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Činnost společnosti v roce 2016 a výhled do roku 2017 
  
 Obchodní korporace NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. byla založena 
jediným společníkem a vzniká zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 81680 dne 29.ledna 2001.  
Jediným společníkem obchodní korporace je paní Alena Nachtigalová, nar. 31.8.1960, 
v současné době bytem Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady.  
Obchodní korporace v roce 2001 vzniká na adrese Habartická 496, 190 00 Praha 9. Sídlo 
obchodní korporace je změněno v roce 2008. Od roku 2008 sídlí obchodní korporace na 
adrese Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady.  
 
Předmětem podnikání společnosti je:  

- činnost umělecké agentury 
- reklamní činnost 
- činnost organizačních a ekonomických poradců 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

 
Statutárními orgány společnosti jsou:  
 

- Alena Nachtigalová, dat. nar. 31.8.1960, bydliště Čerchovská 
1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady – jednatelka společnosti 

 
Obchodní korporace zaměstnává dva zaměstnance – 1x zaměstnanec na hlavní pracovní 
poměr, 1 x zaměstnanec na dohodu o provedení práce.  

Obchodní korporace NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. v souladu s ustanovením § 
21a, odst. 4 zákona č. 563/91 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje účetní závěrku uložením do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze.  

Obchodní korporace NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. je umělecká a produkční 
agentura nabízející realizaci koncertů a koncertních turné zejména v oblasti klasické hudby a 
opery: 

• spolupracuje se špičkovými interprety z celého světa 
• vedle galakoncertů v oboru klasické hudby a opery se věnuje i projektům 

propojujícím odlišné hudební žánry  
• zajišťuje produkci koncertů, kulturně-společenských akcí, doprovodné akce k 

seminářům, konferencím apod. 
• zprostředkovává umělce do operních produkcí a koncertních sezon významných 

orchestrů 
• spolupracuje s významnými festivaly v České republice i zahraničí 



• věnuje se managementu umělců – dirigentů, instrumentalistů, operních pěvců, 
zastupuje umělce při projednávání jejich koncertních angažmá v ČR i zahraničí 

• podporuje začínající umělce 

V roce 2016 jsme připravovali a realizovali 8 projektů v Praze, další 4 v českých a moravských 
městech a následně 6 projektů v zahraničí. Podařilo se nám opětovně vyvézt i několik 
českých orchestrů na evropská turné a to právě s protagonisty pražských koncertů. 
Zastupujeme české i zahraniční umělce v ČR i zahraničí, počet realizovaných vystoupení 72. 
 
Pražské koncerty již patří k nejlépe navštíveným (průměrná obsazenost 83 %) a dle reakcí 
diváků i účinkujících k těm s nejlepší atmosférou.  
 
Všechny ostatní projekty přilákaly do Prahy mnoho „kulturních turistů“ z celé ČR a zahraničí. 
Rekordní počet přicestoval do Prahy na koncert Eliny Garanči (26. 10. 2016), ale i ostatní 
koncerty se těšily velké přízni publika.   
 
26. 1. Smetanova síň Obecního domu, Praha 
QUESTA O QUELLA? – MARIA AGRESTA, ANGEL JOY BLUE, PETR NEKORANEC, PKF – Prague 
Philharmonia, Francesco Ciampa – dirigent  
 
