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Přijměte, milí přátelé, pozvání na druhý ročník Hudebního festivalu klasické hudby,
tentokrát k 150. výročí narození slavného chýnovského rodáka, sochaře Františka
Bílka, jehož záměrem je připomínat nejen jeho osobnost, životní běh a dílo, ale
také znovu oživit celou dobu velice plodného uměleckého setkávání a kvasu v
Bílkově ateliéru v Chýnově. 
Hudební program připravených koncertů může bezpochyby být jednou z výše
zmiňovaných tisíce cest, kterou duše vnímavého člověka může být přiváděna k
Tajemství. Minimálně k úžasu nad krásou stvoření a daru lidského života, krásou
a vzmachem lidského ducha. A být nápovědou k “lásce vylité do našich srdcí
skrze Ducha svatého”.
Hudba sama je ze všech umění nejpodivuhodnější. Uměním tvořeným v čase, kdy
se její interpretace vždy jedinečně protíná s dispozicí konkrétního umělce a
posluchače a jeho “místem v životě”. Uměním, které tak dokáže roznítit city, ale
také duši pozdvihovat k Bohu. A každé umělecké dílo je vrcholným zjevením
nekonečného.
Milí přátelé, jménem pořádající Římskokatolické farnosti v Chýnově, Vám přeji
krásné kulturní, hudební a duchovní zážitky a také radost ze setkávání a sdílení při
koncertech Hudebního festivalu klasické hudby ke 150. výročí narození Františka
Bílka a srdečně děkuji všem účinkujícím umělcům, organizátorům a sponzorům
této kulturní události pro Chýnov i celé Táborsko.

P. Mgr. Michal Pulec, 
administrátor Římskokatolické farnosti Chýnov 

a okrskový vikář Táborského vikariátu

“… a Bůh má tisíce cest, jimiž přivádí duše k Tajemství: jest to snad bolest,
vyhnanství, pokoření, nemoc, chudoba; nebo chvíle rozjímání, modlitby – ba i kniha,
slovo slyšené, příliš velká radost, nenadálé setkání, příklad svatosti – ale také mluva
přírody: stromů, květin, vod, ptáků, země, vzduchu, ohně, oblohy… “ 
(Jakub Deml: Slovo k Otčenáši Františka Bílka, 1904)

 A nebo poslech klasické hudby navíc umocněný duchovním
prostředím kostelů v Chýnově a v Hrobech, autentickým
prostředím Bílkova domu či pod klenbou přírody bývalé
schwarzenbergské střelnice v Oboře…



 
začala hrát na housle v šesti letech pod vedením
violoncellisty Stanislava Sůvy na ZUŠ Jabloňové v
Liberci. Od osmi let navštěvovala mistrovské kurzy
u prof. Jindřicha Pazdery v Písku. Již v té době se
s úspěchem účastnila soutěží tuzemských i
mezinárodních. Po přijetí na Pardubickou
konzervatoř zde  studovala čtyři roky ve třídě 
 Jiřího  Kuchválka.  Zbývající dva roky šestiletého
studia konzervatoře dokončila na Pražské
konzervatoři pod vedením Jaroslava Foltýna. V
roce 2013 byla přijata ke studiu na HAMU do třídy
Jiřího Panochy, primária světoznámého
Panochova kvarteta. Navazující magisterské
studium dokončila  u  profesora Jindřicha  Pazdery 

 

varhaník a regenschori při Královské
kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě,
kde spoluzaložil a umělecky vede
mezinárodní festival "Varhanní Vyšehrad".
Pedagogicky působí na Pražské
konzervatoři. 
Mezi lety 2014 a 2019 studoval na Akademii
múzických umění v Praze u Pavla Černého. 
V   akademickém   roce   2017/2018   své    

 

Ondřej Valenta 

vzdělání obohatil studijním pobytem na prestižní Universität Mozarteum                 
 v Salcburku a dále pak v roce 2020/2021 na Hochschule für Musik und Theater        
v Mnichově. Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména
Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). 
Je vyhledávaným spoluhráčem s pěvci, instrumentalisty, sbory i orchestry. 
 Intenzivněji spolupracuje především s flétnistkou Evou Prchalovou a houslistkou
Šárkou Petříkovou, s nimiž založil soubor NiTrio. Jeho vystoupení zaznamenala
také Česká televize a Český rozhlas. Kromě koncertní činnosti v České republice
vystoupil již i ve Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Švédsku, Dánsku, Rakousku a v
Polsku. Vedle toho též publikuje odborné články.

