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Milí posluchači, příznivci festivalu,

Dear Listeners and Festival Supporters,

Milí příznivci klasické hudby,

Dear Supporters of Classical Music,

už od prosincového galakoncertu pro
Concentus Moraviae, na kterém jsem vystoupila spolu s Melody Makers Ondřeje Havelky
a který byl atmosférou, režií i výběrem skladeb
předznamenáním letošní dramaturgie, se těším
na všechny ty skvělé nápady a vtipná hudební
překvapení dramaturga festivalu Jelleho
Dierickxe. Jako vokalistka bych rozhodně
nevynechala francouzské komické kantáty
v podání geniálního Dominiqua Visse, který
se na pódiu dokáže proměnit v cokoli od staré
matrony až po mladého šviháka, s potěšením
bych si poslechla program, který nabídne všestranná a nezaměnitelná Iva Bittová, jako obdivovatelka klavírního umění bych si poslechla
legendární Claire Chevallier i trojici domácích
klavírních mistrů Kahánek  – Ardašev – Košárek. Jsem velice hrdá, že letošní festivalovou
rezidenci přijal Miloš Štědroň, jehož rozhled,
moudrost a energii obdivuji už od dob svých
studií a velice ráda interpretuji jeho skladby.
Jako každý rok, také letos chci touto cestou
poděkovat především publiku, které je duší
každého festivalu: děkuji, že celý červen
vytváříte umělcům dokonalou atmosféru,
díky které jsou pro ně vystoupení na festivalu
Concentus Moraviae neopakovatelná
a nezapomenutelná!

Already since the December gala for
Concentus Moraviae, where I performed together
with Ondřej Havelka’s Melody Makers with an
atmosphere, direction and selection of songs
predicting this year´s festival programming,
I have been looking forward to all the great
ideas and witty musical surprises of the
festival’s dramaturge Jelle Dierickx. As a vocalist
I definitely would not miss the French comic
cantata performed by the brilliant Dominique
Visse, who on stage can turn into anything
from an old matron to a young dandy, and with
pleasure I would listen to a programme that offers
the versatile and unique Iva Bittová, and as an
admirer of piano playing I would listen to the
legendary Claire Chevallier and the piano trio of
Czech pianists Kahánek, Ardašev and Košárek.
I am very proud that Miloš Štědroň, whose
insight, wisdom and energy I have admired since
the time of my studies and whose songs I am
happy to perform, agreed to accept the offer of
residence at this year's festival.
As every year, this year too I want to thank
especially the audiences, who are the soul of
every festival: I want to thank the artists for
creating the perfect atmosphere throughout
the entire month of June that makes their
performances at the Concentus Moraviae
Festival an unrepeatable and unforgettable
experience!

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae se za dvaadvacet let své existence postupně vypracoval ve skutečnou ozdobu kulturního kalendáře Vysočiny i jižní Moravy;
od předloňského roku, kdy navázal přeshraniční
spolupráci s městem Retz a jeho hudebním festivalem, pak vstoupil také do povědomí uměnímilovných obyvatel Dolního Rakouska.
Promyšlená dramaturgie Concentu Moraviae
je to, o co se festival každoročně opírá a co mu
zajišťuje neslábnoucí přízeň veřejnosti. Letošním ideovým pojítkem festivalového programu je
„humor v hudbě“. Jak belgický muzikolog a dadaistický básník Jelle Dierickx, dramaturg letošního ročníku, tak jména jako Leonard Bernstein,
Miloš Štědroň či celá plejáda nejrůznějších
autorů „humoresek“ nás jistě přesvědčí o tom,
že tzv. vážná hudba nemusí být vůbec nudná,
že hudebníci patří odedávna k nejvtipnějším
komunitám ve společnosti a že si nemusejí na
pódiu nasazovat klaunské nosy na gumičku,
aby nás rozesmáli a potěšili.
Přeju všem posluchačům festivalu, aby jim
„humorné“ zacílení letošního ročníku přineslo –
když už ne humorné zážitky, při nichž se budou
za břicho popadat – tolik zajímavé hudby a jejích
citlivých a duchaplných interpretací, aby měli
chuť se propříště zase napít z životadárného
pramene dobré hudby. Interpretům přeju šťavnatou inspiraci, chuť do práce a vnímavé příjemce
toho, co jim přichystali.

The Concentus Moraviae International Music
Festival of 13 Towns has gradually evolved
into a true adornment of the cultural calendar
of Vysočina and South Moravia; from the year
before, when the cross-border cooperation
with the town of Retz and its music festival was
established, it also entered awareness of artloving inhabitants of Lower Austria.
Every year Concentus Moraviae relies on
sophisticated programming which provides an
imperishable favour of the audience. This year's
idea of the festival program is "humor in music".
The Belgian musicologist and dada poet Jelle
Dierickx, the dramaturge of this year, as well
as Leonard Bernstein, Miloš Štědroň or various
humorists will surely convince us that so-called
classical music does not need to be boring at
all, that musicians have always belonged to the
most humorous communities in society, and
that they do not need to put clown noses on
stage to make us laugh and rejoice.
I wish all listeners of the festival to draw
from the "humorous" theme of this year – if not
hilarious experiences that will make them laugh
out loud – than as much interesting music and
its sensitive and intelligent performances, to
feel like drinking from the life-giving fountain of
good music next time again. I wish musicians
a juicy inspiration, zest for work and openhearted recipients of their performance.
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∫ JUDr. Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje
∫ The Governor of the South Moravian Region

∫ MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina
∫ The Governor of the Vysočina Region

Vážení přátelé,

Dear Friends,

Vážení hosté, milí přátelé,

Dear Friends and Guests,

už více než dvě desítky let přináší festival
Concentus Moraviae na jižní Moravu a do
Kraje Vysočina špičkovou kulturu a jsem rád,
že tuto akci Jihomoravský kraj dlouhodobě
finančně podporuje. V předprázdninových
týdnech tak budeme opět mít možnost vyslechnout si více než třicet koncertů klasické
hudby s přesahy do jiných žánrů v historických prostorách zámků, zámeckých nádvoří
a kostelů.
Pro ten letošní vybrala dramaturgie festivalu podtitul Hudba a humor. Mám radost,
že svůj náhled na festivalové téma během
jednotlivých koncertů přiblíží posluchačům
také letošní rezidenční autor, skladatel Miloš
Štědroň, který je velmi úzce spjatý s jihomoravskou metropolí.
Od zahajovacího koncertu v Kulturním domě
v Bystřici nad Pernštejnem až po slavnostní
závěrečný koncert v historickém sále slavkovského zámku nás čekají čtyři týdny krásných
kulturních zážitků. Těší mne, že se na některém z koncertů setkáme.

for more than twenty years the Concentus
Moraviae Festival has been bringing to the
South Moravian and Vysočina Regions the best
in culture and I am glad that this event has long
been financially supported by the South Moravian Region. In the pre-holiday weeks we will
again have the opportunity to hear more than
thirty concerts of classical music with forays
into other genres in the historic venues of
castles, castle courtyards and churches.
The subtitle of Music and humor was chosen
for this year's festival programme. I am glad
that in his approach to the festival theme during
individual concerts, this year's artist in residence, Miloš Štědroň, who has a strong bond
to the South Moravian capital, is closer to
the audience.
From the opening concert at the House of Culture in Bystřice nad Pernštejnen to the closing
concert in the Historic Hall of Slavkov Chateau
four weeks of beautiful cultural experiences
await us. I am glad that at one of the concerts
we meet. I look forward to our meeting at some
of these concerts.

děkuji pořadatelům za výběr pěti míst v Kraji
Vysočina, kde se letošní Concentus Moraviae,
XXIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst,
představí originálně nejen umělecky, ale i humorným programem.
Těším se na zpětnou vazbu, kterou poskytnou diváci koncertů. Věřím, že jsme národ,
který má rád experimenty, novinky a mimořádnosti. Minimálně u nás na Vysočině máme pro
vše nové a originální vždy pochopení a rádi
přijímáme výzvy. Vnímám hudbu i humor jako
existenční záležitost, a proto držím dramaturgovi festivalu Jellemu Dierickxovi palce, neboť
oceňuji, že měl při výběru interpretů jasnou
představu, co chce publiku nabídnout a čím
je překvapí, navíc se vyhýbá stereotypům,
což dává programu plnost a zároveň lehkost.
Nezapomenutelné hudební zážitky a příjemně strávené chvíle na Vysočině Vám přeje

I would like to thank the organisers for
choosing five places in the Vysočina Region
for this year's twenty-third Concentus Moraviae
International Music Festival of 13 towns which
will present programmes that are not just original but also humorous.
I look forward to feedback from concertgoers.
I believe that ours is a nation that loves
experiments, novelties and the extraordinary.
At the very least here in Vysočina we always
have understanding for everything new and
original and we enjoy a challenge. I see music
and humor as existential matters, and am
therefore keeping my fingers crossed for the
festival's programme director Jelle Dierickx,
because I appreciate that in the selection
of performers he had a clear idea of what he
wants to offer the audience and it is surprising,
moreover in that it avoids stereotypes, which
gives the programme fullness and lightness at
the same time.
I would like to wish you unforgettable music
experiences and a pleasant stay in Vysočina
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∫ XXIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae se koná pod záštitou
starostek a starostů
∫ 23rd Concentus Moraviae International Music
Festival of 13 Towns is held under the auspices
of Mayoresses and Mayors

Boskovice – Bc. Hana Nedomová
Brno – Ing. Petr Vokřál
Bystřice nad Pernštejnem – Ing. Karel Pačiska
Hustopeče – PaedDr. Hana Potměšilová
Ivančice – Milan Buček
Kyjov – Mgr. František Lukl, MPA
Lysice – Mgr. Pavel Dvořáček
Mikulov – Rostislav Koštial
Moravský Krumlov – Mgr. Tomáš Třetina
Náměšť nad Oslavou – Vladimír Měrka
Rájec-Jestřebí – Mgr. Romana Synakieviczová
Retz – Helmut Koch
Setkání starostek a starostů v Moravském Krumlově 20. dubna 2018 ∫ Meeting of Mayoresses and Mayors in Moravský
Krumlov on April 20th, 2018 ∫ foto Jiří Sláma

Slavkov u Brna – Michal Boudný
Tišnov – Bc. Jiří Dospíšil
Třebíč – Ing. Pavel Janata
Valtice – Ing. Pavel Trojan
Velké Meziříčí – Josef Komínek
Žďár nad Sázavou – Mgr. Zdeněk Navrátil
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První řada zleva ∫ first row from left: Michal Boudný (starosta města Slavkov u Brna), Ing. Marie Leskovjanová
(místostarostka města Mikulov), Bc. Hana Nedomová (starostka města Boskovice), Mgr. Pavel Dvořáček (starosta
městysu Lysice), Mgr. Romana Synakieviczová (starostka města Rájec–Jestřebí), PaedDr. Hana Potměšilová
(starostka města Hustopeče),Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice nad Pernštejnem), Mgr. Marie Černá
(místostarostka města Třebíč), Josef Komínek (starosta města Velké Meziříčí), Helmut Koch (starosta města Retz),
Alfred Kliegl (místostarosta města Retz)
Druhá řada zleva ∫ second row from left: Mgr. Tomáš Třetina (starosta města Moravský Krumlov), Ing. Pavel Trojan
(starosta města Valtice), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou), Milan Buček (starosta města
Ivančice), Mgr. Zdeněk Navrátil (starosta města Žďár nad Sázavou), Bc. Jiří Dospíšil (starosta města Tišnov),
Bc. Antonín Kuchař (místostarosta města Kyjov)
téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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∫ David Dittrich

ředitel festivalu Concentus Moraviae
∫ The Director of the Concentus Moraviae Festival

∫ Julius Prüger

mecenáš festivalu Concentus Moraviae
∫ The Maecenas of the Concentus Moraviae Festival

Milí festivaloví přátelé,

Dear Friends of the Festival,

Milí festivaloví přátelé,

Dear Festival Friends,

letos jsme pro Vás připravili ročník zasvěcený spojení hudby a humoru. Při jeho přípravách
jsme s nadšením naslouchali všem nápadům
a tipům dramaturga Jelleho Dierickxe. Pochopitelně uslyšíte množství skladeb s označením
scherzo, burleska, capriccio či humoreska od
autorů více i méně zvučných jmen, komické
opery nebo hudební karikatury. S Jellem jsme
pro Vás připravili řadu dalších pohledů na
humor a hudbu v duchu jeho tvrzení: „Dá se
toho podniknout daleko více, než si jen nasadit
červené nosy!“
Mimořádně si vážíme toho, že nabídku stát
se letošním rezidenčním umělcem přijal pan
profesor Miloš Štědroň; těšíme se na koncert
z jeho skladeb i na jeho přednášku, na které se
sejde s Milanem Uhdem. Radost máme z festivalových návratů velkých hudebních osobností a souborů, mezi které patří Iva Bittová,
Dominique Visse, Pavel Steidl, Barbara Maria
Willi, Ivo Kahánek, Prague Philharmonia – PKF
či Zefiro Torna s exkluzivním programem
snoubeným s vínem. Velmi se těšíme na nové
hudební hosty, kterými budou např. Alexander
Balanescu a Ada Milea, Igudesman a Joo nebo
Claire Chevallier i ansámbly Atonor, Odd Size,
Dramatodía či Les Passions d l´Ame.
Nezapomeňte dalšímu ročníku přiťuknout
sklenkou vína ideálně z Vinotéky Concentus
Moraviae! Na viděnou ve festivalových hledištích se těší

we have prepared for you a festival year
dedicated to the link between music and humor.
During its preparation we enthusiastically
listened to ideas and tips by the dramaturge
Jelle Dierickx. Obviously you will hear many
works called scherzo, burlesque, capriccio or
humoresque by more or less known composers,
as well as comic opera and musical caricatures.
With Jelle we have prepared for you a range of
perspectives on music and humor in the spirit of
his assertion: “A lot more can be done than just
putting on red noses!”
We are extraordinarily happy that Professor
Miloš Štědroň accepted the invitation to be this
year’s composer in residence; we look forward to
the concert of his works as well as his lecture,
at which he will meet with Milan Uhde. We are
happy to see the return of great musical personalities and ensembles including Iva Bittová,
Dominique Visse, Pavel Steidl, Barbara Maria
Willi, Ivo Kahánek, the Prague Philharmonia –
PKF and ZefiroTorna with an exclusive programme linked to wine. We look forward to new
musical guests, such as Alexander Balanescu
and Ada Milea, Igudesman and Joo, Claire
Chevallier and the Atonor ensemble, Odd Size,
Dramatodía and Les Passions d l´Ame.
And do not forget next year to give a toast
with a glass of wine, ideally from the Concentus
Moraviae vinotheque!
I look forward to seeing you in the festival
venues

již třetím rokem patřím mezi podporovatele
festivalu Concentus Moraviae. Před lety mě
zaujal pečlivě promyšlenou dramaturgií umocněnou krásou festivalových dějišť na jižní Moravě,
Vysočině i v Dolním Rakousku. A v letošním
roce mě téma festivalu doslova nadchlo, protože
sám se celoživotně důsledně řídím heslem, že
humoru je třeba jako soli a bez něj život nemůže
dobře chutnat.
Opět se těším na společnost příjemných
a inspirativních lidí, kteří milují hudbu a se kterými se letos budeme v hledištích bavit a užívat
si nádhernou atmosféru při koncertech i okolo
nich. Pokud Vás tato kulturní událost oslovila
stejně jako mne, připojte se k přispěvatelům
členstvím v Klubu Concentus Moraviae!
Na shledanou na festivalu se těší

for the third year I belong to supporters of the
Concentus Moraviae Festival. Years ago I was
captured by its carefully coherent programming
enhanced by the beauty of festival venues in
Southern Moravia, Vysočina and Lower Austria.
And in this year I am excited about the festival
theme because throughout my whole life I have
lived with the motto that humor is needed as
salt and we cannot enjoy life without it.
Again I look forward to the company of nice
and inspirational people who love music and
with whom we will have fun in auditorium in this
year and enjoy the wonderful atmosphere at
concerts and around them. If this cultural event
appeals to you just like to me, join its contributors by becoming a member of the Concentus
Moraviae Club!
I am looking forward to meeting you during
the festival
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Kraj vína a staleté historie
Jižní Morava oplývá bohatými a rozmanitými památkami, sahajícími od výtvorů
prvních obyvatel po díla veskrze moderní, od uměleckých skvostů měst přes
nádheru hradů a zámků až po výjimečné přírodní krásy. V kraji vína, historie
a radosti ze života na vás čekají rovněž folklorní slavnosti, divadelní a hudební
festivaly, veletrhy, výstavy a další kulturní, společenské i sportovní události.

www.jizni-morava.cz

folklor

KULTURA
na
n
a Vy
Vysočině

MUZEA
www.kr-vysocina.cz

∫ Ing. Miloš Štěpanovský

ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, Skupina ČEZ
∫ The Director of the Dukovany Nuclear Power Station, the ČEZ Group

Vážení přátelé,

Dear Friends,

při zamyšlení nad tím, jaké zážitky nás letos
čekají na festivalu Concentus Moraviae, který
ve svém programu propojí hudbu a humor,
mi úsměv zvedá koutky úst. Smích je přece
kořením života a smysl pro humor, mnohdy
i černý, je pro náš národ příznačný. Concentus
Moraviae za léta svého trvání prokázal, že
vážná hudba nemusí být vůbec vážná, a já
sám jsem na něm zažil řadu velmi netradičních
koncertů. O to víc jsem zvědavý, co pro nás
připravili organizátoři v tomto roce, kdy se
hudební humor v různých podobách vine jako
červená nit celým festivalem.
Přeji nám všem do každého nového dne
důvody k úsměvům i srdečnému smíchu,
a to i přes tíhu každodenních povinností
a životních obtíží. Věřím, že připravené
koncerty v krásných prostorách naší Vysočiny
a jižní Moravy potěší naši duši, vykouzlí nám
úsměvy na tváři a posílí nás optimismem do
dalších dnů.

while reflecting on the experiences that await
us this year at the Concentus Moraviae festival,
which will connect music and humour in its
programme, I feel a smile lifting the corners
of my mouth. Laughter is the spice of life,
and our sense of humour, often rather dark, is
a characteristic of the Czech nation. Concentus
Moraviae has shown over the years that
classical music need not be serious at all, and
I myself have experienced a number of highly
unconventional concerts. I am curious to see
what the organisers have prepared for us this
year, when musical humor in different forms will
run like a red thread through the whole festival.
I wish us all every new day reasons to smile
and even laugh heartily laughter, despite the
burden of everyday duties and the difficulties
of life. I believe that the prepared concerts in
the beautiful areas of our Vysočina and South
Moravian Regions will nourish our spirits,
conjure up smiles on our faces and strengthen
us with optimism for the coming days.

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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∫ Dramaturgie XXIII. ročníku
festivalu Concentus Moraviae
Dramaturgy of 23rd year
of the Concentus Moraviae Festival
téma ∫ theme
HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
01 06 – 27 06 2018

„Úsměv je nejkratší vzdáleností mezi lidmi,“
řekl Victor Borge, jeden z největších hudebních bavičů všech dob. A právě tento úsměv
bude Concentus Moraviae v roce 2018 hledat.
S populární sedmou Humoreskou Antonína
Dvořáka coby svou ústřední melodií se festival
vydá zkoumat fascinující propojení mezi hudbou a humorem. Je pravda, že humoresky jsou
„pověstně nelegrační“?
Videozáznam koncertu Franka Zappy, který se
konal 26. srpna 1984 v New Yorku, uvádí následující text: „Žádné laserové zbraně, žádná
mlha, žádný playback, a přesto mají někteří
lidé pořád tu drzost ptát se: patří humor k hudbě?“ Ve stejném roce napsal klavírista Alfred
Brendel brilantní esej Vznešeno naruby, ve
kterém se otázkou hudby a humoru zabývá.
Konstatuje, že „pro většinu interpretů a prakticky všechny posluchače dnešní doby je hudba zcela vážnou záležitostí.“
Mnoho hudebních festivalů se zaměřuje na
ono vznešeno, jen málokteré na „vznešeno
naruby“. Vzácné spojení hudby a humoru bývá
většinou dílem hudebních klaunů, ale dá se
toho podniknout mnohem víc, než jen nahradit
noty červenými nosy. Filozofové a spisovatelé jako Sokrates, Diogenes, Cervantes,
Montaigne, Nietzsche nebo Kundera se smáli
každý po svém a pomohli tím definovat Evropu.
Podle Milana Kundery je smích dokonce
metaforou Evropy, obsahuje schopnost
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pochybovat, být kritický. Hudba to dokáže
rafinovaně a jemně doplnit. Slovy Plinia mladšího „Aliquando praeterea rideo, iocor, ludo,
homo sum“ (Někdy se směji, žertuji, hraji si,
jsem člověkem). Lidskost se tedy neodráží jen
ve vážnosti hudby, ale také v její schopnosti
propojit se s humorem.
Festivalovým posluchačům se dostane
pořádná dávka všemožných hudebních nonsensů, triků a švindlů, zazní scherzi musicali
i Hudební žert Wolfganga Amadea Mozarta.
Představí se „hudební klauni” nejvyšší úrovně,
například duo Igudesman & Joo, kteří prezentují téma festivalu velmi přímočaře. Existuje
však řada subtilnějších způsobů. Mezi klíčové
kompozice, ve kterých se zrcadlí humor v různých variacích, patří Parade Erika Satieho,
4´33´´Johna Cage, Aventures Györgyho Ligetiho, nebo Frankenstein!! HK Grubera. Řada
kompozic obsahuje humor v podobě velmi rafinované, například Beethovenovy Variace na
Diabelliho valčík nebo Les soirées de Nazelles
Francise Poulenca.
Kromě pohledu na humor ze strany skladatelů dává festival prostor řadě souborů,
které dokáží téma uchopit jedinečným nebo
neotřelým způsobem: Ensemble Atonor hraje
na nástroje, které vynalezl Erwin Stache (od
orchestru telefonů po stojany na šaty), orchestr Les Passions de L‘Ame zkoumá barokní
žertíky v hudbě Heinricha Ignaze Franze
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Bibera (Harmonia Artificiosa-Ariosa) i ve
skladbě Turcaria Johanna Josepha Fuxe. Orchestr Berg s houslistou Martinem Zbrožkem
paroduje v performanci Pssst, maestro přichází! chování dirigentů, PKF – Prague Philharmonia prověří pozornost publika a ukáže,
má-li smysl pro humor i „velký orchestr“.
V dadaistické performanci kolektivu fónických básníků Berlin Sound Poets Quoi Tête se
Jára Cimrman vypraví na Měsíc, program Tango féliz se na diváky usměje přes melancholické slzy bandoneonisty Gabriela Rivana, díky
klavírní improvizaci Zdeňka Krále si připomeneme humor Charlieho Chaplina a Louise de
Funèse a v rámci kytarového recitálu Pavla
Steidla zazní výběr z textů Milana Kundery,
který v Knize smíchu a zapomnění poznamenává, že „dějiny hudby jsou smrtelné, ale idiocie
kytary je věčná“. Často se humor probudí díky
nečekanému kontextu, jako v případě Händelova Mesiáše, na který si Ensemble Odd Size
troufne ve skromném obsazení čtyř hudebníků, nebo v Kašlacím koncertu slavného komika
Loriota. Zazní celá řada humoresek, ať už je
zkomponoval Grieg, Dvořák nebo Rostropovič,
i skladba S úsměvem pro Slavu, kterou pro
sólové violoncello napsal Gija Kančeli.
Že smysl pro humor není výsadou naší doby,
potvrdí program Lassus Grand Cru, ve kterém
se soubor Zefiro Torna zaměří na bukolické
stránky života, jak ho do šansonů, villanell

i pijáckých písní v 16. století zachytil Orlando di Lasso. (Je dobré poznamenat, že večer
bude obohacen o ochutnávku vín, vybraných
hudebnímu programu na míru.) O sto let mladší Nicolas Racot de Grandval nazýval svou
komickou kantátu La Matrone d‘Ephèse tragédií k smíchu, ve které pět osob do příběhu
zapletených zosobní jediný protagonista, festivalovému publiku dobře známý kontratenor
Dominique Visse.
Francouzský soubor Les Traversées Baroques svým živým hudebním doprovodem
slavného animovaného seriálu Pat a Mat
potvrdí, že nešikovnosti dvojice kutilů se
smějí i za českými hranicemi. Do kina nás
pozve také Leonard Bernstein v šestém dílu
Koncertů pro mladé publikum na téma „Humor
v hudbě”.
Rezidenčním umělcem 23. ročníku festivalu
je skladatel Miloš Štědroň, který posluchače
provede svými nejvtipnějšími kompozicemi
a v řadě osobních vstupů přiblíží svůj náhled
na festivalové téma. Společnou přednáškou
s Milanem Uhdem navíc obohatí Evropský
festival filozofie.
Concentus Moraviae 2018 nebude používat
laserové zbraně, mlhu, ani playback, ale bude
se usmívat ve všech tóninách!
Jelle Dierickx, dramaturg

“A smile is the shortest distance between
people”, said Victor Borge, one of the greatest
musician-entertainers of all time. This smile
is exactly what Concentus Moraviae 2018 is
looking for. With Antonín Dvořák's well-known
seventh Humoresque as main tune the Festival
explores the fascinating links between music
and humor. Is it true that humoresques are
“notoriously unfunny”?
As an introduction to the live recording
of the Pier NYC concert of Frank Zappa on
26 August 1984 appears the following text:
“No laser weapons, no fog, no over-dubs and
still some people have the nerve to ask ... does
humor belong in music?” In the same year
pianist Alfred Brendel writes his brilliant essay “The sublime in reverse”, referring in the
title to a definition by the writer Jean Paul.
∫ 16
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He tackles the question of music and humor
and states: “For most performers and virtually
all concert audiences of our time, music is an
entirely serious business.”
Many music festivals focus on the sublime,
not many on “the sublime in reverse”. In the
few cases music and humor are linked it is
mostly by musical clowns but one can do more
than replacing musical notes with red noses.
The different ways of laughing by philosophers and writers as Socrates, Diogenes,
Cervantes, Montaigne, Nietzsche and Kundera helped defining Europe. Milan Kundera
even defines laughter as a metaphor for
Europe: the ability to doubt, to be critical.
Music contributes in a refined and subtle way.
With the words of Pliny the Younger: “Aliquando praeterea rideo, iocor, ludo, homo sum.”
∫ 17

(“Sometimes I laugh, I joke, I play, I am human.”) This humanity is not only mirrored in
the seriousness of music, but also in its ability
to connect itself with humor.
The Festival ranges from all kinds of Flimflams, Bamboozlers and Lollapaloozas to
scherzi musicali and Wolfgang Amadeus Mozart’s Musikalischer Spaß. Of course some of
the contemporary high level “musical clowns”
as the duo Igudesman & Joo will be part of
Concentus Moraviae, but that’s the most obvious representation of the festival theme.
There are many more subtle ways to tackle the
topic. Starting with some key compositions
that feature all possible variations of humor:
Parade by Erik Satie, 4´33´´ by John Cage,
Aventures by György Ligeti or Frankenstein!!
by HK Gruber. With some compositions the
link is very refined, as with the Diabelli Variations by Ludwig van Beethoven or Les soirées
de Nazelles by Francis Poulenc.
Besides the view from the composer´s side,
the festival also invites several ensembles
that grasp the festival theme in a unique or
a fresh way: Ensemble Atonor plays instruments invented by Erwin Stache (from a phone
orchestra to pieces for wardrobe racks), the
orchestra Les Passions de L’Ame investigates
baroque pranks with music of Heinrich Ignaz
Franz Biber (Harmonia Artificiosa-Ariosa)
and Johann Joseph Fux´s Turcaria. The Berg
Orchestra featuring violinist Martin Zbrožek
performs Pssst, maestro is coming!, a parody
of how conductors behave on stage, and the
PKF – Prague Philharmonia tests the patience
of the audience and shows the humorous side
of the “grand orchestra”.
In the dada performance of the Berlin Sound
Poets Quoi Tête Jára Cimrman will fly to the
moon, the bandoneon player Gabriel Rivano is
in his program Tango féliz seeing the humorous
side of life in a melancholic way, through the
piano improvisation by Zdeněk Král the humor
of Charlie Chaplin and Louis de Funès will
be recalled. Within the guitar recital of Pavel
Steidl texts by Milan Kundera will be presented
who quotes in his Book of laughter and forgetting that “The history of music is mortal, but
the idiocy of the guitar is eternal.” Often the
humor will awake in a changed context as in
Händel´s Messiah which The Courageous Odd
Size Ensemble performs in a humble cast of
four musicians or in the coughsymphony by the
famous comedian Loriot. Several humoresques
will naturally be intertwined with the festival,
those by Grieg, Dvořák or Rostropovich will be
combined with A smile for Slawa for cello solo
by Gija Kantscheli.