Italská sopranistka Maria Agresta debutovala na operní scéně v roce 2007 po vítězství v 
několika mezinárodních soutěžích. V roce 2011 ztvárnila s obrovským ohlasem u publika i 
kritiky Elenu v Sicilských nešporách v turínském Teatro Regio. Od té doby je zvána na 
prestižní operní pódia po celém světě vč. Tel Avivu, Veronské arény, Teatro di San Carlo v 
Neapoli, Teatro Regio v Turíně, do opery v Benátkách či Paříži a v neposlední řadě do slavné 
La Scaly. Americká sopranistka Angel Joy Blue je známá díky svému krásnému hlasovému 
témbru, zářícímu a mrštnému hornímu rejstříku, který ve střední poloze dostává temnější, až 
kouřový nádech. Díky svým hlasovým a hereckým kvalitám získala i letošní nominaci na cenu 
Opera Award.  Za posledních pět let Angel Joy Blue vystoupila na operním či koncertním 
pódiu v úctyhodných třiceti zemích po celém světě! Laureát prestižních evropských soutěží, 
třiadvacetiletý tenorista Petr Nekoranec, je jednou z největších českých operních nadějí.  
Petr byl členem Operního studia Bavorské státní opery v Mnichově a vytvořil zde řadu rolí 
včetně titulní role v Rossiniho opeře Hrabě Ory či Brittenově Albert Herring. V současné době 
je frekventantem Lindemannova programu pro mladé umělce při Metropolitní opeře v New 
Yorku, do kterého se dostal jako vůbec první Čech v historii.  
 
 
14. 2. Smetanova síň Obecního domu, Praha 
BRYAN HYMEL, PKF - Prague Philharmonia, Paolo Bressan – dirigent,  
Irini Kyriakidou – host 
 
Nový král vysokých „C“, americký tenorista Bryan Hymel je označován za jednu z nejrychleji 
vycházejících světových hvězd. Patří k nejvyhledávanějším pěvcům a je nositelem mnoha 
prestižních ocenění včetně Beverly Sills Artist Award v USA (2012), britské Olivier Award za 
ztvárnění rolí Aenea (Berlioz: Trójané), Roberta (Meyerbeer: Robert ďábel) a Prince (Dvořák: 
Rusalka) v Covent Garden (2013) a nejnověji ceny v německé anketě Echo Klassik (2015) za 



album Héroïque: French Opera Arias. Toto své první sólové album natočil s PKF – Prague 
Philharmonia a Emmanuelem Villaumem. 

 
„...Hymel se může spolehnout na krásný, jedinečně koncentrovaný zvuk, který působí zdravě 
a svěže. Touto předností okamžitě zaujal už v prvních tónech Cavaradossiho árie z Pucciniho 
Toscy. Jeho čistě hlasové možnosti jsou výjimečné, zpívá zcela přirozeně a ukázněně, bez 
námahy jde do výšek… Oba (tj. s Irini Kyriakidou) si společně zazpívali... i duet Dona Josého a 
Micaely z Carmen, což bylo asi nejlepší číslo večera. Dvojice to je každopádně sympatická, 
pražskému publiku rozhodně přidala kamínek do mozaiky představ o současné operní špici.” 
Věra Drápelová, idnes.cz  
 
 

15. 4. 2016 Smetanova síň Obecního domu, Praha 
Koncertní vystoupení orchestru Filarmonica della Scala pod taktovkou dirigenta Myung 
Whun Chunga se uskutečnilo v rámci jejich evropského turné a nadchlo vyprodanou 
Smetanovu síň Obecního domu.  
 
Slavný dirigent Myung-Whun Chung a světově proslulý orchestr Filarmonica della Scala se 
v Praze představili s Mozartovou snad nejslavnější Symfonií č. 40 g moll, KV 550 a Mahlerovu 
neméně pozoruhodnou Symfonií č. 5 s fascinujícím Adagiettem.  
 
Jihokorejský dirigent Myung-Whun Chung dirigoval prakticky všechny světové orchestry, 
blízko má i ke světu opery, vystupoval v newyorské Metropolitní opeře, Pařížské národní 
opeře, Vídeňské státní opeře, drážďanské Semperově opeře. Netají se hlubokou láskou 
k Itálii, která jej přivedla k intenzivní spolupráci s touto zemí, mj. v roli hlavního hostujícího 
dirigenta v Teatro Comunale ve Florencii (1987–1992) či šéfdirigenta orchestru Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (1997–2005), pravidelně hostuje v benátském Teatro La Fenice a 
samozřejmě také – jako samotnými Italy vysoce ceněný verdiovský dirigent – v milánské La 
Scale. Od roku 2006 je hudebním ředitelem Soulské filharmonie, s níž hostoval 4. 6. 2010 
v pražském Rudolfinu.  
 
