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Milí festivaloví návštěvníci,
netajím se tím, že ke kraji jižní Moravy
a Vysočiny mám mimořádně srdečný vztah.
A právě v této oblasti jsou rozeseta překrásná
festivalová města. Většinu z nich dobře znám,
jedno je krásnější než druhé… Určitě jsem
za osmnáct let existence festivalu zazpívala
ve více než polovině festivalových měst.
Jsem velmi ráda, že tuto řadu rozšíříme
letošním koncertem v Moravském Krumlově.
Líbí se mi myšlenka přivážet publiku
do malých měst hudbu provedenou na úrovni
hodné těch nejprestižnějších koncertních
pódií. Concentus Moraviae je navíc festivalem
s poutavou a vždy důsledně propracovanou
dramaturgií, což je pro mě velmi blízké
hledisko. K přijetí nabídky stát se festivalovou
patronkou přispěl také fakt, že jsem stála
i u jeho zrodu: v rámci prvního ročníku v roce
1996 jsem v Předklášteří u Tišnova a v Třebíči
za doprovodu souboru Musica Florea zpívala
Bachovy árie.
Přeji „svému“ festivalu plná hlediště
spokojených posluchačů, kterým nebude
stačit jedno pošimrání paprsky italského
slunce a budou se pravidelně vracet!
Vaše

Dear festivalgoers,
I make no secret of the fact that I have
an exceptionally close relationship with
the regions of South Moravia and Vysočina.
And it is precisely in this area, that the beautiful
festival towns are scattered. I know most
of them well and they are all exceptionally
beautiful. Throughout the eighteen years
of the festival’s existence, I have sung in more
than half of the festival towns and I am very
pleased to be able to add Moravský Krumlov
to that number with this year’s concert.
I like the idea of enticing audiences to small
towns with music performed at the level of many
of the world’s most prestigious concert halls.
Moreover, Concentus Moraviae is a festival
with fascinating and well prepared dramaturgy
which is very close to my heart. My acceptance
of the oﬀer to become the festival’s patron was
also inﬂuenced by the fact that I was there at its
birth: I sang Bach’s arias to the accompaniment
of the Musica Florea ensemble in Předklášteří
u Tišnova and in Třebíč during the festival’s ﬁrst
year in 1996.
I hope that “my” festival will be blessed
with concert halls full of satisﬁed audiences
for whom a single dose of Italian sun will be
insuﬃcient and who will return frequently!
Your
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∫ Mgr. Alena Hanáková

ministryně kultury České republiky
∫ The Minister of Culture of the Czech Republic

Vážení a milí příznivci krásné hudby,

Dear lovers of beautiful music,

při zjištění, že letošní ročník významného
Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae nese podtitul “Italské
slunce“, se ve mně ihned rozlil příjemný pocit
s nádechem tepla, ale zejména s poctivou
příchutí jedinečného hudebního umění.

Upon discovering that the theme for this
year of the signiﬁcant Concentus Moraviae
International Music Festival is “Italian Sun”,
I immediately became eﬀused with a pleasant
feeling imbued with a hint of warmth and
the promise of unique musical artistry.

S pohledem na letošní dramaturgii
jsem navíc získala jistotu, že festival nám
prostřednictvím ojedinělých koncertů nabídne
mnohem více než jen možnost virtuálního
přenosu z České republiky do Itálie. Reálně
nám dovolí na vlastní oči vidět a hlavně slyšet
opravdu ty nejlepší špičkové umělce v oblasti
staré hudby.

Moreover, when I saw this year’s dramaturgy,
I was sure that the festival would oﬀer us much
more than just the opportunity of virtually
transporting ourselves to Italy through
its unique concerts. It will truly allow us to see
with our own eyes and especially to hear
the very best artists in the ﬁeld of early music.

Ráda bych využila tohoto místa a srdečně
poděkovala všem, kteří se na festivalu podílejí.
Buďte si jisti, že Vaše úsilí Vám i samotným
interpretům posluchači jednotlivých
koncertů navrátí svým pozorným poslechem
a neutichajícím potleskem.
A festivalu Concentus Moraviae bych
k jeho plnoletosti popřála, aby neztratil svůj
osobitý směr a vždy si dokázal najít cestu mezi
co nejvíce vnímavých posluchačů.

I would like to take this opportunity to thank
everybody who is involved in the preparation
of the festival. You can be sure that the
audiences at the individual concerts will
reward your eﬀorts and those of the performers
by listening attentively and with relentless
applause.
And as the Concentus Moraviae Festival
comes of age, my wish for it is that the festival
maintains its unique direction and is always
able to ﬁnd a way to the most attentive
audiences.

∫ J. E.

Pasquale D‘Avino

velvyslanec Italské republiky v České republice
∫ The Ambassador of Italy in the Czech Republic

Je pro mne zvláštním potěšením, že mohu
udělit svoji osobní záštitu i záštitu italských
institucí 18. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae.
Je tomu tak nejen proto, že tento festival
se již od svého zrodu v roce 1996 řadí mezi
nejprestižnější události v České republice.
Hlavním důvodem mé radosti je skutečnost,
že letos bude festival oslavou italské hudby.

I am particularly pleased to give my personal
patronage and that of the Italian institutions
to the 18th Concertus Moraviae International
Music Festival , not only because the Festival is
one of the most prestigious events in the Czech
Republic ever since its inception in 1996,
but also because this year it pays tribute
to Italian music.

Právě proto dramaturgie letošního ročníku,
kterou připravil renomovaný interpret
a propagátor staré hudby Václav Luks, nese
podtitul „Italské slunce”. S velkou radostí
jsem přijal zprávu o tom, že účast italských
umělců na festivalu bude velice početná,
a chtěl bych jim všem poděkovat za jejich
významný přínos pro šíření italské kultury
v zahraničí.

“The Italian Sun” is, in eﬀect, the main theme
of this edition, which under the coordination
of Maestro Václav Luks, renowned performer
and promoter of early music; promises
to be full of highly qualiﬁed proposals.
I have learned with great satisfaction that
the presence of Italian artists at the festival
will be particularly rich: I would like to thank
all of them for their important contribution
to the promotion of Italian culture abroad.

Rád bych také blahopřál řediteli festivalu
Davidu Dittrichovi a Mistru Václavu Luksovi
k jejich nádherné myšlence nechat rozeznít
skvosty staré italské hudby v kouzelných
prostorách hradů, zámků a kostelů regionu.

Finally, I wish to congratulate Festival Director
David Dittrich and Maestro Václav Luks
for the brilliant idea of having the jewels
of Italian music resound in the beautiful halls
of the Region’s castles, chateaus and churches.

Přál bych si, aby „italské slunce” ozářilo
jižní Moravu a aby zahřálo srdce početných
návštěvníků koncertů.

I hope that the “Italian Sun” will shine on South
Moravia and warm the hearts of the numerous
concert participants.

S úctou
Yours sincerely
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∫ JUDr. Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů ČR
∫ The President of the South Moravian Region,
The Chairman of the Association of Regions of the Czech Republic

Vážení příznivci hudby,
letos vstupuje hudební festival Concentus
Moraviae již do svého osmnáctého ročníku
a stává se tak symbolicky plnoletým.
Jde o akci, kterou Jihomoravský kraj pro její
význam dlouhodobě ﬁnančně podporuje.
Během celého měsíce června se na řadě míst
jižní Moravy a Vysočiny uskuteční koncerty,
které patří k důležitým kulturním událostem
v daném regionu.
Pořadatelé pro letošní ročník vybrali jako
téma „Italské slunce“ – tedy představení
hudby italských skladatelů, kteří se významně
zapsali do dějin evropské hudby. Jižní
Morava přitom v mnohém Itálii připomíná –
charakterem krajiny, památkami i stylem
života. Věřím proto, že hudba zrozená
pod italským sluncem najde při koncertech
u nás na Moravě své vnímavé a pozorné
posluchače.
Vážené dámy, vážení pánové,
od zahajovacího koncertu na zámku
v Moravském Krumlově až po slavnostní
závěrečný koncert v Luteránském gymnáziu
ve Velkém Meziříčí se spolu s Vámi těším
na měsíc bohatých kulturních zážitků.

Dear music lovers,

∫ MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina
∫ The President of the Vysočina Region

Vážení příznivci hudby,

This year, the Concentus Moraviae music
festival is turning eighteen and as such it has
symbolically reached adulthood. The South
Moravian Region has long provided ﬁnancial
support for this event due to its particular
signiﬁcance. Throughout the entire month
of June, concerts will be held at a number
of venues in South Moravia and Vysočina.
The festival’s concerts always rank among
the most important cultural events in these
two regions.

Vysočina a jižní Morava jsou místa velkých
hudebních osobností světového významu.
Velmi mě těší, že to jsou i místa, kde hudba,
koncerty a festivaly tvoří nedílnou součást
kulturního a společenského života měst
a obcí. Letošní 18. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae je
toho důkazem. Bez série koncertů v podání
špičkových hudebníků ve výjimečných
prostorách zámků, hradů či katedrál si již
nikdo z nás začátek léta nedokáže představit.

The organisers have chosen the theme
of “Italian Sun” for this year’s festival, i.e.
the festival will present the music of Italian
composers who have had a signiﬁcant impact
on the history of European music. At the same
time, South Moravia is also reminiscent of Italy
in many ways thanks to the character of its
landscape, its monuments and its lifestyle.
I therefore believe that the music created under
the Italian sun will ﬁnd many attentive and
perceptive audiences here in Moravia.

Velmi si těchto kulturních akcí vážíme,
stojí za nimi obrovské úsilí organizátorů
a mnohdy až neskutečný talent účinkujících.
Jsem přesvědčen, že festival významně
přispívá k upevnění hudebních tradic našich
regionů a právem se řadí mezi nejvýznamnější
kulturní a společenská setkání. Radě
Kraje Vysočina se i letos podařilo navázat
na dlouhodobou podporu festivalu ﬁnančním
příspěvkem. Pestrá nabídka, vysoká úroveň
a skvěle vybraná místa konání festivalových
koncertů předurčují pro všechny hosty
opravdu nebývalý kulturní zážitek.
Stačí si jen vybrat.

Ladies and gentlemen,
We can look forward to a month of rich cultural
experiences from the opening concert
in the Moravský Krumlov chateau to the oﬃcial
closing concert in the Lutheran Grammar
School in Velké Meziříčí.

Přeji Vám festival přinášející radost
a krásné hudební zážitky.