The fact that the sense of humor is not
a privilege of our time will be confirmed by
the Lassus Grand Cru program in which
Zefiro Torna reveals the bucolical aspects
of life in the 16th century, as was reflected
in Orlando di Lasso´s chansons, villanellas
and drinking songs. (It is good to remark that
the evening is presented as musical wine
tasting). Hundred years younger Nicolas
Racot de Grandval called his comic cantata
La Matrone d’Ephèse a “tragedy for laughing” in which five characters of the story are
impersonated by single protagonist. We can
look forward to one man show by the countertenor Dominique Visse who is well known to
the festival audience.
The French ensemble Les Traversées
Baroques plays inventive live music during
the screening of classic Pat a Mat episodes
which proves that the Czech clumsy handymen make laugh audiences all over Europe.
Leonard Bernstein invites us to the cinema in
his sixth episode of Young People´s Concerts
on the theme “Humor in Music”.
The composer Miloš Štědroň has been appointed the artist in residence of the 23rd festival year. He will guide the audience through
his wittiest compositions and present his view
on the festival theme on various occasions.
In a shared lecture with Milan Uhde he will
participate in the European Festival of Philosophy.
Concentus Moraviae 2018 will use “no laser
weapons, no fog, no over-dubs“ but will smile
in all possible musical keys!
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hudba, nikoli árie či hudba jinak podložená
slovem, působit humorně? Z čeho se rodí humor v hudbě?
Na tohle se snad ani nedá odpovědět
(smích). Absolutní hudba znamená v každé
epoše něco úplně jiného, vztah mezi hudbou
absolutní a programní se liší. Já jsem zastánce
toho, že hudba je metajazyk, kterému každý rozumí po svém. Humor je kontextová věc, pokud
ho spojíme s hudbou, hudba se stává humornou. A letošní ročník se o to nejednou pokusí.

Přední český hudební vědec, vysokoškolský
pedagog a autor divadelní a filmové hudby,
držitel Ceny Ministerstva kultury za přínos
v oblasti hudby (2011), prof. Miloš Štědroň
(nar. 1942) toho mnoho stihnul a stále mnoho stíhá. Patří mezi přední znalce díla Leoše
Janáčka a Claudia Monteverdiho. Přednáší
na Masarykově univerzitě i na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně. Dlouhá
léta spolupracoval s Divadlem Husa na provázku, pro které v roce 1975 napsal hudbu
k dnes již zlidovělému muzikálu Balada pro
banditu. Je autorem hudby k řadě divadelních
představení, muzikálů i filmů. V roce 1994 byl
na Masarykově univerzitě v Brně jmenován
profesorem. Se svými nejbližšími přáteli pravidelně navštěvuje finskou saunu. Každý den
započíná stojem na hlavě.
Otázky kladl Milan Uhde
Milan Uhde: Miloši, co pro tebe znamená
festival Concentus Moraviae?
Miloš Štědroň: Concentus Moraviae je výborný
výmysl Davida Dittricha. Původně byl sestaven
jako festival zdánlivě regionálního typu, kdy
je vždy vybráno několik center, ve kterých se
následně děje hudební produkce. Proto při
založení nesl podtitul „Festival třinácti měst“,
která ležela na území Jihomoravského kraje
a Vysočiny. Postupem času se počet samozřejmě
proměnil… V Brně je obecně velká festivalová
∫ 20

tradice. Historie festivalů s mezinárodním přesahem sahá například k Rudolfu Pečmanovi,
který založil Mezinárodní hudební festival Brno
a otevřel ho dílem Bohuslava Martinů.
Přiznám se, že když Concentus Moraviae začínal, snažil jsem se porozumět jeho motivu, ptal
jsem se: „Proč regionální?“ Má původní myšlenka byla, proč se to proboha dělá tak daleko
od Brna. Miloši, v čem spočívá přednost, že se
festival koná v regionech?
Ta idea je naprosto skvělá! Nezaměnitelnost daného prostředí zde hraje obrovskou roli.
Třeba Lysice, to je nádherné místo, spojené
s Marií von Ebner-Eschenbach, což byla taková rakouská Božena Němcová. Navíc tam bylo
zámecké divadlo. A takto bychom mohli pokračovat dál, protože každá z těch festivalových
lokalit má své dějiny. Velikost toho nápadu
je právě v tom, že vsadil na region, který se
zdánlivě jeví jako venkov. Dovážením hudby
do těchto míst vynikne historicita prostředí,
pokračuje tak umělecký život, který tam dříve
existoval. Navíc festival Concentus Moraviae
často představuje umělce světového formátu.
Například Marco Beasley, Magdalena Kožená,
Sharon Kam, Reinhard Goebel, Jordi Saval
anebo Christian Gerhaher, který zpíval poprvé
v ČR právě na festivalu v Náměšti nad Oslavou… Je to až neuvěřitelné.

Miloši, a jak se k tomu všemu nachomýtne
skladatel? Pro mě je to člověk, který sedí ve
své pracovně a pilně komponuje. I když tebe
považuji za takovou brněnskou výjimku…
Jednoduše jsem byl osloven ředitelem festivalu Davidem Dittrichem a dostal zadání. Ani
v komponování nevěřím na žádné náhlé osvícení, považuji se za dělníka hudby. Jsem zvyklý pracovat pořád, na začátku jsou pochybnosti, pak se to vesměs lepší a začíná mě to bavit
a chytat. Vyznávám zásadu Dukea Ellingtona:
„Inspirace? Nevím. Dejte mi termín...“ Tak to
zní cynicky, ale je to z velké části tak. Žádný
„primární hudební humor“ mě nenapadá. Je
to konvence, zvyk, doba, prostředí. Kdo ví, jak
„humorné“ to bude za rok, za pět, za sto...?!
Těším se na každodenní práci – je to pro mě
současně poznání a také zábava.
Jaké byly začátky tvé cesty k hudbě?
Můj první kontakt s hudbou byl skrze mého
strýce Bohumíra Štědroně, který mě vzdělával
velice důkladně. Byl to vynikající klavírista
a muzikolog. Vodil mě každý týden alespoň
dvakrát do divadla, byl jsem takové divadelní
dítě. Od pěti let jsem chodil na všechny opery.
Pamatuji si celou brněnskou sestavu tehdejší
opery – Jaroslav Stříška, Antonín Jurečka,
Géza Fišer, Eduard Hrubeš, Alena Nováková
a taky Soňa Červená, kterou jsem moc obdivoval. Strýc mě učil asi šest let. Po šesti letech,
kdy u nás býval tak pětkrát týdně, naznala moje
matka, že jsem na pokraji nervového zhroucení
(smích). Poté mě zavedla ke své profesorce
Anně Holubové, což byla žákyně Antonína
Dvořáka a Vítězslava Nováka. Do Brna ji přivedl sám Leoš Janáček a mě měla připravit na
konzervatoř. Sestavila mi klavírní repertoár,
měl jsem koncerty a báječně jsme si rozuměli.

Téma letošního ročníku Concentu Moraviae je
Hudba a humor, humor v hudbě. Může absolutní

Na co z jejích lekcí nejvíce vzpomínáš?
Pokaždé, když jsem hrál Janáčka, nastalo
tohle: hrál jsem třeba Po zarostlém chodníčku a paní profesorka Holubová vždy pravila:
„Ten Janáček, on je velký talent, ale byl zběsilý. Jak v osobním životě, to jsem sama poznala,
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tak v hudbě. Vždycky všechno ve skladbě
usekne! To Mistr Novák, ten by to celé rozvinul
a udělal by z toho ještě hodně materiálu.“
Což byla také hlavní výhrada Antonína Dvořáka
vůči Janáčkovi…
Ano, přesně tak. Já jí říkal, že to je na
Janáčkově tvorbě právě to krásné. A na to mi
vždy řekla, že jsem stejný jako Pavel Haas.
„Pavlíčka jsem odvedla k Janáčkovi…“ a rozplakala se, protože si vzpomněla na jeho šílený osud.
Dalo by se říct, že jsi měl jako skladatel vždy
pro koho psát?
Určitě, hlavně díky Provázku. Já jsem tam chodil rád, vždycky jsem tam pookřál. Všechno, co
jsem tam donesl, bylo vítáno a nějak se s tím
pracovalo.
Občas jsem slýchal, že skladatel má spontánně muzicírovat a moc o tom nepřemýšlet.
Jakpak se snáší tvá tvorba s činností hudebního pedagoga, teoretika, historika, badatele
a vykladače?
Je to každodenní boj – snáší se, pak zase
méně, potom více – žiji s tím a moc o tom nepřemýšlím. Snažím se ten rozpor kompenzovat
prací. Ta vždy určí, kdy jsem víc historikem,
vykladačem a teoretikem a nejraději „tvůrcem“.
Nejméně rád a z donucení pedagogem…
Miloš Štědroň jako soudobý skladatel – baví
tě ještě komponovat? Já tě trošku podezírám,
že ne…
Baví mě to, baví! Baví mě to pro mě samotného, nevidím v tom už nějakou budoucnost
nahrávek a velkých divadel. Baví mě to hlavně
v návaznosti na to, že dělám analýzu, hodně
poslouchám a taky se učím. Analýzou si člověk
neustále uvědomuje věci, kterých si třeba dříve vůbec nevšiml. Jednou jsem se ptal Arnošta
Parsche, bylo to pár let před jeho smrtí, jestli
ještě komponuje. A on mi řekl: „Komponuju,
denně tak dvě tři hodiny a večer to vyhodím.“
A mně z toho bylo hrozně smutno. Ale je možné, že k tomuto také spěji…
Celý rozhovor Milana Uhdeho s Milošem
Štědroněm vychází v červnovém vydání časopisu Harmonie a na portálu Brno město hudby.
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Přehled koncertů
∫ Summary of concerts

čt 24 05 ∫ thu
pá 25 05 ∫ fri
Mikulov

st 06 06 ∫ wed
Náměšť nad Oslavou

po 11 06 ∫ mon
Lysice

pá 15 06 ∫ fri
Rájec-Jestřebí

út 19 06 ∫ tue
Lysice

so 23 06 ∫ sat
Retz

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

radnice, 19:30 hod. ∫ Town Hall, 7:30 pm

ZUŠ Mikulov

IVA BITTOVÁ ∫ zpěv ∫ voice

PAVEL STEIDL ∫ kytara ∫ guitar

VIS MUSICA

GABRIEL RIVANO ∫ bandoneon

ZEFIRO TORNA

předehra festivalu ∫ festival overture

BARBARA MARIA WILLI

JAN VONDRÁČEK

CAPUCINE KELLER ∫ soprán ∫ soprano

ZUŠ OPEN

∫ cembalo ∫ harpsichord

∫ mluvené slovo ∫ spoken word

DOMINIQUE VISSE

pá 01 06 ∫ fri
Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům, 19:00 hod.
∫ House of Culture, 7:00 pm
PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
MARKO IVANOVIĆ ∫ dirigent ∫ conductor

so 02 06 ∫ sat
Kyjov
Dům kultury, 19:30 hod.

SOFIA MAVROGENIDOU ∫ flétna ∫ flute
TRIO APERTO

po 11 06 ∫ mon
Velké Meziříčí

INDIGO QUARTET

Jupiter Club, 20:00 hod. ∫ 8:00 pm

ne 17 06 ∫ sun
Ivančice

MILOŠ ŠTĚDROŇ, MILAN UHDE

nádvoří radnice, 19:30 hod.

∫ přednáška ∫ lecture

OK PERCUSSION DUO

čt 07 06 ∫ thu
Hustopeče

ne 24 06 ∫ sun
Hustopeče

ENSEMBLE OPERA DIVERSA

Kurdějov, radnice, 19:00 hod.

VLADIMÍR MAŇAS

∫ Town Hall, 7:00 pm

∫ Town Hall Courtyard, 7:30 pm

∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

ZEFIRO TORNA

ATONOR

GABRIELA TARDONOVÁ

JURGEN DE BRUYN

∫ dirigentka ∫ conductor

∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

ZDENĚK KRÁL ∫ klavír ∫ piano

kino Svratka, 18:00 hod.
∫ Svratka Cinema, 6:00 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

st 20 06 ∫ wed
Boskovice

po 25 06 ∫ mon
Kyjov

LES TRAVERSÉES BAROQUES

MUSICA FLOREA

Zámecký skleník, 19:30 hod.

Milotice, zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

MAREK ŠTRYNCL

∫ Château Glasshouse, 7:30 pm

CLAIRE CHEVALLIER ∫ klavír ∫ piano

∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

IGOR ARDAŠEV ∫ klavír

čt 21 06 ∫ thu
Valtice

Městské divadlo, 19:30 hod.

LEONARD BERNSTEIN ∫ Humor v hudbě

IVA BITTOVÁ ∫ housle, zpěv ∫ violin, voice

Reduta, 19:30 hod. ∫ 7:30 pm

ne 17 06 ∫ sun
Třebíč

IVO KAHÁNEK ∫ klavír ∫ piano

kino, 17:00 hod. ∫ Cinema, 5:00 pm

∫ Town Theatre, 7:30 pm

st 13 06 ∫ wed
Velké Meziříčí

ALEXANDER BALANESCU

Jupiter Club, 19:30 hod. ∫ 7:30 pm

∫ housle, zpěv ∫ violin, voice

ALEKSEY IGUDESMAN ∫ housle ∫ violin

po 18 06 ∫ mon
Státní hrad Pernštejn

ADA MILEA ∫ kytara, zpěv ∫ guitar, voice

HYUNG-KI JOO ∫ klavír ∫ piano

Rytířský sál, 19:30 hod. ∫ Kinghts Hall, 7:30 pm

Zámecké divadlo, 19:30 hod.

GABRIEL RIVANO ∫ bandoneon

∫ Château Theatre, 7:30 pm

so 09 06 ∫ sat
Brno

čt 14 06 ∫ thu
Slavkov u Brna

Kulturní prostor Praha v Brně, 19:30 hod.

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

po 18 06 ∫ mon
Náměšť nad Oslavou

∫ Praha – forum for architecture and media,

VIS MUSICA

Zámecká jízdárna, 19:30 hod.

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.

7:30 pm

DOMINIQUE VISSE

∫ Château Riding School, 7:30 pm

∫ Church of the Assumption of the Virgin

BERLIN SOUND POETS QUOI TÊTE

∫ kontratenor ∫ countertenor

ATONOR

pá 22 06 ∫ fri
Žďár nad Sázavou

ne 10 06 ∫ sun
Mikulov

pá 15 06 ∫ fri
Bystřice nad Pernštejnem

ERWIN STACHE ∫ klavír ∫ piano

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

Kulturní dům, 19:30 hod.

út 19 06 ∫ tue
Moravský Krumlov

CRACOVIA DANZA

∫ House of Culture, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

ROMANA AGNEL

ORCHESTR BERG

SOLAMENTE NATURALI

IVA BITTOVÁ ∫ housle, zpěv ∫ violin, voice

∫ umělecká vedoucí ∫ artistic leader

PETER VRÁBEL ∫ dirigent ∫ conductor

MILOŠ VALENT

pá 22 06 ∫ fri
Tišnov

ENSEMBLE OPERA DIVERSA

COLLEGIUM MARIANUM

MARTIN ZBROŽEK

∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

Předklášteří, ovčín v areálu kláštera, 19:30

VLADIMÍR MAŇAS

JANA SEMERÁDOVÁ

∫ housle, dirigent ∫ violin, conductor

AFFETTO

hod. ∫ Sheepfold in convent area, 7:30 pm

∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

∫ umělecká vedoucí ∫ artistic leader

GABRIELA TARDONOVÁ

PATRICIA JANEČKOVÁ ∫ soprán ∫ soprano

∫ dirigentka ∫ conductor

JAROMÍR NOSEK ∫ bas ∫ bass

∫ Humor In Music

po 04 06 ∫ mon
Ivančice
Mary, 7:30 pm
ENSEMBLE ODD SIZE

út 05 06 ∫ tue
Moravský Krumlov

∫ 22

∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

19:30 hod ∫ 7:30 pm

pá 08 06 ∫ fri
Žďár nad Sázavou

ne 03 06 ∫ sun
Boskovice

JURGEN DE BRUYN

út 12 06 ∫ tue
Tišnov

Amande Wine Wellness Hotel,

JAN KELLER ∫ violoncello ∫ cello

∫ House of Culture, 7:30 pm

∫ kontratenor ∫ countertenor

st 20 06 ∫ wed
Brno

CONCENTUS MORAVIAE

út 26 06 ∫ tue
Rájec-Jestřebí
zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm
CLAIRE CHEVALLIER ∫ klavír ∫ piano

ALBERTO ALLEGREZZA

út 26 06 ∫ tue
Třebíč

∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

foyer divadla Pasáž, 19:30 hod.

DRAMATODÍA ENSEMBLE

∫ Foyer of Pasáž Theatre, 7:30 pm
KAREL KOŠÁREK ∫ klavír ∫ piano

PAVEL STEIDL ∫ kytara ∫ guitar

st 27 06 ∫ wed
Slavkov u Brna

JAN VONDRÁČEK

zámek, 19:00 hod. ∫ Château, 7:00 pm

∫ mluvené slovo ∫ spoken word

LES PASSIONS DE L´AME
ORCHESTER FÜR ALTE MUSIK BERN
MERET LÜTHI
∫ umělecká vedoucí ∫ artistic leader

EN.DRU, NASTY ∫ beatbox

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR

∫ 23

čt 24 05 ∫ thu pá 25 05 ∫ fri
Mikulov

pá 01 06 ∫ fri
Bystřice nad Pernštejnem

Kulturní dům, 19:00 hod. ∫ House of Culture, 7:00 pm

Předehra festivalu ∫ Festival overture

ZUŠ OPEN 2018
čt 24 05 ∫ thu ∫ 9:00 – 17:00 ∫ 9:00 am – 5:00 pm

zámek, Zámecký sál ∫ Château, Château Hall
cimbálové a hudecké muziky ∫ cimbalom and fiddle groups
zámek, Nástupní sál ∫ Château, Entrance Hall
hra na cimbál, komorní hra s cimbálem
∫ cimbalom play, chamber music with cimbalom
Městské kino ∫ Town cinema
dudácké muziky a ostatní soubory lidových nástrojů
∫ fiddle groups and various folk music groups
Koncertní sál ZUŠ ∫ Concert Hall of the Art School Mikulov
hra na dudy, komorní hra s dudami
∫ bagpipes play, chamber music with bagpipes

pá 25 05 ∫ fri

zámek, Zámecký sál, 14:00 hod. ∫ Château, Château Hall, 2:00 pm
Koncert vítězů ∫ Concert of winners

∫ 24

CONCENTUS MORAVIAE

Slavnostní zahajovací koncert
∫ The Ceremonial Opening Concert

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
MARKO IVANOVIĆ
dirigent ∫ conductor

Antonín Dvořák: Humoreska č. 7 Ges dur op. 101
∫ Humoresque No. 7 in G flat major op. 101
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“ – Scherzo
∫ Symphony No. 3 in E flat major op. 55 “Eroica” – Scherzo
Erik Satie: Parade
Edvard Hagerup Grieg ∫ Loriot: Kašlací koncert ∫ The Coughsymphony
John Cage: 4’33’'
Alfred Schnittke: Polyfonické tango ∫ Polyphonic Tango op. 137
Leroy Anderson: Psací stroj ∫ The Typewriter
Antonín Dvořák: Scherzo capriccioso op. 66

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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so 02 06 ∫ sat
Kyjov

Dům kultury, 19:30 hod. ∫ House of Culture, 7:30 pm

JAN KELLER

kino, 17:00 hod. ∫ Cinema, 5:00 pm

LEONARD BERNSTEIN

violoncello ∫ cello

Koncerty pro mladé publikum ∫ Young People´s Concerts
Humor v hudbě ∫ Humor In Music (1959)

IVO KAHÁNEK
klavír ∫ piano

HUMORESKY ∫ HUMORESQUES

Edvard Hagerup Grieg: Čtyři humoresky op. 6 pro klavír
∫ 4 Humoresques for piano op. 6
György Ligeti: Sonáta pro violoncello sólo ∫ Sonata for cello solo
Antonín Dvořák: Humoresky op. 101 pro klavír ∫ Humoresques for piano op. 101
Gija Kančeli: S úsměvem pro Slavu pro violoncello sólo
∫ With smile for Slawa for cello solo
Mstislav Rostropovič: Humoreska pro violoncello a klavír op. 5
∫ Humoresque for cello and piano op. 5

∫ 26

ne 03 06 ∫ sun
Boskovice

CONCENTUS MORAVIAE

Projekce záznamu šesté části koncertního cyklu z dílny legendárního dirigenta,
skladatele, klavíristy a pedagoga Leonarda Bernsteina
∫ Projection of the sixth episode of the concert series by the legendary
conductor, composer, pianist and pedagogue Leonard Bernstein

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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po 04 06 ∫ mon
Ivančice

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
∫ Church of the Assumption of the Virgin Mary, 7:30 pm

ENSEMBLE ODD SIZE

út 05 06 ∫ tue
Moravský Krumlov

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

IVA BITTOVÁ

housle, zpěv ∫ violin, voice

Elisabeth Holmertz ∫ zpěv ∫ voice
Per T Buhre ∫ barokní housle, zpěv ∫ baroque violin, voice
Ingrid Andersson ∫ barokní violoncello, zpěv ∫ baroque cello, voice
Fredrik Bock ∫ barokní kytara, zpěv ∫ baroque guitar, voice

MESIÁŠ PRO 4 ∫ MESSIAH FOR 4

Georg Friedrich Händel: Mesiáš, HWV 56 ∫ The Messiah, HWV 56

ENSEMBLE OPERA DIVERSA
VLADIMÍR MAŇAS
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

GABRIELA TARDONOVÁ
dirigentka ∫ conductor

TRANSYLVÁNIE ZA HUMNY ∫ TRANSYLVANIA IN THE YARD
Iva Bittová: Škvírou ve zdi aneb Touha netvora
∫ Through a Crack in the Wall or a Monster‘s Desire
Kurt Schwertsik: Draculas Haus- und Hofmusik – Transylvánská symfonie
pro smyčce op. 18 ∫ A Transylvanian symphony for strings op. 18
HK Gruber: Frankenstein!!

∫ 28
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téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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st 06 06 ∫ wed
Náměšť nad Oslavou

čt 07 06 ∫ thu
Hustopeče

IVA BITTOVÁ

ZDENĚK KRÁL

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

Amande Wine Wellness Hotel, 19:30 hod ∫ 7:30 pm

zpěv ∫ voice

klavír ∫ piano

BARBARA MARIA WILLI

SOUBOJ KOMIKŮ ∫ BATTLE OF COMEDIANS

cembalo ∫ harpsichord

Klavírní improvizace inspirovaná kompozičním i interpretačním uměním
Charlieho Chaplina a Louise de Funèse
∫ Piano improvisation inspired by the art of composition and performance
of Charlie Chaplin and Louis de Funès

SOFIA MAVROGENIDOU
flétna ∫ flute

OK PERCUSSION DUO
TRIO APERTO
INDIGO QUARTET
MILOŠ ŠTĚDROŇ

rezidenční umělec XXIII. ročníku festivalu
∫ Artist in Residence of the 23rd festival year
WAM WACHS ∫ Kabinet voskových figur Amadea
∫ Cabinet of Amadeus wax figures
Divertimento I secreti desiri dell cacciatore
∫ pro smyčcový kvartet ∫ for string quartet
Claudio e Leo ∫ pro flétnu a varhany ∫ for flute and harpsichord
Affetti Banalissimi ∫ pro hoboj, klarinet a fagot ∫ for oboe, clarinet and bassoon
Barbara. Scene e villanelle ∫ pro cembalo a zpěv, výběr
∫ for harpsichord and voice, selection
Sursum. Capriccietto ∫ pro sólovou flétnu ∫ for flute solo

∫ 30
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téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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pá 08 06 ∫ fri
Žďár nad Sázavou

Městské divadlo, 19:30 hod. ∫ Town Theatre, 7:30 pm

ALEXANDER BALANESCU

so 09 06 ∫ sat
Brno

Kulturní prostor Praha v Brně, 19:30 hod. ∫ Culture space Praha, 7:30 pm
Ve spolupráci se Zastoupením vlámské vlády v ČR
∫ In cooperation with the Delegation of Flanders in the Czech Republic

housle, zpěv ∫ violin, voice

ADA MILEA

BERLIN SOUND POETS QUOI TÊTE

kytara, zpěv ∫ quitar, voice

OSTROV ∫ THE ISLAND

Alexander Balanescu, Ada Milea ∫ hudba a texty písní ∫ music and lyrics
námět ∫ based on the stage play by Gellu Naum

kolektiv fónických básníků ∫ collective of soundpoets
Tomomi Adachi
Ernesto Estrella
Jelle Meander
Cia Rinne

VÝLET PANA CIMRMANA DO MĚSÍCE
∫ MR. CIMRMAN FLIES TO THE MOON
Jelle Dierickx: Spam, Dorothy, spam!

