
  

                                                                                                                                                              

 
Tiskové prohlášení festivalu Dvořákova Praha 

P r a h a (12. března 2020) – Akademie klasické hudby se jako pořadatel mezinárodního hudebního 
festivalu Dvořákova Praha rozhodla v souladu s příslušnými kroky vlády odložit zveřejnění programu 
letošního ročníku festivalu připravené na 24. března i všechny společenské akce s tím spojené. 
 
Vedla nás k tomu epidemiologická situace, ale především skutečnost, že v této době mají všichni občané 
naší země oprávněnou starost o své blízké a své rodiny. Jsme na tom v Akademii naprosto stejně. 
Nepochybujeme o tom, že se naší zemi podaří brzy tuto těžkou zkoušku zvládnout a že se budeme moci 
vrátit k práci. V současné době ale považujeme za zodpovědné odložit všechny akce, které by mohly 
situaci zhoršovat. 
 
Připadali bychom si nepatřičně, kdybychom v době, kdy řada našich spoluobčanů zažívá obavy z nemoci 
nebo této nemoci s podporou zdravotníků již čelí, pořádali i poměrně komorní slavnostní setkání.   
 
Jsme přesvědčeni o tom, že jakkoliv budou tato zdržení a odklady akcí nepříjemné a udělají organizaci 
festivalu složitější, sejdeme co nejdříve znovu nad přípravou této i dalších akcí organizovaných Akademií 
klasické hudby. A že budeme moci oznámit program již připraveného festivalového ročníku 2020 v 
příhodnějších a pro nás všechny veselejších časech. 
 
Robert Kolář 
 
ředitel Akademie klasické hudby 
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O festivalu 
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního genia a světově nejuznávanějšího českého skladatele 
Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí. Je to defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně uznávaných 
orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí představit mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových 
skladatelů. Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým podporovatelem je 
podnikatel a mecenáš Karel Komárek. Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury České republiky a hlavní město Praha. 
Děkujeme všem dalším partnerům a mecenášům, kteří nám pomáhají přivážet do Prahy ty nejvýznamnější světové hvězdy 
a interprety klasické hudby. 
 
hlavní mecenáš  Karel Komárek Family Foundation  za podpory  Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha 
 
Dvořákova Praha se uskuteční 4.–20. 9. 2020. Více na www.dvorakovapraha.cz. 

 

 


