,“  
odhadoval před zahájením prvního kola tajemník soutěže 
Michal Vencl.

Program byl sestaven tak, aby mladí hudebníci mohli 
prokázat skutečnou šíři svých talentů. Pro jednotlivá kola 
musejí nastudovat repertoár od baroka až po současnou 
skladbu napsanou přímo pro soutěž Pražského jara – ta je 
povinná v druhém kole soutěže.

Výsledky obou oborů byly vyhlášeny v Sukově síni po skon-
čení finálových kol a zasedání poroty. 

Rostoucí mezinárodní význam a inspirující vliv soutěže 
Pražské jaro pro český hudební život a hudební školství 
dokládá úspěch tohoto tradičního paralelního projektu 
v grantových řízeních Ministerstva kultury i Hlavního 
města Prahy. Oba subjekty totiž poskytují Soutěži přímou 
podporu.

Porota složená 
z předních hráčů
 
Do mezinárodních porot jsou zváni vždy jen nejvýznamnější 
představitelé ve svých oborech. Jsou to umělci se světovým  
renomé, převážně sólisté, aktivně působí v komorních 
souborech nebo předních symfonických tělesech. Často jsou 
i vyhlášenými pedagogy. 
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Účastníci a porotci flétnové soutěže v předvečer prvního kola.
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Letos naše pozvání přijal v oboru hoboj Dominik Wollen-
weber z Německa, který hraje na anglický roh u Berlínských 
filharmoniků a který byl předsedou poroty. Místopředsedou 
poroty byl zvolen Vilém Veverka z České republiky. Dalšími 
členy byli: Vladislav Borovka z České republiky, Jean-Luis 
Capezzali z Francie, Olivier Doise z Francie, Lucas Macías 
Navarro ze Španělska a Jeffrey Rathbun z USA. 

Flétnové porotě předsedala paní Christina Fassbender 
z Německa. Sólistka, která koncertuje po celém světě, 
hostující první flétnistka mnoha německých orchestrů 
včetně Berlínské filharmonie a pedagožka na hudebních 
školách ve Würzburgu a Berlíně. Místopředsedou byl zvolen 
Jiří Válek, který zasedl jako porotce již v sedmé pražskojarní 
soutěži. O osudech mladých flétnistů dále rozhodovali: 
Jan Ostrý z České republiky, Berthold Kuijken z Belgie, 
Silvia Careddu z Itálie, Philippe Bernold z Francie a András 
Adorján z Dánska.

Slavnostní předání cen
 
Dle tradic byly 15. května v Brožíkově síni Staroměstské 
radnice slavnostně předány ceny. „Věřím, že si odnášíte 
mnoho krásných vzpomínek na Prahu a že se do města kultury 
budete rádi vracet,“ pronesl v úvodní řeči primátor Zdeněk 
Hřib, neboť soutěž se již tradičně konala pod jeho záštitou.  

„Každým rokem ve mně sílí přesvědčení, že označení soutěž 
není to správné,“ prohlásil na předávacím ceremoniálu 
ředitel Pražského jara Roman Bělor. „Mnohem více se jedná 
o generační i mezigenerační dialog – mladí lidé z celého světa, 
kteří se intenzivně věnují svému hudebnímu nástroji, se potkají 
v jednom místě a mají možnost se navzájem poznat, vyměnit 
si zkušenosti. V porotě zasedly skutečně výjimečné osobnosti 
a věřím, že byly inspirací pro mladé soutěžící. Jsem proto 
přesvědčen, že i tentokrát platil onen Coubertinův výrok ‚není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se‘,“ uzavírá Bělor.  

Předseda stálé soutěžní komise, violoncellista Michal Kaňka 
pak soutěžícím zdůraznil, že „po několikaměsíční přípravě, 
po špičkových výkonech, které jste předvedli v jednotlivých 
kolech, si nyní zasloužíte trochu relaxace. Ostatně tento proces 
zodpovědné přípravy a podání maximálního výkonu v konkrétní 
chvíli je základním předpokladem muzikantské profese. Budiž 
i to cennou zkušeností, kterou si ze soutěže odnášíte.“
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Proběhlému 71. ročníku Mezinárodní hudební 
soutěže Pražské jaro je věnována samostatná 
kapitola Závěrečné zprávy Pražského jara 2019 
(str. 48–51), která je nedílnou součástí Výroční  
zprávy Pražského jara za rok 2019. V roce 2019 
se soutěž zaměřila na obory hoboj a flétna.
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Ocenění v hobojové soutěži
 
