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SÍDLO A KONTAKTY 
 
Komorní orchestr Berg, o.s. 
Bílinská 494 / 3, 190 00 Praha 9 
 
Tel./fax: +420 286 886 660 
berg@berg.cz 
www.berg.cz 
 
IČ: 265 88 439 
Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 25. 3. 2002  

pod č.: VS / 1 – 1 / 49720 / 02 - R 

 
Bankovní spojení: 176856785 / 0300 
Název a adresa peněžního ústavu:  
Československá obchodní banka, Prosecká 851/64, Praha 9  
... místo pobočky na Náměstí Republiky jsme z praktických důvodů přestěhovali účet a 
jeho vedení do pobočky blíže sídla orchestru, tedy na Prahu 9, a to od srpna 2010. 
 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
Představenstvo sdružení: 
Peter Vrábel – předseda 
Pavla Palánová – členka představenstva 
Eva Kesslová – členka představenstva 
 
Občanské sdružení má celkem čtyři členy – kromě představenstva je členem sdružení 
ještě pan Lukáš Trnka. 
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ORCHESTR BERG – KDO JSME 
 
Orchestr BERG je jedním z nejprogresivnějších hudebních těles v České republice. Působí 
v oblasti současné hudby a hudby 20. století a za své poslání si vytkl popularizaci a rozvoj 
této opomíjené hudební oblasti. Vycházíme z našich již více než deseti let zkušeností a 
věříme, že jsme schopni významně přispět k překonávání bariér, které často 
neopodstatněně a zbytečně stojí mezi touto hudbou a publikem. Budujeme pozitivní 
povědomí o nové hudbě prostřednictvím dynamických originálně pojatých projektů, 
klademe také důraz na přátelský přístup k publiku. Neustále hledáme nové cesty 
k současnému posluchači – hudbu kombinujeme s ostatními druhy umění (tanec, film, 
divadlo, výtvarné umění...), posluchače zveme do netradičních prostor a naše akce 
koncipujeme tak, aby vytvořily ucelený pozitivní zážitek, který přinese radost 
z objevování nového i sebe sama. 
 
Své poslání Orchestr BERG naplňuje prostřednictvím jednotlivých činnosti a aktivit. 
Každoročně pořádáme profilový cyklus vystoupení, od roku 2008 také budujeme tradici 
hlasovací soutěže o nejlepší premiéru sezóny orchestru NUBERG, další akce 
spolupořádáme. Vedle toho vystupujeme pro ostatní pořadatele, vytváříme hudební 
nahrávky na CD apod. S radostí se věnujeme speciálním představením pro děti. 
 
Významnou součástí naší práce jsou objednávky u mladých českých skladatelů, jejichž 
novinky pravidelně uvádíme ve světových premiérách. Tato činnost má o to větší 
význam, že v České republice nové skladby téměř nikdo neuvádí, a tak jsme prakticky 
jedinou organizací, která nabízí skladatelům příležitost k tvůrčímu rozvoji. Přispíváme 
tak významnou měrou k vytváření nových hodnot a hudebnímu odkazu současnosti pro 
budoucí generace. 
 
Pro naši práci je důležitá inspirace ve všech oblastech současného uměleckého dění i na 
poli trendů v oblasti managementu. Soustavně se také inspirujeme v zahraničí, 
manažerka orchestru Eva Kesslová navázala na své studium ve Spojených státech a 
v roce 2008 byla přijata do vysoce selektivního programu kulturních manažerů z celého 
světa, který organizuje Kennedy Center of Performing Arts ve Washingtonu v čele 
s legendou arts manažerů Michaelem Kaiserem. V letech 2008 – 2010 tak každým rokem 
strávila v letní koncertní pauze přibližně měsíc ve Spojených státech na studijním 
pobytu, ze kterého si odnesla spoustu inspirace a nových impulzů pro každodenní práci 
v Orchestru BERG.  Tyto nové poznatky chceme využít nejen pro rozvoj naší organizace, 
naším cílem je také přispívat k rozvoji lepšího prostředí pro nezávislé kulturní organizace 
a tím také k rozvoji občanské společnosti. 
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ČINNOST ORCHESTRU BERG V ROCE 2010 
 

