
   HALÍŘ TRIO
     

Eduardo García Salas, housle
     Jana Podolská, violoncello

     Václav Mácha, klavír

PROGRAM 1

Trio C Dur, op. 50 Enrique Granados (1867-1916)

Poco allegro
Scherzo
Duetto
Finale

25 MINUT

Trio f moll, op. 65 Antonín Dvořák (1841-1904)

Allegro ma non troppo
Allegretto grazioso

Poco Adagio
Finale. Allegro con brio

40 MINUT

Halíř Trio bylo vytvořeno s myšlenkou propagovat významnou osobnost českého houslového 
virtuóza Karla Halíře (Vrchlabí 1859- Berlín 1909). Karel Halíř uvedl v roce 1886 německou 
premiéru Čajkovského Houslového koncertu a dva roky poté v pražském Rudolfinu českou 

premiéru tohoto díla pod taktovkou samotného P. I. Čajkovského. Tento vrchlabský virtuóz se také 
ujal premiéry revidované verze Houslového koncertu  Jeana Sibelia v Berlíně roku 1905, pod 
taktovkou Richarda Strausse. Karel Halíř byl také členem Tria Schumann spolu s pianistou 

Georgem Schumannem (1866-1952) a cellistou Hugem Dechertem. Toto seskupení vystupovalo na 
pódiích nejvýznamnějších koncertních sálů Evropy. Trio Schumann také hrálo 9. února 1904 

v Teatro Espaňol v Madridu. O devět měsíců později, 20. listopadu, byla v Madridu v sále Unión 
musical premiéra díla Escenas románticas pro klavír skladatele Enrique Granadose. Granados 

a Halíř mají spolu více společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Dne 9. dubna 1886 hrál 
Enrique Granados spolu s Ricardem Viňes skladbu Tarantella pro dva klavíry od Louise Moreau 
Gottschalka, amerického skladatele, jenž v Caracasu objevil talent velké venezuelské pianistky 

Teresy Carreňo, která o šest let později publikovala jemu věnované své první dílo Gottschalk Waltz. 
Když 28. října 1899 Karel Halíř uvádí evropskou premiéru Sonáty pro housle a klavír a moll, op. 34 

americké skladatelky Amy Beach, na klavír ho doprovází právě Teresa Carreňo. V květnu 1901 
účinkuje Kvarteto Joachim v Beethoven Haus v Bonnu spolu s významným polským pianistou 

Ignacym Janem Paderewskim, s Karlem Halířem a Josephem Joachimem. Paderewski byl o několik 
let později pozván do Metropolitan v New Yorku, aby zahrál Chopinův Pohřební pochod na 

koncertě, jenž se konal na uctění památky Enrique Granadose. Koncert organizoval Pau Casals 
a účinkovali světoznámí umělci jako Fritz Kreisler, María Barrientos, Julia Culp nebo irský 

tenorista John McCormack.



Trio C Dur, op. 50 od Enrique Granadose mělo premiéru v Salón Romeros v Madridu 15. února 
1895. Dílo se skládá ze čtyř vět (Poco allegro, Scherzo, Duetto a Finale). Na konci připojuje 

Granados některá témata z první a druhé věty, využívajíce cyklické formy, což je zřejmý vliv Césara 
Francka. Dar improvizace, jejž měl Granados, je zřejmý ve formě, kdy se zdá, že se všechna témata 

spojují a rozvíjí se jedno s druhým. Granados se při hledání svého vlastního výrazu, stejně jako 
Debussy, cítil přitahován Středním Východem a ozvěnami z arabského světa. Arabský nebo 

orientální vliv je přítomný například ve skladbě Danza Espaňola Núm. 2 „Oriental“ a v Danza 
Espaňola Núm. 11, „Arabesca“. Objevuje se také v taktu 219 první věty tria, jenž skladatel 

popisuje jako „arabská kadence“.