∫ 32
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téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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ne 10 06 ∫ sun
Mikulov

po 11 06 ∫ mon
Lysice

CRACOVIA DANZA

PAVEL STEIDL

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

žáci ZUŠ Mikulov ∫ pupils of Art School Mikulov
Romana Agnel ∫ umělecká vedoucí ∫ artistic leader

kytara ∫ guitar

JAN VONDRÁČEK

mluvené slovo ∫ spoken word

COLLEGIUM MARIANUM

Jana Semerádová ∫ flétna, umělecká vedoucí ∫ flute, artistic leader
Patricia Janečková ∫ soprán ∫ soprano
Jaromír Nosek ∫ bas ∫ bass
Romana Agnel ∫ režie ∫ staging
Romana Agnel, Dariusz Brojek ∫ choreografie ∫ choreography
Monika Polak-Luścińska ∫ kostýmy a scénografie ∫ costumes and scenography

SMÍCH & EVROPA ∫ LAUGHTER & EUROPE

hudební humor Milana Kundery ∫ Kniha smíchu a zapomnění
Musical humor of Milan Kundera ∫ The Book of Laughter and Forgetting
Pavel Steidl: Suita Popolare
Carlo Domeniconi: Steidleriana

BALET O KÁVĚ ∫ COFFEEE BALLET

Johann Sebastian Bach: Orchestrální suity ∫ Orchestral Suites
Kaffeekantate BWV 211, výběr ∫ selection

∫ 34
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téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR

∫ 35

po 11 06 ∫ mon
Velké Meziříčí

pu 111 06 ∫ cre
Jedišovice

Jupiter Club, 20:00 hod. ∫ 8:00 pm

Kulturní dům, 19:30 hod. ∫ House of Culture, 7:30 pm

V rámci Evropského festivalu filozofie ∫ Within the European Festival of Philosophy

MILOŠ ŠTĚDROŇ

rezidenční umělec XXIII. ročníku festivalu
∫ Artist in Residence of the 23rd festival year

dirigent ∫ conductor

S. MUTEK

housle ∫ violin

MILAN UHDE
PŘEDNÁŠKA ∫ LECTURE

Hudba – Musica – Metajazyk – Božský dar
Komické – Tragické – Tragikomické – Humor – Boží smích
∫ Music – Musica – Metalanguage – Divine gift
Comic – Tragic – Tragicomic – Humor – God's laughter

∫ 36

THE ORCHESTRA OF THE AGE
BEFORE THE ENLIGHTENMENT
MARIÁN ČERMÁK

CONCENTUS MORAVIAE

PRAVÝ DUCH MOCNÝCH SUŠENEK A DALŠÍ KONINY
∫ THE TRUE SPIRIT OF POWERFUL COOKIES
AND OTHER NUTS
Y. Bodder: Předehra k opeře Ruslan, Ludmila a děcka
∫ Overture from Ruslan, Ludmilla and Kids
M. Croche: Skřivanovo vrzání ∫ The Lark’s barking
DJ Nipple: Scratchin‘ pro solové housle a mobily
∫ for solo violin and mobile phones

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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út 12 06 ∫ tue
Tišnov

st 13 06 ∫ wed
Velké Meziříčí

LES TRAVERSÉES BAROQUES

ALEKSEY IGUDESMAN

kino Svratka, 18:00 hod. ∫ Svratka Cinema, 6:00 pm

Judith Pacquier ∫ cink, zobcová flétna ∫ cornetto, recorder
Abel Rohrbach ∫ barokní pozoun ∫ sackbut
Olivier Urbano ∫ akordeon ∫ accordion

PAT A MAT

Projekce animovaného seriálu s živou hudbou
∫ Projection of animated series with live music
Étienne Meyer ∫ hudba ∫ music

∫ 38
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Jupiter Club, 19:30 hod. ∫ 7:30 pm

housle ∫ violin

HYUNG-KI JOO
klavír ∫ piano

A LITTLE NIGHTMARE MUSIC
∫ MALÁ HUDEBNÍ NOČNÍ MŮRA

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR

∫ 39

čt 14 06 ∫ thu
Slavkov u Brna

pá 15 06 ∫ fri
Bystřice nad Pernštejnem

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

Kulturní dům, 19:30 hod. ∫ House of Culture, 7:30 pm

Koncert hejtmana Jihomoravského kraje
∫ Concert of the Governor of the South Moravian Region

dirigent ∫ conductor

VIS MUSICA
DOMINIQUE VISSE

MARTIN ZBROŽEK

housle, dirigent ∫ violin, conductor

kontratenor, umělecký vedoucí ∫ countertenor, artistic leader
Diana Lee, David Wish ∫ housle ∫ violins
Benjamin Garnier ∫ violoncello ∫ cello
Diana Baroni ∫ flétna ∫ flute
Sébastien Wonner ∫ cembalo ∫ harpsichord

KOMICKÉ KANTÁTY ∫ COMIC CANTATAS

Philippe Courbois: Dom Quichotte
Michel Corrette: Concerto comique La Marche du Huron
Nicolas Racot de Grandval: La Matrone d'Ephèse
Marin Marais: Les folies d’Espagne			
Pierre de La Garde: La Sonate

∫ 40

ORCHESTR BERG ∫ BERG ORCHESTRA
PETER VRÁBEL

CONCENTUS MORAVIAE

ONDŘEJ HAVELKA
režie ∫ staging

PSST… MAESTRO PŘICHÁZÍ!
∫ PSST... MAESTRO IS COMING!

György Ligeti: Aventures
Ondřej Adámek: Ça tourne ça bloque
∫ aneb Dojmy z japonských měst ve třech částech
∫ or Impressions from Japanese cities in three movements
Martin Zbrožek a Orchestr Berg: Psst… Maestro přichází!
∫ Martin Zbrožek and Berg Orchestra: Psst... Maestro is coming!

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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pá 15 06 ∫ fri
Rájec-Jestřebí

ne 17 06 ∫ sun
Ivančice

VIS MUSICA
CAPUCINE KELLER

ATONOR

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

nádvoří radnice, 19:30 hod. ∫ Town Hall Courtyard, 7:30 pm

Constantin Suppee, Ferdinand Störel, Maximilian Hensel, Benjamin Stache
Erwin Stache ∫ autor znějících objektů ∫ inventor of sound objects

soprán ∫ soprano

DOMINIQUE VISSE

kontratenor, umělecký vedoucí ∫ countertenor, artistic leader
Diana Lee, David Wish ∫ housle ∫ violins
Benjamin Garnier ∫ violoncello ∫ cello
Diana Baroni ∫ flétna ∫ flute
Sébastien Wonner ∫ cembalo ∫ harpsichord

KANTÁTY PRO FRANCOUZSKU ∫ CANTATES À LA FRANÇAISE
Nicolas Racot de Grandval: Rien du tout
Johann Jacob Froberger: Tombeau de Blanrocher
Marc-Antoine Charpentier: Actéon		
Michel Corrette: Concerto comique La Marche du Huron
Nicolas Racot de Grandval: La Matrone d'Ephèse

∫ 42

CONCENTUS MORAVIAE

LABORATOŘ HUDEBNÍHO HUMORU
∫ LABORATORY OF MUSICAL HUMOR

Plastové lahve, cyklus č. 1 ∫ Plastic Bottle Series No. 1
Swingující póly ∫ Swinging Poles
Hudební trenér ∫ Music Trainer
Optické myši ∫ Optical Mice
Zvukový čistič trubek ∫ Sound Pipe Cleaner
Ping pong, cyklus č. 3 ∫ Ping Pong Series No. 3
Mystické zvuky ∫ Mystic Sounds
Zvukové krabice ∫ Sound boxes
Neonové zvuky ∫ Neon Sounds
Závěrečný kus ∫ Final piece

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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ne 17 06 ∫ sun
Třebíč

po 18 06 ∫ mon
Státní hrad Pernštejn ∫ Pernštejn Castle

MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL

GABRIEL RIVANO

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

Rytířský sál, 19:30 hod. ∫ Kinghts Hall, 7:30 pm

∫ bandoneon

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

HUDEBNÍ ŽERT ∫ A MUSICAL JOKE

Wolfgang Amadeus Mozart: Gallimathias musicum (Quodlibet) KV 32
Hudební žert ∫ Ein musikalischer Spass KV 522
Adagio e Fuga in do minore KV 546
Baletní hudba k pantomimě „Maličkosti“ KV Anh. 10 299b, výběr
∫ Ballettmusik zur Pantomime „Les petits riens“, selection

∫ 44

CONCENTUS MORAVIAE

TANGO FELIZ ∫ ŠŤASTNÉ TANGO
El choclo
El once
9 de julio
Tudo Bonn
Adios Nonino
Clown

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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po 18 06 ∫ mon
Náměšť nad Oslavou

Zámecká jízdárna, 19:30 hod. ∫ Château Riding School, 7:30 pm

ATONOR

Constantin Suppee, Ferdinand Störel, Maximilian Hensel, Benjamin Stache

ERWIN STACHE

klavír, autor znějících objektů ∫ piano, inventor of sound objects

LABORATOŘ HUDEBNÍHO HUMORU
∫ LABORATORY OF MUSICAL HUMOR

Erwin Stache:
Mechanická ruka ∫ Mechanical Hand
Gesta a zvuky ∫ Gestures and Sounds
Tabulka s písmeny ∫ Letter board
Zvukové váhy ∫ Sound scales
Automatické kuličky ∫ Automatic marbles
Bojující ruce ∫ Fighting Hands
Erwin Stache a Atonor:
Boxovací incident ∫ Boxing Incident
Ping Pong, cyklus č. 2 ∫ Ping Pong Series No.2
Gamifikace ∫ Gamification
Atonor:
Plastové lahve, cyklus č. 2 ∫ Plastic Bottle Series No. 2
Ping Pong, cyklus č. 1 ∫ Ping Pong Series No. 1
Telefonní beat ∫ Phone Beat

∫ 46
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út 19 06 ∫ tue
Moravský Krumlov

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm
Prolog divadelního festivalu BEZGESTFEST
∫ Prologue of BEZGESTFEST theatre festival

SOLAMENTE NATURALI
MILOŠ VALENT

housle, umělecký vedoucí ∫ violin, artistic leader
Peter Spišský ∫ housle ∫ violin
Peter Vrbinčík ∫ viola
Michal Sťahel ∫ violoncello ∫ cello
Tibor Nagy ∫ kontrabas ∫ double bass
Marek Čermák ∫ cembalo ∫ harpsichord

AFFETTO

Tomáš Krejčí ∫ bas ∫ bass
Vladimír Richter ∫ tenor
Marek Olbrzymek ∫ tenor
Jan Mikušek ∫ kontratenor ∫ countertenor

OPERA O LANDEBORKOVI ∫ OPERA ON LANDEBORK

Josef Schreier: „Kterak Landebork od Prahe z království českého ani nepoškna,
boďte s Bohem, hébal“
tance ze sbírky ∫ dances from Melodiarium Annae Szirmay-Keczer

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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út 19 06 ∫ tue
Lysice

st 20 06 ∫ wed
Brno

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

Reduta, 19:30 hod. ∫ 7:30 pm

GABRIEL RIVANO

Ve spolupráci s Národním divadlem Brno
∫ In cooperation with the National Theatre Brno

∫ bandoneon

TANGO FELIZ ∫ ŠŤASTNÉ TANGO
El choclo
El once
9 de julio
Tudo Bonn
Adios Nonino
Clown

IVA BITTOVÁ

housle, zpěv ∫ violin, voice

ENSEMBLE OPERA DIVERSA
VLADIMÍR MAŇAS
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

GABRIELA TARDONOVÁ
dirigentka ∫ conductor

TRANSYLVÁNIE ZA HUMNY ∫ TRANSYLVANIA IN THE YARD
Iva Bittová: Škvírou ve zdi aneb Touha netvora
∫ Through a Crack in the Wall or a Monster‘s Desire
Kurt Schwertsik: Draculas Haus- und Hofmusik – Transylvánská symfonie
pro smyčce op. 18 ∫ A Transylvanian symphony for strings op. 18
HK Gruber: Frankenstein!!

∫ 48
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téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR

∫ 49

st 20 06 ∫ wed
Boskovice

čt 21 06 ∫ thu
Valtice

IGOR ARDAŠEV

DRAMATODÍA ENSEMBLE
ALBERTO ALLEGREZZA

Zámecký skleník, 19:30 hod. ∫ Château Glasshouse, 7:30 pm

klavír ∫ piano

DIABELLIHO VARIACE ∫ DIABELLI VARIATIONS
Ludwig van Beethoven: 33 variací na Diabelliho valčík op. 120
∫ 33 variations on a waltz by Anton Diabelli op. 120

Zámecké divadlo, 19:30 hod. ∫ Château Theatre, 7:30 pm

umělecký vedoucí ∫ artistic leader
Maria Dalia Albertini, Arianna Rinaldi, Sonia Tedla Chebreab
∫ soprán ∫ soprano
Alberto Allegrezza, Riccardo Pisani ∫ tenor
Guglielmo Buonsanti ∫ bas ∫ bass
Giovanni Bellini ∫ theorba ∫ theorbo

ČLUN Z BENÁTEK DO PADOVY
∫ BOAT FROM VENICE TO PADUA

Adriano Banchieri: La barca di Venetia per Padova
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pá 22 06 ∫ fri
Žďár nad Sázavou

pá 22 06 ∫ fri
Tišnov

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

Předklášteří, ovčín v areálu kláštera, 19:30 hod.
∫ Sheepfold in convent area, 7:30 pm

PAVEL STEIDL

EN.DRU, NASTY

kytara ∫ quitar

JAN VONDRÁČEK

beatbox

mluvené slovo ∫ spoken word

SMÍCH & EVROPA ∫ LAUGHTER & EUROPE

BEATBOX STAND-UP SHOW

hudební humor Milana Kundery ∫ Kniha smíchu a zapomnění
Musical humor of Milan Kundera ∫ The Book of Laughter and Forgetting
Pavel Steidl: Suita Popolare
Carlo Domeniconi: Steidleriana

∫ 52

CONCENTUS MORAVIAE

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR

∫ 53

so 23 06 ∫ sat
Retz

ne 24 06 ∫ sun
Hustopeče

radnice, 19:30 hod. ∫ Town Hall, 7:30 pm

Kurdějov, radnice, 19:00 hod. ∫ Town hall, 7:00 pm

Ve spolupráci se Zastoupením vlámské vlády v ČR
∫ In cooperation with the Delegation of Flanders in the Czech Republic

Ve spolupráci se Zastoupením vlámské vlády v ČR
∫ In cooperation with the Delegation of Flanders in the Czech Republic

ZEFIRO TORNA
JURGEN DE BRUYN

ZEFIRO TORNA
JURGEN DE BRUYN

ALEXANDER LÖFFLER

JÁN MARTINKOVIČ

loutna, renesanční kytara, umělecký vedoucí
∫ lute, renaissance guitar, artistic leader
Cécile Kempenaers ∫ soprán ∫ soprano
Steve Dugardin ∫ kontratenor ∫ countertenor
Jan Van Elsacker ∫ tenor
Tiemo Wang ∫ bas ∫ bass
Annelies Decock ∫ renesanční housle ∫ renaissance violin
Dimos de Beun ∫ zobcové flétny ∫ recorders
Philippe Malfeyt ∫ viola da mano, colascione

mluvené slovo ∫ spoken word

sommelier

LASSUS GRAND CRU

Hudební ochutnávka vín ∫ Musical wine tasting
Orlandus Lassus, Vicenzo Fontana, Giovanni Bassano, Vincenzo Galilei
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loutna, renesanční kytara, umělecký vedoucí
∫ lute, renaissance guitar, artistic leader
Cécile Kempenaers ∫ soprán ∫ soprano
Steve Dugardin ∫ kontratenor ∫ countertenor
Jan Van Elsacker ∫ tenor
Tiemo Wang ∫ bas ∫ bass
Annelies Decock ∫ renesanční housle ∫ renaissance violin
Dimos de Beun ∫ zobcové flétny ∫ recorders
Philippe Malfeyt ∫ viola da mano, colascione
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LASSUS GRAND CRU

Hudební ochutnávka vín ∫ Musical wine tasting
Orlandus Lassus, Vicenzo Fontana, Giovanni Bassano, Vincenzo Galilei
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po 25 06 ∫ mon
Kyjov

út 26 06 ∫ tue
Třebíč

CLAIRE CHEVALLIER

SOŇA ČERVENÁ

Milotice, zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

recitace ∫ recitation

klavír ∫ piano

HUMOR PO FRANCOUZSKU ∫ HUMOUR À LA FRANÇAISE
Erik Satie:
Airs à faire fuir I: D’une manière très particulière
Petit Prélude de La Mort de Monsieur Mouche
Airs à faire fuir III: S’inviter
Les trois valses distinguées du précieux dégouté
Avant-dernières pensées
Six pièces de la période 1906-1913
La diva de l´Empiree
Francis Poulenc: Les soirées de Nazelles

∫ 56

foyer divadla Pasáž, 19:30 hod. ∫ Foyer of Pasáž Theatre, 7:30 pm

CONCENTUS MORAVIAE

KAREL KOŠÁREK
klavír ∫ piano

KUCHYŇSKÁ REVUE ∫ KITCHEN REVUE

Aram Chačaturjan ∫ Lou Busch: Sabre Dance Boogie
Bohuslav Martinů: Kuchyňská revue H 161 ∫ Kitchen Revue H 161
Bohuslav Martinů: Film v miniatuře H 148 ∫ Film in Miniature H 148
Erik Satie: Sporty a jiné kratochvíle ∫ Sports et Divertissements
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út 26 06 ∫ tue
Rájec-Jestřebí

st 27 06 ∫ wed
Slavkov u Brna

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

CLAIRE CHEVALLIER

Slavnostní závěrečný koncert ∫ Ceremonial closing concert

klavír ∫ piano

HUMOR PO FRANCOUZSKU ∫ HUMOUR À LA FRANÇAISE
Erik Satie:
Airs à faire fuir I: D’une manière très particulière
Petit Prélude de La Mort de Monsieur Mouche
Airs à faire fuir III: S’inviter
Les trois valses distinguées du précieux dégouté
Avant-dernières pensées
Six pièces de la période 1906-1913
La diva de l´Empiree
Francis Poulenc: Les soirées de Nazelles

LES PASSIONS DE L´AME, Orchester für Alte Musik Bern
MERET LÜTHI
housle, umělecká vedoucí ∫ violin, artistic leader
Sabine Stoffer ∫ housle ∫ violin
Rebecca Rosen ∫ violoncello ∫ cello
Love Persson ∫ kontrabas ∫ double bass
Ieva Saliete ∫ cembalo, varhanní pozitiv ∫ harpsichord, postive organ
Shizuko Noiri ∫ loutna ∫ lute
Margit Übellacker ∫ dulcimer
Peter Kuhnsch ∫ bicí nástroje ∫ percussion

SCHABERNACK

Pokladnice barokních žertů ∫ A treasure trove of musical jokes
Johann Heinrich Schmelzer:
Die Fechtschule – Balleto a quattro
Sonáta ∫ Sonata Cu Cu
Arie con la Mattacina a 4
Heinrich Ignaz Franz Biber:
Partia VI z ∫ from Harmonia Artificiosa-Ariosa
Sonata violino solo representativa
Johann Joseph Fux:
Turcaria, Partita a tre, K 331
Les Combattans Partita a tre, K 323
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∫ HUDBA NA KOLE
16 06 2018
Lednicko-valtický areál a okolí
a dolnorakouský Weinviertel
Místa hudebních zastávek a program
Koncerty proběhnou mezi 10:00 a 17:00 hod.

HUDBA NA KOLE
sobota 16. června 2018 od 10 hod.
Lednicko-valtický areál a okolí & dolnorakouský Weinviertel

Mikulov, Sedlec, Hlohovec, Podivín,
Lednice, Valtice, Břeclav,
Schrattenberg, Herrnbaumgarten, Poysdorf
autobusová doprava Valtice – Poysdorf – Mikulov
vstup zdarma

www.hudbanakole.cz
ZA PODPORY:

VE SPOLUPRÁCI:

Valtice

Lednice

NÁMĚSTÍ SVOBODY
ARS BRUNENSIS ∫ PĚVECKÝ SBOR
10:00 hod. zahájení

ZÁMEK – Jízdárna
FLAUTAS DE COLORES ∫ KLASIKA

CHATEAU VALTICE VINNÉ SKLEPY VALTICE
Vinařská stodola, Vinařská 407
VILÉM SPILKA QUARTET ∫ JAZZ
SEBRANKA JAZZ ORCHESTRA

LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA
HUMÉNEČKO ∫ FOLKROCK
TŘI GRÁCIE
NUT JAZZ FIVE ∫ DIXIELAND

KOLONÁDA NA REISTNĚ
DECHOVÝ SOUBOR

Podivín

RENDEZ-VOUS
ZA ROHEM

JANŮV HRAD
WEYTORA ∫ STŘEDOVĚKÁ HUDBA

Mikulov

Schrattenberg

HORNÍ SYNAGOGA, Husova 7
LÉTAJÍCÍ RABÍN ∫ KLEZMER

SCHAUMÜHLE, Schafzeile 23
WEINVIERTLER FIATAMUSI ∫ LIDOVÁ HUDBA

GALERIE KONVENT, Vrchlického 3
LA VIENNAISE ∫ ŠANSON

Herrnbaumgarten

DIETRICHSTEINSKÁ HROBKA, náměstí
FRANTIŠEK VOBECKÝ ∫ VARHANY

KELLER UMSCHAID, Hauptstrasse 49
KOLLEGIUM KALKSBURG ∫ WORLDMUSIC

Sedlec

Poysdorf

SEDLECKÁ VÍNA – areál vinařství
POPOJEDEM ∫ BLUEGRASS

EISENHUTHAUS, Oberer Markt 10
VITTAZ ∫ JAZZ

Hlohovec

VINO VERSUM, Brünnerstrasse 9
KLARET ∫ LIDOVÁ HUDBA

USEDLOST POD VINOHRADY, Na kopci 537
LIDOVÁ HUDBA

WEINGUT GENIESSERHOF HAIMER, Körnergasse 14
KLEMENS MARKTL TRIO ∫ JAZZ

Vstup zdarma. Shuttle bus servis.
téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR
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Klub Concentus Moraviae
Vážení příznivci a přátelé festivalu Concentus Moraviae,
prožíváte rádi krásné chvíle s hudbou v jedinečných historických prostorách? Neváháte cestovat napříč jižní
Moravou a Vysočinou za novými hudebními zážitky a skvělými hudebníky? Pak právě Vás srdečně zveme
do Klubu Concentus Moraviae.
Svým členstvím získáte řadu výhod, podpoříte festival a pomůžete ho dále rozvíjet. Podílejte se společně
s námi na přípravě dalších festivalových ročníků! Vaše názory a náměty jsou pro nás důležité a inspirující.
Rádi Vás budeme přednostně informovat o festivalovém programu, připravovaných koncertních novinkách
a doprovodných událostech, setkávat se s Vámi na koncertech i na společenských akcích spojených s festivalem.
Kategorii Vašeho členství určí výše ročního příspěvku:

POTĚŠENÍ PRO VŠECHNY SMYSLY VÁM PŘINÁŠÍ
VINOTÉKA CONCENTUS MORAVIAE,
DODAVATEL ŠPIČKOVÝCH VÍN PRO KULTURNÍ UDÁLOSTI.

Křišťál od 1.000 Kč I Rubín od 5.000 Kč I Safír od 10.000 Kč I Smaragd od 25.000 Kč I Diamant od 50.000 Kč

Křišťál

— katalog zdarma
— přednostní představení programu festivalu
na uzavřeném setkání členů Klubu
— zasílání newsletteru
— 1 čestná vstupenka na vybraný koncert s výjimkou
koncertů, na které se nevztahují slevy
— sleva 15% na nákup vín z festivalové vinotéky
— poděkování v katalogu a na webu

Rubín

— 2 katalogy zdarma
— přednostní představení programu festivalu
na uzavřeném setkání členů Klubu
— zasílání newsletteru
— 4 čestné vstupenky na festival s výjimkou koncertů,
na které se nevztahují slevy
— sleva 15% na nákup vín z festivalové vinotéky
— poděkování v katalogu a na webu

Safír

— 4 katalogy zdarma
— přednostní představení programu festivalu
na uzavřeném setkání členů Klubu
— rezervace místa na koncertech
— zasílání newsletteru
— 8 čestných vstupenek na festival s výjimkou
koncertů, na které se nevztahují slevy
— volný vstup na společenské setkání s významnými
hosty festivalu po zahajovacím koncertě pro 2 osoby
— sleva 15% na nákup vín z festivalové vinotéky
— poděkování v katalogu a na webu

Smaragd

— 6 katalogů zdarma
— přednostní představení programu festivalu
na uzavřeném setkání členů Klubu
— rezervace místa na koncertech
— zasílání newsletteru
— 10 čestných vstupenek na koncerty s výjimkou
koncertů, na které se nevztahují slevy
— volný vstup na společenské setkání s významnými
hosty festivalu po zahajovacím koncertě pro 2 osoby
— volný vstup na společenské setkání s významnými
hosty festivalu po závěrečném koncertě pro 2 osoby
— sada 2 vín z festivalové vinotéky
— CD patronky festivalu Magdaleny Kožené
— pozvání pro 2 osoby na představení nové kolekce
festivalové vinotéky
— sleva 15% na nákup vín z festivalové vinotéky
— poděkování v katalogu a na webu

K L E N OT Y Z J I Ž N Í M O R AV Y

Diamant

— 10 katalogů zdarma
— přednostní představení programu festivalu
na uzavřeném setkání členů Klubu
— rezervace místa na koncertech
— zasílání newsletteru
— 14 čestných vstupenek na koncerty s výjimkou
koncertů, na které se nevztahují slevy
— 4 čestné vstupenky na mimořádné koncerty
— pozvání na vybraná festivalová společenská setkání
s významnými hosty festivalu pro 4 osoby
— sada 10 vín z festivalové vinotéky
— pozvání pro 4 osoby na představení nové kolekce
festivalové vinotéky
— sleva 15% na nákup vín z festivalové vinotéky
— možnost prezentace ve vybraném programu koncertu
— poděkování v katalogu a na webu

Více informací na www.festivalcm.cz

dům U Synků, Dukelské náměstí 94/23, Hustopeče
www.concentus-moraviae.cz/vinoteka
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GOLF FOR
MUSIC
FOR GOLF

GOLF RESORT
KASKÁDA
Golf resort Kaskáda se nachází 15 km od
centra Brna. V kouzelném údolí mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice se rozkládá
27mi jamkové mistrovské hřiště rozložené
na protilehlých stráních a kaskádovitě se
svažuje do širokého podlouhlého údolí
s potokem. Více než stohektarový prostor
nabízí řadu přírodních krás. Návštěvníkům
je vedle hřiště o 27 jamkách k dispozici
6ti jamkové veřejné golfové hřiště, 300 m
dlouhý driving range a další tréninkové
plochy. Komplexní zázemí resortu doplňuje čtyřhvězdičkový hotel, restaurace
s terasou a výhledem na hřiště, moderní
kongresové centrum a komorní útulné
wellness centrum.

