
 
 
 
 

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé, 

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech 
a Spolek NUDZ zařadily mezi své aktivity také projekt koncertů 

klasické hudby s názvem Umění – cesta do duše. 

Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho 
součástí je i dlouhodobé zapůjčení skvostného koncertního 
klavíru       Steinway & Sons, který je umístěn ve foyer NUDZ. 

Jménem pořadatelů si dovoluji pozvat Vás na další 
koncert  v NUDZ, tentokrát Miroslava Sekery. 

Váš Cyril Hӧschl 
 

Datum a čas: 

            21. 9. 2021  v 18:00 hodin 
Místo: 

Národní ústav duševního zdraví 
Topolová 748, 250 67 Klecany 

Vzhledem k omezené kapacitě, potvrďte prosím 

předem     svoji účast na emailu hana.jarosova@nudz.cz 

                                                                            

 

 

 

Na programu budou vrcholná díla světové klavírní tvorby, nebude chybět  

 
 
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Joseph Haydn 
 

Fryderyk Chopin 
 

Ferenc Liszt

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autobusy 371 a 374 od Metra C, Kobylisy, do stanice Klecany, U hřbitova (15 min). NUDZ je od zastávky 350 metrů, orientační bod je vysoký modrý vodojem. 
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   MIROSLAV  SEKERA - klavír 

MIROSLAV SEKERA 

V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal řadu významných ocenění, 
například: 1. cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních, 1. cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA), 2. cenu v 
mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii. V New Yorku obdržel spolu s houslistou Josefem Špačkem cenu hudební společnosti “Salon de 
Virtuosi”. 

Jeho hudební začátky formovala vynikající pedagožka Zdena Janžurová, na Pražské konzervatoři prof. Eva Boguniová a na HAMU doc. 
Miroslav Langer. Po celou dobu studií navštěvoval též třídu prof. Martina Ballýho. Sekera navštívil jako sólový i komorní hráč prestižní pódia 
ve Vídni (Wien Konzerthaus, Musikverein), ve Washingtonu (The Kennedy Center), v Tokiu (Opera City Concert Hall) a mnoha dalších 
městech po celém světě. 

Pravidelně spolupracuje s předními českými orchestry. K jeho stálým uměleckým partnerům patří houslista Josef Špaček, mezzosopranistka 
Dagmar Pecková, či hornista Radek Baborák. V roce 2016 debutoval ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v rámci cyklu “Světová klavírní 
tvorba” a minulý rok vystoupil na klavírním festivalu R. Firkušného 
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