Dear music lovers,
Vysočina and South Moravia are places
of great musical personalities of international
signiﬁcance. I am very pleased that they
are also places where music, concerts and
festivals constitute an integral part of the
cultural and social life of the towns and
municipalities. This year’s 18th Concentus
Moraviae International Music Festival is proof
of this. None of us could possibly imagine
doing without this series of concerts by
top performers in the exceptional venues
at our chateaus, castles or cathedrals at
the beginning of every summer.
We have great respect for these cultural
events which are the result of signiﬁcant eﬀorts
on the part of the organisers and the incredible
talents of the performers. I am convinced
that the festival contributes to strengthening
the musical traditions in our region and that
it justiﬁably ranks among the region’s most
signiﬁcant cultural and social events. The
Vysočina Regional Authority has also managed
to continue its long-term support of the festival
with a ﬁnancial contribution. The varied
programme, high standard and excellent
selection of venues for the festival concerts
ensures that all of the festival guests will have
a number of exceptional cultural experiences.
All that remains is to choose the concerts.
I wish you a festival which brings you joy
and many beautiful musical experiences.
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∫ Ing. Jaroslav Jakub

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

Vážení milovníci italské i jiné hudby,
tématem letošního 18. ročníku festivalu
Concentus Moraviae zvolili pořadatelé
„Italské slunce”. Co smysluplného
k takovému tématu může připojit generální
partner festivalu, ČEZ – Jaderná elektrárna
Dukovany? Snad jenom to, že slunce je
i otcem a současně matkou energie. Musím se
ale chtě nechtě dostat k příměru získávání
energie jiným, v našich poměrech
efektivnějším způsobem. Štěpení jádra uranu
totiž vydává ohromné množství energie, tepla,
a to trvale, bez ohledu na sluneční svit.
Naši zmodernizovanou elektrárnu chceme
dále bezpečně a spolehlivě provozovat a ruku
v ruce s tím podporovat region elektrárny,
mnohé kvalitní hudební projekty, mezi které
jistě patří festival Concentus Moraviae.
Přeji letošnímu ročníku, všem posluchačům
i interpretům příjemný pobyt „na výsluní“
s někdy potřebným stínem a lehkým hudebním
vánkem. Italští skladatelé si to své „italské
slunce” podmanili už dávno. Nám ostatním se
díky jejich hudbě jistě rozzáří také v našich
srdcích a duších.
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Dear lovers of Italian and other music,
the organisers of the 18th Concentus
Moraviae Music Festival have chosen
“Italian Sun” as this year’s festival theme.
What meaningful can the festival’s general
partner, the ČEZ Dukovany Nuclear Power
Station, add to this theme? Perhaps only the
fact that the sun is both the father and mother
of energy. Despite that, however, I have to reach
for a diﬀerent comparison for the acquisition
of energy which is more eﬀective under our
conditions. After all, the ﬁssion of uranium
atoms emits enormous amounts of energy and
it does so permanently regardless of sunlight.
We wish to continue to operate our
modernised power station safely and reliably
and, hand in hand with that, to support the
power station’s region and a number of high
quality music projects, which deﬁnitely
include the Concentus Moraviae festival.
I wish this year’s festival and all of its
audience members and performers a pleasant
stay “in the sun” with the necessary occasional
shade and a light musical breeze. Italian
composers have long been enchanted by their
“Italian sun” and it will surely light up the hearts
and souls of the rest of us thanks to their music.
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ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
∫ XVIII.
Concentus Moraviae se koná pod záštitou starostů
∫ 18th Concentus Moraviae International Music Festival of 13 Towns
is held under the Auspices of Mayors

Ing. Jaroslav Dohnálek ∫ starosta města Boskovice ∫ Mayor of the Town of Boskovice
Ing. Karel Pačiska ∫ starosta města Bystřice nad Pernštejnem ∫ Mayor of the Town of Bystřice nad Pernštejnem
Zdeněk Kundrata ∫ starosta městyse Doubravník ∫ Mayor of the Township of Doubravník
Ing. Luboš Kuchynka ∫ starosta města Hustopeče ∫ Mayor of the Town of Hustopeče
MUDr. Vojtěch Adam ∫ starosta města Ivančice ∫ Mayor of the Town of Ivančice
Ing. Jaroslav Soukup, MBA ∫ starosta města Jaroměřice nad Rokytnou ∫ Mayor of the Town of Jaroměřice nad Rokytnou
Mgr. František Lukl ∫ starosta města Kyjov ∫ Mayor of the Town of Kyjov
Ing. Luděk Baláč ∫ starosta městyse Lysice ∫ Mayor of the Township of Lysice
Rostislav Koštial ∫ starosta města Mikulov ∫ Mayor of the Town of Mikulov
Mgr. Tomáš Třetina ∫ starosta města Moravský Krumlov ∫ Mayor of the Town of Moravský Krumlov
Vladimír Měrka ∫ starosta města Náměšť nad Oslavou ∫ Mayor of the Town of Náměšť nad Oslavou
Ing. Pavel Perout ∫ starosta města Rájec-Jestřebí ∫ Mayor of the Town of Rájec-Jestřebí
Ing. Ivan Charvát ∫ starosta města Slavkov u Brna ∫ Mayor of the Town of Slavkov u Brna
Jan Schneider ∫ starosta města Tišnov ∫ Mayor of the Town of Tišnov
MVDr. Pavel Heřman ∫ starosta města Třebíč ∫ Mayor of the Town of Třebíč
Ing. Pavel Trojan ∫ starosta města Valtice ∫ Mayor of the Town of Valtice
Ing. Radovan Necid ∫ starosta města Velké Meziříčí ∫ Mayor of the Town of Velké Meziříčí
Ing. Dagmar Zvěřinová ∫ starostka města Žďár nad Sázavou ∫ Mayor of the Town of Žďár nad Sázavou

∫ David Dittrich

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

Milí festivaloví posluchači,
v loňském roce jsem se na tomto místě vyznal
z náklonnosti, kterou chovám k takzvaným „starým“
ročníkům našeho festivalu. Letošní červen tak je
(doufám, že nejen pro mne) jednou dlouhou koncertní
hostinou o 33 lahodných chodech, kterou připravil
renomovaný cembalista a dirigent Václav Luks.
Díky své hluboce fundované interpretační i badatelské
aktivitě na poli barokní hudby si ve světě vytvořil
zvučné jméno. Také proto se na náš festival letos opět
sjede špička hudebníků věnujících se staré hudbě
a na Václavův popud rozzáří nad našimi festivalovými
městy pravé italské slunce.
Opravdu velikou radost mám z toho, že se naší
vzácnou patronkou letošním rokem stává mezzosopranistka Magdalena Kožená, která stála u zrodu
festivalu a která se v průběhu osmnácti let jeho trvání
na pódia festivalových měst pravidelně vrací.
Upřímně děkuji všem partnerům festivalu, kteří
nám i přes stále trvající a všudypřítomné zkracování
kulturních dotací zůstávají věrni. Poděkování patří
festivalovým i hostujícím městům za příjemnou
spolupráci při přípravě festivalu. Děkuji touto
cestou každému, kdo jakkoli přispěl ke vzniku
a hladkému průběhu letošního ročníku MHF 13 měst
Concentus Moraviae.
Jménem celého organizačního týmu Vám, milí
posluchači, přeji třiatřicet hudebních večerů zalitých
italským sluncem.
Na setkání v koncertních hledištích se těší

Dear festivalgoers,
Last year, I took the opportunity to write of my
fondness for our festival’s so-called “early music”
years in this introduction. June of this year will
therefore be (and hopefully not just for me) one long
concert banquet with 33 delicious courses which
have been prepared by the renowned harpsichordist
and conductor Václav Luks. He has made a name for
himself in the world thanks to his highly qualiﬁed
interpretational and research activities in the ﬁeld
of baroque music. For this reason too, our festival will
once again be attended by top musicians involved
in performing early music and the Italian sun will
shine on our festival towns at Václav’s instigation.
I am especially pleased by the fact that the mezzosoprano Magdalena Kožená, who stood at the birth
of the festival and has regularly returned to the stages
of the festival towns throughout the course of its
eigh-teen years, has become our precious patron
this year.
I would sincerely like to thank all the festival’s
partners who have remained faithful to us despite
the ongoing and ever present reductions in cultural
grants. Thanks also go to the festival towns for
their kind cooperation during the preparation
of the festival. I would like to take this opportunity
to thank everybody who has contributed in any
way to the preparation and smooth running of this
year’s Concentus Moraviae International Music
Festival of 13 Towns.
On behalf of the entire organisational team, I would
like to wish you, dear audience members, thirty-three
musical evenings ﬁlled with Italian sun.
I look forward to seeing you at the concert venues.

Setkání starostů v Brně 23. dubna 2013 ∫ Meeting of Mayors in Brno on 23 April 2013 / foto Jiří Sláma
První řada zleva ∫ ﬁrst row from left: Mgr. Tomáš Třetina (starosta města Moravský Krumlov), Rostislav Koštial (starosta města Mikulov),
Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice nad Pernštejnem), Jitka Miková (manažerka festivalu), Ing. Dagmar Zvěřinová (starostka města
Žďar nad Sázavou), MUDr. Vojtěch Adam (starosta města Ivančice), Ing. Luboš Kuchynka (starosta města Hustopeče), Zdeněk Kundrata
(starosta městyse Doubravník), Ing. Luděk Baláč (starosta městyse Lysice)
Druhá řada zleva ∫ second row from left: Ing. Ivan Charvát (starosta města Slavkov u Brna), MVDr. Pavel Heřman (starosta města Třebíč),
Ing. Radovan Necid (starosta města Velké Meziříčí), Ing. Pavel Perout (starosta města Rájec-Jestřebí), Ing. Jaroslav Soukup, MBA (starosta města
Jaroměřice nad Rokytnou), Bc. Antonín Kuchař (místostarosta města Kyjov), Ing. Jaroslav Dohnálek (starosta města Boskovice), Ing. Pavel Trojan
(starosta města Valtice), Jan Schneider (starosta města Tišnov), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou)
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centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.
∫ Mezinárodní
∫ International Centre of Slavic Music Brno
děkuje za podporu organizacím a jednotlivcům:
∫ would like to thank the following organisations
and individuals for their support:

za ﬁnanční podpory ∫ ﬁnancial support

hlavní mediální partner ∫ main media partner

generální partner ∫ general partner

mediální partneři ∫ media partners

oﬁciální partner ∫ oﬃcial partner

ve spolupráci ∫ in co-operation

Istituto Italiano di Cultura
Praga

činnost se v roce 2013 uskutečňuje za ﬁnanční podpory statutárního města Brna
∫ activities of the 2013 year have been ﬁnancially supported by the burgh Brno

výhradní dopravce ∫ exclusive carrier

festival je členem ∫ festival is member of

60
YearsOn

European
Festivals Festivals
Association and the World

zvláštní poděkování zaslouží ∫ special thanks go to
Václav Luks
rodina Mensdorﬀ-Pouilly z Boskovic
rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou
rodina Podtstatských-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí
Anymade Std. a The Bestseller Creative Platform
Tiskárna Helbich, a.s.
děkujeme za podporu členům Klubu přátel festivalu Concentus Moraviae
∫ we would like to thank members of the Friends of the Concentus Moraviae Club
Ing. Jaroslav Mokrý
MUDr. Ivana Svobodová
Miroslava Vrbová
Dr. Jaromír Jánský
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
MUDr. Miloslav Klement, CSc.
Ing. Anna a Ing. Stanislav Schopfovi
dále děkujeme všem organizačním pracovníkům ve festivalových městech a všem lidem,
které není možno na této stránce vyjmenovat a kteří nezištně pomáhají při přípravě
a organizaci festivalu ∫ we would also like to thank all the organisational workers
in the festival towns and all the people who cannot be named individually on these pages
and have selﬂessly assisted during the preparation and organisation of the festival

∫ Jan Pokorný

předseda představenstva a generální ředitel Modré pyramidy
∫ The Chairman of the Board of Directors and
the Managing Director of Modrá pyramida

Vážení a milí přátelé,
dovolte, abych Vám popřál bohaté zážitky
při koncertech Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae, který letos
vstupuje již do své plnoletosti. A jelikož Modrá
pyramida stála u jeho kolébky, chtěl bych při
této příležitosti poděkovat všem organizátorům,
dramaturgům, dirigentům i hudebníkům, jejichž
zásluhou si festival vydobyl svébytné postavení
mezi prestižními kulturními akcemi v České
republice i v celé Evropě. Velice si cením nejen
toho, že vždy představuje osobitý pohled
na vybrané hudební téma prostřednictvím
vynikajících umělců z celého světa, ale
především toho, že díky němu ožívají sály zámků,
hradů, kostelíků i katedrál měst a městeček
jižní Moravy a Vysočiny.

HRAJEME DO NOT
VAŠIM FINANCÍM
infolinka 800 101 554

www.modrapyramida.cz

Troufám si říct, že vztah Modré pyramidy
a festivalu přerostl ve skutečné partnerství,
které je cenné pro obě strany. Stejně tak se
snažíme být blízkým partnerem našim klientům
a pomáhat jim prostřednictvím rozumně
nastavených ﬁnančních plánů ke splnění jejich
snů a představ o budoucnosti. Naši ﬁnanční
poradci jsou na blízku nejen lidem na jižní
Moravě a Vysočině, ale i v ostatních místech
naší republiky, aby dokázali že „Modrá pyramida
hraje do not jejich ﬁnancím“.
Těším se na setkání s Vámi na některém
z unikátních koncertů a přeji našemu festivalu
hodně úspěchů do dalších, již dospělých let.

