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Vážené dámy a vážení pánové, milí posluchači, 
 
dovolte mi, abych vás jménem všech členů Pražského filharmonického sboru i jeho 
administrativních pracovníků pozval do 87. koncertní sezony. Čekají nás v ní vystoupení 
v Praze i dalších českých městech, nahrávání nového profilového CD a doufáme,  
že se po covidové pauze podaří uskutečnit i plánovaná zahraniční vystoupení. V Praze 
připravujeme koncerty s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu 
a Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a jejich šéfdirigenty Semjonem 
Byčkovem, Alexanderem Liebreichem a Tomášem Braunerem. Těšíme se také na 
vystoupení v Essenu s Tomášem Netopilem a jeho orchestrem v Mahlerově Symfonii č. 2. 
Janáčkovu Glagolskou mši s Českou filharmonií uvedeme kromě pražského Rudolfina  
také v hamburské Elbphilharmonie. 
 
V minulé sezoně začal Pražský filharmonický sbor natáčet nové profilové CD, na jehož 
dokončení budeme pracovat na přelomu roku. Můžete se těšit na díla Leoše Janáčka,  
Bély Bartóka a Igora Stravinského. Důležitou novinkou nadcházející sezony bude zahájení 
spolupráce s orchestrem PKF — Prague Philharmonia, který bude naším partnerem  
na koncertech, jež PFS pořádá v Praze. V naší první společné sezoně jsme pro  
vás připravili adventní koncert na Žofíně s půvabnými díly Oly Gjeila, Johna Ruttera 
a Luboše Fišera, v jehož výběru českých koled vystoupí jako vypravěč Jiří Bartoška.  
Pro jarní část sezony zvolil hlavní sbormistr Lukáš Vasilek skladby Leoše Janáčka, 
Bohuslava Martinů a Stabat Mater Francise Poulenca. Třetí z řady koncertů s PKF — Prague 
Philharmonia bude řídit Miriam Němcová. Můžete se těšit na kombinaci francouzských 
autorů a Kytici Bohuslava Martinů. 
 
Posílili jsme rovněž umělecký tým PFS, kde spolu s hlavním sbormistrem Lukášem 
Vasilkem budou působit dva druzí sbormistři – Lukáš Kozubík, s nímž PFS zahájil  
spolupráci v loňském roce, a nově také Martin Buchta. Významnou zahraniční  
posilou se stane Simon Halsey, hlavní sbormistr Londýnského symfonického sboru, 
Birminghamského symfonického sboru a blízký spolupracovník sira Simona Rattla.  
Se Simonem Halseym vystoupí PFS poprvé na Pražském jaru 2022.  
 
Po více než roční pauze se však těšíme hlavně na setkávání s vámi, našimi posluchači, 
a doufáme, že vám budeme moci připravit co nejvíce příjemných večerů ve společnosti 
těch nejlepších děl české a světové sborové literatury.  
 
David Mareček 
ředitel
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Dear ladies and gentlemen, music lovers, 
 
Allow me on behalf of all the Prague Philharmonic Choir members and administration  
staff to welcome you to our 87th season. Over the next year, we will perform in Prague  
and other Czech cities and towns, we will release a new profile CD and also give  
concerts abroad, which, I hope, will come to pass as planned after the long break  
due to the coronavirus pandemic. Our schedule in Prague includes appearances  
with the Czech Philharmonic, the Prague Radio Symphony Orchestra and the Prague 
Symphony Orchestra, under the baton of their respective principal conductors Semyon 
Bychkov, Alexander Liebreich and Tomáš Brauner. We look forward to performing  
Mahler’s Symphony No. 2 with Tomáš Netopil and the Essener Philharmoniker.  
Another of the season’s highlights will be our interpretation of Janáček’s Glagolitic  

Mass at concerts with the Czech Philharmonic at the Rudolfinum in Prague and  
the Elbphilharmonie in Hamburg. 
 
In the previous season, the Prague Philharmonic Choir began recording its new profile  
CD, which we will complete at the end of 2021. The album will feature works by Leoš 
Janáček, Béla Bartók and Igor Stravinsky. Of great significance is establishing collaboration 
with the PKF — Prague Philharmonia, who will be our partner at performances we will give  
in Prague. The orchestra and our choir will appear together at an Advent concert in Žofín, 
the programme of which will include engrossing pieces by Ola Gjeilo and John Rutter,  
as well as a selection of Luboš Fišer’s Czech Christmas Carols. For the Prague 
Philharmonic Choir’s spring part of the season, the principal conductor Lukáš Vasilek  
has chosen works by Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, and Francis Poulenc’s  
Stabat Mater. The third of the series of our concerts with the PKF — Prague Philharmonia,  
to be conducted by Miriam Němcová, will encompass music by French composers  
and Bohuslav Martinů’s Bouquet of Flowers. 
 
We have extended the Prague Philharmonic Choir’s artistic team, which besides the 
principal conductor Lukáš Vasilek now includes two second conductors – Lukáš Kozubík, 
with whom we began co-operating last year, and Martin Buchta. Of major importance  
will be collaboration with Simon Halsey, the chorus director of the London Symphony 
Chorus and the Birmingham Symphony Chorus, who has closely collaborated with  
Sir Simon Rattle. The Prague Philharmonic Choir will perform with Simon Halsey  
at the Prague Spring festival in 2022 for the first time.  
 
After a more than year-long pause, we really look forward to seeing you, our audience.  
We hope that you will spend with us as many pleasant evenings as possible, savouring 
some of the most splendid Czech and international choral music.   
 
David Mareček 
Director 
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Může existovat hudba bez posluchače? 
Jak se to vezme. Když se muzikant někam zavře sám se svým nástrojem a hraje jen  
pro své potěšení, žádné obecenstvo vlastně nepotřebuje – je umělcem i publikem 
zároveň. Ale co z toho pak má, když nemůže svou radost z hudby s nikým sdílet?  
Jak dlouho to takhle může vydržet? 
 
A hudba bez muzikanta? 
Ano i ne. Když se posluchač někam zavře sám se svým přehrávačem a pustí si, co dřív 
někdo natočil, žádného hudebníka už k tomu nepotřebuje. Ale je pro něj takový umělý 
vjem stejný, jaký by měl při koncertě živého umělce? A dokáže při něm pocítit ten 
neopakovatelný okamžik krásy TADY a TEĎ, který nelze uchopit, jen ho jednou zažít, 
nechat se jím unést a pak na něj vzpomínat? 
 
Fakt, že pravá hudba vzniká pouze v interakci muzikanta a posluchače, snad ještě nikdy 
nebyl tak jasný jako v posledním roce a půl. Obě strany si naplno uvědomily, jak jim schází 
vzájemný kontakt a jak je ta hřejivá koncertní pospolitost nenahraditelná. Těšme se z toho, 
že teď živou hudbu máme, a radujme se, že ji zase můžeme prožívat SPOLEČNĚ! 
 
Lukáš Vasilek 
hlavní sbormistr 
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Can there be music without a listener? 
It depends. When a musician shuts him/herself away somewhere alone with an instrument 
and plays only for his/her own pleasure, he/she does not actually need any audience – 
he/she is an artist and listener alike. But what kind of pleasure given that the musician 
cannot share his/her joy of music with anyone? How long can he/she bear it this way? 
 
And music without a musician? 
Well, yes and no. When a listener shuts him/herself away somewhere alone with  
a CD player and puts on something someone has recorded, he/she does not need any 
musician. But is such a mediated perception identical to that the listener would experience 
at a concert given by a flesh-and-blood artist? And can one when listening to recorded  
music feel the unrepeatable moment of beauty of the HERE and NOW, which cannot  
be grasped but only experienced once, a moment in which one can be carried away  
and then recall? 
 
The fact that true music can only result from interaction between the musician and  
the listener has perhaps never been so clearly evident as over the past year and a half. 
Both sides have fully realised how they miss their mutual contact, and how irreplaceable  
is the warm concert community. Let us rejoice in the return of live music and in being  
able to enjoy it TOGETHER again! 
 
Lukáš Vasilek 
Principal Conductor
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Vážení posluchači, 
 
jsem velmi rád, že mohu opět po roce napsat zdravici pro Pražský filharmonický sbor.  
Po létě plném všelijakých festivalů a letních scén pod širým nebem se můžeme těšit  
na novou sezonu, se kterou přichází Pražský filharmonický sbor. Budeme si tak moci 
vychutnat výkony jednoho z nejkvalitnějších sborů, které v Evropě máme.  
 
Pražský filharmonický sbor se po letní sezoně v zahraničí vrací na naše koncertní pódia 
a já bych si přál, aby pro něj byla tato sezona klidnější a předvídatelnější než ta minulá. 
Velmi mi záleží na tom, aby sbor mohl i nadále vystupovat na tuzemské i zahraniční  
scéně a měl dostatek prostoru a příležitostí se rozvíjet. Budu se snažit vyřešit co nejdříve 
provozní i personální záležitosti ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Zároveň  
je nutné zmínit situaci s pandemií COVID-19. Bohužel stále nelze říci, že bychom  
nad koronavirem zvítězili, zřejmě bude do naší práce ještě nějaký čas mluvit. Přesto  
je zde naděje, že s přibývajícími počty očkovaných lidí bychom mohli podobné situace 
ustát mnohem lépe. Uvědomuji si, že pandemie velmi negativně ovlivnila celou oblast 
kultury a zejména hudba a zpěv byly postiženy ze všeho nejvíc. Proto mám jedno  
velké přání. Přál bych si, aby tento podzim kulturní akce probíhaly, aby umělecké  
soubory mohly plně navázat na svou předchozí práci a mohly naplňovat své koncertní 
plány a vystupovat.  
 