Finále hobojové soutěže se odehrálo 13. května ve Dvořákově 
síni Rudolfina. Finalisté předvedli fantastické výkony, kdy 
zazněly skladby od Ralpha Vaughana Williamse a Bohuslava 
Martinů za doprovodu Komorního orchestru Pražských 
symfoniků pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Porota 
měla nelehký úkol, ale nakonec rozhodla, že laureáty 
soutěže Pražského jara 2019 se stávají:

1. cena – Martin Daněk, Česká republika 
2. cena ex aequo – Gabriel Pidoux, Francie  
                                 a Seongyung Yun, Korejská republika 
3. cena – nebyla udělena

„Těchto několik posledních dní pro mě bylo opravdovou výzvou 
– o to větší, že se jedná o tak významnou soutěž v mé rodné 
vlasti,“ řekl bezprostředně po předání cen hobojista Martin 
Daněk, který si odnesl první místo. „Devět let jsem studoval 
v zahraničí, o to větší byla moje touha zahrát pro domácí 
publikum, ukázat jim, co jsem se naučil.“  

Členem hobojové poroty, stejně tak přípravné komise, byl 
významný český hobojista Vilém Veverka. „Pakliže se mě 
ptáte, jak hodnotím letošní hobojovou soutěž, musím se vrátit 
k momentu samotných příprav. Protože posuzujeme hudební 
výkony, což je nesmírně obtížně měřitelné, usilovali jsme, 
aby toho subjektivního bylo pokud možno co nejméně. Letos 
poprvé byl repertoár soutěžícím přesně určen a nemohli vybírat 
z více skladeb. Výkony soutěžících jsme tak mohli srovnávat 
na stejných skladbách, i proto si myslím, že letošní soutěž byla 
velmi transparentní,“ hodnotí Veverka.

Nejúspěšnější flétnisté
 
Dne 14. května od odpoledne až do pozdního večera zněly 
Dvořákovou síní Rudolfina tóny Rejchova Kvintetu G dur pro 
flétnu, housle, violu a violoncello op. 98/3 ve spolupráci se 
členy Bennewitzova kvarteta, Mozartův Koncert pro flétnu 
a orchestr G dur KV 313 a Koncert pro flétnu a orchestr D dur  
KV 314 a Blodkův Koncert pro flétnu a orchestr D dur ve spolu-
práci s PKF – Prague Philharmonia pod vedením dirigenta 
Stanislava Vavřínka. I tentokrát to porota neměla jednodu-
ché, ale po krátké debatě vyhlásila své jasné rozhodnutí:

1. cena – Chaeyeon You, Korejská republika 
2. cena ex aequo – Anna Talácková, Česká republika  
                                 a Yuan Yu, Čína 
3. cena – Niamh McKenna, Německo / Irsko

„Byli jsme svědky velmi vysoké úrovně, pro porotu bylo 
nesmírně obtížné rozhodnout, protože všichni ve finále byli 
dobří a zasloužili by si první cenu,“ hodnotí věhlasný flét-
nista András Adorján, jenž zasedl v porotě. „Víte, k soutěži 
Pražského jara cítím silné pouto, neboť byla založena 
Rafaelem Kubelíkem, pozdějším šéfdirigentem Bavorského 

rozhlasového orchestru, kde jsem po mnoho let působil,“ 
dodává Adorján. 

Vysokou úroveň uchazečů konstatuje také předsedkyně 
flétnové poroty Christina Fassbender. „Chtěla bych rovněž 
vyzvednout kvalitu orchestru, který doprovázel ve finálových 
kolech a obzvláště pak Bennewitzovo smyčcové kvarteto,“ 
zdůrazňuje Fassbender. „Pro porotu bylo obtížné hodnotit 
soutěžící v tak širokém věkovém rozpětí – vítězce je pouhých 
sedmnáct let, utkala se s kolegy, kteří již zakončili svá studia 
a několik let budují svou profesionální dráhu.“

Nejúspěšnější česká flétnistka Anna Talácková v neformál-
ním rozhovoru po slavnostním předávání ocenila úroveň 
a složení poroty. „Když mi dávali zpětnou vazbu, byli velmi 
citliví a přesně vystihli mou povahu. Jejich názory mě teď 
posunou dál. Ale co je pro mě nejdůležitější – i přes veškerý 
stres jsem pociťovala radost z hudby, kterou jsem přenášela 
na publikum,“ uzavírá Talácková, z níž pozitivní energie sálá 
i mimo koncertní pódium. 