Dear friends,
I would like to take this opportunity to wish
you many wonderful concert experiences at
the Concentus Moraviae International Music
Festival which has come of age this year.
And given that Modrá pyramida was there
at the festival’s birth, I would also like to take
this opportunity to thank all the organisers,
dramaturges, conductors and musicians who
have worked to ensure that the festival has
acquired a special place among prestigious
cultural events in the Czech Republic and in
Europe. I greatly appreciate the fact that the
festival always presents an original view of
a chosen musical theme with the cooperation
of excellent musicians from around the world,
but especially that the halls of the châteaux,
castles, churches and cathedrals in the towns
and townships of South Moravia and Vysočina
come alive with music thanks to its activities.
I would venture to say that the relationship
between Modrá pyramida and the festival has
grown into a true partnership which is of value
for both parties. In the same way, we also try to
be a close partner to our clients and to assist
them by means of set ﬁnancial plans aimed
at fulﬁlling their dreams and ideas for the
future. Our ﬁnancial advisors are not only close
to the people of South Moravia and Vysočina,
but also to clients in the remaining parts of the
country and it is clear that “Modrá pyramida is
in tune with your ﬁnances”.
I look forward to meeting you at some of the
unique concerts and I wish our festival many
successes in its future adult years.

téma ITALSKÉ SLUNCE
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Pod italským sluncem

Arcangelo Corelli (1653–1713) portrét od Jana Franse
van Douvena ∫ portrait by Jan Frans van Douven

Arcangelo Corelli – Triové sonáty op. 3. (tisk, 1689)
∫ Trio Sonatas Op. 3 (print, 1689)

Pokud bychom měli jmenovat pouze jednoho
z řady skladatelů, jejichž jména jsou spojena
s římskou hudební tradicí, pak oním jménem
musí být Arcangelo Corelli (1653–1713).
Tento skladatel a houslový virtuóz patřil
k nejobdivovanějším a nejrespektovanějším
mistrům instrumentální hudby své doby
a jeho houslové umění našlo svoji reflexi
v několika jeho sbírkách, které se staly
vzorem dokonalé klasické krásy a hudební
harmonie. Arcangelo Corelli, od jehož smrti
uplynulo v lednu tohoto roku 300 let, se
stal letošním symbolickým rezidenčním
skladatelem festivalu a jeho hudba zazní
na řadě koncertů v nejrůznějším kontextu.
Corelliho komorní hudbu představí
houslisté Davide Monti a Luca Giardini
se svými soubory a ukázka z jeho slavné
sbírky Concerti grossi op. 6 pak zazní
na závěrečném koncertě s orchestrem
Collegium 1704. Ozdobou tohoto
závěrečného festivalového koncertu
bude sopranistka Martina Janková,
která provede jedno z nedávno objevených
děl Georga Friedricha Händela, zářivě
virtuózní latinskou kantátu Gloria. Tímto
dílem, které vzniklo pravděpodobně v době
Händelova pobytu v Římě v roce 1707,
si současně připomeneme, že i umění
dalšího z velkých německých skladatelů

„S určitostí neexistuje na tomto světě místa,
které by poutníkovi připravilo větší radosti
a užitku než Itálie. Tvář této země je obdařena
mnoha zvláštnostmi a četná díla přírody se
vyznačují takovým půvabem, že bychom
hledali jinde v Evropě stěží jim rovná. Itálie
je velkou školou hudby a malířství a skrývá
nejušlechtilejší díla statiky a architektury
od antiky až po současnost“. Těmito slovy
v úvodu svých Poznámek z cesty do Itálie
(Remarks on several parts of Italy) vypočítává
anglický básník, novinář a cestovatel Joseph
Addison (1672–1719) nejdůležitější důvody,
proč by neměl milovník umění opomenout Itálii
ve svých plánech. Pod slovem „současnost“
se zde sice skrývá rok 1705, ale do dnešních
dnů tato slova nepozbyla platnosti. Stejně
jako byl poutník na začátku 18. století
okouzlen rozmanitou krásou a bohatstvím
kulturní tradice jednotlivých regionů Itálie,
tak i účastník naší cesty za italským sluncem
bude žasnout nad pestrou paletou chutí,
barev a vůní, kterou nabízí hudba barokní
Itálie. V průběhu 17. století na Apeninském
poloostrově rozkvetla celá řada zářivých
hudebních center, jejichž lesk zásadně
ovlivnil tvář evropské hudby budoucích
staletí. Rozkvět těchto center byl podmíněn
dílem již po staletí přítomnou kulturní tradicí
a jakýmsi přirozeným smyslem pro krásu,

dílem pak prudkým hospodářským rozvojem
umožněným relativně dlouhým obdobím
míru, který nastal v Evropě po hrůzách
třicetileté války. Cíl představit nejen hudbu,
ale i atmosféru italských měst, která se stala
symbolem rozkvětu barokní kultury, je jednou
z dramaturgických linií letošního ročníku
festivalu Concentus Moraviae.
Jedním z nejbohatších regionů Itálie byla
tradičně Benátská republika, jejíž moc sice
v 17. století již nedosahovala rozmachu, jaký
byl Benátkám dopřán ve středověku, kdy
toto město bezkonkurenčně ovládlo obchod
ve Středomoří, přesto však doba baroka
zastihla „Serenissimu“ („Nejjasnější“),
jak bývala Benátská republika označována,
na vrcholu sil a rozkvětu všech druhů umění.
Se jménem města na laguně se každému
milovníku hudby automaticky vybaví jméno
jednoho z nejslavnějších skladatelů minulých
staletí Antonia Vivaldiho (1678–1741). Díla
tohoto excentrického houslového virtuóza
samozřejmě nesmí v našem italském jídelníčku
chybět a publiku bude jeho umění servírováno
hned v několika chodech. Francouzský soubor
Café Zimmermann ve své české premiéře
provede reprezentativní výběr z virtuózních
instrumentálních koncertů, nejznámější
části rozsáhlého díla Antonia Vivaldiho. Jiný
slavný soubor (navíc křtěný vodou benátské

laguny) Venice Baroque Orchestra se
svým charismatickým uměleckým vedoucím
Andreou Marconem představí svého
krajana jako operního skladatele, který svojí
hudbou dokázal vyjádřit nejhlubší lidské
emoce. Díky tomu, že tlumočníkem těchto
emocí a sólistkou programu nebude nikdo
jiný než mezzosopranistka Magdalena
Kožená, bude tento večer v Rytířském sále
moravskokrumlovského zámku zajisté náležet
k vrcholům letošního festivalu. Vivaldiho
hudba zazní také na koncertě další dobře
známé sólistky – Anny Fusek. Tato výjimečná
ﬂétnistka se však společně se svým souborem
navíc dotkne dalšího z témat, které festival
ve své dramaturgii akcentuje – vlivu italského
živlu a jeho celoevropského vyzařování. Díky
programu souboru Capella Anna můžeme
sledovat, jak velkým inspiračním zdrojem
byla italská hudba pro samotného Johanna
Sebastiana Bacha.
Další z měst, jejichž atmosféru budete
moci prostřednictvím hudby festivalových
koncertů poznat, je Neapol. Hned zahajovací
koncert festivalu představí hudební příběhy
fascinujícího města pod Vesuvem díky
strhující dvojici Marco Beasley – Guido
Morini. V prominentní společnosti italských
měst, jejichž jména se stala synonymem
hudby, pochopitelně nesmí chybět Řím.
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Evaristo Baschenis (1617–1677) zátiší s hudebními
nástroji ∫ still life with musical instruments

Koncertní salón v domově šlechtičen Ospedale della Pietà,
kde po většinu svého života působil Antonio Vivaldi
∫ Concert salon at Ospedale della Pietà, the home for female
oﬀspring of noblemen, where Antonio Vivaldi was employed

1761 Giuseppe Maria Mecatti ∫ erupce Vesuvu nad Neapolí
∫ eruptions of Vesuvius above Naples

bylo zásadně formováno italským vlivem,
hlubokou znalostí italské hudby a blízkým
vztahem s Arcangelem Corellim.
Pokud hovoříme o zaalpských skladatelích,
kteří přijali za vlastní italskou hudební
řeč, nesmíme zapomenout na našeho
Jana Dismase Zelenku (1679–1745). Tomuto
skladateli je věnován ojedinělý projekt
kompletního provedení jeho šesti sonát pro
dva hoboje (v případě třetí sonáty pro housle
a hoboj), fagot a basso continuo. Zelenka
napsal tuto virtuozní a nesmírně náročnou
hudbu pravděpodobně ještě před rokem 1720,
kdy pobýval na studijních cestách ve Vídni
a snad i v Benátkách. Tam se mohl důvěrně
seznámit s moderním italským koncertantním
stylem, který se (notně okořeněný originalitou
Zelenkovy osobnosti) zrcadlí v oslnivé hudbě
jeho sonát. Z výjimečných osobností složený
mezinárodní soubor Ensemble Berlin – Praha
je zárukou jedinečnosti tohoto pozoruhodného
projektu. Dalším projektem sledujícím
středoevropskou (tentokrát moravskou)
stopu je koncert souboru Musica Florea.
Tento již tradiční host festivalu představí
program složený z italského repertoáru slavné
arcibiskupské kapely v Kroměříži a připomene,
že ne nadarmo byla Kroměříž nazývána
moravskou Florencií.
V dramaturgii věnované italské hudbě nesmí

pochopitelně chybět opera. Itálie je kolébkou
opery a dobu začátku 17. století, kdy italští
skladatelé hledali deﬁnici dramatického
spojení slova a hudby, si připomeneme
hned na několika koncertech. Na dvou
koncertech přivítáme jednu z největších
hvězd italské barokní opery – sopranistku
Robertu Invernizzi. V dílech Giulia Cacciniho,
Giacoma Carissimiho nebo Claudia
Monteverdiho budeme obdivovat, jak dokonale,
niterně a bez okázalé virtuozity dokázali tito
mistři nechat splynout sílu slova s výrazem
hudby a nechali vzniknout ve své době
vpravdě „nové hudbě“ („Le nuove musiche“),
která se stala základní estetickou normou
nově vznikajícího žánru opery. Benátskou
operu Francesca Cavalliho Callisto představí
soubor Collegium Marianum v originálním
pojetí: ve spojení se sugestivní krásou loutek
alternativní divadelní skupiny Buchty a loutky.
Nesmíme zapomenout, že Itálie byla
i zemí virtuózních varhaníků a cembalistů,
a jména jako Girolamo Frescobaldi,
Bernardo Pasquini nebo Alessandro
Scarlatti připomeneme klávesovou řadou,
která nabídne recitály osobností, jako je
Andrea Marcon, v unikátním prostředí kostela
Povýšení sv. Kříže v Doubravníku s nově
restaurovanými historickými varhanami, jedním
z nejvzácnějších nástrojů svého druhu u nás,

nebo strhující hru francouzské cembalistky
Céline Frisch. Program souboru Tiburtina
Ensemble nabídne předbarokní hudbu
Hildegardy z Bingenu, jejíž mystická dimenze
je bezpochyby oním klíčem, který otevírá srdce
dnešních posluchačů.
Spiritualita a umění života jsou společně
s hluboce zakořeněným vědomím kulturní
identity charakteristickými rysy italského
kulturního ducha. Věřím, že pokud by se tento
duch v některé části Evropy severně od Alp
mohl cítit jako doma, byla by to právě jižní
Morava. Půvab a rozmanitost krajiny, bohatství
kulturních tradic a schopnost těšit se z darů
života, to jsou pouze některé charakteristiky,
které spojují jižní Moravu s Itálií. Věřím,
že italské slunce najde přímou cestu do srdcí
návštěvníků koncertů letošního ročníku
festivalu a přinese jim mnoho radosti.
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“There is certainly no place in the world,
where a man may travel with greater pleasure
and advantage, than in Italy. One ﬁnds
something more particular in the face
of the country, and more astonishing in the
works of nature, than can be met with in any
other part of Europe. It is the great school
of music and painting, and contains in it
all the noblest productions of statuary and
architecture, both ancient and modern.” With
these words the English poet, journalist and
traveller Joseph Addison (1672–1719) set
out the most important reasons as to why art
lovers should be sure to include Italy in their
travel plans in the introduction to his Remarks
on Several Parts of Italy. In this case, he was
admittedly talking about the year 1705, but
these words have yet to lose their validity for
all that. Just as travellers at the beginning of
the 18th century were enchanted by the varied
beauty and wealth of the cultural traditions
in the individual regions of Italy, so too will the
participants in our journey in search of Italian
sun marvel at the diverse pallet of ﬂavours,
colours and aromas which baroque Italy has
to oﬀer. During the course of the 17th century,
an entire series of brilliant musical centres
ﬂourished on the Apennine Peninsular and they
signiﬁcantly inﬂuenced the face of European
music in the centuries to come. The blossoming