 

3. 5. Forum Karlín  
UTE LEMPER & BAND 
 
Ute Lemper bezkonkurenčně vládne už řadu let francouzskému šansonu a kabaretním 
písním, exceluje i v muzikálech (Kabaret, Kočky, Chicago, Modrý anděl). Po celém světě je 
uznávána jako interpretka díla Kurta Weilla. „Weillovy písně nestačí zpívat, ty je třeba 
prožívat ...“, říká umělkyně, která vystupuje na nejprestižnějších zahraničních scénách, 
objevuje se ve filmech i na neobvyklých nahrávkách. Se svými sólovými projekty a s kapelou 
cestuje po metropolích, vystavuje své obrazy, vydala autografii s názvem Necenzurováno, na 
svém kontě má přes dvacet sólových CD a několik DVD, za něž získala nesčetná ocenění, 
zpívá i své vlastní písně. 
 
13. 6. Smetanova síň Obecního domu, Praha 
ILDAR ABDRAZAKOV, PKF - Prague Philharmonia, Fabio Mastrangelo – dirigent 
 



Ildar Abdrazakov patří k nejvýznamnějším světovým pěvcům – basistům. Od svého debutu v 
milánské La Scale v roce 2001 se ruský pěvec pevně usadil na všech prestižních světových 
scénách včetně Metropolitní opery v New Yorku, Vídeňské státní opery či mnichovské 
Bavorské státní opery.  
 
„Dechberoucí podmanivost a šíře hlasového projevu... sólista měl ze svého pěveckého 
projevu zjevné potěšení, doslova si vychutnával každou frázi, každý tón. Niternost emočního 
vcítění se zde přirozeně pojila s typickou širokostí „rusky dlouhé“ dramatické deklamace – 
opravdu nádherný hudební prožitek, hltal jsem každé zachvění hlasu interpreta, každou 
změnu hlasového zabarvení. Skvěle technicky zvládnutý hlas: pianové nasazení závěrečného 
tónu a jeho postupné rozvinutí do plné šíře zaslouženě vyprovokovalo první spontánní 
„bravo“ posluchačů… sametový a tmavý témbr pěvce nám pak zprostředkoval úchvatný 
zážitek ze zdánlivě nikdy nekončící kantilény…“ Petr Matuszek, OperaPlus.cz 
 
 
26. 10. Smetanova síň Obecního domu, Praha 
ELĪNA GARANČA, PKF – Prague Philharmonia, Karel Mark Chichon – dirigent 
 
Jedna z nejpozoruhodnějších osobností současné světové operní scény, lotyšská 
mezzosopranistka Elīna Garanča, na svém dalším pražském koncertě představila skladby z 
úspěšného alba Meditation. Elīna Garanča pravidelně hostuje v prestižních operních domech 
a v koncertních sálech včetně newyorské Metropolitní opery, Royal Opera House Covent 
Garden v Londýně, mnichovské Bavorské státní opery a Vídeňské státní opery. Od roku 2005 
nahrává exkluzívně pro Deutsche Grammophon, tři její nahrávky získaly prestižní cenu Echo 
Klassik 
 
„Lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča Prahu opět uchvátila... Pěvkyně nelámala srdce 
posluchačů lehounkými výškami, ale obrovským nasazením výrazově mnohoznačných árií, 
jejichž vnitřní drama zvládala mistrovsky...Ve spojení s naprostou hlasovou čistotou 
a jasností přiváděla Garanča publikum k nadšení... ke zdaru večera přispěl i orchestr, jenž 
pod Chichonovým gestem dostal prostor k několika orchestrálním číslům. Garanča opět 
oslnila a meditativní ráz večera určila i dvěma stylově vhodnými kostýmy.“ Vladimír Říha, 
Novinky.cz 
 
