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Varhanní recitál na svatého Martina 
 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvede 11. 11. od 11 hodin varhanní recitál ve 
Smetanově síni. Plánujete-li vyrazit v neděli na svatomartinskou husu, zařaďte před oběd 
sváteční koncert, který se nekoná jen tak každou neděli: Jde o jeden ze dvou mimořádných 
varhanních recitálů, které v této sezóně FOK pořádá ve spolupráci s Obecním domem při 
příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Zazní převážně český 
repertoár – Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, Miloslav Kabeláč, Gustav Adolf Merkel a 
Otmar Mácha. 

„Obecní dům je místem, kde byla republika vyhlášena, a tak toto výročí přímo vybízí ke 
slavnostní prezentaci jeho prostor. Skvostný nástroj, který již více než sto let zdobí Smetanovu 
síň, nelze opomenout,“ uvedl ředitel FOK Daniel Sobotka. „Zahrají na něj hned dva přední 
čeští varhaníci: Jaroslav Tůma a Daniela Valtová Kosinová,“ dodal dramaturg FOK Martin 
Rudovský.  
 
Obrovské varhany, zdobené zlaceným bronzovým reliéfem Bedřicha Smetany od Františka 
Hergesela, už před vznikem republiky budily pozornost pro svoji technologii a zvuk. „Ve své 
době to byl jeden z nejmodernějších nástrojů na světě a dodnes si zaslouží zvláštní pozornost 
pro specifický způsob hry na ně,“ řekl Jaroslav Tůma. Jaroslav Tůma a Daniela Valtová 
Kosinová jsou ve Smetanově síni téměř doma. Jaroslav Tůma je na místní varhany specialista, 
a Daniela Valtová Kosinová je členkou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, tedy 
k těmto varhanám zasedá při každé příležitosti, kdy Pražští symfonikové hrají repertoár, 
v němž je královského nástroje zapotřebí.  
 
Slovo dramaturga Martina Rudovského 
Smetanova síň Obecního domu v sobě kromě mnoha krás ukrývá i varhany. Jsou nádherné 
nejen na pohled, ale především na poslech. Varhany pochází z roku 1912 a od začátku budily 
pozornost i po stránce technické. A budí dodnes, neboť mají úhrnem 4814 píšťal a dva hrací 
stoly, které díky pojízdným podstavcům mohou stát kdekoliv na pódiu. Proto mohou na 
Svatého Martina zasednout ke svému mimořádnému recitálu hned dva umělci najednou, 
přičemž oba jsou ve Smetanově síni jako doma. Věhlasný varhaník Jaroslav Tůma je 
patronem varhan, jeho výtečná žačka Daniela Valtová Kosinová zase členkou orchestru FOK. 
Skrze české skladatele vzdají hold nejen tomuto ušlechtilému nástroji, ale také 100. výročí 
Republiky. 
 
VARHANNÍ RECITÁL 
11. 11. od 11:00, Smetanova síň, Obecní dům  
 
GUSTAV MERKEL Sonáta č. 2 g moll, op. 42 
LEOŠ JANÁČEK Postludium 
BOHUSLAV MARTINŮ Vigilie H. 382 
MILOSLAV KABELÁČ Fantazie d moll, op. 32 
OTMAR MÁCHA Tři toccaty pro varhany  
  
Jaroslav TŮMA | varhany 
Daniela VALTOVÁ KOSINOVÁ | varhany 
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Zajímavé odkazy: 
Vstupenky a více informací 
http://www.fok.cz/koncert/varhanni-recital/ 
Událost na Facebooku 
https://www.facebook.com/events/305107276746814/ 
 
Novinářský servis a bližší informace:  
Ing. Tereza Palasová 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, e-mail: t.palasova@fok.cz, tel: +420 222 002 420, 
mobil: +420 722 207 943 
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