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O SBORU

Kühnův smíšený sbor je dobrovolným 
původně jako ženský sbor
Kühna, přední osobnosti novodobého českého sborového umění.
připojeny mužské hlasy. Sbor n
umělecké hodnoty prováděním sborových a vokálně
 

Kühnův smíšen

sboru) zejména tím, že sdružuje a přijímá jako své členy schopné a nadané 

jim odborný růst a vyvíjí veřejnou uměleckou činnost; svou zkouškovou přípravou sleduje 

neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů, spolupracuje s hudebními a jinými 

institucemi, nahrávacími společnostmi, rozhlasem, televizí a f

koncerty.

 

Pozornost 

kantátové a a

i zahraničními orchestry, nahráv

zkouškovou přípravou sleduje neustálé zvyšování profesionality koncertních výkonů.

 

V současné době má Kühnův smíšený sbor 

hlasových skupinách je vyrovnan

jednotlivé projekty určuje sbormistr obsazení jednotlivých hlasů. Zpěváci nejsou zaměstnanci 
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sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

víkendy. T

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

 

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především hon

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

drobný spotřební materiál, aj.

 

Protože Kühnův smíš

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

Magistrátu hl. m. Prahy, Fond

Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

 

V letech 2015

podpořený z Nors

představil světové premiéry souča

 

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

Kühnův smíšený sbor je 
 
Orgány sboru jsou:
• Shromáždění 
• Uměleckosprávní rada
 
USR zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a 
 
Členy USR jsou: 
skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny, RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, čl
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granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

Magistrátu hl. m. Prahy, Fond
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zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

V letech 2015–2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kult

podpořený z Nors

představil světové premiéry souča
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Orgány sboru jsou: 
Shromáždění 
Uměleckosprávní rada

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
pokladníka, archiváře a 

leny USR jsou: Ivana Francánová, 
skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny, RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
Lajnerová, člen pro ekonomické záležitosti.
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(dále jen USR)

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
člena pro ekonomické

Ivana Francánová, vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny, RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

en pro ekonomické záležitosti.

  

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

ěleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především hon

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady př

ený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí o 

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře 

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů či 

Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele.

2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kult

kých fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

sných českých a norských autorů.

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU

spolkem (z.s.). 

(dále jen USR) 

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. 
ekonomické záležitosti

vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny, RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

en pro ekonomické záležitosti. 

 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

ěleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především hon

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

archivu, půjčovné notového materiálu, cestovní náklady při přejezdech na místa koncertů, 

ený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí o 

granty. V tomto ohledu již díky grantové podpoře grantu EHP, 

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů či 

Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

zaměřené na jednotlivé významné nebo jubilující skladatele. 

2016 sbor úspěšně zrealizoval vlastní kulturně

kých fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

sných českých a norských autorů.

ORGANIZACE KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 

zajišťuje organizační a hospodářskou činnost sboru. Je složená z vedoucích hlasových skupin, 
záležitosti.USR má 7 členů. 

vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny, RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

ěleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

zejména honoráře z provedených koncertů. Výdaje tvoří především honoráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

i přejezdech na místa koncertů, 

ený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí o 

grantu EHP, Ministerstva kultury ČR

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů či 
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urně-sociální projekt Zpívejme! 
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sných českých a norských autorů. 
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vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny, RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

 

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

ěleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální

Kühnův smíšený sbor zkouší v pronajaté učebně budovy ČVUT na Karlově náměstí v Praze 2

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

oráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

i přejezdech na místa koncertů, 

ený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí o 

Ministerstva kultury ČR

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů či 

Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

sociální projekt Zpívejme! 

kých fondů. V rámci něj zorganizoval řadu workshopů a koncertů, kde 

složená z vedoucích hlasových skupin, 

vedoucí hlasové skupiny, Miroslava Dámcová, vedoucí hlasové 
skupiny, Mgr. Martin Rudovský, vedoucí hlasové skupiny, RNDr. Jan Holub, CSc. vedoucí hlasové 
skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 

  

sboru, každý má své občanské povolání. Zkoušky tedy připadají na večerní hodiny, výjimečně 

ěleso však vychází vstříc požadavkům pořadatelů jednotlivých koncertů a v případě 

zkoušky nebo koncertu zasahujícího do pracovní doby jednotlivých členů jsou tito připraveni 

požádat zaměstnavatele o dovolenou z práce a podat vysoce kvalitní a profesionální výkon. 

Praze 2. 

Zdrojem příjmů Kühnova smíšeného sboru jsou zejména příjmy z provozování umělecké činnosti, 

oráře členů sboru, jimž 

jsou ihned po provedení koncertu vypláceny a dále platby za pronájem zkušebny, místnosti 

i přejezdech na místa koncertů, za 

ený sbor připravuje projekty i samostatně, využívá možnosti žádostí o 

Ministerstva kultury ČR, 

kultury Ministerstva kultury ČR, OSA, Nadaci Bohuslava Martinů či 

Nadaci Život umělce mohl připravit koncerty zaměřené na různá slohová období, či tematicky 

sociální projekt Zpívejme! 
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skupiny, Ing. Zdeňka Průšková pokladník, Mgr. Veronika Šindelová, archivář, Mgr. Markéta 
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ávního orgánu) jsou sbormistři
Navrátilová, a manažerka Kateřina Zelenková 

u úroveň sboru pečuje sbormistr sboru. 
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Přehled činnosti Kühnova