Další ocenění
 
Vedle množství dalších finančních i věcných cen byla 
v oboru hoboj udělena Cena Nadace Český hudební fond 
za nejlepší provedení skladby  Martina Hyblera Sound- 
Telescope, která byla objednána speciálně pro naši soutěž. 
Tu obdržela Yumiko Hirayama z Japonska.

I v oboru flétna se udělovala Cena Nadace Český hudební 
fond za interpretaci skladby Jaroslava Pelikána – 
Introductione e Tema con Variationi, kterou si odnesla 
Rute Fernandes z Portugalska, a Cena Nadace Bohuslava 
Martinů za nejlepší provedení Sonáty pro flétnu a klavír, 
kterou získala Sylvie Schelingerová z České republiky.

Těšme se společně na příští ročník soutěže v oborech fagot 
a klarinet.
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Sedmý ročník Klavírního festivalu Rudolfa  
Firkušného, který se odehrál mezi 17. a 23. listo-
padem 2019, přinesl vystoupení pětice prvotříd-
ních klavíristů. „Letošní vydařený ročník klavírní 
přehlídky neměl slabé místo,“ píše Dita Hradec-
ká na serveru Opera Plus.

Partneři festivalu 

Ministerstvo kultury České republiky bylo v roce 2019 nej-
silnějším finančním a institucionálním partnerem Klavírního 
festivalu Rudolfa Firkušného. 
Festival byl dominantní kulturní událostí v podzimní kulturní 
sezóně hlavního města České republiky, z této skutečnosti 
logicky vyplývá partnerství s Hlavním městem Praha, jež 
sehrává nezastupitelnou roli. 
Mediálním partnerem v oblasti tištěných a online médií byla 
společnost Economia a. s. pod značkou Hospodářských novin. 
Dalšími mediálními partnery byla tato média: časopisy Harmo-
nie a Hudební rozhledy, webové portály Opera Plus a Klasika 
Plus.
Pozici Oficiálního automobilu již tradičně zastala společnost 
MercedesBenz Česká republika s. r. o., Oficiálním hotelem  
byl InterContinental Prague.

Program festivalu 

17/11
Ne 19.30 
Rudolfinum, Dvořákova síň

Beatrice Rana
 
Fryderyk Chopin: Dvanáct etud op. 25
Isaac Albéniz: Iberia (3. sešit)
Igor Stravinskij: Tři věty z Petrušky

Pod záštitou J. E. Francesca Saveria Nisia,  
velvyslance Italské republiky v České republice.  
S podporou Italského kulturního institutu v Praze.

19/11
Út 19.30 
Rudolfinum, Dvořákova síň

Marc-André Hamelin
 
Alexandr Skrjabin: Fantazie h moll op. 28 
Sergej Prokofjev: Sarkasmy op. 17 
Samuil Fejnberg: Sonáta č. 3 op. 3 
Franz Schubert: Sonáta č. 21 B dur D 960

21/11
Čt 19.30 
Rudolfinum, Dvořákova síň

Jan Bartoš
 
Miloslav Kabeláč: Osm preludií op. 30 
Ludwig van Beethoven:  
Sonáta č. 23 f moll op. 57 „Appassionata“ 
Arnold Schönberg: Šest malých klavírních kusů op. 19 
Robert Schumann: Fantazie C dur op. 17 
Fryderyk Chopin: Barkarola Fis dur op. 60 

 

22/11
Pá 19.30 
Divadlo ABC

Aaron Diehl Trio
 
Aaron Diehl – klavír 
Paul Sikivie – kontrabas 
Aaron Kimmel – bicí nástroje 

Jazzový koncert

23/11
So 19.30 
Rudolfinum, Dvořákova síň

Jevgenij Kissin
 
Ludwig van Beethoven: 
Sonáta č. 8 c moll op. 13 „Patetická“  
Patnáct variací a fuga Es dur op. 35 „Eroica“  
Sonáta č. 17 d moll op. 31/2 „Bouře“ 
Sonáta č. 21 C dur op. 53 „Valdštejnská“