Již od roku 2008 zahajujeme nový rok prostřednictvím hlasovací soutěže o nejlepší 
novinku premiérovanou na koncertech Orchestru BERG v předchozím roce. Živé 
nahrávky šesti skladeb z koncertů naší sezóny BERG 09  jsme zveřejnili na internetu a 
nově ve spolupráci s kulturním čtrnáctideníkem A2 jsme je také vydali na CD v česko-
anglické podobě (CD tak později výborně slouží mimo jiné k prezentaci orchestru 
v zahraničí). Díky internetu mohl nové skladby z pera mladých českých skladatelů a 
skladatelek poslouchat skutečně kdokoliv a následně i hlasovat pro skladby, které se 
líbily nejvíc. V roce 2010 jsme zahájili spolupráci se školami v rámci pilotního ročníku 
projektu „NUBERG do škol“. Všechny hlasy jsme slosovali o ceny. Soutěž má dvě ceny – 
cenu veřejnosti a hlavní cenu NUBERG. O vítězi hlavní ceny rozhoduje odborná porota 
složená především ze zahraničních odborníků – to abychom zajistili maximální 
objektivitu a také aby naši skladatelé měli zpětnou vazbu ze světa. Mezi členy poroty 
letos byli světově uznávané skladatelské osobnosti – skladatelka Kaija Saariaho (Finsko) 
a Bronius Kutavičius (Litva), dále také umělečtí vedoucí orchestrů zaměřených podobně 
jako Orchestr BERG na současnou hudbu -  Ajtony Csaba (šéfdirigent a umělecký vedoucí 
Mitteleuropäisches Kammerorchester, Vídeň), Andrew Cyr (šéfdirigent a umělecký 
vedoucí Metropolis Ensemble, New York) nebo například violoncellista Jan Filip Tupa 
(Německo). Tentokrát obě ceny téměř neuvěřitelně získala Jana Vöröšová, jediná žena v 
soutěži, za svoji skladbu Havran a moře. Počet hlasujících byl oproti předcházejícímu 
roku o 62% vyšší, přes polovinu hlasujících tvoří lidé vě věku do 34 let. Soutěž NUBERG 09 
je sice soutěží a má své vítěze, ale vznikla především proto, aby hravou interaktivní 
formou navnadila veřejnost k poslechu nových skladeb a zatáhla ji nenásilně do dění na 
současné hudební scéně. 
 

Soutěž NUBERG spojuje dvě sezóny orchestru - vítězné skladby soutěže, které jsme v 
premiéře představili v předchozím roce, uvádíme na zahajovacím koncertě následující 
sezóny. V roce 2010 se navíc jednalo o jubilejní 10. sezónu orchestru s názvem BERG 10. 
Každá sezóna orchestru je něčím jedinečná, tentokrát, jsme uvedli dva celovečerní 
projekty, zaznělo 9 českých a 6 světových premiér. Snažíme se publiku představovat i 
žhavé novinky, tentokrát se nám podařil husarský kousek – českou premiéru 
celovečerního hudebně filmového projektu Utrpení Panny orleánské (slavný němý film z 
roku 1929 s novou hudbou litevského minimalisty Broniuse Kutavičiuse) jsme uvedli jako 
první, a to pouhé čtyři měsíce po premiéře světové.  
 

Jedním z leitmotivů sezóny byla snaha představit atypické sólové nástroje, například 
bandoneon, japonský tradiční nástroj koto nebo čínské nástroje zheng a sheng, což 
přidalo na zajímavosti programů, zviditelnilo nadějné mladé hráče na tyto nástroje a 
umožnilo mladým českým skladatelům napsat nové skladby pro nástroje, pro které 
běžně nekomponují.Sezónu charakterizovala spolupráce i s dalšími vynikajícími umělci 
(např. režisérský tandem SKUTR, herec Vladimír Javorský, sbor Martinů Voices, výtvarník 
Prokop Bartoníček) a významnými institucemi (Mezinárodní filmový festival Febiofest, 
Národní muzeum v Praze, Museum Kampa, Židovské muzeum v Praze ad.). Zážitky 
z koncertů umocnily také doprovodné akce (architektonické a historické exkurze, 
výstavy nebo dokonce DJská afterparty).Cyklus jsme také obohatili o mimořádný koncert 
připravený ve spolupráci s Musikhochschule Zürich.  
 

