
Karolinské koncerty vždy patřily k slavnostním 
a mnohdy nezapomenutelným událostem v životě 
naší fakulty. Poslední dva roky nás připravily o mnoho 
kulturních zážitků, a tak si stále více vážíme každého 
setkání, kdy při poslechu krásné hudby můžeme 
aspoň na chvíli zapomenout na každodenní úmorné 
a zdánlivě nekonečné trápení spojené s pandemií. 
Letošní koncert by měl být poděkováním jak všem 
statečným studentům, kteří dobrovolně pomáhali 
přetíženým nemocnicím a současně se snažili splnit 
studijní povinnosti, tak pedagogům, kteří dokázali 
zvládnout nelehkou hybridní výuku a snažili se 
i za ztížených podmínek připravit studenty co nejlépe 
na jejich budoucí povolání. 
Hudební program pro Vás připravila nejen světoznámá 
klarinetistka Lída Peterková, která už dvakrát svou 
virtuozitou nadchla účastníky našich karolinských 
koncertů, ale i nadaná nedávná absolventka 
konzervatoře Jana Eisenhammerová. Obě spojuje jak 
hudební umění, tak obdivuhodná vnitřní síla, s kterou 
překonávají osobní těžkosti. Kromě skvostných 
skladeb slavných mistrů Philippa Telemanna a Václava 
Stamice uslyšíme i půvabnou fantazii nizozemského 
Jacoba van Eycka a pro některé z vás možná 
i překvapivě svěží současnou hudbu jazzového mága 
a olomouckého rodáka Emila Viklického.
Součástí koncertu bude i ocenění tří nejlepších učitelů 
naší fakulty a představení čerstvě zvoleného děkana, 
který 1. února příštího roku převezme vedení fakulty.
Doufám, že Vás adventní setkání v Karolinu potěší 
a dodá Vám sílu k zvládnutí nelehkého závěru 
letošního roku. 

Vladimír Komárek
děkan 2. LF UK 

pořádá 
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6. prosince 2021, 18.30 hod.
Velká aula Karolina
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JANA EISENHAMMEROVÁ 

Je absolventkou Hudebního gymnázia 
hlavního města Prahy a Konzervatoře 
Jana Deyla (absolutorium v roce 2021). 
Kromě hry na flétnu studovala také hru 
na klarinet a klavír, příležitostně zpívá 
v pěveckém sboru. Už v dětství a v době 
studia na hudebním gymnáziu získala několik 
mezinárodních ocenění. Každoročně se 
účastní mezinárodních letních kurzů staré 
hudby a v minulosti také klarinetových 
kurzů profesorky Ludmily Peterkové.

Působí na naší hudební scéně již přes  
25 let. Po úspěchu na soutěži Pražské jaro, 
kdy ještě studovala na HAMU v Praze, se jí 
otevřela cesta do světa. Absolvovala roční 
stáž na Conservatoire Supérieur v Paříži. 
Během své koncertní kariéry natočila celkem 
16 CD, spolupracuje na nich například 
s mistrem Josefem Sukem, dirigentem 
Jiřím Bělohlávkem, Bennewitz kvartetem 
či Smetanovým triem, harfistkou Janou 
Bouškovou či Pražskou komorní filharmonií. 
V té krátce působila jako sóloklarinetistka, 
když se poté začala více věnovat výuce 
na Pražské konzervatoři a sólové kariéře. 
Od roku 2007 vede své vlastní klarinetové 
kurzy v Domažlicích a od roku 2017 také 
učí klarinet na konzervatoři v Teplicích. 
Na začátku roku 2020 byla pozvána do USA 
na University of South Carolina, kde se dva 
měsíce věnovala budoucím profesionálním 
hráčům na klarinet. Koncertovala a učila 
též v Kalifornii (San Diego), Alabamě 
(Troy University) a Georgii (Augusta).

PROGRAM 
KONCERTU 

  JANA EISENHAMMEROVÁ
flétna a její hosté

Jacob van Eyck (1590―1657) 
Fantasia en Echo (ze sbírky: Der Fluyten Lust-hof) 

Georg Philipp Telemann (1681―1767) 
Sonáta C dur pro zobcovou flétnu  

Adagio, Allegro, Adagio, Allegro ― Larghetto ― Vivace

LUDMILA PETERKOVÁ
klarinet a její hosté 

Jan Václav Stamic (1717―1757) 
Koncert B dur pro klarinet a smyčce  

Allegro moderato ― Adagio ― Rondo Allegretto 

Emil Viklický (1948) 
Koncert D dur pro klarinet a smyčce 

Vivace ― Andante con moto ― Allegro

Janu Eisenhammerovou doprovodí Andrea Ille  
a Jan Keller, Ludmilu Peterkovou kromě Jana Kellera 

Filip Kimel, Karel Untermüller, Vlastimil Kobrle,  
Ondřej Štajnochr, Tomáš Hubka,  

Alexey Aslamas a Ondřej Hás 

LUDMILA PETERKOVÁ
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