V. BENEFIČNÍ
GOLFOVÝ TURNAJ
27. 7. — 28. 7. 2018
GOLF RESORT
KASKÁDA

Golf resort Kaskáda je nejen místem
aktivního odpočinku, ale i výstavní síní
pod širým nebem. Na hřišti jsou rozmístěny sochy Michala Gabriela a je zároveň
dějištěm aktuálních výstav. Sochy jsou
na hřišti rozmístěny citlivě tak, aby nebyly
pro hráče překážkou, ale prostor esteticky
dotvářely. Areál je volně přístupný milovníkům umění.

Pod záštitou mezzosopranistky
Magdaleny Kožené
Hlavním smyslem akce je získání finanční
podpory pro organizaci hudebního festivalu
Concentus Moraviae a vytvoření ojedinělé
společensko-sportovní události, při níž se
golf bude snoubit s hudbou.

Když něco darujete, budete sami odměněni
v emocionální rovině. Je to jen vnitřní pocit,
nic, na co byste si mohli sáhnout. Získáte ale
smysl života a zažijete uspokojení…
Tony Myers, odborník na filantropii
Máte-li rádi golf a hudba je pro Vás inspirací,
podpořte touto netradiční cestou festival
Concentus Moraviae.
Partneři turnaje

www.festivalcm.cz

∫ Fotoohlédnutí za XXII. ročníkem festivalu
Concentus Moraviae
∫ Images of the 22nd Concentus Moraviae Festival
téma ∫ theme
La Voce
03 06 – 29 06 2017
foto ∫ photo ∫ Jiří Sláma, Adam Dušek
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foto © Decca / Marco Borggreve

Leonidas Kavakos

klasická hudba, jazz a world music

25 let

jsou vaše oči
do světa klasické hudby
nové zážitky – seriózní informace
Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 6, 180 00 Praha 8
e-mail: infoh@muzikus.cz, tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127

www.casopisharmonie.cz

Najděte si čas
číst své noviny

ještě
Bez názvu-1 1

3.5.2017 16:09:04

e-shop českého rozhlasu
… a sVĚT uslYŠÍTe JINak

Račte vstoupit
k Josefu Veselému
Každou neděli od
9.00 hodin ve vysílání
Českého rozhlasu Brno
Pravidelné setkávání
s rozhlasovými posluchači,
kteří vědí, že ne vše, co je
nové, musí být nutně aktuální,
a ne vše, co není nové, musí
být staré a neaktuální.

Toulky českou minulostí vám
odhalí taje naší historie

• Mluvené slovo a hudební tituly ke stažení ve formátech mp3 a FLAC, rekonstruované nahrávky
• Možnost zakoupit jednotlivé skladby
• CD, knihy, noty, předměty pro Světlušku, dárkové poukazy, Týdeník Rozhlas
• Pestrá nabídka, každý týden přidáváme novinky

S knížkou v ruce se zaposloucháte
do příběhů, pověstí, bájí a legend
V Pamětech z minulého století najdete
životní osudy, memoáry a vzpomínková
pásma pozoruhodných osobností
V Muzeu populární hudby se
potkáte se zajímavými lidmi
z hudebního průmyslu

Radiotéka Českého rozhlasu
Mluvené slovo/Radiotéka

Jižní Morava 106.5 FM | Brno-město 93.1 FM | Znojemsko 97.3 FM | Hodonínsko 93.6. FM
Zlínsko 97.5 FM | Vsetínsko 89.5 FM | Uherskobrodsko 107.3 FM | Uherskohradišťsko 99.1 FM

Radiotéka

www.radioteka.cz

POTKEJTE SE
S VEMÍREM

Váš hudební průvodce
Vše o muzice v Brně!

HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
BRNO

CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
23 rd INTERNATIONAL MUSIC
FESTIVAL OF 13 TOWNS
téma ∫ theme

HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR

01 06 — 27 06 2018

festivalová města
hlavní silniční směry

Boskovice
www.boskovice.cz
www.regionboskovicko.cz
www.kulturaboskovice.cz

03 06
20 06
Město Boskovice se rozkládá v severní části
Jihomoravského kraje a je centrem mikroregionu Boskovicko. Je historickým a správním
střediskem, městem škol a kulturních tradic.
V Boskovicích najdete to, co jinde nemají –
ojedinělé spojení hradu a zámku, jednu
z nejzajímavějších židovských čtvrtí v České
republice, unikátní empírové stavby a interiéry
a Westernové městečko. Hrad, zámek, židovská čtvrť a kostely však nejsou jen svědky bohaté historie, ale každoročně ožívají při pořádání mnoha kulturních a společenských akcí.
Jako městečko vystupují Boskovice v písemných pramenech od 2. poloviny 15. století.
Městem byly Boskovice jistě již v polovině
14. století. V 16. století zde vznikla i židovská osada, jež se v průběhu dalšího století
stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě.
V letech 1819-1826 přestavbou zrušeného
kláštera vznikl empírový zámek. Boskovický
erb – bílý hřeben o sedmi špicích na červeném
štítě – je doložen z roku 1548.
Městská památková zóna Boskovice zahrnuje
historické jádro města včetně náměstí, zámku,
hradu, židovského ghetta se synagogou, rezidence, bývalého kláštera, skleníku, jízdárny.
Romantická zřícenina goticko-renesančního hradu Boskovice pochází z přelomu
13. a 14. století a v 18. století bylo šlechtické
sídlo opuštěno. Z původně mohutné stavby se
dochovalo torzo hradního paláce nabízející
impozantní výhled do zdejší malebné krajiny.
Technickou zajímavost představuje 26 metrů
hluboká studna s dřevěným šlapacím kolem.
Empírová podoba zámku Boskovice má původ ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století, ale historie této stavby se psala
o téměř půl druhého století dříve. Po roce 1991
byl zámek vrácen původním majitelům, hraběcí
rodině Mensdorff-Pouilly. Interiéry tvoří historické expozice s unikátním vybavením převážně
ve stylu empíru a biedermeieru.

Empírový skleník u zámku s prosklenými
arkádami a kruhovým bazénkem byl vystavěn
v letech 1826-1829 na místě vyhořelých panských ovčínů a určen pro pěstování teplomilných rostlin. V současné době slouží jako
kulturní a společenské centrum.
V dolní části Masarykova náměstí se
nachází kostel sv. Jakuba st. se 41 m vysokou věží. První písemná zmínka je z konce
14. století. V presbytáři se nachází několik
renesančních náhrobků vlastníků boskovického panství. Sedmimetrový pozdně
renesanční náhrobek Zástřizlů je nejvyšší
na Moravě. V kostele se během roku koná
řada koncertů.
Synagoga maior je jediná zachovaná synagoga v boskovickém židovském městě. Její
základní část pochází z roku 1639. V roce
2002 byla synagoga po celkové stavební
rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti. Je zde
umístěna stálá muzejní expozice Židovské
město v Boskovicích, která dokumentuje
historii zdejší židovské komunity.
Kulturní zařízení města Boskovice připravují v průběhu roku řadu společenských
a kulturních akcí. Na podzim zahajují dva
hudební cykly – Kruh přátel hudby a Jazz
and Blues Boskovice, 29. 9. a 30. 9. 2018 se
konají již 15. Husí slavnosti, které připomínají někdejší proslulost boskovických husí,
ceněných zejména na vídeňských trzích.
Návštěvníci se mj. mohou těšit na dvoudenní
programový blok v areálu Letního kina, kde
se přes prázdniny koná i několik velkých
koncertů. K již tradičním akcím patří Festival
Boskovice, který pořádá za přispějí Města
Boskovice hnutí Unijazz. Festival se koná od
5. do 8. července 2018 a je zaměřený převážně na alternativní hudbu a jeho součástí je
i výborná jazzová a divadelní scéna. 15. září
2018 oslaví Boskovice 100 let od založení
republiky koncertem Sester Havelkových.

The Town of Boskovice lies in the northern
section of the South Moravian Region and it
is the centre of the Boskovice micro-region.
It is a historical and administrative centre
and a town of schools and cultural traditions.
Boskovice offers attractions which you cannot
find elsewhere – the unique combination
of a castle and a château, one of the most
interesting Jewish quarters in the Czech
Republic, unique Empire-style buildings
and interiors and a Western town. However,
the castle, château, Jewish cemetery and
the churches are not only witnesses to the
town’s rich history, but they also come to
life every year with a number of cultural
and social events.
In the 13th century, a market settlement
was established under the newly established
gothic castle. Boskovice was mentioned in
written sources as a small town from the 2nd half
of the 15th century. A Jewish settlement also
arose here during the difficult period of the
expulsion of Jews from Moravian towns and
it subsequently became one of the most
significant settlements in Moravia over
the course of the next century.
The coat-of-arms of Boskovice (a white
ridge with seven peaks on a red background)
has been documented from 1548.
The Boskovice urban heritage zone
incorporates the town’s historical core,
including the square, the château, the castle,
the Jewish ghetto with the synagogue,
the residence, the former monastery,
the greenhouse and the riding school.
The Boskovice Castle - the romantic
ruins of a gothic-renaissance castle dating
from the middle end of the 13th century.
The aristocratic seat was abandoned in the
18th century. Only the torso of the castle
palace, which offers an impressive view
of the local picturesque landscape, has
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been preserved from the originally massive
structure. A point of technical interest
is the 26-metre deep well driven by
a wooden treadle.
The Empire-style appearance of the
Boskovice château has its origins in the 1820s
and 1830s, but the history of this building
was written almost one and a half centuries
earlier. The château was returned to its original
owners, the House of Mensdorff-Pouilly after
1991. The interiors house a historical exhibition
with unique fittings, mainly in the Empire
and Biedermeier styles.
The Empire-style greenhouse at the château
with glazed arcades and a circular pool was
built in 1826-1829 on the site of the burntdown sheep pens and it was designated
for the cultivation of thermophilic plants.
At present, it serves as a cultural and social
centre. The Church of St. James with its
41 m high tower is located in the lower part
of Masaryk Square. The first written mention
comes from the end of the 14th century.
A number of concerts are held at the church
during the year.
The maior synagogue is the only preserved
synagogue in the Boskovice Jewish town.
Its foundations date from 1639. In 2002,
the synagogue was opened to the public
after general reconstruction work. It houses
a permanent exhibition on the Jewish Quarter
in Boskovice which documents the history
of the local Jewish community.
The Town of Boskovice in collaboration with
other local organizations has prepared a series
of social and cultural events for the year 2018.

∫ 81

Brno
www.brno.cz

09 06
20 06
Brno je inteligentní, duchem mladé město.
Působí zde celá řada vysokých škol, jmenujme
například Masarykovu univerzitu a Vysoké
učení technické. Na všech univerzitách
dohromady studuje téměř 90 000 studentů.
S akademickou sférou je těsně propojena
oblast vědy, výzkumu a inovací. Najdeme zde
například špičkové vědecké centrum CEITEC
nebo zábavní vědecký park VIDA. Právě v této
oblasti je Brno v současné době na špici
a patří k nejprogresivnějším centrům vědy
a inovací ve střední Evropě.
Se vzděláním a vědou souvisí také
bohatá síť muzeí, například Moravské
zemské muzeum, druhá nejstarší a největší
muzejní instituce v České republice,
Technické muzeum nebo Muzeum romské
kultury. Vědomosti i zábavu lze najít také
v knihovnách, například ve veřejné Knihovně
Jiřího Mahena.
Díky své geografické poloze a široké škále
ubytovacích zařízení je Brno vyhledávanou
destinací pro veletržní a kongresovou
turistiku. Navíc disponuje proslulým
výstavištěm, kde jsou tradičně konány velké
mezinárodní výstavy a veletrhy. Rozsáhlý areál
započal svůj provoz již roku 1928 a dnes je
také považován za jednu z kulturních památek
města. Mezi největší zde pořádané události
patří Mezinárodní strojírenský veletrh.
Ročně se zde koná průměrně 40 akcí.
Ještě víc ale Brno láká „klasické“ turisty ze
všech koutů světa. Díky bohaté historii města
zde lze nalézt stovky kulturních památek,
většina z nich se nachází v historickém
jádru. Jedna z nejznámějších památek,
funkcionalistická vila Tugendhat, je zapsána
na seznam světového dědictví UNESCO.
Patří ke stěžejním dílům světové moderní
architektury. Přímo v centru se nachází
hrad a pevnost Špilberk, který byl založen
ve 13. století. Jeho nedílnou součástí

je obávaná věznice – kasematy – kde byli
ještě za druhé světové války vězněni čeští
vlastenci. Mezi další památky v Brně patří
podzemí pod Zelným trhem, hotel Avion,
katedrála svatého Petra a Pavla nebo
Kounicovy koleje.
Mezinárodně proslulé jsou místní festivaly.
Na přelomu května a června je pořádán
festival Brno – město uprostřed Evropy,
jehož součástí je přehlídka ohňostrojů
Ignis Brunensis. Od června do září probíhá
Brněnské kulturní léto, jehož součástí
je například divadelní festival Brněnské
shakespearovské hry. V srpnu se také
koná Den Brna, které slaví vítězství nad
švédskými vojsky roku 1645. Kromě toho
město nabízí i hudební a filmové festivaly,
například Mezinárodní hudební festival Brno.
Fanouškům kvalitní muziky se v Brně věnuje
také několik hudebních klubů.
Divadelní tradice sahá v Brně až do
17. století. Nalezneme zde nejstarší divadelní
budovu ve střední Evropě, kterou je divadlo
Reduta na Zelném trhu. Kromě toho zde
působí například Janáčkovo divadlo, loutkové
divadlo Radost, Divadlo Bolka Polívky či
HaDivadlo. Repertoár brněnské scény je
velmi pestrý a je doplňovaný návštěvami
zahraničních souborů.

Brno is an intelligent city with a young
spirit. There are many universities, such as
for example Masaryk University and Brno
University of Technology. In total the number of
all university students reaches almost 90,000.
The academic world is closely connected with
research, development and innovation. In the
city we can find CEITEC, a top research centre,
or the VIDA popular science park. In this
respect Brno is a leader and ranks among the
most progressive research and innovation
centres in Central Europe.
Also connected with education and research
is a vast network of museums with the Moravian
Regional Museum, the second oldest and
biggest museum in the Czech Republic,
Museum of Technology or Museum of Romani
Culture. Knowledge and entertainment can also
be found in libraries, such as in the Jiří Mahen
public library.
Thanks to its geographical position and
a large offer of accommodation Brno is
a sought-after destination of trade fair and
congress tourism. Among other things it
features a famous exhibition centre with many
traditional international shows and exhibitions
with the International Engineering Fair
being one of the biggest ones. The spacious
exhibition ground was commissioned in 1928
and today it is one of the cultural monuments
in the city. Every year it holds 40 events
on average.
Brno attracts “classical” tourists from
all corners of the world, too. Thanks to the
city’s rich history there are hundreds of cultural
monuments, mostly in the historical centre.
One of the most famous ones, the functionalist
Tugendhat Villa, is included in the UNESCO
World Heritage List. It is a magnum opus of
international modern architecture. The Špilberk
castle and fortress founded in the 13th century
is situated in the very centre of the city.
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It includes a once formidable prison –
casemates – where Czech patriots were
imprisoned during World War II. Other
monuments include the underground passages
under Zelný trh, Avion hotel, St. Peter and
Paul’s Cathedral or Kounic Halls of Residence.
The local festivals have an international
reputation. Brno – City in the Centre of Europe
is held at the turn of May and June featuring,
among other things, the Ignis Brunensis
fireworks show. Brno Cultural Summer takes
place from June to September with the Brno
Shakespeare Days theatre festival being part
of it. Brno Day is held in August to celebrate
the victory over the Swedish army in 1645.
In addition to this the city offers music and
film festivals, for example Brno International
Music Festival. Several music clubs provide
programmes for those who like good
quality music.
The theatre tradition in the city reaches
as far as the 17th century. In Zelný trh we can
find the oldest theatre building in Central
Europe, the Reduta theatre. Other theatres are,
for example, Janáček Opera, Radost Puppet
Theatre, Bolek Polívka Theatre or HaDivadlo.
The repertoire of Brno theatres is vast and is
being complemented by guest ensembles.
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Bystřice
nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

01 06
15 06
Rázovitým městem v jihovýchodním cípu
Vysočiny je Bystřice nad Pernštejnem. Během
osídlování tohoto kraje založil šlechtický
rod erbu zubří hlavy, páni z Medlova, později
z Pernštejna, své správní středisko na bystré
vodě. Od ní se odvíjí jméno města, ve starých
pramenech jmenované Říčka, místními
obyvateli nazývané Bystřička. Počátky města
spadají do 13. století a celá jeho středověká
historie byla úzce spjata s nedalekým hradem
Pernštejnem a jeho majiteli.
Postupem staletí se Bystřice stala
přirozeným střediskem oblasti a spádovým
centrem obchodu, řemesel a posléze
i průmyslu. K nejvýznamnějšímu mezníku
v historii města patří rok 1580, kdy císař
Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil
jí nová privilegia. Město k této příležitosti
dostalo nový znak: půlku zubří hlavy a půlku
rozkřídleného orla ve zlatém poli. Ve druhé
polovině 20. století byl rozvoj města spojen
s rozmachem uranového průmyslu.
Dnes se Bystřice stává poklidným
městečkem na okraji Vysočiny, které se
může stát velmi dobrým výchozím bodem
pro poznávání této části země. Městu dominují
především dva kostely. Původně raně gotický
kostel sv. Vavřince ze 13. století se nachází
přímo na náměstí. Během své historie prošel
několika přestavbami až do dnešní podoby
v barokním slohu. Kostel sv. Trojice z roku
1615 patřil původně nekatolíkům, později
převzal roli hřbitovního kostela.
Další významnou architektonickou památkou na náměstí je budova bývalé radnice,
kde dnes sídlí městské muzeum a turistické
informační centrum. Letopočet 1809 na fasádě
dokládá dobu vzniku radnice po spojení dvou
starších budov. V letech 2003-2008 budova
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a návštěvníkům nabízí řadu zajímavých expozic. K dalším
zajímavostem náměstí patří kašna s plastikami

sv. Cyrila a Metoděje, sloup se sochou Panny
Marie a čtyřmi patrony města na podstavci.
Ceněna je i socha T. G. Masaryka od Vincence
Makovského před ZŠ TGM.
Novodobými symboly města se postupně
stávají objekty sportovního a kulturního
vyžití, zejména moderní sportovní víceúčelová
hala, venkovní vyhřívané koupaliště a nový
zimní stadion. Kulturní a společenský život
realizují zejména kulturní dům, městská
knihovna, městské muzeum a TIC. V roce
2015 nově otevřené Centrum zelených
vědomostí – EDEN zve návštěvníky města
na prohlídku horácké vesnice, panského
dvora s pivovarem, ekopavilonu a jízdárny.
Místní farma nabízí k prodeji své produkty.
Také můžeme pozvat na přehlídku dětských
pěveckých sborů Zpíváš, zpívám, zpíváme,
koncerty Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae, na kulturní festival
Bystřické léto, Vavřineckou pouť, tradiční
hody s májí a na řadu dalších akcí.
K výletům do okolí Bystřicka vyzývají
atraktivní historické dominanty – hrad
Pernštejn, zříceniny hradů Zubštejna,
Pyšolce, Aueršperka a Dalečína, kostelík
ve Vítochově či kaplička v Pivonicích.
Rozmanitá příroda se nám ukáže v plné kráse
při mnoha výhledech, např. i z rozhledny
Karasín a zrovna tak na nedávno otevřené
Svratecké vodohospodářské naučné stezce,
která vede podél Vírské přehrady z Dalečína
do Víru. Milovníkům stylu amerického
Divokého západu předminulého století
by neměl ujít tip na výlet do nedalekého
westernového městečka Šiklův mlýn nedaleko
Zvole. Všichni návštěvníci, kteří do Bystřice
nad Pernštejnem zavítají za kulturou i za
poznáním, budou vždycky srdečně vítáni.

Bystřice nad Pernštejnem is a distinctive town
in the south-eastern tip of Vysočina. During the
settlement of this region, the aristocratic house
with a bison’s head in its coat of arms, the House of
Medlov which later became the House of Pernstein,
built its administrative centre in a place of rapid
water. The town’s name is derived from this place:
it was named Říčka (“říčka” means “little river,
stream”) in the old written sources, while the locals
called it Bystřička (“bystrý” means “rapid”). The
town’s origins date back to the 13th century and its
entire medieval history was closely associated with
the nearby Pernstein Castle and its owners.
As the centuries passed, Bystřice became
a natural centre for the area and the focal point for
trade, crafts and eventually also for industry in the
area. One of the most significant milestones in the
town’s history was 1580, when Emperor Rudolf II
raised Bystřice to the status of a town and gave it
new privileges. The town also received a new coat
of arms upon this occasion: half a bison’s head and
half a winged eagle on a golden field. In the second
half of the 20th century, the town’s development was
associated with the boom in the uranium industry.
Nowadays, Bystřice is a quiet town at the edge
of Vysočina which is a very good starting point
for getting to know this part of the country. The
town is mainly dominated by two churches. The
originally early gothic Church of Saint Lawrence
dating from the 13th century is located directly
on the square. Throughout its history, the church
was reconstructed several times until it received
its current appearance in the baroque style.
The Church of the Holy Trinity dating from 1615
originally belonged to non-Catholics and it later
assumed the role of the cemetery church.
The building of the former town hall which
now houses the town museum and the tourist
information centre is another significant
architectural monument on the square. In the
period from 2003 to 2008, the building underwent
extensive reconstruction work and it now offers
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visitors a range of interesting exhibitions.
The square’s further points of interest include
a fountain with statues of Saints Cyril and
Methodius and a column with a statue of the
Virgin Mary and the town’s four patron saints on
a pedestal. The statue of T. G. Masaryk by Vincenc
Makovský which stands in front of the Masaryk
Primary School is also significant.
Sports and cultural buildings have gradually
become the modern symbols of the town,
especially the modern multifunctional sports hall,
the heated outdoor swimming pool and a new
winter stadium. The town’s cultural and social life
is especially secured by the cultural centre, the
town library, the town museum and the TIC. The
EDEN Center of green knowledge was opened
in 2015 and visitors are welcome to explore
a Horácko village, a manor courtyard with brewery,
an eco-pavilion and a riding-school. Visitors to
the town can attend a parade od children choirs
called “Zpíváš, zpívám, zpíváme”, concerts held
within the framework of the Concentus Moraviae
International Music Festival, the Bystřice
Summer Cultural Festival, the Saint Lawrence
Fair, traditional celebrations with a maypole and
a number of other events.
A number of attractive dominant features attract
visitors to make trips into the environs of Bystřice.
These include Pernstein Castle, the ruins of the
Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk and Dalečín castles,
the small church in Vítochov or the chapel in
Pivonice. The diversity of nature is fully apparent
in many ways, for example from the Karasín lookout
tower and also from the recently opened Svratka
water management teaching trail which leads
alongside the Vír Reservoir from Dalečín to Vír.
Lovers of the American Wild West should be sure
not to miss a trip to the nearby Western town of
Šiklův mlýn, near Zvole. All visitors who come to
Bystřice nad Pernštejnem in search of culture and
new experiences will be warmly welcomed.
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Hustopeče
www.hustopece-city.cz
www.hustopece.eu
www.hustopecsko.net

07 06
24 06
Hustopeče leží v samém centru jižní Moravy,
v krajině zalité horkým sluncem, porostlé
vinicemi a ovocnými sady, mezi nimiž vyniká
rarita zdejších klimatických podmínek:
mandloňové háje. Svou krásou uchvacují
především brzy na jaře, v době plného květu.
Hustopeče jsou městem bohatého
kulturního a společenského dění
a s nepřeberným množstvím vinných sklípků.
Jsou oblíbeným místem turistů a cyklistů,
kteří odtud vyráží na výlety a vyjížďky do
okolí. Lákadlem je jim malebná krajina
a přírodní zajímavosti s bohatým propletencem
turistických tras. Dále od města jsou to
Novomlýnské přehradní nádrže, CHKO
Pálava, Lednicko-valtický areál s památkami
UNESCO, či osobité vinařské vesničky v okolí.
S městem Hustopeče je spojena celá řada
významných osobností. Mezi nejvýznamnější
z nich patří první československý prezident
T. G. Masaryk. Jeho matka se ve městě
narodila a on tu se svými rodiči strávil
studijní léta. Ve městě je mu věnováno
několik pamětních desek, pomník a také
naučná stezka. Jeho rodiče jsou pochováni
na místním hřbitově a k jejich hrobu vždy
směřují kroky významných osobností,
které se v Hustopečích zastaví.
Hustopeče také často navštěvoval
světoznámý secesní malíř Alfons Mucha.
Jezdil za svojí sestrou Annou, která zde
byla provdána za Filipa Kubera, národního
buditele zdejší české menšiny a vydavatele
novin a časopisů. Alfons Mucha přispíval
svými kresbami do hustopečských českých
periodik a v roce 1898 zde uspořádal
i velkolepou výstavu.
Daří se zde nejen vínu, jednou ze
zajímavostí jsou zdejší mandloňové sady,
položené nejseverněji v Evropě. V roce 2012
byla uprostřed mandloňových hájů postavena
turistická rozhledna. Z ní lze pozorovat

malebné pohledy do krajiny. Celá přírodně
chráněná oblast se nachází v blízkosti města
a vybízí k vycházkám, vyjížďkám na koni,
či na kole a celkově k odpočinku a relaxaci.
Hustopečské náměstí tvoří a obklopují
budovy různých historických slohů.
K nejzachovalejším z nich patří renesanční
měšťanský dům U Synků, který byl dostavěn
už v roce 1579. Dnes v něm sídlí turistické
informační centrum, vinařská expozice
a městské muzeum a galerie.
Dominantami Dukelského náměstí jsou
stoletá budova radnice a novodobá stavba
kostela svatého Václava a svaté Anežky
České. Kostel byl postavený na místě
původního zříceného kostela a byl vysvěcený
v roce 1994.
Konec druhé války připomíná hřbitov
Rudé armády s mohutným památníkem
od akademického sochaře Jiřího Marka.
Ve stínu vzrostlých bříz je na hřbitově
pochováno téměř 2000 vojáků Rudé armády,
kteří padli při osvobozování tehdejšího
hustopečského a mikulovského okresu.
Po celý rok se ve městě koná mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí.

