
 

Adventní koncert 

ze skladeb českých autorů 
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Klášter Emauzy 

Benediktinské opatství 

Vyšehradská 49, Praha 2 
 

Pátek 9. prosince 2022 

od 19:00 hod.  



 

Emauzský sbor a orchestr 

ve spolupráci se souborem 

Musica quinta essentia 
 

 

diriguje  

Markus Flodin 

Daniel Kadlec 
 

sbormistryně 

Marie Matějková 
 

Sólo 

Anita Jirovská, soprán 

 

 

Spolupráce 

Valerie Skoumalová, flétna 

Ema Martincová, hoboj  

Eliška Matoušová, klavír  

Václav Vála, varhany 
  



Program 
 

Antonín Dvořák  

Písně milostné č. 1–8 

Anita Jirovská, soprán 

Musica quinta essentia, diriguje Daniel Kadlec  
 

Leoš Janáček 

Idyla pro smyčcový orchestr (výběr vět 1–6) 

Andante–Allegro–Moderato–Allegro–Adagio–Scherzo 

Musica quinta essentia, diriguje Markus Flodin 

 

Přestávka 

 

Leoš Janáček  

Graduale 
 

Antonín Dvořák  

Ave Maria 

Emauzský sbor 

diriguje Marie Matějková 
 

Zdeněk Fibich 

Missa brevis in F 

Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–Benedictus–Agnus Dei– 

Dona nobis 

Emauzský sbor & Musica quinta essentia 

diriguje Daniel Kadlec   



Anita Jirovská absolvovala svá studia operního zpěvu  

ve švýcarském HEMU Lausanne pod vedením 

Hiroko Kawamichi a na HAMU v Praze ve třídě 

Heleny Kaupové. Jejím debutem se stala 

Dorabella (Cosi fan tutte, W. A. Mozart) 

uvedená Ženevským operním studiem, česko-

slovenským debutem role Santuzzy  

v Mascagniho opeře Cavalleria rusticana ve 

Štátném divadle Košice. V roce 2016 měla tu 

čest být součástí světové premiéry Enfants  

du Cristal (Jean-Marie Curti). V soudobé 

opeře pak pokračovala monooperou Anne 

Frank (G. Frid).  Z dalších rolí jmenujme např. 

Clelia (Muzio Scevola, F. Amadei, G. Bononciniego, G. F. Haendel)  

Madamme Cassin (G.-F. Leuenberger, Don Juan), Cherubína  

(W. A. Mozart, Figarova svatba). Ke svým debutům letos připojila 

též roli Rusalky (A. Dvořák). V Národním divadle Ostrava účinkuje 

ve dvojroli v Zásnubách ze sny (H. Krása), s nimiž letos vstoupila též 

na prkna Státní opery v Praze. Divadlo Opava jí svěřilo roli Vandy 

v Polské krvi (O. Nedbal). Pravidelně se věnuje též koncertnímu 

repertoáru z klasických děl, jako je Rossiniho Petite messe 

solennelle, Mozartova Missa in C, Vivaldiho Stabat Mater,  

ale i písňovému repertoáru napříč hudebními žánry. 

 

Markus Flodin studuje v dirigování ve třetím ročníku na Pražské 

konzervatoři ve třídě Miriam Němcové a Jakuba Zichy. 

 

Daniel Kadlec studuje dirigování na Pražské konzervatoři ve třídě 

M. Němcové a J. Brycha a hudební vědu na Filozofické fakultě UK. 

Kromě spolupráce s dnes vystupujícími soubory je též uměleckým 

vedoucím Humble Orchestra, který založil společně s dalšími 

mladými hudebníky a s nímž např. letos premiéroval symfonii svého 

spolužáka Enrika Štece. V rámci spolupráce s PK též dirigoval letní 

kolonádní koncerty Karlovarského symfonického orchestru. 