of these centres was conditional upon the
cultural traditions and natural sense of beauty
which had existed for centuries and the rapid
economic boom which enabled a relatively
long period of calm in Europe after the horrors
of the Thirty Years War. The goal of presenting
not only the music, but also the atmosphere
of the Italian cities which became the symbol
of this blossoming of baroque culture is one
of the dramaturgical lines for this year’s
Concentus Moraviae festival.
The Republic of Venice was traditionally
one of the richest regions in Italy. Its power
was admittedly no longer as high in the
17th century as it had been in the Middle
Ages when the city was unrivalled in its
control of the Mediterranean, but the period
of the baroque found “La Serenissima”
(“the most serene”), as the Republic of Venice
was called, at the peak of its strength and
amidst the blossoming of all types of art.
Everybody automatically connects Antonio
Vivaldi (1678–1741), one of the most famous
composers of the past, with the name of the
city on the lagoon. The works of this eccentric
violin virtuoso naturally cannot be omitted
from our Italian menu and his art will be served
to audiences in several courses. The French
Café Zimmermann ensemble will perform
a representative selection of the virtuosic

instrumental concertos, the best known
of the extensive works of Antonio Vivaldi,
in its Czech premiere. Another famous ensemble
(moreover one which has been baptised
in the water of the Venice Lagoon), the Venice
Baroque Orchestra with its characteristic
artistic director Andrea Marcon, will present
its countryman as an operatic composer
who managed to express the deepest human
emotions with his music. Thanks to the fact
that the interpreter of these emotions and
the programme’s soloist will be none other than
the mezzo-soprano Magdalena Kožená, this
evening in the Knights’ Hall of the Moravský
Krumlov chateau promises to be one of the
festival’s highlights. Vivaldi’s music will also
resound at a concert of the well-known soloist,
Anna Fusek. However, this exceptional ﬂautist
and her ensemble will also touch on further
themes which the festival will accent in
its dramaturgy: the inﬂuence of the Italian
element and its Europe-wide radiance. As such,
the programme of the Capella Anna ensemble
will also demonstrate how great a source
of inspiration Italian music was for Johann
Sebastian Bach.
Another of the towns, whose atmosphere
you will have the opportunity to get to know
through the music of the festival’s concerts,
is Naples. The opening concert will present
the musical stories of this fascinating city
under Vesuvius via a performance of the
impressive duo of Marco Beasley and Guido
Morini. Naturally, Rome cannot be left out of
the prominent company of Italian cities whose
names have become synonymous with music.
If we were to name just one of the large number
of composers whose names are associated
with the Roman musical tradition, then that
name would have to be Arcangelo Corelli
(1653–1713). This composer and violin virtuoso
was one of the most admired and respected
masters of instrumental music of his age and
his violin art has been reﬂected in several
collections which have become examples

∫ 22

CONCENTUS MORAVIAE

téma ITALSKÉ SLUNCE

Under the Italian Sun

of perfect classical beauty and musical
harmony. Arcangelo Corelli, who died 300 years
ago in January, has become this year’s
symbolic composer in residence for the festival
and his music will resound at a number of
concerts in various contexts. Corelli’s chamber
music will be performed by the violinists
Davide Monti and Luca Giardini with their
ensembles and they will perform an excerpt
from his famous collection of Concerti grossi
op. 6 with the Collegium 1704 orchestra
at the closing concert. This closing concert
will also be adorned by the soprano Martina
Janková who will perform one of the recently
discovered works by Georg Friedrich Händel,
the brilliantly virtuosic Latin cantata Gloria.
This work, which was probably written during
the period of Händel’s stay in Rome in 1707,
will also remind us of the fact that the art of
another of the great German composers was
fundamentally inspired by the Italian inﬂuence,
a deep knowledge of Italian music and a close
relationship with Arcangelo Corelli.
When speaking of transalpine composers
who accepted the Italian musical language
as their own, we must not forget our own
Jan Dismas Zelenka (1679–1745). The unique
project of the complete performance of his six
sonatas for two oboes (and for violin and oboe
in the case of the third sonata), bassoon and
basso continuo is dedicated to this composer.
Zelenka probably wrote this virtuosic and
extremely demanding music prior to 1720, when
he went on a study trip to Vienna and possibly
even to Venice. There, he was able to become
closely acquainted with the modern Italian
concerto style which is (considerably spiced
up with the originality of Zelenka’s personality)
reﬂected in the brilliant music of his sonatas.
The Ensemble Berlin – Praha consisting
of exceptional personalities constitutes
a guarantee of the uniqueness of this
remarkable project. A further project following
the Central European (this time Moravian)
trail will be a concert by Musica Florea.
∫ 23

This by now traditional guest of the festival
will present a program consisting of the Italian
repertoire of the famous archbishop’s ensemble
in Kroměříž and we will be reminded that it
was not for nothing that Kroměříž was known
as the Moravian Florence.
Dramaturgy dedicated to Italian music
cannot, of course, omit opera. Italy is the cradle
of opera and the period of the beginning of the
17th century when Italian composers were
looking to deﬁne the dramatic combination
of words and music will be recalled in
a number of concerts. We will welcome
one of the biggest stars of Italian baroque
opera, the soprano Roberta Invernizzi, at
two concerts. The works of Giulio Caccini,
Giacomo Carissimi or Claudio Monteverdi
will enable us to admire how these masters
were able to combine the power of words with
musical expression ﬂawlessly, inwardly and
without ﬂamboyant virtuosity and to give rise
to a truly “new music” (“Le nuove musiche”)
for their age which became the basic aesthetic
standard for the newly established genre
of opera. The Collegium Marianum will
perform Francesco Cavalli’s Venetian opera
Callisto in its original form: in combination
with the suggestive beauty of the puppets
from the Cakes and Puppets alternative
theatre group.
We must not forget that Italy was also a land
of virtuosic organists and harpsichordists.
We will recall such names as Girolamo
Frescobaldi, Bernardo Pasquini or
Alessandro Scarlatti with a keyboard series
which will oﬀer recitals by personalities such
as Andrea Marcon in the unique environment
of the Church of the Elevation of the Holy Cross
in Doubravník with its newly restored historical
organ, one of the rarest instruments of its type
in this country, or with the brilliant playing
of the French harpsichordist Céline Frisch.
Programme of the Tiburtina Ensemble will oﬀer
pre-baroque music of Hildegard of Bingen;
the mystical dimension of her music is without

doubt the key which will open the hearts
of today’s listeners.
Spirituality and the art of living together
with a deeply rooted awareness of cultural
identity are characteristic features of the Italian
cultural spirit. I believe that, if this spirit could
feel at home in any part of Europe north of the
Alps, it would do so precisely in South Moravia.
The grace and variety of the landscape, the
wealth of cultural traditions and the ability to
ﬁnd joy in the gifts of life are just some of the
characteristics which South Moravia and Italy
share and I am therefore sure that the Italian
sun will ﬁnd a direct path into the hearts of the
visitors attending the concerts of this year’s
festival and that it will bring them joy.
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Přehled koncertů
∫ Concert summary
so 01 06 ∫ sat
Moravský Krumlov

pá 07 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou

pá 14 06 ∫ fri
Boskovice

zámek 19:00 hod. ∫ Chateau 7:00 pm
ACCORDONE
MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice

zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
IVANA BILEJ BROUKOVÁ
soprán ∫ soprano
MARKÉTA CUKROVÁ
mezzosoprán ∫ mezzo-soprano
JAN KREJČA, JAN ČIŽMÁŘ
theorba ∫ theorbo

Zámecký skleník 19:30 hod.
∫ Chateau Glasshouse 7:30 pm
COLLEGIUM MARIANUM
BUCHTY A LOUTKY
JANA SEMERÁDOVÁ
umělecká vedoucí ∫ artistic leader

ne 02 06 ∫ sun
Slavkov u Brna
zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
ACCORDONE
MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice

po 03 06 ∫ mon
Žďár nad Sázavou

kostel sv. Jana Nepomuckého 19:30 hod.
∫ Church of St. John of Nepomuk 7:30 pm
GUIDO MORINI
varhany ∫ organ

út 04 06 ∫ tue
Ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla 19:30 hod.
∫ Church of St. Peter and Paul 7:30 pm
MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice

st 05 06 ∫ wed
Rájec-Jestřebí
zámek 19:30 hod.∫ Chateau 7:30 pm
FRANCO PAVAN
theorba ∫ theorbo

čt 06 06 ∫ thu
Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele 19:30 hod.
∫ Church of St. John the Baptist 7:30 pm
TIBURTINA ENSEMBLE
BARBORA SOJKOVÁ
umělecká vedoucí ∫ artistic leader

čt 06 06 ∫ thu
Bystřice nad
Pernštejnem
kostel sv. Vavřince 19:30 hod.
∫ Church of St. Lawrence 7:30 pm
LUCA SCANDALI
varhany ∫ organ
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ne 09 06 ∫ sun
Lysice
zámek 17:30 a 19:30 hod.
∫ Chateau 5:30 pm and 7:30 pm
ENSEMBLE BERLIN-PRAHA

po 10 06 ∫ mon
Třebíč
kostel Nejsvětější Trojice 19:30 hod.
∫ Church of the Holy Trinity 7:30 pm
MANUEL TOMADIN
varhany ∫ organ

út 11 06 ∫ tue
Tišnov
Předklášteří u Tišnova, bazilika Nanebevzetí
Panny Marie 19:30 hod. ∫ Basilica of the
Assumption of the Virgin Mary 7:30 pm
MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL
violoncello, umělecký vedoucí
∫ cello, artistic leader

st 12 06 ∫ wed
Moravský Krumlov
zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
VENICE BAROQUE ORCHESTRA
ANDREA MARCON
dirigent ∫ conductor
MAGDALENA KOŽENÁ
mezzosoprán ∫ mezzo-soprano

čt 13 06 ∫ thu
Doubravník
kostel Povýšení sv. Kříže 19:30 hod.
∫ Church of the Elevation of the Holy Cross
7:30 pm
ANDREA MARCON
varhany ∫ organ

CONCENTUS MORAVIAE

so 15 06 ∫ sat
Mikulov
zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
COLLEGIUM MARIANUM
BUCHTY A LOUTKY
JANA SEMERÁDOVÁ
umělecká vedoucí ∫ artistic leader

ne 16 06 ∫ sun
Velké Meziříčí
zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
ROBERTA INVERNIZZI
soprán ∫ soprano
CRAIG MARCHITELLI
theorba ∫ theorbo

po 17 06 ∫ mon
Kyjov
Milotice, zámek 19:30 hod.
∫ Chateau 7:30 pm
ROBERTA INVERNIZZI
soprán ∫ soprano
TOMÁŠ KRÁL
baryton ∫ baritone
JAN KREJČA, CRAIG MARCHITELLI
theorba ∫ theorbo

út 18 06 ∫ tue
Žďár nad Sázavou
zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
TOMÁŠ KRÁL
baryton ∫ baritone
JAN KREJČA
theorba ∫ theorbo

út 18 06 ∫ tue
Ivančice

so 22 06 ∫ sat
Tišnov

st 26 06 ∫ wed
Lysice

kostel Nanebevzetí Panny Marie 19:30 hod.
∫ Church of the Assumption of the Virgin
Mary 7:30 pm
koncert laureáta Mezinárodní hudební
soutěže Pražské jaro ∫ Concert of a laureate
of the Prague Spring International
Music Competition
PAVEL SVOBODA
varhany ∫ organ

zahrádka Café U Palce 15:00 hod.
∫ courtyard of the Café “U Palce” 3:00 pm
ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI
∫ AFTERNOON FOR FAMILIES
WITH CHILDERN

zámek 19:30 hod.∫ Chateau 7:30 pm
CÉLINE FRISCH
cembalo ∫ harpsichord

st 19 06 ∫ wed
Hustopeče
evangelický kostel 19:30 hod.
∫ Evangelical Church 7:30 pm
VÁCLAV LUKS
cembalo ∫ harpsichord

