
Kruh přátel hudby
sezóna 2021/2022

„Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, 
podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov.“ 

Johann Wolfgang von Goethe



Vážení příznivci klasické hudby,

přinášíme nabídku na další sezónu Kruhu přátel hudby Hranice. Po dlouhé odmlce se opět můžete těšit na 
koncerty klasické hudby. 
S ohledem na nejistou koronavirovou situaci byl na novou sezónu zrušen předprodej abonentek. Vstupen-
ky na jednotlivé koncerty si mohou zájemci zavčas zakoupit v Turistickém informačním centru na zámku. 
V případě zájezdu do Beskydského divadla v Novém Jičíně, který se konal vždy jen pro abonenty KPH, 
přijímáme rezervace, a to rovněž v Turistickém informačním centru na zámku. Upozorňujeme, že kapacita 
tohoto zájezdového koncertu je omezena. Vstupné za koncert Filharmonie Bohuslava Martinů budou zá-
jemci hradit až v roce 2022, částka bude upřesněna.
Bližší informace vám rádi zodpovíme na e-mailu dramaturg@mkz-hranice.cz, 
případně na telefonu 770 104 941 nebo 778 707 780.
Více informací k jednotlivým programům najdete na našem webu kultura-hranice.cz. V záložce FESTIVALY 
najdete sekci KRUH PŘÁTEL HUDBY.

Těšíme se na vás

Bc. Mirka Krůpová
dramaturgyně 

Městských kulturních zařízení Hranice

„Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.“ 
Ludwig van Beethoven



Pondělí 27. září 2021 v 18 hodin
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice1

Americké jaro: 
Klavírní recitál 
Sáry Medkové 
Koncert se uskuteční v pondělí 27. září  v 18:00 hodin 
v Koncertním sále v Hranicích. Vstupné je 120 Kč.

Klavírní recitál Sáry Medkové  je koncipován na 
míru Americkému jaru ze skladeb amerických 
skladatelů od 2. poloviny 20. století po součas-
nost. Zazní skladby Johna Cage, Josepha Kleina 
a Frederica Rzewského. Jedinou výjimkou bude 
česká premiéra autorské interpretace Sonáty Sáry 
Medkové. Všechny další skladby mají společný 
multimediální přesah, kdy se kromě samotné hry 
na klavír interpretka představí v roli tanečnice, 
zpěvačky, perkusionistky a recitátorky.
Sára Medková je odbornou kritikou oceňována 
především za brilantní techniku, strhující tempe-
rament a nevšední muzikalitu. Jako jediná česká 
pianistka vystoupila se samostatným recitálem 
na  prestižním festivalu Pianodrom v  Albánii. 
Úspěšný debut na  mezinárodním festivalu New 
Music Week v Šanghaji 2015 kritika označila jako 
„umění nejvyšších kvalit“. Je laureátkou několika 
mezinárodních klavírních soutěží. Jako vyhledá-

vaná interpretka soudobé hudby je často zvána 
k uvádění světových premiér.

Americké jaro je mezinárodní multižánrový fes-
tival, který se koná každoročně v deseti městech 
v  České republice. Město Hranice patří již tradič-
ně k místům, kde festival probíhá. V roce 2021 se 
uskuteční jeho 16. ročník.
Program festivalu představuje prvotřídní umělce 
divákům a sestává se z jazzové a klasické hudby, 
divadelních, filmových a scénických představení, 
workshopů a diskusí na aktuální společenská té-
mata. Koncept festivalu je založen na vzájemných 
kulturních vztazích a spolupráci mezi USA a Čes-
kou republikou. 
Festival byl založen v roce 2006. Do roku 2015 ho 
ří dila Jiřina Rybáčková, držitelka Woodrow Wilson 
Freedom Award. V současnosti je ředitelkou festi-
valu Zdenka Součková.



