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Budova Musikverein, Vídeň (Internet) 

Slavkov 16.5.2020 

Letošní tradiční koncert ve Slavkově na zámku je napláno-
ván na 16.5. 2020, samozřejmě pokud to situace dovolí. 
Tentokrát jsou na programu dva identické koncerty, jeden 
v 15 a druhý v 19 hodin. 
 
Zpěváci budou tři, soprán Luisa Albrechtová, tenor Juraj 
Nociar a mezzo Barunka Preisinger. Rozšíření umožnilo 
Jiřímu Preisingerovi pozměnit program, což jistě publikum 
ocení. Diriguje Klaus Straube. 
 
Všichni členové a přátelé společnosti jsou samozřejmě 
srdečně zváni. Jenom doufejme, že do té doby opadne 
virová pandemie a koncert se bude moci uskutečnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin pro členy,  
příznivce a přátele 

 

březen 2020 

 

Vážení přátelé, 
 
V rukou máte první číslo roku 2020. Vychází v nelehké 
době pro všechny. 
 
Toto číslo přináší recenze novoročních koncertů ve Vídni 
od Jiřího Urbana a v Karlových Varech od Bohumíra Háj-
ka. 
 
Bohumír Hájek, zakladatel a předseda Společnosti přátel 
Josefa Labitzkého, zve na slavnostní koncert ve skladate-
lově rodišti Krásnu. 
 
Slavná vídeňská budova Musikverein, kde se konají no-
voroční koncerty Vídeňských filharmoniků, letos slaví 
150 let od otevření. Johann a Eduard Straussové byli od 
samého začátku úzce spjati se Spolkem přátel hudby a 
koncertními sály v jejich budově. Přinášíme tedy historii 
této pozoruhodné stavby. 
 
Před 200 lety se narodil dosud nedoceněný skladatel 
Béla Kéler z Bardejova, který ve své době slavil velké  
úspěchy se svými krásnými skladbami a koncerty. Jeho 
rodný Bardejov aktivně udržuje odkaz Bély Kélera. Spo-
ločnosť Bélu Kélera vytvořila velice pěkné informativní 
webové stránky a vyvíjí velké úsilí v propagaci tohoto 
skladatele. Rovněž Československé komorní duo, hous-
lista Paver Burdych a klavíristka Zuzana Berešová, je veli-
ce aktivní v uvádění skladatelova díla. Pavel Burdych 
navíc zpracovává noty těchto skladeb a dává je veřejnos-
ti k dispozici na Petrucciho Library (IMSLP) na Internetu. 
Duo vystupuje na každoročním Kulturním létu v Bardejo-
vě, kde hrají známé i naprosto neznámé skladby Béla 
Kélera. Těm všem tedy patří velký dík za jejich činnost. 
 
Firma Naxos ohlašuje vydání Straussovy šesté a napros-
to nehrané operety Blindekuh (Slepá bába)  27. března 
tohoto roku. V době, kdy dostanete toto číslo, by už CD 
mělo být na prodej. Doufejme, že se dočkáme i předpo-
slední Straussovy operety a hudebně jedné z nejzajíma-
vějších, Waldmeister. Dario Salvi operetu uvedl a sou-
časně pro Naxos nahrál letos v lednu.  
 
Poslední zpráva je smutná. Dirigent Mariss Jansons, kte-
rý třikrát dirigoval novoroční koncert z Vídně, zemřel na 
srdeční selhání loni v noci z 30. listopadu na 1. prosince. 
 
Tomáš Jelinowicz 

Bulletin České společnosti Johann Strauss pro členy, příznivce a přátele. Rediguje Tomáš.Jelinowicz, člen Společnosti. Adresa společnosti: ČSJS, 
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno. Články nevyjadřují oficiální stanovisko České společnosti Johann Strauss. 
 