Při pohledu na program koncertní sezony 2021/2022 si člověk znovu uvědomí,  
že je správně mít Pražský filharmonický sbor jako samostatnou příspěvkovou organizaci 
Ministerstva kultury. Kvalita a všestrannost sboru jsou dokladem, že když se se sborem 
dlouhodobě pracuje a je zajištěna finanční stabilita, je možné jej zařadit mezi špičky 
nejlepších evropských pěveckých sborů. Mnohým z nás poslech hudby z různých  
nosičů pomohl a zpříjemňoval nám život během pandemie, přesto se velmi těším,  
až budu moci opět během roku chodit na koncerty a užívat si naplno potěšení  
z živé hudby.  
 
Jsem přesvědčen, že 87. koncertní sezona Pražského filharmonického sboru je  
připravena poctivě a nabídne nám stejně tak jako ty předchozí mimořádný umělecký 
zážitek. Velmi bych si přál, aby Pražský filharmonický sbor mohl opět navázat na  
předchozí úspěchy a znovu rozvíjet jedinečné talenty, kterými bezpochyby členové  
sboru oplývají. Doufám, že nová sezona proběhne bez větších komplikací, abychom  
si ji mohli všichni bez obav užít.  
 
PhDr. Lubomír Zaorálek 
ministr kultury České republiky
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Dear music lovers, 
 
I am truly delighted to write a few words for the Prague Philharmonic Choir’s new 
season. Following a summer of various festivals and open-air concerts, we will again 
have the opportunity to savour performances of one of Europe’s finest choirs.  
 
After having appeared at a number of major music events abroad, the Prague 
Philharmonic Choir is resuming its concert activities in the Czech Republic. 
I personally would like the new season to be less tumultuous and more predictable 
than the previous one. I deem it of great importance for the choir to be able  
to keep performing at home and abroad alike, to be afforded sufficient scope  
and opportunities for their further development. I will do my best to resolve as soon  
as possible operational and personal matters to the satisfaction of all the parties 
concerned. At the same time, I feel obliged to mention the situation pertaining  
to the COVID-19 pandemic. Unfortunately, it would be premature and untrue  
to claim that we have defeated the virus, which, it would very much seem, will affect  
our work for some time to come. Nevertheless, should the number of the vaccinated 
people further increase, there is hope that we may succeed in coping with similar 
crises in a better manner than was the case of the past year or so. I am aware  
that the pandemic has had a very negative impact on culture, live music and  
singing in particular. Therefore, I sincerely hope that this autumn cultural events  
will take place as scheduled, that artistic companies and ensembles can fully link  
up to their previous work, perform and make all their concert plans come true.  
 
When glancing at the programme for the 2021/2022 season, one realises just how 
good it is that the Prague Philharmonic Choir is an independent organisation funded 
by the Ministry of Culture. Its brilliance and versatility, owing to which it rank among 
the top European choirs, serve as proof that long-term collaboration and financial 
stability is the right path to take. During the peak of the pandemic, the lives of many 
of us were sweetened by listening to recordings and streaming music, but now 
I really look forward to attending concerts again and over the next season enjoying 
live music to the full.  
 
I have no doubt whatsoever that the Prague Philharmonic Choir’s 87th season  
has been prepared with all due care and that, just like the previous ones, it will  
offer us extraordinary artistic experiences. I would like the choir to link up to its  
past triumphs, and keep nurturing the great talent and skills of its members. I firmly 
believe that the new season will not face any major difficulties and all of us will  
be able to enjoy it safely.  
 
Lubomír Zaorálek 
Minister of Culture of the Czech Republic



87. sezona / 87th season 2021/2022 

17

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 

16



87. sezona / 87th season 2021/2022 

19

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 

18

Bohaté aktivity PFS v sezoně 2021/2022 zahrnují mj. koncerty na českých festivalech 
Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, samostatný koncert na festivalu Janáček Brno 
a spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nebo Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK. V zahraničí sbor vystoupí na festivalech v Bonnu,  
St. Gallenu, Bregenzu a dalších. PFS čeká spolupráce s Mahler Chamber Orchestra 
a dirigentem Maximem Pascalem na Beethovenfest v Bonnu, s Českou filharmonií  
pod vedením Semjona Byčkova v Praze a v Hamburku nebo s Essenskou filharmonií 
a Tomášem Netopilem v Essenu.  
 
Pražský filharmonický sbor je držitelem ceny Classic Prague Award 2018 za Nejlepší 
vokální koncert a Ceny České televize – Klasika roku. 
 
 
 
THE PRAGUE PHILHARMONIC CHOIR (PPC) is a leading European vocal ensemble,  
and as one of the Czech Republic’s foremost artistic institutions operates under the 
trusteeship of the Czech Ministry of Culture. In the course of the choir’s long history  
since its foundation in 1935, it has been directed by a succession of some of the most 
distinguished Czech choirmasters (including Jan Kühn, Josef Veselka, Lubomír Mátl,  
Pavel Kühn, Jaroslav Brych). Since 2007 its principal conductor has been Lukáš Vasilek.  
 
The PPC’s repertoire is centred primarily around oratorios and cantatas. The choir  
has worked with eminent international orchestras (the Berliner Philharmoniker, Czech 
Philharmonic, the Israel Philharmonic, the St. Petersburg Philharmonic, Staatskapelle 
Dresden or Wiener Symphoniker, among others), and conductors (including Daniel 
Barenboim, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Vladimir Fedoseyev, Manfred 
Honeck, Jakub Hrůša, Philippe Jordan, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Tomáš Netopil, 
Gianandrea Noseda, Sir Simon Rattle). As the choir in residence at the opera festival  
in Bregenz, Austria, the PPC is likewise active in the domain of opera.  
 
Apart from these commitments, the PPC engages in a number of its own projects.  
Since 2011 it has organized its own concert series in Prague, with a programme focused  
on technically demanding and/or lesser known choral works, either a cappella or with  
an instrumental accompaniment. The PPC has taken some of these choral projects abroad 
(including within its tours in the USA and Mexico – 2014, in Russia – 2018). The choir 
regards as an inseparable part of its activity educational endeavours targeting the young. 
In this context, it has been involved in organising a Choral Academy for voice students, 
a project aimed at enabling young artists to acquire practical skills through work with 
a professional vocal ensemble; and with focus on young children, running a series  
of educational concerts. 
 

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR (PFS) je předním evropským vo kálním tělesem a jako 
jeden z nejvýznamnějších českých uměleckých ansámblů je zřizován přímo Ministerstvem 
kultury České republiky. Během dlouhé historie sboru, založeného v roce 1935, se v jeho 
čele vystřídali nejvýznamnější čeští sbormistři (mj. Jan Kühn, Josef Veselka, Lubomír Mátl, 
Pavel Kühn, Jaroslav Brych). Od roku 2007 je hlavním sbormistrem Lukáš Vasilek.  
 
Doménou PFS je především oratorní a kantátový repertoár. Při jeho uvádění sbor 
spolupracuje s nejslavnějšími světovými orchestry (např. Berlínští filharmonikové, Česká 
filharmonie, Izraelská filharmonie, Petrohradská filharmonie, Staatskapelle Dresden, 
Vídeňští symfonikové) a dirigenty (mj. Daniel Barenboim, Semjon Byčkov, Christoph 
Eschenbach, Vladimir Fedosejev, Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Philippe Jordan, Fabio 
Luisi, Zubin Mehta, Tomáš Netopil, Gianandrea Noseda, sir Simon Rattle). Jako rezidenční 
sbor operního festivalu v rakouském Bregenzu se věnuje také opeře.  
 
PFS realizuje řadu vlastních projektů. Od roku 2011 pořádá v Praze cyklus samostatných 
sborových koncertů, jejichž dramaturgie je zaměřena především na náročná a méně 
známá díla sborového repertoáru a cappella nebo s instrumentálním doprovodem. 
S těmito sborovými projekty hostuje také v zahraničí (mj. turné v USA a Mexiku – 2014,  
v Rusku – 2018). Nedílnou součástí aktivit sboru je také péče o hudební výchovu mládeže. 
Pro studenty pěveckých oborů organizuje Akademii sborového zpěvu, jejímž cílem  
je umožnit mladým umělcům získat praxi v pro fesionálním vokálním ansámblu,  
pro mladší děti pořádá edu kativní koncerty. 
 
PFS disponuje bohatou diskografií. Jeho nahrávky lze nalézt mj. u společností Decca 
Classics, Deutsche Grammophon, Sony Classical a Supraphon. V posledních letech sbor 
realizoval několik výjimečných nahrávacích projektů, na dvou z nich spolupracoval 
s Českou filharmonií. Tím prvním je nahrávka Stabat mater Antonína Dvořáka (Decca, 2017) 
pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, která získala prestižní cenu Di apason d’Or de l’Annèe 
jako nejlepší album roku 2017 v kategorii „duchovní hudba“. Druhým pak je nahrávka 
Eposu o Gilgamešovi Bohuslava Martinů (Supraphon, 2017) pod taktovkou Manfreda 
Honecka, která v roce 2017 obdržela několik uznání ve Velké Británii a také cenu  
Diapason d‘Or. Album s komorními kantátami Bohuslava Martinů (Supraphon, 2016)  
získalo nejvyšší hodnocení významných britských časopisů Gramophone (Editor’s Choice) 
a BBC Music Magazine (Choral & Song Choice). Ve druhém jmenovaném periodiku  
navíc bylo nominováno na výroční cenu v kategorii „sborová hudba“. V roce 2020  
vydala společnost Decca Classics dvojalbum s hudbou Antonína Dvořáka (Te Deum, 

Requiem), na kterém se Pražský filharmonický sbor významně podílel.  
 



Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 

20

The PPC has to its credit an extensive discography, with many titles released by major 
international labels (e.g. Decca Classics, Deutsche Grammophon, Sony Classical, and 
Supraphon). In recent years the choir has taken part in several unique recording projects, 
two of them in association with the Czech Philharmonic. The first of these, a recording  
of Antonín Dvořák’s Stabat Mater (Decca, 2017), with Jiří Bělohlávek conducting, received 
the coveted Diapason d’Or de l’Annèe award for the year’s best album in the sacred  
music category. The second, a recording of Bohuslav Martinů’s The Epic of Gilgamesh 

(Supraphon, 2017), under the baton of Manfred Honeck, won several awards in the United 
Kingdom in 2017, plus another Diapason d’Or. Its album featuring chamber cantatas  
of Bohuslav Martinů (Supraphon, 2016), received top accolades of the prestigious  
British magazines Gramophone (Editor’s Choice) and BBC Music Magazine (Choral  
and Song Choice). In the latter, it was also nominated for its annual award in the choral 
music category. In 2020, Decca Classic released an album of Antonín Dvořák’s music  
(Te Deum, Requiem), in which the Prague Philharmonic Choir participated. 
 
In the 2021/2022 season, the Prague Philharmonic Choir’s activities in the Czech Republic 
include concerts at the Dvořák Prague and Smetana’s Litomyšl festivals, an independent 
performance at the Janáček Brno festival, and appearances with the Prague Radio 
Symphony Orchestra and the Prague Symphony Orchestra. The choir is also scheduled  
to perform at Baden-Baden, St. Gallen, Bregenz and other major international festivals. 
Moreover, the Prague Philharmonic Choir will perform with the Mahler Chamber Orchestra 
conducted by Maxime Pascal at the BeethovenFest in Bonn, with the Czech Philharmonic 
under Semyon Bychkov in Prague and Hamburg, and with the Essener Philharmoniker 
conducted by Tomáš Netopil in Essen. 
 
The Prague Philharmonic Choir is the recipient of the 2018 Classic Prague Award for Best 
Vocal Concert, and Czech Television’s Classical Music of the Year Award. 
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LUKÁŠ VASILEK vystudoval dirigování a hudební vědu. Jako sbormistr působil  
nejprve u Foerstrova komor ního pěveckého sdružení, a poté jako druhý sbormi str  
Sboru Národního divadla v Praze. Od roku 2007 je hlavním sbormistrem Pražského  
fil harmonického sboru. Těžiště jeho umělecké práce s tímto tělesem spočívá v nastudování 
a provádění repertoáru a cappella, stejně jako v přípravě sboru k účinkování ve velkých 
kantátových, oratorních a operních projektech. Lukáš Vasilek vede PFS při většině 
domácích i zahraničních aktivit a spolupracuje se světově uznávanými dirigenty  
(v posledních letech to byli např. Semjon Byčkov, Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Philippe 
Jordan, Fabio Luisi, Tomáš Netopil, Gianandrea Noseda, sir Simon Rattle) a orchestry  
(např. Berlínští filharmonikové, Česká filharmonie, Izra elská filharmonie, Petrohradská 
filharmonie, Vídeňští symfonikové). Vedle Pražského filharmonického sboru se věnuje 
i jiným uměleckým aktivitám. Kromě občasných ná vratů k původnímu oboru, tedy 
orchestrálnímu diri gování, je to především spolupráce s vokálním an sámblem Martinů 
Voices, který založil v roce 2010.  
 
Lukáš Vasilek je jako dirigent či sbormistr pode psán pod celou řadou nahrávek Pražského 
filharmo nického sboru, pořízených pro významná světová vy davatelství, např. Decca 
Classics a Supraphon. V posledních letech se soustavně věnoval natáčení sborové  
tvorby Bohuslava Martinů. Jeho nahrávky vzbudily mimořádný ohlas v zahraničí a získaly 
mj. ocenění prestižních časopisů Gramophone, BBC Music Magazine a Diapason. 
 
 
 
Lukáš Vasilek studied conducting and musicology. As a conductor, he first worked with  
the Foerster Female Chamber Choir and subsequently served as the second choirmaster 
of the National Theatre Chorus, Prague. Since 2007, Lukáš Vasilek has been the principal 
con ductor of the Prague Philharmonic Choir, with his work entailing exploration and 
performance of the a cappella repertoire, as well as the ensemble’s pre paration for singing 
in great cantata, oratorio and opera projects, implemented in collaboration with major 
orchestras and conductors. Lukáš Vasilek has guided the PPC in the majority of their 
activities in the Czech Republic and abroad, cooperating with world-renowned conductors 
(over the past few years, they have included Semyon Bychkov, Manfred Ho neck, Jakub 
Hrůša, Philippe Jordan, Fabio Luisi, Tomáš Netopil, Gi anandrea Noseda, and Sir Simon 
Rattle) and orches tras (for instance, the Berliner Philharmoniker, the Czech Philharmonic, 
the Israel Philharmonic, the St. Petersburg Philharmonic, Wiener Symphoniker). Besides 
leading the Prague Philharmonic Choir, Lu káš Vasilek has pursued other artistic activities. 
In addition to occasional returns to his original disci pline, orchestral conducting, he has 
regularly worked with Martinů Voices, a vocal ensemble he himself founded in 2010.  
 
As a conductor or choirmaster, he has participated in numerous recordings the PPC  
has made for prestigious labels, including Decca Classics and Supraphon. In recent years, 
Lukáš Vasilek has syste matically devoted to recording Bohuslav Martinů’s choral music. 
His albums met with great international critical acclaim and received prestigious  
accolades from Gramophone, BBC Music Magazine and Diapason. 

 
www.lukasvasilek.cz
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LUKÁŠ KOZUBÍK vystudoval operní zpěv na Janáčkově konzervatoři a Institutu pro 
umělecká studia na Ostravské univerzitě. Zároveň je absolventem Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně v oboru dirigování sboru ze třídy Lubomíra Mátla. Již během studií 
spolupracoval s celou řadou koncertních sborů, mj. s Mátlovým akademickým sborem, 
Pěveckým sborem Lumír Brno, dále se soubory Musica conspirata Brno, Ansámbl Forte, 
Chorus Ostrava, Cantores Domini a dalšími. Aktivně se podílel také na činnosti Komorní 
opery JAMU na pozicích asistenta dirigenta, sbormistra a korepetitora. Je stálým hostujícím 
sbormistrem a dirigentem sborových dílen ve Frýdku-Místku se zaměřením na hudbu 
českých a slovenských skladatelů. Jako porotce se účastní mezinárodní sborové soutěže 
„Adamcove dni“ v Košicích. 
 
V letech 2012–2021 byl Lukáš Kozubík sbormistrem opery Státního divadla v Košicích.  
Tam také založil a umělecky vedl Dětské operní studio SD Košice. V letech 2013–2020 
působil jako pedagog na tamější konzervatoři, kde založil operní studio a školní sbor. 
Pravidelně spolupracoval s Filharmonií Košice, Státním komorním orchestrem Žilina,  
či smyčcovým orchestrem Musica Iuvenalis. V sezoně 2021/2022 jej čeká spolupráce 
s českými a slovenskými operními domy a společně s Pražským filharmonickým sborem  
se představí na festivalu Smetanova Litomyšl a po úspěšném provedení Schmidtovy opery 
Notre Dame opět také na festivalu St. Galler Festspiele ve Švýcarsku. Zároveň na něj čekají 
koncerty se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK nebo Filharmonií Hradec Králové. 
 
 
 
Lukáš Kozubík studied opera singing at the Janáček Conservatory and at the Institute  
for Arts within Ostrava University, and choir conducting at the Janáček Academy  
of Music and Performing Arts in Brno (JAMU), under the tutelage of Lubomír Mátl.  
While still a student, he worked with a number of ensembles, including the Brno Academic 
Choir, Lumír, Musica conspirata, Ansámbl Forte, Chorus Ostrava and Cantores Domini.  
As an assistant conductor, choirmaster and répétiteur, he also participated in the activities  
of the JAMU Chamber Opera company. A permanent guest choirmaster and conductor  
of chorus workshops in Frýdek-Místek, he has focused on performance of sacred music  
by Czech and Slovak composers. He has also sat on the jury of the Adamec Days 
international choir competition in Košice, Slovakia. 
 
From 2012 to 2021, Lukáš Kozubík was choirmaster of the Opera company of the State 
Theatre in Košice, where he founded and helmed the Children’s Opera Studio. Between 
2013 and 2020, he taught at the Košice Conservatory, where he set up an opera studio 
and a student choir. He regularly collaborated with the Košice Philharmonic, the Žilina 
Chamber Orchestra and Musica Iuvenalis. His activities in the 2021/2022 season include  
co-operation with Czech and Slovak opera houses. He will appear with the Prague 
Philharmonic Choir at the Smetana’s Litomyšl festival, and after acclaimed performances  
of Franz Schmidt’s opera Notre Dame in the previous season, return to the St. Galler 
Festspiele, Switzerland. Moreover, Lukáš Kozubík is scheduled to give concerts  
with the Prague Symphony Orchestra and the Hradec Králové Philharmonic. 
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MARTIN BUCHTA studoval dirigování orchestru na Janáčkově akademii múzických  
umění v Brně pod vedením Emila Skotáka a dirigování sboru u Josefa Pančíka a Lubomíra 
Mátla. Ve studiu pokračoval na Hochschule für Musik Franze Liszta ve Výmaru ve třídě 
Guntera Kahlerta. V letech 2007–2019 působil jako sbormistr Národního divadla,  
kde nastudoval Mozartovy opery Kouzelná flétna, Così fan tutte, Figarova svatba a Únos 

ze serailu, Donizettiho Nápoj lásky a Poprask v opeře, Verdiho Falstaffa, Offenbachovy 
Hoffmannovy povídky, Čajkovského Jolantu, Boitova Mefistofela, Giordanovu operu 
Andrea Chénier, Smetanovy Dvě vdovy, Janáčkovy opery Věc Makropulos, Káťa 

Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Výlety páně Broučkovy a Z mrtvého domu, 
Stravinského Slavíka, Čarokraj Marka Ivanoviće a Prokofjevovu Lásku ke třem 

pomerančům.  
 