čt 20 06 ∫ thu
Bystřice nad
Pernštejnem
Městské muzeum 19:30 hod.
∫ Town Museum 7:30 pm
DAVIDE MONTI
housle ∫ violin
MARIA CHRISTINA CLEARY
arpa doppia

čt 20 06 ∫ thu
Náměšť nad Oslavou
zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
JAROSLAV TŮMA
varhanní pozitiv ∫ organ positive

pá 21 06 ∫ fri
Třebíč
Zadní synagoga 19:30 hod.
∫ Rear Synagogue 7:30 pm
DAVIDE MONTI
housle ∫ violin
MARIA CHRISTINA CLEARY
arpa doppia
RICHARD ŠEDA
cink ∫ cornetto

téma ITALSKÉ SLUNCE

ne 23 06 ∫ sun
Slavkov u Brna

st 26 06 ∫ wed
Jaroměřice
nad Rokytnou

zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
CAFÉ ZIMMERMANN
PABLO VALETTI
housle, umělecký vedoucí
∫ violin, artistic leader
CÉLINE FRISCH
cembalo, umělecká vedoucí
∫ harpsichord, artistic leader

zámek 19:30 hod.∫ Chateau 7:30 pm
CAPELLA ANNA
ANNA FUSEK
ﬂétna, umělecká vedoucí
∫ recorder, artistic leader

po 24 06 ∫ mon
Státní hrad Pernštejn

zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
SEZIONE AUREA
LUCA GIARDINI
housle, umělecký vedoucí
∫ violin, artistic leader

CAFÉ ZIMMERMANN
PABLO VALETTI
housle, umělecký vedoucí
∫ violin, artistic leader
CÉLINE FRISCH
cembalo, umělecká vedoucí
∫ harpsichord, artistic leader

út 25 06 ∫ tue
Kyjov
kostel Nanebevzetí Panny Marie 19:30 hod.
∫ Church of the Assumption of the Virgin
Mary 7:30 pm
CAPPELLA MARIANA
VOJTĚCH SEMERÁD
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

út 25 06 ∫ tue
Boskovice
Zámecký skleník 19:30 hod.
∫ Chateau Glasshouse 7:30 pm
CAPELLA ANNA
ANNA FUSEK
ﬂétna, umělecká vedoucí
∫ recorder, artistic leader

čt 27 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí

pá 28 06 ∫ fri
Valtice
zámek 19:30 hod. ∫ Chateau 7:30 pm
SEZIONE AUREA
LUCA GIARDINI
housle, umělecký vedoucí
∫ violin, artistic leader

so 29 06 ∫ sat
Velké Meziříčí
Luteránské gymnázium 19:30 hod.
∫ Lutheran High School 7:30 pm
COLLEGIUM 1704
VÁCLAV LUKS
dirigent ∫ conductor
MARTINA JANKOVÁ
soprán ∫ soprano
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ne 02 06 ∫ sun
Slavkov u Brna

so 01 06 ∫ sat
Moravský Krumlov
zámek, Rytířský sál, 19:00 hod. ∫ Chateau, Knights Hall, 7:00 pm

zámek, Historický sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Historical Hall, 7:30 pm

Slavnostní zahajovací koncert ∫ Ceremonial opening concert

V rámci Dnů Slavkova ∫ Within the Days of Austerlitz

ACCORDONE

ACCORDONE
Marco Beasley ∫ zpěv ∫ voice
Rossella Croce ∫ housle ∫ violin
Claudia Combs ∫ housle ∫ violin
Fabio Accurso ∫ loutna ∫ lute
Stefano Rocco ∫ barokní kytara ∫ baroque guitar
Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo
Marco Frezzato ∫ violoncello∫ cello
Vito De Lorenzi ∫ rámové bubny ∫ percussions
Guido Morini ∫ cembalo, klavír, umělecký vedoucí
∫ harpsichord, piano, musical director

Marco Beasley ∫ zpěv ∫ voice
Rossella Croce ∫ housle ∫ violin
Claudia Combs ∫ housle ∫ violin
Fabio Accurso ∫ loutna ∫ lute
Stefano Rocco ∫ barokní kytara ∫ baroque guitar
Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo
Marco Frezzato ∫ violoncello∫ cello
Vito De Lorenzi ∫ rámové bubny ∫ percussions
Guido Morini ∫ cembalo, klavír, umělecký vedoucí
∫ harpsichord, piano, musical director

NEAPOLSKÉ PŘÍBĚHY ∫ STORIES OF NAPLES

NEAPOLSKÉ PŘÍBĚHY ∫ STORIES OF NAPLES

Marco Beasley: Ballo de li Sante
Guido Morini: Serenata
Anonym: In galera li panettieri
Pino Daniele: Napule è...
Guido Morini: Tarantella Tapanella
Vito De Lorenzi: Carataranta
Adriano Willaert: Vecchie letrose
Lucio Dalla: Caruso
Anonym: Canzone alla montemaranese
Vincenzo Valente: Tiempe belle
Anonym: Cicerenella

Marco Beasley: Ballo de li Sante
Guido Morini: Serenata
Anonym: In galera li panettieri
Pino Daniele: Napule è...
Guido Morini: Tarantella Tapanella
Vito De Lorenzi: Carataranta
Adriano Willaert: Vecchie letrose
Lucio Dalla: Caruso
Anonym: Canzone alla montemaranese
Vincenzo Valente: Tiempe belle
Anonym: Cicerenella
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po 03 06 ∫ mon
Žďár nad Sázavou

út 04 06 ∫ tue
Ivančice

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 19:30 hod.
∫ Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk at Zelená hora, 7:30 pm

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla, 19:30 hod.
∫ Church of St. Peter and Paul, 7:30 pm

Guido Morini ∫ varhany ∫ organ

Marco Beasley ∫ zpěv ∫ voice

PŮLNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ ∫ MIDNIGHT STORY

Andrea Gabrieli:
Canzon detta Suzanna un jour
Ricercar Arioso
Claudio Merulo:
Toccata Prima
Toccata Sesta
Girolamo Frescobaldi:
Toccata IV
Canzona quarta
Toccata IX
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Severino Corneti: Pígliate l’alma mia
Anonym:
Kyrie cunctipotens (tropus)
Nycholay sollempnia
Deus te salvet Maria
Guillaume Dufay: Vergine bella
Nando Acquaviva ∫ Toni Casalonga: Lamento a Ghjesu
Anonym:
Eufrosina
Magniﬁcat
Marco Beasley: Tu dormi
Anonym: Jesce Sole!
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st 05 06 ∫ wed
Rájec-Jestřebí

čt 06 06 ∫ thu
Hustopeče

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Ceremonial Hall, 7:30 pm

Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele, 19:30 hod.
∫ Church of St. John the Baptist, 7:30 pm

Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo

THEORBA V ITÁLII 17. STOLETÍ: NEZNÁMÉ KRAJINY
∫ THEORBO IN ITALY IN THE 17TH CENTURY: SOME UNKNOWN LANDSCAPES
Girolamo Valeriani:
Allemanda
Corrente
Sarabanda con le sue partite
Passacaglia
Anonym: Aria francese
Angelo Michele Bartolotti:
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Ciaccona
Girolamo Viviani: Corrente
Vincenzo Bernia:
Toccata
Corrente
Toccata
Anonym: Aria di Svezia
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TIBURTINA ENSEMBLE
Barbora Sojková ∫ umělecká vedoucí ∫ artistic leader
Margit Übellacker ∫ psalterium
Hana Blažíková ∫ gotická harfa ∫ Gothic harp

EGO SUM HOMO
HUDEBNÍ VIZE HILDEGARDY Z BINGENU
∫ MUSICAL VISIONS OF HILDEGARD OF BINGEN
Hildegard von Bingen:
Sekvence O, Jerusalem, aurea civitas
Antifona O, tu illustrata
Kyrie eleison
Antifona O, quam mirabilis es
Anonym (13. století ∫ 13th century): Conductus Praemii dilatio
Hildegard von Bingen:
Hymnus Cum vox sanguinis
Antifona O, spectabiles viri
Antifona Nunc gaudeant
Anonym (13. století ∫ 13th century): Conductus Flos in monte cernitur
Hildegard von Bingen:
Antifona O, beata infantia
Responsorium Ave, Maria
Antifona Caritas abundat
Anonym (12. století ∫ 12th century): Conductus Deus misertus hominis
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čt 06 06 ∫ thu
Bystřice nad Pernštejnem

pá 07 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou

kostel sv. Vavřince, 19:30 hod. ∫ Church of St. Lawrence, 7:30 pm

zámek, knihovna, 19:30 hod. ∫ Chateau, Library, 7:30 pm

Luca Scandali ∫ varhany ∫ organ

Ivana Bilej Brouková ∫ soprán ∫ soprano
Markéta Cukrová ∫ mezzosoprán ∫ mezzo-soprano
Jan Krejča, Jan Čižmář ∫ theorba, loutna, barokní kytara
∫ theorbo, lute, baroque guitar

Girolamo Frescobaldi:
Toccata Prima
Aria detta Balletto
Capriccio sopra un soggetto
Bernardo Storace: Passagagli sopra A la mi re
Domenico Scarlatti:
Sonáta G dur K 79 ∫ Sonata in G major K 79
Sonáta d moll K 77 ∫ Sonata in D minor K 77
Sonáta C dur K 159 ∫ Sonata in C major K 159
Johann Sebastian Bach:
Sonáta IV e moll BWV 528 ∫ Sonata IV in E minor BWV 528
Fuga h moll BWV 579 na Corelliho téma
∫ Fugue in B minor BWV 579 on a Theme by Corelli
Koncert d moll BWV 596 podle Antonia Vivaldiho op. 3 č. 11
∫ Concerto in D minor BWV 596 after Antonio Vivaldi Op. 3 No. 11
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AMOR TIRANNO
Lo Sconcertato: Duro ardor
Anonym: Passacaglia
Settimia Caccini: Due luci ridenti
Orazio Michi dell´Arpa: Guarda mio core
Alessandro Ghivizzani: Vago mio viso
Di Parma: Niegami un bacio
Agnolo Conti: Vicino al fonte
Giovanni Girolamo Kapsperger: Toccata
Jacopo Peri: Uccidimi dolore
Giovanni Girolamo Kapsperger ∫ Alessandro Piccinini: Colascione
Giovanni Bettini: Al seren di due ciglia
Anonym: Itene o miei sospiri
Francesco del Niccolino: Tu dormi
Giovanni Girolamo Kapsperger: Canario, Sferraina, Colascione, Villan di Spagna
Anonym: Amor crudo, fior tiranno
Claudio Monteverdi: Pur ti miro, pur ti godo (L´incoronazione di Poppea)
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ne 09 06 ∫ sun
Lysice

po 10 06 ∫ mon
Třebíč

zámek, Velký salón, 17:30 hod. a 19:30 hod.
∫ Chateau, Great Drawing Room, 5:30 pm and 7:30 pm

kostel Nejsvětější Trojice, 19:30 hod. ∫ Church of the Holy Trinity, 7:30 pm
Manuel Tomadin ∫ varhany ∫ organ

ENSEMBLE BERLIN – PRAHA
Dominik Wollenweber ∫ hoboj ∫ oboe
Vilém Veverka ∫ hoboj ∫ oboe
Mor Biron ∫ fagot ∫ bassoon
Jakub Černohorský ∫ housle ∫ violin
Pavel Nejtek ∫ kontrabas ∫ double-bass
Barbara Maria Willi ∫ cembalo ∫ harpsichord

STILE ITALIANO

Jan Dismas Zelenka: Sonáty ZWV 181 ∫ Sonatas ZWV 181
Sonáta IV g moll ∫ Sonata IV in G minor
Sonáta VI c moll ∫ Sonata VI in C minor
Sonáta II g moll ∫ Sonata II in G minor
Sonáta I F dur ∫ Sonata I in F major
Sonáta III B dur ∫ Sonata III in B ﬂat major
Sonáta V F dur ∫ Sonata V in F major