Email czechstrauss@volny.cz                                                                                Číslo bankovního účtu 180601718/0300 

Obsah 

Slavkov 16.5. 2020 ...................................... str. 1 

Novoroční koncert z Vídně ......................... str. 2 

Novoroční koncerty v Karlových Varech ..... str. 2 

Koncert k poctě Josefa Labitzkého ............. str. 3 

Blindekuh na CD .......................................... str. 3 

Budova Musikverein ve Vídni ..................... str. 4 

Béla Kéler 200 let od narození .................... str. 5 

Zápis ze schůze výboru 4.11. 2019 ............. str. 6 

mailto:czechstrauss@volny.cz


2 

 

Novoroční koncert z Vídně 2020 

Jiří Urban 
 
Dovoluji si opět, už potřetí, sdělit svůj dojem z letošního 
novoročního koncertu. Nejsem profesně natolik schopný, 
abych mohl kvalifikovaně pronášet kritiky, opakovaně se 
chci jen podělit o to, čím jsem byl zaujat, co bylo pro 
mne nové a čím jsem byl třeba i překvapen. Není jistě 
novina, že novoroční koncert je v ten den nejsledovaněj-
ším televizním programem, jaký je vysílán. Poslechnout 
si hezkou hudbu, vidět taneční ukázky a krásné záběry 
rakouské přírody či architektonických skvostů, kterými 
Rakousko oplývá, je zážitek pro každého. Já sám jsem 
vlastně už od  svých raných roků, asi patnácti, kdy jsem 
začal uvedenou hudbu vnímat, toužil poznat Vídeň jako 
Mekku této hudby a protože televize nebyla, fascinovala 
mne alespoň z obrázků či pohlednic krásná krajina, vesni-
ce utopené v hlubokých horských údolích s kostelíky se 
špičatými věžemi. Byl jsem ale horlivým posluchačem 
rozhlasu, který v té době věnoval výrazně více času 
zejména hudbě operetní. 
 
Jestliže jsem si minulý rok stýskal, že  řada uvedených 
skladeb je opakováním toho, co jsme slyšeli před krátkou 
dobou, tentokrát došlo k výraznému zlepšení. Těšilo mne 
zařazení předehry k Ziehrerově operetě Vandráci. Podle 
mého názoru je tento skladatel dost opomíjen. Pamatuji 
si, že to byl,  vlastně teprve čtvrtý opus během asi deseti 
let, který jsme od něj slyšeli. Průlomem byla i mazurka 
Eduarda Strausse Ledová květina (pozn. i když upravená, 
ne v originální orchestraci skladatele). Jeho valčíky se 
nehrají, známe ho z těchto koncertů jen zařazováním 
rychlých polek, které ale uměl. Připomínám i několik 
skladeb bratrů Johanna i Josefa, které orchestr, podle 
mne, uvedl dokonce poprvé, nebo si nevzpomínám. Tři 
slavné valčíky Johannovy Kde citronovníky kvetou, V ná-
ruč spějte miliony a Užívejte si života jsou hrané opako-
vaně. Josefův valčík Dynamiden jsme také slyšeli už více-
krát. Mne zaujal při minulém uvedení, kdy byl předsta-
ven s baletním doprovodem na zámku slavného vojevůd-
ce Evžena Savojského Schlosshof ve východním Rakous-
ku. Choreograf pojal taneční kreaci  v úvodu trochu Sha-
kespearovsky jakoby z Romea a Julie, kdy se mladičká 
baletka probouzí ráno na lůžku, tanečním krokem vyjde 
na balkon a dole na ni čeká její partner. Ona za ním se-
běhne a odtančí spolu s ním a dalšími svůj výstup. 
 
Já mám utkvělou představu, že i dirigenti musí při této 
hudbě projevovat radost už proto, že hudba je líbivá, za-
číná další rok a orchestr i publikum je vstřícně naladěno. 
To není vždy pravidlem a myslím, že to ale nebylo ani 
tentokrát. Posledně jsem vzpomínal na Lorina Maazela a 
Zubina Mehtu, kteří mne v tomto směru zaujali. Musím 
ale mezi ně zařadit ještě mladého dirigenta Gustavo Du-
domela z  Venezuely, který mne v tomto směru velice 
potěšil před několika málo roky. Na závěr chci použít psa-
né vyjádření francouzského básníka Alfreda de Musseta 
o rakouském valčíku: Tak krásná hudba mohla vzniknout 
jenom v zemi, kterou mají lidé rádi. Protože ale Vídeň 
byla označena v posledním hodnocení jako město, kde se 

nejlépe žije, přejme Vídeňanům hodně spokojenosti do 
dalších let a ať jim jejich životní styl nic nepokazí. 