Trio f moll, op. 65 Antonína Dvořáka mělo světovou premiéru v říjnu 1883 v Mladé Boleslavi, 
v klavírním doprovodu samotného skladatele. V témže roce, 2. prosince, se Karel Halíř 

ujal v Mannheimu německé premiéry tohoto díla. Následující den napsal Halíř Dvořákovi:

Vážený příteli!
S velkou radostí a pýchou Vám mohu sdělit, že včera večer mělo Vaše nádherné trio enormní  

úspěch a že všichni hudební znalci a hudebníci jsou jím nadšeni. Doufám, že budu brzy s to Vám 
sdělit něco podobného. Vaše díla zde jako všude pevně zakotvila a nalezla nadšené obecenstvo  
a každé nové opus se očekává s napětím. Doufaje, že Vás mé řádky zastihnou v dobré pohodě a  

zdraví, zůstávám se srdečným pozdravem a vřelou úctou Váš,
K. Halíř

Napište přece ještě jednu takovou krásnou houslovou sonátu, jako je Vaše první!

Snad je Trio f moll více brahmsovská práce, pokud můžeme tento pojem použít. Brahms měl vliv 
na Dvořáka, stejně jako Dvořák ovlivňoval Brahmse, už proto, že sdíleli stejný prostor i čas. Vídeň 
na konci devatenáctého století byla směsicí Rakušanů, Čechů i Maďarů. Dílo má čtyři věty (Allegro 

ma non troppo, Allegretto grazioso, Poco Adagio a Finale. Allegro con brio).

Halíř Trio kromě toho, že působí v České republice, absolvovalo v červnu 2016 turné po Španělsku 
a připravuje turné po Mexiku na říjen 2017. Je pro mě velkou ctí představit tyto dva skladatele díly, 

jenž spojují španělské město Lleida, kde jsem se narodil, a Prahu kde teď žiji.

                                                                                                                                                                                                    Mgr. Eduardo García Salas



PROGRAM 2

Trio C Dur, op. 50 Enrique Granados (1867-1916)

Poco allegro
Scherzo
Duetto
Finale

25 MINUT

Klavírní kvartet c moll, op. 13 Richard Strauss (1841-1904)

                                                                               Allegro
Scherzo. Presto

Andante
Finale. Vivace  

40 MINUT

Halíř Trio bylo vytvořeno s myšlenkou propagovat významnou osobnost českého houslového 
virtuóza Karla Halíře (Vrchlabí 1859- Berlín 1909). Karel Halíř uvedl v roce 1886 německou 
premiéru Čajkovského Houslového koncertu a dva roky poté v pražském Rudolfinu českou 

premiéru tohoto díla pod taktovkou samotného P. I. Čajkovského. Tento vrchlabský virtuóz se také 
ujal premiéry revidované verze Houslového koncertu  Jeana Sibelia v Berlíně roku 1905, pod 
taktovkou Richarda Strausse. Karel Halíř byl také členem Tria Schumann spolu s pianistou 

Georgem Schumannem (1866-1952) a cellistou Hugem Dechertem. Toto seskupení vystupovalo na 
pódiích nejvýznamnějších koncertních sálů Evropy. Trio Schumann také hrálo 9. února 1904 

v Teatro Espaňol v Madridu. O devět měsíců později, 20. listopadu, byla v Madridu v sále Unión 
musical premiéra díla Escenas románticas pro klavír skladatele Enrique Granadose. Granados 

a Halíř mají spolu více společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Dne 9. dubna 1886 hrál 
Enrique Granados spolu s Ricardem Viňes skladbu Tarantella pro dva klavíry od Louise Moreau 
Gottschalka, amerického skladatele, jenž v Caracasu objevil talent velké venezuelské pianistky 

Teresy Carreňo, která o šest let později publikovala jemu věnované své první dílo Gottschalk Waltz. 
Když 28. října 1899 Karel Halíř uvádí evropskou premiéru Sonáty pro housle a klavír a moll, op. 34 

americké skladatelky Amy Beach, na klavír ho doprovází právě Teresa Carreňo. V květnu 1901 
účinkuje Kvarteto Joachim v Beethoven Haus v Bonnu spolu s významným polským pianistou 

Ignacym Janem Paderewskim, s Karlem Halířem a Josephem Joachimem. Paderewski byl o několik 
let později pozván do Metropolitan v New Yorku, aby zahrál Chopinův Pohřební pochod na 

koncertě, jenž se konal na uctění památky Enrique Granadose. Koncert organizoval Pau Casals 
a účinkovali světoznámí umělci jako Fritz Kreisler, María Barrientos, Julia Culp nebo irský 

tenorista John McCormack.