22. 11. Smetanova síň Obecního domu, Praha 
BRYN TERFEL, PKF – Prague Philharmonia, Pražský filharmonický sbor, Gareth Jones – 
dirigent 
 
Velšský basbarytonista Bryn Terfel je už řadu let uznávanou operní hvězdou v tom pravém 
slova smyslu, žádná tzv. celebrita, ale vstřícný, laskavý, člověk s nepřehlédnutelným 
charismatem. Vystupuje na všech velkých světových scénách. K jeho nejparádnějším rolím 
patřili Mozartův Figaro a Leporello, které časem vystřídali Verdiho Falstaff, Wagnerovi 
hrdinové Wotan (Zlato Rýna a Valkýra), Hans Sachs (Mistři pěvci norimberští) a Bludný 
Holanďan, Gounodův Mefistofeles (Faust), Musorgského Boris Godunov a Pucciniho Scarpia 
(Tosca). Jeho Scarpiu v londýnské Covent Garden v listopadu 2015 přirovnal deník The 
Telegraph k legendárnímu barytonistovi Tito Gobbimu. 
 



„... koncert v pražském Obecním domě získal oproti mnoha jiným podobným programům 
bonus díky přítomnosti sboru. Pomohlo to zcela zásadně obohatit obvyklý výběr árií o větší 
operní scény, především o závěr prvního dějství Pucciniho Tosky, kdy všemocný policejní šéf 
Scarpia arogantně a bezostyšně, v hrůzném kontrastu k souběžnému okázalému 
chrámovému Te Deum, vyjevuje své intriky... Sólista této roli... umí dát opravdu odpuzující 
dávku cynismu a věrně v ní vyjádřit opojení vlastní mocí. Nerozpakuje se uplatnit vášnivostí 
zdeformovaný hlas a další realistické výrazové prostředky... Jeho umění se ovšem vyjevuje 
naplno tehdy, když zpívá klidně a ušlechtile vyznívající árii vyrovnaného, mírného a 
moudrého ševce Hanse Sachse z Wagnerových... anebo Borise Godunova, ve slavné scéně 
v úzkostech umírající. Car je ostatně jeho vrcholnou kreací, v komplexnosti hudební síly, 
psychologické uvěřitelnosti i dikce – tedy včetně zvládnutí ruštiny...Terfel se nijak nepodbízí 
a nepřehrává, a přesto dovede v každém výstupu strhnout i pobavit. Stačí gesto, pohled. 
Výňatky z oper jsou dokonale prožité, do detailu vypracované. Pěvec je suverénní, umí 
navázat kontakt s publikem, aniž by musel přehánět...“ Petr Veber, CasopisHarmonie.cz 
 
 
5. 12. 2016, Smetanova síň Obecního domu, Praha 
ERWIN SCHROTT –  ROJOTANGO  
 

Slavný operní uruguayský barytonista Erwin Schrott je jedním z nejvýznamnějších operních 

pěvců naší doby, který proslul zejména jako skvělý mozartovský pěvec. Už několik let se ale 

představuje rovněž na koncertních pódiích s nevšedními projekty, k nimž patří i program s 

názvem Rojotango. Okouzlil jím také Prahu, kde návštěvníky svého koncertu vzal na 

fascinující výlet do světa latinskoamerického tanga a lidových písní Jižní Ameriky. „Tango je 

odrazem mé duše a v mém srdci má pevné místo“, říká uruguayský barytonista.  