Hustopeče lies in the very centre of South
Moravia, in countryside bathed in warm
sunshine and strewn with vineyards and
orchards, including almond groves, a rarity for
the local climatic conditions. These areas are
especially beautiful in spring, in the period
when they are in full bloom.
Hustopeče is a town of rich cultural and
social events and a plentiful supply of wine
cellars. It is a popular place for hikers and
cyclists who use it as a starting point for
trips and rides into the environs. Visitors are
attracted by the picturesque landscape and
natural points of interest with an extensive
network of walking tracks. The Nový Mlýn
Reservoirs, PLA Pálava, the Lednice-Valtice
area with UNESCO monuments and the unique
winemaking villages in the environs are located
near the town.
A number of significant personalities are
associated with the town of Hustopeče.
The most significant of them includes the first
Czechoslovak President T. G. Masaryk. His
mother was born in the town and he spent his
school years here with his parents. There are
a number of memorial plaques, a monument
and a teaching trail dedicated to him in the
town. His parents are buried in the local
cemetery and significant personalities who
stop in Hustopeče frequently visit their grave.
Hustopeče was also often visited by the
internationally renowned art nouveau painter,
Alfons Mucha. He came to the town to visit his
sister Anna who was married to Filip Kuber,
a national revivalist for the local Czech minority
and a publisher of newspapers and magazines.
Alfons Mucha contributed drawings to the
Hustopeče Czech periodicals and he held
a magnificent exhibition in the town in 1898.
Not only grapes thrive here. One point of
interest is the local almond groves which are
the northernmost in Europe. In 2012, a hikers’
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lookout tower offering picturesque views
of the countryside was built in the middle
of the almond groves. The entire protected
area is located in the vicinity of the town and
it offers options for walks, horse riding and
cycling and for rest and relaxation in general.
The Hustopeče Square is formed and
surrounded by buildings in various historical
styles. The best preserved of them includes
the “U Synků” renaissance burgess’ house
which was built in 1579. Nowadays, it houses
the tourist information centre, a viticulture
exhibition and the town museum and gallery.
The Dukla Square is dominated by the
hundred-year-old building of the town hall
and the modern building of the Church of
Saint Wenceslas and Saint Agnes of Bohemia.
The church was built on the site of an original
ruined church and it was consecrated in 1994.
The end of the Second World War is recalled
by the Red Army Cemetery with a massive
monument by the academic sculptor Jiří Marek.
Almost 2000 soldiers from the Red Army who
fell when liberating the districts of Hustopeče
and Mikulov are buried in the cemetery in the
shade of a number of fully grown birch trees.
Many cultural, social and sports events are
held in the town throughout the year.
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Ivančice
www.ivancice.cz
www.kic.ivancice.cz
www.slavnostichrestu.cz

04 06
17 06
Ivančice jsou historické město, které neslo
dlouhou dobu přízvisko královské. Geograficky
leží na soutoku tří řek (Jihlavy, Oslavy
a Rokytné, které dále pokračují jako Jihlava),
což dává okolí malebnost, kterou má jen
několik koutů naší republiky. Historicky leží
na křižovatce obchodních cest, což Ivančice
formovalo po celá staletí až do současné
podoby. Pozitivní na této křižovatce bylo, že
se všechny karavany a kupci v Ivančicích
zastavovali, přinášeli do města bohatství
a město vzkvétalo. Bohužel se zde zastavovala
také všechna vojska a armády, které přes
Moravu a České země procházely.
Město je výjimečné svojí historickou
tolerancí k jednotlivým náboženským
skupinám. V jednom místě zde žili křesťané,
protestanti, čeští bratří, švýcarští bratři, židé
i habáni, kteří dávali jednotlivým částem obce
specifické vzezření, které můžeme obdivovat
dodnes. Najdete zde místo, kde vznikala Bible
kralická, na Moravě druhý největší židovský
hřbitov a křesťanské památky v podobě
městské radnice, rodného domu Alfonse
Muchy (kdysi radnice a budova soudu),
staré kaple sv. Jakuba, tyčící se nad městem,
nebo zajímavě umístěná kaple Sv. Trojice.
Výhled na město a meandry malebné
řeky Jihlavy můžete obdivovat ze dvou
vyhlídkových míst. Jedním z nich je rozhledna
Alfonse Muchy, která je součástí přírodního
parku na Réně, nově zrekonstruovaného
odpočinkového místa. Druhým místem je
vyhlídkový altán na Oklikách, který nenabízí
tak komplexní pohled na město, zato do
přírodních krás jeho okolí určitě ano. Krásným
letním místem je pak ostrov tvořený náhonem
a řekou u Stříbského mlýna, kde se nachází
také několik výletních hospůdek.
Pokud jste unaveni výhledy a památkami,
můžete se osvěžit sklenkou ivančického vína,
protože Ivančice jsou jednou z nejseverněji

položených vinařských obcí. To dává místnímu
vínu nezaměnitelný charakter. Víno má město
i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté
vinné korbele.
Nejznámějším rodákem z Ivančic v České
republice je pravděpodobně Vladimír Menšík,
geniální herec a bavič. Světově proslulým
rodákem je secesní malíř Alfons Mucha.
Oba tito rodáci mají v Památníku Alfonse
Muchy svoji stálou expozici, kterou můžete
navštívit jak ve všední dny, tak o víkendu.
Pokud se do Ivančic chystáte a hledáte
vhodné datum, rozhodně bychom
doporučovali směřovat Vaši návštěvu na
květen. Nejen proto, že okolí Ivančic je
obklopeno třešňovými sady, které v této době
krásně kvetou, ale i proto, že v květnu se
konají tradiční Slavnosti chřestu a vína
(v roce 2018 24. ročník v termínu 18.-20.
května). Jestliže patříte k milovníkům této,
v Ivančicích již tradiční pochutiny, určitě si
zde přijdete na své. Regionální restaurace
přímo na náměstí nabízejí chřestové
speciality, lze degustovat víno místních
vinařů, celou akci provází bohatý kulturní
program, program pro děti, řemeslný jarmark
a kuchařské show.
Události festivalu Concentus Moraviae se
v letošním roce odehrají ve dvou prostorách.
Prvním je malebný kostelík Petra a Pavla
v Řeznovicích a druhým je nádvoří Domu pánů
z Lipé, kde sídlí místní radnice.

Ivančice is a historic town which long enjoyed
the epithet “royal”. Geologically, it lies at
the confluence of three rivers (the Jihlava,
Oslava and Rokytná Rivers, which then
continue as the Jihlava River), which gives
the environs a picturesqueness which few
areas in our republic can equal. Historically,
it lies at the intersection of three trade routes.
This has formed Ivančice both positively
and negatively over the centuries and up
to the present. The positive aspects of this
intersection involve the fact that all of the
caravans and merchants stopped in Ivančice
and brought wealth to the town which
manifested itself in the way the town flourished.
Unfortunately, all of the troops and armies
passing through Moravia and the Czech lands
also stopped here.
The town is exceptional due to its historical
tolerance towards individual religious groups.
It was home to Christians, Protestants, Czech
Brethren, Swiss Brethren, Jews and Habans,
who gave the individual parts of the town
their specific appearances which can still be
admired today. The town is home to the place
where the Bible of Kralice was created,
a Jewish cemetery, monuments from
the Habanian settlements and Christian
monuments in the form of the town hall,
the family home of Alphonse Mucha, the
old Chapel of St. James which towers above
the town or the interestingly placed Chapel
of the Holy Trinity.
The view of the town and the meanders
of the picturesque River Jihlava can be enjoyed
from two lookout points. One of them is the
Alphonse Mucha Lookout Tower which is part of
the nature park in Réna, a newly reconstructed
venue for rest and relaxation. The second such
place is the lookout pavilion on Okliky, which
offers a comprehensive view of the town and
the natural beauty in its environs.

∫ 88

CONCENTUS MORAVIAE

téma HUDBA A HUMOR ∫ MUSIC AND HUMOR

If you are tired of views and monuments,
you can refresh yourself with a glass
of Ivančice wine, because Ivančice is one
of the northernmost located winemaking
municipalities in the world. This gives the local
wine an unmistakeable character. Wine also
features in its coat of arms where there are
3 gold wine cups on a blue field.
The best-known native of Ivančice in
the Czech Republic is probably Vladimír
Menšík, a brilliant actor and entertainer.
The art nouveau artist, Alphonse Mucha,
is an internationally renowned native
of the town. Both of these natives have
a permanent exhibition at the Alphonse Mucha
Monument, which you can visit on weekdays
and during the weekend.
If you intend to come to Ivančice and are
looking for a suitable date, we would definitely
recommend that you time your visit for May.
Not only because Ivančice is surrounded
by cherry orchards which you will be able
to enjoy at their best in that month, but also
because the traditional asparagus celebrations
will take place on 18 – 20st May 2018. If you are
a lover of this traditional Ivančice delicacy, you
are sure to find something to whet your appetite.
The restaurants and stands on the square offer
asparagus specialities, there is a permanent
cultural program in the centre and the delicacy
is also sold fresh.
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Kyjov
www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.slovacko.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz

02 06
25 06
Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli
největším městem a přirozeným kulturním
i správním centrem Kyjovska. Leží 50 km
jihovýchodně od Brna v malebné krajině,
která má ráz odlesněné pahorkatiny s poli,
sady a vinicemi. Západně a severně od města
se zdvíhají zalesněné vrcholky Kyjovské
pahorkatiny, Ždánického lesa a Chřibů.
Nejstarší doklady osídlení pocházejí ze starší
doby kamenné, první písemná zpráva je pak
z roku 1126. Důležitým mezníkem je rok 1548,
kdy bylo město povýšeno na město královské.
Kyjovskému náměstí vtiskla jedinečný
charakter půvabná renesanční radnice,
kterou nechal v letech 1561-1562 vybudovat
tehdejší primátor města Václav st. Bzenecký.
Zajímavostí, která je na radnici k vidění,
je míra zapravená do pískovcového portálu
hned vedle radničních vrat. Její původní
umístění díky opravám renesanční fasády
neznáme. Jedná se o starý prototyp kupeckého měřidla. Dle dostupných pramenů
je taková veřejná míra pouze v Novoměstské
radnici v Praze, v Mělníku a v Kyjově. Radnice je v současnosti sídlem městského úřadu.
Další dominantní stavbou na centrálním
Masarykově náměstí je kostel Nanebevzetí
Panny Marie a raně barokní mariánský sloup.
Na ulici Palackého najdeme nejstarší dochovanou budovu ve městě – renesanční zámeček postavený v roce 1540, od roku 1928
hostící Vlastivědné muzeum, a dále kapli
sv. Josefa. K turistickým cílům patří i soubor
památek moderní architektury z 1. poloviny
20. století.
Vyznavači aktivního odpočinku a cykloturistiky se mohou projet na kole jednou ze tří
regionálních cyklostezek, které prochází územím Kyjovska, ty jsou součástí ucelené sítě
značených cyklistických tras procházejících
všemi vinařskými podoblastmi jižní Moravy
a jejich okruhy jsou propojeny páteřní

Moravskou vinnou stezkou. Milovníci vína
jistě neopomenou navštívit některý z vinných
sklepů, koštů či vinoték. V březnu zní
Kyjovem Jarní zpívání.
K tradičním akcím patří na konci dubna
a pak koncem května Stavění a Kácení máje.
V srpnu ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi, milovníci folku znají Žalmanův folkový
Kyjov. V listopadu se můžete stát přímými
aktéry Martinských hodů. Kromě dalších
folklorních svátků a tradičních akcí je Kyjov
i místem, kde se konají pravidelně koncerty
klasické hudby v rámci festivalu Concentus
Moraviae a mnohé další.
Věříme, že naše město na Vás zapůsobí svou
přirozeností a dobrosrdečností svých obyvatel
a že ve Vás jeho návštěva zanechá spoustu
pozitivních dojmů.

With its 12 thousand inhabitants, Kyjov
is the largest town and the natural cultural
and administrative centre of the Kyjov area.
It lies 50 km to the southeast of Brno in
a picturesque landscape featuring deforested
downs with fields, gardens and vineyards.
The forested peaks of the Kyjov Downs, the
Ždánice Forest and Chřiby rise to the west
and the north of the town. The oldest evidence
of the settlement comes from the late Stone
Age, while the first written record dates from
1126. The year 1548 is an important milestone
as it was the year when the town was raised
to the status of a royal town.
The Kyjov square’s unique character is
derived from the charming town hall which
was built in the renaissance style by the
town’s former Lord Mayor, Václav st. Bzenecký,
in 1561-1562. A point of interest which can
be seen on the town hall is the measure set
in the sandstone portal immediately next
to the town hall’s door. Its original location
is now unknown due to the renovations of
the renaissance façade. This involves an old
prototype of a merchant’s measure. According
to the available sources, such public measures
are only to be found in the New Town Hall in
Prague, in Mělník and in Kyjov. The town hall is
currently the seat of the municipal authority.
Another dominant building of the square is
the Church of the Assumption of the Virgin
Mary and the early baroque Marian column.
Palackého Street includes the oldest preserved
building in the town, the renaissance château
built in 1540 and the home of the National
History Museum since 1928, but also the
Chapel of St. Joseph. Tourist destinations
also include the set of modern architectural
monuments dating from the 1st half of
the 20th century.
Those who enjoy active relaxation and cycle
tourism can travel along any of the three
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regional cycle trails which pass through
the territory of the Kyjov area and which form
part of the integrated network of marked cycle
trails passing through all of the winegrowing
sub-areas of South Moravia. The various tracks
are interconnected by the main Moravian Wine
Trail. Wine lovers will be sure to visit some
of the wine cellars or wine bars.
We are sure that you will delight in the
naturalness and goodheartedness of our
town’s citizens and that a visit to the town will
leave you with many positive impressions. See
you soon in Kyjov!
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Lysice
www.lysice.cz
www.zameklysice.cz

11 06
19 06
Městys Lysice se nachází na východním úpatí
Českomoravské vysočiny asi 3 km západně od
silnice Brno-Svitavy. Lysice leží v nadmořské
výšce 366 m n. m. Počet obyvatel Lysic
k 1. 1. 2016 byl 1901 obyvatel, výměra katastru
činí 670 ha. První písemná zmínka o Lysicích
jako osadě je z roku 1308. Na městečko byly
povýšeny v roce 1652 s právem pořádání čtyř
trhů během roku.
Západně od Lysic v lese stál hrad Rychvald.
Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1437.
Poté se sídlem lysické vrchnosti stala gotická
vodní tvrz, která byla postupně přebudována
na prostorný renesanční objekt. Od roku 1960
přešel zámek pod správu Státní památkové
péče, později byl opraven a slouží jako kulturní památka. Je v něm cenná sbírka starých
zbraní, obrazů, porcelánu, nábytku
a knihovna rakouské spisovatelky
Marie Ebner–Eschenbachové. Na zámecký
areál navazuje areál zámecké obory, která
se rozkládá v kopcovitém terénu na ploše
60 ha severně od zámku. Obora byla opatřena stylovým oplocením a chovalo se zde až
200 kusů daňčí zvěře. Státní zámek není jen
velice významnou turistickou dominantou,
ale pořádá se zde řada kulturních a společenských akcí z nichž některé mají již dlouholetou
tradici. K nejvýznamnějším kulturním akcím,
které přesahují rámec obce, patří tradiční
pořádání ve spolupráci s obcí dvou koncertů
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae.
Budova základní školy byla postavena po
2. světové válce v areálu zámecké obory podle
projektu architekta Bohuslava Fuchse.
Počet žáků základní školy ve školním roce
2015/2016 je 473. 2/3 dětí skutečně dojíždí,
a to nejen ze spádových obcí, ale i např.
z Kunštátu. Průměrně dochází do školy
520 dětí – z toho dvě třetiny jsou dojíždějící
ze spádových obcí. V místě se nachází

i mateřská škola, která má každoročně naplněnu svou kapacitu tj. 92 dětí.
Farní kostel svatého Petra a Pavla pochází
ze 14. století. První zpráva je z roku 1397.
Fara při kostele se připomíná roku 1390.
K význačným dominantám obce patří
i pomník padlých v 1. světové válce a mariánský sloup na náměstí Osvobození. K největším
podnikům v obci patří Zemědělská akciová
společnost, která obhospodařuje celkem
2076 ha půdy. Obyvatelé obce za prací většinou dojíždí. Do hlavní občanské vybavenosti
patří nákupní středisko, ordinace praktických
lékařů, lékárna, pošta, spořitelna, koupaliště,
fotbalové hřiště, kluziště a některé menší obchody. Pro kulturní, společenskou a sportovní
činnost mají velký význam sokolovna, knihovna s kulturní místností, farní sál a restaurační provozovny.

The township of Lysice is located in the eastern
foothills of the Czech-Moravian Highlands,
about 3 km to the west of the Brno-Svitavy
road. Lysice lies at a height of 366 m above sea
level. The number of inhabitants is 1901, while
its cadastral area is 670 ha. The first written
mention of Lysice as a settlement dates from
1308. It was raised to the status of a township
with the right to hold four markets a year
in 1652.
The Rychvald Castle stood in the forest
to the west of Lysice. The last mention
of the castle dates from 1437. The seat
of the Lysice estate was later based at a gothic
water fortress which was gradually rebuilt
as a spacious renaissance object. In 1960,
the château passed to the administration
of the National Heritage Institute and it was
subsequently renovated. It is now used as
a cultural monument. It houses a valuable
collection of old weapons, paintings, porcelain,
furniture and the library of the Austrian writer
Marie Ebner-Eschenbach. The château
facility is connected to the château game
reserve which spreads out over hilly terrain in
an area of 60 ha to the north of the château.
The game reserve has been equipped with
stylised fencing and up to 200 head of deer
were bred there. The state château is not only
a highly significant dominant tourist feature,
but it is also a venue for a number of cultural
and social events, of which some have a very
long tradition. The most significant cultural
events, which exceed the bounds of the
municipality, include the traditional holding
of two concerts within the framework of the
Concentus Moraviae International Music
Festival in association with the municipality.
The building of the primary school,
designed by the architect Bohuslav Fuchs,
was built in the area of the château game
reserve after the 2nd World War. On average,
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the school is attended by 520 children –
of that, two thirds commute from the
surrounding municipalities. There is also
a kindergarten there which manages to fill its
capacity of 92 children every year.
The Parish Church of Saint Peter and Saint
Paul dates from the 14th century. The first report
dates from 1397. The rectory at the church
dates from 1390. The significant dominant
features of the town include the monument
to the fallen from the 1st World War and the
Marian Column in Liberation Square (náměstí
Osvobození). The municipality’s largest
companies include the Agricultural joint stock
company which farms a total of 2076 ha of
land. The municipality’s inhabitants usually
commute to work. The main civic amenities
include a shopping centre, a general
practitioners’ surgery, a pharmacy, a post
office, a savings bank branch, an outdoor
swimming pool, a football ground, a skating rink
and a number of small shops. The Sokolovna
Hall, the library with its cultural room, the
parish hall and the local restaurants all play
a role in the municipality’s cultural, social
and sports activities.
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Mikulov
www.mikulov.cz
www.palavske-vinobrani.cz
www.rmm.cz

10 06

Mikulov, malebné město na jihu Moravy, nabízí
jedinečné zážitky pro všechny vaše smysly.
Vinařské centrum, kde se pěstování a zpracování hroznů rozvíjelo již od dob starých Římanů, leží na úpatí Pavlovských vrchů, přibližně
250 kilometrů od Prahy.
Základ nezaměnitelného panoramatu města
tvoří zámek na skalním útesu, Kozí hrádek
a Svatý kopeček, který se pyšní nejstarším
stavebním souborem křížové cesty na území
České republiky; pro svůj bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů
bylo jeho území vyhlášeno přírodní rezervací.
Na všechny tři dominanty je jedinečný pohled
z terasy dalšího historického skvostu – Dietrichsteinské hrobky. Ta se nachází v dolní části historického náměstí s renesančními domy.
Významné zastoupení mají v Mikulově rovněž církevní stavby a klenoty židovské komunity: bývalá židovská čtvrť, rozsáhlý židovský
hřbitov a jediná na Moravě dochovaná synagoga polského typu. Největší jeskyně Pavlovských vrchů – jeskyně Na Turoldu vyniká svojí
specifickou výzdobou a přes zimu se stává
útočištěm netopýrů.
Mikulov klade velký důraz na odkaz k vlastním kořenům, ctí tradice, historii a umění,
podporuje rozkvět v oblasti kulinářství a hýčká
si vinice, ze kterých pochází vína té nejvyšší kvality. To vše také dotváří jedinečnou
atmosféru oslav vína, jimž je tradičně zasvěcen
druhý zářijový víkend.
Nenechte si proto ujít Pálavské vinobraní,
které se koná od 7. do 9. září. Těšit se můžete
na historický průvod, řemeslnou i vinařskou
tržnici, národopisné soubory, cimbálovou
muziku i dechové hudby, koncerty hvězd české
hudební scény, stánky s vínem, lahodným burčákem a gastronomickými specialitami nebo
nedělní výstup na Svatý kopeček. Program
nezapomíná ani na děti, pro ně je připravena
řada her, soutěží a atrakcí.

Babí léto v Mikulově si můžete užít také
ve vzduchu – v průběhu celého vinobraní se
pořádají vyhlídkové lety vrtulníkem nad městem. Kromě Pálavského vinobraní nabízí město
v druhé půli roku i další kulturní, společenské
a vinařské akce:
∫ 8. 7. 2018 – Mikulovské sklepy open
Den otevřených 14 vinných sklepů s nabídkou
místních vín a gastrospecialit.
∫ 8. – 14. 7. 2018 – Kytarový festival Mikulov
Masterclass a koncerty světových renomovaných kytaristů.
∫ 14. 7. – 11. 8. 2018 – 25. ročník výtvarného
sympozia "dílna"
Letní výtvarné setkání českých a zahraničních
umělců tvořících v prostorách mikulovského
zámku.
∫ 20. – 22. 7. 2018 – Festival Národů Podyjí
Pestrá směsice tradic, kultury, chutí a vůní
národnostních menšin žijících na jihu Moravy
a v rakouském pohraničí.
∫ 24. – 25. 8. 2018 – Eurotrialog Mikulov
20. ročník festivalu "nepopulární" hudby.
∫ 21. – 23. 9. 2018 – Dny židovské kultury
Představení židovské kultury s bohatým programem, tancem a hudbou, výstavou, ochutnávkou židovské kuchyně a se zpřístupněním
památek.
∫ 09. – 18. 11. 2018 – Svatomartinský Mikulov
Svěcení vína ročníku 2018, příjezd svatého
Martina s družinou, svatomartinský
jarmark, ochutnávky svatomartinských
a mladých vín, gastronomické speciality,
zpřístupnění prohlídkových objektů, bohatý
kulturní program pro celou rodinu. Každý den
průběhu celé akce bude na mikulovském zámku
probíhat košt mladých a svatomartinských vín.
∫ 2. – 24. 12. 2018 – Advent v Mikulově
Rozsvícení vánočního stromu, adventní koncerty, Mikulášská nadílka, Vánoce pod radnicí,
vánoční dílny pro děti.