Šárka Petříková

roku 2018. Nyní se soustředí především na sólovou a komorní hru. Již při studiu na
konzervatoři založila smyčcové kvarteto Hanse Krásy, s nímž sklízí výrazné
úspěchy. Jako hostující umělec posiluje soubor libereckého divadla F. X. Šaldy a
od roku 2019 je členkou skupiny prvních houslí orchestru Národního divadla v
Praze.

http://www.kkvys.cz/
http://www.varhannivysehrad.cz/
http://prazskakonzervator.cz/
https://www.ondrej-valenta.cz/trio/
https://www.klasikaplus.cz/serial2/itemlist/user/1060-ondrejvalenta


Claudio Merulo (1533 - 1604) : Toccata
 

Giovanni Paolo Cima (1570 - 1622): Sonáta pro housle a varhany
 

Johann Jakob Froberger (1616 - 1667): Canzona VI
 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Sonáta pro housle a varhany G dur
   I. Adagio - II. Vivace - III. Largo - IV. Presto

 
Leopold Koželuh (1747 - 1818): Sonáta c moll

  Largo - Presto - Largo
 

Michel Corrette (1709 - 1795): Sonáta pro housle a varhany d moll
 I. Adagio - II. Corrente.Allegro - III. Allegro

 
Jiří Ignác Linek (1725 - 1791): Preambulum D dur a Fuga G dur

 
Jakub Jan Ryba (1765 - 1815): Variace z Dua č. 1

 
František Xaver Brixi (1732 - 1771): Preludium a Fuga C dur

 
Jan Křtitel Vaňhal (1739 - 1813): Sonáta pro housle a varhany G dur

 III. Adagio - IV. Presto
 

kostel Nanebevzetí Panny Marie Hroby

neděle 21|8|2022|17 hodin



S. Gubaiduliny, A. Háby a Jana Klusáka. Mnohé získaly mezinárodní ocenění.        
 V roce 2019 bylo vydáno u firmy Supraphon CD s nově objevenými smyčcovými
kvartety Karla Kovařovice. CD bylo oceněno jako nahrávka týdne na
respektovaném internetovém obchodě a magazínu Classics Today.
Zvláštní kapitolou v činnosti Stamicova kvarteta je péče o díla starých českých
mistrů. Zde je třeba se např. zmínit i o živých nahrávkách děl bratrů Vranických či
F. Kramáře, které soubor zrealizoval na koncertech v jejich rodišti, v Nové Říši na
Moravě. Stamicovo kvarteto hraje ve složení Jindřich Pazdera (housle), Josef
Kekula (housle), Jan Pěruška (viola) a Petr Hejný (violoncello).

Olga Černá

Stamicovo kvarteto
působí na naší a světové koncertní scéně už víc
jak tři desetiletí. Za tu dobu dosáhlo mnoha
vynikajících úspěchů doma i v zahraničí,
představilo se na téměř osmdesáti nosičích
tuzemských i mezinárodních nahrávacích
společností, jeho členové působili jako lektoři na
mistrovských kurzech v Evropě a Americe a
počet koncertních vystoupení ve více jak 50
zemích přesáhl počet dvou tisíc. 
Mezi nejdůležitější nahrávací počiny, patří
nepochybně souborné nahrávky smyčcových  
 kvartetů   B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, 
 B. Martinů, J. Ch. Arriagy, J.B. Foerstera, 

Mezzosopranistka Olga Černá pochází z Hradce
Králové, studovala u Svatavy Šubrtové konzervatoř v
Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze.
Její umělecká dráha začala v Komické opeře v
Berlíně, v Bernu a ve Vídni. Olga Černá s oblibou
uvádí premiéry děl: Erwina Schulhoffa (Mnichovští
symfonikové, Filharmonie Hradec Králové, Musica
reanimata Berlín), Hanse Krásy (Polský rozhlas,
Marseille), Viktora Ullmanna, Pavla Haase (Izrael  
 Yad Vashem, Terezín), Szymona Lakse (Holandsko)
a   skladby dalších „zakázaných autorů“. Mezi sólové písňové a komorní CD nahrávky
Olgy Černé patří písně E. Schulhoffa (Supraphon 1995), B. Martinů (Naxos, 2004),
J. B. Foerstera (2009 a Radioservis 2015) nebo zahraniční odbornou kritikou
oceněná nahrávka „Literatura v hudbě“ (Waldman 1998). Olga Černá je od roku
2015 předsedkyní Mezinárodní společnosti Josefa Bohuslava Foerstera v Praze.