Ve spolupráci s Koncertním jednatelstvím FOK

Za finanční podpory

Mediální partner

Oficiální automobil

Oficiální hotel
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Sedmý ročník pohledem médií 

Hvězda Beatrice Rany mocně zazářila

Vůbec poprvé se českému publiku představila mladá italská 
klavíristka Beatrice Rana, již časopis Gramophone v lednu 
tohoto roku zařadil mezi pět klavíristů nové „zlaté éry“. Dle 
tohoto hodnocení tak stojí po boku Daniila Trifonova či Yuji 
Wang. „Klavírní festival Rudolfa Firkušného zahájen. Osla-
vovaná Beatrice Rana zazářila i v Praze,“ konstatuje nadpis 
recenze serveru Opera plus. „Domnívám se, že divák velice 
brzo pochopil, co dělá Beatrici Ranu tak přitažlivou a záro-
veň originální. Určitě v tom hraje velkou roli fakt, jak umí být 
jednu chvíli dokonale impulzivní a energická a hned nato 
neskonale jemná a něžná. Tyto velké emocionální zvraty 
sice nedává vizuálně nijak najevo (při hře je velice pohybově 
ekonomická, což jí umožňuje dosáhnout maximálních temp), 
ale v úhozu jsou slyšet dokonale,“ zamýšlí se autorka výše 
uvedené recenze, muzikoložka Kateřina Pincová. 

„Při pohledu na drobnou, subtilní ženu se skoro nechtělo vě-
řit, že bude hrát takové robustní skladby,“ píše Věra Drápelo-
vá na stránkách MF DNES. „Rana však ohromila. V pažích má 
sílu obra, i při nejnáročnějších pasážích na ní není patrná fy-

zická námaha, síla jejích rukou přirozeně přechází do kláves. 
Výsledkem je mocný, ale měkký zvuk, dynamicky neobyčejně 
bohatý – pianissima byla kouzelná.“

„Slouží ke cti pořadatelů Klavírního festivalu Rudolfa Firku-
šného, že se jim podařilo tuto významnou pianistku získat 
pro zahajovací festivalový recitál,“ uvádí recenzent časopisu 
Harmonie Věroslav Němec. „Program, s nímž přijela Rana 
do Prahy, působil dojmem, že umělkyně vybírala jen to 
nejtěžší z nejtěžšího. … Po prvních několika pianissimových 
taktech Chopinovy Etudy č. 1 As dur bylo jasné, že Beatrice 
Rana se vůbec nemusí prát. Z jediného prostého důvodu – 
umí totiž kouzlit. To její pianissimo bylo tišší a měkčí než dech 
a melodie zpívala nad doprovodnými rozloženými akordy tak 
jímavě, jako to dovedou snad jen zvonky z pohádky.“

Nadpozemský Hamelin

Kanaďan Marc-André Hamelin se mezi pianisty těší výsadnímu 
postavení – své programy dokáže skvěle vypointovat a jeho 
pražský recitál 19. listopadu toho byl důkazem. „Okouzlil kul-
tivovaností projevu a absolutně zvládnutou technikou,“ píše 

Lucie Maloveská v recenzi serveru Klasika Plus. „Hamelinovo 
pojetí Schubertova křehkého světa postavilo Rudolfinum 
na nohy,“ uzavírá Maloveská.

Stejného názoru byla i Věra Drápelová v recenzi pro deník MF 
DNES. „Něco tak jímavého, měkkého, odpoutaného od lid-
ského slzavého údolí se v Praze dlouho nedalo slyšet. Jiné 
slovo než nadzemské se pro popis dojmu ze hry nedá použít. 
Hamelin jakoby se kláves ani nedotýkal a hudba jakoby mu 
sama přicházela odněkud shůry.“

„Okouzlené a nadšené festivalové publikum (které bylo 
Hamelinovým Schubertem tak hypnotizované, že nejenže ne-
kašlalo, ale téměř ani nedýchalo) uspořádalo klavíristovi trojí 
standing ovation,“ popisuje Věroslav Němec v recenzi časopi-
su Harmonie. „Jeho technika je skutečně omračující. Nemenší 
obdiv si ale zasloužilo to, jak pianista dokázal oné hutné 
a zdánlivě beztvaré zvukové hmotě Fejnbergovy třetí sonáty 
vtisknout pevné kontury, bezpečně a zřetelně formulovat 
vrcholy a udržet v celé skladbě tah i napětí,“ hodnotí Němec.