Hans Leo Hassler:
Toccata e Fuga noni toni
Canzon
Mit deinen lieblichen Augen, č. 7 z 15 Intabulací z Turínské tabulatury
∫ No. 7 from 15 Intabulations from the Turin Tablature
Johann Caspar Kerll:
Toccata C dur ∫ Toccata in C major
Capriccio sopra il cucù
Johannes Speth:
Magniﬁcat Primi Toni (7 versus)
Toccata I
Gregorio Strozzi: Elevazione G dur ∫ Elevazione in G major
Georg Muﬀat: Toccata IX ze sbírky ∫ from Apparatus musico-organisticus 1690
Alessandro Scarlatti: Toccata per organo in G
Johann Adam Reincken:
Toccata G dur ∫ in G major
Fuga g moll ∫ Fugue in G minor
Antonio Vivaldi: Koncert C dur RV 265 ∫ Concerto in C major RV 265
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út 11 06 ∫ tue
Tišnov

st 12 06 ∫ wed
Moravský Krumlov

Předklášteří u Tišnova, Porta coeli, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
19:30 hod. ∫ Basilica of the Assumption of the Virgin Mary, 7:30 pm

zámek, Rytířský sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Knights Hall, 7:30 pm

VENICE BAROQUE ORCHESTRA
MUSICA FLOREA
Marek Štryncl ∫ violoncello, umělecký vedoucí ∫ cello, artistic leader
Stanislava Mihalcová ∫ soprán ∫ soprano
Sylva Čmugrová ∫ alt ∫ alto
Jan Ondrejka ∫ tenor
Jaromír Nosek ∫ bas ∫ bass

ITALOVÉ V KROMĚŘÍŽI ∫ ITALIANS IN KREMSIER
Alessandro Poglietti:
Sonata a 8
Sonata a 4
Paolo Germani: Missa Honori Sanctorum
[CM]: Sonata Resurrectionis á 8
Giacomo Francesco Libertini: Sonata á 8
Gasparo Casati: Laetare Syon
Antonio Bertali: Sonata Sublationis
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Andrea Marcon ∫ cembalo, umělecký vedoucí ∫ harpsichord, artistic leader
Magdalena Kožená ∫ mezzosoprán ∫ mezzo-soprano
Antonio Vivaldi:
Sinfonia C dur pro smyčce a basso continuo RV111a
∫ Sinfonia in C major for strings and basso continuo RV111a
Sol da te mio dolce amore z opery ∫ from Orlando furioso
Koncert F dur pro fagot, smyčce a basso continuo RV 488
∫ Concerto in F major for bassoon, strings and basso continuo RV 488
Ho il cor gia lacero z opery ∫ from Griselda
Gelido in ogni vena z opery ∫ from Farnace
Koncert d moll pro smyčce RV 127 ∫ Concerto in D minor for strings RV 127
Georg Friedrich Händel:
Oh, had I Jubals´lyre z oratoria ∫ from Joshua
Scherza infida z opery ∫ from Ariodante
Georg Philipp Telemann: Koncert e moll pro zobcovou a příčnou ﬂétnu,
smyčce a basso continuo TWV 52:e1 ∫ Concerto E minor for recorder, ﬂute,
strings and basso continuo TWV 52:e1
Georg Friedrich Händel: Where Shall I Fly? z oratoria ∫ from Hercules
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čt 13 06 ∫ thu
Doubravník

pá 14 06 ∫ fri
Boskovice

kostel Povýšení sv. Kříže, 19:30 hod.
∫ Church of the Elevation of the Holy Cross, 7:30 pm

COLLEGIUM MARIANUM
BUCHTY A LOUTKY

Andrea Marcon ∫ varhany ∫ organ

ITALŠTÍ VARHANNÍ MISTŘI 17. A 18. STOLETÍ
∫ ITALIAN MAESTRI D‘ORGANO IN 17 TH AND 18 TH CENTURY
Girolamo Frescobaldi:
Toccata V
Canzon III
Toccata IV „per l‘Elevazione“
Bernardo Storace:
Balletto
Ricercare
Ballo della Battaglia
Alessandro Scarlatti: Toccata A dur ∫ Toccata in A major
Bernardo Pasquini:
Variazioni Capricciose
Tre Arie
Introduzione e Pastorale
Domenico Scarlatti:
Sonáta D dur K 287 ∫ Sonata in D major K 287
Sonáta D dur K 288 ∫ Sonata in D major K 288
Sonáta C dur K 159 ∫ Sonata in C major K 159
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Zámecký skleník, 19:30 hod. ∫ Chateau Glasshouse, 7:30 pm
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Jana Semerádová ∫ hudební nastudování ∫ musical direction
Hana Blažíková (Calisto, Věčnost ∫ Eternity) soprán ∫ soprano
Barbora Sojková (Diana, Osud ∫ Destiny) soprán ∫ soprano
Jan Mikušek (Endymion, Příroda ∫ Nature) alt ∫ alto
Tomáš Lajtkep (Merkur) tenor
Tomáš Král (Jupiter) bas ∫ bass

CALISTO
opera Francesca Cavalliho s loutkami o třech dějstvích
∫ Opera by Francesco Cavalli with puppets in three acts
novodobá premiéra ∫ contemporary premiere
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so 15 06 ∫ sat
Mikulov

ne 16 06 ∫ sun
Velké Meziříčí

zámek, Zámecký sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Chateau Hall, 7:30 pm

COLLEGIUM MARIANUM
BUCHTY A LOUTKY

V rámci 7. ročníku Evropského festivalu ﬁlozoﬁe
∫ Within the 7th European Festival of Philosophy

Jana Semerádová ∫ hudební nastudování ∫ musical direction
Hana Blažíková (Calisto, Věčnost ∫ Eternity) soprán ∫ soprano
Barbora Sojková (Diana, Osud ∫ Destiny) soprán ∫ soprano
Jan Mikušek (Endymion, Příroda ∫ Nature) alt ∫ alto
Tomáš Lajtkep (Merkur) tenor
Tomáš Král (Jupiter) bas ∫ bass

CALISTO
opera Francesca Cavalliho s loutkami o třech dějstvích
∫ Opera by Francesco Cavalli with puppets in three acts
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zámek, jídelna, 19:30 hod. ∫ Chateau, Dining Room, 7:30 pm
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Roberta Invernizzi ∫ soprán ∫ soprano
Craig Marchitelli ∫ theorba ∫ theorbo

LA BELLA PIÙ BELLA
Giulio Caccini:
Dolcissimo sospiro
Torna, deh torna
Dalla porta d‘oriente
Giovanni Girolamo Kapsperger:
Capona
Kapsperger
Giacomo Carissimi: Piangete aure, piangete
Bellerofonte Castaldi: Tasteggio soave
Luigi Rossi:
La bella più bella
Mio core languisce
A quel dardo
Giovanni Girolamo Kapsperger: Arpeggiata
Sigismondo D‘India:
Intenerite voi lagrime
Cruda Amarilli
Alessandro Piccinini:
Toccata
Chiaccona
Claudio Monteverdi:
Eri già tutta mia
Ecco di dolci raggi
Quel sguardo sdegnosetto
Si dolce il tormento
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po 17 06 ∫ mon
Kyjov – Milotice

út 18 06 ∫ tue
Žďár nad Sázavou

zámek, Freskový sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Fresco Hall, 7:30 pm

zámek, Barokní sály, 19:30 hod. ∫ Chateau, Baroque Halls, 7:30 pm

Roberta Invernizzi ∫ soprán ∫ soprano
Tomáš Král ∫ baryton ∫ baritone
Craig Marchitelli ∫ theorba ∫ theorbo
Jan Krejča ∫ theorba ∫ theorbo

Tomáš Král ∫ baryton ∫ baritone
Jan Krejča ∫ theorba ∫ theorbo

DOLCISSIMI SOSPIRI

Giovanni Felice Sances: Occhi, occhi miei cari
Benedetto Ferrari: Amor tu m‘hai pur
Giulio Romano: Strana amonia d´amore
Benedetto Ferrari: Son ruinato appassionato
Giovanni Girolamo Kapsperger:
Passacaglia
Ballo
Alma che fai
Disperato dolore
Tuo piangendo i miei passati tempi
Camillo Orlandi: Poi ch‘è tolto
Giovanni Girolamo Kapsperger: Ninna Nanna
Barbara Strozzi:
L’Eraclito Amoroso
Mi fà rider la speranza
Giovanni Felice Sances: O, perduti diletti ﬁamme
Claudio Monteverdi: Se i languidi miei sguardi
Tarquinio Merula: Folle è ben chi si crede
Claudio Monteverdi: Voglio di vita uscir
Giovanni Felice Sances: Viver tra pianti

Giulio Caccini:
Vedrò‘l mio sol
Amor ch’attendi
Tutto il di piango
Movetevi a pietà
Mentre che fra dogli‘e pene
Dalla porta d’oriente
Queste lagrim‘amare
Amor l‘ali
Dolcissimo sospiro
Odi, Euterpe il dolce canto
Bellerofonte Castaldi:
Fantasia detta Pegasea
Cromatica corrente
Perﬁdiosa corrente
Cechina corrente
La follia
Tasteggio soave
Arpeggiata al mio modo
Francesco Corbetta:
Preludio al quinto tono
Passacaglia sopra D
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út 18 06 ∫ tue
Ivančice

st 19 06 ∫ wed
Hustopeče

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

evangelický kostel, 19:30 hod. ∫ Evangelistic Church, 7:30 pm
Václav Luks ∫ cembalo ∫ harpsichord

Koncert laureáta Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro
∫ Concert of a laureate of the Prague Spring International Music Competition
Pavel Svoboda ∫ varhany ∫ organ
Johann Sebastian Bach:
Toccata d moll „Dórská“ BWV 538 ∫ Toccata in D minor “Dorian“ BWV 538
Preludium a fuga d moll BWV 539 ∫ Prelude and Fugue in D minor BWV 539
Canzona d moll BWV 588 ∫ Canzona in D minor BWV 589
Alla breve D dur BWV 589 ∫ Alla breve in D major BWV 589
Fuga h moll BWV 579 na Corelliho téma
∫ Fugue in B minor BWV 579 on a Theme by Corelli
Koncert d moll BWV 596 podle Antonia Vivaldiho op. 3 č. 11
∫ Concerto in D minor BWV 596 after Antonio Vivaldi Op. 3 No. 11

∫ 46
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Girolamo Frescobaldi:
Toccata Seconda
Partite sopra la Monica
Georg Muﬀat: Passacaglia in g
Alessandro Poglietti: Suite sopra la ribelione di Ungheria
Bernardo Pasquini: Capriccio sopra il cucù
Alessandro Poglietti: Toccata sopra assedio Filipsburgo
Georg Friedrich Händel: Suita F dur ∫ Suite in F Major
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čt 20 06 ∫ thu
Bystřice nad Pernštejnem

čt 20 06 ∫ thu
Náměšť nad Oslavou

Městské muzeum, Podkrovní sál, 19:30 hod. ∫ Town Museum, Attic Hall, 7:30 pm

ARPARLA

Jaroslav Tůma ∫ varhanní pozitiv ∫ organ positive

Davide Monti ∫ housle ∫ violin
Maria Christina Cleary ∫ arpa doppia

HRA VE DVOJICI – HLEDÁNÍ RÉTORIKY A TVARU
∫ PLAYING IN A PAIR – SEARCHING FOR RHETORICS AND SHAPE
Heinrich Döbel: Sonata Solo pro fidis č. 1 A dur ∫ No. 1 in A major
Antonio Bertali: Sonata a 2
Gregorio Strozzi: Toccata terza
Georg Muﬀat: Sonáta D dur pro sólové housle ∫ Sonata in D major for violin solo
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli: Sonata seconda La Cesta
Gregorio Strozzi: Sonata prima ò canzona francese del secondo tono naturale
Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta A dur pro housle s doprovodem basu
∫ Sonata in A major for violin solo and bass
Arcangelo Corelli: Sonata III op. V
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zámek, knihovna, 19:30 hod. ∫ Chateau, Library, 7:30 pm