Středa 13. října 2021 v 18 hodin 
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice2

Jan Ostrý 
a Silvie Ježková
Koncert se uskuteční ve středu 13. října v 18:00 
hodin v  Koncertním sále v  Hranicích. Vstupné 
je 120 Kč.

Jan Ostrý začal hrát na  flétnu u  prof.  V. Žilky 
a  poté u  prof.  F. Malotína na  Pražské konzerva-
toři. Ve studiích pokračoval na CNR de Versailles 
a  později na  Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon ve  třídě proslulého flétnis-
ty Ph.  Bernolda, kde ukončil studium udělením 
prestižní 1.  ceny. V  průběhu svého studia se 
zúčast nil mistrovských kurzů u předních flétnistů. 
Jako vyhledávaný pedagog je zván k výuce na mi-
strovských kurzech a k účasti v odborných poro-
tách. Od  roku 2001 je pedagogem na  European 
Flute Academy v rakouském Fissu a od roku 2003 
i na hudebních seminářích při festivalu Neuberger 
Kulturtage. V  současné době vyučuje na  Musik 
und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, na Fa-
kultě umění Ostravské univerzity a  na  Pražské 
konzervatoři.

Silvie Ježková začala hrát na klavír v pěti letech 
pod vedením Jany Diatkové. Klavír pak studo-
vala na  pražské konzervatoři (E. Boguniová) 
a  Akademii múzických umění (Doc.  Boris Krajný 
a Prof. Ivan Klánský). Pravidelně se účastnila let-
ních klavírních kurzů v Písku a Sommerakademie 

Prag-Wien-Budapest. Absolvovala řadu mezinárod-
ních mistrovských kurzů (Amadeus Quartet, Alban 
Berg Quartet a další). Jako komorní hráčka účinko-
vala na festivalu Pražské jaro, v řadě Avro Klassiek 
v  holandské Concertgebouw, na  festivalech Lange 
Nacht der Musik ve Vídni a dalších. Vystupuje na do-
mácích i zahraničních pódiích.

Interpreti:
Jan Ostrý – flétna
Silvie Ježková – klavír



Pondělí 25. října 2021 v 18 hodin 
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice3

Trio Bohémo
Koncert se uskuteční v pondělí 25. října v 18:00 
hodin v Koncertním sále v Hranicích. Vstupné 
je 120 Kč.

Trio Bohémo vzniklo na začátku roku 2019. Jeho 
členové momentálně studují ve třídě prof. Mezö 
Pétera na Liszt Ferenc Academy of Music v Buda-
pešti. Již po několika měsících od svého založení 
obdrželi druhou cenu na prestižní soutěži Gianni 
Bergamo Award ve švýcarském Luganu, kde sou-
těžili s nejlepšími mladými evropskými soubory. 
Na  základě tohoto soutěžního úspěchu obdrželi 
pozvání ke  spolupráci s  italskou společností Le 
Dimore del Quartetto. Od  roku 2020 jsou členy 
European Chamber Music Academy, v  rámci níž 

koncertují po celé Evropě a pracují s nejlepšími ev-
ropskými profesory, jako jsou například Johannes 
Meissl, Avedis Kouyoumdjian, Hatto Beyerle nebo 
Patrick Jüdt. Vystupovali v prestižních koncertních 
síních, jako je Nagyterem na Akademii Ference Lisz-
ta v Budapešti nebo TivoliVredenburg v Utrechtu. 

Interpreti:
Jan Vojtek – klavír
Matouš Pěruška – housle
Kristina Vocetková – violoncello



Koncert se uskuteční v pondělí 1. listopadu 
v  18:00 hodin v  Koncertním sále v  Hranicích. 
Vstupné je 120 Kč. 

Soubor interpretuje skladby všech stylových 
ob dobí od renesance až po současnost. V jeho 
dramaturgii jsou skladby O. Lassa, G. P. Palestri-
ny, S. Scheidta, V. Otta, J. Pezela, H. L. Hasslera, 
K. Haranta, J. B. Lullyho, H. Purcella, J. S. Bacha, 
A. Corelliho, N. A. Rimského Korsakova a dalších 
autorů.