Zážitky z koncertů, které se často konaly mimo centrum Prahy a v méně známých 
objektech, umocnily doprovodné akce (architektonické a historické exkurze, výstavy 
atd.). Přestože je pražská kulturní nabídka velmi bohatá a „prorazit“ se současnou 
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hudbou nebývá snadné, atraktivní programy i stále rostoucí popularita orchestru se také 
odráží na vysoké návštěvnosti koncertů. Na několika z nich se posluchači museli spokojit 
s místy k stání, extrémní situace nastala na závěrečném koncertě ve Španělské 
synagoze, kde jsme kvůli obrovskému zájmu vytvořili celkem 330 míst. Také díky tomu se 
nám daří již čtvrtým rokem za sebou zvyšovat příjmy ze vstupného, což jsme vzhledem k 
nárůstu v předchozích letech nečekali. V roce 2010 jsme tak zaznamenali nárůst tržeb o 
12%, v roce 2009 to bylo 59% , v roce 2008 78% a v roce 2007 56%,– to vždy vztaženo k 
předchozímu roku. Zvýšil se i počet abonentů. 
 

Orchestr BERG společně s baletem Národního divadla v Praze stále vystupuje v 
oblíbeném tanečním představení  Zlatovláska. V roce 2010 se uskutečnilo rekordních 15 
repríz, a to jde o představení, které se hraje již šest let.  
 

V rámci koncertů pro jiné pořadatele jsme vystoupili na několika mezinárodních 
hudebních festivalech, a to vždy mimo základní působiště orchestru v hlavním městě, 
z čehož máme velkou radost. Přítomnost Orchestru BERG v regionech je jednou z věcí, na 
které bychom rádi do budoucna zapracovali. V roce 2010 jsme tak vystoupili na festivalu 
Forfest v Olomouci, festivalu Hudební fórum Hradec Králové (tento koncert přenášel 
v přímém přenosu také Český rozhlas) a na festivalu Janáček Brno, kde jsme společně 
s Pražským filharmonickým sborem uvedli mimo jiné Schönbergův legendární kus Ten 
který přežil Varšavu. Na festivaly Forfest a Hudební fórum jsme díky volným místům 
v autobuse nabídli možnost festivalového výletu. 
 

Klademe důraz i na mimohudební rozměr naší práce. V roce 2010 jsme pokračovali ve 
spolupráci se skupinou the Tap Tap, která je složena ze zdravotně postižených báječných 
lidí (natočení CD a jeho křest v rámci koncertu v divadle Archa). Také jsme vystoupili 
hned na dvou komunitních open air akcích, které se konaly  v parcích Prahy 9, kde má 
Orchestr BERG sídlo. Kromě toho jsme ve spolupráci s Českým centrem Praha připravili 
sérii setkání se skladateli a interprety současné hudby, které jsme představili pod názvem 
„Skladatelská kuchyně“. 
 

Celkem jsme uskutečnili 42  akcí – 10 koncertů a 5 setkání cyklu Skladatelská kuchyně ve 
vlastní režii, ostatních 25 vystoupení a dvojici natáčení na CD pro jiné pořadatele. 
 

Činnost sdružení a organizaci zajišťovali po celý rok Eva Kesslová a Vítězslav Mikeš. 
Dobrovolníci již tradičně zajišťovali pomoc při koncertech a také odborné služby a 
konzultace (oblast účetnictví a daní, právní služby, marketing, tvorba a administrace 
webových stránek atd.). Uměleckým ředitelem a šéfdirigentem orchestru je Peter Vrábel.  
 

(přehled všech koncertů – příloha č. 1) 
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PODPORA  
Činnost sdružení byla zajišťována především za pomoci zdrojů z veřejných rozpočtů a 
nadačních darů. Mezi podporovateli v roce 2010 byli:  
Magistrát hlavního města Prahy  
Ministerstvo kultury ČR 
Hudební nadace OSA 
Nadace Českého hudebního fondu  
Nadace Život umělce 
Projekt Co nás baví 
Česko-německý fond budoucnosti (doplacení grantu z roku 2009 a platba na rok 2011) 
Podpořili nás také soukromí dárci, slevu na tiskoviny nám již tradičně poskytla tiskárna 
Tiskap.  
 