CONCENTUS MORAVIAE

Tarquinio Merula: Sonata cromatica
Bernardo Pasquini: Pastorale
Domenico Scarlatti:
Sonáta C dur L 54 ∫ Sonata in C major L 54
Sonáta c moll L 352 ∫ Sonata in C minor L 352
Sonáta D dur L 463 ∫ Sonata in D major L 463
Sonáta d moll L 413 ∫ Sonata in D minor L413
Sonáta F dur L 297 ∫ Sonata in F major L 297
Sonáta G dur L 82 ∫ Sonata in G major L 82
Sonáta G dur L 90 ∫ Sonata in G major L 90
Carlo Monza: Suita C dur ∫ Suite in C major
Alessandro Marcello: Concerto in D (pro varhany přepracoval
∫ transcription for organ by Johann Sebastian Bach, BWV 974)
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pá 21 06 ∫ fri
Třebíč

so 22 06 ∫ sat
Tišnov

Zadní synagoga, 19:30 hod. ∫ Rear Synagogue, 7:30 pm

zahrádka Café U Palce, 15:00 hod. ∫ courtyard of the Café U Palce, 3:00 pm

Davide Monti ∫ housle ∫ violin
Maria Christina Cleary ∫ arpa doppia
Richard Šeda ∫ cink ∫ cornetto

Ve spolupráci se Sítí mateřských center v rámci kampaně „Táta dneska frčí“
∫ In cooperation with the Network of Maternal Centres within the campagne
”Dad is on the go today“

LA STELLA
Giovanni Paolo Cima: Sonata a 3
Angelo Berardi: Canzone Seconda Il Mondo fa il suo giro op. 7
Tarquinio Merula: Sonata Seconda
Gregorio Strozzi: Toccata de Passagaglia
Giovanni Battista Buonamente: Sonata Quinta a 2
Marco Uccellini: Sonata podle: Toccata Quinta Laura Rilucente op. 4
Giuseppe Scarani: Sonata Sesta a 2 soprani
Giovanni Antonio Pandolfi-Mealli: Sonata Prima La Stella op. 3
Giovanni Battista Fontana: Sonata Undecima

ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI
∫ AFTERNOON FOR FAMILIES WITH CHILDERN
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Pohádky ze Špalíčku divadla Paravánek, písničkář Antonín Jarůšek,
vypravěč příběhů Martin Hak, stanoviště mateřských center, taneční vystoupení
žáků a Junior Band ZUŠ Tišnov, skákací hrad, stavebnice GECCO
∫ Fairytales from a chap-book by the Paravánek theatre, songster Antonín Jarůšek,
storyteller Martin Hak, stands of Maternal Centres, dance performance of pupils
and Junior Band of the Art School Tišnov, bouncy castle, GECCO construction kit
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ne 23 06 ∫ sun
Slavkov u Brna

po 24 06 ∫ mon
Státní hrad Pernštejn

zámek, Historický sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Historical Hall, 7:30 pm

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

Koncert se koná pod záštitou velvyslance Francie v České republice
J. E. Pierra Lévyho ∫ Concert is held under the auspices of the Ambassador
of France in the Czech Republic H. E. Pierre Lévy

Koncert se koná pod záštitou velvyslance Francie v České republice
J. E. Pierra Lévyho ∫ Concert is held under the auspices of the Ambassador
of France in the Czech Republic H. E. Pierre Lévy

CAFÉ ZIMMERMANN

CAFÉ ZIMMERMANN

Pablo Valetti ∫ housle, umělecký vedoucí ∫ violin, artistic leader
Céline Frisch ∫ cembalo, umělecká vedoucí ∫ harpsichord, artistic leader
Mauro Lopes Ferreira, David Plantier, Helena Zemanová ∫ housle ∫ violin
Patricia Gagnon, Lucie Uzzeni ∫ viola
Petr Skalka ∫ violoncello ∫ cello
Luděk Braný ∫ kontrabas ∫ double-bass

Pablo Valetti ∫ housle, umělecký vedoucí ∫ violin, artistic leader
Céline Frisch ∫ cembalo, umělecká vedoucí ∫ harpsichord, artistic leader
Mauro Lopes Ferreira, David Plantier, Helena Zemanová ∫ housle ∫ violin
Patricia Gagnon, Lucie Uzzeni ∫ viola
Petr Skalka ∫ violoncello ∫ cello
Luděk Braný ∫ kontrabas ∫ double-bass

Antonio Vivaldi:
Estro Armonico op. 3 /
Koncert č. 11 d moll pro dvoje housle, violoncello a smyčce, RV565
∫ Concerto No. 11 in D minor for two violins, cello and strings RV565
Koncert č. 10 h moll pro čtvery housle, violoncello a smyčce, RV 580
∫ Concerto No. 10 in B minor for four violins, cello and strings RV 580
Koncert č. 9 D dur pro housle a smyčce, RV 230
∫ Concerto No. 9 in D major for violin and strings RV 230
Koncert G dur pro violoncello a smyčce, RV 414
∫ Concerto in G major for cello RV 414
Koncert č. 8 a moll pro dvoje housle a smyčce, RV 522
∫ Concerto No. 8 in A minor for two violins and strings RV 522

Antonio Vivaldi:
Estro Armonico op. 3 /
Koncert č. 11 d moll pro dvoje housle, violoncello a smyčce, RV565
∫ Concerto No. 11 in D minor for two violins, cello and strings RV565
Koncert č. 10 h moll pro čtvery housle, violoncello a smyčce, RV 580
∫ Concerto No. 10 in B minor for four violins, cello and strings RV 580
Koncert č. 9 D dur pro housle a smyčce, RV 230
∫ Concerto No. 9 in D major for violin and strings RV 230
Koncert G dur pro violoncello a smyčce, RV 414
∫ Concerto in G major for cello RV 414
Koncert č. 8 a moll pro dvoje housle a smyčce, RV 522
∫ Concerto No. 8 in A minor for two violins and strings RV 522
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út 25 06 ∫ tue
Kyjov

út 25 06 ∫ tue
Boskovice

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

CAPPELLA MARIANA
Hana Blažíková, Barbora Sojková ∫ soprán ∫ soprano
Vojtěch Semerád ∫ tenor, umělecký vedoucí ∫ tenor, artistic leader
Tomáš Král ∫ baryton ∫ baritone
Jaromír Nosek ∫ bas ∫ bass
Katalin Ertsey ∫ renesanční loutna, theorba ∫ Renaissance lute, theorbo

ZEFIRO TORNA
Claudio Monteverdi:
V. Libro de madrigali /
Cruda Amarilli
O Mirtillo, Mirtill‘anima mia
Era l’anima mea
Ch’io t’ami
Deh, bella e cara
Ma tu più che mai dura
Troppo ben puo
Amor se giusto sei
T‘amo mia vita!
Bellerofonte Castaldi: Tasteggio Soave
Sigismondo d’India: Cruda Amarilli
Camillo Orlandi: Piangete occhi miei lassi
Claudio Monteverdi:
VI. Libro de madrigali /
Lamento d’Arianna
Zeﬁro torna
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Zámecký skleník, 19:30 hod. ∫ Chateau Glasshouse, 7:30 pm
Koncert hejtmana Jihomoravského kraje
∫ Concert of the President of the South Moravian Region

CAPELLA ANNA
Anna Fusek ∫ ﬂétna, umělecká vedoucí ∫ recorder, artistic leader
Jana Chytilová, Jiří Sycha, Anne Poppe, Andreas Pfaﬀ, Martin Kalista,
Prisca Stalmarski ∫ housle ∫ violin
Dorian Wetzel ∫ viola
Jule Hinrichsen ∫ violoncello ∫ cello
Wieland Bachmann ∫ kontrabas ∫ double-bass
Sebastian Wienand ∫ cembalo ∫ harpsichord
Jan Krejča ∫ loutna ∫ lute

ITALSKÝ BACH ∫ ITALIAN BACH
Antonio Vivaldi:
Koncert C dur pro smyčce a basso continuo RV 114
∫ Concerto in C major for strings and basso continuo RV 114
Koncert C dur pro zobcovou ﬂétnu, smyčce a basso continuo RV 444
∫ Concerto in C major for recorder, strings and basso continuo RV 157
Koncert g moll pro smyčce a basso continuo RV 157
∫ Concerto in G minor for strings and basso continuo RV 157
Koncert C dur pro zobcovou ﬂétnu, smyčce a basso continuo RV 443
∫ Concerto in C major for recorder, strings and basso continuo RV 443
Johann Sebastian Bach:
Italský koncert BWV 971 pro zobcovou ﬂétnu, smyčce a basso continuo
∫ Italian concerto BWV 971 for recorder, strings and basso continuo
Koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo BWV 1043
∫ Concerto for two violins, strings and basso continuo BWV 1043
Johann Sebastian Bach / Antonio Vivaldi: Koncert g moll pro zobcovou ﬂétnu,
smyčce a basso continuo RV 316/BWV 975 ∫ Concerto in G minor for recorder,
strings and basso continuo RV 316/BWV 975

CONCENTUS MORAVIAE
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st 26 06 ∫ wed
Lysice

st 26 06 ∫ wed
Jaroměřice nad Rokytnou

zámek, Velký salón, 19:30 hod. ∫ Chateau, Great Drawing Room, 7:30 pm

CAPELLA ANNA

Céline Frisch ∫ cembalo ∫ harpsichord
Domenico Scarlatti: Sonáty K 118 a 119 D dur ∫ Sonatas K 118 and 119 in D major
Azzolino della Ciaja: Sonata Prima G dur ∫ in G major
Domenico Scarlatti: Sonáty K 132 a 133 C dur ∫ Sonatas K 132 and 133 in C major
Sonáty K 415 D dur a K 141 d moll ∫ Sonatas K 415 in D major and K 141 in D minor
Sonáty K 213 a K 9 d moll ∫ Sonatas K 213 and K 9 in D minor
Francesco Durante: Studio Primo g moll ∫ in G major
Domenico Scarlatti: Sonáta K 30 g moll ∫ Sonata K 30 in G minor
Francesco Durante: Studio Terzo
Domenico Scarlatti: Sonáty K 215 a K 216 E dur
∫ Sonatas K 215 and K 216 in E major
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zámek, Sál předků, 19:30 hod. ∫ Chateau, Hall of the Parentage, 7:30 pm

CONCENTUS MORAVIAE

Anna Fusek ∫ ﬂétna, umělecká vedoucí ∫ recorder, artistic leader
Jana Chytilová, Jiří Sycha, Anne Poppe, Andreas Pfaﬀ, Martin Kalista,
Prisca Stalmarski ∫ housle ∫ violin
Dorian Wetzel ∫ viola
Jule Hinrichsen ∫ violoncello ∫ cello
Wieland Bachmann ∫ kontrabas ∫ double-bass
Sebastian Wienand ∫ cembalo ∫ harpsichord
Jan Krejča ∫ loutna ∫ lute

ITALSKÝ BACH ∫ ITALIAN BACH
Antonio Vivaldi:
Koncert C dur pro smyčce a basso continuo RV 114
∫ Concerto in C major for strings and basso continuo RV 114
Koncert C dur pro zobcovou ﬂétnu, smyčce a basso continuo RV 444
∫ Concerto in C major for recorder, strings and basso continuo RV 157
Koncert g moll pro smyčce a basso continuo RV 157
∫ Concerto in G minor for strings and basso continuo RV 157
Koncert C dur pro zobcovou ﬂétnu, smyčce a basso continuo RV 443
∫ Concerto in C major for recorder, strings and basso continuo RV 443
Johann Sebastian Bach:
Italský koncert BWV 971 pro zobcovou ﬂétnu, smyčce a basso continuo
∫ Italian concerto BWV 971 for recorder, strings and basso continuo
Koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo BWV 1043
∫ Concerto for two violins, strings and basso continuo BWV 1043
Johann Sebastian Bach / Antonio Vivaldi: Koncert g moll pro zobcovou ﬂétnu,
smyčce a basso continuo RV 316/BWV 975 ∫ Concerto in G minor for recorder,
strings and basso continuo RV 316/BWV 975
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čt 27 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí

pá 28 06 ∫ fri
Valtice

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Ceremonial Hall, 7:30 pm

zámek, Taneční sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Dancing Hall, 7:30 pm