Novoroční koncert orchestru Jiřího Preisingera 
v Karlových Varech 

Bohumír Hájek 
 
I když novoroční poledne by měl každý příznivec vídeň-
ských valčíků, a melodií dynastie Straussů zejména, strá-
vit u televizních přijímačů (u někoho i velikosti tzv. domá-
cího kina) a být tak alespoň zvukově a obrazem symbolic-
ky napojen na výjimečný zážitek přímého přenosu kon-
certu Vídeňských filharmoniků, odpoledne a večer lze 
navštívit ještě řadu programů dalších. 
 
Mnohé lázeňské domy ve světoznámých Karlových Va-
rech se snaží připravit jakési domácí koncertíky, kde na-
jdou uplatnění profesionální soubory a sólisté všeho dru-
hu. Například mnozí operně-operetní pěvci stihnou účin-
kovat v průběhu tohoto dne i na několika vystoupeních. 
V západočeských lázních celkem obvyklé. S pohotovým a 
zběhlým doprovázejícím pianistou jsou pak "k nezaplace-
ní". Ale takové nechme dnes stranou. 
 
V Karlových Varech se na Nový Rok soustředí hlavní po-
zornost novoročních hostů na zábavné pořady konané v 
Grandhotelu Pupp a v městském divadle. Tradičně jsou 
tato místa zejména cílem hostů plně obsazených menších 
lázeňských hotelů. V nádherném Slavnostním sále Puppu 
je pro koncerty nejkrásnější prostředí a obvykle mnozí 
cizinci zde odpoledne končí i při svých oddechových pro-
cházkách kolonádami. Kdyby se při koncertu podávala 
káva se zákuskem, určitě by nic nenamítali. Také každý 
druhý přijde s běžným civilním oděvem, "texasky" nevyjí-
maje! 
 
Zdá se, že právě asi takovým posluchačům je v posled-
ních letech tradiční koncert Karlovarského symfonického 
orchestru určen. Alespoň pořadatelé viditelně neprotes-
tují. 
 
Program (začátek v 16 hodin, s přestávkou) od hudby 
vážné - dlouhý Grieg: Holbergova suita pro smyčce, po 
operetní potpourri Lehárovy (2!), které patří snad jedině 
do programů promenádních a na kolonádu. A k dovršení 
této mozaiky cymbálová fantazie. Snad pro imaginární 
hosty z bývalých Horních a Dolních Uher! A když si občas 
i jinak výborní sólisté - Barbora Řeřichová - soprán, Josef 
Moravec - tenor, musí vypomoci partesy, není co chválit. 
Šéfdirigent KSO Jan Kučera měl velký orchestr postavený 
pod jinak prázdné pódium (nebylo rozšířené) a nezazněl-
li ani 1x i Vídeňákům známý souputník Strausse otce a 
Lannera - Josef Labitzký, nelze z této novoroční akce nic 
pozitivního vlastně vyzdvihnout. 
 
Příjemné prostředí s noblesnější atmosférou měl večerní 
koncert (začátek v 19.30 ) v městském divadle v podání 
Johann Strauss orchestru Vídeň - Coburg pod vedením 
Jiřího Preisingera. Orchestr je v posledních letech stále 
více a více mezinárodním ansámblem s proměnlivým 
obsazením, a tak by mohl vystupovat i třeba pod názvem 
JS orchestr Coburg - Vídeň - Brno - Karlsbad. Stačí zmínit, 
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že nepostradatelné Corni (lesní rohy) měli za sebou výše 
zmíněný koncert v Puppu. Ale jde-li o hudebníky předních 
těles, jsou melodie valčíkových králů v jejich podání perlič-
kou, klenotem, nádherou! O to více je každý hudebník 
tohoto salonního orchestru nepostradatelným sólistou. A 
navíc - všechny spojuje nejen taktovka dirigenta Klause 
Straubeho, ale také interní název orchestru - "Die flotten 
Geister" (= Ve svižném duchu)! 