The picturesque town of Mikulov in South
Moravia offers unique experiences for all your
senses. The focal point of the winegrowing
industry, where grapes have been cultivated
and processed since the times of the ancient
Romans, lies on the foothills of the Pavlov Hills,
around 250 kilometres from Prague.
The unforgettable panorama of the town is
made up of the château on its rocky cliff, Kozí
Hrádek and Holy Hill, which boasts the oldest
Way of the Cross in the Czech Republic and
which has been declared a nature reserve for
its abundance of rare and protected species of
plants and animals. A unique view of all three
of these landmarks is offered by the terrace
of another of the town’s historical jewels –
the Dietrichstein Crypt, which can be found
in the lower part of the historical square with
its Renaissance buildings.
Mikulov also has a large number of ecclesiastical buildings and jewels of the Jewish community – the former Jewish Quarter, the large Jewish cemetery and the only surviving synagogue
of the Polish type in Moravia. The largest cave
in the Pavlov Hills – the Turold Cave – is famous
for its distinctive decoration and provides a refuge for bats in the winter months.
The Mikulov area has plenty to offer everyone
who appreciates good wine, culinary delicacies, extraordinary architecture, architectural
monuments, an extensive programme of cultural events and a wide range of opportunities
for sport and relaxation. Enjoy every moment
offered by the region – on foot, by bike, on the
water or from the back of a horse.
Mikulov places great emphasis on the legacy
of its roots, respects its traditions, history and
art, supports the boom in the culinary arts, and
boasts vineyards that produce wine of the very
highest quality. All this goes towards putting
the final touches to the unique atmosphere
of its wine celebrations, to which the second
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week in September is traditionally devoted.
So don’t miss the Pálava Grape Harvest Festival
held 7 – 9 September. You can look forward to
a torch show, a historical parade, a craft and wine
market, ethnographic groups, cimbalom music
and brass bands, concerts by some of the biggest stars from the Czech music scene, stands
offering wine, delicious young wine and gastronomic specialities, or a Sunday climb to the top
of Holy Hill. There’s plenty on the programme for
children too, such as a number of games, competitions and attractions. You can also enjoy the
Indian summer in Mikulov from the air – sightseeing flights over the town in a helicopter are available throughout the entire grape harvest.
Unforgettable experiences are also offered
by a number of other cultural, social and wine
events, in addition to the Pálava Grape
Harvest Festival:
∫ 8.-14. 7. 2018 – Guitar Festival
Master interpretation courses and concerts.
∫ 14. 7.-11. 8. 2018 – Mikulov Art Symposium  –
“Workshop”
The ceremonial end of the symposium and
the opening of an exhibition displaying works
created during the workshop and featuring the
participation of their makers.
∫ 20.-22. 7. 2018 – Dyje Valley Festival of Nations
National delicacies and culinary specialities
from the nations of the Dyje Valley.
∫ 24.-25. 8. 2018 – Mikulov Eurotrialog
Festival of alternative music.
∫ 21.-23. 9. 2018 – Jewish Culture Days
A presentation of Jewish culture with an extensive programme, dance and music, an exhibition, tasting of Jewish cuisine, and admission
to sights in the town.
∫ 9.-18. 11. 2018 – Saint Martin’s Mikulov
The blessing of the 2018 wine, tasting of Saint
Martin wines and young wines, gastronomic
specialities, tours of monuments and an extensive culture programme for the entire family.
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Moravský
Krumlov
www.mkrumlov.cz
www.dokrumlova.cz
www.meksmk.cz

05 06
19 06
Přijíždíte-li od Ivančic, rozprostře se vlevo pod
vámi půvabné městečko Moravský Krumlov,
ležící v Oslavanské brázdě, v meandru řeky
Rokytné. Město je vzdáleno od Brna třicet
a od rakouských hranic čtyřicet kilometrů.
V současné době má asi šest tisíc obyvatel.
První písemná zmínka o Moravském
Krumlově pochází z roku 1279. Bohaté
archeologické nálezy však dokládají
kontinuální osídlení regionu od pravěku.
Významnou kapitolou v dějinách města byla
éra pánů z Lipé. V 2. polovině 16.století byl
původní středověký hrad přestavěn italským
stavitelem Leonardem Gardem di Bisono na
dvoupatrový arkádový zámek, coby skvost
zaalpské renesance a unikát české renesanční
architektury. Následně po bitvě na Bílé hoře
se stal Moravský Krumlov sídelním městem
knížecího rodu z Lichtenštejnů. Ti se zde
neúspěšně pokusili založit samostatné
knížectví Liechtenstein.
Jako příhraniční město byl Moravský
Krumlov vždy jazykově smíšenou lokalitou,
sdružující jak Čechy a Němce, tak i velkou
židovskou komunitu. Vlivem politických
událostí 20. století byl zařazen v roce 1938
do německého záboru Sudet a byl přičleněn
z větší části k Říši. Ve dnech 7. – 8. května
1945 byl Moravský Krumlov bombardován
Rudou armádou. Katastrofické bombardování
si vyžádalo 14 lidských obětí a poškození dvou
třetin domů. Poválečná rekonstrukce města
trvala až do roku 1960.
Z významných osobností českých dějin
je spojen s Moravským Krumlovem hejtman
táboritů Bohuslav ze Švamberka; v roce
1537 zde působil jako osobní lékař Jana III.
z Lipé slavný lékař Theophrastus Bombastus
z Hohenheimu, zv. Paracelsus. Roku 1571
zemřel v Moravském Krumlově při vizitaci
biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav.
Osvětová činnost českého živlu ve městě

je spjata se spolkem Matice školská a jeho
významnou osobností MUDr. Mořicem
Odstrčilem. Díky němu byla v roce 1887
založena první česká měšťanská škola.
Historický znak města vypovídá o hlavních
vládnoucích rodech na Krumlově –
pánech z Kravař, pánech z Lipé a pánech
z Lichtenštejna. Z památek se připomíná
nejstarší zachovaná stavba na náměstí,
tzv. Knížecí dům, jehož dnešní podoba je
z přelomu 16. a 17. století. Dnes je v tomto
honosném městském paláci umístěno
muzeum a galerie. Významné sakrální
stavby představují farní kostel Všech
svatých, klášterní kostel sv. Bartoloměje
s bývalým klášterem, kde je dnes Městský
úřad, a kostel sv. Vavřince v městské části
Rakšice. Nad městem se tyčí barokní kaple
sv. Floriána, patrona města, z konce 17. století.
Památkami nadregionálního významu jsou
židovský hřbitov a hrobka místní větve
rodu Lichtenštejnů.
Město navazuje na staré a vytváří nové
kulturní tradice. Velmi aktivní je místní
pěvecký sbor, bohatá je divadelní i koncertní
činnost, výstavnictví galerie Knížecí dům,
pořádání rockového festivalu Vrabčák
a festivalu africké hudby Djembee marathon.
Město je zároveň součástí festivalů Hudební
slavnosti a Concentus Moraviae.

If you head to Moravský Krumlov from Ivančice,
our charming town will spread out before you
on the left-hand side of the road as it lies in
the Oslavany Trough and among the meanders
of the Rokytná River. The town of Moravský
Krumlov is situated thirty kilometres from
Brno and forty kilometres from the Austrian
border. It currently has approximately
six thousand inhabitants.
The first mention of Moravský Krumlov dates
from the start of the 11th century. However,
abundant archaeological findings have dated
the settlement of the site back to prehistory.
The castle was rebuilt as a renaissance seat
under the Lords of Lipá in the 16th century by
the Italian architect Leonardo Gara de Bisono
and its storeyed arcade courtyard is one of the
jewels of the transalpine renaissance.
The historical coat of arms of the town
bears witness to the main ruling houses in
Krumlov, i.e. the House of Lipá, the House
of Kravaře and the House of Liechtenstein.
Moravský Krumlov was a predominantly Czech
town from the 15th century, even though it
was ruled by a German administration until
the end of the 19th century. Despite this,
the town fell to German annexation in 1938
and it was incorporated into the Third Reich.
On 7th-8th May 1945, Moravský Krumlov was
pointlessly bombarded by the Russian Army.
383 houses (out of 502) were hit. The château,
the church and two historical houses remained
undamaged. The post-war reconstruction of
the town lasted until 1960.
Of the town’s monuments, the oldest
preserved monument is the so-called Princely
House dating from the 13th century, which
is located on the town square. Nowadays,
it is home to a museum and a gallery.
The most significant sacral buildings include
the All Saints’ parish church, the monastery
church of Saint Bartholomew with
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the monastery, which nowadays houses
the municipal authority, and the Church of
Saint Lawrence in Moravský Krumlov - Rakšice.
All of the buildings were originally gothic
and have undergone baroque renovations.
The chapel dating from 1697, which is
consecrated to Saint Florian, also comes from
the baroque period. The Jewish cemetery is
a monument of international significance.
The town continues its old cultural traditions,
while at the same time also establishing new
ones. The Bezgest amateur theatre company
is very active, while the performances of
choirs and the abundant exhibiting activities
of the Gallery in the Princely House have
become traditions a festival called Sparrow.
Moravský Krumlov also has beautiful
environs. A teaching trail with twelve stations
leads through the “Krumlovsko-rokytenské
slepence” Nature Reserve. Nearby Řeznovice
is home to a Romanesque church dating
from the 11th century, while the ruins of the
Templštejn castle are located near Jamolice.
The entire region is a wine-growing area.
This small town with its activities and
environs has become a natural centre for
the northern part of the Znojmo Region from
an administrative point of view (a municipality
with extended jurisdiction), but also from the
point of view of education (five schools with
almost two thousand pupils and students!),
culture, industry, commerce and sport.
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Náměšť
nad Oslavou
www.namestnosl.cz
www.zamek-namest.cz

06 06
18 06
Na malebných březích dolního toku řeky
Oslavy, na úpatí Vysočiny, 40 km od Brna leží
malé město Náměšť nad Oslavou.
Počátky systematického osídlení
Náměšťska spadají do počátku 12. století.
První zmínka o Náměšti pochází z roku
1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku
rodu Meziříčských z Lomnice, dnes toto
období připomíná jen okrouhlá kamenná věž
v západní části zámeckého areálu. V roce
1563 získal Náměšť Jan starší ze Žerotína,
jehož mocný rod zasáhl do dějin tohoto sídla
rozhodujícím způsobem. V létech 1565-1578
proměnil původní hrad na honosné renesanční
sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné
podobě dodnes. Součástí areálu jsou
budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí,
anglický park a malá francouzská zahrada.
Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice
gobelínů, cenných obrazů či historického
nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná
svoji architekturou i barokním mobiliářem,
knihovna bohatým knižním fondem i štukovou
klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou
a vnitřní nádvoří pak zdobenými renesančními
arkádami. V roce 2001 byl areál zámku
prohlášen Národní kulturní památkou.
Náměšť nad Oslavou má hudební tradici,
jakou se může pochlubit jen málo moravských
lokalit. Hudba zde zněla již za vlády Karla
staršího ze Žerotína na konci 16. století,
ale teprve za hudbymilovného rodu Haugwitzů
se koncem 18. a prakticky po celé 19. století
na zámku soustřeďovala soustavná koncertní
činnost. Z držitelů panství vynikl Jindřich
Vilém Haugwitz (1770-1842). Tento vzdělaný
osvícenský šlechtic, jehož doménou byla
hudba, založil zámeckou kapelu a přijetí
do služby podmínil znalostí zpěvu nebo hry
na hudební nástroj. Nadaní muzikanti se
školili ve Vídni, a tak náměšťská zámecká
kapela neměla ve své době na Moravě

vážnou konkurenci. Jindřich Vilém udržoval
úzký kontakt s vídeňským hudebním světem
a osobně se znal s řadou významných
skladatelů, jakými byli například Gluck
a Salieri. Karel Vilém Haugwitz, který převzal
panství po svém otci v roce 1834, byl přítelem
Johanna Strausse a sám rovněž úspěšně
komponoval. Oba Haugwitzové byli nejen
nadšenými pěstiteli hudby, ale i sběrateli
hudebnin. Otec Jindřich navíc aktivně
překládal operní a oratorní libreta a nechával
v Náměšti provozovat oratorní tvorbu Georga
Friedricha Händela a dalších oratorních
skladatelů po vzoru vídeňského dvora.
Karel Vilém pěstoval kromě kompozice i hru
na kytaru, citeru, harfu a klavír a inklinoval
k zábavné hudbě vídeňského typu (ländlery,
valčíky a polky). V hudební sbírce Haugwitzů
je dochována řada unikátů včetně rukopisných
skladeb A. Salieriho, cenných autografů
a opisů Ch. W. Glucka a dvou nikde jinde
nedoložených skladeb Beethovenových
v opisu Karla Viléma Haugwitze. V zámecké
knihovně a na nádvořích se pravidelně
pořádají koncerty vážné a folkové hudby.

On the picturesque banks of the lower Oslava,
40 km from Brno, there is the small town
of Náměšť nad Oslavou.
The beginnings of the systematic settlement
of the Náměšť area date from the beginning
of the 12th century. The first mention of Náměšť
dates from 1234, when the Náměšť castle
belonged to the House of Meziříčí from
Lomnice. Nowadays, the only reminder of this
period is the round stone tower in the western
section of the château. In 1563, Náměšť was
acquired by Jan the Elder of Žerotín, whose
powerful aristocratic family left its substantial
mark on the history of this seat. In 1565-1578,
they transformed the original castle into
an opulent renaissance seat which has been
preserved in an almost unchanged form.
Part of the facility includes the buildings of
the so-called “Italian Court” in the area before
the château, the English park and the small
French garden. The château interiors offer
a unique exhibition of Gobelin tapestries,
precious paintings or historical furniture,
the château chapel is remarkable thanks
to its architecture and baroque furnishings,
the library has an extensive book collection
and a stucco arch with unique fresco
decorations and the internal courtyard has
a number of decorated renaissance colonnades.
In 2001, the château facility was declared
a National Cultural Monument.
Music was being performed here as early as
in the time of Karel starší of Žerotín, in the late
16th century, even though systematic concert
activity was concentrated in the château only
towards the end of 18th and during the whole
19th century. One of the most significant owners
of the estate was Henry Wilhelm Haugwitz
(1770-1842). This learned and enlightened
nobleman, a great music lover, founded the
château orchestra, only accepting servants
who could either play an instrument or sing.
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He had gifted musicians educated in Vienna,
which meant that there was hardly any
ensemble that could compete with the Náměšť
château orchestra. Henry Wilhelm was in close
contact with the musical life of Vienna, being
on friendly terms with a number of outstanding
composers like Gluck or Salieri. Karl Wilhelm
Haugwitz, who owned the estate after his father
from 1834, was a successful composer and
a friend of Johann Strauss. Both Haugwitzs
were not only enthusiastic musicians but
also collectors of scores. Henry the father, in
addition, was an active translator of operatic
and oratorio libretti and had Haendel’s and
other composers’ oratorios performed to
follow the example of the Viennese court. Karl
Wilhelm, in addition to composition, played
the guitar, the cither, the harp and the piano,
showing an inclination towards light music
of the Viennese type (ländlers, waltzes and
polkas). The Haugwitz collection of music
contains a number of unique items including
manuscripts by A. Salieri, valuable autograph
copies of Ch. W. Gluck, and two pieces by
Beethoven not to be found anywhere else,
copied by Karl Wilhelm Haugwitz himself.
Concerts of classical and folk music have
regularly been held in the château library
and in the yard.
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Státní hrad
Pernštejn
www.hrad-pernstejn.eu

18 06

Monumentální hrad Pernštejn, nekorunovaný král moravských hradů, se tyčí
na zalesněné ostrožně nedaleko městečka
Nedvědice na východním okraji Českomoravské vrchoviny.
První písemná zmínka o hradě Pernštejně
je z roku 1285, byl tedy postaven nedlouho
předtím, a to pány z jihomoravského
Medlova, kteří se později začali podle
svého sídla nazývat páni z Pernštejna.
Podle legendy praotec rodu, uhlíř Věňava,
ulovil mohutného zubra, který žil v okolních
lesích. Chřípí mu provlekl houžví, živé zvíře
přivedl před krále a teprve tam mu sekyrou
uťal hlavu. Za svůj hrdinský čin byl králem
povýšen do šlechtického stavu, lénem dostal
půdou, na které pálil uhlí, a jako erb mu byla
přidělena zubří hlava s houžví v nozdrách.
Původní hrad 13. století s bergfritovou
dispozicí nebyl nikterak velký, jeho rozlohu
ovlivňovala strmá skála, na níž byl postaven.
Dnešní tvář hradu je výsledkem řady
přestaveb, které zvolna měnily strohý hrad
na velkolepé panské sídlo, které neztrácelo
nic ze své obranyschopnosti. Po 300 let hrad
jeho majitelé, páni z Pernštejna, rozšiřovali
a upravovali, zhruba 200 let sloužil
jako hlavní sídlo pernštejnského rodu.
Přestože časem vlastnili a obývali mnohem
pohodlnější sídla (např. zámky v Prostějově,
Tovačově, Pardubicích, Litomyšli nebo
dnešní Lobkovický palác na Pražském
hradě) a na přelomu 15. a 16. století byli
nejbohatším a nejvlivnějším rodem českého
království, k Pernštejnu, kolébce svého
rodu, je vázal zvláštní vztah. Dokumentují jej
slova, která v roce 1548 pronesl na smrtelné
posteli Jan II. Bohatý ke svým synům:
„Nikdy nedopusťte, aby byl Pernštejn prodán,
nýbrž ať se na Pernštejně vždycky staví.
A když nebude co stavěti, nechť se něco zboří
a zase nového postaví…“.

Zhoršující se ekonomická situace
Pernštejnů ve 2. polovině 16. století však
znamenala nejen konec stavební činnosti,
ale v roce 1596 donutila vnuka Jana Bohatého
k prodeji samotného hradu i panství.
Tento prodej jako by předznamenal konec
pernštejnského rodu samotného, který vymřel
po meči roku 1631 osobou Vratislava Eusebia.
V době třicetileté války, když patřil
hrad Pavlu Kryštofu z LiechtesteinaCastelcornu, odolal v roce 1645 jako jeden
z mála švédskému obléhání. Další majitelé,
Stockhammerové, Schroefflové a Mittrowští,
upravili některé hradní místnosti a doplnili
středověkou pevnost o romantický park,
rozkládající se na jihozápadním hradním
svahu. Vnější podoba hradu se až na snížení
patra hranolové věže v podstatě nezměnila.
Nerealizován zůstal i návrh na regotizaci
hradu architekta Augusta Prokopa z konce
19. století. Hrad Pernštejn si tak až do dnešní
doby jako jeden z mála historických objektů
zachoval svou pozdně gotickou a raně
renesanční podobu.
Pravidelné kulturní akce:
Slavnosti pernštejnského panství
(začátek července, letos 30. 6. – 6. 7.)
Podzim na Pernštejně (2. polovina září)

The monumental Pernštejn Castle, the
uncrowned king of Moravian castles, rises
on a forested promontory near the town of
Nedvědice, on the eastern edge of the CzechMoravian Highlands.
The first written mention of Pernštejn Castle
dates from 1285. It had been built shortly before
that by the Lords of the South-Moravian House
of Medlov, who later changed their name to
the Lords of Pernstein according to the name
of their seat. According to legend, the patriarch
of the family, Věňava the Charcoal Burner,
caught a mighty aurochs which was living in
the surrounding forests. He threaded a willow
rod through the animal’s nostrils and brought
the live animal before the king, whereupon
he cut off its head with his axe. As a reward
for this heroic act, the king raised him to the
aristocracy, gave him the land where he had
previously burnt his charcoal as a fiefdom and
assigned him a coat-of-arms with an aurochs
head with a willow rod through its nostrils.
The original 13th century castle with
a “bergfrit” layout was not particularly large.
Its position was influenced by the steep cliff
on which it was built. The castle’s current
appearance is the result of a number
of renovations which gradually transformed
the austere castle into a magnificent lordly
seat which in no way lost its defensive
abilities. After 300 years, its owners, the
Lords of Pernstein, extended and modified
the castle and it served as the main seat of
the House of Pernstein for approximately
200 years. Despite the fact that the Lords
of Pernstein eventually acquired and inhabited
much more comfortable seats (for example,
the chateaux in Prostějov, Tovačov, Pardubice
and Litomyšl or today’s Lobkowicz Palace
in Prague Castle) and that they belonged
to the richest and most influential aristocratic
house in the Czech Republic at the turn of the
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15th and 16th centuries, the members of this
house maintained a special relationship with
Pernštejn Castle, the cradle of their line.
This is documented by the words which John
the Rich said to his sons on his death bed in
1548: “Never allow Pernštejn to be sold, but let
building always continue there. And when there
is nothing left to build, knock something down
and build something new in its place..”.
However, the worsening economic situation
of the House of Pernstein in the 2nd half
of the 16th century not only meant the end
of any building activities, but it also forced the
grandson of John the Rich to sell the castle and
the estate in 1596. It was as if this sale augured
the end of the House of Pernstein itself, as it
died out when Vratislav Eusebius was killed by
the sword in 1631.
During the period of the Thirty Years War,
when the castle was owned by Paul Christopher
of Liechtenstein-Castelcorn, it was one of the
few fortresses to resist the Swedish besiegers
in 1645. Other owners, the Stockhammer,
Schroeffl and Mittrow families, modified
some castle rooms and supplemented the
medieval fortress with a romantic park
stretching out on the castle’s southwest slope.
The castle’s external appearance has remained
more or less unchanged, with the exception
of the lowering of the floor of the square tower.
The plan for the re-gothification of the castle
drawn up by the architect August Prokop
dating from the end of the 19th century was also
never realised. Pernštejn Castle is therefore
one of but a few historical buildings which
have preserved their late gothic and early
renaissance appearance.
Regular cultural events:
The Pernštejn Estate Celebrations
30th June - 6th July 2017
Autumn at Pernštejn (the 2nd half of September)
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Rájec - Jestřebí
www.rajecjestrebi.cz
www.zamekrajec.cz

15 06
26 06
Zveme vás do města jiřin a kamélií –
do Rájce-Jestřebí. Město zasazené doprostřed krásné krajiny vybízí k příjemným procházkám a prohlídkám historických objektů.
Rájec-Jestřebí leží v romantickém údolí, na
obou březích řeky Svitavy na železniční trati
mezi Brnem a Českou Třebovou. Leží v blízkosti Moravského krasu, od města vzdáleného 11 km. Město má přes 3 600 obyvatel.
Zmínka o Rájci se poprvé objevuje ve
Zdíkově listině ze čtyřicátých let 12. století.
Ve středověku jsou v Rájci doloženy dvě
tvrze, z nichž jedna, jež stávala na kopci
Hradisko, zcela zanikla, zatímco druhá,
nacházející se v bezprostřední blízkosti
nynějšího zámku, byla kolem r. 1500 upravena v nové pozdně gotické sídlo, a nakonec
kolem r. 1570 velkoryse přestavěna na renesanční zámek. Ten r. 1756 vyhořel a zakrátko
byl zbourán při stavbě současného zámku.
Rokokově-klasicistní zámek byl postavenve francouzském stylu v letech 1763-1769
starohrabětem Antonínem Karlem Salmem.
Dnes mohou turisté navštívit rájecký zámek,
zámecký park a také obdivovat vzácné kamélie, jejichž unikátní sbírka je soustředěna
v zámeckém skleníku.
V hlavním sále zámku se odedávna konaly
hudební produkce a také dnes se zde pořádají slavnostní koncerty. Hostovala zde naše
i zahraniční hudební uskupení. Přepychově
vybavené interiéry zámku zdobí sbírka obrazů, obsahující díla evropských mistrů
16. – 19. století. Z bohatých zámeckých
sbírek vyniká rozsáhlá kolekce orientálního
porcelánu a bezmála 60 000 svazků
z empírové knihovny.
V prostorách zámecké kaple jsou umístěny
kamenné náhrobky, které sem byly přeneseny
z farního kostela.
Ve městě najdete knihovnu s výstavní síní,
informační centrum, nově zrekonstruované

Kulturní centrum – sokolovnu, základní
a mateřskou školu a gymnázium.
První záznam o rájeckém kostele pochází z roku 1350 a do současné podoby byl
přestavěn v roce 1699 hrabětem Kristiánem
z Roggendorfu.
Jestřebí bylo spojeno s Rájcem r. 1960,
ale první zmínka o něm pochází již z r. 1371.
Nachází se zde kaple sv. Anny, která byla
vystavěna v roce 1866. V městských částech
Holešín a Karolín, které byly integrovány
k městu Rájec-Jestřebí v r. 1980, se pak
nachází další kapličky.

We would like to invite you to the town of
dahlias and camellias – to Rájec-Jestřebí.
This town set amid a beautiful, almost
untouched landscape offers opportunities
for pleasant walks and tours of historical
buildings. Rájec–Jestřebí lies in a romantic
valley on both banks of the River Svitava,
on the railway line between Brno and Česká
Třebová. It is also known as one of the
northern gateways to the Moravian Karst
which is 11 km from the town. The town has
over 3 600 inhabitants.
The first mention of Rájec appeared in
a document written by Bishop Jindřich
Zdík in the 1130s. At that time, two castles
stood on the banks of the Svitava under
the renaissance château. Nowadays, tourists
can visit the Rájec château and the château
park and also admire the rare camellias,
of which there is a unique collection
in the château greenhouse. The classicist
château was constructed in the French
style between 1763 and 1769 by Count
Antonín Karel Salm.
Music has been played in the
château’s main hall since time immemorial
and also nowadays it is a concert venue.
Over the years, domestic and foreign
ensembles have performed there. The
luxuriously fitted château interior is
decorated by a collection of paintings
containing works of the European baroque
and romanticism. Of the château’s many
rich collections, the collection of oriental
porcelain and the more than 60 000 volumes
in the Empire-style library stand out.
The château chapel houses gravestones
which were transferred there from
the parish church.
The town has a library with an exhibition
hall, a recently renovated Sokol hall – culture
centre, a primary school and a grammar
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school. The school building was opened in
1908. The first records of the Rájec church
date from 1350 and it was given its current
appearance in 1699 by Count Roggendorf.
The Chapel of Saint Anne in Jestřebí was
built in 1866 and the unique belfry dates
from 1813, which is documented by the year
stamped on the bell. Further chapels
are located in the town suburbs of Holešín
and Karolín.
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Retz
www.retzer-land.at
www.weinstadt-retz.at

23 06

Retz je malým městem, položeným v severozápadní části dolnorakouského regionu
Weinviertel, jehož historie sahá hluboko do
minulosti. V místě dnešního náměstí v Retzu
vznikla osada, která byla již v roce 1180 nazývána „Rezze“. Poté, co byla roku 1295 dokončena výstavba kláštera a dominikánského
kostela, následovalo roku 1300 plánované
založení města.
Roku 1425 dobyli město Retz husité, stejně
jako o něco málo později též Schrattenthal
a Pulkau. V roce 1467 byla vysvěcena kaple
obecního špitálu, roku 1783 byla však znovu
sekularizována a v současné době slouží pod
jménem „Muzeum Retz“ městským sbírkám
a jako domov Jihomoravské galerie.
Po znovuobnovení města roku 1486 si jej
podrobil Matyáš Korvín. Do roku 1490 patřil
Retz k jeho panství. Za těchto časů obdrželo
město právo k obchodu vínem a tato výsada
znamenala do budoucna cestu k získání velkého bohatství. Díky tomuto privilegiu vděčí
Retz také za rozsáhlé několikapatrové sklepní prostory, které se pod městem rozléhají.
Retzské sklepy představují největší historický vinný sklep v Rakousku a je možné jej
v rámci veřejných prohlídek navštívit. Sklepy
slouží již po několik let také jako kulisy pro
divadelní představení a též jako atrakce
v rámci retzkých Adventních trhů.
V letech 1568 až 1569 byl tehdejší kostel
na hlavním náměstí přestavěn na radnici.
Nepřehlédnutelný je též měšťanský dům
„Verderberhaus“, postavený roku 1583.
První větrný mlýn v Retzu vznikl roku 1772
a byl dřevěný. Dřevěný základ mlýna později
dosloužil a v roce 1853 byl na stejném místě
vystavěn nový větrný mlýn s kamennou věží.
Jméno městské části „Altstadt“ („Staré
město“) bylo odvozeno od názvu starých
osad, které byly roku 1848 sjednoceny
a teprve až roku 1941 připojeny k městu.