 

Marie Matějková je členka Pražského filharmonického sboru, od 

roku 2012 sbormistryně Emauzského sboru a sólistka řady 

sopránových rolí z repertoáru souboru. Absolvovala konzervatoř  



v Praze a má bohatou sborovou i sólovou praxi. Zpívá též  

v Pražském katedrálním sboru, kde příležitostně i diriguje. 

 

Emauzský sbor a orchestr, z. s. (ESO) je neprofesionální těleso 

působící od roku 1990 v pražských Emauzích, s laskavou podporou 

Emauzského opatství. Základ souboru vznikl již v roce 1965 jako 

iniciativa hudebních nadšenců, tehdejších studentů MFF UK.  

V koncertním repertoáru ESO jsou církevní i světská díla především 

z období baroka a klasicismu, soubor příležitostně zajišťuje hudební 

doprovod při slavnostních mších. Jako dirigent přes dvacet let 

působil Petr Bedrník, krátce zde hostovalo několik profesionálních 

dirigentských osobností. V období 2008 až jaro 2022 byl dirigentem 

Tomáš Čechal, pod jehož uměleckým vedením se soubor mimo 

jiné věnoval mnohdy opomíjeným, znovu spartovaným skladbám 

z hudebních archivů (viz www.eso-music.cz). Od září letošního roku 

sbor ESO spolupracuje s mladým dirigentským vedením a spolu  

s komorním orchestrem MQE provede na dnešním koncertě 

Fibichovu Missu brevis.    

 

Musica quinta essentia, z. s.  je pražský neprofesionální komorní 

soubor, který byl založen nadšenými amatéry v roce 1979.  

V současné době se skládá z třinácti hráčů (8 houslí, 2 violy,  

2 violoncella, kontrabas). MQE řídí a uměleckým vedoucím je 

Daniel Kadlec. MQE se zaměřuje na interpretaci skladeb z období 

baroka až po současnost. Pořádá pravidelné koncerty v Praze a 

příležitostně vystupuje v rámci přehlídek neprofesionálních 

hudebních souborů či odborných konferencí. Od roku 2006 je 

soubor registrován jako občanské sdružení, od roku 2014 jako 

zájmový spolek. MQE děkuje Základní umělecké škole v Praze 8, 

Klapkova 25, za její pohostinnost a hudební spolupráci. 

I. housle: Jitka Lojeková, Zuzana Zahradníková, Ida Kantor, 

Markéta Vyhnanovská, Tinkara Troha; II. housle: Eva Sadílková, 

Kateřina Kačalová, Helena Dolejšová; viola: Milan Dvořák,  

Ivo Starý; violoncello: Václav Rydlo, Klára Zelenayová; kontrabas: 

Lukáš Votava.  



Antonín Dvořák (8. září 1841, Nelahozeves–1. května 1904, Praha). 

Svůj cyklus Písně milostné začal Antonín 

Dvořák komponovat jako již solidně 

etablovaný skladatel roku 1888. Jejich historie 

však sahá do roku 1865, kdy třiadvacetiletý 

violista Prozatímního divadla a soukromý učitel 

klavíru pod vlivem nešťastné lásky ke své 

žačce Josefíně Čermákové započal práci na 

svém prvním písňovém cyklu Cypřiše.  

18 písní na text Gustava Pflegera Moravského 

skladatel v původním znění nikdy neprovedl 

ani nevydal, jeho vřelý vztah k nim však 

dokazují četné citace v dalších skladbách 

(např. v opeře Král a uhlíř, Vanda, klavírních Silhoutách či v úpravě 

pro smyčcový kvartet). Konečně pro Písně milostné vybral 8 částí 

Cypřišů, mnohé značně upravil (především po stránce rytmické a 

deklamační) a již následujícího roku byl cyklus vydán tiskem. 