Jako asistent dirigenta se v Národním divadle podílel na nastudování opery Les Enfants 

terribles Philipa Glasse v režii Alice Nellis. Profesionálně se věnuje fonetickému 
poradenství pro francouzský jazyk se zaměřením na problematiku operního zpěvu  
a také překladatelské činnosti. Od roku 2020 působí Martin Buchta v Divadle F. X. Šaldy  
v Liberci jako hostující sbormistr. V sezoně 2021/2022 jej s Pražským filharmonickým 
sborem čeká spolupráce na koncertech se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK 
nebo s Filharmonií Hradec Králové. 
 
 
 
After graduating from the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, where 
he studied orchestral conducting under the guidance of Emil Skoták and choral conducting 
with Josef Pančík and Lubomír Mátl, Martin Buchta enrolled at the Hochschule für Musik 
Franz Liszt in Weimar, where he attended the class of Gunter Kahlert. From 2007  
to 2019, he held the post of chorus master at the National Theatre in Prague, where  
he worked on the productions of Mozart’s operas Die Zauberflöte, Così fan tutte,  
Le nozze di Figaro and Die Entführung aus dem Serail, Donizetti’s L’elisir d’amore and  
Viva la Mamma!, Verdi’s Falstaff, Offenbach’s Les contes d’Hoffmann, Tchaikovsky’s 
Iolanta, Boito’s Mefistofele, Giordano’s Andrea Chénier, Smetana’s The Two Widows, 
Janáček’s The Makropulos Case, Katya Kabanova, The Cunning Little Vixen, The 

Excursions of Mr. Brouček and From the House of the Dead, Stravinsky’s The Nightingale, 
Marko Ivanović’s Enchantia and Prokofiev’s L’amour des trois oranges.  
 
As an assistant conductor, he participated in the National Theatre’s staging of Philip Glass’s 
opera Les Enfants terribles, directed by Alice Nellis. Martin Buchta works as a French 
language phonetics consultant with a focus on opera singing, and he also translates.  
Since 2020, he has collaborated as a guest chorus master with the F. X. Šalda Theatre  
in Liberec. In the 2021/2022 season, he will work with the Prague Philharmonic Choir, 
preparing concerts with the Prague Symphony Orchestra and the Hradec Králové 
Philharmonic, and other music events.
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TENOR 
 
Bochňák Jan 
Byčok Viktor 
Fiala Tomáš 
Foršt Michal 
Hinterholzinger Tomáš 
Kazda Zdeněk 
Koś Jakub 
Kostelanský Ján 
Medňanský Rudolf 
Okénko Vladimír 
Palowski Bronislav 
Pelikán Miloslav  
Sládeček Bohumil 
Slavík Martin 
Svoboda Petr 
Švancar Linhart 
 

BAS / BASS 
 
Blaževič Martin 
Hambálek Vladimír 
Hannsmann Jiří 
Hanzl Tomáš 
Hynek-Krämer Lukáš 
Kalivoda Martin 
Krůšek Michal 
Kudrna Pavel 
Kutina Petr 
Morávek Jan 
Pashayev Mikhail 
Poldauf Peter 
Sládek Lukáš 
Svoboda Petr 
Vaňáč David

SOPRÁN / SOPRANO 
 
Ambrožová Mariana 
Audolenská Lenka 
Biernot Grażyna 
Červenková Hana 
Eichlerová Věra 
Hergeselová Anežka 
Hořejšová Tereza 
Houdová Martina 
Hýžová Romana 
Kotěšovcová Kateřina 
Kritznerová Martina 
Matějková Marie 
Matoušková Yveta 
Němcová Marie 
Solazzo Barbara 
Soukupová Andrea 
Sováková Jana 
Vašeková Michaela 
Williams Dagmar 
Zíková Dana 

ALT / CONTRALTO 
 
Bártová Zuzana  
Bílková Ada 
Demuthová Daniela 
Ehrenbergerová Jana 
Hauserová Agata 
Hirschová Zuzana 
Jančíková Lenka 
Kaňková Magda 
Mlčáková Pavla 
Morozová Tamara 
Novotná Dagmar 
Pýchová Štěpánka 
Sedmidubská Dana 
Soukupová Romana 
Špičková Kateřina 
Vasiluková Hana 
 
 

Členové Pražského filharmonického sboru  
Members of the Prague Philharmonic Choir 
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Pátek 17. prosince 2021, 19.30 hodin 
Friday 17 December 2021, 7.30 PM   
Sobota 18. prosince 2021, 19.30 hodin 
Saturday 18 December 2021, 7.30 PM  
Praha, Palác Žofín / Prague, Žofín Palace 
 
 

OLA GJEILO (*1978)  
Prelude „Exsultate, jubilate“ pro smíšený sbor a cappella  

Prelude “Exsultate, jubilate” for mixed choir a cappella 

Serenity „O magnum mysterium“ pro smíšený sbor a sólové housle   

Serenity “O magnum mysterium” for mixed choir and solo violin  

JOHN RUTTER (*1945)  
Gloria pro smíšený sbor, žestě, bicí a orchestr 

Gloria for mixed choir, brass, percussion and orchestra 

LUBOŠ FIŠER (1935–1999) 
Vánoční koledy pro recitaci, sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr   

Czech Christmas Carols for narrator, solo voices,  

mixed choir, organ and orchestra 

 
Pavla Vykopalová soprán / soprano 
Richard Samek tenor 
Jiří Brückler baryton / baritone 
Jan Fišer housle / violin 
Daniela Valtová Kosinová varhany / organ 
 
Jiří Bartoška recitace / narrator 
Jiří Strach scénář / stage director 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
PKF — Prague Philharmonia 
Lukáš Vasilek dirigent / conductor 
 
 

Sobota 26. března 2022, 19.30 hodin 
Saturday 26 March 2022, 7.30 PM  
Praha, Rudolfinum / Prague, Rudolfinum 
 
 

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928) 
Říkadla pro sóla, komorní sbor a instrumentální soubor   

Nursery Rhymes for solo voices, chamber choir and instrumental ensemble 

BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1928) 
Romance z pampelišek pro soprán sólo, smíšený sbor a cappella  

a bubnování na židli   

A Dandelion Romance for soprano solo, mixed choir a cappella  

and drumming on chair 

FRANCIS POULENC (1899–1963) 
Stabat mater pro soprán sólo, smíšený sbor a orchestr   

Stabat mater for soprano solo, mixed choir and orchestra 

 
Pavla Vykopalová soprán / soprano 
Mélissa Petit soprán / soprano 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
PKF — Prague Philharmonia 
Lukáš Vasilek dirigent / conductor 
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Úterý 3. května 2022, 19.30 hodin 
Tuesday 3 May 2022, 7.30 PM  
Praha, Rudolfinum / Prague, Rudolfinum 
 
 

Koncert k životnímu jubileu dirigentky Miriam Němcové  
A concert marking the conductor Miriam Němcová’s birthday  
 

NADIA BOULANGER (1887–1979) 
Žalm XXIV „La terre appartient à l’Éternel“   

Psalm XXIV “La terre appartient à l’Éternel” 

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) 
Jaro, symfonická suita pro sbor, klavír a orchestr   

Printemps, symphonic suite for choir, piano and orchestra 

BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1928) 
Kytice pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor a malý orchestr  

Bouquet of Flowers for solo voices, mixed choir, children’s choir  

and small orchestra 

 
Lucie Silkenová soprán / soprano 
Markéta Cukrová alt / contralto 
Aleš Briscein tenor 
Pavol Kubáň bas / bass 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
PKF — Prague Philharmonia 
Miriam Němcová dirigentka / conductor
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Čtvrtek 16. září 2021, 20.15 hodin 
Thursday 16 September 2021, 8.15 PM  
Dvořákova Praha / Dvořák Prague Festival  

Praha, Katedrála sv. Víta / Prague, St. Vitus Cathedral 
 
 

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904) 
Svatá Ludmila  

Saint Ludmila 

 
Eva Hornyáková soprán / soprano 
Jana Hrochová mezzosoprán / mezzo-soprano 
Richard Samek tenor 
Gustáv Beláček bas / bass 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
Petr Altrichter dirigent / conductor 
 
 

Pondělí 18. října 2021, 19.30 hodin 
Monday 18 October 2021, 7.30 PM 
Veřejná generální zkouška – 9.30 hodin / Public dress rehearsal – 9.30 AM  

Praha, Rudolfinum / Prague, Rudolfinum 
 
 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809–1847) 
Žalm č. 43  

Psalm No. 43 

IGOR STRAVINSKIJ (1882–1971) 
Žalmová symfonie  

Symphony of Psalms 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897) 
Koncert pro housle a orchestr D dur  

Concerto for Violin and Orchestra in D Major 

 

Sergej Chačatrjan housle / violin 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio Symphony Orchestra 
Alexander Liebreich dirigent / conductor 
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Sobota 20. listopadu 2021, 19.00 hodin 
Saturday 20 November 2021, 7.00 PM  
Janáček Brno / Janáček Brno Festival 

Brno, Besední dům 
 
 

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928)  
Vlčí stopa   

The Wolf’s Trail  

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER (1859–1951)  
Večerní píseň  

Evening Song  

LEOŠ JANÁČEK  
Potulný šílenec   

The Wandering Madman  

VÍTĚZSLAV NOVÁK (1870–1949) 
Čtyři básně Otokara Březiny – výběr   

Four Poems by Otokar Březina – selection  

IGOR STRAVINSKIJ (1882–1971)  
Svatba   

The Wedding  

 
Kateřina Kněžíková soprán / soprano 
Jana Hrochová mezzosoprán / mezzo-soprano 
Jiří Brückler tenor 
Boris Stepanov bas / bass 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek dirigent / conductor 
 
 

Pondělí 24. ledna 2022, 19.30 hodin 
Monday 24 January 2022, 7.30 PM 
Praha, Rudolfinum / Prague, Rudolfinum 
 
 

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994) 
Koncert pro violoncello a orchestr   

Concerto for Cello and Orchestra 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897) 
Německé requiem  

A German Requiem 

 