Josef Bohuslav Foerster: Smyčcový kvartet E dur, op. 15, č.1
1. Allegro  2. Scherzo. Allegro con brio  3. Adagio  4. Allegro con brio

 
Ottorino Respighi: "Il Tramonto"

Lyrická poéma pro soprán a smyčcové kvarteto
Andante appassionato

 
Přestávka

 
Josef Suk: Meditace na svatováclavský chorál

Adagio, ma con moto
 

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F dur, op.96, "Americký" 
1. Allegro ma non troppo  

2. Lento  
3. Molto vivace 

4. Finale. Vivace ma non troppo

 

kostel Nejsvětější Trojice Chýnov

neděle 28|8|2022|17 hodin



Cello ansámbl sv. Cecilie

Cello ansámbl sv. Cecilie vznikl v Praze v roce 2011 jako soubor bývalých i
současných studentů violoncellové třídy Renaty Strašrybkové na Pražské
konzervatoři. V této tradici pod jejím vedením pokračuje i nadále. Každoročně
pořádá koncerty, v rámci kterých posluchačům zprostředkovává úpravy známých i
méně známých skladeb ze všech hudebních období od renesance až po
současnost. Skladby si interpreti upravují sami. 
Současný soubor hraje ve složení: Jakub Smola, Petr Hamerský, Linda Martínková,
Klára Hůlková, Anička Čermáková. Umělecká vedoucí Renata Strašrybková.



open air koncert Obora Chýnov
GPS 49.4044842N, 14.8155544E

neděle 4|9|2022|16 hodin

Pablo Casals: Zpěv ptáků, úprava Ladislav Mariaš
 

Josef Bohuslav Foerster: Jarní den z cyklu Čtyř písní, op.60 
úprava Juraj Škoda

             
Johan Sebastian Bach: Prélude D dur pro violoncello sólo , BWV 1012 

sólo Petr Hamerský   
                                      

Antonín Dvořák: Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou 
z cyklu Biblické písně, úprava Juraj Škoda

 
Franz Schubert: Král duchů, úprava Juraj Škoda

 
Gideon Klein: Ukolébavka, úprava Ladislav Mariaš

 
Johan Sebastin Bach: Allemande G dur, BWV 1007 

sólo Klára Hůlková
                         

Jérome Ducros: Encore, úprava Petr Hamerský
 

Ennio Morriconne: Gabriel´s Oboe, úprava Ladislav Mariaš
 

Franz Schubert: Včelka, úprava K. Hůlková
 

Josef Bohuslav Foerster: Intermezzo ze suity Princezna Pampeliška,op.35
úprava Ladislav Mariaš

                          
Camille Saint Saens: Labuť, úprava Petr Hamerský

 
Johan Sebastian Bach: Allemande d moll, BWV 1008 

sólo Anička Čermáková
                          

Antonín Dvořák: Klid op.68/V, úprava Petr Hamerský
 

Giulio Caccini: Ave Maria, úprava Ladislav Mariaš
 



vystudovala Pražskou konzervatoř, Královskou
konzervatoř v Bruselu ve třídě Jany Bouškové a
Norskou hudební akademii v Oslo ve třídě
francouzské harfistky, Isabelle Perrin. Své umění také
zdokonalovala na masterclassech či pravidelných
lekcích u významných hudebníků.
Hraje nejen klasickou hudbu, ale ráda se účastní i
vícežánrových projektů a aktivně se věnuje historicky
poučené interpretaci.
Publikum i kritika ji oceňují za její poetickou
interpretaci, hudební cit i technické schopnosti.
Získala ocenění v národních a mezinárodních
harfových a komorních soutěžích  v  České  republice, 