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010 
 
Příjmy v roce 2010 celkem: 3.281.697,- Kč  
Z toho: 

• granty a dotace:1.203.000,- Kč 
• dary: 40.000,- Kč 
• příjmy od pořadatelů a objednavatelů: 1.567.303,- Kč 
• úroky: 4.577,- Kč 
• příjmy ze vstupného: 234.180,- Kč 
• autorské honoráře Intergram: 134.474,- Kč 
• ostatní (splátky dluhu, půjčka hotovosti, vrácené mylné platby atd.): 

98.163,- Kč 
 
Výdaje celkem: 3.061.891,- Kč  
Z toho: 

• honoráře umělců: 2.159.200,- Kč 
• ostatní náklady: 902.691,- Kč 

 
Celková bilance: 219.806,- Kč 
Kladná bilance byla způsobena tím, že některé granty či platby faktur dorazily v jiném 
účetním období než ve kterém byly hrazeny odpovídající výdaje. V loňském roce jsme 
měli účetní ztrátu 331.398,- Kč, kterou kladná bilance letošního roku částečné vyrovnává.  
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příloha č. 1 
PŘEHLED ČINNOSTI KOMORNÍHO ORCHESTRU BERG V ROCE 2010 
 
BERG 10 | ... desátá jubilejní sezóna Orchestru BERG 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 
 

otevřeno 
pondělí 8. března, Sál České národní banky 
Bernd Franke    Open doors pro bandoneon a orchestr 
Anatolijus Šenderovas ...ad astra 
Jana Vöröšová   Havran a moře 
...vítězná skladba soutěže NUBERG09 | cena veřejnosti + cena NUBERG 
Jan Dušek    Hladová srdce  
... 2. místo v hlasování veřejnosti 
Martin Chovanec – bandoneon, Jana Bezpalcová - akordeon 
 
utrpení  panny orleánské 
středa 31. března a čtvrtek 1. dubna, kino Lucerna 
Slavný němý film Utrpení Panny orleánské (1928, režie: C.Th.Dreyer ) s živým hudebním 
doprovodem orchestru.  
Autor hudby: Bronius Kutavičius (česká premiéra) 
 
okřídlené bytosti 
čtvrtek 13. května, Lichtenštejnský palác - Sál Martinů 
Jiří Hájek    Ikarus (světová premiéra) 
Miroslav Pudlák   A Winged Creature 
Einojuhani Rautavaara  Symfonie č. 7 „Anděl světla“ 
 
rekonstrukce 
pondělí 7. června, kostel Panny Marie Sněžné  
Slavomír Hořínka  Lacrimosa pro koto, barokní housle a orchestr (světová premiéra) 
Lera Auerbach   Dialogy na Stabat Mater 
Alfred Schnittke   Moz-Art a la Haydn 
Galina Grigorjeva   Píseň carevny Jevdokije  
Adéla Štajnochrová – barokní / moderní housle, Anna Fliegerová – koto 
Martin Adamovič – viola, David Pokorný – housle 
 
new china 
pondělí 13. září, Památník Vítkov 
Tomáš Pálka  La Berceuse pour petite Julie pro zheng, sheng a orchestr (světová premiéra) 
Tan Dun  Symfonie pro smyčce 
Qigang Chen   L’éloignement  
Chen Yi  Ancient Chinese Beauty 
Jan Chmelarčík – zheng a sheng, Jakub Kydlíček – zobcové flétny 
 
luminárium 
pondělí 4. října, Museum Kampa 
Petr Wajsar  Ambient Piece No.1 pro výtvarníka a orchestr (světová premiéra) 
Peter Graham  Ataraxie 
Kryštof Mařatka  Luminárium  
Prokop Bartoníček – animace hmoty v reálném čase, Irvin Venyš – klarinet 
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181 
čtvrtek 4. listopadu, Klub Roxy 
Jiří Kadeřábek   Don Hamburger pro hlas a orchestr (světová premiéra) 
Ludwig van Beethoven  Symfonie č. 7 
Heiner Goebbels   Suita pro sampler a orchestr  
Jiří Kadeřábek – zpěv 
 
tehilim 
pondělí 6. prosince, Španělská synagoga 
Vít Zouhar  Pinnas columbae pro cimbál – kontratenor a orchestr (světová premiéra)  
Arthur Honegger  Král David 
Vladimír Javorský – vypravěč, Jan Mikušek – cimbál a kontratenor 
Jitka Burgetová – soprán, Tomáš Kořínek – tenor 
Martinů Voices & Lukáš Vasilek – sbormistr 
režie: SKUTR 
 
