
 

 
 

 
 
 

PROGRAMOVÁ NABÍDKA  
 
 
 
ÚTERÝ 10.8.   19.30 hod., Zrcadlový sál Zámku Dobříš  

Slavnostní zahajovací koncert  
Jaroslav Svěcený – housle, Michaela Káčerková – virginal, Varine Mkrtchyan (Arménie) - soprán,  
Karel Untermüller – viola, Zdeňka Žádníková Volencová – průvodní slovo 
 
V úvodu festivalu se představí několik velmi výrazných osobností klasické hudby, které jsou zvány na 
významná evropská pódia. V jejich podání zazní hudba W. A. Mozarta, G. P. Telemanna, A. Vivaldiho a 
dalších slavných autorů 18. a 19. století v různých nástrojových obsazeních. Rovněž se můžete těšit i 
na nehudební zajímavosti ze života hudebních skladatelů a originální moderaci celého večera 
v podání Zdeňky Žádníkové a Jaroslava Svěceného. 
 
Michaela Káčerková, nově zvolená ředitelka Karlovarského symfonického orchestru, je nejen 
vyhledávanou varhanicí, ale také výbornou hráčkou na virginal, což je obdoba cembala. Absolventka 
AMU v Praze a Vysoké školy pro hudbu a divadlo Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku, získala 
řadu ocenění na domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. 
Varine Mkrtchyan je původem Arménka, vystudovala AMU v Praze a patří mezi nesporné talenty 
mladé generace. 
Karel Untermüller je jedním z nejlepších evropských violistů, je členem Heroldova kvarteta a Sukova 
komorního orchestru. V roce 2018 vystupoval jako sólista s Berliner Symphoniker v sále Berlínské 
filharmonie. Pedagogicky působí na HAMU v Praze. 
 
Vstupné 290,-Kč /kapacita 200 míst/ 
 
STŘEDA 11.8.  19.30 hod., Zrcadlový sál 
Benefiční Galakoncert pro Dva ve Třech 
Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Tóth – klavír, Zdeňka Žádníková – autorské básně, příčná flétna 
Benefiční koncert pro Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši 
 
Pojďme společně podpořit dobříšské varhany, z celkové částky 4.000.000 korun chybí už jen 
300.000,-. Čeká vás večer plný nádherné hudby Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmse, Sergeje 
Rachmaninova nebo George Gershwina v nesmírně zajímavém propojení s autorskou poezií Zdeňky 
Žádníkové. Večer vztahových mikropříběhů a lásky v mnoha podobách.  Emoce slov jdou ruku v ruce 
s energií vycházející z nadčasových melodií. Nebude chybět humor a nadsázka, obojí k letnímu večeru 
bezesporu patří. 
 
Vstupné 290,-Kč /kapacita 200 míst/ 
 
 
 
PÁTEK 13.8.     19.30 hod., nádvoří Zámku Dobříš 



Na Vivaldiho!  
Unikátní koncertní a divadelní večer, ve kterém si umělci vyměňují role aneb Co jste o Vivaldim 
možná ještě neslyšeli! Scénář a režie: Zdeňka Žádníková, Komorní orchestr Virtuosi Pragenses, v roli 
Antonia Vivaldiho Jaroslav Svěcený 
 
Na Vivaldiho! Tak se jmenuje originální, autorský projekt houslisty Jaroslava Svěceného a herečky 
Zdeňky Žádníkové Volencové. Unikátní představení, které lze stručně nazvat jako "hudba v divadle, 
divadlo v hudbě", mělo svou úspěšnou premiéru na pražském Žofíně.  

„Jsem opravdu rád, že v projektu Na Vivaldiho! mohu představit jak úžasnou, v originále hranou 
muziku tohoto italského barokního génia, tak i prostřednictvím divadelních prvků samotného mistra 
jako člověka z masa a kostí. Děkuji za spolupráci své herecké kolegyni Zdeňce, se kterou jsme 
koncertní a divadelní obor propojili v jeden celek. Vivaldi je leitmotivem mého života, jeho hudba 
vyvolává emoce a nabízí intenzivní prožitek ! ," říká k projektu virtuóz Jaroslav Svěcený.  

"Na historii je mimo jiné krásné to, že o ní nikdy nevíme všechno. A za vším hledej ženu." Zdeňka 
Žádníková Volencová měla nelehký úkol, dramaturgicky spojit hudbu, divadlo a herecky zapojit 
Jaroslava Svěceného. Sama se mimo role scénaristky zhostila i dvojrole žen, které hudebního 
skladatele v průběhu života nejvíce ovlivnily. 

 „Zdeňka úspěšně propojila interpretaci Vivaldiho hudby s moderní a vtipnou dramatickou formou. 
Nicméně všechna fakta jsou pravdivá. Zavřela se v knihovně a přečetla snad všechno, co kdy kdo 
věrohodně o Vivaldim napsal. Posluchači si tak nejen poslechnou slavné i minimálně známé skladby 
slavného italského velikána, ale také se dozví informace o mistrovi, a to velmi zábavnou a překvapivě 
neobvyklou formou. Podotýkám zajímavé polidšťující informace. Vznikl tak „koncert v divadle“ 
a zároveň „divadlo v koncertě“.  Já hraji nejenom Vivaldiho skladby jakožto houslista, ale Vivaldiho 
samotného… a rád bych zmínila, že různé herecké party mají všichni členové komorního orchestru.  
Diváci jsou tak svědky toho, jaké 'repliky' a vtipné narážky si naši kolegové do děje o životě Antonia 
Vivaldiho zakomponovali..“ popisuje představení Jaroslav Svěcený. 

Závěrem Zdeňka Žádníková s úsměvem dodává: „Pan Svěcený mně „na oplátku“ dopřál adrenalin 
v podobě živého hraní s orchestrem. Nastudovala jsem part Vivaldiho flétnového koncertu, neboť jsem 
byla řadu let žačkou české flétnistky Magdaleny Tůmové Bílkové, první ženské vítězky soutěže 
Pražského jara. Když dohraji třetí větu, mám tepovku zralou na příjem na kardiologii. Tímto zvu na 
parádní barokní jízdu!“ 

Vstupné 490,- Kč /kapacita 700 míst/ 
 
SOBOTA 14.8.   19.30 hod., nádvoří Zámku Dobříš  /580 míst již prodáno, zjišťujeme navýšení kapacit/ 

Swing and Classic aneb JS+JS  
Jan Smigmator – zpěv, Jaroslav Svěcený s kapelou Jana Smigmatora. Hudba Franka Sinatry, Glenna 
Millera a dalších skladatelů. Jazz, swing, setkání žánrů, překvapivá fúze osobností svých oborů – to 
vše nabízí koncert JS+JS. 
Vstupné 390,- Kč /kapacita 700 míst/ 
 
Aby náš festival potěšil nejen duši ale i chuťové pohárky, bude pro publikum každý večer, o 

víkendu již od 11 hod., připraven náš prosecco domeček 😊 s prémiovými proseccy a stánky s 
domácím občerstvením od dobříšské kavárny, čajovny a specializované pekárny. 
 
 


