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Činnost společnosti v roce 2017 a výhled do roku 2018 
  
 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 Kunertová, 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 2017 jsme připravovali a realizovali 9 projektů v Praze, další 3 v českých a moravských 
městech a následně 7 projektů v zahraničí.  
Rok 2017 byl výjimečný tím, že jsme umožnily mladým umělcům představit se široké 
veřejnosti. Z realizovaných projektů v Praze byly 4 věnovány mladým umělcům.  
 
 
30.1.2017 Dvořákova síň Rudolfina, Praha  
VALENTINA NAFORNITA & JOSEF ŠPAČEK, Česká filharmonie,  Jiří Bělohlávek – dirigent  
 
Moldavskou sopranistku Valentinu Naforniţu znají zejména návštěvníci Vídeňské státní opery, jejíž členkou je 
od sezony 2011/12. I ji zdobí vítězství ve slavné světové soutěži – BBC Cardiff Singer of the World competition 
v roce 2011. Ve Vídeňské státní opeře si záhy vydobyla renomé vycházející hvězdy a další důležité debuty na 
sebe nenechaly dlouho čekat: milánská La Scala (2012), festival v Edinburku, Berlínská státní opera a Bavorská 
státní opera v Mnichově (2013), Salcburský festival (2014). V dubnu 2016 vystoupila v pařížském Théâtre des 
Champs-Élysées jako Sofie (Werther) po boku Juana Diega Flóreze a Joyce DiDonato. V sezoně 2016/17 zpívá ve 
Vídeňské státní opeře Norinu (Don Pasquale), Zuzanku (Figarova svatba) a Adinu (Nápoj lásky) s Rolandem 
Villazónem v roli Nemorina. 

 
Houslistu Josefa Špačka není jistě třeba představovat. Ve svých třiceti letech toho stihl opravdu hodně: 
vystudoval Pražskou konzervatoř u profesora Jaroslava Foltýna, Curtis Institute of Music ve Filadelfii pod 
vedením Idy Kavafian a Jaimeho Lareda a newyorskou Juilliard School ve třídě Itzhaka Perlmana. Na podzim 
2011 se stal ve svých 25 letech nejmladším koncertním mistrem v historii České filharmonie a už rok na to 
potvrdil, že se jím Česká filharmonie může právem pyšnit: jako první český houslista se probojoval do finále 
Mezinárodní houslové soutěže Královny Alžběty v Bruselu, která je považována za nejnáročnější hudební soutěž 
na světě. Kromě působení v prvním českém orchestru Josef Špaček úspěšně pokračuje v sólové kariéře doma i 
na evropských, asijských a amerických koncertních pódiích. Hraje na housle vyrobené v roce 1855 v dílně Jeana-
Baptista Vuillauma. 

 
 
20.4.2017, Smetanova síň Obecního domu, Praha 
Pretty Yende, Filharmonie Bohuslava Martinů, Christopher Franklin – dirigent,  
 
Před dvěma lety psali kritici po pražském koncertě (27. 1. 2014) jihoafrické sopranistky Pretty Yende: „Fenomén 
na startu“.  V časopise Hudební rozhledy se například dočteme: „Mladičká jihoafrická kráska je fenomén. Má 
neobyčejný hlasový fond, nosný pevný plastický a znělý tak, že lehce obejme celou Smetanovu síň. Publikum tu 
kultivovanou krásu uvítalo mohutným potleskem…“ Agentuře Nachtigall Artists se podařilo Pretty Yende 
(*1985) získat záhy po jejím neuvěřitelném záskoku v newyorské Metropolitní opeře, který pěvkyni 
katapultoval na oběžnou operní dráhu: 17. 1. 2013 tam Pretty debutovala jako Adèle po boku Juana Diega 
Flóreze v Rossiniho opeře Hrabě Ory a kritiky při hodnocení jejího výkonu nešetřily superlativy. Úspěch byl o to 
větší, že šlo o záskok za Nino Machaidze, jejíž roli se Pretty naučila za pouhý týden! „Neuvěřitelná událost, která 
je předzvěstí neuvěřitelné kariéry“, zaznělo v jedné z kritik. 