Orchestr, dirigent a sólisté na novoročním koncertě v 
Karlových Varech  (foto B. Hájek) 

 
Impresário orchestru a koncertní mistr Jiří Preisinger si 
pozval na šňůru několika novoročních koncertů v Česku i 
Německu tenoristu Miloslava Pelikána a nám oblíbenou 
sopranistku Luisu Albrechtovou, kteří se zhostili svých pís-
ní a duetů s operetním šarmem a tak známé melodie 
Straussů, Komzáka, Zellera, Lehára, Kálmána, Stolze, ko-
nečně i Verdiho Brindisi (Přípitek) z La Traviaty přídavkem, 
našly patřičnou odezvu u mezinárodního publika.  
 
Pro přátele karlovarského kapelníka, skladatele taneční 
hudby a zakladatele lázeňského orchestru Josefa Labitzké-
ho (1802-1881) je vždy sváteční chvílí, zazní-li v programu 
skladba tohoto autora. I tentokráte jsme mohli vyslech-
nout oblíbený Karlovarský vřídelní kvapík, op. 131. Kon-
certu byl přítomen také Tomáš Jelinowicz, šéfredaktor 
těchto listů, který má nezaujatá slova a věrohodnost může 
potvrdit.  

 

Do nového roku 2020 tak ještě vše nejlepší! 
Přejí Bohumír Hájek a Tomáš Jelinowicz (foto: H. Hájková) 

 

Koncert k poctě Josefa Labitzkého 5.7. v Krásnu 

Orchestr Grandhotelu Pupp (25 hudebníků KSO) bude 
opět hostovat v městečku Krásno u Bečova, Labitzkého 
rodišti (5.7. 1802). Naposledy se konal podobný koncert v 
roce 2009. 

Pracovní schůzka ke koncertu v Krásnu — J. Kunc, J. Ruppert, 
B. Hájek. (Foto:  F. Ruppert)  

 
Je významné, že s iniciativou přicházejí Krásenští – vlastní 
město a zejména spolek německých rodáků - přátel koste-
la sv. Kateřiny. Se Společností přátel J. Labitzkého se při-
pravuje odpolední program, kdy zazní premiérově nejen v 
archívech ležící skladby českého krále valčíku – tentokráte 
i se sólisty na violu, flétnu, lesní roh, trubku, eufónium, 
ale navíc bude Labitzkého jménem pojmenován také nově 
obnovený park. Svým dílem přispějí i přátelé z partnerské-
ho lázeňského města Bischofsgrünu. 
 
Ke koncertu Labitzkého skladeb (16.00) a k návštěvě ne-
dělní poutě sv. Kateřiny Vás srdečně zvu!  Pozn. bude ško-
da, bude-li koncert zrušen. 
 
Bohumír Hájek, 
za orchestr, předseda SPJL (více na tel. 606 450 310)  
 
 
Blindekuh na CD 
Tomáš Jelinowicz 
 
Blindekuh (Slepá bába) je Straussova šestá a nejméně 
úspěšná opereta. Po premiéře v Theater an der Wien ve 
Vídni měla pouze 15 dalších představení. Zřejmě i z toho-
to důvodu od té doby nebyl o tuto operetu zájem. 
 
Loni v lednu dirigent Dario Salvi udělal odvážný krok a 
operetu koncertně předvedl v Sofii. Při této příležitosti ji 
společnost Naxos nahrála. Naxos oznámil, že CD vyjde 
letos v březnu. Podle poslední zprávy na webových strán-
kách začne Naxos prodávat toto dvojité CD 27.3. 2020. 
Cena od Naxosu je $23,39. 
 
Členové Britské společnosti Johanna Strausse mají mož-
nost si Blindekuh poslechnout na webových stránkách 
společnosti. Opereta je hudebně bohatá, má 22 čísel ve 
třech aktech, řadu velice pěkných kupletů a skvělý valčík. 
Zpracování je, jak jsme u Strausse zvyklí: výborná instru-
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mentace, originální nápady, sbory a ensembly, velká finále 
v prvním a druhém aktu. 