Trio C Dur, op. 50 od Enrique Granadose mělo premiéru v Salón Romeros v Madridu 15. února 1895. Dílo 
se skládá ze čtyř vět (Poco allegro, Scherzo, Duetto a Finale). Na konci připojuje Granados některá 

témata z první a druhé věty, využívajíce cyklické formy, což je zřejmý vliv Césara Francka. Dar improvizace, 
jejž měl Granados, je zřejmý ve formě, kdy se zdá, že se všechna témata spojují a rozvíjí se jedno s druhým. 

Granados se při hledání svého vlastního výrazu, stejně jako Debussy, cítil přitahován Středním 
Východem a ozvěnami z arabského světa. Arabský nebo orientální vliv je přítomný například ve 

skladbě Danza Espaňola Núm. 2 „Oriental“ a v Danza Espaňola Núm. 11, „Arabesca“. Objevuje 
se také v taktu 219 první věty tria, jenž skladatel popisuje jako „arabská kadence“.

Druhá část koncertu je věnována velkému přátelství, které po mnoho let spojovalo Karla Halíře a 



Richarda Strausse. Klavírní kvartet c moll, op. 13 je dílo mladého Strausse, úzce spjato 
s houslistou z Vrchlabí.

Dne 27. října 1885 napsal Strauss ve svém deníku, že byl u Franze Liszta ve Výmaru a setkání se 
zúčastnil také houslista Karel Halíř z Vrchlabí. Nepochybně hovořili o světové premiéře Klavírního 
kvartetu c moll, op. 13 samotného Strausse, který byl proveden členy Halířova kvarteta s Richardem 

Straussem u klavíru o pár měsíců později, ve Výmaru 8. prosince 1885.

V rodině Karla Halíře byl 11. listopad 1889 významným dnem. Ve Výmaru měla světovou premiéru 
symfonická báseň Richarda Strausse Don Juan, op. 20, kterou sám skladatel řídil. Karel Halíř byl 

koncertním mistrem orchestru a ten večer zazněl také Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a moll, 
op. 33 Camille Saint-Saense. Sólistou nebyl nikdo jiný než výborný violoncellista Leonhard Halíř, 

bratr Karla. Opět se spolupráce mezi Straussem a Halířem odráží na jevišti.

Znovu můžeme číst v deníku Richarda Strausse, že 6. 11. 1893 Karel Halíř zahrál dva sólové 
houslové koncerty. Brahmsův, ke kterému napsal svou vlastní kadenci (nedávno vydaná 

nakladatelstvím Bärenreiter) a Koncert pro housle a orchestr D dur, který složil sám Karel Halíř. V 
současné době se uchovává v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí rukopis zmiňovaného Halířova 

koncertu. Richard Strauss poznamenává, že na tomto koncertu byl přítomen ruský skladatel Petr 
Iljič Čajkovský. Nepochybně se Halíř neustále pohyboval mezi nejlepšími skladateli a dirigenty své 

doby.

Před odjezdem z Výmaru v roce 1894 Karel Halíř, stále koncertní mistr Orchestru velkovévodství  
Weimarského, premiéroval operu Guntram, op. 25 Richarda Strausse. Spolupráce mezi těmito 

dvěma hudebníky neustále rostla.

Členové Halířova Kvarteta s Richardem Strausem  u klavíru se dne 13. listopadu 1898 ujali 
berlínské premiéry Klavírního kvartetu c moll, op. 13 Richarda Strausse, který o 13 let dříve 

premiérovali ve Výmaru.

Dne 22. března 1899 se konalo v Berlíně druhé provedení a berlínská premiéra symfonické básně 
Život hrdinův, op. 40 skladatele Richarda Strausse. Orchestr řídil Richard Strauss. Berlínská 

premiéra byla velmi úspěšná. Dílo obsahuje velmi obtížné a dlouhé houslové sólo. Richard Strauss 
napsal dopis svému otci dne 24. března 1899, ve kterém říká: "Orchestr byl opravdu nádherný. V 

čele Halíř s houslovým sólem, s příkladnou přesností, krásným zvukem, ohněm a inspirací. "

Richard Strauss si poznamenal ve svém deníku dne 17. září 1899, že byl s Karlem Halířem v 
Berlíně až do dvou hodin v noci. Je zřejmé, že mezi těmito dvěma hudebníky bylo velké přátelství, 

které šlo nad rámec jeviště a partitur. O čem dva přátelé hovořili až do dvou hodin do rána?