Soubor byl založen trombonistou Stanislavem 
Strouhalem a tubistou Miroslavem Pecháčkem na 
jaře roku 1994 jako Ostravská žesťová harmonie. 
Tento název byl v roce 1999 změněn na Ostrava 
Brass Quintet. Od počátku své činnosti hrál sou-
bor na zahajování hudebních festivalů (Janáčkův 
máj, Janáčkovy Hukvaldy, Festival Karla Ditterse 
v  Javorníku a další), na vánočních koncertech 
v kostelích a na koncertech pro Kruhy přátel hud-
by po celé republice. V roce 2004 nahrál pro Český 
rozhlas Vltava několik skladeb, které byly odvysí-
lány v pořadu Partitury. Velmi významným úspě-
chem byla účast souboru spolu s kolegy z jiných 

Ostrava 
Brass 
Quintet

Pondělí 1. listopadu 2021 v 18 hodin 
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice4

orchestrů jako základ festivalové Brass Harmony 
Ostrava na mezinárodním hudebním festivalu 
Brass Seans v roce 2005 v Bratislavě. O rok později 
pak vystoupil samostatně, na opětovné pozvání 
organizátorů tohoto festivalu, tentokrát s hodi-
novým programem na společném koncertě vedle 
hudebních veličin Evropy.
Soubor působil nepřetržitě od svého založení až 
do roku 2011, kdy byl na jaře pozván na Meziná-
rodní jazzový festival v Hranicích, kde vystoupil se 
swingovým programem. Po tomto koncertě byla 
činnost soboru na dva roky přerušena z důvodů 
velké pracovní vytíženosti jeho členů. Od roku 
2013 opět soubor koncertuje.

Interpreti: 
Pavel Hanslík – trubka
Michal Höpfler – trubka 
Vít Jančálek – lesní roh
Stanislav Strouhal – trombon
Miroslav Pecháček – tuba



Středa 10. listopadu 2021 v 18 hodin 
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice5

Violoncello dvou generací
Trio pražské konzervatoře
Koncert se uskuteční ve středu 10. listopadu v 18:00 hodin v Koncertním sále v Hranicích. Vstupné 
je 120 Kč.

Petr Nouzovský se řadí mezi nejlepší evropské violoncellisty své generace, vystupuje na mnoha pres-
tižních pódiích (Concertgebouw v Amsterdamu, Festivalový sál Bad Kissingen, Čajkovského sál v Mosk-
vě, Herkules sál v Mnichově). Hrál ve 40 zemích světa a na svém kontě má 1800 koncertů. Představil 
se v recitálech, komorních koncertech nebo za doprovodu velkých orchestrů. Je pravidelným hostem 
Pražského jara, MHF Leoše Janáčka a Dvořákovy Prahy.

Adam Klánský je vítěz a  laureát mnoha národních a  mezinárodních soutěží, je studentem Pražské 
konzervatoře. Vystoupil s  PKF Prague Philharmonia, Filharmonií Hradec Králové. Pravidelně hraje se 
svou sestrou, houslistkou Klárou Klánskou, a se svým otcem, vynikajícím klavíristou profesorem Ivanem 
Klánským.

Josef Matěj Švec pochází z hudební rodiny. S úspěchem se zúčastnil violoncellových soutěží v Praze, 
Jihlavě a Ústí nad Orlicí. Pravidelná vystoupení s Adamem Klánským jsou pro něj vynikající motivací 
tolik potřebnou pro umělecký a osobní růst hudebníka na počátku jeho dráhy. V současné době studuje 
Pražskou konzervatoř.