Alban Gerhardt violoncello / cello 
Christina Landshamer soprán / soprano 
Michael Nágy baryton / baritone 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio Symphony Orchestra 
Alexander Liebreich dirigent / conductor 
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Úterý 25. ledna 2022, 19.30 hodin  
Tuesday 25 January 2022, 7.30 PM 
Praha, Rudolfinum / Prague, Rudolfinum 
 
 

Koncert pro České vysoké učení technické v Praze   
Concert for the Czech Technical University in Prague 

 
WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994) 
Koncert pro violoncello a orchestr  

Concerto for Cello and Orchestra 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897) 
Německé requiem  

A German Requiem 

 

Alban Gerhardt violoncello / cello 
Christina Landshamer soprán / soprano 
Michael Nágy baryton / baritone 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu / Prague Radio Symphony Orchestra 
Alexander Liebreich dirigent / conductor 
 
 

Čtvrtek 10. února 2022, 19.30 hodin  
Thursday 10 February 2022, 7.30 PM 
Hradec Králové, Sál FHK / Philharmonic Orchestra Hall 
 
 

CÉSAR FRANCK (1822–1890) 
Prokletý lovec, symfonická báseň  

The Accursed Huntsman, symphonic poem 

JURAJ FILAS (1955) 
Záhořovo lože aneb Vykoupení, kantáta  

Záhoř’s Bed or Redemption, cantata 

 

Michaela Štiková Gemrotová soprán / soprano 
Michal Lehotský tenor 
Daniel Matoušek tenor 
Filip Bandžak baryton / baritone 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Kozubík sbormistr / choirmaster 
Filharmonie Hradec Králové / Hradec Králové Philharmonic Orchestra 
Leoš Svárovský dirigent / conductor 
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Středa 23. února 2022, 19.30 hodin  
Wednesday 23 February 2022, 7.30 PM  
Čtvrtek 24. února 2022, 19.30 hodin  
Thursday 24 February 2022, 7.30 PM  
Pátek 25. února 2022, 19.30 hodin  
Friday 25 February 2022, 7.30 PM 
Praha, Rudolfinum / Prague, Rudolfinum 
 
 

MARTIN SMOLKA (1959) 
Agnus Dei pro dva smíšené sbory a cappella  

Agnus Dei for two mixed choirs a cappella 

IGOR STRAVINSKIJ (1882–1971) 
Koncert pro klavír a dechové nástroje  

Concerto for Piano and Wind Instruments 

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928) 
Glagolská mše  

Glagolitic Mass 

 
Yuja Wang klavír / piano 
Evelina Dobračeva soprán / soprano 
Lucie Hilscherová alt / contralto 
Aleš Briscein tenor 
Jan Martiník bas / bass 
Daniela Valtová Kosinová varhany / organ 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
Semjon Byčkov dirigent / conductor 
 
 

Středa 27. dubna 2022, 19.30 hodin  
Wednesday 27 April 2022, 7.30 PM  
Čtvrtek 28. dubna 2022, 19.30 hodin  
Thursday 28 April 2022, 7.30 PM 
Praha, Obecní dům / Prague, Municipal House 
 
 

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904) 
Svatební košile  

Spectre’s Bride 

  
Kateřina Kněžíková (Dívka / The Girl) soprán / soprano 
Aleš Briscein (Umrlec / Dead Man) tenor 
Svatopluk Sem (Vypravěč / Narrator) baryton / baritone 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Martin Buchta sbormistr / choirmaster 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK / Prague Symphony Orchestra 
Tomáš Brauner dirigent / conductor 
 



87. sezona / 87th season 2021/2022 

51

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 

50

Pátek 20. května 2022, 20.00 hodin  
Friday 20 May 2022, 8.00 PM 
Festival Pražské jaro / Prague Spring Festival 

Praha, Obecní dům / Prague, Municipal House 
 
 

CHARLES IVES (1874–1954) 
Symfonie č. 4  

Symphony No. 4 

  
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Simon Halsey sbormistr / choirmaster 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
David Robertson dirigent / conductor 
 

Středa 1. června 2022, 19.30 hodin  
Wednesday 1 June 2022, 7.30 PM 
Hradec Králové, Sál FHK / Philharmonic Orchestra Hall 
 
 

Koncert k životnímu jubileu dirigentky Miriam Němcové  
A concert marking the conductor Miriam Němcová’s birthday 
 

GAETANO DONIZETTI, GIUSEPPE VERDI,  
GEORGES BIZET, ANTONÍN DVOŘÁK 
 
Zuzana Marková soprán / soprano 
Pavel Černoch tenor 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Martin Buchta sbormistr / choirmaster 
Filharmonie Hradec Králové / Hradec Králové Philharmonic Orchestra 
Miriam Němcová sbormistryně, dirigentka / choirmaster, conductor 
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červen 2022  
June 2022 
Festival Smetanova Litomyšl / Smetana’s Litomyšl Festival  
 
 

sólista v jednání / soloist to be announced 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Kozubík sbormistr / choirmaster 
 

53
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KONCERTY 
V ZAHRANIČÍ  
 
CONCERTS 
ABROAD
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Pátek 10. září 2021, 18.00 hodin 
Friday 10 September 2021, 6.00 PM  
GERMANY, Beethovenfest Bonn 
 
 

GUSTAV MAHLER (1860–1911) 
Symfonie č. 2 c moll  

Symphony No. 2 in C Minor 

 
Léa Trommenschlager soprán / soprano 
Marianne Crebassa mezzosoprán / mezzo-soprano 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Mahler Chamber Orchestra 
Maxime Pascal dirigent / conductor 
 
 

Sobota 12. března 2022, 20.00 hodin 
Saturday 12 March 2022, 8.00 PM 
GERMANY, Elbphilharmonie Hamburg 
 
 

BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959) 
Koncert pro dva klavíry a orchestr  

Concerto for Two Pianos and Orchestra 

LEOŠ JANÁČEK (1854–1928) 
Glagolská mše  

Glagolitic Mass 

 
Katia Labèque klavír / piano 
Marielle Labèque klavír / piano 
Evelina Dobračeva soprán / soprano 
Lucie Hilscherová mezzosoprán / mezzo-soprano 
Aleš Briscein tenor 
Jan Martiník bas / bass 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
Semjon Byčkov dirigent / conductor 
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Čtvrtek 26. května 2022, 20.00 hodin 
Thursday 26 May 2022, 8.00 PM  
Pátek 27. května 2022, 20.00 hodin 
Friday 27 May 2022, 8.00 PM 
GERMANY, Philharmonie Essen 
 
 

GUSTAV MAHLER (1860–1911) 
Symfonie č. 2 c moll  

Symphony No. 2 in C Minor 

 

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Essener Philharmoniker  
Tomáš Netopil dirigent / conductor 
 
 

24. června – 8. července 2022, 20.30 hodin 
24 June – 8 July 2022, 8.30 PM 
SWITZERLAND, St. Galler Festspiele  
 
 

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840–1893) 
Panna orleánská  

The Maid of Orlean 

 

Raehann Bryce-Davis (Johanka z Arku / Joan of Arc ) soprán / soprano 
Dmitri Golovnin (Král Karel VII. / King Charles VII) tenor 
Maxim Kuzmin-Karavaev (Arcibiskup / The Archbishop) bas / bass 
Pavel Yankovsky (Dunois) baryton / baritone 
Leon Košavić (Lionel) baryton / baritone 
Alexey Tikhomirov (Thibaut z Arku / Thibaut d'Arc) bas / bass 
Anja Jeruc (Agnès Sorel) soprán / soprano 
Leonid Shoshyn (Raimond / Raymond) tenor 
David Maze (Válečník / Soldier) baryton / baritone 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Kozubík sbormistr / choirmaster 
Symfonický orchestr St. Gallen / Sinfonieorchester St. Gallen 
Dmitri Jurowski dirigent / conductor 
 



87. sezona / 87th season 2021/2022 

63

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 

62

Středa 20. července 2022, 21.15 hodin 
Wednesday 20 July 2022, 9.15 PM 
premiéra / premiere 
 
23. července – 21. srpna 2022, 21.15 hodin 
23 July – 21 August 2022, 9.15 PM 
23 repríz / 23 performances 
AUSTRIA, Bregenzer Festspiele 
 
 

GIACOMO PUCCINI (1858–1924) 
Madama Butterfly 

  
Barno Ismatullaeva / Celine Byrne (Cio-Cio-San) soprán / soprano 
Annalisa Stroppa / Claudia Huckle (Suzuki) mezzosoprán / mezzo-soprano 
Hamida Kristoffersen / Sabine Winter (K. Pinkerton) soprán / soprano 
Edgaras Montvidas / Jonathan Tetelman (B. F. Pinkerton) tenor 
Bred Pollegato / Yngve Søberg (Sharpless) baryton / baritone 
Michael Laurenz / Taylan Reinhard (Goro) tenor 
Omer Kobiljak / Patrik Reiter (Yamadori) baryton / baritone 
 
Andreas Homoki režie / stage director  
Bregenzský festivalový sbor / Bregenz Festival Chorus  
Benjamin Lack sbormistr / choirmaster  
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker  
Enrique Mazzola dirigent / conductor  

Čtvrtek 21. července 2022, 19.30 hodin 
Thursday 21 July 2022, 7.30 PM 
premiéra / premiere 
 
Neděle 24. července 2022, 11.00 hodin 
Sunday 24 July 2022, 11.00 AM 
 
Pondělí 1. srpna 2022, 19.30 hodin 
Monday 1 August 2022, 7.30 PM 
AUSTRIA, Bregenzer Festspiele 
 
 

UMBERTO GIORDANO (1867–1948)  
Siberia 

  
Ambur Braid (Stephana) soprán / soprano 
Frederica Brillembourg (Nikona) mezzosoprán / mezzo-soprano 
Scott Hendricks (Gleby) baryton / baritone 
Aleksandr Mikhailov (Vassili) tenor 
 