Barbora Plachá

Slovinsku, Polsku a Belgii. Jako koncertní umělkyně se představila po celé Evropě i
ve světě (Asie, Mexiko…). Kromě belgického krále Alberta II. v roce 2017 hrála také
pro norského krále Haralda V. k jeho 80. narozeninám. 
Na rozšíření sólového harfového repertoáru úzce spolupracuje s významnými
skladateli, např. s Kjellem Habbestad, Marcusem Pausem ad., kteří jí věnovali své
skladby. Harfový repertoár se také snaží rozšiřovat svými transkripcemi o české
romantické autory jako např. Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Josefa Suka a
Zdeňka Fibicha. Tyto aranže začaly v roce 2020 vycházet ve speciální notové edici
"Česká romantická hudba pro harfu".
Díky své vášni pro výuku mladých založila v roce 2011 Harfovou školu Arpeggio a
Norsk Harpe Academi v Oslo v roce 2017. Jako harfová pedagožka působí také na
Hudebním gymnáziu hl.m. Prahy. 
Jako jedna z mála harfistek z celého světa se intenzivně věnuje historicky poučené
interpretaci hudby pozdního baroka a klasicismu na autentickou jednozářezovou
harfu z 18. století. Hraje na unikátní francouzskou harfu Louis XVI z roku 1779 od
harfařů Renault&Chatelain, která se nacházela na dvoře Marie Antoinetty a na tuto
harfu interpretuje převážně díla českých klasicistních skladatelů. Na tuto harfu ji v
únoru 2020 vyšlo její sólové debutové CD s hudbou Jana Křtitele Krumpholtze a
Jana Ladislava Dusíka u vydavatelství ArcoDiva.
Kromě jednozářezové harfy hraje na moderní pedálovou harfu Canopée
francouzského firmy Camac a jazz a blues na Modrou harfu stejného výrobce.



Jan Křtitel Krumpholtz - Sonata č.1 op.13 
Allegretto - Romance - Rondo

 
Jan Křtitel Krumpholtz - Sonata č.2 op.18 Comme sçene du gay

Allegro - Andante - Rondo
 

Josef Suk - Andante
(úprava pro harfu Barbora Plachá)

 
Bedřich Smetana - Pensée Fugitive

 
Josef Suk - Vesnická serenáda

(úprava pro harfu Barbora Plachá)
 

Antonín Dvořák - Slovanský tanec č.2 op.72 
(úprava pro harfu Barbora Plachá)

 
Vadim Petrov - Lyrický valčík

 
Bedřich Smetana/Hanuš Trneček - Vltava

 

Bílkova chaloupka Chýnov

neděle 11|9|2022|11 hodin



Vojtěch Jouza vystudoval hru na hoboj
na Pražské konzervatoři ve třídě prof.
Františka Xavera Thuriho a následně
na Akademii múzických umění jako
student prof. Jiřího Mihuleho. Na AMU   
v Praze   absolvoval  posléze  též  obor

En Arché
Komorní sbor En Arché
založil Vojtěch Jouza v
roce 1995. Jeho členy
jsou amatérští zpěváci,
které spojuje nadšení pro
krásnou hudbu různých
stylových období. Na
svých     koncertech     En 

Arché spolupracuje také s komorními tělesy, zvláště s Pražským barokním
souborem, a orchestry. V prosinci 2014 se například podílel na provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího
Bělohlávka. Komorní sbor En Arché získal řadu ocenění na mezinárodních
soutěžích, často vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí. 

Vojtěch Jouza

dirigování. Cenné hudební zkušenosti sbíral již od mládí mimo jiné např. jako člen
Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením Claudia Abbada. Ještě coby student
AMU úspěšně vykonal konkurz do Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, jehož
byl v letech 1989 – 91 členem jakožto sólohráč na anglický roh, od roku 1992 je
hobojistou České filharmonie. V letech 2015 - 2017 zastával pozici asistenta
šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. 

Jiřina Marešová
vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve
třídě prof. Josefa Popelky a Hudební fakultu AMU v
Praze pod vedením Jaroslava Tůmy. Již během svého
studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní
hudby, o hru na historické typy nástrojů a o varhanní
improvizaci. V současné době  pedagogicky působí na 
 AMU v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl,
Festival barokních umění Český Krumlov, ad.) Spolupracuje s vynikajícími sólisty a
hudebními tělesy (Collegium Marianum, Musica Florea, ad.) Nahrává pro Český
rozhlas a televizi. Spolupracuje také s výtvarníky a divadelními soubory.