CD Blindekuh (Naxos) 
 

Děj je typicky operetní, záměna osobností a dobrý konec.  
Je to příběh o zchudlé rodině, která má být zachráněna 
svatbou bohatého synovce z Ameriky s jejich dcerou. Sku-
tečný milenec děvčete se vydává za amerického synovce a 
jak to v operetách bývá, dívku nakonec přes různá úskalí 
získá. Strauss si zde zřejmě opět naběhl velmi banálním 
příběhem, který by byl bez jeho živé hudby mrtvý. 
 
Zajímavé na Straussových operetách je, že každá má svou 
vlastní atmosféru. Tato opereta je živá a veselá, nicméně 
nemá to kouzlo Indiga, Netopýra nebo Noci v Benátkách. 
CD rozhodně doporučuji, je to pořád lepší než cokoliv jiné-
ho v tomto žánru, s výjimkou Offenbacha. 
 
Dario Salvi letos v lednu uvedl a pro Naxos nahrál Straus-
sovu předposlední operetu Waldmeister. Tato opereta 
byla provedená někdy kolem roku 1995 nebo 1996 v 
Coburgu ve zkráceném provedení. Waldmeister obsahuje 
kouzelné melodie a určitě patří k těm nejlepším Strausso-
vým operetám. Je tedy na co se těšit. 
 
Pro zajímavost, Dario Salvi měl naplánováno nahrát letos 
v březnu v Praze s orchestrem PKF (Pražský komorní or-
chestr) pro Naxos  balet Danina (nebo Joko, brazilský opi-
čák), který složil skladatel Peter Lindpainter. Balet byl po-
prvé uveden v Paříži roku 1825. Premiéra byla velmi 
úspěšná a balet se hrál ještě dlouho potom. Dodnes se 
občas hraje jeho předehra. 
 
Budova Musikverein slaví 150 let 
Tomáš Jelinowicz 
 
Domov Vídeňských filharmoniků je v budově Musikverein 
(Hudební společnost), která patří společnosti Gesellschaft 
der Musikfreunde (Společnost přátel hudby). Zde, ve Vel-
kém sále, také zvaném Zlatý sál, jsou pořádané novoroční 
koncerty z Vídně. Tato budova letos slaví 150 let a od sa-
mého začátku je nerozlučně spjata s bratry Straussovými. 
 

Samotný spolek Musikverein je starší, jeho počátky jdou 
mnoho desetiletí zpět až do roku 1812. Od té doby hraje 
velkou roli v hudebním životě Vídně. Členové spolku byli 
velikáni jako Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner a 
mnoho dalších. Dirigovali a dirigují zde největší světoví 
dirigenti. Karl Czerny, známý učitel hry na klavír, spolku v 
roce 1857 zanechal část svého velkého jmění, čímž jim 
pomohl překonat finanční krizi, která se táhla od  revoluce 
v roce 1848, a navzdory některým velmi nevlídným obdo-
bím, spolek úspěšně funguje dodnes.  
 
V polovině devatenáctého století byla Vídeň, jako mnoho 
dalších evropských měst, obehnaná středověkými hradba-
mi, které bránily rozšiřování a rozvoji města. V roce 1857 
vyšel výnos císaře Franze Josefa o zbourání hradeb, které 
začalo záhy potom. Odstranění hradeb a budování okruž-
ních cest, které ve Vídni existují dodnes, přineslo spolku 
příležitost získat pozemek na stavbu vlastní budovy. Už v 
roce 1858 spolek požádal císaře Franze Josefa o pozemek 
na stavbu velké budovy. Roku 1863 císař žádosti vyhověl a 
věnoval Musikvereinu pozemek na levém břehu řeky 
Wien.  
 
V roce 1867 dostal architekt Theofil Hansen za úkol při-
pravit návrh nové budovy. Hansen (1813-1891) původem 
Dán, který přijal rakouské občanství, byl uznávaný jako 
čelný představitel neoklasicismu. Mimo budovu Musikve-
reinu, také navrhl budovu rakouského parlamentu. V roce 
1884 mu císař Franz Josef udělil titul barona. Baron Han-
sen je pohřbený na vídeňském Centrálním hřbitově. 