Vasily Barkhatov režie / stage director  
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek sbormistr / choirmaster 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Valentin Uryupin dirigent / conductor  
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Středa 20. října 2021, 10.00 hodin 
Wednesday 20 October 2021, 10.00 AM 

ZTRACENÁ HYMNA / A LOST ANTHEM 
 

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Kozubík dirigent / conductor 
 
 

Středa 3. listopadu 2021, 10.00 hodin 
Wednesday 3 November 2021, 10.00 AM 

CESTA DO EXOTICKÝCH KRAJIN / A JOURNEY TO EXOTIC COUNTRIES 
 

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Martin Buchta dirigent / conductor 
 
 

Středa 1. prosince 2021, 10.00 hodin 
Wednesday 1 December 2021, 10.00 AM 

POHÁDKA VÁNOC / A CHRISTMAS FAIRY-TALE 
 

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Kozubík dirigent / conductor 
 
 

Středa 2. března 2022, 10.00 hodin 
Wednesday 2 March 2022, 10.00 AM 

MASOPUST / CARNIVAL 
 

Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Martin Buchta dirigent / conductor 
 
 
 
Dětský pěvecký sbor Radost Praha / Children Choir Radost Praha 
Jan Pirner sbormistr / choirmaster 
Natálie Egemová scénář / script  
Josef Hervert průvodní slovo / programme host  
Délka programu: 60 minut / Duration: 60 minutes 
Místo konání: Konzervatoř Praha / Concert venue: Prague Conservatory 

Pražský filharmonický sbor se podílí na hudebním vzdělávání žáků základních škol již  
od sezony 2014/2015 prostřednictvím pěveckých workshopů a edukativních koncertů  
pro děti. Děti se na KONCERTECH PRO ŠKOLY seznamují s jednotlivými hlasovými 
skupinami i s vývojem hlasu od dětského po dospělý. Na každý koncert je proto přizván 
i některý dětský sbor, se kterým PFS dlouhodobě spolupracuje. Dramaturgie koncertů  
pro nejmenší diváky je vždy přizpůsobena tak, aby se děti dobře bavily a přitom se aktivně 
zapojily do dění. Mohou si tak zazpívat společně s velkým profesionálním sborem 
a seznámit se s vybraným repertoárem k danému tématu.  
 
 
 
The Prague Philharmonic Choir has been involved in music education of primary school 
pupils since the 2014/2015 season by organising voice workshops and educational 
concerts for junior audiences. At CONCERTS FOR SCHOOLS, children become 
acquainted with the individual voice types and with the development of the human voice, 
from a child’s to an adult’s. With this in mind, each concert also features a children’s choir 
selected from among those with which the PPC has collaborated over the long term.  
The programmes of concerts for the youngest audience are always adapted with a view  
to keeping the children continuously entertained while concurrently engaging them  
in active participation. Thus they can sing along with a large professional choir and  
to familiarise themselves with a select repertoire related to a given theme.  
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AKADEMIE SBOROVÉHO ZPĚVU je jedno až dvouletý studijní program Pražského 
filharmonického sboru, jehož hlavním cílem je poskytnout mladým talentovaným zpěvákům 
do 26 let příležitost k dalšímu osobnímu uměleckému rozvoji, stejně jako nabídnout pomoc 
při hledání profesionálního uplatnění. Členové Akademie získávají již osmým rokem pod 
vedením zkušených sbormistrů vítanou praxi v oblasti profesionálního sborového zpěvu, 
seznamují se s jeho základním repertoárem, jakým je například Dvořákova Stabat mater  

či Mozartovo Requiem, a mohou si společně s Pražským filharmonickým sborem zazpívat 
na významných koncertech doma i v zahraničí. Konkurzy do Akademie sborového zpěvu 
pro sezonu 2021/2022 proběhnou během řijna 2021.  
 
„Jsem rád, že tímto způsobem umožňujeme studentům zpěvu získat zkušenost s prací 

v profesionálním sboru. Doufám, že akademie rozšíří možnosti jejich budoucího uplatnění 

v praxi a těším se, že PFS objeví nové talenty do svých ř̌ad.“  

 
Lukáš Vasilek 
hlavní sbormistr PFS  
 
 
 
CHORAL ACADEMY is an educational programme run by the Prague Philharmonic Choir, 
providing a curriculum stretched alternatively over one or two years, which primarily aims 
to offer talented young singers up to the age of 26 an opportunity for their further creative 
development, as well as to help them launch their own professional careers. For eight 
years, the Choral Academy members have been guided by experienced conductors  
in acquiring practical skills and knowledge in professional choral singing, in being 
acquainted with its core repertoire, including Dvořák’s Stabat mater and Mozart’s  
Requiem, and singing with the Prague Philharmonic Choir at major concerts at home  
and abroad. Auditions for the Choral Academy for the 2021/2022 season will take place  
in October 2021.  
 
“I’m glad that in this way we can make it possible for voice students to amass new 

experience of working in a professional choir. I hope the Academy will broaden the scope 

of opportunities for their future careers in music; at the same time, it makes me equally 

happy that the PPC is given the chance to discover new talent who may join its ranks  

in the future.”  

 
Lukáš Vasilek 
PPC Principal Conductor 
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Předplatné PFS 
 
 

cyklus             počet koncertů    I. kategorie     II. kategorie     III. kategorie     IV. kategorie 
SBOROVÝ                             3         1 470 Kč          1 050 Kč             630 Kč              250 Kč 

 
SBOROVÝ CYKLUS: zahrnuje všechny koncerty, pořádané PFS ve Velkém sále Žofín 
a v Rudolfinu v sezoně 2021/2022. 
 
 
JEDNOTLIVÉ VSTUPENKY 
KONCERT 17. 12. a 18. 12. 2021 – Palác Žofín 
KONCERT 26. 3. 2022 – Rudolfinum 
KONCERT 3. 5. 2022 – Rudolfinum 
 

                                                     I. kategorie     II. kategorie     III. kategorie     IV. kategorie 
                                                            700 Kč            500 Kč             300 Kč              250 Kč 

 
 
BÝT ABONENTEM SE VYPLATÍ! 
Nákupem abonmá získáte o 20–40 % výhodnější vstupné oproti běžným cenám 
jednotlivých vstupenek, přenosnou abonentku a zajištěné své oblíbené místo v sále. 
Prodej abonmá v sezoně 2021/2022 bude zahájen 6. října 2021 v sídle PFS, 
Melantrichova 970/17b, Praha 1. Vstupenky na jednotlivé sborové koncerty PFS budou 
v prodeji od 1. listopadu 2021 online na www.colosseumticket.cz, dále v pokladně PFS, 
v pokladnách Rudolfina, v síti Colosseumticket a Ticketportal. 
 
Informace a rezervace abonmá a jednotlivých vstupenek:  
tel.: +420 224 267 538, e-mail: vstupenky@choir.cz 
 
 
SLEVY: 
Senioři nad 65 let, studenti do 26 let a děti do 15 let 
Sleva 50 % při nákupu jednotlivých vstupenek na koncerty Pražského filharmonického 
sboru při rezervaci předem na pokladně PFS (telefonicky nebo emailem). 
 
Pro skupinové objednávky, prosím, kontaktujte pokladnu PFS (vstupenky@choir.cz).  
Objednávky pro školní skupiny – na vzdělávací koncerty – vyřizuje oddělení edukativních 
programů (edukoncerty@choir.cz).

Mimořádná nabídka pro členy Klubu přátel PFS v sezoně 2021/2022:  
• 15 % sleva v kamenné prodejně Supraphon Musicpoint  
• zvýhodněné vstupenky na samostatné sborové koncerty 
• pravidelné informace o koncertech, setkáních a mimořádných událostech sboru  
• besedy s významnými umělci  
• 50 % sleva na předplatné časopisu Czech Music Quarterly o české hudbě v angličtině  
• 20 % sleva na vybrané koncerty orchestrů (FOK, SOČR) 
• speciální nabídka od informačního centra obce Nelahozeves 
 
Členství v Klubu přátel Pražského filharmonického sboru je bezplatné. 
 
Pro informace týkající se přihlášek a zvýhodněných vstupenek v rámci  
mimořádné nabídky volejte na telefonní číslo: 224 267 538 nebo pište  
na email: vstupenky@choir.cz 
 
 
PARTNEŘI 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SLEDUJTE NÁS 
www.filharmonickysbor.cz 
www.facebook.com/filharmonickysbor 
www.instagram.com/praguephilharmonicchoir 

Srdečně Vás zveme do Klubu přátel  
Pražského filharmonického sboru 

Klub přátel PFS Vám umožní být po celý rok v kontaktu s celým naším sborem  
a jeho úspěchy. S potěšením sledujeme narůstající počet členů, kterým děkujeme 
za přízeň. Také v sezoně 2021/2022 jsme pro stávající i nové členy připravili  
mnoho zajímavých benefitů.
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Žofín, Velký sál 
Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1 

Rudolfinum, Dvořákova síň 
Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1 
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Knihovní sál byl přestropen. Tím došlo k zachování fresky i štukové výzdoby, zčásti 
porušené vestavbou příček. K odkrytí původního stropu s freskou došlo až v r. 1978. 
V centru klenutého stropu jsou malby symbolických církevních a náboženských postav.  
Po obvodu sálu mezi prvky iluzivní architektury jsou čtyři výjevy symbolizující vědy, které  
se přednášely na univerzitě. Proti vchodu do sálu je to teologie, symbolizovaná servitou 
v řeholním hábitu, uctívajícím obraz Panny Marie. U vchodu do sálu je zobrazen soudce – 
představitel justice, a křeslo, přes které je přehozena stažená lidská kůže. Drasticky  
je tu předveden trest pro úplatné, nespravedlivé soudce. Na příčné stěně vlevo je 
personifikovaná medicína a botanika v podobě arabského učence, který ukazuje herbář. 
Snad je to připomínka osobnosti Křišťana z Prachatic, autora spisů Rané lékařství 
(chirurgie) a Bylinář (herbář), přestože byl katolíky zavržený utrakvista. Příčná stěna 
napravo zobrazuje geografa a matematika s globusem, kružítkem a rozvinutou mapou,  
na které je signatura autora fresek J. Hagera. Freska je na příčných stěnách ukončena 
drobnými malbami ve fialové monochromii, které zobrazují personifikace lidských 
vlastností a činností, vedoucích k poznání světa. Jemné štukové orámování kolem 
původních knižních skříní je rokokově něžné jak barevně, tak tvarově a není příliš 
poškozené, protože brzy po dokončení byl sál přestropen a tím výzdoba zachráněna. 
 