Bartošův dokonale promyšlený dialog

Domácí scénu na koncertu 21. listopadu reprezentoval klavíris-
ta Jan Bartoš. „V jeho interpretaci se jedinečným způsobem 
snoubí srdce s rozumem a výsledek posluchače vždy dojme,“ 

charakterizoval již dříve dirigent Jakub Hrůša. V minulém roce 
Bartoš upoutal dvojalbem s výběrem Beethovenových sonát, 
jež získalo nejvyšší hodnocení v BBC Music Magazine. Pro svůj 
recitál zvolil dokonale promyšlený dialog klasických děl klavír-
ní literatury s moderními skvosty.

„Osobnost Jana Bartoše navenek vyzařuje kázeň, koncentra-
ci, klid a jemnost až zenovou. Proto jsem byla zvědavá, jak 
pojme program, v němž si naložil takové emocionální ‚klá-
dy‘,“ uvozuje svou recenzi pro server Opera Plus Dita Hradec-
ká. „Pianista vládne uměním dokonale zpěvného tónu (dělá 
čest svým učitelům a mentorům Ivanu Moravcovi a Alfredu 
Brendelovi), dokáže odstínit vrstvy a zpřehlednit tak strukturu 
a jeho dynamická škála je obdivuhodná.“ 

„Vzít na svá bedra program, v němž vedle sebe stojí ta nejú-
spornější hudební vyjádření vedle příběhů skoro až gigantic-
kých rozměrů, je od interpreta docela slušný risk. Nejen z hle-
diska provedení, ale i vnímání publika. Klavírista Jan Bartoš si 
pro Firkušného klavírní festival takový recitál připravil a znovu 
stvrdil, že je v něm mnohem víc, než se může zdát,“ píše Dina 
Šnejdarová ve své recenzi pro časopis Harmonie. „Pakliže 
se v některých tónech Kabeláčových preludií odrazily stíny 
bolesti, pak v Beethovenově Appassionatě se rozpily. Celá 
tato schillerovská zápletka převedená do hudby se odvíjela 
v heroicko-furiózním hávu, Bartoš ji vystavěl s téměř zarputi-
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lou agilností jako nedobytný beethovenský hrad. Slyšeli jsme 
mužná, dovolím si říci chlapská fortissima, každý tón byl pro-
cítěný do morku jeho doznění, dramatický motiv osudového 
‚klepání‘ se jevil v sólistově podání takřka přízračně.“

Zařazení Kabeláčových Osmi preludií ocenila také Alena Sojko-
vá v recenzi serveru Klasika Plus. „Jan Bartoš v nejhlubším 
soustředění provedl posluchače silnými poryvy i ztišením. 
Chorální preludium vyznělo vznešeně, ale ne ostře. V dalších 
pak klavírista, který prokázal, že nezná technické hranice, 
vyhrál trylky do takřka neslýchané perlivosti, jindy zase roz-
prostřel před publikem doslova debussyovské obrazy. Vůbec 
– barevnost, zdůrazněná rafinovanou pedalizací, byla vedle 
samozřejmé techniky tou určující charakteristikou, která se 
posluchači drala do uší. Bezpočet významů, které Jan Bartoš 
dal svou interpretací Kabeláčovým preludiím, byl v závěru 
korunován až symfonickou velebností.“ Jeho provedení Schu-
mannovy Fantazie C dur op. 17 zhodnotila slovy: „Vášnivý, 
romanticky rozevlátý (ovšem ta rozevlátost byla pečlivě 
kontrolována), se smyslem pro detail (opět ty bezkonkurenč-
ní trylky) a zabarvení.“

Jazzové zpestření

Milovníci jazzu si 22. listopadu vychutnali cenami ověnčené-
ho klavíristu Aarona Diehla, který se svým triem vystoupil 
v Divadle ABC. Navzdory mladému věku se v uplynulých 
patnácti letech nesmazatelně vepsal do povědomí milovníků 
jazzu. Lákají jej také průniky s klasickou hudbou. S osobitostí 
sobě vlastní se pouští do objevování nových hudebních světů, 
často je průkopníkem určujícím trendy. V jeho hudební řeči se 
přirozeně mísí tradice s moderními pohledy. 