Počet událostí

Počet koncertů

Počet představení v

 

 

4. 1. 2018, 
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

10. 1.2018 Praha, Smetanova síň, Obecní dům
Z. Liška: Obchod na korze
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel
promítání filmu s

4. 2. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

8. 3. 2018, Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně 
L. Hurník: Křížová cesta
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Ist

9. 3. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

25. 3. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
L. Hurník: Křížová cesta
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: 

11. 4. 2018, 
křižovatky“
M. Lauridsen: O magnum mysterium (1994) 
A. Schnittke: Three sacred hymn´s (1984)
U. Sisask: Gloria Patri (1988) 
J. Trtík: Můj Ježíši 
J. Trtík: Friede auf Erden (2018) 
E. Whitacre: Five Hebrew Love Songs pro sbor a smyčcový kvartet (1996)
Zemlinsky Quartet, Daniela Valtová
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Přehled činnosti Kühnova

událostí celkem

Počet koncertů 

Počet představení v 

4. 1. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

10. 1.2018 Praha, Smetanova síň, Obecní dům
Z. Liška: Obchod na korze
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel
promítání filmu s živou hudbou

4. 2. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

8. 3. 2018, Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně 
L. Hurník: Křížová cesta
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Ist

9. 3. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

25. 3. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
L. Hurník: Křížová cesta
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: 

11. 4. 2018, Praha, Kostel Církve československé husitské
křižovatky“ 
M. Lauridsen: O magnum mysterium (1994) 
A. Schnittke: Three sacred hymn´s (1984)
U. Sisask: Gloria Patri (1988) 
J. Trtík: Můj Ježíši – 
J. Trtík: Friede auf Erden (2018) 
E. Whitacre: Five Hebrew Love Songs pro sbor a smyčcový kvartet (1996)
Zemlinsky Quartet, Daniela Valtová
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Přehled činnosti Kühnova

celkem 

 Národním divadle

Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení 

10. 1.2018 Praha, Smetanova síň, Obecní dům
Z. Liška: Obchod na korze 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel

živou hudbou 

4. 2. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení 

8. 3. 2018, Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně 
L. Hurník: Křížová cesta 
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Ist

9. 3. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení 

25. 3. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
L. Hurník: Křížová cesta 
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: 

Praha, Kostel Církve československé husitské

M. Lauridsen: O magnum mysterium (1994) 
A. Schnittke: Three sacred hymn´s (1984)
U. Sisask: Gloria Patri (1988) – výběr

 revidovaná verze 
J. Trtík: Friede auf Erden (2018) 
E. Whitacre: Five Hebrew Love Songs pro sbor a smyčcový kvartet (1996)
Zemlinsky Quartet, Daniela Valtová

 

Přehled činnosti Kühnova smíšeného sboru v roce 201

Národním divadle 

Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark

10. 1.2018 Praha, Smetanova síň, Obecní dům

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel
 

4. 2. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark

8. 3. 2018, Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně 

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

9. 3. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark

25. 3. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

Praha, Kostel Církve československé husitské

M. Lauridsen: O magnum mysterium (1994) 
A. Schnittke: Three sacred hymn´s (1984) 

výběr – česká premiéra
revidovaná verze – světová premiéra

J. Trtík: Friede auf Erden (2018) – světová premiéra
E. Whitacre: Five Hebrew Love Songs pro sbor a smyčcový kvartet (1996)
Zemlinsky Quartet, Daniela Valtová-Kosinová, varhany, 

  

smíšeného sboru v roce 201

Praha, Nová scéna Národního divadla 
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark 

10. 1.2018 Praha, Smetanova síň, Obecní dům 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel

4. 2. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla 
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark 

8. 3. 2018, Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně 

ván Dénes 

9. 3. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla 
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark 

25. 3. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

István Dénes 

Praha, Kostel Církve československé husitské

M. Lauridsen: O magnum mysterium (1994) – česká premiéra

česká premiéra 
světová premiéra

světová premiéra 
E. Whitacre: Five Hebrew Love Songs pro sbor a smyčcový kvartet (1996)

Kosinová, varhany, 

 

smíšeného sboru v roce 201

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel 

8. 3. 2018, Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně  

25. 3. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

Praha, Kostel Církve československé husitské – Vlastní koncertní cyklus „Duchovní 

česká premiéra 

 
světová premiéra 

E. Whitacre: Five Hebrew Love Songs pro sbor a smyčcový kvartet (1996)
Kosinová, varhany, dirigent: Lenka Navrátilová

 

smíšeného sboru v roce 2018  

Vlastní koncertní cyklus „Duchovní 

E. Whitacre: Five Hebrew Love Songs pro sbor a smyčcový kvartet (1996) 
dirigent: Lenka Navrátilová
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Vlastní koncertní cyklus „Duchovní 

dirigent: Lenka Navrátilová 

  

Vlastní koncertní cyklus „Duchovní 
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18. 4. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

20. 4. 2018, Praha, Forum Karlín, 
TWO STEPS FROM HELL
PRAGA SINFONIETTA, dirige

22. 4. 2018, Praha, Rudolfinum, 
TRUE STORIES GALA
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

1. 5. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický 
divadelní představení

10. 5. 2018, Praha, Rudolfinum
C. Orff: CARMINA BURANA
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK , dirigent: Petr Vronský