Pretty vyrostla v Kapském Městě, kde absolvovala studium operního zpěvu na Jihoafrické akademii hudby a ve 
studiích pokračovala na Akademii při milánské La Scale. První rolí, kterou zpívala na evropských operních 
scénách, byla Micaëla (Bizet: Carmen) v Litevské národní opeře v Rize, následovaly Hudba (Monteverdi: Orfeo) v 
Mantově a Veroně a Clara (Gershwin: Porgy a Bess) v Německé opeře v Berlíně a v Norské opeře v Oslu. V roce 
2010 zvítězila na soutěži Belvedere a v Mezinárodní soutěži Vincenza Belliniho a v roce 2011 ve světové operní 
soutěži Operalia, kde získala kromě první ceny i cenu v kategorii zarzuela a cenu publika – stala se tak prvním 
pěvcem v historii této prestižní soutěže, který si odnesl tři ceny. V roce 2011 debutovala  v milánské La Scale 
jako Berenice (Rossini: Příležitost dělá zloděje). 
Po zmíněném triumfálním debutu v newyorské Metropolitní opeře už následovaly jedna slavná scéna za 
druhou: v roce 2013 hostovala v Theater an der Wien (opět Adèle v Rossiniho opeře Hrabě Ory) a v Los Angeles 
Opera (Micaëla v Bizetově Carmen), v roce 2014 v milánské La Scale (opět Rossiniho Adèle ) a v Metropolitní 
opeře (Pamina v Mozartově Kouzelné flétně), v roce 2015 v Německé opeře v Berlíně (Donizettiho Lucia di 



Lammermoor), v Los Angeles Opera (Pamina v Mozartově Figarově svatbě) a v barcelonském Gran Teatre del 
Liceu (Norina v Donizettiho Donu Pasqualovi). V roce 2016 má v kalendáři mj. Rosinu (Rossini: Lazebník 
sevillský) a Donizettiho Lucii v Pařížské národní opeře, Elvíru (Bellini: Puritáni) v Curyšské opeře, Amiru (Rossini: 
Ciro in Babilonia) na Rossiniho festivalu v Pesaru, Adinu (Donizetti: Nápoj lásky) v Bavorské státní opeře v 
Mnichově nebo Julii (Gounod: Romeo a Julie) v Metropolitní opeře. 

 
 

15. 5. 2017 sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí, Praha 
Petr Nekoranec a hosté z Operního studia Bavorské státní opery 
 
Tenoristu Petra Nekorance, jednoho z nejvýraznějších talentů současného operního světa, nemusíme jistě 
představovat. Má za sebou řadu cen v prestižních mezinárodních soutěžích. To nejnovější vítězství si odnesl 
v lednu 2017 z jedné z nejslavnějších pěveckých soutěží, Mezinárodní soutěže Francesca Viñase, konané v Gran 
Teatre del Liceu v Barceloně. Stal se jejím absolutním vítězem a kromě toho mu mimořádné  ceny udělili  
legendární pěvec Plácido Domingo a vedení divadla Teatro Real de Madrid. V letech 2014–2016 byl Petr členem 
Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, kde vytvořil řadu rolí včetně titulní role v Rossiniho 
opeře Hrabě Ory a v Brittenově opeře Albert Herring. Za roli Alberta Herringa mu byla 28. 11. 2016 v Mnichově 
udělena Bavorská umělecká cena. V současné době je Petr frekventantem Lindemannova programu v 
newyorské Metropolitní opeře, a to jako první Čech, který byl do tohoto významného dvouletého projektu 
přijat. Petr Nekoranec studoval zpěv na Konzervatoři Pardubice a je žákem prof. Jarmily Chaloupkové. 
Na svůj pražský koncert v Novoměstské radnici si Petr pozval své kolegy z mnichovského operního studia: jsou 
to ruská sopranistka Anna El-Khashem a ruská mezzosopranistka Alyona Abramova a poté dva pěvci, s nimiž 
vystoupil ve zmíněném Albertu Herringovi: britský tenorista Joshua Owen Mills a německý barytonista 
Johannes Kammler. 
 