Dne 18. listopadu 1901 premiéroval Karel Halíř Divertissementa pro housle a orchestr amerického 
skladatele francouzského původu Charlese Martina Loefflera - pod vedením Richarda Strausse. 

Toto dílo bylo Fritzem Kreislerem a Eugenem Ysaÿem odmítnuto kvůli své velké technické 
obtížnosti.

Pro Karla Halíře to musel být velmi zvláštní den, kdy se ujal světové premiéry v revidované a 
konečné verzi Koncertu pro housle a orchestr d moll, op. 47 Jeana Sibelia. To bylo 19. října 1905 v 

Berlíně pod taktovkou, samozřejmě, jeho dobrého přítele Richarda Strausse.

V pamětech jenž zanechala Eva Therese Halíř, dcera houslisty, můžeme číst příběh, který stojí za 
vyprávění. Jak vysvětluje Eva Therese, když byla rodina Halířových doma u Straussových v 



Berlíně, Halířovy děti když si hrály, dělaly hodně hluku s nábytkem a Karel neváhal říci: "Děti, 
nedělejte tak velký hluk s nábytkem, nebo Richard napíše další symfonii ". V té době Strauss právě 
napsal svou Symphonia domestica, op. 53. Strauss věnoval dílo své manželce, synovi a rodinnému 

životu obecně.

Mgr. Eduardo García Salas

Eduardo García Salas, housle

Jeho hudební počátky jsou spojené s Conservatori de Lleida pod vedením prof. Leopolda Gil. Dále 
pokračoval ve studiu na Ostravské Univerzitě s prof. Zdeňkem Golou a později na Musikhochschule  

Nürnberg s Hansem Peterem Hoffmannem. Na holandském Conservatorium van Amsterdam, ve třídě Lucy 
van Dael, se specializoval na barokní housle. V letech 1995-1998 byl členem JONDE (Joven Orquesta  
Nacional de España). Působil v Janáčkově filharmonii, Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, 

Camera Musicae, Camerata XXI, atd... Mezi lety 2003 a 2008 byl koncertním mistrem v Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Také byl zakladatelem a primariem Quartet Teixidor. 

Výpomahá v Pražské komorní filharmonii, Severočeské filharmonii v Teplících, Českém národním 
symfonickém orchestru, atd... Na barokní nástroje účinkuje se soubory Musica Florea, Collegium 1704 a 

Orquestra Barroca Catalana. Od roku 2009 pravidelně hraje ve skupině prvních houslí České filharmonie. 
Hrál pod taktovkou dirigentů jako Carlo Maria Giulini, Jiří Bělohlávek, John E. Gardiner, Gianandrea 
Noseda, Eliahu Inbal, Herbert Blomstedt, Ion Marin, Antoni Ros Marbá, Gerd Albrecht a dalších… V 
současnosti je koncertním mistrem v Hudebním Divadle Karlín v Praze. Zároveň je místopředsedou 

Společnosti Karla Halíře a hlavním organizátorem Festivalu Karla Halíře, kde od roku 2011 vystupovali 
umělci jako Ivan Ženatý, Ulrika Stromstedt, Natasha Korsakova, Jiří Vodička, Thomas A. Irnberger, Kai 

Gleusteen nebo Cuarteto Casals.

Jana Podolská, violoncello

Jana Podolská se narodila v Bratislavě, kde v roce 2000 ukončila studium na konzervatoři s titulem „Nejlepší 
absolvent roku“ ve třídě Juraje Fazekaše. Ve svých studiích pokračovala na HAMU  v Praze ve třídě doc. 
Jiřího Hoška a na VŠMU v Bratislavě ve třídě prof. Jozefa Podhoranského. Během studií se pravidelně 

zúčastňovala mezinárodních interpretačních kurzů, kde získávala zkušenosti hlavně v oblasti komorní hry 
(Kostelec nad Černými Lesy, Telč, Semmering /Rakousko/; pod vedením Kaspara Zehndera, Kristin von der 