13. 5. 2018, Bor u Tachova, 
L. van Beethoven: Mše C dur
Ensemble 1

20. 5. 2018, Ústí nad Orlicí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
J. Kocián: Slavnostní mše
Pražská komorní filharmonie, dirigent: Jan Talich

23. 5. 2018, Hradec Králové, Sál Filharmonie Hradec Králové
L. Janáček: Glagolská mše
Filharmonie Hradec Králové, dirigent:

29. 5. 2018, Praha, Obecní dům, 
 J. Novák: Dido
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,

19. 6. 2018, Praha, Obecní dům, 
P. Mascagni: Messa di Gloria
Český národní symfonický orchestr, dirigent: 

27. + 28. 6. 2018, Praha, Obecní dům, 
 L. Janáček: Glagolská mše
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,

15. 7. 2018, Praha, Obecní dům
Ennio Morricone: Musica Assoluta
Český národní symfonický orchestr, dirigent:  Ennio M
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D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení

20. 4. 2018, Praha, Forum Karlín, 
TWO STEPS FROM HELL
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Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

1. 5. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický 
divadelní představení

10. 5. 2018, Praha, Rudolfinum
C. Orff: CARMINA BURANA
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK , dirigent: Petr Vronský

13. 5. 2018, Bor u Tachova, 
L. van Beethoven: Mše C dur
Ensemble 18+, dirigent: Marek Vorlíček

20. 5. 2018, Ústí nad Orlicí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
J. Kocián: Slavnostní mše
Pražská komorní filharmonie, dirigent: Jan Talich

23. 5. 2018, Hradec Králové, Sál Filharmonie Hradec Králové
anáček: Glagolská mše

Filharmonie Hradec Králové, dirigent:

29. 5. 2018, Praha, Obecní dům, 
J. Novák: Dido 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,

19. 6. 2018, Praha, Obecní dům, 
P. Mascagni: Messa di Gloria
Český národní symfonický orchestr, dirigent: 

27. + 28. 6. 2018, Praha, Obecní dům, 
L. Janáček: Glagolská mše

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,

7. 2018, Praha, Obecní dům
Ennio Morricone: Musica Assoluta
Český národní symfonický orchestr, dirigent:  Ennio M

Výroční zpráva 2018 

18. 4. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark
divadelní představení 

20. 4. 2018, Praha, Forum Karlín, 
TWO STEPS FROM HELL 
PRAGA SINFONIETTA, dirigent: Petr Pololáník

22. 4. 2018, Praha, Rudolfinum, 
 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

1. 5. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický 
divadelní představení  

10. 5. 2018, Praha, Rudolfinum 
C. Orff: CARMINA BURANA 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK , dirigent: Petr Vronský

13. 5. 2018, Bor u Tachova, Hudební léto Borska 
L. van Beethoven: Mše C dur 

8+, dirigent: Marek Vorlíček

20. 5. 2018, Ústí nad Orlicí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
J. Kocián: Slavnostní mše 
Pražská komorní filharmonie, dirigent: Jan Talich

23. 5. 2018, Hradec Králové, Sál Filharmonie Hradec Králové
anáček: Glagolská mše 

Filharmonie Hradec Králové, dirigent:

29. 5. 2018, Praha, Obecní dům, 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,

19. 6. 2018, Praha, Obecní dům, 
P. Mascagni: Messa di Gloria 
Český národní symfonický orchestr, dirigent: 

27. + 28. 6. 2018, Praha, Obecní dům, 
L. Janáček: Glagolská mše 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,

7. 2018, Praha, Obecní dům, 
Ennio Morricone: Musica Assoluta
Český národní symfonický orchestr, dirigent:  Ennio M

 

18. 4. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark

20. 4. 2018, Praha, Forum Karlín, Film Music Prague Festival

nt: Petr Pololáník

22. 4. 2018, Praha, Rudolfinum, Film Music Prague Festival

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: 

1. 5. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark

 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK , dirigent: Petr Vronský

Hudební léto Borska 

8+, dirigent: Marek Vorlíček  

20. 5. 2018, Ústí nad Orlicí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

Pražská komorní filharmonie, dirigent: Jan Talich

23. 5. 2018, Hradec Králové, Sál Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Andreas Sebastian Weiser

29. 5. 2018, Praha, Obecní dům, MHF Pražské jaro

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Andrej Borejko

19. 6. 2018, Praha, Obecní dům, MHF Prague 

Český národní symfonický orchestr, dirigent: 

27. + 28. 6. 2018, Praha, Obecní dům, Závěrečný koncert sezony FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Pietari Inkinen

, MHF Prague Proms
Ennio Morricone: Musica Assoluta 
Český národní symfonický orchestr, dirigent:  Ennio M

  

18. 4. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla 
D. Šostakovič: Orango & Antiformalistický jarmark 

Film Music Prague Festival

nt: Petr Pololáník  

Film Music Prague Festival

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent: Chuhei IWASAKI

1. 5. 2018, Praha, Nová scéna Národního divadla 
jarmark 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK , dirigent: Petr Vronský

Hudební léto Borska - zahajovací koncert

20. 5. 2018, Ústí nad Orlicí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

Pražská komorní filharmonie, dirigent: Jan Talich 

23. 5. 2018, Hradec Králové, Sál Filharmonie Hradec Králové

Andreas Sebastian Weiser

MHF Pražské jaro 

dirigent: Andrej Borejko

MHF Prague Proms 

Český národní symfonický orchestr, dirigent: Marcello ROTA

Závěrečný koncert sezony FOK

dirigent: Pietari Inkinen

MHF Prague Proms 

Český národní symfonický orchestr, dirigent:  Ennio Morricone

 

