
 

Setkání s hudbou - Pocta Mistru Rudolfu Firkušnému po dvanácté 

 

     11. února uplynulo 100 let od narození napajedelského rodáka Rudolfa Firkušného, velké 

osobnosti hudebního světa. Jednou z mnoha poklon tomuto výjimečnému člověku byl koncert 

ZUŠ Rudolfa Firkušného a Klubu přátel hudby v Napajedlích. A probíhal v době, kdy na Českém 

rozhlase 3 - Vltavě začalo vysílání pořadu úzce s tímto koncertem souvisejícím. Skrze vyprávění 

lidí, kteří měli to štěstí a osobně se v rodném městě s věhlasným klavíristou setkali, se v této 

reportáži prolnula šedesátiletá historie napajedelské základní umělecké školy s Mistrovým 

jménem. Obě události - slavnostní koncert i vysílání stanice Vltava - tak byly ve středu 8. února 

také oslavou šedesátiletého a věříme, že přínosného, působení hudební školy v Napajedlích, která 

jako jediná v republice nese jméno slavného rodáka. 

     A kdo jiný by na takovém koncertě měl účinkovat než úspěšní absolventi této školy. Pozvání 

k vzácné příležitosti tedy přijali její bývalí žáci:  

1. sopranistka Lucie Kašpárková-Mečlová, členka souborů Ensemble Opera Diversa,    

Wopera-sérija a Diversa Baroque, která v současnosti také hostuje v Národním divadle 

Brno a spolupracuje se sborem Virtuosi di Mikulov 

2. kontrabasista a skladatel Miloslav Raisigl, člen Filharmonie Brno a pedagog na ZUŠ 

Pavla Křížkovského v Brně 

3. klavírista Ondřej Hubáček, pedagog na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži, 

člen komorního orchestru Camerata Cremsiriensis a Ignis Piana Dua, lektor 

Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu. 

Jako host vystoupila klavíristka Katarína Hubáčková, která spolu s manželem účinkuje v Ignis 

Piano Duo, a Jana Nevoralová, která sólisty doprovázela na klavír.  

     Úspěšní mladí lidé svým vysoce profesionálním uměním dokázali zaujmout a potěšit srdce 

mnoha návštěvníků. Zaslouženou odměnou jim byl velmi srdečný a dlouhotrvající potlesk 

nadšeného obecenstva. Koncert tak důstojně uzavřel oslavy 60. výročí založení ZUŠ a započal 

rok poct ke 100. výročí narození Rudolfa Firkušného. V našem městě můžete k této příležitosti 

navštívit květnový varhanní festival v chrámu sv. Bartoloměje, v měsíci listopadu již 5. ročník 

hudebního festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému a výstavu v napajedelském Muzeu.        

  

     Lenka Květáková 

 