Goltz, Christine Ragaz, Jiřího Bárty, Tobiase Kühneho). V roce 1997 získala 3. cenu na Soutěži studentů 
konzervatoří Slovenské republiky  a v roce 1999 na té samé soutěži se umístila na 2. místě. Několikrát 
vystupovala sólově s orchestry Slovenská filharmonie a Severočeská filharmonie Teplice, pod vedením 

Ondreje Lenárda, Tomáše Koutníka, Martina Doubravského, Marka Štilce, Michaela Roháče. Od roku 2013 
je 1. zástupce koncertního mistra violoncell v Severočeské filharmonii Teplice a od podzimu téhož roku 

působí pedagogicky na Konzervatoři Teplice.

Václav  Mácha, klavír

Rodák z Prahy (1979) absolvoval Hudební školu hl. m. Prahy jako žák Jana Tůmy a následně se stal ve 
svých 15 letech nejmladším posluchačem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. 

Ivana Moravce. Po úspěšném završení studií na HAMU pokračoval u prof. Karl-Heinze Kammerlinga na 
Hochschule für Musik und Theater v Hannoveru. Tady absolvoval v roce 2001 a poté pokračoval v 

postgraduálním studiu sólového klavíru. S úspěchem se pravidelně zúčastňuje mezinárodních soutěží (např. 
Virtuosi per musica di pianoforte, 1. cena, Concertino Praga, 2. místo, soutěž o “Evropskou hudební cenu” v 
Dublinu, 3. cena, zvláštní cena za nejlepší interpretaci Beethovenových skladeb na soutěži Valsesia v Itálii, 

2. cena na soutěži Karl-Bergemanna v Hannoveru atd.). Václav Mácha uskutečnil řadu celovečerních recitálů 
v nejvýznamnějších koncertních sálech Prahy (už v 15 letech měl samostatný recitál ve Dvořákově síni 

Rudolfina) i dalších měst republiky, a také v evropských městech (Londýn, Paříž, Vídeň, Berlin, Hamburg, 
Budapešť, Bonn, Bayreuth, Hannover atd.). Opakovaně vystupoval v USA, Kanadě, Mexiku, Turecku, 
Japonsku, Singapuru, Malajsii. Hrál s Českou filharmonií, BBC Symphony Orchestra (na festivalu BBC 

Proms 2009 v Royal Albert Hall), Pražskou komorní filharmonií, Českým národním symfonickým 



orchestrem, Filharmonií Brno, Sukovým komorním orchestrem, Český komorním orchestrem, Filharmonií  
Hradec Králové, Komorní filharmonií Pardubice, s dirigenty jako jsou J. Bělohlávek, O. Kukal, M. 
Turnovský, T. Koutník, P. Freeman,     s předními sólisty a soubory (J. Suk, V. Hudeček, I. Ženatý, J. 
Pazdera, J. Svěcený, B. Kotmel, I. Štraus, Stamicovo kvarteto, České noneto). Nahrává pro Český a 

Slovenský rozhlas (tady vznikla nahrávka kompletního díla F. Schuberta pro housle a klavír s J. Pazderou), 
jeho snímky zaznamenaly i Deutsche Welle, NHK-FM (Japonsko)  a BBC.

 
Jaroslav Meluzín, viola

Narodil se v České republice. Studoval na brněnské konzervatoři. Poté na Ostravské univerzitě a 
postgraduálně studoval na tromské univerzitě v Norsku, ve třídě Maestra Mortena Carlsena. Účinkoval 
v nejvýznamnějších městech své rodné země a spolupracoval s prestižními orchestry jako například s 
Komorním orchestrem Českých Budějovic a Filharmonií v Tromsu (Norsko). V současnosti je členem 

smyčcového kvarteta Quo Vadis a Symfonického orchestru Yucatán v Mexiku. Během své umělecké dráhy 
spolupracoval s umělci jako Plácido Domingo, Sarah Brightman, Alexei Volodin, Juan Diego Flórez a další. 

Se svým smýčcovým kvartetem se zúčastnil mnoha mezinárodních festivalů, např. Festival del Caribe v 
Santiago de Cuba, v Colonia Tovar ve Venezuele a také v několika dalších mexických festivalech.