 
 
16. 12. Smetanova síň Obecního domu, Praha 
SIMONA HOUDA-ŠATUROVÁ & MARIUSZ KWIECIEN 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Lukasz Borowicz – dirigent 
 
Dvě velké hvězdy současné operní i koncertní říše na jednom pódiu v Praze. Řada jejich 
společných výstupů pobaví svým vtipem: Figaro s Rosinou (Rossini: Lazebník sevillský) a 
doktor Malatesta s Norinou (Donizetti: Don Pasquale) budou kout rafinované plány, jak 
napálit staré ženitbychtivé nápadníky obou dívek, Zuzanka se musí vypořádat s dotěrným 
hrabětem Almavivou (Mozart: Figarova svatba). Pro Violetu ale setkání s otcem jejího milého 
Alfreda (Verdi: La traviata) bude znamenat konec velkého snu o lásce… Mariusz Kwiecień je 
na celém světě uznávaný jako jeden z nejvýznamnějších barytonistů a sklízí ovace ve všech 
slavných operních domech včetně newyorské Metropolitní opery, Covent Garden v Londýně 
či Vídeňské státní opery. Simona Houda-Šaturová je velmi žádanou interpretkou 
mozartovských postav a repertoáru období italského belcanta. Koncertní a operní produkce 
ji zavedly na pódia Teatro Colón v Buenos Aires, Théâtre du Châtelet v Paříži, newyorské 
Carnegie Hall, Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu či na festivaly v Salcburku, Edinburku a 
Lucernu. 
 



„… umění [Simony Šaturové] bylo přímo konfrontováno na jednom jevišti s Mariuszem 
Kwiecieńem, který bezesporu patří mezi nejvyšší světovou operní ligu. Nejenže jejich výkony 
byly naprosto vyrovnané, nejenže byli oba v duetech neuveřitelně sehraní – a bylo radost je 
poslouchat, ale i pozorovat (zejména v duetu Madamigella Valery? – Son io!); takové spojení 
není vůbec běžné – nejenže člověk zatoužil vidět tyto dva spolu v jednom operním 
představení, ale především oba dva nabídli o kus víc nežli „jen“ bezchybný přednes. Bylo to 
ono „něco“, čím se výborný zpěvák stává světovou hvězdou… Kwiecień je rozený herec, 
svými gesty, krokem i pohledy se naprosto ponořuje do děje. Šaturová mu v tom zdatně 
sekundovala, ve svém herectví si však vystačí s grimasou, nepatrným úšklebkem či změnou 
mimiky anebo třeba lehkým vyvalením očí, a tím dokáže daleko více nežli mnohými 
teatrálními gesty…” Jan Sebastian Tomsa, OperaPlus.cz  
 

*** 
 
Každý koncert, který obchodní korporace chystá a zajišťuje, je vždy připraven s maximálním 
úsilím tak, aby se stal pro všechny posluchače a zájemce vážné hudby nezapomenutelným 
zážitkem, aby měl posluchač možnost zaposlouchat se do překrásné hudby a měl možnost 
setkat se se světoznámým operním umělcem.  
 
Určitě každý, kdo již měl možnost navštívit některý z koncertů, určitě potvrdí, že se vždy 
jedná o nádherný silný zážitek se spoustou energie. O koncerty je zájem jednak ze strany 
posluchačů, ale i ze strany obchodních korporací, komerčních bank i neziskového sektoru, 
kteří touto formou jednak podpoří uskutečnění koncertu a také mají možnost poděkovat za 
spolupráci svým obchodním partnerům, zaměstnancům.   
 
Zažít překrásné zážitky z nabídnutých koncertů v roce 2016 bylo také možné díky finančním 
příspěvkům ve formě dotací či darů.  
Celková výše těchto příspěvků za rok 2016 činila 6.412 tis. Kč.  
 