 

Baron Theofil von Hansen 
 
Koncertní budova se Hansenovi velice povedla  esteticky i 
akusticky. Akustika Musikvereinu je dodnes považovaná za  
vzor pro koncertní sály.  

 
Na financování tak velkého projektu ustavil císař státní 
loterii a mnoho soukromých osob věnovalo velké sumy 
peněz. Jeden z nich byl Nikolaus Dumba, bohatý průmysl-
ník a liberální politik s velikým zájmem o hudbu. Dumba 
byl osobním přítelem Johanna Strausse. Strauss mu věno-
val chorální valčík Neu Wien. Dumba věnoval svou sbírku 
Schubertových rukopisů vídeňské knihovně. Je to největší 
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sbírka Schubertových rukopisů na světě a Nikolaus Dumba 
tím dal podnět k založení hudební části knihovny. 
 
5. ledna 1870 císař Franz Josef majestátně poklepal na 
poslední kámen a druhý den byla budova oficiálně otevře-
ná slavnostním koncertem. Koncert dirigoval známý diri-
gent Johann Herbeck, dlouholetý přítel Johanna Strausse. 
Návštěvníci byli ohromeni krásou budovy a akustikou. 
 
15. ledna se konal první ples, na kterém vystoupili Eduard, 
Johann a Josef Straussovi. Každý z nich věnoval spolku 
novou skladbu. Johann valčík Freut euch des Lebens 
(Radujte se ze života), Josef polku Künstler-Gruss 
(Umělcův pozdrav) a Eduard polku-mazurku Eisblume 
(Ledová květina). Straussův valčík byl poslední, který se 
skládal z pěti částí. Od té doby skládal valčíky už jenom se 
třemi, později čtyřmi částmi. Eduardova polka—mazurka 
byla na letošním programu Novoročního koncertu. 
 
Bohužel, v létě téhož roku před 150 lety, zemřel Josef 
Strauss. 
 
V listopadu 1869, dříve než byla budova dokončená, do-
hodl Johann Strauss se spolkem pravidelné nedělní kon-
certy, které se konaly až do konce století. Na koncerty 
chodili umělci jako Johannes Brahms, kritik Eduard Hans-
lick a mnoho dalších. 
 
Během druhé světové války byla budova poškozena graná-
tem při bojích o Vídeň. Posléze byla opravena a dodnes je 
domovem a symbolem nejlepší hudby, která kdy byla 
zkomponovaná. 
 

Béla Kéler (13.2. 1820 – 20.11. 1882) 

Tomáš Jelinowicz 

  
Mezi skladateli je celá řada neprávem opomíjených. Jeden 
z nich, vynikající Béla Kéler, letos slaví 200. narozeniny. 

 
Béla Kéler (Společnosti SBK) 

Béla Kéler se narodil v Bardejově, tehdejších Horních 
Uhrách, 13. února 1820 a zemřel ve Wiesbadenu 20. listo-
padu 1882 ve věku 62 let. O jeho hudební a životní odkaz 
pečuje Spoločnosť Bélu Kélera (SBK) v Bardejově. Je zde 
Kélerův odkaz městu Bardejov v Šarišském muzeu a řadu 
let tu každoročně pořádají Kultúrné leto, kde zní skladby 
Béla Kélera. 
 
Na webových stránkách společnosti je podrobný skladate-
lův životopis a mnohé další zajímavé informace. Odkaz: 
 

https://bela-keler.webnode.cz/  
 
Z těchto stránek jsou i následující, velmi zkrácené infor-
mace. Vřele doporučuji navštívit stránky SBK, kde se 
dozvíte mnohem více. 
 
Poslání společnosti: Spoločnosť Bélu Kélera (ďalej len 
"SBK") vznikla v Bardejove roku 2014, aby oživovala hu-
dobný odkaz hudobného skladateľa - bardejovského rodá-
ka Bélu Kélera. Základným cieľom činnosti SBK je prezen-
tácia hudobného odkazu Bélu Kélera na vedeckých podu-
jatiach a v odborných publikáciách, organizovanie kon-
certných podujatí s prezentáciou hudobných diel Bélu 
Kélera. SBK celosvetovo mapuje aktivity týkajúce sa kon-
certných prevedení diel a na Petrucci Music Library kom-
pletizuje voľne prístupné notové  materiály, ktoré v minu-
losti vyšli vo svetových vydavateľstvách.  
 