 
 
 
OSTATNÍ AKTIVITY V ROCE 2010 
 
NUBERG 2009 
* soutěž o nejúspěšnější premiéru sezóny Orchestru BERG v roce 2009 
* vydání CD, webové stránky s LIVE nahrávkami a hlasovacím formulářem pro veřejnost 
 

Odborná porota: skladatelé Kaija Saariaho (Finsko) a Bronius Kutavičius (Litva), Ajtony Csaba 
(šéfdirigent a umělecký vedoucí Mitteleuropäisches Kammerorchester, Vídeň), Andrew Cyr 
(šéfdirigent a umělecký vedoucí Metropolis Ensemble, New York), violoncellista Jan Filip Tupa 
(Německo), Petr Haas (časopis A2, partner soutěže) a šéfdirigent Orchestru Berg Peter Vrábel 
 

cena veřejnosti + cena NUBERG: Jana Vöröšová  - Havran a moře  
 
SKLADATELSKÁ KUCHYNĚ 
cyklus živých setkání s živými skladateli uvádí Dita Kopáčová Hradecká 
27. ledna Martin Hybler a Jan Dušek – skladatelé  
24. února vítězka skladatelské soutěže NUBERG Jana Vöröšová 

... a její sólistky Monika Knoblochová & Jana Bezpalcová 
31. března Michaela Plachká - skladatelka 
28. dubna  Michal Nejtek – skladatel, Irvin Venyš – klarinetista 
23. června Slavomír Hořínka, Jiří Hájek – skladatelé  
 
Zlatovláska – baletní představení pro děti i dospělé 
... spolupráce s Baletem Národního divadla v Praze 
Reprízy v roce 2010: 7. února ve ve 14h a 18h, 17. února  v 19h, 22. května ve 14h a 18h,  
26. června ve 14h a 18h, 18. září ve 14h a 18h, 10. října ve 14h a 18h, 11. prosince ve 14h a 18h, 25. 
prosince ve 14h a 18h (celkem 15 představení)  
 
natáčení CD „Párty na kolečkách“  | 16.-17. ledna 2010, studio Sono Records 
křest CD a koncert „Párty na kolečkách“ | 27. března 2010 ve 20h, divadlo Archa 
... the Tap Tap, Šimon Ornest a hosté 
aranže bergovských skladatelů pro obě tělesa 
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komunitní akce na Praze 9, v sídle Orchestru BERG 

Prosecké jaro – open air 
neděle 23. května v 19.30 | Park Přátelství Prosek 
Astor Piazzolla  4 roční doby v Buenos Aires 
Sergej Prokofjev  hudební pohádka Péťa a vlk 
Miroslav Táborský – vypravěč  
David Pokorný – housle 
Peter Vrábel - dirigent 
 

OPEN AIR – festival Divadelní třesk 
sobota 5. června v 16h, Park Podviní Vysočany 
PSST... MAESTRO PŘICHÁZÍ! 
... hudebně divadelní féerie s Martinem Zbrožkem v roli moderátora a samozvaného dirigenta 
 
natáčení na CD 
15. – 16. června, Studio A Českého rozhlasu  
Karel Pexidr: Suita pro smyčce 
 