Na hlavní projekt roku 2016 – Hvězdy světové opery 2016 byl poskytnut grant Hlavního 
města Prahy ve výši 1.000 tis. Kč.  
Na zajištění galakoncertu dne 15.4.2016 – Myung-Whun Chung & Filarmonica Della Scala 
obdržela obchodní korporace účelovou dotaci – grant ve výši 300 tis. Kč od Hlavního města 
Prahy. Na zajištění tohoto galakoncertu korporace také obdržel dar od Nadace GCP ve výši 
40.000 EUR.  
Na zajištění koncertu dne 5.12.2016 Erwin Schrott obdržela korporace dar ve výši 300 tis. Kč.  
Dále na zajištění hlavního projektu roku 2016 obdržela korporace dary od komerčních bank, 
jiných obchodních společností a od fyzických osob – Unicredit Bank, a.s.; Česká spořitelna, 
a.s.; Ordinace Flora s.r.o.; manželé Sobolovi.  
 
Všem dárcům děkujeme!  

Přehled dotací a grantů z veřejných prostředků         

  
       

  

Účelová dotace grant Hlavního města Prahy – Hvězdy světové opery 2016 
 

1 000 000,00 Kč 

Účelová dotace grant Hlavního města Prahy – Filarmonica Della Scala  
 

300 000,00 Kč 

Darovací smlouva  od Hlavního města Prahy – Erwin Schrott  
  

300 000,00 Kč 

  
     

  



Další dary 
      

  

  
   

  

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku NADACE GCP 
  

40 000 EUR  

Darovací smlouva – UnicreditBank, a.s. 
    

3 500 000,00 Kč 

Darovací smlouva – Česká spořitelna, a.s. 
    

500 000,00 Kč 

                  

 

Srovnání hlavních ekonomických ukazatelů v tis. Kč 

 
     

  
2014 2015 2016 

 Výnosy celkem 30486 28453 31167 
 HV po zdanění -20 706 827 
 Aktiva 

 
7278 12292 7926 

 Vlastní kapitál 1221 2148 2606 
 

Pokud porovnáme ukazatele během jednotlivých let, je patrné, že zájem o koncerty vážné 
hudby z řad široké veřejnosti a o vlastní prezentaci obchodních firem či bank je víceméně 
stabilní (zvýšené výnosy v roce 2016 souvisejí také s poskytnutými dary). Kritéria klientů 
z podnikatelské sféry pro svoji prezentaci jsou přísná a náročná. Pro svoji prezentaci požadují 
světově známé umělce. Korporace NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. ale také nabízí 
širší české veřejnosti mladé, začínající umělce, kteří ale jsou ve světové opeře již známými 
osobnostmi. Pořádání všech koncertů je finančně náročnější. Zdroje pro pořádání těchto 
koncertů jsou čerpány jednak ze vstupného (i přesto, že se jedná o mladé, na české scéně 
méně známé umělce, koncerty bývají vyprodané), dále z vlastních zdrojů a také 
z poskytnutých grantů a darů. Všem dárcům velké díky.      

Již během roku 2016 jsou připravovány koncerty, které proběhnou v roce 2017, popř. 2018. 
Počet připravovaných galakoncertů operních umělců, je určitě zárukou nádherného zážitku 
pro posluchače klasické hudby, a také příslibem zajištění výnosů minimálně na úrovni roku 
2016 a tím zajištění možnosti připravovat koncerty i v dalších letech.  

 

Pro rok 2017 jsme uspořádali/jsou připravovány tyto galakoncerty:  

• Valentina Nafornita & Josef Špaček – 30. 1. 2017 

• Simon Keenlyside – 10. 1. 2017 

• Pretty Yende – 20. 4. 2017 

• Petr Nekoranec a talenty světové opery – 15. 5. 2017, 4. 9. 2017 

• Juan Diego Flórez – 12. 10. 2017 

• Bryan & Irini Hymel – 13. 11. 2017 

• Rolando Villazón & Ildar Abdrazakov – 20. 11. 2017 

• Cecilia Bartoli & Sol Gabetta – 14. 12. 2017 

 



Alena Nachtigalová – jednatel korporace  ………………………………………… 

 

 