Béla Kelér se narodil ve staré evangelické šlechtické rodi-
ně s právem používat vlastní erb. Do matriky byl zapsán 
jako Albert Paul Kéler. Od mládí projevoval velké hudební 
nadání. Jak to už bývalo a možná i dodnes bývá, jeho rodi-
če si nepřáli, aby se živil jako hudebník. 
 
Postupně jako samouk i studiemi u význačných pedagogů 
a hudebníků si osvojil potřebné znalosti jako je hra na kla-
vír a housle, harmonie, kontrapunkt, instrumentace a diri-
gování. Velký zlom v jeho kariéře nastal ve Vídni, kde jeho 
skladbu Ouverture Romantique vysoce ocenil Franz von 
Suppé a také ji veřejně hrál. Od roku 1854 stojí Kéler Béla 
jako hudebník na vlastních nohou. 
 
Béla Kéler sloužil i nějaký čas v rakouské armádě jako plu-
kovní kapelník. To mu dalo příležitost osvojit si instrumen-
taci pro dechové nástroje. 
 
Kéler postupně dirigoval po celé Evropě, včetně Anglie. 
Skládal a hrál s velkým úspěchem valčíky, čardáše, přede-
hry, hudební obrazy a jiné. Jako vzpomínku na své mládí 
napsal uherský tanec Spomienka na Bardejov (také známý 
jako Bártfai emlék Csárdás op. 31. Posluchači neunikne, že 
Johannes Brahms použil část této skladby ve svém nejzná-
mějším Uherském tanci č. 5. Brahms nikdy nepředstíral, že 
náměty v jeho uherských tancích jsou originální, takže 
nelze mluvit o plagiátorství. 
 
Kélerovy valčíky jsou velice propracované, což ukazuje 
na to, jak snadno tento skladatel psal. Mají rozsáhlý úvod i 
codu, skládají se i z pěti částí, jako největší valčíky Jo-
sepha Lannera a Strausse otce. Mně osobně připomíná 

https://bela-keler.webnode.cz/
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Kélerův styl Josepha Lannera. Dokonce první motiv polky 
Ladies-Polka op. 29, je takřka přesný přepis první melodie 
Lannerovy třetí polky Favorit-Polka op. 201. Ostatní me-
lodie jsou vlastní Kélerovy nápady, a krásné nápady. 
 
Mezi valčíky vynikají Am schönen Rhein gedenk ich dein 
(Na krásném Rýně vzpomínám na Tebe), op. 83, An der 
Themse Strand (Na břehu Temže) op. 104, Österreich—
Ungarn (Rakousko—Uhersko) op. 81, kde skladatel na 
závěr cituje Suppého píseň Das ist mein Österreich (To je 
mé Rakousko) op. 91,  
 
Na propagaci Kélerovy hudby má velkou zásluhu Česko-
slovenské komorní duo, ve kterém hrají Pavel Burdych, 
housle a Zuzana Berešová klavír. Pavel Burdych připravil 
ve spolupráci s SBK řadu skladeb pro veřejné použití, kte-
ré najdete na Internetu v Petrucci Library (IMSLP). 

Czechoslovak Chamber Duo (Internet) 

 
Vídeňské hudbě se se zájmem věnuji již více než půl sto-
letí a naivně jsem si myslel, že znám všechny vynikající 
skladatele v tomto žánru a že už mě nic nepřekvapí. Jaké 
bylo moje velké překvapení před pár lety v Pardubicích při 
nahrávání CD Strauss Contemporaries (Současníci Straus-
se). Na programu byl i galop Kimo-Kaimo op. 84. Kéler 
věnoval tuto skladbu stejnojmennému klubu ve Wiesbade-
nu, kde dlouho působil a také zemřel. Kvalita této skladby, 
jak nápady tak i zpracováním, mě velice příjemně překva-
pila. Na Internetu jsem pak, díky SBK a Československé-
mu duu, našel řadu Kélerových skladeb, které mě nadchly. 
Ze všech nejvíc mě ale nadchl zcela neznámý valčík Unter 
Italiens blauem Himmel (Pod modrým nebem Itálie). Ten-
to valčík bez čísla opusu, se dle mého názoru vyrovná to-
mu nejlepšímu z éry Lannera a Strausse otce. V codě citu-
je  známou neapolskou píseň Santa Lucia. 
 