Film Music Prague Festival 

Film Music Prague Festival 

Chuhei IWASAKI 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK , dirigent: Petr Vronský 

zahajovací koncert 

20. 5. 2018, Ústí nad Orlicí, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Festival Kociánov

23. 5. 2018, Hradec Králové, Sál Filharmonie Hradec Králové 

Andreas Sebastian Weiser 

dirigent: Andrej Borejko 

Marcello ROTA 

Závěrečný koncert sezony FOK

dirigent: Pietari Inkinen 

orricone 

 

 

  

Festival Kociánovo Ústí

Závěrečný koncert sezony FOK 

 

o Ústí 

  



 

Výroční zpráva 2018

19. 7. 2018, Praha, Smetanova síň Obecního domu, 
Hollywood Night vol. 21
Český národní symfonický 

2. 9. 2018, Praha, Hlahol, 
Po stopách A. Dvořáka
Kühnův smíšený sbor, sbormistr: Jaroslav Brych, klavír: Lenka Navrátilová

7. 9. 2018 Praha, 
Z. Liška: Obchod na korze
Symfonický 
promítání filmu s

21. 9. 2018, Praha, Národní divadlo
Slavnostní koncert k
Orchestr Národního divadla, dirigent: Jaroslav Kyzlink

28. 9. 2018, Praha, Národní
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

6. 10. 2018, Praha, Rudolfinum
Pocta českým filmům a pohádkám vol 4.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

23. 10. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
Mozart a Haydn
Symfonický 

27. 10. 2018, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše
divadelní představení

28. 10. 2018, Domažlice
A. Dvořák: Stabat Mater
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

9. 11. 2018, Hradec Králové, sál Filharmonie Hradec Králové
J. Filas: Requiem
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

11. 11. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
J. Filas: Requiem
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

21. 11. 2018, 
G.Verdi: Pater Noster
M. Schneider
Z. Lukáš: Pater Noster
T. Surovíková: Pater Noster
R. Hejnar: Pater Noster

Výroční zpráva 2018

19. 7. 2018, Praha, Smetanova síň Obecního domu, 
Hollywood Night vol. 21
Český národní symfonický 

2018, Praha, Hlahol, 
Po stopách A. Dvořáka
Kühnův smíšený sbor, sbormistr: Jaroslav Brych, klavír: Lenka Navrátilová

7. 9. 2018 Praha, Památník ticha, Nádraží Bubny
Z. Liška: Obchod na korze
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel
promítání filmu s živou hudbou

21. 9. 2018, Praha, Národní divadlo
Slavnostní koncert k
Orchestr Národního divadla, dirigent: Jaroslav Kyzlink

28. 9. 2018, Praha, Národní
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

6. 10. 2018, Praha, Rudolfinum
Pocta českým filmům a pohádkám vol 4.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

. 10. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
Mozart a Haydn 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

27. 10. 2018, Praha, Národní divadlo
B. Smetana: Libuše 
divadelní představení

28. 10. 2018, Domažlice
A. Dvořák: Stabat Mater
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

. 2018, Hradec Králové, sál Filharmonie Hradec Králové
J. Filas: Requiem 
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

11. 11. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
J. Filas: Requiem 
Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

21. 11. 2018, Praha, Modlitebna Církve evangelické
G.Verdi: Pater Noster
M. Schneider-Trnavský: Otče náš
Z. Lukáš: Pater Noster
T. Surovíková: Pater Noster
R. Hejnar: Pater Noster

Výroční zpráva 2018 

19. 7. 2018, Praha, Smetanova síň Obecního domu, 
Hollywood Night vol. 21 
Český národní symfonický orchestr, dirigent:  Carl Davis

2018, Praha, Hlahol, Dvořákova Praha
Po stopách A. Dvořáka 
Kühnův smíšený sbor, sbormistr: Jaroslav Brych, klavír: Lenka Navrátilová

Památník ticha, Nádraží Bubny
Z. Liška: Obchod na korze 

orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel
živou hudbou 

21. 9. 2018, Praha, Národní divadlo
Slavnostní koncert k výročí 100. založení Československa
Orchestr Národního divadla, dirigent: Jaroslav Kyzlink

28. 9. 2018, Praha, Národní divadlo
 

divadelní představení 

6. 10. 2018, Praha, Rudolfinum 
Pocta českým filmům a pohádkám vol 4.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

. 10. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy

orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

27. 10. 2018, Praha, Národní divadlo
 

divadelní představení 

28. 10. 2018, Domažlice 
A. Dvořák: Stabat Mater 
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

. 2018, Hradec Králové, sál Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

11. 11. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

Praha, Modlitebna Církve evangelické
G.Verdi: Pater Noster 

Trnavský: Otče náš
Z. Lukáš: Pater Noster 
T. Surovíková: Pater Noster 
R. Hejnar: Pater Noster 

 

19. 7. 2018, Praha, Smetanova síň Obecního domu, 

orchestr, dirigent:  Carl Davis

Dvořákova Praha 

Kühnův smíšený sbor, sbormistr: Jaroslav Brych, klavír: Lenka Navrátilová

Památník ticha, Nádraží Bubny

orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel
 

21. 9. 2018, Praha, Národní divadlo 
výročí 100. založení Československa

Orchestr Národního divadla, dirigent: Jaroslav Kyzlink

divadlo 

 
Pocta českým filmům a pohádkám vol 4. 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