 

4.9. 2017 sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí, Praha 
Petr Nekoranec & Boris Prýgl & Lukáš Bařák 
 
Na koncertě v sále Novoměstské radnice Petr představilí další mladé talentované pěvce – basbarytonisty:  jsou 
to Lukáš Bařák, žák Ivana Kusnjera na Akademii múzických umění v Praze, a Boris Prýgl, čerstvý finalista dvou 
slavných světových soutěží – Belvedere a Operalia (obojí červenec 2017). V soutěži Operalia Boris získal Cenu 
Plácida Dominga a Birgit Nilsson. 

 
 
12.10.2017 Dvořákova síň Rudolfina, Praha  
Juan Diego Floréz, Vincenzo Scalera - klavír 
 
Jedna z nejzářivějších světových operních hvězd, tenorista Juan Diego Flórez, se vrátila do Prahy. A to už potřetí 
na pozvání agentury Nachtigall Artists: poprvé vystoupil v prosinci 2012 v Praze společně s klavíristou 
Vincenzem Scalerou, kdy nabídl fascinující večer písní a árií italských a francouzských mistrů, podruhé pak v 
prosinci 2014, kdy pro Prahu připravil francouzské operní árie za doprovodu PKF – Prague Philharmonia. 
Juan Diego Flórez, rodák z peruánské Limy, zahájil hudební studia ve svém rodném městě a pokračoval na 
Curtisově institutu ve Philadelphii. Prvního velkého úspěchu se dočkal jako třiadvacetiletý na Rossiniho operním 
festivalu v Pesaru v roce 1996. Jeho vystoupení v úloze Corradina v Rossiniho opeře Matilde di Shabran 
způsobilo senzaci, jež pro Juana Diega znamenala počátek strmého vzestupu. Od té doby se stal vyhledávaným 
tenoristou všech předních operních domů, koncertních síní a hudebních festivalů včetně Metropolitní opery, 
londýnské Covent Garden, Vídeňské státní opery, milánské La Scaly či festivalů v Salcburku, Pesaru ad. 
Ke svému obsáhlému repertoáru (čtyřicet čtyři oper) přidal Juan Diego v listopadu 2015 Edgarda (Donizetti: 
Lucia di Lammermoor), v březnu 2016 Massenetova Werthera a v listopadu 2016 Raoula de Nangis (Meyerbeer: 
Hugenoti). Od roku 2016 je exkluzívním umělcem firmy Sony. Jeho diskografie pro různé labely zahrnuje osm 
sólových alb, operní komplety (dvanáct na CD a jedenáct na DVD) a sedm alb s kantátami, oratorii ad. Jeho 
nahrávky získaly celou řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, Diapason d’Or, ECHO Klassik, Cannes 
Classical Award, Gramophone Award a nominace na cenu Grammy za album Bel Canto Spectacular). 

http://www.nachtigallartists.cz/umelci/boris-prygl


Při premiéře Donizettiho Dcery pluku v milánské La Scale 20. 2. 2007 se pěvec zasloužil o narušení 
čtyřiasedmdesátileté tradice této scény, kde se zásadně nepřidává, a po nekonečných ovacích zopakoval árii 
Tonia „Ah! Mes amis“ s jejími devíti vysokými cé. Totéž se pak stalo také v roce 2008 v Metropolitní opeře a v 
roce 2012 v Pařížské národní opeře, kde od otevření scény Bastille v roce 1989 zazněl přídavek vůbec poprvé. 
Na svém kontě má celou řadu cen, z nichž jmenujme Abbiatiho cenu udělovanou italskými hudebními kritiky, 
Rossini d’Oro v Pesaru, cenu Aureliana Pertileho a Franceska Tamagna, cenu Plácido Domingo Award a 
rakouský titul Komorního pěvce. Peruánský prezident Alan García mu v roce 2007 udělil nejvyšší státní 
vyznamenání, Velký kříž řádu Slunce Peru. V roce 2006 pěvec obdržel rakouské státní občanství, ale nadále má i 
občanství peruánské. Se svou vlastí udržuje těsné kontakty a mj. zde založil nadaci na rozvoj hudebního talentu 
malých dětí a na podporu mládežnických orchestrů a pěveckých sborů; inspirací se stal významný venezuelský 
projekt El Sistema. 
Do Prahy opět přije s renomovaným italským pianistou Vincentem Scalerou, který proslul jako klavírní partner 
mnoha slavných pěvců (Carlo Bergonzi, Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, José Carreras, Vittorio Grigolo, 
Katia Ricciarelli, Sumi Jo, Renata Scotto, Cesare Siepi a také Juan Diego Flórez – mj. koncerty na Salcburském 
festivalu 2015 a 2016). V průběhu roku 2017 oba umělci podniknou další společné turné (Moskva, Valencie, 
Barcelona, Birmingham, Pamplona, Marseille, Toulouse, Praha ad.). Na jevišti čekala Juana Diega v roce 2017 
Elvino (Bellini: Náměsíčná) a Romeo (Gounod: Romeo a Julie) ve Vídeňské státní opeře, Massenetův Werther 
v Curychu a Gennaro (Donizetti: Lucrezia Borgia) v srpnu 2017 na Salcburském festivale. 