Město Retz bylo po staletí jen tím, co bylo
uvnitř městských hradeb. Pro opevnění
jihozápadního rohu města zřídil hraběcí rod
z Hardeggu dominikánský klášter s kostelem a tam, kde v současné době stojí zámek
(v jihovýchodním rohu města), byl zřízen
hradní hospodářský dvůr. Z tohoto statku
později v roce 1500 vznikl přestavbou dnešní
zámek. V severozápadním rohu sloužil jako
část městského opevnění hrad. Později se
z této stavby vyvinul hospodářský dvůr –
dnešní hotel Althof, který byl roku 1980
měststkou radou nabyt do vlastnictví města.
1989 byl úspěšně položen základní kámen
pro přestavbu k hotelovému provozu. Od roku
1992 funguje Althof jako hotel a současně
také jako výcvikové středisko interkulturní
střední hotelové školy v Retzu. V průběhu
desetiletí byl hotel postupně rozšiřován a ve
své historické podstatě stavby integrován do
městských hradeb. V roce 2015 zde byly nově
otevřeny wellness prostory „VinoSPA“.
V průběhu času se město Retz vyvinulo ve
významné turistické centrum severozápadní
části Weinviertel. Ve spojení s okolo ležícími
obcemi tvoří tzv. „Retzer Land“. Město Retz
se podařilo zviditelnit v neposlední řadě také
na základě intenzivní spolupráce s městem
Znojmo. Vešlo tak ve známost jako město vín
a každým rokem si připisuje stále stoupající
počet návštěvníků.

Retz, which is located in the northwest of the
Weinviertel, is a small town in Lower Austria.
In the area of today’s village green, there
formed a village already known as „Rezze“
in the year 1180. After the monastery and
the Dominican church were completed in 1295,
the foundation of the already planned out town
followed in the year 1300. In 1425 the Hussites
conquered Retz, followed by Schrattenthal
and Pulkau only a few days later. In 1467 the
civil hospital’s chapel was consecrated, and
later on secularized in 1783. Today it is known
as the “Museum Retz” and serves as a home
to the town collection and the south Moravian gallery.
After its reconstruction, Matthias Corvinus
conquered the town in 1486. Retz was part
of his territory until the year 1490. During
this time, the town received its privileges in
relation to wine trade, which constituted its
future wealth. Retz also owes its extensive and
multi-level wine cellar construction to these
privileges. Today, it represents the largest
historic wine cellar in Austria, and can be
visited on guided tours. For a couple of years
now, the cellars have been used as the setting
for a theater, as well as an attraction of the
Christmas market called “drüber and drunter”
(“above and below”).
Between 1568 and 1569, the former church
on the main square was converted into the
town hall. The remarkable „Verderberhaus“
stems from the year 1583. The first windmill
in Retz, which was made of wood, was built in
1772. In 1853, the wooden post mill was demolished, and in its place the tower mill, which is
functioning again today, was built. The name
of the district “old town“ developed from the old
settlement site. The settlements were merged
into one municipality in the year 1848, and
were only incorporated into the town community in 1941. For centuries, only the inside
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of the town wall was considered as part of the
town. For the fortification of the southwestern
corner of the town, the counts of Hardegg
donated the Dominican monastery and its
church to Retz, and in the area of today’s
castle a farmyard was built.
The farmhouse was transformed into
today’s castle in the year 1500. The northwestern corner of the castle became part
of the town fortification. Later on, it again
transformed into a farmyard, currently called
“Althof”, which was purchased by the town of
Retz in the 1980s. In 1989, the reconstruction
of the farmyard into a hotel establishment was
initiated. Since 1992, the “Althof” serves as
a hotel, as well as an educational institution
for the intercultural school of hotel management of Retz. Over the past years, the hotel
was continuously enlarged and integrated
into the historic structure of the old town wall.
In 2015, the wellness area called „VinoSPA“
was opened.
In the meanwhile, Retz has evolved to
become the center for tourism within the
northwestern Weinviertel. The merger of the
surrounding municipalities which form the
“Retzer Land”, as well as the intense cooperation with the town of Znojmo, made it possible
for the wine town to become a renowned destination across borders, attracting continuously
increasing numbers of visitors.

∫ 105

Slavkov u Brna
www.slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

14 06
27 06
Město Slavkov u Brna, proslulé díky Bitvě tří
císařů z 2. prosince 1805 a ve světe známé
pod názvem Austerlitz, se rozkládá na pravém
břehu říčky Litavy, v kotlině na úpatí Chřibů.
Nejstarší písemná zmínka o městě se objevuje
v listině krále Václava I. z roku 1237. V roce
1416 pak král Václav IV. udělil tomuto městu
pečeť a znak, jenž je nejstarším znakovým
privilegiem v českých zemích. Toto významné
výročí si letos město připomene při několika
významných příležitostech a kulturních akcích.
Dominantou města je barokní zámek, jehož
stavbu navrhl na konci 17. století italský architekt Domenico Martinelli z Luccy pro moravský
rod Kouniců. Interiéry zámku jsou bohatě vyzdobené štukovou a freskovou výzdobou a sochařskými prvky. Mezi nejkrásnější místnosti
prohlídkové trasy patří Sál předků, Rubensův
sál, Divadelní sál nebo kaple sv. Kříže. Zcela
výjimečným interiérovým prostorem zámku je
centrální oválný sál, dnes zvaný Historický, kde
bylo dne 6. prosince 1805 po bitvě u Slavkova
podepsáno příměří mezi Francií a Rakouskem.
Zámek Slavkov – Austerlitz je zapsán v seznamu Národních kulturních památek a je zařazen
do projektu Top výletní cíle jižní Moravy a návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových tras interiérů či prohlídky podzemí.
Park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším
historickým zahradám na Moravě. Bohatá sochařská výzdoba je dílem významného italského sochaře Giovanniho Giulianiho.
Nedílnou součástí slavkovské historie jsou
i další významné budovy, které můžete spatřit
při procházce městem. Náměstí ze severní
strany uzavírá klasicistní kostel Vzkříšení Páně
od Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenberku vybudovaný v letech 1786-1789. Jde o technicky
náročnou stavbu, postavenou v bažinatém terénu na dubových pilotech. Renesanční radnice
z roku 1592 ve svých zdech dosud uchovává
bývalou městskou šatlavu.

Barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1743
je spolu s budovou bývalého špitálu včleněna
do urbanistického celku hřbitova. Pod touto
kaplí se nachází rodinná hrobka rodu Kouniců,
je zde pohřben i jeho nejvýznamnější člen –
Václav Antonín Kounic. Jednou z nejstarších
budov ve Slavkově je Panský dům, jehož jádro
pochází ze 16. století. V přízemí i sklepech
se zachovala řada dobových portálů či ostění oken.
Židovská synagoga, která svou nynější podobu získala přestavbou v roce 1858, je dokladem
dřívější existence početné židovské komunity
v našem městě. Expozice zřízená ve staré
židovské škole je věnovaná právě židovskému
osídlení města Slavkova u Brna. Nad městem
na kopci Urban ve výšce 362 m nad mořem se
vypíná kaple sv. Urbana. Za napoleonských
válek byla poškozena a nynější podobu získala
v roce 1858. Cennou památkou jsou městské
hradby, které se dochovaly na několika místech a jsou přímým dokladem fortifikace ze
14. a 15. století.
Šestitisícové město Slavkov nabízí návštěvníkům četné možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití. Nejen pro milovníky
zeleného sportu, ale i pro širokou veřejnost
je určeno osmnáctijamkové golfové hřiště.
Zámek Slavkov-Austerlitz se již tradičně
podílí na pořádání významných kulturních akcí,
jakými jsou např. Dny Slavkova (31. 5. – 3. 6.),
Veteranfest (30. 6.), a především Vzpomínkové
akce k 213. výročí bitvy u Slavkova (1. – 2. 12.).
I v letošním roce se stane Slavkov u Brna domovem česko-slovenského festivalu TOPFest
(9. 6.). Na zámeckém nádvoří zazpívá také
Michal David v rámci svého Open air tour 2018
(22. 9.).

The town of Slavkov u Brna, made famous by the
Battle of the Three Emperors held on 2 December
1805 and known internationally under the name
of Austerlitz, lies on the right-hand bank of the
River Litava, in a basin at the foot of the Chřiby
Hills. The oldest written mention of the town
can be found in a document of King Wenceslas
I dating from 1237. In 1416, King Wenceslas IV
gave the town its seal and coat-of-arms, which is
the oldest heraldic privilege in the Czech lands.
The dominant feature of the town is the baroque
château, which was designed at the end of the
17th century by the Italian architect, Domenico
Martinelli of Lucca, for the Moravian House of
Kounic. The château interiors are richly decorated
with stuccowork and frescos and a number of
statues. The most beautiful rooms which visitors
can see at the château include the Hall of the
Ancestors, the Rubens Hall and the Chapel of
the Holy Cross. Another exceptional interior area
in the château is the central oval hall, now known
as the Historical Hall. It is historical due to the
fact that it was the venue for the signing of the
truce between France and Austria on 6 December
1805. The Slavkov - Austerlitz Château has
been entered in the Register of National Cultural
Monuments and visitors can choose from two
tour routes through the interior or tours of the
underground areas.
The château park with a total area of
16 hectares is one of the most significant
historical gardens in Moravia. The abundant
statues are the work of the significant Italian
sculptor, Giovanni Giuliani.
Further buildings, which can be seen when
walking through the town, form an integral part of
the history of Slavkov. The northern side of the
square is enclosed by the classicist Church of the
Resurrection of the Lord by Ferdinand Hetzendorf
of Hohenburg built in 1786-1789. This involves
a technically demanding structure built in swampy
terrain on oak piles. The renaissance town hall
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dating from 1592 still includes the former town
magistrate’s jail with in its wall. The baroque
Chapel of Saint John the Baptist dating from
1743 and the building of the former hospital
are incorporated in the urbanistic unit of the
cemetery. The family tomb of the House of Kounic
is located under this chapel. The most significant
member of this aristocratic house, Václav Antonín
Kounic. One of the oldest buildings in Slavkov
is the Manor House, the core of which dates
from the 16th century. A number of period portals
and reveals have been preserved on the ground
floor and in the cellar.
The Jewish synagogue, which received its
current appearance during renovation work
in 1858, is evidence of the existence of a large
Jewish community in our town. The exhibition
at the old Jewish school is dedicated to the
Jewish settlement in the town of Slavkov u Brna.
The Chapel of Saint Urban towers above the
town on the Urban Hill at a height of 362 m above
sea level. It was damaged during the Napoleonic
Wars and received its current appearance
in 1858. The town fortifications, which have
been preserved in several places and are
direct evidence of the fortifications from the
14th and 15th centuries, are a valuable monument.
Slavkov, a town with six thousand inhabitants,
offers visitors numerous opportunities for cultural,
social and sports activities.
The Château Austerlitz has traditionally
participated in organizing of well-attended
events, such as Days of Austerlitz and St. Urban
Feast (31 May – 3 June), Oldtimer Festival
(30 June), and especially Commemoration of
the 213th Anniversary of the Battle of Austerlitz
(1 – 2 December).
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Tišnov
www.tisnov.cz
www.tisnov.info
www.tisnovsko.com

12 06
22 06
Tišnov leží na jihovýchodním okraji
Českomoravské vrchoviny v údolí řeky
Svratky pod majestátní horou Květnicí. Město,
vzdálené 20 km od Brna, má rozlohu 1716 ha
a ke 31. 12. 2016 9 245 obyvatel. Je vstupní
branou do turisticky atraktivní krajiny
přírodního parku Svratecká hornatina.
První písemná zmínka o něm pochází
již z roku 1233 a je spojena s osudy ženského
cisterciáckého kláštera Porta coeli, založeného
českou královnou Konstancií. Všestranný rozvoj
městečka narušily v minulosti válečné události,
zejména husitské války a období třicetileté
války. Obrovské škody způsobily také ničivé
požáry. Městem se stal Tišnov v roce 1788 po
zřízení regulovaného magistrátu. Pro moderní
etapu hospodářského a společenského
rozvoje města měla velký význam železnice,
která Tišnov propojila v roce 1885 s Brnem
a o dvacet let později se Žďárem nad Sázavou
a Prahou. V roce 1850 se Tišnov stal sídlem
okresního soudu a v letech 1855 – 1868 a
1896 – 1960 (s přerušením v letech druhé
světové války) byl také politickým okresem.
Od 1. 1. 2003 je obcí s rozšířenou působností.
Historickými dominantami města jsou kostel
sv. Václava s charakteristickou věží a radnice.
Farní chrám je původně gotická stavba,
která po barokní přestavbě dostala konečnou
podobu v letech 1838-1841. Radnice na náměstí
Míru byla postavena v romantizujícím
historickém slohu v letech 1905-1906 na místě
původní barokní radniční budovy. Sgrafitové
výzdoby, které byly v roce 2010 restaurovány,
na ní zachycují události z historie města. Jejich
autorem je Jano Kőhler. Z dalších památek
zaujme mariánský sloup na Komenského
náměstí a barokní domy v historickém centru.
Jeden z nich, tzv. Müllerův dům, byl za přispění
grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
prostřednictvím Finančního mechanismu EHP
kompletně rekonstruován a na jaře roku 2011

v něm zahájilo svůj provoz Muzeum města
Tišnova se stálou expozicí věnující se historii
a přírodě Tišnova a okolí a řadou tematických
výstav, přednášek a koncertů. Z moderní
zástavby stojí za pozornost několik secesních
vil a funkcionalistická stavba Komerční
banky. Za pozornost stojí Jamborův dům na
Brněnské ulici, kde více než třicet let žil a tvořil
Josef Jambor, malíř Vysočiny a čestný občan
Tišnova. V současné době v domě sídlí výstavní
síň pro krátkodobé výstavy a pohledový celek
s ním vytváří novostavba městské knihovny z
roku 2005.
Společenskému a sportovnímu vyžití současných obyvatel a návštěvníků města slouží
sokolovna s navazující moderní sportovní
halou, budova Městského kulturního střediska
na Mlýnské ulici, kino, areál letního kina, koupaliště, tenisové kurty včetně nafukovací haly
a fotbalové hřiště na Ostrovci, automotoklub,
střelnice, workoutové hřiště atd. Důležitou roli
hrají také sportovní areály u obou základních
škol a činnost střediska volného času Inspiro.
Turisticky atraktivní krajině v bezprostředním
okolí města vévodí zděná rozhledna, která stojí
od roku 2003 na kopci Klucanina na místě
původní dřevěné rozhledny ze 30. let 20. století. Protilehlá hora Květnice je významnou
mineralogickou a botanickou lokalitou, navíc
s četnými krasovými jevy, zejména veřejnosti
běžně nepřístupnou unikátní Královou jeskyní. Pravidelně dvakrát do roka se do Tišnova soustředí pozornost sběratelů minerálů
z celého světa v době konání jarní a podzimní
mezinárodní burzy. Město Tišnov je jedním
z pořadatelů festivalu Concentus Moraviae,
v rámci kterého vždy dvakrát v letních měsících
obohacují kulturní život koncerty předních
tuzemských i zahraničních umělců. K dalším
tradičním akcím patří červnový Svátek hudby
a slavení svatováclavských hodů na konci září.

Tišnov lies at the south-eastern edge
of the Bohemian-Moravian Highlands,
in the valley of the River Svratka under
the majestic Mount Květnice. The town is
located 20 km from Brno. It has an area of
1,716 ha and it had 9,245 inhabitants as of
31. 12. 2016. It is the gateway to the attractive
landscape of the Svratka Highlands.
The first written mention of the town dates
from 1233 and it is associated with the fate of
the Porta Coeli Cistercian Convent, established
by the Bohemian Queen Constance.
The general development of the town was
interrupted in the past by wartime events,
especially during the Hussite Wars and the
period of the Thirty Years War. Destructive fires
also caused huge amounts of damage. Tišnov
became a town in 1788 after the establishment
of a regulated municipal authority.
The dominant historical features of the town
are the Church of St. Wenceslas with its
characteristic tower and the Town Hall.
The parish church is an originally gothic
building which received its final appearance
in 1838-1841 after baroque renovations.
The Town Hall on the Peace Square (náměstí
Míru) was built in a romanticising historical
style in 1905-1906 on the site of the original
baroque town hall building. The sgraffito
decorations on it which were restored in 2010,
depict events from the town’s history. They are
the work of Jano Köhler. Of the town’s many
monuments, the Marian column on Comenius
Square (Komenské náměstí) and the baroque
buildings in the historical centre are perhaps
the most attractive. Of the modern buildings,
several of the art nouveau villas and the
functionalist building of the Komerční banka
are especially worthy of attention. The centre
of the current cultural life is the Jambor Centre
(Jamborův dům) in Brněnská Street with
a permanent gallery of paintings by the painter
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of Vysočina and honorary citizen of Tišnov,
Josef Jambor, and an exhibition hall for shortterm exhibitions, with which the newly built
town library dating from 2005 forms
a visual unit.
The social and sports activities of the
current inhabitants and visitors to the Town
are served by the “sokolovna” with its adjoining
modern sports hall, the building of the town
cultural centre in Mlýnská Street, the cinema,
the summer cinema, the outdoor swimming
pool, the tennis courts, including the inflatable
hall and the football ground at Ostrovec,
the automobile club, the shooting range,
the workout park and so on. The sports facilities
at both primary schools and the activities of the
Children and Young Person’s Home also play an
important role. The attractive landscape in the
immediate vicinity of the town is dominated by
a brick lookout tower which has stood on the
site of an original wooden lookout tower dating
from the 1920s on the Klucanina hill since
2003. Mount Květnice, which lies opposite this
hill, is a significant mineralogical and botanical
locality with numerous beautiful areas,
especially the unique Royal Cave (Králova
jeskyně) which is not usually accessible to
the public. The attention of mineral collectors
from all over the world regularly falls on Tišnov
twice a year during the period of the spring
and autumn international mineral exchanges.
The Town of Tišnov is one of the venues for
the Concentus Moraviae Festival, within
the framework of which concerts by leading
domestic and international performers enrich
the cultural life of the town in the summer
months. Further traditions include the June
Music Festivities and the Saint Wenceslas
Feast at the end of September.
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Třebíč
www.trebic.cz
www.mkstrebic.cz
www.visittrebic.cz

17 06
26 06
Třebíč je rozložena na obou březích řeky
Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města
i celého třebíčského okresu. Obklopuje ji
příroda charakteristická pro Českomoravskou
vrchovinu. Za dlouhá staletí své existence
se Třebíč stala důležitým hospodářským,
správním, politickým i kulturním těžištěm
jihozápadní Moravy. Její počátky sahají
až k roku 1101, kdy zde moravská údělná
knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský
založila v tzv. Třebečském lese benediktinský
klášter. Kolem poloviny 13. století (pravděpodobně v letech 1240-1260) přistoupil benediktinský konvent ke stavbě nové klášterní
budovy a pozoruhodné románsko-gotické
baziliky, která dnes nese jméno sv. Prokopa.
Pod klášterem vzniklo podél obou břehů řeky
Jihlavy středisko řemesel a obchodu, jemuž
v roce 1335 udělil Karel IV., tehdy ještě markrabě moravský, spolu se svým otcem Janem
Lucemburským městská privilegia. Postupnou
přeměnou bývalého benediktinského kláštera
v okázalé panské sídlo vznikla dnešní podoba
třebíčského zámku, ve kterém sídlí Muzeum
Vysočiny Třebíč.
K nejvýznamnějším třebíčským památkám
patří bezesporu skvost středověké evropské
architektury – bazilika sv. Prokopa, dále
židovská čtvrť a židovský hřbitov. Bazilika
sv. Prokopa byla během staletí mnohokrát
poškozena a po zániku kláštera pak byla více
než dvě století používána ke světským účelům.
Po obnově provedené architektem F. M.
Kaňkou v letech 1725-1733 byla znovu
využívána k sakrálním účelům a zasvěcena
sv. Prokopovi.
Židovská čtvrť se 123 domy je z urbanistického i historického hlediska evropským unikátem. První zmínka o židovském osídlení pochází
z roku 1338, druhá světová válka však znamenala násilný konec třebíčských Židů. Za zhlédnutí stojí především Zadní synagoga z roku

1669 s jedinečnou barokní výmalbou a dům
Seligmanna Bauera postavený v roce 1798.
Židovský hřbitov, čítající na tři tisíce náhrobků, patří k největším a k nejlépe zachovaným v republice. Podle dosavadních poznatků
je nejstarší židovský náhrobek datován
k roku 1625.
Důležitým mezníkem je datum 3. července
2003, kdy byly třebíčská židovská čtvrť a židovský hřbitov společně s románsko-gotickou
bazilikou sv. Prokopa zapsány do prestižního
Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO jako 12. památka v České
republice a první židovská památka mimo
území státu Izrael. Experti ocenili výjimečnost
obou památek jako němých svědků pokojné koexistence dvou kultur: křesťanské a židovské.
S Třebíči je neoddělitelně spjato mnoho
osobností české literatury mj. Vítězslav
Nezval, Jan Zahradníček, Jakub Deml
a Oldřich Mikulášek. Třebíč se pyšní bohatou
kulturní a hudební historií, ze které vzešla
mnohá slavná jména. Mezi třebíčské rodáky
patří tenorista, kapelník a skladatel František
Václav Míča, který je autorem první české
opery „O založení města Jaroměřic“. V současnosti působí ve městě několik hudebních těles
od menších komorních souborů po mnohačlenné chrámové sbory.
Třebíč žije intenzívním kulturním životem.
Na hudební a divadelní tradice navazuje
celá řada každoročně pořádaných kulturních
akcí, festivalů a městských slavností. K těm
nejvýznamnějším patří Třebíčské loutkářské
jaro, přehlídka profesionálních divadel s názvem Festival divadla 2-3-4, festival Jeden
svět, festival Concentus Moraviae, Oživené
židovské město, Slavnosti tří kápí, Šamajim,
Třebíčský operní festival, Bramborobraní,
Svatomartinské slavnosti ad.

Třebíč lies on both banks of the Jihlava River
which forms the natural axis of the town and
the entire District of Třebíč. It is surrounded by
the type of countryside which is characteristic
for the Bohemian-Moravian highlands. Over the
many centuries of its existence, Třebíč has become
an important economic, administrative, political
and cultural centre for south-western Moravia. Its
beginnings stretch back to 1101 when the Moravian appanage princes Oldřich of Brno and Litold
of Znojmo established a Benedictine monastery
in the so-called “Třebečský” Forest. Around the
mid 13th century (probably from 1240 to 1260),
the Benedictine monastery began building new
monastery buildings, including the remarkable
Romanesque-gothic basilica which now bears
the name of St. Procopius. A centre of crafts and
commerce arose along both banks of the Jihlava
River under the monastery and it received town
privileges from Charles IV, who at that time was the
Moravian Margrave with his father John of Luxemburg. The gradual transformation of the former
Benedictine monastery into a magnificent lordly
seat gave rise to the current Třebíč château which
now houses the Museum of Vysočina Třebíč.
The most significant Třebíč monuments undoubtedly include the Basilica f St. Procopius, a jewel of
Central European architecture, as well as the Jewish
quarter and the Jewish cemetery. The Basilica
of St. Procopius was damaged many times over the
centuries and it was used for secular purposes for
more than two hundred years after the closure of the
monastery. After it was renewed in 1725-1733 by
the architect F. M. Kaňka, it was once again used for
sacred purposes and consecrated to St. Procopius.
The Jewish quarter with 123 houses is unique
in Europe from an urbanistic and historic point of
view. The first mention of the Jewish settlement
dates from 1338, but the Second World War brought
a violent end of the Třebíč Jews. The Rear Synagogue (Zadní synagoga) with unique baroque paintings dating from 1669 and the House of Seligmann
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Bauer built before the year 1798 is especially
worth a visit.
The Jewish cemetery has three thousand
gravestones and it is one of the largest and best
preserved in the republic. According to the information currently available, the oldest gravestone dates
from 1625.
3rd July 2003 is an important milestone for the
town, because it was then that the Třebíč Jewish Quarter and the Jewish Cemetery with the
Romanesque-gothic Basilica of St. Procopius were
entered into the prestigious UNESCO Register of
World Cultural and Natural Heritage Sites as the
12th monument in the Czech Republic and the
first Jewish monuments outside the state of Israel.
The experts appreciated the exceptional nature of
both monuments as silent witnesses to the peaceful
coexistence of two cultures: Christian and Jewish.
Třebíč is irreparably associated with many personalities from Czech literature, including Vítězslav
Nezval, Jan Zahradníček, Jakub Deml and Oldřich
Mikulášek. Třebíč can boast a rich cultural and
musical history which has given rise to many famous
names. Třebíč natives include the tenor, Kapellmeister and composer František Václav Míča who was
the author of the first Czech opera on “The origins
of Jaroměřice in Moravia”. At present, there are
several music groups active in the town ranging
from small chamber ensembles through to large
church choirs.
Třebíč has lived an intensive cultural life. A large
range of annually organised cultural events,
festivals and town celebrations have arisen from
these theatrical and musical traditions. The most
significant include the Třebíč Puppet Spring, the
event for professional theatre groups known as the
2-3-4 Theatre Festival, the One World Festival, the
Concentus Moraviae Festival, the Revived Jewish
Quarter, the Three Cowls Celebrations (Slavnosti tří
kápí), Shamayim, the Třebíč Opera Festival, the Potato Harvest Festival, St. Martin's Day, etc.
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Valtice
www.valtice.eu
www.zamek-valtice.cz

21 06

Město Valtice s 3600 obyvateli leží při hranici s Rakouskem – na půli cesty mezi Brnem
(70 km) a Vídní (70 km). První písemná zmínka
o valtickém hradu pochází z roku 1193, kdy
Valticko patřilo pasovským biskupům, kteří
tento původně slovanský kraj po rozpadu Velké
Moravy kolonizovali. Na konci 14. století začala
ve Valticích dlouhá éra působení Lichtenštejnů. Ti zde měli hlavní sídlo až do roku 1945.
Valtice, německy Feldsberg, byly součástí
Dolního Rakouska. 31. 7. 1920 bylo město na
základě saintgermainské mírové smlouvy připojeno k Československu. Valtice jsou součástí
Lednicko-valtického areálu, který byl pro svou
jedinečnost zapsán v roce 1996 na seznam
UNESCO. Jedná se o nejrozsáhlejší člověkem
komponovanou krajinu v Evropě a pravděpodobně i na světě.
Jednou z dominant města je zámek. Je pokládán za jeden z nejvýznamnějších dokladů raně
barokní architektury ve střední Evropě. Byl několikrát přestavován, naposledy v letech 16431730 za účasti předních architektů, sochařů
a malířů. Místnosti jsou bohatě zdobeny zlacenými štukami a nástropními malbami, je zde
významná sbírka středoevropského barokního
malířství. Pozoruhodná je i zámecká kaple –
dle odborníků jeden z nejkrásnějších interiérů
středoevropského baroka. V areálu zámku je
po rekonstrukci v provozu divadlo a jízdárna –
dva jevištní prostory o celkové kapacitě cca
tisíc diváků. Z těchto objektů vzniklo Národní
centrum divadla a tance.
Druhou historicky nejvýznamnější stavbou je
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stavbu
raně barokní stavby z let 1631-1671 zahájil italský architekt G. G. Tencalla, dokončil ji brněnský stavitel O. Erna. Obraz Nanebevzetí Panny
Marie na hlavním oltáři je kopií obrazu
P. P. Rubense, menší obraz nad ním je Rubensovým originálem – představuje Nejsvětější
Trojici. V kostele se nacházejí vzácné barokní

varhany z poloviny 18. století od tehdejšího
nejvýznamnějšího vídeňského varhanáře
Johanna Henckeho. Jsou využívány i ke koncertním účelům. Na náměstí jsou dvě muzea:
Národní zemědělské muzeum s expozicí historických vinařských lisů a Městské muzeum,
kde se seznámíme s bohatou historií Valtic
a knížecího rodu Lichtenštejnů. Ve Valticích
a jejich nejbližším okolí nechali Lichtenštejni
na počátku 19. století postavit ojedinělé romantické stavby: empírový zámeček Belveder,
vyhlídkovou Kolonádu (Reistnu) – připomíná
Gloriet u vídeňského Schönbrunnu a Dianin
chrám (Rendez-vous).
Valtice a víno. Tyto dva pojmy patří nerozlučně k sobě už stovky let. Vinnou révu sem
přinesly římské legie císaře Marka Aurelia.
Vinařskou tradici potvrzuje střední odborná škola vinařská z roku 1873, jediná v ČR.
Působí zde i Vinařská akademie, jejímž cílem
je seznámit širokou veřejnost s vinařskou
problematikou. V Salonu vín ČR na zámku je
degustační expozice 100 nejlepších vín z Čech
a Moravy.
Mezi Valticemi a rakouskou obcí Schrattenberg vede unikátní Stezka bosou nohou – rarita
v ČR (délka 5 km, 11 tematických zastávek).
Z řady akcí jmenujme aspoň Valtické vinné
trhy, festival 13 měst Concentus Moraviae,
Mezinárodní letní škola staré hudby, Henckeovy barokní varhany, krojované hody, Dny valtických burčáků, Valtické vinobraní.