Mše D dur Antonína Dvořáka vznikla z podnětu významného architekta a
mecenáše umění Josefa Hlávky při příležitosti vysvěcení zámecké kaple                 
 v Lužanech. S ohledem na účel, ke kterému byla mše komponována, a s vědomím
omezených interpretačních možností poloamatérského provedení zvolil Dvořák
jednoduché formální členění a dbal na přehlednou fakturu pěveckých partů. Kvůli
malému prostoru lužanské kaple navíc omezil instrumentální doprovod pouze na
varhany. Dvořák mši vytvořil převážně na svém letním sídle ve Vysoké uprostřed
milované přírody a přestože vznikla z vnějšího podnětu, psal ji především pro své
potěšení. Tato skutečnost se odráží v její prosté intimitě, srdečné vroucnosti         
 a upřímnosti bez známek jakékoli vnějškové efektnosti. Jedná o dílo cítěné ryze
dvořákovsky: věrně se v něm odráží skladatelova neokázalá víra, přirozená pokora
před vyšším řádem a upřímná radost ze života. 
Josef Bohuslav Foerster (1859–1951) patří mezi skladatele, jejichž hudba byla      
 v poslední době méně prováděna, než by si zasloužila. Foerster byl svým
bytostným založením lyrik, jeho hudba se vyznačuje intimní subjektivitou.
Výrazným prvkem jeho tvorby je hluboká meditace a duchovní rozměr. Stabat
Mater, které zkomponoval v letech 1891–1892, patří mezi nejkrásnější zhudebnění
tohoto textu. Bezprostředním podnětem byla podle skladatelových vlastních slov
smrt jeho sestry Marie. Po premiéře skladby napsal tehdejší kritik: „Skladatel
vzdává se obvyklého rozdělení oratorního, pomíjí sóla a přiděluje úkol jedinému
sboru. Obratné střídání sboru, hlasů mužských a ženských, které přednášejí
jednotlivé strofy, brzy homofonní prvky, zase polyfonní spleť hlasů, vše vyvrcholeno
jest v účinný celek skutečné krásy.“ 

 

kostel Nejsvětější Trojice Chýnov
neděle 18|9|2022|17 hodin

Antonín Dvořák: Mše D dur op. 86 
 (Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Benedictus - Agnus Dei)

 
Přestávka

 
Jiřina Marešová: Meditace pro varhany

 
Josef Bohuslav Foerster: Stabat Mater, op. 56

 



1872 Narodil se 6. 11. jako třetí ze šesti dětí koláře a rolníka Jana Bílka a
Josefy, rozené Komárkové z Dobronic, ve stavení čp. 107 v Chýnově na
předměstí.
1885 - 1887 Studoval na gymnáziu v Táboře, kde se seznámil s pozdějším
pelhřimovským děkanem Františkem Bernardem Vaňkem.
1887 - 1890 V patnácti letech nastoupil na akademii výtvarných umění v Praze,
po zjištění oční vady přestoupil na sochařství k profesoru Maudrovi.
1891 - 1892 Získal stipendium Vojtěcha Lanny a studoval v Paříži. Zde vytvořil
první zásadní díla „Golgota – hora lebek“ a „Orba je naší viny trest“.
1894 - 1897 Vrátil se do Chýnova, pracoval v opuštěné střelnici v Oboře a
později ve vile profesora Nekuta. Seznámil se s básníkem Juliem Zeyerem.
Začal pracovat na „Krucifixu“, stěžejním díle chýnovského období.
1898 V Chýnově si podle svého návrhu postavil dům s ateliérem.
1899 Dokončil „Krucifix“, který byl v roce 1926 instalován v katedrále sv. Víta   
 v Praze.
1900 Seznámil se s  Otokarem Březinou.
1902 Oženil se s Bertou Nečasovou z vážené pražské rodiny.
1905 Pro chýnovský hřbitov vytvořil monumentální sochu „Modlitba nad
hroby“.
1910 - 1911 Dle vlastního návrhu vystavěl svou rodinnou vilu s ateliérem         
 v Praze na Hradčanech.
1917 Stal se zakládajícím členem SČUG Hollar.
1920 Přestoupil s celou rodinou do církve Československé.
1924 Vytvořil pomník Bedřicha Smetany v Jabkenicích.
1926 28. 3. byl odhalen pomník J. A. Komenského před jeho pražskou vilou.
1927 Navrhl chrám pro obec Církve československé v Chýnově.
1928 Dokončil Husův pomník pro Tábor.
1932 Vytvořil sousoší Tvůrce a jeho sestra bolest pro hrob Otokara Březiny.
1938 V chýnovské základní škole byl instalován jeho reliéf profesora Františka
Nekuta.
1939 Trvale přesídlil do Chýnova.
1941 13. 10. v Chýnově zemřel a byl pochován u své sochy Modlitba nad
hroby.
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