Festival Forfest Olomouc 
neděle 27. června ve 20h | Mozarteum, Arcidiecézní muzeum Olomouc 
Robert Hejnar  Andersenovy pohádky 
Petr Pokorný   Marnotratný syn 
Josef Adamík   Stínování I 
Boudwijn Buckinx  Good Company 
Pavel Zemek   Tichý hymnus 
Peter Graham  Ataraxie 
Elena Letňanová - klavír, Emilie Řezáčová – soprán, Petr Matuszek - baryton 
Peter Vrábel - dirigent 
 
mimořádný koncert - interNATIONAL interMEZZO 2010 
... ve spolupráci s Musikhochschule Zürich 
neděle 17. října v 19h, Velký sál Hlaholu v Praze 
Claude Debussy  Faunovo odpoledne (arr. Eduardo Strausser) 
Gustav Mahler  Symfonie č.4 (arr. Klaus Simon) 
Broňa Tomanová – soprán  
dirigují: Mirga Gražynite, Raphael Hoegger, Piero Lombardi, Alessandro Pioda & Eduardo 
Strausser 
 
Festival Hudební fórum Hradec Králové 
pondělí 8. listopadu ve 20h, Velký sál Filharmonie 
... koncert s přímým přenosem Českého rozhlasu 
Arvo Pärt   Koláž na B-A-C-H 
Alfred Schnittke  Concerto grosso č. 3 
J. S. Bach / Anton Webern Fuga (Ricercata) a 6 voci z Hudební obětiny 
Heiner Goebbels  Suita pro sampler a orchestr ze "Surrogate Cities" 
David Pokorný & Eduard Bayer - housle 
Peter Vrábel – dirigent 
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Festival Janáček Brno 2010 
neděle 21. listopadu v 16h | Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Staré Brno 
... společný koncert Orchestru BERG a Pražského filharmonického sboru 
Leoš Janáček  Postludium z Glagolské mše, Otčenáš 
Paul Hindemith Kammermusik č. 7, op. 42, č. 2 
Olivier Messiaen dvě části ze Svatodušní mše 
Arnold Schoenberg Ten, který přežil Varšavu 
Kateřina Chroboková – varhany, Jaroslav Březina – tenor, Jana Boušková – harfa 
Brian Caspe – recitátor  
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 
Pražský filharmonický sbor & sbormistr Lukáš Vasilek 
 
vánoční koncert pro společnost Siemens 
3. prosince v 19.30, Smetanova síň Obecního domu 
Astor Piazzolla Čtyři roční doby v Buenos Aires  
Sergej Prokofjev hudební pohádka Péťa a vlk  
Slavomír Hořínka Světýlko – vánoční koleda pro všechny  
... výběr vánočních koled v úpravách Jiřího Temla a Evžena Zámečníka    
Pavel Šporcl – housle  
Marie Kříženecká a Vladimír Třebický – tanec 
Vladimír Čech – moderátor 
Kühnův dětský sbor & sbormistr Petr Louženský 
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel 
 
slavnostní koncert pro Sdruženou organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS) 
... u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením 
... pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause a arcibiskupa pražského Mons. Dominika 
Duky OP 
4. prosince v 19.30, Španělský sál Pražského hradu  
Wolfgang Amadeus Mozart  Symfonie č. 16 C dur, K.128 
Georg Friedrich Händel  Let the Bright Seraphim (aria z oratoria Samson) 
Georg Friedrich Händel   He Shall Feed His Flock (aria z oratoria Mesiáš) 
Gottfried Finger   Sonata in Es 
Giovanni Battista Pergolesi  Vidit suum (aria z kantáty Stabat Mater) 
Wolfgang Amadeus Mozart  Exsultate, jubilate, K.165 
Lídia Szluka – soprán, Jan Adamec – tuba 
Orchestr Berg & dirigent Petr Vronský 
 
slavnostní koncert pro Přírodovědeckou fakultu UK 
... k 90. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK 
15. prosince v 19h, Velká aula Karolina 
Peter Heidrich   Variace na téma Happy Birthday 
Astor Piazzolla   Čtyři roční doby v Buenos Aires 
Antonio Vivaldi  Zima  
Evžen Zámečník Výběr vánočních koled 
David Pokorný – housle, Peter Vrábel – dirigent  
 
Vánoční koncert pro společnost ImageLab 
16. prosince v 19h, Obřadní síň Libeňského zámku 
Astor Piazzolla Čtyři roční doby v Buenos Aires 
Peter Breiner  Beatles Go Baroque 
Evžen Zámečník Výběr vánočních koled 
David Pokorný – housle, Peter Vrábel – dirigent  