 
13.11.2017 Smetanova síň Obecního domu, Praha 
Bryan Hymel & Irini Kyriakidou, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Rastislav Štúr – 
dirigent 
 
Charismatický americký tenorista Bryan Hymel a řecká sopranistka Irini Kyriakidou byli již jednou hosty cyklu 
agentury Nachtigall Artists Hvězdy světové opery: 14. 2. 2016 si podmanili na první „poslech“ návštěvníky 
pražské Smetanovy síně.  
Bryan Hymel je právem je nazýván novým králem vysokých „C“ a stejné oprávnění má i jeden mediální výrok: 
Pavarotti is Over – Bryan Hymel is Here (Pavarotti odešel, Bryan Hymel je zde). Bryan si rychle získal světové 
renomé i díky záskokům, především ve své stěžejní roli Aenea v Berliozových Trojanech v londýnské Covent 
Garden (za Jonase Kaufmanna) a poté v newyorské Metropolitní opeře (za Marcella Giordaniho). V sezoně 
2016/2017 slavil úspěchy jako Arnold (Guillaume Tell) v Metropolitní opeře, PInkerton (Madama Butterfly) 
v milánské La Scale, Don Carlo (Don Carlo) v londýnské Covent Garden a Don José (Carmen) v Opéra national de 
Paris. 
V sezoně 2017/2018 ho čeká Berliozovo Faustovo prokletí na festivalu v Aspenu (Colorado) a v londýnské 
Barbican Hall, Sedlák kavalír v Covent Garden, Romeo a Julie v Metropolitní opeře, Faust v Německé opeře 
v Berlíně a Sicilské nešpory v Covent Garden a v mnichovské Bavorské státní opeře.  
 
Řecká sopranistka Irini Kyriakidou absolvovala Konzervatoř Marie Callas v Athénách a stáž v operním studiu 
curyšské opery. Její doménou je lyrický obor jako Lauretta (Gianni Schicchi), kterou zpívala v Řecké národní 
opeře v Athénách, Zerlina (Don Giovanni), s níž v roce 2010 debutovala v Teatro La Fenice v Benátkách a v roce 
2012 v Covent Garden v Londýně, nebo Micaëla (Carmen), kterou zpívala v New Orleans. Spolu s PKF – Prague 
Philharmonia a Bryanem Hymelem vystoupila pod taktovkou Emmanuela Villaume na novoročním koncertě v 
Royal Opera House Muscat v arabském emirátu Omán. 

 
20. 11. Smetanova síň Obecního domu, Praha 
Rolando Villazón & Ildar Abdrazakov, Janáčkova filharmonie Ostrava, Guerassim 
Voronkov – dirigent 
 
Mexický a francouzský tenorista Rolando Villazón i ruský basista Ildar Abdrazakov byli již několikrát hosty cyklu 
agentury Nachtigall Artists Hvězdy světové opery.  
Rolando Villazón v posledních letech vzdal v Praze poctu Verdimu (2013), Mozartovi (2014) a v roce 2015 zde 
vystoupil s Cecilií Bartoli. Už řadu let si podmaňuje publikum na celém světě elektrizující jevištní prezentací i 
báječným smyslem pro humor, díky nimž jsou jeho operní postavy zkrátka neodolatelné. Je nositelem devíti cen 
ECHO Klassik a francouzského titulu Rytíř Řádu umění a literatury. Před několika lety zahájil také velmi 
úspěšnou dráhu operního režiséra, spisovatele a moderátora televizních pořadů v Německu, Francii a Británii. 