Interpreti:
Petr Nouzovský – violoncello
Adam Klánský – violoncello
Josef Matěj Švec – violoncello

Adam Klánský Josef Matěj ŠvecPetr Nouzovský



Středa 24. listopadu 2021 v 18 hodin 
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice6

Hana Fialová: 
Slavné muzikálové melodie
Koncert slavných muzikálových melodií a šansonů Edith Piaf 
se uskuteční za klavírního doprovodu Jakuba Žídka ve stře-
du 24.  listopadu v  18:00 hodin v  Koncertním sále v  Hranicích. 
Vstupné je 200 Kč.

Sopranistka Hana Fialová je známá hlavně díky svým muzikálo-
vým rolím. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. V letech 
1994 až 2004 byla sólovou zpěvačkou country skupiny „Red Hats“, 
se kterou koncertovala u nás i v zahraničí, vydala dvě CD. Od roku 
2003 je členkou souboru opereta/muzikál Národního divadla mo-
ravskoslezského. V roce 2010 vytvořila titulní roli v nové verzi mu-
zikálu Marguerite Alaina Boublila a  Michela Legranda a  byla za  ni 
nominována na Cenu Thálie 2011. Poté následovaly další význam-
né muzikálové role. Zcela jedinečným způsobem září v hudebním 
dramatu Edith a Marlene jako Edith Piaf, za niž ostatně získala Cenu 
Thálie 2014 v  kategorii opereta/muzikál. V  činohře Národního di-
vadla moravskoslezského hostuje jako Zuzana a Jiřina Buchtelová 
v muzikálu Donaha! (Hole dupy) a v pražském Divadle Hybernia jako 
Betty v Přízraku Londýna.

Jakub Žídek vystudoval hru na varhany na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě a poté sbormistrovství na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity a dirigování orchestru na brněnské JAMU. V současnosti 
je hudebním ředitelem souboru operety a muzikálu v Národním di-
vadle moravskoslezském a dirigentem souboru opery.

Interpreti:
Hana Fialová – soprán
Jakub Žídek – klavírní doprovod



Pondělí 10. ledna 2022 v 18 hodin 
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice7

Bennewitzovo 
kvarteto
Koncert se uskuteční v pondělí 10. ledna 
v  18:00 hodin v  Koncertním sále v  Hranicích. 
Vstupné je 120 Kč.

Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním mě-
řítku špičkovým komorním souborem, což doklá-
dají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích 
– v  Ósace v  roce 2005 a  Prémio Paolo Borciani 
v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky. 
Již v roce 2006 německý Frankfurter Allgemeine 
Zeitung napsal: „... obdivuhodná byla vedle zřetel-
né strukturace hudby zvukově krásná tónomalba 
a intonační čistota provedení. Jen velmi zřídka člo-
věk zažije takto umně a efektně znějící harmonie... 
Veliké umění.“ 
Také na domácí scéně získal soubor mnohá oce-
nění. V roce 2004 bylo Bennewitzovo kvarteto vy-
hlášeno laureátem Českého spolku pro komorní 
hudbu při České filharmonii a v roce 2019 soubor 
převzal cenu Classic Prague Awards za  nejlepší 
komorní výkon roku.
Kvarteto pravidelně koncertuje na  významných 
českých i zahraničních podiích (The Frick Collec-
tion New York, Théâtre des Champs-Elysées Pa-
říž, Seoul Art Center a  dalších) a  vystupuje také 
na  festivalech jako Salzburger Festspiele, Lu-
zerne Festival a dalších. Soubor nese již od roku 
1998 jméno houslisty a  ředitele Pražské konzer-

vatoře Antonína Bennewitze (1833–1926), který se 
zasloužil o vytvoření české houslové školy.

Interpreti:
Jakub Fišer – 1. housle
Štěpán Ježek – 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello



Pondělí 14. února 2022 v 18 hodin 
Koncertní sál, Zámecká ulice 118, Hranice8

Smetanovo trio
Koncert se uskuteční v pondělí 14. února 
v  18:00 hodin v  Koncertním sále v  Hranicích. 
Vstupné je 120 Kč.

Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendár-
ním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, pa-
tří k nejprestižnějším českým souborům součas-
nosti. Cesta Smetanova tria je v  poslední době 
lemována mimořádnými mezinárodními úspě-
chy. Je pravidelným hostem významných pódií 
doma (Pražské jaro, Malostranské komorní slav-
nosti a další) a v zahraničí. Spolupracuje s přední-
mi dirigenty — Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, John 
Axelrod — a s domácími i zahraničními orchestry.
Smetanovo trio realizovalo celou řadu nahrávek 

u  domácích a  zahraničních společností, od  roku 
2000 pravidelně nahrává pro firmu Supraphon. 
V červnu 2012 dokončilo Smetanovo trio další velký 
projekt – soubornou nahrávku trií J. Brahmse, která 
vyšla u firmy Supraphon na podzim 2012. Na kon-
ci roku 2013 vyšel u  firmy TRIART Recording 1. díl 
kompletního koncertantního díla J. Brahmse (Dvoj-
koncert op. 102 a  Klavírní koncert d moll op. 15) 
ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové za řízení 
O. Kukala. Dalším CD Smetanova tria jsou komplet-
ní tria D. Šostakoviče a M. Ravela vydané na začát-
ku roku 2014 u  firmy Supraphon, oceněné mnoha 
prestižními časopisy Evropy. Nejnovější nahrávka 
Smetanova tria, vydaná v březnu 2019 s klavírními 
trii Zemlinského, Rachmaninova a  Arenského, už 
sklízí první světová ocenění – BBC Music Magazine 
Chamber Choice (květen 2019).

Interpreti:
Jitka Čechová – klavír
Jan Páleníček – violoncello
Jan Tallich – housle



Pátek 25. března 2022 
Beskydské divadlo, Nový Jičín9

Filharmonie 
Bohuslava Martinů
Koncert proběhne v pátek 25. března 
v 18:00 hodin v Beskydském divadle Nový Ji-
čín. Rezervace na tento zájezdový koncert při-
jímáme v Turistickém informačním centru na 
zámku.

Orchestr byl založen 30. dubna 1946 při obuv-
nické společnosti Baťa pod názvem Symfonický 
orchestr Národního podniku Baťa. Tehdy čítal 
pouze 34 stálých členů. Nyní je Filharmonie Bo-
huslava Martinů profesionální osmdesátičlenný 
symfonický orchestr, který sídlí v Kongresovém 
centru Zlín. Do repertoáru orchestru patří velká 
symfonická díla i skladby přesahující oblast kla-
sické hudby jako šanson, jazz, rock, pop nebo 

hudba filmová. Orchestr spolupracuje s mnoha 
předními českými dirigenty, jako jsou například 
Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Tomáš Hanus a další. 
Současným šéfdirigentem orchestru je Tomáš Brau-
ner, hlavním hostujícím dirigentem Leoš Svárovský.
Orchestr ročně absolvuje téměř 100 koncertů. Pravi-
delně pořádá pro své posluchače až 6 abonentních 
cyklů. Na domácí půdě realizuje řadu mimořádných 
produkcí s předními českými i zahraničními inter-
prety (Montserrat Caballé, Angela Gheorghiu, Sergei 
Krylov a další). Organizuje ročně více než 30 hudeb-
ně-vzdělávacích koncertů pro děti a studenty. Za 
hranicemi reprezentuje zejména českou kulturu 
a   českou hudbu (Dvořák, Janáček, Martinů, Sme-
tana, Suk). Účastní se mnoha významných českých 
festivalů (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Ja-
náčkův Máj, Festival Český Krumlov, Špilberk Brno 
a další). Pravidelně spolupracuje s  televizí, rozhla-
sem a významnými hudebními vydavatelstvími ad.