. 10. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy

orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

27. 10. 2018, Praha, Národní divadlo 

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

. 2018, Hradec Králové, sál Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

11. 11. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes

Praha, Modlitebna Církve evangelické

Trnavský: Otče náš 

  

19. 7. 2018, Praha, Smetanova síň Obecního domu, MHF Prague Proms

orchestr, dirigent:  Carl Davis

 

Kühnův smíšený sbor, sbormistr: Jaroslav Brych, klavír: Lenka Navrátilová

Památník ticha, Nádraží Bubny 

orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel

výročí 100. založení Československa
Orchestr Národního divadla, dirigent: Jaroslav Kyzlink 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Martin Kumžák

. 10. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy 

orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Tomáš Brauner

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, dirigent: Marek Vorlíček

. 2018, Hradec Králové, sál Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes 

11. 11. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Filharmonie Hradec Králové, dirigent: István Dénes 

Praha, Modlitebna Církve evangelické – Vlastní koncertní cyklus „Duchovní křižovatky“

 

MHF Prague Proms

orchestr, dirigent:  Carl Davis 

Kühnův smíšený sbor, sbormistr: Jaroslav Brych, klavír: Lenka Navrátilová

orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Peter Vrábel 

výročí 100. založení Československa 
 

Martin Kumžák 

Tomáš Brauner 

, dirigent: Marek Vorlíček

. 2018, Hradec Králové, sál Filharmonie Hradec Králové 

11. 11. 2018, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

Vlastní koncertní cyklus „Duchovní křižovatky“

 

MHF Prague Proms 

Kühnův smíšený sbor, sbormistr: Jaroslav Brych, klavír: Lenka Navrátilová 

, dirigent: Marek Vorlíček 

Vlastní koncertní cyklus „Duchovní křižovatky“

 

 

Vlastní koncertní cyklus „Duchovní křižovatky“

  

Vlastní koncertní cyklus „Duchovní křižovatky“ 



 

Výroční zpráva 2018

J. Vejvoda: Pater Noster
Štěpánka Balcarová: Wszytsko, Bóg byl blizny mnie niz ja sam siebie
Duke Ellington: Freedom Suite
Štěpánka Balcarová, Jaroslav Kohoutek 
Jirucha –
varhany, Malgorzata Hutek 

3. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Carmina Bohemica, 

12. a 13. 12. 2018, Praha, Smetan
J. Haydn: Stvoření
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

23. 12. 2018, Praha, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Adventní koncert České televize
Komorní orchestr ´80, J. Pavlica
 
25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:
 
 

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

I v roce 2018

roku celkem 6

proběhla 20.

ke 100. 

vzniku republiky byl věnován také slavnostní koncert v

 

Pokračovala 

sbor dvakrát doprovodil živé promítání filmu 

s tímto tělesem v

Vronským

vedením 

Smetanově síni provedl 

Následoval říjnový koncert v

dur Hob. XXII:6 „Svatému Mikuláši“

prosince již tradičně proběhla každoroční spolupráce

Ryby pod vedením 

 

Výroční zpráva 2018

J. Vejvoda: Pater Noster
ěpánka Balcarová: Wszytsko, Bóg byl blizny mnie niz ja sam siebie

Duke Ellington: Freedom Suite
Štěpánka Balcarová, Jaroslav Kohoutek 

– trombon, Jaromír Honzák 
varhany, Malgorzata Hutek 

3. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Carmina Bohemica, 

12. a 13. 12. 2018, Praha, Smetan
J. Haydn: Stvoření 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

23. 12. 2018, Praha, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Adventní koncert České televize
Komorní orchestr ´80, J. Pavlica

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

roce 2018 pokračovala spol

celkem 6 představení Šostakovičov

proběhla 20. 6. 2018. 

 výročí vzniku Československa. Režie se ujal ředitel Národního di

vzniku republiky byl věnován také slavnostní koncert v

okračovala také významná spolupráce se 

dvakrát doprovodil živé promítání filmu 

tímto tělesem v produkci rádia 

Vronským a v říjnu již tradiční koncert s

vedením Martina Kumžáka

Smetanově síni provedl 

Následoval říjnový koncert v

dur Hob. XXII:6 „Svatému Mikuláši“

prosince již tradičně proběhla každoroční spolupráce

Ryby pod vedením Jaroslava Brycha

Výroční zpráva 2018 

J. Vejvoda: Pater Noster 
ěpánka Balcarová: Wszytsko, Bóg byl blizny mnie niz ja sam siebie

Duke Ellington: Freedom Suite 
Štěpánka Balcarová, Jaroslav Kohoutek 

trombon, Jaromír Honzák 
varhany, Malgorzata Hutek – zpěv

3. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
Carmina Bohemica, sbormistr: Věra Hrdinková

12. a 13. 12. 2018, Praha, Smetan
 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

23. 12. 2018, Praha, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Adventní koncert České televize 
Komorní orchestr ´80, J. Pavlica

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČ

pokračovala spolu

představení Šostakovičov

2018. V další sezóně navázal novou inscenací opery 

výročí vzniku Československa. Režie se ujal ředitel Národního di

vzniku republiky byl věnován také slavnostní koncert v

významná spolupráce se 

dvakrát doprovodil živé promítání filmu 

produkci rádia 

říjnu již tradiční koncert s

Martina Kumžáka. Mezitím v

Smetanově síni provedl Glagolskou mši

Následoval říjnový koncert v kostele sv. Šimona a Judy, kde sbor přednesl dílo Josepha Haydna 

dur Hob. XXII:6 „Svatému Mikuláši“

prosince již tradičně proběhla každoroční spolupráce

Jaroslava Brycha

 

