
 
 

 

1. 6. 2022, Olomouc 

 

Olomouc hostí benefiční koncert Evropského orchestru lékařů. Výtěžek půjde 

na podporu ukrajinské nemocnice 

12. června se Olomouc stane dějištěm ojedinělé události: do České republiky vůbec poprvé zavítá 

Evropský orchestr lékařů (European Doctors Orchestra), který zde benefičním koncertem podpoří 

nemocniční zařízení na Ukrajině. Pořadatelem benefičního večera je Studio Volantes, partnerskou 

podporu poskytly nezisková organizace Crosspoint Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, jež 

dala hostům k dispozici svůj koncertní sál, město Olomouc a Olomoucký kraj. Na programu koncertu 

jsou díla Édouarda Lala, Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse.  

Evropský orchestr lékařů veřejně vystupuje od roku 2004. Vznikl ve Velké Británii, jeho členy jsou však 
lékaři z téměř desítky dalších evropských zemí a z Austrálie. Právě odtud totiž pochází jeho zakladatel, 
plastický chirurg Miklos Pohl. Orchestr stojí na myšlence propojení lékařů různých specializací pomocí 
hudby, kterou současně podpoří vybraný charitativní projekt. Těleso má přibližně sto členů, kteří se 
scházejí dvakrát až třikrát ročně. Během víkendu plného zkoušek pod vedením dirigenta a za účasti 
renomovaných sólistů nastudují program, který vzápětí předvedou veřejnosti. „Setkáváme se poprvé 
od roku 2020, kdy bylo cestování po Evropě znemožněno v důsledku pandemie covidu-19. Tento víkend 
tak bude pro nás všechny zcela výjimečný,“ říká Su Kingsley, hlavni organizatorka EDO. 
 
Na úvod večera zazní Violoncellový koncert d moll francouzského skladatele Édouarda Lala, který patří 
k jeho nejslavnějším dílům. Sólového partu se zhostí Vilém Petras, koncertní mistr skupiny violoncell 
Moravské filharmonie Olomouc. Následovat bude symfonická báseň Vodník Antonína Dvořáka, jež 
vznikla na námět stejnojmenné balady Karla Jaromíra Erbena. Závěr bude patřit melodicky bohaté 
Symfonii č. 3 F dur Johannese Brahmse – dílu, kterého si i jeho přítel Antonín Dvořák velmi cenil. 
Evropský orchestr lékařů bude řídit dirigent Rupert Bond.  
 
„Nad převzetím záštity jsem vůbec neváhal. Bylo to jednoduché – jsem náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje pro zdravotnictví a amatérský muzikant, účinkující umělci jsou lékaři a amatérští 

hudebníci. Na válkou strádající Ukrajině mám řadu přátel a sám organizuji pomoc pro město Dubno na 

ukrajinské Volyni. Dokonce se nejedná o první koncert pro Ukrajinu pod mou záštitou,“ říká Dalibor 

Horák, náměstek hejtmana olomouckého kraje pro zdravotnictví.  

Podobně to vidí i lékař a senátor za Olomouc a okolí Lumír Kantor: „Jak bych mohl zaváhat, když jsem 

dostal šanci podpořit v Olomouci koncert Evropského orchestru lékařů? Jen tím trochu vracím to, co 

jsem od hudby sám dostal. Nikdy nezapomenu, jakou pomocí mi vždy byla při práci, ať už v nemocnici, 

nebo v Senátu. Konejšivá ve chvílích samoty, burcující v okamžiku potřeby, koncentrující mysl, prostě 

láskyplná a všeobjímající… Hudba je zkrátka výsostné umění. Přináší úlevu i lékařům.“ 

Záštitu nad benefičním koncertem dále převzali ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, primátor města 

Olomouce Miroslav Žbánek a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.  

Koncert začíná v 19.00 hodin v Redutě, bude jej však možné sledovat i online. Vstupenky do sálu i 

k sledování online přenosu lze zakoupit na webových stránkách www.naakci.cz. 

 



 
 

Kontakt na pořadatele: Studio Volantes, Kateřina Hiklová, office@volantes.cz, 731 759 700, 
www.volantes.cz  
 
Kontakt MFO: Klára Mars, tisková mluvčí, k.mars@mfo.cz, 773 689 111 
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