 
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. Je rovněž aktivním koncertním pěvcem, 
představil se mj. i na slavném londýnském festivalu BBC Proms či v newyorské Carnegie Hal. V Praze vystoupil 
v Praze v roce 2015 na koncertě spolu s Annou Netrebko, Ekaterinou Gubanovou a Aleksandrsem Antonenkem 
a v roce 2016 na recitále za doprovodu Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Marca 
Armiliata.  Na listopadovém koncertě doprovodil oba pěvce Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou 
ruského dirigenta Guerassima Voronkova. 

 
 
14. 12. 2017, Dvořákova síň Rudolfina,  Praha 
Cevilia & Sol  
 
Operní superstar Cecilii Bartoli nemusíme představovat. Hostem cyklu Hvězdy světové opery 2017 v Praze byla 
několikrát a pokaždé nabídla nevšední projekty: Vivaldi ritrovato (9. 6. 2011), Sacrificium (16. 10. 2011), Mozart 
a vídenští klasici (& Kammerorchester Basel a Muhai Tang, 13. 11. 2013), Cecilia Bartoli & I Barocchisti & Diego 
Fasolis (24. 11. 2014) a konečně Cecilia Bartoli & Rolando Villazón (& Orchestra La Scintilla, 6. 12. 2015). Cecilia 
Bartoli se proslavila také unikátními projekty pro label Decca Classics: The Vivaldi Album, Italian Arias (Gluck), 
The Salieri Album, Opera proibita, Maria, Sacrificium, Mission a St Petersburg – všechna tato alba získala mnohá 
ocenění včetně pěti cen Grammy. Cecilia Bartoli zpívá v nejvýznamnějších koncertních sálech Evropy, Ameriky, 
Asie i Austrálie. Od roku 2012 je uměleckou ředitelkou Svatodušního festivalu v Salcburku, kde rovněž mj. 
vytvořila titulní roli Belliniho Normy (2013), Marii v Bernsteinově West Side Story (2016) a letos ji čeká Elena v 
Rossiniho opeře Donna del lago. Vystupovala v Metropolitní opeře v New Yorku, v Covent Garden v Londýně, La 
Scale v Miláně, v Bavorské opeře v Mnichově, v opeře v Curychu i v Théâtre des Champs-Élysées v Paříži. Cecilia 
Bartoli obdržela mnohá hudební ocenění, včetně Hudební ceny Léonnie Sonning (2010), ceny Herberta von 
Karajana (2012) a Polar Prize, označované za Nobelovu cenu v hudbě (2016). 
 
Argentinka Sol Gabetta je laureátkou Čajkovského soutěže v Moskvě a mnichovské ARD a držitelkou 
Gramophone Award pro mladé umělce a ceny ECHO Klassik 2007, 2009, 2013 a 2016 a byla jmenována 
Hudebnicí roku 2013. Ve třech letech se začala učit hrát na housle, ve čtyřech na violoncello, první soutěž 
vyhrála v deseti letech. Dnes vystupuje s předními symfonickými orchestry a dirigenty (Vídeňští 
filharmonikové/Valerij Gergijev, Berlínští filharmonikové/Simon Rattle, Los Angeles Philharmonic, Tonhalle-
Orchester Zürich, Royal Concertgebouw Orchestra ad.) a na festivalech v Baden-Badenu, Lucernu, Salcburku, 
Verbier ad. Na komorních koncertech a recitálech se představila mj. ve Wigmore Hall v Londýně nebo Théâtre 
des Champs-Élysées v Paříži a založila vlastní komorní Solsberg Festival ve Švýcarsku. Díky švýcarskému 
stipendiu Rahn Kulturfonds hraje na vzácný nástroj Giovanniho Battisty Guadagniniho z roku 1759. Od roku 
2005 vyučuje na hudební akademii v Basileji, kde v současné době žije. 
  Koupit vstupenky   Rezervovat hotel 