Světový Kissin

Sedmý ročník Firkušného festivalu 23. listopadu završil recitál 
skvělého Jevgenije Kissina, jenž se uskutečnil ve spolupráci 
s Koncertním jednatelstvím FOK. „Slovo virtuóz čteme v cha-
rakteristikách celé řady sólistů. Ovšem Kissin je fenoménem, 
který překračuje veškerá běžná měřítka. Jeho virtuozita se 
však neomezuje na soubor technických schopností – Kissin je 
básníkem klavíru, který cítí silné pouto k Beethovenově hud-
bě. Svůj recitál tak sestavil výhradně z jeho děl,“ uvedl ředitel 
festivalu Roman Bělor.

„Zatímco řada současných pianistů s přívlastkem ‚světový‘ 
vděčí za svou popularitu spíše dobré marketingové strategii, 
za tím, co na pódiu předvádí Jevgenij Kissin, stojí svízelná, 
tvrdá práce,“ zdůrazňuje Dita Hradecká ve své recenzi uveřej-
něné na serveru Opera Plus. „Ani po letech strávených u kla-
viatury nezanedbává přípravu a na pódiu pak do hry dává 
vše.“ Recenzentka se ve svém textu podělila o zajímavé po-
střehy. „Pianista Lukáš Klánský, který seděl vedle mě, nazval 
Kissinův projev ‚zdravým hraním‘. Je to výstižné: vlastně stačí 
napsat, že každá nota byla ve správný čas na svém místě. 
Vše bylo čistě, stylově zahrané. Pozorovat tohoto drobného 
muže s chlapeckou vizáží, který při klanění rozdával šťast-
né úsměvy, je čistá radost. Jeho hra je učebnicí správného 
zacházení s tělem. Je tam ‚velká‘ technika, kdy akordy, těžké 
jako pytle s pískem, vznikají až v nohou, je tam samozřejmě 
i drobná prstová technika, v níž se ukazuje neuvěřitelná elas-
ticita Kissinových prstů a dlaní.

‚Zdravé‘ je toto hraní také tím, že nehledá zvláštnosti, origi-
nalitu, překvapení tam, kde v partituře nejsou.“ Svou recenzi 
uzavírá slovy: „Po pauze se Kissin vrátil s ještě větší náloží 
energie a sopka konečně vybuchla.“

Ja
n 

Ba
rt

oš
 ©

 Z
d

en
ěk

 C
hr

ap
ek

Je
vg

en
ij 

Ki
ss

in
 ©

 Iv
an

 M
al

ý



6
Svatovavřinecká koncertní sezona

Členka týmu Pražského jara Magdalena Nováčková s flétnistou a členem Berlínské filharmonie Emmanuelem Pahudem © Zdeněk Chrapek
Cécile McLorin Salvant na koncertu v holešovickém DOX+ © Petra Hajská
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Podzimní řada
kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1 
začátky vždy v 19.30 hodin

10/10
Igor Ardašev
 
Klavírní recitál 

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní sonáta C dur KV 330
Fryderyk Chopin: Tři mazurky op. 59
Josef Suk: Jaro op. 22a
Antonín Dvořák: Vzpomínání op. 85/6; Rej skřítků op. 85/7
Petr Iljič Čajkovskij: Velká klavírní sonáta G dur op. 37 
 
 
 
 
 

24/10
Trio Bergerettes
 
Barbora Krištofová Sejáková – klavír
Daniela Oerterová – housle
Tomáš Strašil – violoncello
 
Ludwig van Beethoven: Klavírní trio B dur op. 11 
Josef Suk: Klavírní trio c moll op. 2 
Bohuslav Martinů: Klavírní trio č. 3 C dur H 332 
Luboš Sluka: Sunset Suite 

14/11
Trio Dubois
 
Jan Thuri – hoboj
Irvin Venyš – klarinet
Martin Petrák – fagot  

Jan Václav Stamic: Trio G dur op. 1/6 (úprava Martin Petrák)
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento č. 1 B dur KV 439b 
Ludwig van Beethoven: Variace C dur na téma „Là ci darem 
la mano“ WoO 28
Bohuslav Martinů: Madrigaly č. 2 a 3 H 266
Jacques Ibert: Pět kusů
František Xaver Thuri: Poema Elbrus 
 