Tato část budovy byla po r. 1970 využita Městskou stranickou školou KSČ a uvolněna  
až v r. 1990. Po úpravách sál sloužil hudebním produkcím, několik let i zkouškám pěveckých 
sborů. Rovněž zde začala působit obnovená Týnská škola, navazující na tradici farní školy 
založené už ve 13. stol. Škola vždy pečovala i o výuku hudby a zpěvu a na tuto tradici 
a tradici Rečkovy koleje Collegium sanctissimae Mariae (založené r. 1438) navázala 
stejnojmenná vyšší odborná škola, vychovávající odborníky pro studium a provozování  
staré vokální i instrumentální hudby, sbormistrovství a péči o výtvarné a historické památky. 
Záměrem bylo též získání a citlivá úprava kostela sv. Michaela pro pořádání koncertů 
i výuku. Bohužel zasáhla bezohledná komercializace a rozhodování lidí neznalých významu 
historie. Kostel, přidělený státní knihovně, která zoufale potřebovala peníze na stavbu 
depozitáře, byl prodán společnosti Kontakt Moravia se záměrem upravit ho na banku. 
Zvláštní hrou osudu jediná zachovaná barokní freska v kostele se nacházela hned nad 
vchodem do zamýšlené banky a zobrazovala Ježíše Krista, vyhánějícího penězoměnce  
ze Šalamounova chrámu. Po složitých převodech majetku a velmi nešetrné a brutální 
přestavbě, zničení krypty a ostatků tam uložených, byl kostel využit k neuvěřitelně 
pokleslému představení Mysterium Franze Kafky, potom jako diskotéka a soukromý klub. 
 
V tomto krátkém přehledu historie a významu kostela a kláštera je zachycena řada 
historických zvratů. Naděje je v tom, že přes všechny bouře fyzické, duchovní a morální 
kostel i knihovní sál dál trvají a mohou se zase stát kulturním a kultivujícím centrem 
městského života pro budoucí časy. 
 
Milada Racková 
 

Nové sídlo PFS 
Historie Kostela sv. Michaela Archanděla a knihovního sálu  
 
 
Kostel sv. Michaela Archanděla je skrytý mezi domy Melantrichovy a Michalské ulice.  
Vznikl na základech původního staršího dvorce kolem poloviny 12. stol. a byl farním 
kostelem osady na křižovatce obchodních cest. Ve 13. stol. přistavěli jižní boční loď 
a západní kamennou věž. Kostel se stal největším na Starém Městě a dodnes jsou 
zachovány části původního zdiva. Na přelomu 13. a 14. stol. následovala raně gotická 
přístavba severní boční lodě. Radikálně byl kostel upraven za Karla IV. na halové trojlodí 
o pěti klenebních polích. 
 
Roku 1373 byl upraven okolní hřbitov a zvětšena fara. Kostel sehrál důležitou roli 
v reformačním hnutí. Od r. 1409 tu byl farářem Křišťan z Prachatic, podporovatel a přítel 
Jana Husa. J. Hus sem přicházel kázat a obhajovat své reformní ideje v učených 
disputacích. Farář Křišťan pak doprovázel Husa do Kostnice, kde byl uvězněn, ale na zásah 
císaře Zikmunda propuštěn. Po návratu r. 1414 zde podával svátost oltářní pod obojí. 
Křišťan nebyl jen učený teolog, ale i lékař, botanik, matematik a astronom, který měl 
zásluhu na výpočtu astronomických údajů pražského orloje. Patřil k umírněným utrakvistům 
a nesouhlasil s rozpoutaným násilím. Radikální utrakvisté ho vyhnali a kostel byl zpustošen. 
Křišťan se mohl vrátit až po dvou letech. Byl šestkrát zvolen rektorem Karlovy univerzity 
a spolu s měšťanem Janem Rečkem zakladatelem Rečkovy koleje pro dvanáct studentů. 
 
Po odeznění husitských bouří byl kostel opraven a opět se stal centrem duchovního  
života obce. V kryptě kostela byly pohřbívány význačné osobnosti, ovlivňující naše  
dějiny. V rámci kostela vzniklo literátské bratrstvo – jeden z prvních spolků pečujících 
o chrámovou hudbu a zpěv. Z r. 1439 se dochovala zpráva o jejich činnosti a z r. 1587  
je zachován Svatomichalský kancionál, česky psaný iluminovaný soubor písní, zachycený 
na 478 listech. 
 
V r. 1621 (po Bílé hoře) museli kněží podobojí odejít a císař Ferdinand II. r. 1627 předal farní 
kostel řádu servitů, kteří ho upravili pro řádové účely. Servité k nám přišli na žádost Karla 
IV. již v r. 1360 a byl jim původně určen dodnes zachovaný Kostel Panny Marie Na trávníčku 
(Na slupi), ke kterému přistavili klášter. Posláním řádu bylo vyučovat a šířit kult Panny Marie 
– proto servité = služebníci Panny Marie. Klášter byl zcela zničen a servité vyhnáni nebo 
zabiti při dobývání Vyšehradu husity r. 1420. Vrátili se do Prahy až r. 1627 po vítězství 
katolíků na Bílé hoře. Ferdinand II. jim přidělil kostel sv. Michaela a získali i okolní opuštěné 
domy. Postupné úpravy vyvrcholily barokní přestavbou kostela i kláštera podle plánů 
stavitele Ignáce de Preé a Antonína Müllera. Kostel byl bohatě umělecky vybaven, stejně 
jako klášter, z něhož se zachoval knihovní sál s freskou Josefa Hagera z doby  
kolem r. 1750. 
 
Josef II. r. 1786 zrušil kostel i klášter, kde žilo 23 řeholníků. Mobiliáře byly rozprodány 
a kostel byl 200 let skladištěm – především papíru a petroleje (!). Klášter byl upraven  
na byty. 
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invitation back in 1360, were originally allocated the Church of Our Lady on the Lawn in 
Prague, to which they annexed a monastery, which was destroyed by the Hussites in 1420. 
The propagators of the cult of the Virgin Mary were either killed or chased out, and would 
only return to Prague in 1627. Besides the Church of Saint Michael, the Servites also 
acquired the neighbouring houses their owners had abandoned. They rebuilt the church 
and the monastery in Baroque style according to the plans of the architects Ignác de  
Preé and Antonín Müller, and furnished them with exquisite interior décor. The surviving 
Baroque Library Hall features Josef Hager’s fresco dating from ca. 1750. 
 
In 1786, Emperor Joseph II abolished both the church and the monastery, at the time 
housing 23 friars. The furniture and other movables were sold and the church was turned 
into a warehouse, and would remain so over the next two centuries, mainly storing paper 
and oil (!). The monastery was converted into a residential complex. 
 
The Baroque Library Hall received a new ceiling, which preserved the fresco and stucco 
decorations, partially corrupted by inbuilt partitions. In 1978, the restored original overhead 
vault was unveiled, with the centre of the fresco featuring church and religious figures. 
Elements of optically illusive architecture along the hall’s periphery include four scenes 
symbolising the sciences that were taught at the Prague university at the time. Opposite 
the entrance, theology is represented by a Servite in a habit worshipping the Virgin Mary. 
A painting next to the entrance depicts a member of the judiciary and a chair with a human 
skin hanging over it, a gruesome reminder of the punishment awaiting corrupt, unjust 
judges. The transverse wall on the left bears a painting with personifications of medicine 
and botany in the form of an Arab scholar holding a herbarium – perhaps, notwithstanding 
his being an Ultraquist reprobated by Catholics, referring to Křišťan of Prachatice, who 
wrote several major medical treatises, including Herbarius, on the medicinal use of plants. 
The transverse wall on the right features a depiction of a geographer and a mathematician 
with a globe, trammel and unfolded map, bearing the signature of the fresco’s creator,  
J. Hager. The fresco ends on the transverse walls with small violet monochromes, 
representing personifications of the human qualities and activities leading to learning of 
the world. The fine stucco framing of the original book cabinets is tenderly Rococo, both  
in terms of colour and shape, and is relatively well preserved, as the new ceiling provided 
protection to the décor.  
 
After 1970, the library was seized and used by the Communist Party as a training centre, 
and only reopened in 1990. Following its modifications, the hall hosted music events and, 
for several years, served for choirs as a rehearsal room. It was also used by the revived 
Týn School, which linked up to the tradition of the parish school established back in  
the 13th century, teaching music and singing. The tradition of the aforementioned Reček 
College (Collegium sanctissimae Mariae) was embraced by a school of the same name, 

The Prague Philharmonic Choir’s new Residence  
History of the Church of Saint Michael the Archangel and the Library Hall 
 
 
The Church of Saint Michael the Archangel in Prague is situated near the Old Town 
Square, between Melantrichova and Michalská streets. It was built around the middle  
of the 12th century on the foundations of an older structure as a parish church of 
a settlement on the crossroads of trade routes. In the 13th century, the southern side aisle 
and the west-facing stone tower were annexed, which made the Saint Michael the largest 
church in the Old Town. Parts of the original masonry have survived to the present day.  
In the late 13th and the early 14th centuries, the early Gothic north-facing side aisle was  
built. During the reign of Charles IV, the church underwent significant structural changes, 
with the hall encompassing three aisles and five vaults. 
 