 
 
22. 12. Sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí, Praha 
Vánoční koncert hvězd 
 
Na vánoční strunu naladili publikum v krásném goticko-renesančním sále Novoměstské radnice čtyři operní 
pěvci.  
Půvabná Simona Šaturová září na evropských operních scénách jako jedna z nejlepších mozartovských 
sopranistek; zahraniční kritika ji dokonce označila za „mozartovský zázrak“. Galerii svých mozartovských 
hrdinek – Konstanze (Únos ze serailu), Donna Anna (Don Giovanni), Ilia a Elettra (Idomeneo), Despina (Così fan 
tutte), Sandrina (La finta giardiniera), Zuzanka (Figarova svatba) a Pamina (Kouzelná flétna) – rozšíří v této 
sezoně o další postavu: jako Lucio Cinna vystoupí v nové inscenaci opery Lucio Silla v bruselském La Monnaie. 
 
Tenorista Petr Nekoranec, jeden z nejvýraznějších talentů současného operního světa, má na svém kontě řadu 
cen v prestižních mezinárodních soutěžích včetně absolutního vítězství v Mezinárodní soutěži Francesca Viñase 
v Barceloně (leden 2017). V letech 2014–2016 byl členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního 

http://www.nachtigallartists.cz/eshop/cecilia-sol-dolce-duello-barokni-arie-pro-hlas-a-violu-cecilia-bartoli-sol-gabetta-cappella-gabetta-rudolfinum-praha-1050738
http://www.nachtigallartists.cz/rezervace--hotelu


studia, od září 2016 je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře, a to jako první 
Čech, který byl do tohoto významného dvouletého projektu přijat. V Novoměstské radnice už několikrát 
okouzloval publikum nejen svým skvělým zpěvem, ale i hrou na kytaru či vtipným a milým moderováním…  
 
Na koncertě v září 2017 byl jeho hostem další mladý talentovaný pěvec, basbarytonista Lukáš Bařák, který 
nenechal nikoho z přítomných na pochybách, že stojí na prahu cesty úspěšné kariéry. Lukáš v současné době 
pokračuje ve studiu na vídeňské hudební univerzitě, kde v tamějším operním studiu získává další jevištní 
zkušenosti mj. jako Mozartův Publius (La clemenza di Tito).  
 
Zbrusu novou tváří na koncertech agentury Nachtigall Artists je sopranistka Tereza Štěpánková. Stejně jako 
Petr Nekoranec je i ona žákyní prof. Jarmily Chaloupkové na Konzervatoři Pardubice a aktivně spolupracuje 
s renomovaným italským pedagogem Antoniem Carangelem. V roce 2016 získala 1. cenu na Mezinárodní 
soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii Operní naděje a v představeních pardubické 
konzervatoře vystoupila jako Královna noci (Kouzelná flétna). 

 
*** 

 
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 2017 bylo také možné díky finančním 
příspěvkům ve formě dotací či darů.  
Celková výše těchto příspěvků za rok 2017 činila 2 470 tis. Kč.  
 
Na hlavní projekt roku 2017 – Hvězdy světové opery 2017 byl poskytnut grant Hlavního 
města Prahy ve výši 1.100 tis. Kč.  
 
Na zajištění koncertu dne 15.5.2017 – Petr Nekoranec a hosté  obdržela  obchodní korporace 
účelovou dotaci – grant ve výši 160 tis. Kč od Hlavního města Prahy.  
 
Na zajištění koncertu dne 12.10.2017  - Juan Diego Floréz, Vincenzo Scalera obdržela 
korporace účelovou dotaci – grant ve výši 400 tis. Kč od Hlavního města Prahy.  
 
Na zajištění koncertu dne 22.12.2017  - Vánoční koncert hvězd obdržela korporace účelovou 
dotaci – grant ve výši 200 tis. Kč od Hlavního města Prahy.  
 
  
Dále na zajištění hlavního projektu roku 2017 obdržela korporace dary od komerčních bank, 
jiných obchodních společností a od fyzických osob – Česká spořitelna, a.s.; Pramacom Prague 
spol. s r.o., Pramacom – HT, spol. s r.o., S.F.T Reality, a.s., , paní Juráňová.  
 