Dík tedy patří Společnosti Bélu Kélera, v jejímž čele stojí 
generální ředitel pan Peter Bubák a výkonná ředitelka pa-
ní Irena Medňanská, a zmíněnému duu Pavla Burdycha a 
Zuzany Berešové. Očividně i samotné město Bardejov tuto 
činnost podporuje a letos spolupořádá důstojné oslavy 
dvoustého výročí. Na popud SBK bylo vytvořené příleži-
tostní razítko, které bylo k dispozici na tamní poště.  

SBK udržuje mezinárodní styky včetně Britské společnosti 
Johanna Strausse, což předseda společnosti John Dia-
mond velice oceňuje. Doufejme tedy, že v nedaleké bu-
doucnosti uslyšíme více od skvělého skladatele Bély Kéle-
ra. 
 

Zápis ze schůze České společnosti Johann Strauss 
konané v Brně dne 4.11.2019 v 16,00 hodin 
Přítomní: Vojen Drlík, Jiří Preisinger, Aleš Šilhánek, Fran-
tišek Pelikán, Věra Chalupecká. 
Zápis: V. Chalupecká 
 
Schůzi jsme zahájili zhodnocením letošního koncertu ve 
Slavkově, kde jsme se sešli i s některými čestnými členy a 
hosty naší společnosti. Do Slavkova přijel dirigent 
z Karlových Varů pan Bohumír Hájek s manželkou. Po 
koncertu jsme se sešli v hospůdce s dirigentem Christia-
nem Pollackem a ostatními členy naší společnosti. Po 
dlouhé době jsme se sešli v uspokojivém počtu. 
 
Věra Chalupecká informovala o dalším koncertu našeho 
Johann Strauss orchestru 31.10.2019 v 19 hod. ve znojem-
ském divadle.  Podařilo se divadlo vyprodat až na 5 vstu-
penek. 
 
Opět jako v loňském roce přijelo 70 posluchačů na koncert 
z rakouského Retzu. Jiří Preisinger informoval o zájmu 
těchto posluchačů přijet v roce 2020 na koncert do Slavko-
va. Termín koncertu bude  sobota 16.5.2020, po domluvě 
s ředitelkou zámku. Na schůzi jsme také diskutovali mož-
nost konání dvou představení v jednom dni na zámku ve 
Slavkově, pokud by Rakušané do Slavkova chtěli opravdu 
přijet (oznámí nám to brzy). 
 
Pan ing. Šilhánek připojil ještě několik rad paní Chalupec-
ké při uzavírání smlouvy s vedením Zámku Slavkov. 
 
Jiří Preisinger vyřídil pozdrav od manželů Günterových 
z Německa a krátce informoval o rozkolu v Německé spo-
lečnosti Johanna Strausse. 
 
Zjistíme od T. Jelinowicze, kdy má vyjít CD Blindekuh. 
 
Věra Chalupecká informovala, že pan Jiří Urban měl dotaz 
ohledně dalšího směrování naší společnosti. Zdá se mu, že 
společnost nevyvíjí dostatek nových aktivit, aby byla při-
tažlivá pro nové členy, což ohrožuje její budoucnost.. Tuto 
informaci členové výboru vzali na vědomí. 
 
Věra Chalupecká informovala o tom, že ještě někteří čle-
nové neuhradili členské příspěvky i přes upozornění. Opět 
osloví a požádá o úhradu  s příspěvky na rok 2020. 
 
Pan Jiří Preisinger informoval o návštěvě Řecka, kam od-
jel na ke své dceři do Atén, kde se konaly křtiny jeho dru-
hého vnoučka. Řekl nám o zvycích a zajímavostech ze své 
cesty. Navštívil také archeologická naleziště v Argosu. 
 
V. Chalupecká sdělila, že bude prodloužena platnost naší 
domény po vyzvání firmy IGNUM, s.r.o.  