23/11
Adventní koncert
Lucie Hilscherová – mezzosoprán
Hana Kubisová – housle 
Linda Sítková – varhany 

Johann Sebastian Bach: „Nun freut euch,  
lieben Christen g’mein“ BWV 734
Georg Friedrich Händel: „O Thou that tellest good tidings  
to Zion“ (Mesiáš HWV 56) 
Georg Friedrich Händel: Sonáta E dur op. 15/1 HWV 373 
Johann Sebastian Bach: „Bereite dich, Zion“ 
(Vánoční oratorium BWV 248) 
Johann Sebastian Bach: Pastorale F dur BWV 590
Johann Sebastian Bach: „Schließe, mein Herze, dies selige 
Wunder“ (Vánoční oratorium BWV 248) 
Antonio Vivaldi: „Qui sedes ad dextram Patris“ (Gloria RV 589)
Antonio Vivaldi: Nisi Dominus RV 608 (výběr)
Antonio Vivaldi: Largo z Koncertu f moll op. 8/4 RV 297
Franz Schubert: Ave Maria 
César Franck: Panis Angelicus 
František Xaver Brixi: Preludium C dur 
České adventní a vánoční písně z barokních kancionálů

28/11
Ludmila Pavlová & Eduard Šístek
Ludmila Pavlová – housle  
Eduard Šístek – violoncello
 
Erwin Schulhoff: Duo pro housle a violoncello
Reinhold Moricevič Glière: Osm kusů pro housle  
a violoncello op. 39 (výběr)
Maurice Ravel: Sonáta pro housle a violoncello
Johan Halvorsen: Passacaglia na Händelovo téma

5/12
Doležalovo kvarteto
 
Václav Dvořák – první housle
Jan Zrostlík – druhé housle 
Martin Adamovič – viola
Vojtěch Urban – violoncello 
Anna Paulová – klarinet  

Carl Maria von Weber: Klarinetový kvintet B dur op. 34
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinetový kvintet A dur KV 581 
„Stadler-Quintett“

6/1/2020
Jaroslav Šindler & přátelé 
Tříkrálový koncert 

Jaroslav Šindler – kytara
Jan Štolba – tenorsaxofon 
Vít Švec – kontrabas
Jan Linhart – bicí 

Jazzový večer našeho předního kytaristy Jaroslava Šindlera, 
jehož kariéra zahrnuje spolupráci s osobnostmi domácí  
jazzové scény, jako jsou Irena Budweiserová, Petra Ernyeiová 
či Jiří Stivín…
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Výsledky hospodaření

Ředitel festivalu Roman Bělor připíjí na úspěšný 74. ročník s ředitelem vnějších vztahů innogy Martinem Chalupským a ředitelem společnosti Martinem Hermannem. © Ivan Malý
Australsko-britská dirigentka Jessica Cottis po koncertě se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu © Petra Hajská
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Rozvaha



Výsledky hospodaření
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Výkaz zisku a ztráty



Výsledky hospodaření
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Příloha



Výsledky hospodaření
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Zpráva nezávislého auditora
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Výsledky hospodaření
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Významná následná událost

Správní rada Pražského jara, o.p.s. na svém zasedání dne 
30. 3. 2020 projednala aktuální situaci způsobenou pandemií 
COVID19 a konstatovala, že pandemie nijak neovlivnila účetní 
závěrku a výsledky hospodaření Pražského jara, o.p.s. za rok 
2019. Správní rada konstatovala, že tato událost globálního 
dosahu zásadně ovlivní činnost a hospodaření společnosti 
v roce 2020.

Informace o prodeji vstupenek 

Počet prodaných vstupenek v %*

Počet prodaných vstupenek v ks*

Tržby v tisících Kč*

2016

2017

2018

2019

89 %

94 %

86 %

88 %

2016

2017

2018

2019

22 879

26 969

27 239

24 683

2016

2017

2018

2019

39 271

37 259

37 332

33 358

* včetně Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného

Pozn.: Vzájemný vztah počtu prodaných vstupenek a celkových výnosů  
není a ani nemůže být lineární, protože je významně ovlivněn proměnlivým 
počtem koncertů, strukturou dramaturgie, která není ve srovnání ročníků 
nikdy stejná, a také tomu odpovídající cenotvorbou.
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