ěpánka Balcarová: Wszytsko, Bóg byl blizny mnie niz ja sam siebie

Štěpánka Balcarová, Jaroslav Kohoutek – trubka, Marcel Bárta, Andy Schofield 
trombon, Jaromír Honzák – kontrabas, Vít Křišťan 

zpěv, Jaroslav Brych 

3. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy 

: Věra Hrdinková

ova síň, Obecní dům

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

23. 12. 2018, Praha, kostel sv. Cyrila a Metoděje
 

Komorní orchestr ´80, J. Pavlica 

25. 12. 2018, Praha, kostel sv. Šimona a Judy

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent:

HLAVNÍ KONCERTY A NATÁČENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2018

upráce s Národním divadlem

představení Šostakovičov

další sezóně navázal novou inscenací opery 

výročí vzniku Československa. Režie se ujal ředitel Národního di

vzniku republiky byl věnován také slavnostní koncert v

významná spolupráce se Symfonický

dvakrát doprovodil živé promítání filmu 

produkci rádia Classic Praha

říjnu již tradiční koncert s názvem 

. Mezitím v červnu spolupracoval na dvou abonentních koncertech a ve 

Glagolskou mši Leoše Janáčka. Koncerty řídil šéfdirigent 

kostele sv. Šimona a Judy, kde sbor přednesl dílo Josepha Haydna 

dur Hob. XXII:6 „Svatému Mikuláši“ pod taktovkou 

prosince již tradičně proběhla každoroční spolupráce

Jaroslava Brycha. 

  

ěpánka Balcarová: Wszytsko, Bóg byl blizny mnie niz ja sam siebie

trubka, Marcel Bárta, Andy Schofield 
kontrabas, Vít Křišťan 

, Jaroslav Brych - sbormistr

 

: Věra Hrdinková 

ova síň, Obecní dům 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Jac van Steen

23. 12. 2018, Praha, kostel sv. Cyrila a Metoděje 

a Judy 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: Jaroslav Brych

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2018

Národním divadlem

představení Šostakovičových děl Orango&Antiformalistický jarmark

další sezóně navázal novou inscenací opery 

výročí vzniku Československa. Režie se ujal ředitel Národního di

vzniku republiky byl věnován také slavnostní koncert v Národním divadle, který proběhl 21. 9. 2018.

Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK

dvakrát doprovodil živé promítání filmu Obchod na korze

Classic Praha uvedl v květnu 

názvem Pocta českým filmům a pohádkám, vol. 4

červnu spolupracoval na dvou abonentních koncertech a ve 

Leoše Janáčka. Koncerty řídil šéfdirigent 

kostele sv. Šimona a Judy, kde sbor přednesl dílo Josepha Haydna 

pod taktovkou 

prosince již tradičně proběhla každoroční spolupráce na provedení 

 

ěpánka Balcarová: Wszytsko, Bóg byl blizny mnie niz ja sam siebie 

trubka, Marcel Bárta, Andy Schofield 
kontrabas, Vít Křišťan – klavír, Jiří Slavíček 

sbormistr 

Jac van Steen 

Jaroslav Brych 

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2018

Národním divadlem. Kühnův smíšený 

Orango&Antiformalistický jarmark

další sezóně navázal novou inscenací opery 

výročí vzniku Československa. Režie se ujal ředitel Národního di

Národním divadle, který proběhl 21. 9. 2018.

m orchestrem hl. m. Prahy FOK

Obchod na korze pod taktovkou 

květnu Carminu Buranu

Pocta českým filmům a pohádkám, vol. 4

červnu spolupracoval na dvou abonentních koncertech a ve 

Leoše Janáčka. Koncerty řídil šéfdirigent 

kostele sv. Šimona a Judy, kde sbor přednesl dílo Josepha Haydna 

pod taktovkou Tomáše Braunera

na provedení České mše vánoční

 

 

trubka, Marcel Bárta, Andy Schofield 
klavír, Jiří Slavíček 

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2018

Kühnův smíšený 

Orango&Antiformalistický jarmark

další sezóně navázal novou inscenací opery Libuše, připravované především 

výročí vzniku Československa. Režie se ujal ředitel Národního divadla Jan Burian

Národním divadle, který proběhl 21. 9. 2018.

m orchestrem hl. m. Prahy FOK

pod taktovkou Petera Vrábela

Carminu Buranu 

Pocta českým filmům a pohádkám, vol. 4

červnu spolupracoval na dvou abonentních koncertech a ve 

Leoše Janáčka. Koncerty řídil šéfdirigent 

kostele sv. Šimona a Judy, kde sbor přednesl dílo Josepha Haydna 

Tomáše Braunera. Závěrem roku pak 

České mše vánoční

 

trubka, Marcel Bárta, Andy Schofield – saxofony, Jan 
klavír, Jiří Slavíček – bicí, Jan Kalfus 

ENÍ KÜHNOVA SMÍŠENÉHO SBORU 2018 

Kühnův smíšený sbor provedl během 

Orango&Antiformalistický jarmark, derniéra 

, připravované především 

vadla Jan Burian

Národním divadle, který proběhl 21. 9. 2018.