The town of Valtice has 3,600 citizens and it
lies on the border with Austria – halfway
between Brno (70 km) and Vienna (70 km).
The first written mention of the Valtice castle
dates from 1193, when the Valtice area
belonged to the Passau bishops who colonised
this originally Slav area after the breakup of
the Great Moravian Empire. The era of the
House of Liechtenstein in Valtice began at the
end of the 14th century. This aristocratic house
had its main seat here until 1945. Valtice is
part of the Lednice-Valtice area which was
entered into the UNESCO heritage register
in 1996 due to its uniqueness. This is one
of the most extensive artificially composed
landscapes in Europe and probably in
the world.
One of the dominant features of the town
is the château. It is considered to be one
of the most significant examples of early
baroque architecture in Central Europe. It has
been renovated a number of times, the last
of which occurred in 1643-1730 with the
participation of leading architects, sculptors
and painters. The rooms are richly decorated
with gilded stucco and ceiling frescos and it
is home to a significant collection of Central
European baroque painting. The château
chapel is remarkable – according to experts,
it has one of the most beautiful interiors of
the Central European baroque. The second
most historically significant building is the
parish church of the Assumption of the Virgin
Mary. This early baroque building dating from
1631 to 1671 was commenced by the Italian
architect G. G. Tencalla and completed by
O. Erna, an architect from Brno. The painting of
the Assumption of the Virgin Mary on the main
altar is a copy of a painting by P. P. Rubens,
while the smaller painting above it is a Rubens
original – it depicts the Holy Trinity. The
church houses a rare baroque organ from
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the mid 18th century by the Viennese organ
maker Johann Hencke, who was the most
famous organ maker of his day. It is also used
for concerts. There are two museums on the
square: National Agriculture Museum with
an exhibition of historical wine presses and
the Town Museum which depicts the rich
history of Valtice and the princely House of
Liechtenstein. The House of Liechtenstein
built some unique romantic buildings in
Valtice and its environs: the Empire-style
Belveder château, the lookout colonnade
(known as Reistna, it is reminiscent of the
Gloriette at Schönbrunn in Vienna) and the
Temple of Diana (Rendez-vous) in the shape
of a memorial arch.
Valtice and wine: these two terms have
been inseparable for hundreds of years.
The town’s winemaking tradition is confirmed
by the existence of the local specialist
winemaking secondary school dating
from 1873, which is the only one in the
Czech Republic.
A 5 km long wine trail with 19 informative
panels leads through Valtice. Of our many
events, we would like to mention at least the
Valtice Wine Markets, Festival Concentus
Moraviae, the International Early Music
Summer School, Hencke’s Baroque Organ
Festival, the folk costume feasts, the Valtice
New Wine Days and the Valtice Grape Harvest.
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Velké Meziříčí
www.mestovm.cz
www.festivalfilosofie.cz

11 06
13 06
Velké Meziříčí získalo jméno od příznivé polohy
v místech, kde vodní toky přetínaly prastaré
obchodní stezky. Od 13. století vyrůstalo jako
správní centrum rozlehlého dominia pod románsko-gotickým hradem pánů mocného rodu
erbu křídla.
Svědectvím rozmachu města od 15. do počátku 17. století je celá městská zástavba, v níž
na gotickém půdorysu vznikají renesanční domy
a paláce. Hrad se v té době proměnil v komfortní sídlo. Roku 1578 byla otevřena latinská
luteránská akademie, vedle zámku a kostela sv.
Mikuláše nejhodnotnější historická budova,
a postavena první ze tří synagog. Plody humanismu představuje dílo utrakvisty Beneše Optáta,
spoluautora první české gramatiky, či mytologie
moravsko–markomanské. I protireformace zde
nalezla výrazné protagonisty, bratry Mikuláše
Sarkandra a Jana Sarkandra, z nichž druhý
byl později kanonizován.
Po Třicetileté válce se město vzpamatovávalo
jen pozvolna, jen zámek dostal novou barokní
tvář ve dvou přestavbách na počátku 18. století.
K nejstarší kulturní vrstvě patří bohaté kulturní
dědictví. Proslula tu nejen literátská bratrstva,
ale i zvonařství mistrů Adama a Jakuba Matouše, stejně jako dílo kantora Františka Sedláčka
a jím založené Jednoty cyrilské. Dědeček Otakara Ostrčila zde v Slovanské besedě poprvé na
Moravě zpíval „Kde domov můj“. Písňové bohatství zvěčnil v „Našich písních“ spoluzakladatel
brněnské Vesny Antonín Vorel. Své orchestry
a sbory zřizují všechny velkomeziříčské spolky.
Leoš Janáček spojil své úsilí v Hlaholu velkomeziříčském, který založil v roce 1901. Tento sbor,
veden osobnostmi odchovanými a uznávanými
Janáčkem, spolupracoval s Jaroslavem Křičkou
či Václavem Kálikem a dosáhl největšího rozmachu koncem 30. let.
V současnosti má město dvanáct tisíc obyvatel.
Většina z nich pracuje ve strojírenství, kosmetickém, elektrotechnickém a potravinářském

průmyslu. Od druhé poloviny 19. století je město
nazýváno městem škol. Vedle gymnázia má
více než stoletou tradicí Hotelová škola Světlá
a Střední škola řemesel a služeb. Zavítáte-li do
Velkého Meziříčí, najdete tu bohatou historii,
krásnou přírodu a přívětivé lidi. Zastavte se
u nás a poznejte město a jeho okolí pěšky, na
kole nebo na lyžích. Máme pro vás připraveny
cyklistické stezky, projížďky na koni, sportovní
rybaření, vyhlídkové lety i lyžařskou sjezdovku s umělým osvětlením. Kulturní organizace
města dnes navazují svou činností na intenzívní
společenský a kulturní život minulosti. Provozují
městskou knihovnu, muzeum, kino i kulturně
společenské centrum Jupiter club. Organizují
výstavy, koncerty a další významné kulturní
akce. Na pestré mozaice kulturního života se
podílí rovněž celá řada souborů a neziskových
organizací.
Rozsáhlou rekonstrukcí Jupiter clubu před
dvěma lety získalo město moderní, multifunkční
kulturní prostory, o kterém se říká, že je nejkrásnějším kulturním sálem celé Moravy.
Jedním z vrcholů sezóny je ve Velkém Meziříčí
tradiční Evropský festival filosofie. Letos si město připomíná 700 let od první zmínky o farním
kostele sv. Mikuláše, a tak i letošní, už jedenáctý
ročník festivalu toto významné výročí reflektuje nejen svým tématem Reformy a revoluce,
ale především obsahem přednášek a seminářů.
Evropský festival filosofie, fenomén, který nemá
ve střední Evropě obdoby už kvůli své tisícové
návštěvnosti, letos proběhne od 8. do 14. června.
Červenec a srpen je zasvěcen ve městě
Velkomeziříčskému kulturnímu létu, ojedinělé
dvouměsíční přehlídce místní i importované
kulturní tvorby pod širým nebem − přímo na náměstí. Začátek září je ve znamení Historických
slavností a regionální akce s více než dvacetiletou tradicí − 4 klíče k velkomeziříčské bráně.

Velké Meziříčí received its name from its favourable position at the site where watercourses
intersected the ancient trade routes. From the
13th century, it grew as the administrative centre
of the expansive dominium under the Romanesque-gothic castle of the lords of a powerful
aristocratic house.
The town’s buildings, where renaissance houses
and palaces have been erected on the originally
gothic floor plans, bear witness to the prosperity of the town in the period from the 15th century
to the start of the 17th century. The castle was
transformed into a comfortable aristocratic seat
at that time. In 1578, the Latin Lutheran Academy
was opened next to the château and the Church
of St. Nicholas, the town’s most valuable historical
building, and the first of three synagogues were
built. The fruits of humanism are represented by
the work of the Utraquist Beneš Optát, the coauthor of the first Czech grammar, or by the
Moravian-Markoman mythology. The counterreformation also had its significant protagonists here: the brothers Mikuláš Sarkander and
Jan Sarkander, the second of whom was later
canonised.
The town recovered only gradually after
the Thirty Years War: only the château received
a new baroque appearance during two sets
of renovations at the start of the 18th century. The
rich cultural heritage belongs to the town’s oldest
cultural layer. Not only the literary brethren were
celebrated here, but also the bell founding of the
master craftsmen Adam and Jakub Matouš, as
was the work of the cantor František Sedláček and
the Cyrillic Associations which he established.
The grandfather of Otakar Ostrčil sang the Czech
national anthem “Kde domov můj” for the first
time in Moravia here at the Slovanská beseda.
The co-founder of Vesna in Brno, Antonín Vorel,
increased our choral wealth in “Our Songs”. All
Velké Meziříčí associations established their own
orchestras and choirs. Leoš Janáček was involved
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in “Hlahol velkomeziříčský” which he established
in 1901. This choir led by individuals trained and
acknowledged by Leoš Janáček cooperated with
Jaroslav Křička or Václav Kálik and it achieved its
greatest success at the end of the 1930s.
At present, the town has twelve thousand
inhabitants. Most of them work in the engineering, cosmetic, electrotechnical and foodstuffs
industries. Since the second half of the 19th
century, Velké Meziříčí has been called a town
of schools. As well as the grammar school, the
Světlá Hotel School and the Secondary School
of Crafts and Services have a more than onehundred-year tradition.
If you visit Velké Meziříčí, you will find a rich
history, beautiful nature and friendly people.
Come and visit us and get to know the town
and its environs on foot, by bicycle or on skis.
We have prepared cycle trails, equestrian trails,
sports fishing, sightseeing flights and a ski slope
with artificial lighting. The town’s cultural organisations have continued their activities based on
the intensive social and cultural life of the past.
They operate the town library, the museum, the
cinema and the Jupiter Club cultural and social
centre. They organise exhibitions, concerts and
further significant cultural events. A number
of ensembles and non-profit organisations are
involved in the town’s mosaic of cultural life.
We would like to take this opportunity to invite
you to a number of our events. Lovers of good
food and drink enjoy the traditional May
“Gastronomy Day” event. Do not miss the
11th annual European Festival of Philosophy
with leading philosophers, with whom you
can discuss the given topics.
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Žďár
nad Sázavou
www.zdarns.cz
www.zamekzdar.cz
www.zelena-hora.cz

08 06
22 06
Osada Žďár nad Sázavou vznikla při
cisterciáckém klášteře založeném Bočkem
z Obřan v roce 1252. O Žďáře jako městečku
se poprvé zmiňuje listina z roku 1293.
Klášter se dostal se svým panstvím v roce
1588 pod pravomoc olomouckého biskupství,
v roce 1606 byl zrušen a přešel přímo do
vlastnictví kardinála Františka z Ditrichštejna.
Ten roku 1607 povýšil městečko Žďár
na město, udělil mu nová privilegia a nový
znak. Dnešní podobu získal bývalý klášter
při rozsáhlých přestavbách za opata Václava
Vejmluvy. Přestavby provedené v duchu
„barokní gotiky“ navrhl Jan Blažej Santini
Aichl. Roku 1784 byl klášter císařem
Josefem II. zrušen. Ve druhé polovině
19. století se ve městě rychle rozvíjí národní
život. Byly založeny první větší podniky,
hlavně obuvnické, a město získává železniční
spojení. Na frontách I. světové války v letech
1914- 1918 zahynula řada občanů města,
kteří padli jako legionáři.
Druhá světová válka silně postihla
město v květnových dnech roku 1945. Bylo
zničeno a poškozeno mnoho domů. Po válce
došlo k prudkému vzrůstu počtu obyvatel
v souvislosti s výstavbou strojírenského
závodu ŽĎAS. Vznikla nová sídliště
a v sedmdesátých letech bylo takřka úplně
přestaveno historické jádro města.
Dnes má město přes 22 tisíc obyvatel.
S památkou UNESCO – poutním kostelem
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
a jako východisko do nejkrásnější části
Českomoravské vrchoviny je stále více
navštěvovaným centrem turistiky. Jsou zde
velké možnosti rekreačního a kulturního
vyžití, jehož přehlídka začíná již prvním
dnem v roce, slavnostním vítáním nového
roku spojeným s novoročním ohňostrojem.
Před velikonočními svátky stovky ochotníků
hrají Pašijovou hru. Hra pojednává o životě,

smrti a vzkříšení Ježíše Krista. 30. dubna se
budeme těšit na žďárskou filipojakubskou
noc. V rekreačním areálu v sídlišti Libušín
probíhá pásmo her a soutěží, volí se MISS
čarodějnice. V rekreačním areálu v sídlišti
Libušín probíhá pásmo her a soutěží, pálí se
čarodějnice. Poslední květnový víkend mohou
návštěvníci areálu zámku nahlédnout do
soukromých zámeckých zahrad. Červen patří
oslavě 410. výročí povýšení Žďáru na město
a festivalu 13 měst Concentus Moraviae
a koncertům vážné hudby. Tradiční hudební
festival Horácky džbánek proběhne v areálu
Zámku Žďár v měsíci srpnu.
A je tu podzím, na Vysočině dozrávají
jeřabiny a právě tato pochutina stojí za
názvem kulturního festivalu Slavnosti jeřabin.
Celý měsíc je návštěvníkům kulturních
zařízení představována výtvarná, hudební
či dramatická tvorba. Druhá sobota v září
patří tradičnímu setkání přátel historie
a kultury žďárskeho kláštera s názvem
Santiniho barokní slavnosti. Poslední
říjnový týden slavíme 100. výročí založení
Československa. V listopadu probíhá v domě
kultury přehlídka středních škol a učilišť
pod názvem Festival vzdělávání. V očekávání
nejkrásnějších svátků v roce můžeme vidět
na náměstí hru o narození Ježíše Krista,
Živý Betlém.

The settlement of Žďár originally grew up
around a Cistercian monastery founded
by Boček of Obřany in 1252. The first written
mention of the community as a small town
is found in a document from 1293. In 1588
the monastery and its domain came under
the control of the bishopric of Olomouc. Then
in 1606 the monastery was shut down and
passed into the direct ownership of Cardinal
Franz Dietrichstein, who in 1607 raised Žďár
to the status of a town, giving it new privileges
and a new emblem. The monastery was
given its present appearance by extensive
remodelling during the term of office of
Abbot Václav Vejmluva (1705-38) in the style
of the “Baroque Gothic”, designed by Blažej
Santini Aichl. Then in 1784 the monastery
was closed by Emperor Josef II. The second
half of the nineteenth century saw a rapid
development of Czech cultural life in Žďár.
The first substantial business enterprises
were founded, mainly in the footwear industry,
and the town acquired a railway connection.
Meanwhile the first major changes were made
in the town’s buildings. Between 1914 and 1918
many citizens of Žďár died as legionnaires
on the fronts in World War I.
And the town was seriously afflicted again in
May 1945 at the end of World War II, with many
buildings destroyed or damaged. In the postwar period there was a steep rise in population
associated with construction of the ŽĎAS
machinery works. New housing developments
were built, and in the 1970s the whole historical
core of the town was almost completely rebuilt.
Today Žďár nad Sázavou has over 22,000
residents. With its Church of St. Jan Nepomucký
(St. John of Nepomuk) on Zelená hora (Green
Mountain) – a landmark protected by UNESCO –
and its position as a gateway to the most
beautiful part of the Vysočina (BohemianMoravian Highlands), Žďár nad Sázavou
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is becoming more and more popular as a centre
of tourism. There are many opportunities
here for recreation and cultural enjoyment,
beginning each year already on January 1 with
a festive welcome to the new year including
a fireworks display.
Before Easter hundreds of amateur actors
present a Passion Play dealing with the life,
death, and resurrection of Jesus Christ.
On 30 April we celebrate the Witch’s Feast:
in the recreational complex in the Libušín
housing development there is a series of
games and competitions, witches are burned
in effigy. Last weekend in May, guests can
visit the private gardens of the château.
June belongs to the Concentus Moraviae
International Music Festival with its concerts
of classical music. The “Horácko Pitcher”
folk-style music festival is held in the complex
of the stately home of Dr. Kinský in August. And
now we come to autumn: rowans ripen in the
Highlands, and this tasty fruit inspires a cultural
event called the Rowan Festival: for a whole
month works of visual art, music, and drama
are presented in the town’s cultural facilities.
On the first September Saturday the traditional
meeting friends of history and culture of the
Žďár monastery is organised under the title
“Monastic night”. In November the House
of Culture hosts an Education Festival devoted
to secondary schools and training centres.
Finally, in expectation of the most beautiful
holidays of the year we can see a play on the
town square about the birth of Jesus Christ
titled A Living Nativity Scene.
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za podporu
∫ Děkujeme
∫ We would like to thank for the support
PATRONKA FESTIVALU ∫ THE PATRONESS OF THE FESTIVAL
Magdalena Kožená, mezzosopranistka ∫ mezzo-soprano
ZÁŠTITU PŘEVZALI ∫ UNDER THE AUSPICES OF
Ilja Šmíd, ministr kultury České republiky ∫ The Minister of Culture of the Czech Republic
Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje ∫ The Governor of the South Moravian Region
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina ∫ The Governor of the Vysočina Region
starostové festivalových měst ∫ The mayors of the festival towns
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZASLOUŽÍ ∫ SPECIAL THANKS GOES TO
rodina Mensdorff-Pouilly z Boskovic ∫ Mensdorff-Pouilly family from Boskovice
rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou ∫ Kinsky family from Žďár nad Sázavou
rodina Podstatzkých-Lichtensteinů z Velkého Meziříčí
∫ Podstatzky-Lichtenstein family from Velké Meziříčí
ČLENOVÉ KLUBU CONCENTUS MORAVIAE
∫ THE MEMBERS OF THE CONCENTUS MORAVIAE CLUB
Dagmar Vobecká, Jana a Petr Svobodovi, Ivana a Pavel Svobodovi, Helena Mittagová,
Walter Moens, Anna a Stanislav Schopfovi, Helena Pískovská
ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY ∫ THE MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES
předseda MUDr. Jan Zbytovský, Vladimír Měrka, Ing. Hana Černochová
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY ∫ THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD
předseda Ing. Petr Svoboda, MUDr. Marie Košťálová, Mgr. Tomáš Třetina
Dále děkujeme za spolupráci všem festivalovým městům a jejich pracovníkům v oblasti kultury
a všem lidem, kteří nezištně pomáhají při přípravě a organizaci festivalu.
∫ We would further like to thank all the festival towns and their employees involved in the area
of culture and all of the people who have selflessly assisted with the preparation and organisation
of the festival.

za podporu
∫ Děkujeme
∫ We would like to thank for the support
Za finanční podpory ∫ For the financial support

Ve spolupráci ∫ In cooperation with

Hlavní partner ∫ The main partner

Mediální partneři ∫ The media partners
Patron ∫ The patron

Mecenáš ∫ Maecenas

Partneři ∫ The partners

Patroni měst ∫ The patrons of the towns
Hlavní mediální partner ∫ The main media partner

2D varianta Základní barevné pozitivní provedení značky

1.1

Varianta 2

Manuál značky České televize Verze 1.1

Varianta 1

Oficiální hotel festivalu ∫ The official festival hotel

2D varianta značky se používá především v Off–Air aplikacích.
Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů).
Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.
Příklady užití na různé podkladové ploše viz 3.4.1.

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

Varianta 1

Varianta 2

pro tisk
CT-V1-lg-cmyk.eps
CT-V1-lg-pantone.eps

pro tisk
CT-V2-lg-cmyk.eps
CT-V2-lg-pantone.eps

pro obrazovku
CT-V1-lg.png

pro obrazovku
CT-V2-lg.png

Výhradní dopravce ∫ The exclusive carrier

Tradiční dodavatel vína ∫ The traditional wine provider

Nadčasový design
Poznejte legendární
vilu

ŠLECHTA
ČESKÝCH ZEMÍ
V EVROPSKÉ
DIPLOMACII
15. 5.— Netradiční prohlídka Erwin Dubský,
— 31. 10. diplomat z Lysického zámku
zámek Lysice
1. 6.—
Výstava Vilém Kinský – diplomat
— 31. 10. ve službách Albrechta z Valdštejna
zámek Benešov nad Ploučnicí

Prohlédněte si splněný sen o bydlení,
který dodnes okouzluje dokonalými
liniemi, vzdušným interiérem a unikátními
technologiemi. Neopakovatelnou atmosféru
Brna můžete zažít i v krásných dobových
kavárnách.

od 21. 7. Nová expozice Dokonalý diplomat.
Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé
hrad a zámek Jindřichův Hradec

Navštivte Brno a objevte perly
funkcionalismu.

ceskozemepribehu.cz

Vila Tugendhat
Brno

hlavní mediální partner

www.npu.cz

mediální partner

ˇ HRANICE
HUDBA LITERATURA – OTEVRENÉ
5.7. – 22.7.2018 Retz / Dolní Rakousko

JOHANN ADOLPH HASSE

´
«DIE PILGER – POUTNICI»

Veranstalter: Verein „Jazzwerkstatt Poysdorf“, Hindenburgstraße 8, 2170 Poysdorf. Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Grafik: KAUTZBEISSER

2018

www.jazzandwine.at

19th International
Jazz Workshop
July 9th-14th, 2018

Sessions & Concerts

SCÉNICKÉ ORATORIUM NA DOBOVÉ NÁSTROJE

Farní kostel sv. Štepána
ˇ
Premiéra: ctvrtek
5. cervence
2018
ˇ
ˇ
ˇ
Další predstavení:
8./12./14./20. a 22. cervence
2018
ˇ
Vždy v 19:30 hod

FESTIVAL Retz

in szene gesungen. in worte gefasst. in landschaft gesetzt.

Teachers: Lori Williams (USA), Renato Chicco (SLO)
Pete McGuinness (USA), Christian Havel (AT)
Bernhard Wiesinger (AT), Joris Dudli (AT)
Milan Nikolic (SRB), Michael Keul (DE)
Daniel Nösig (AT)

INFORMACE A VSTUPENKY

Festival Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz
Tel. +43 (0) 2942 / 22 23-52
office@festivalretz.at, www.festivalretz.at

AUTOHAUS POLKE

2130 Mistelbach, Haydngasse 2b, Tel. 02572/2741
www.polke.at

vítáme nového šéfdirigenta
welcome the new chief conductor

1

18I9I2018
Stadion, 19:00

DVOŘÁK, ADAMS

REICH, ADAMS, GLASS
Maki Namekawa
Dennis Russell Davies

2

8

18 a/and 19I10I2018
Besední dům, 19:30

26I3I2019
Besední dům, 19:30

DEBUSSY, SCHUMANN,
HARRISON

Emanuele Arciuli
Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

Yumi Hwang-Williams
Dennis Russell Davies

3

9

1 a/and 2I11I2018
Stadion, 19:00

BRITTEN, STRAVINSKIJ,
BERNSTEIN
Pavla Vykopalová,
Brian Caspe, Kantiléna,
Český ﬁlharmonický sbor
Brno
Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

4

23, 24 a/and 25I1I2019
Besední dům, 19:30

DVOŘÁK, MOZART,
VOŘÍŠEK

28 a/and 29I3I2019
Besední dům, 19:30

BRAHMS, ADÈS,
KABELÁČ
Yumi Hwang-Williams
Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

10

9 a/and 10I5I2019
Stadion, 19:00

CORIGLIANO, BERLIOZ
Hila Plitmann
Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

11

5

SLAVNOSTNÍ KONCERT
MOZARTOVÝCH DĚTÍ /
CEREMONY CONCERT
OF „MOZART´S CHILDREN“

26I1I2019
Besední dům, 19:00

PLES FILHARMONIE BRNO /
REPRESENTATIVE BALL
OF FILHARMONIE BRNO

Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

6

20, 21 a/and 22I3I2019
Besední dům, 19:30

SCHUBERT/WINBECK,
BRUCKNER
Martin Achrainer
Maki Namekawa
Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

BACHUV
VARHANNÍ
9.
PODZIM
www.bachuvpodzim.cz

16I6I2019
Stadion, 17:00

foto © Andreas H. Bitesnich

The Chief Conductor
in Season 2018|19

23I3I2019
Besední dům, 19:30

Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

IVES, HARRISON,
DVOŘÁK

63. sezona 2018|2019
Koncerty šéfdirigenta

7

www.ﬁlharmonie-brno.cz

CELÝ

RÍJEN

12. srpna
maratonhudby.cz

Maraton
hudby
Brno
Multižánrový
hudební festival

2018
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Akce se koná pod záštitou primátora
statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála
a za finanční podpory statutárního města Brna.

v rámci projektu

organizátoři

Statutární město Brno
finančně podporuje TICmB, p.o.