Dvořák také zvolil odlišné pořadí skladeb, čímž podtrhuje 

myšlenkový vývoj v nitru mladého muže – od zahořklosti přes 

sladkou, ačkoliv falešnou naději a přírodní lyriku až po závěrečné 

smíření s neopětovanou láskou. Nenápadný motiv z šesté písně, 

znějící po slovech „kdy vlna života mne ze světa odnese“, se stal 

základním kamenem Dvořákova Requiem, které vzniklo  

v následujícím roce, a odkud toto téma pak jako citaci převzal pro 

svou smuteční symfonii Asrael Josef Suk. Písně milostné uvádíme  

v úpravě pro komorní orchestr Zbyňka Přecechtěla.  

Píseň Ave Maria zhudebňuje tradiční liturgický text a je původně 

zkomponována pro nižší hlas s doprovodem varhan. Dvořák ji 

vytvořil na návštěvě u přítele Aloise Göbla na zámku v Sychrově  

v létě roku 1877. Věnoval ji své manželce Anně, která ji v premiéře 

zpívala v den svého svátku (26. července) v zámecké kapli na 

Sychrově za varhanního doprovodu skladatele. 

 



Zdeněk Fibich (21. prosince 1850, myslivna u Všebořic–15. října 

1900, Praha). Duchovní skladby Fibicha se do 

dnešních dnů dochovaly dvě. Většinu  

z původních více než dvaceti Fibich roku 1897 

při revizi svého skladatelského odkazu zničil. 

Missa brevis in F měla pro skladatele zvláštní 

význam – vznikla v roce 1885 jako jediná 

skladba v dvouleté kompoziční krizi, způsobené 

nepřijetím jeho opery Nevěsta messinská  

v Národním divadle. Ačkoliv je v souladu se 

svým názvem spíše kratším zhudebněním 

mešního ordinaria, využil na této malé ploše Fibich paletu stylů a 

technik – slyšíme zde názvuky barokního continua  

i protestantského chorálu a motivickou práci napříč částmi. Vřelé 

melodie a množství melodických průtahů spolu s instrumentací pro 

smyčce ad libitum vytváří radostnou a slavnostní, přesto však 

prostou náladu díla. 

 

Leoš Janáček (3. července 1854 Hukvaldy–12. srpna 1928, 

Moravská Ostrava). Idylu pro smyčcový 

orchestr Janáček komponoval v roce 1878 na 

prázdninové cestě po Bavorsku, v období 

životního klidu a pohody. Úspěšnou premiéru 

dirigoval sám autor za účasti A. Dvořáka  

v Besedě brněnské. Dílo s jistými rysy pozdního 

romantismu se skládá ze sedmi částí. Andante 

je kompaktní a svým zpracováním tématu 

poněkud připomíná A. Dvořáka. Allegro se 

vyznačuje nepravidelnou akcentací a 

kontramelodií. V Moderatu převládá sklíčenost 

a jistý východoslovanský nádech. Téma druhého Allegra je ostřejší, 

dokud se nezmění v tanec se střídajícími se jemnými momenty a 

energickými pasážemi. Adagio se podobá svou strukturou 

melodické elegii či ukolébavce. Scherzo se jeví jako venkovský 

tanec a poslední Moderato se rozvíjí kolem tématu vyjádřeného 

vysokými hlasy smyčců v kontrapunktu se zbytkem orchestru, 

taktéž s ozvěnou lidových tanců (v rámci koncertu budou 

provedeny části 1–6).   



Chtíc, aby spal 

Adam Michna z Otradovic 

Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi 

matka, jež ponocovala, miláčkovi. 

Spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh 

pěje Ti v lásce celý kraj, pozemský luh. 

Miláčku spi a zmlkněte, andělové, 

před Bohem se mnou klekněte, národové! 

Sestoupil v pravdě Boží syn na naši zem, 

přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora: 

 

 

 

Koncert pořádá: 

Emauzský sbor a orchestr, z. s. 

Musica quinta essentia, z. s., Praha 

 

Děkujeme Vám za finanční podporu formou dobrovolného 

vstupného.  