m orchestrem hl. m. Prahy FOK. V roce 

Petera Vrábela

 s dirigentem 

Pocta českým filmům a pohádkám, vol. 4

červnu spolupracoval na dvou abonentních koncertech a ve 

Leoše Janáčka. Koncerty řídil šéfdirigent Pietari Inkinen

kostele sv. Šimona a Judy, kde sbor přednesl dílo Josepha Haydna 

Závěrem roku pak 

České mše vánoční skladatele J

  

saxofony, Jan 
bicí, Jan Kalfus – 

sbor provedl během 

, derniéra 

, připravované především 

vadla Jan Burian. Výročí 

Národním divadle, který proběhl 21. 9. 2018. 

roce 2018 

Petera Vrábela. Dále 

dirigentem Petrem 

Pocta českým filmům a pohádkám, vol. 4 pod 

červnu spolupracoval na dvou abonentních koncertech a ve 

Pietari Inkinen. 

kostele sv. Šimona a Judy, kde sbor přednesl dílo Josepha Haydna Mše G 

Závěrem roku pak 25. 

skladatele J. J. 



 

Výroční zpráva 2018

Kühnův 

hudby. Z

při provedení Dvořá

zahajovacím koncertě

pod taktovkou 

soubor Ensemble 18+

spolupráci s

pod vedením 

 

Tradiční je také už 

dvojkoncerty

Křížová cesta 

v rámci Glagolské mše 

 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

konat bez významn

Prahy, Státní fond kultury

v modlitebně Církve husitské ve Wuchterlově ulici v

Církve evangelické v

zmíněný řídila Lenka Navrátilová a druhý Jaroslav B

 

Sbor se nadále věnuje 

rokem spolupracuje 

Two Steps from Hell 

Stories Gala 

Významným počinem v

Českým národním symfonickým orchestrem

bylo červnové uvedení 

Musica Assoluta

vedením

 

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému 

koncertu

 

Výroční zpráva 2018

 smíšený sbor 

hudby. Z pražských to byly 

při provedení Dvořá

zahajovacím koncertě

pod taktovkou bývalého sbormistra Marka Vorlíčka Beethovenovu 

Ensemble 18+

spolupráci s festivalem 

pod vedením Jana Talicha

Tradiční je také už spolupráce s

dvojkoncerty v Hradci 

Křížová cesta Lukáš

Glagolské mše 

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

konat bez významné podpory partnerů 

, Státní fond kultury

modlitebně Církve husitské ve Wuchterlově ulici v

Církve evangelické v

zmíněný řídila Lenka Navrátilová a druhý Jaroslav B

nadále věnuje 

rokem spolupracuje 

Two Steps from Hell 

Stories Gala pod taktovkou 

Významným počinem v

Českým národním symfonickým orchestrem

bylo červnové uvedení 

Musica Assoluta, který dirigoval autor hudby celého večera 

vedením Carla Davise

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému 

koncertu pořádaného Českou televizí v

Výroční zpráva 2018 

smíšený sbor se jako interpret opět zúčastnil

pražských to byly Pražské jaro 

při provedení Dvořákových mužských sborových písní

zahajovacím koncertě Hudebního léta

bývalého sbormistra Marka Vorlíčka Beethovenovu 

Ensemble 18+, se kterým jej pojí dlouholetá profesionální spolupráce. 

festivalem Kociánovo Ústí

Jana Talicha provedl Kociánovu 

spolupráce s Filharmonií Hradec Králové

Hradci Králové a k

Lukáše Hurníka a 

Glagolské mše Leoše Janáčka v

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

é podpory partnerů 

, Státní fond kultury a OSA 

modlitebně Církve husitské ve Wuchterlově ulici v

Církve evangelické v Korunní ulici v

zmíněný řídila Lenka Navrátilová a druhý Jaroslav B

nadále věnuje interpretaci filmové hudby 

rokem spolupracuje s festivalem

Two Steps from Hell pod vedením 

pod taktovkou Chuh

Významným počinem v této oblasti byla nově spolupráce s

Českým národním symfonickým orchestrem

bylo červnové uvedení Messa di Gloria 

, který dirigoval autor hudby celého večera 

Carla Davise. Program prvního zmíněného pak také sbor natočil v

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému 

pořádaného Českou televizí v

 

se jako interpret opět zúčastnil

Pražské jaro při provedení 

kových mužských sborových písní

ho léta Borska 201

bývalého sbormistra Marka Vorlíčka Beethovenovu 

, se kterým jej pojí dlouholetá profesionální spolupráce. 

Kociánovo Ústí a v Ústí nad Orlicí společně s

provedl Kociánovu 

Filharmonií Hradec Králové

Králové a katedrále Sv. Víta

e Hurníka a Requiem 

Leoše Janáčka v sídle Filharmonie

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let 

é podpory partnerů – v roce 2018

OSA – Ochranný svaz autorský

modlitebně Církve husitské ve Wuchterlově ulici v

Korunní ulici v Praze 2.

zmíněný řídila Lenka Navrátilová a druhý Jaroslav B

interpretaci filmové hudby 

festivalem Film Music Prague

pod vedením Petra Pololáníka

heie Iwasakiho

této oblasti byla nově spolupráce s

Českým národním symfonickým orchestrem

Messa di Gloria Pietra Mascagniho. V

, který dirigoval autor hudby celého večera 

. Program prvního zmíněného pak také sbor natočil v

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému 

pořádaného Českou televizí v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje

  

se jako interpret opět zúčastnil několika 

při provedení kantáty 

kových mužských sborových písní. Mimo Prahu se pak sbor tradičně podílel na 

Borska 2018. V Boru u Tachova v

bývalého sbormistra Marka Vorlíčka Beethovenovu 

, se kterým jej pojí dlouholetá profesionální spolupráce. 

