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GRAFFOVO 
KVARTETO

Štěpán Graffe – housle    

Lukáš Bednařík – housle

Lukáš Cybulski – viola      

Michal Hreňo – violoncello

Graffovo kvarteto bylo založeno v roce 1997. Soubor 

vznikl ve třídě primária Janáčkova kvarteta Miloše 

Vacka na brněnské konzervatoři. 

Po absolutoriu konzervatoře pokračovalo kvarteto ve 

studiu na HF JAMU. Zde se rozvíjelo pod vedením 

člena legendární sestavy Janáčkova kvarteta Prof. 

Adolfa Sýkory. 

Od roku 2008 členové kvarteta soukromě studovali 

u Jerry Hornera (člena amerického Fine Arts Quartet).

Kristina Vocetková – violoncello 

Narozena v roce 1993. Na violoncello začala hrát 

v šesti letech u Kateřiny Hroníkové. Ve čtrnácti letech 

byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy 

J. Kulhana pod jehož vedením úspěšně složila přijímací 

z k o u š k y  n a  J u i l l i a rd  S c h o o l  v  N e w  Yo r k u 

a Liszt Ferenc Academy v Budapešti. V současné době 

studuje u prof. Csaby Onczaye na Liszt Ferenc 

Academy.

KRISTINA 
VOCETKOVÁ

                                                                                            

Lukáš Michl - klavír

Jiří Porubiak i Lukáš Michel jsou nejen vynikajícími 

sólovými hráči, ale disponují také citem a smyslem 

pro hru komorní.  Jejich umělecká spolupráce 

započala již na Ostravské univerzitě, kde studovali 

pod vedením předních pedagogů, klarinetisty doc. 

Valtra Vítka a klavíristy prof. Rudolfa Bernatíka. Za 

dobu činnosti soubor absolvoval řadu vystoupení 

nejen České republice.  

Jiří Porubiak - basklarinet

COLOUR BASS 
DUO

Lukáš Klánský – klavír

Jan Mráček – housle

Ivan Vokáč – violoncello

Všichni tři členové Lobkowicz Tria jsou uznávání 

sólisté a komorní hráči. Zkušenosti z mnohých pódií 

v tuzemsku i v zahraničí využil soubor na mezinárodní 

soutěži J. Brahmse v rakouském Pörtschachu, kde 

získal v září 2014 první cenu a cenu publika. Lobkowicz 

Trio je také laureátem Dvořákovy mezinárodní soutěže 

v Praze. Soubor vystoupí v této a příští sezóně na 

prestižních festivalech v Rakousku a Itálii. Díky své 

souhře, přesvědčivé interpretaci, precizní technické 

úrovni a vytříbené intonaci si soubor získává uznání 

publika i odborné veřejnosti.

LOBKOWICZ 
TRIO

ROMAN 
PATOČKA

Adam Skoumal studoval na Pražské konzervatoři a na 

Akademii múzických umění. V získávání zkušeností 

pokračoval na prestižních školách v USA.

Roman Patočka – housle

Houslista Roman Patočka patří mezi výjimečné 

osobnosti současné generace sólistů. Po absolvování 

Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění 

prohluboval dále své zkušenosti na hudebních 

institucích v Utrechtu (Keiko Wataya) a dále v Lübecku 

u Shmuela Ashkenasiho. 

Adam Skoumal – klavír



PŘEDPLATNÉ
KRUHU PŘÁTEL 

HUDBY

KONCERTNÍ SEZÓNA
2019 - 2020

04/20 ??/19

Jiří Pazour - klavír

Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory 

skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). 

Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii 

múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha. 

Kromě České republiky vystupoval také na 

Slovensku, v Německu, Polsku, Francii, Anglii, 

Holandsku, Švýcarsku, na Maltě a v Západní 

Austrálii.

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské 

konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje 

předmět Hra z listu a klavírní improvizace na 

klavírním oddělení.

JIŘÍ 
PAZOUR

Tisk a úprava:

MIKS

Městské informační a kulturní středisko

náměstí Míru 1/14, 794 01  Krnov, 

tel. 554 614 706

www.mikskrnov.cz

programy@mikskrnov.cz

Každý předplatitel obdrží kartičku – předplatenku, 

která je přenosná a zajišťuje předplatiteli stálé 

místo k sezení

Cena předplatného 800,- Kč

V ceně předplatného je sleva 30 % ze vstupného

Držitelům průkazů ZTP a studentům je poskytována 

sleva 50 %, 

tyto předplatenky nejsou přenosné!

– prosím nezapomeňte uvést v přihlášce, 

případně poštou.

Předplatné je možno uhradit v hotovosti 

do 17. září 2019 

na MIKS Krnov, náměstí Míru 1/14, 

Bližší informace o koncertech (programy) 

budou zasílány před konáním koncertu 

předplatitelům na e-mailové adresy 

nebo převodem na účet po obdržení faktury 

s předplatenkou.

Rezervování míst stálým předplatitelům 

do 13. září 2019

Uzávěrka všech přihlášek 

je 13. září 2019

náměstí Míru 1/14, 79401 Krnov

Městské informační a kulturní středisko

Procházková Marcela

tel. č. 554 614 706, 776 565 930

změna programu vyhrazena

Přihlášky přijímá a bližší informace podá:

email: prochazkova@mikskrnov.cz

www.mikskrnov.cz

Bledar Zajmi – violoncello        

Mezzosopr. Michaela Zajmi, sólistka ND v Praze je 

absolventkou Pražské konzervatoře. Již během studia a 

následně po něm se úspěšně zúčastnila několika 

pěveckých soutěží. 

Egli Prifti se narodil v albánském městě Vlora, kde 

studoval na základní umělecké škole, později na 

uměleckém lyceu a zároveň dálkově na uměleckém 

lyceu v Tiraně...

Michaela Zajmi – mezzosoprano     

Egli Prifti – klavír  

Bledar Zajmi, koncertní mistr Orchestru Opery ND 

v Praze se narodil v Albánii. Má bohatou koncertní činnost 

na třech kontinentech, víc než ve 30 zemích světa.

MAURICE 
ENSEMBLE