Všem dárcům děkujeme!  



 
Přehled dotací a grantů z veřejných prostředků         
  

       

  
Účelová dotace grant Hlavního města Prahy – Hvězdy světové opery 2017 

 

1 100 000,00 Kč 
Účelová dotace grant Hlavního města Prahy – koncert 15.5. - Petr Nekoranec a 
hosté 

 

160 000,00 Kč 

Účelová dotace grant Hlavního města Prahy – koncert 12.10. - Juan 
Diego Floréz 

  

400 000,00 Kč 

Účelová dotace grant Hlavního města Prahy – koncert 22.12. - Vánoční 
koncert hvězd 

  

200 000,00 Kč 

  
     

  
Další dary 

      

  
  

   
  

PRAMACOM PRAGUE spol. s r.o. 
  

200 000,00 Kč 
PRAMACOM - HT, spol. s r.o. 

    

200 000,00 Kč 

S.F.T Reality, a.s.  
  

    

100 000,00 Kč 

  
    

  
                  

    

 
 
Srovnání hlavních ekonomických ukazatelů v tis. Kč 

 
     

  
2015 2016 2017 

 Výnosy celkem 28453 31167 20645 
 HV po zdanění 706 827 -30 
 Aktiva 

 
12292 7926 6834 

 Vlastní kapitál 2148 2606 2576 
 

 

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. Pokles výnosů v roce 2017 souvisí s několika faktory – oproti minulým sezónám 
upřednostnila korporace NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. pořádání koncertů pro 
mladé umělce. Ve světové opeře jsou již známými osobnostmi, ale širší česká veřejnost se 
s nimi seznamuje, přesto i jejich koncerty bývají vyprodané, příkladem byl Vánoční koncert 
hvězd. Bohužel v roce 2017 musela korporace z organizačních důvodů zrušit koncert, který se 
měl konat 10.6. 2017 a vypořádat se všemi povinnostmi vyplývající se zrušeným koncertem. 
V roce 2017 s porovnáním z roku 2016 obdržela korporace v souhrnu méně darů a dotací.   

 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. ve svých projektech Hvězdy světové opery tyto umělce nabízí. Zároveň také širokou 
českou veřejnost seznamuje s mladými, začínajícími umělci. Pořádání koncertů je finančně i 
organizačně náročné. Korporace získává zdroje ze své vlastní činnosti, ze vstupného a 
koncerty také mohou být pořádány díky grantům a darům, za což všem patří velké díky.   



Již během roku 2017 jsou připravovány koncerty, které proběhnou v roce 2018, popř. 2019. 
Korporace připraví v roce 2018 projekty se stálicemi operního světa a také projekty na 
představení mladých umělců. Určitě všechny koncerty budou nádherným zážitkem plným 
energie pro všechny posluchače.  

Z ekonomického hlediska pak bude snahou korporace zajistit výnosy alespoň na výši úrovně 
roku 2016 a tím i možnost připravovat koncerty i v dalších letech.  

  

Pro rok 2018 jsme uspořádali/jsou připravovány tyto galakoncerty:  

• Erwin Schrott  – 4.4.2018 

• Lukáš Bařák – 21.5.2018 

• Lahůdky bel canta, Petr Nekoranec  – 14.6.2018 

• Boris Prýgl v Hodoníně – 15. 6. 2018 

• Messa di Gloria – ve spolupráci s Prague Prom – 20. 6. 2018 

• Rolando Villazón – 20.6.2018 

• Francesco Gabbani – 1. 7. 2018 – MFFKV – Karlovy Vary Mlýnská kolonáda 

• Simona Šaturová & Atalla Ayan – 5.9.2018 

• Petr Nekoranec – 8. 10. 2018 - Trutnov 

• Daniel Barenboim – 15.10. 2018 

• Zuzana Marková & Simone Piazzola – 5.11.2018 

• Anna Netrebko – 15.11.2018 

• Nadine Sierra a hosté – 3. 12. 2018 

• Boris Prýgl a hosté – 10.12.2018 

 

 

Alena Kunertová – jednatel korporace  ………………………………………… 

 

 

 

 

V Praze dne 1.6.2018 