Ústí nad Orlicí společně s

provedl Kociánovu Slavnostní mši

Filharmonií Hradec Králové

atedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 Juraje Filase. Mimo tyto koncerty také sbor účinkoval 

sídle Filharmonie

Kühnův smíšený sbor pořádá již několik let vlastní koncertní řadu

roce 2018 to byly 

Ochranný svaz autorský

modlitebně Církve husitské ve Wuchterlově ulici v Praze 6 a druhý pak 21. listopadu v

Praze 2. Oba koncert

zmíněný řídila Lenka Navrátilová a druhý Jaroslav Brych. 

interpretaci filmové hudby na živých koncertních provedeních. Již několikátým 

Film Music Prague a v

Petra Pololáníka ve For

eie Iwasakiho v Rudolfinu

této oblasti byla nově spolupráce s

Českým národním symfonickým orchestrem a to konkrétně v

Pietra Mascagniho. V

, který dirigoval autor hudby celého večera 

. Program prvního zmíněného pak také sbor natočil v

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému 

karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje

 

několika českých

kantáty Dido 

. Mimo Prahu se pak sbor tradičně podílel na 

V Boru u Tachova v

bývalého sbormistra Marka Vorlíčka Beethovenovu 

, se kterým jej pojí dlouholetá profesionální spolupráce. 

Ústí nad Orlicí společně s

Slavnostní mši. 

Filharmonií Hradec Králové. V roce 2018 jsme společně provedli dva 

, Václava a Vojtěcha

Juraje Filase. Mimo tyto koncerty také sbor účinkoval 

sídle Filharmonie Hradec Králové. 

vlastní koncertní řadu

to byly Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

Ochranný svaz autorský. První sborový

Praze 6 a druhý pak 21. listopadu v

oncerty nesly název 

 

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

a v dubnu 2018 provedl dvojkoncert s

ve Foru Karlín a jeden koncert s

Rudolfinu. 

této oblasti byla nově spolupráce s festivalem 

a to konkrétně v rámci třech koncertů. Prvním z

Pietra Mascagniho. V červenci pak navázal

, který dirigoval autor hudby celého večera Ennio Morricone 

. Program prvního zmíněného pak také sbor natočil v

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému 

karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje

 

českých hudební

Dido Jana Nováka a 

. Mimo Prahu se pak sbor tradičně podílel na 

V Boru u Tachova v Chrámu 

bývalého sbormistra Marka Vorlíčka Beethovenovu Mši C dur. Ke spolupráci přizval 

, se kterým jej pojí dlouholetá profesionální spolupráce. 

Ústí nad Orlicí společně s Pražskou k

roce 2018 jsme společně provedli dva 

, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě s

Juraje Filase. Mimo tyto koncerty také sbor účinkoval 

Hradec Králové.  

vlastní koncertní řadu. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

sborový koncert

Praze 6 a druhý pak 21. listopadu v

y nesly název Duchovní křižovatky. 

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

dubnu 2018 provedl dvojkoncert s

u Karlín a jeden koncert s

festivalem Prague Proms

rámci třech koncertů. Prvním z

červenci pak navázal

Ennio Morricone a Hollywood Night 

. Program prvního zmíněného pak také sbor natočil v nahrávacím studiu.

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému 

karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje. 

 

hudebních festivalů

Nováka a Dvořákova Praha 

. Mimo Prahu se pak sbor tradičně podílel na 

 sv. Mikuláše

. Ke spolupráci přizval 

, se kterým jej pojí dlouholetá profesionální spolupráce. Nově sbor navázal 

Pražskou komorní filharmonií

roce 2018 jsme společně provedli dva 

žském hradě s programy 

Juraje Filase. Mimo tyto koncerty také sbor účinkoval 

. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

koncert proběhl 1

Praze 6 a druhý pak 21. listopadu v modlitebně 

Duchovní křižovatky. 

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

dubnu 2018 provedl dvojkoncert s

u Karlín a jeden koncert s názvem 

Prague Proms, potažmo 

rámci třech koncertů. Prvním z

červenci pak navázaly koncert s

Hollywood Night 

nahrávacím studiu.

Závěr roku pak patřil kromě tradičního uvádění Rybovy Vánoční mše také čtvrtému Adventnímu 

 

  

ů klasické 

Dvořákova Praha 

. Mimo Prahu se pak sbor tradičně podílel na 

sv. Mikuláše provedl 

. Ke spolupráci přizval 

Nově sbor navázal 

omorní filharmonií 

roce 2018 jsme společně provedli dva 

programy 

Juraje Filase. Mimo tyto koncerty také sbor účinkoval 

. Tyto koncerty by se nemohly 

Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. 

proběhl 11. dubna 

modlitebně 

Duchovní křižovatky. První 

živých koncertních provedeních. Již několikátým 

dubnu 2018 provedl dvojkoncert s názvem 

názvem True 

, potažmo 

rámci třech koncertů. Prvním z nich 

koncert s názvem 

Hollywood Night pod 

nahrávacím studiu. 

Adventnímu 
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