In 1373, the adjacent cemetery was modified and the rectory enlarged. The Church of  
Saint Michael the Archangel played a major role in the Reformation movement in Bohemia. 
From 1409, the post of vicar was held by Křišťan (Cristannus) of Prachatice, a supporter  
and friend of the priest and religious reformer Jan Hus, who celebrated masses  
at the church, preaching revolutionary ideas in his sermons. Křišťan accompanied  
Hus to Konstanze (Constance), where he was imprisoned, but soon released upon  
the intervention of Emperor Sigismund. After returning to Prague, in 1414, he administered  
at the Church of Saint Michael the Archangel Holy Communion under both kinds  
(sub utraque specie, bread and wine). Besides being an erudite theologian, Křišťan was 
a renowned physician, botanist, mathematician and astronomer, who also participated  
in the creation of the Prague astronomical clock. A moderate Ultraquist, he refused 
violence, as a result of which the radical members of the Hussite movement chased him 
out of his parish and devastated the Church of Saint Michael. Křišťan would only come 
back two years later. He was a master of Charles University, where he spent his entire 
academic career in different positions, including dean and rector (elected six times). 
Together with the Old Town citizen Jan Reček, in 1438 he founded the Reček College 
(Collegium sanctissimae Mariae), originally attended by twelve students. After the Hussite 
wars had subsided, the Church of Saint Michael the Archangel was repaired, became  
the property of the Lutherans and went on to serve as a centre of the local community’s 
spiritual life. Distinguished historical figures were buried in its crypt.  
 
A literary brotherhood, one of the first societies dedicated to sacred music and singing, 
was established within the church. Attesting to its activities are several documents, 
including a report dating from 1439. The 1587 Saint Michael hymnbook, written in Czech, 
encompasses a collection of hymns on 478 sheets. 
 
In the wake of the Protestants’ defeat in the Battle of White Mountain in 1621, the 
Ultraquists were compelled to leave and the church was taken over by the Catholics.  
In 1627, Emperor Ferdinand II handed the parish over to the Order of Servants of Mary,  
who adapted it to their purposes. The Servites, who arrived in Bohemia upon Charles IV’s 
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training specialists for studying and performing early vocal and instrumental music, choir 
mastering and conservation of artistic and historical monuments. One of the intentions  
was to acquire the Church of Saint Michael the Archangel and accommodate its premises 
for concerts and educational purposes. Unfortunately, reckless commercial interests 
prevailed and decisions were made by persons ignorant of the significance of history.  
The church, allocated to the State Library, which desperately needed funds for building 
a depository, was sold to the Kontakt Moravia company, which converted it to a bank. 
Coincidentally, the one and only surviving Baroque fresco in the church, right above  
the entrance, depicts Jesus Christ casting out moneychangers from the Temple in 
Jerusalem. After complicated transfers of property and a very inconsiderate, brutal 
reconstruction, devastation of the crypt and the human remains laid to rest there,  
the church was made use to host an extremely hollow production titled The Mystery  
of Franz Kafka, and subsequently as a disco and private club. 
 
This brief summary of the past and the importance of the church and monastery captures 
a number of historical twists and turns. Let us hope that, irrespective of all physical, 
spiritual and moral turbulences, the Church of Saint Michael the Archangel and the 
Baroque Library Hall will one day again become a cultural centre cultivating the life  
in Prague and remain so in the future. 
 
Milada Racková 
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Výběr nahrávek / Selected Recordings 

ANTONÍN DVOŘÁK 
Requiem, Te Deum 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
Jiří Bělohlávek, Jakub Hrůša 
 
Decca 2020 

FRANCO FACCIO 
Amleto 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Paolo Carignani 
 
Naxos 2019 
 

LEOŠ JANÁČEK  
Glagolská mše / Glagolitic Mass 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
Jiří Bělohlávek 
 
Decca 2018

BOHUSLAV MARTINŮ 
Kytice / Bouquet of Flowers 
JAN NOVÁK 
Filharmonické tance / Philharmonic Dances 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu /  
Prague Radio Symphony Orchestra 
Tomáš Netopil 
 
Supraphon 2017 
Recording of the Month, MusicWeb International (2018)

BOHUSLAV MARTINŮ 
Epos o Gilgamešovi / The Epic of Gilgamesh 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
Manfred Honeck 
 
Supraphon 2017 
Disc of the Week, BBC Radio 3 (2017) 
Sunday Times, Album of the Week (2017) 
Sunday Times, Albums of the Year (2017) 
Diapason d’Or, Diapason Magazine (2018)

ANTONÍN DVOŘÁK 
Stabat mater 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic 
Jiří Bělohlávek 
 
Decca 2017 
Diapason d’Or de l’Année, Diapason Magazine (2017) 
The Choice of TV Art (2018)
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BOHUSLAV MARTINŮ 
Kantáty / Cantatas 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
 
Supraphon 2016 
Gramophone Editor’s Choice (2017) 
BBC Music Choice, BBC Music Magazine (2017) 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
The Beethoven Journey 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Mahler Chamber Orchestra 
Leif Ove Andsnes 
 
Sony Classical 2014 

LEOŠ JANÁČEK 
Glagolská mše / Glagolitic Mass 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu /  
Prague Radio Symphony Orchestra 
Tomáš Netopil 
 
Supraphon 2014 
 

BERNSTEIN | KODÁLY | JANÁČEK 
Chichesterské žalmy / Missa brevis / Otčenáš   
Chichester Psalms / Missa brevis / Our Father 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
 
Radioservis 2012
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GIUSEPPE VERDI 
Rigoletto 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Enrique Mazzola 
 
Unitel Classica 2019

FRANCO FACCIO  
Hamlet 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Paolo Carignani 
 
Naxos 2019

BERTHOLD GOLDSCHMIDT  
Beatrice Cenci 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Johannes Debus 
 
Unitel Classica 2019

GIOACHINO ROSSINI  
Mojžíš v Egyptě / Moses in Egypt 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Enrique Mazzola 
 
Unitel Classica 2018
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GEORGES BIZET  
Carmen 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Paolo Carignani 
 
Unitel Classica 2017 

JACQUES OFFENBACH  
Hoffmannovy povídky / The Tales of Hoffmann 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Johannes Debus 
 
Unitel Classica 2016

ANDRÉ TCHAIKOVSKY 
Kupec Benátský / The Merchant of Venice 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Erik Nielsen 
 
Unitel Classica 2013

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Kouzelná flétna / The Magic Flute 
 
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir 
Lukáš Vasilek 
Vídeňští symfonikové / Wiener Symphoniker 
Patrick Summers  
 
Unitel Classica 2013
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INZ
PRÁVĚ V PRODEJI

Abonmá i jednotlivé 
vstupenky

Česká filharmonie

Semjon Byčkov šéfdirigent

126. SEZONA

WWW.CESK AF ILHARMONIE .CZ
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INZ INZ
nová urtextová edice 

varhanní verze 
new Urtext edition 

of the organ version

poprvé s přidaným hlasem 
violoncell a kontrabasů ad libitum

for the fi rst time with additional 

cello and double bass part ad libitum

www.baerenreiter.cz • www.baerenreiter.com
www.nasenoty.cz

A N TO N Í N  DVO Ř Á K

Mše D dur op. 86 
Mass in D major Op. 86

Bärenreiter Urtext, editor Haig Utidjian 
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INZ INZ

Vaše oči do světa 
klasické hudby

Jiný pohled na klasickou hudbu a jazz 
rozhovory a seriály / komentáře / kritiky

 analýzy / recenze nahrávek
www.casopisharmonie.cz

Harmonie - vyska - 130x190.indd   1 13.7.2021   10:04:45
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INZ

P O T L E S K

WWW.GOLDFINGER-PORCELAN.EU
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Kontakty na vstupenky  
 
 
PRODEJ ABONENTNÍCH VSTUPENEK  
Prodej abonmá na sezonu 2021/2022 začíná 6. října 2021, 12.00 hodin.  
Abonentní vstupenky je možné rezervovat a zakoupit:  
• hotově v pokladně Pražského filharmonického sboru (Melantrichova 970/17b, Praha 1)  
• rezervovat e-mailem: vstupenky@choir.cz nebo telefonicky: +420 224 267 538 
 
 
VSTUPENKY NA JEDNOTLIVÉ KONCERTY  
Prodej jednotlivých vstupenek na koncerty, pořádané Pražským filharmonickým sborem  
v sezoně 2021/2022, začíná 1. listopadu 2021, 10.00 hodin.  
 
Jednotlivé vstupenky v prodeji:  
• v pokladně Pražského filharmonického sboru (Melantrichova 970/17b, Praha 1)  
• v pokladnách České filharmonie v Rudolfinu (vstup z ulice 17. listopadu, Praha 1) 
• online na www.colosseumticket.cz   
• online přes www.ticketportal.cz 
• hodinu před začátkem v místě konání koncertu (Žofín, Rudolfinum) 
 
 
PRODEJNÍ MÍSTA: 
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR – abonmá a jednotlivé vstupenky 
Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha 1 
Otevírací doba pokladny: pondělí a středa, 9.30 – 13.30 hodin 
Tel.:+420 224 267 538, e-mail: vstupenky@choir.cz 
platba pouze hotově 
 
POKLADNY RUDOLFINA – jednotlivé vstupenky 
Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 (vstup z ulice 17. listopadu) 
Otevírací doba pokladen: pondělí – pátek, 10.00 – 18.00 hodin 
Tel.: +420 227 059 227, e-mail: info@ceskafilharmonie.cz 
 
COLOSSEUM TICKET – jednotlivé vstupenky 
Nejbližší prodejní místo: Obecní dům, Náměstí Republiky 1090/5, Praha 1 
Otevírací doba pokladny: pondělí – neděle, 10.00 – 19.00 hodin 
Více informací o prodejních místech na www.colosseumticket.cz  
 
Více informací o vstupenkách na www.filharmonickysbor.cz/o-nas/abonma-pfs/