SEZIONE AUREA

SEZIONE AUREA
Luca Giardini ∫ housle, umělecký vedoucí ∫ violin, artistic leader
Gian Andrea Guerra ∫ housle ∫ violin
Sebastiano Severi ∫ violoncello ∫ cello
Michele Pasotti ∫ theorba, chitarra ∫ theorbo, chitarra
Filippo Pantieri ∫ cembalo ∫ harpsichord

Z BENÁTEK DO ŘÍMA VE ZLATÉM ITALSKÉM 17. STOLETÍ
∫ FROM VENICE TO ROME IN THE GOLDEN ITALIAN 17 TH CENTURY

Luca Giardini ∫ housle, umělecký vedoucí ∫ violin, artistic leader
Gian Andrea Guerra ∫ housle∫ violin
Sebastiano Severi ∫ violoncello ∫cello
Michele Pasotti ∫ theorba, chitarra ∫ theorbo, chitarra
Filippo Pantieri ∫ cembalo ∫ harpsichord

Z BENÁTEK DO ŘÍMA VE ZLATÉM ITALSKÉM 17. STOLETÍ
∫ FROM VENICE TO ROME IN THE GOLDEN ITALIAN 17 TH CENTURY

Giovanni Maria Bononcini: Sonata a tre g moll ∫ in G minor
Giovanni Battista Bassani: Sonata a tre D dur ∫ in D major
Biagio Marini: Sonata sopra Fuggi dolente
Maurizio Cazzati: Sonata a tre La Ranuzza
Giovanni Legrenzi: Sonata a tre La Bonacossa
Girolamo Frescobaldi: Canzon Seconda à 3 Detta la Boccellina
Antonio Veracini: Sonata Prima D dur ∫ in D major
Arcangelo Corelli: Triová sonáta op. 3 č. 7 ∫ Trio sonata Op. 3 No. 7

Giovanni Maria Bononcini: Sonata a tre g moll ∫ in G minor
Giovanni Battista Bassani: Sonata a tre D dur ∫ in D major
Biagio Marini: Sonata sopra Fuggi dolente
Maurizio Cazzati: Sonata a tre La Ranuzza
Giovanni Legrenzi: Sonata a tre La Bonacossa
Girolamo Frescobaldi: Canzon Seconda à 3 Detta la Boccellina
Antonio Veracini: Sonata Prima D dur ∫ in D major
Arcangelo Corelli: Triová sonáta op. 3 č. 7 ∫ Trio sonata Op. 3 No. 7
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so 29 06 ∫ sat
Velké Meziříčí
Luteránské gymnázium, 19:30 hod. ∫ Lutheran High School, 7:30 pm
Slavnostní závěrečný koncert ∫ Ceremonial closing concert

COLLEGIUM 1704
Václav Luks ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader
Martina Janková ∫ soprán ∫ soprano
Arcangelo Corelli: Concerto grosso op. 6. č. 1 D dur
∫ Concerto grosso Op. 6 No. 1 in D major
Antonio Vivaldi:
Kantáta ∫ Cantata Vengo a voi luci adorace RV 628
Sinfonia Griselda
Georg Friedrich Händel: Gloria
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∫ Klub přátel festivalu Concentus Moraviae

Vážení přátelé,
máte zájem podílet se na rozvoji hudebního
dění na jižní Moravě a na Vysočině? Chtěli
byste podpořit aktivity festivalu Concentus
Moraviae, který již osmnáct let oživuje
historické prostory regionu prostřednictvím
koncertů klasické hudby i hudby jiných žánrů?
Nabízíme Vám možnost stát se členy
Klubu Concentus Moraviae. Svým členstvím
podpoříte festival a zároveň máte možnost
využívat pestré výhody s členstvím spojené.
Výše Vašeho příspěvku určí kategorii Vašeho
členství a s ní spojené beneﬁty. Pokud byste
se chtěli beneﬁtů vzdát a ﬁnanční částku
darovat, vystavíme Vám potvrzení o darování
a pak si můžete o darovanou částku snížit
daňový základ.
Kategorie členství
Člen 500 Kč – 1 499 Kč
Dárce 1 500 Kč – 4 999 Kč
Patron 5 000 Kč – 9 999 Kč
Mecenáš 10 000 – 19 999 Kč
Anděl 20 000 Kč a více
Podrobné informace o kategoriích členství
na www.concentus-moraviae.cz

Jak se stát členem Klubu přátel MHF
Concentus Moraviae?
1. Zvolte jednu z uvedených kategorií
členství a formu registrace
a) vyplněním online formuláře na webových
stránkách festivalu
b) osobní registrací v kanceláři festivalu
po telefonické domluvě
2. Zvolte formu úhrady ročního
členského příspěvku
a) vkladem na účet v KB 35-4832620227/0100
(jako variabilní symbol uveďte
své datum narození viz vzor 01011965)
b) osobně v kanceláři festivalu po telefonické
domluvě
Po Vaší registraci a uhrazení členských
příspěvků Vám na uvedenou adresu zašleme
členskou kartu Klubu přátel festivalu, která
Vás okamžitě opravňuje k čerpání Vašich
členských výhod a beneﬁtů.
V případě dotazů se obraťte na:
Mezinárodní centrum slovanské hudby
Brno, o.p.s., Monika Nilašová
Polní 6, 639 00 Brno
tel: 542 210 713
e-mail: monika@concentus-moraviae.cz

festival Krajina hudby

22.– 25. 8.
2013 / Telč

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži (NPÚ ÚOP v Kroměříži) vzniklo v roce
2006. K 1. lednu 2013 došlo k restrukturalizaci NPÚ a vznikl zde nový subjekt – Národní památkový ústav,
územní památková správa Kroměříž (ÚPS).
NPÚ ÚPS Kroměříž se sídlem v budově Arcibiskupského zámku pečuje o památkové objekty ve správě státu,
které se nacházejí na území krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského – jedná
se o převážnou část historických zemí Moravy a Slezska. Soubor státních hradů a zámků je jednou z nejcennějších částí kulturního dědictví České republiky a NPÚ ÚPS se zabývá jejich správou, obnovou, propagací
a zpřístupněním veřejnosti. Jedná se o celkem 25 objektů, mezi nimiž jsou dvě památky zapsané na Seznam
světového dědictví UNESCO: Kulturní krajina Lednice-Valtice a Zahrady a zámek v Kroměříži.

Státní zámek Rájec nad Svitavou
Tel.: +42 (0)516 462 062

Tel.: +420 516 432 013
www.zamekrajec.cz
E-mail: rajec@brno.npu.cz

Státní zámek Lysice
Tel.: +420 516 472 235
www.zameklysice.cz
E-mail: lysice@brno.npu.cz

Státní hrad Pernštejn
Tel.: +420 566 566 101
www.hrad-pernstejn.eu
E-mail: pernstejn@brno.npu.cz

Státní zámek Valtice

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

22.8.

23.8.

24.8.

25.8.

Pacora Trio
Jana
Semerádová

Festivalový
orchestr,
Josef Špaček

Jan Špaček

Mirek Lacko
Band

ﬂétna

housle

Státní zámek Milotice

19.00 hod.
zámek, Divadelní sál

19.00 hod.
zámek, Divadelní sál

24.00 hod.
kostel
Jména Ježíš

Ondřej
Havelka
a jeho
Melody Makers

Tel.: +420 518 619 643
www.zamekmilotice.cz
E-mail: milotice@brno.npu.cz

Přeznívání

F. Mendelssohn-Bartholdy,
Á. Piazzolla

Tel.: +420 519 352 423
www.zamek-valtice.cz
E-mail: valtice@brno.npu.cz

housle
Půlnoční koncert

J. S. Bach

19.30 hod.
nádvoří zámku

19.00 hod.
Bar u Lacka
(aula univerzitního
centra)

Speciální
festivalový program

www.krajinahudby.cz

∫ Fotoohlédnutí za XVII. ročníkem festivalu
Concentus Moraviae, téma Kouzlo čísel
∫ Images of the 17th Concentus Moraviae Festival,
theme
Magic of Numbers
02 06 – 30 06 2012
foto ∫ photo ∫ Jiří Sláma
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∫ Concentus Moraviae 2014
Národní hudba a identita
v měnící se společnosti —
Česká republika,
Norsko a Španělsko

Od druhé poloviny 19. století hledali
a vyvíjeli skladatelé v řadě evropských zemí
výraznou národní hudební řeč, přijímanou
doma i v zahraničí jako charakteristický
a reprezentativní příspěvek jejich zemí
do kánonu evropské klasické hudby. Vznik
tzv. „národních“ škol, hledání a vytváření
jedinečných kořenů v rámci existujících
modelů, patří k nejpozoruhodnějším
příběhům novodobé evropské kultury. Po dobu
bezmála jednoho sta let je na nich možno
sledovat různé modely hledání národního
jazyka v hudbě, od zapracovávání postupů
folklórních hudebních tradic přes tematickou
svázanost s výraznými národními událostmi
nebo osobnostmi, až po zneužívání hudby
představiteli totalitních států pro účely
nejrůznějších forem nacionalismu, které
vyvrcholilo v období druhé světové války
a v případě zemí sovětského bloku doznívalo
ještě po celá 50. léta. Jakkoliv je zřejmé, že
tento proces je v klasické hudbě již po mnoho
desetiletí ukončený, příslušnost k „národním
školám“ hraje při chápání tvorby skladatelů
tohoto období silnou roli dodnes.
Česká republika, Norsko a Španělsko
reprezentují tři geograﬁcky i historicky
zcela rozdílné země, vykazující mnohé
shody i odlišnosti při vytváření svých
nezaměnitelných, snadno rozpoznatelných
a všeobecně akceptovaných národních stylů.
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Zároveň reprezentují tři kultury, považované
ještě v 19. století často za periferní, ze kterých
však vzešli skladatelé, respektovaní ve století
dvacátém jako zásadní osobnosti evropského
hudebního dění. Zkoumání různých cest
a strategií tohoto vývoje, jakož i prokazatelných
impulsů, které od skladatelů, jako byli
např. Bedřich Smetana, Antonín Dvořák,
Edvard Grieg a Manuel de Falla, přijímali
jejich současníci a následovníci v jiných
evropských zemích, bude tvořit hlavní
dramaturgickou osu programů příštího ročníku
festivalu Concentus Moraviae (a částečně
i jeho partnerského festivalu Janáčkův máj).
K vrcholům festivalu, na kterém vystoupí
kromě špičkových českých interpretů mladé
a střední generace také vynikající hudebníci
ze Španělska a Norska, bude patřit originální
choreograﬁcké zpracování kantáty Kytice
od Bohuslava Martinů.
Aleš Březina, dramaturg
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PARTNER
VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH UDÁLOSTÍ
www.ceskatelevize.cz

ČESKÝ ROZHLAS BRNO
ROZHLAS NAŠÍ MORAVY

BRNO.ROZHLAS.CZ

FM 106,5

J I Ž N Í M O R AVA

FM 93,1

B R N O - M Ě S TO

FM 97,3

Z N O J E M S KO

FM 93,6

H O D O N Í N S KO

FM 97,5
Z L Í N S KO

FM 89,5

V S E T Í N S KO

www.radioservis-as.cz

foto © Felix Broede/DG

Daniel Barenboim

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby
Slavíme dvacáté výročí.
Buďte v harmonii.

 

  

Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8
e-mail: infoh@muzikus.cz, tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127

on-line na http://www.muzikus.cz

KONCERTY
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www.proglas.cz

hudba.proglas.cz/klasika
Výstupní 6, 101 00 Praha 10, tel.: 226 201 630, kristian@kristian.cz, www.kristian.cz

S uhra
So
Souhra

XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
18 TH INTERNATIONAL MUSIC
FESTIVAL OF 13 TOWNS
téma

ITALSKÉ SLUNCE
ITALIAN SUN

theme

01 06 — 29 06 2013

Festivalová města
Hlavní silniční směry
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Boskovice
www.boskovice.cz
www.regionboskovicko.cz

14 06
25 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, kostely
však nejsou jen svědky bohaté historie,
ale každoročně ožívají při pořádání mnoha
kulturních a společenských akcí.
První písemná zmínka o Boskovicích
se vztahuje k 26. srpnu 1222. K tomuto
datu je Jimram z Boskovic (Emmeramus
de Bozcowic) uveden jako svědek na
listině vydané v Olomouci českým králem
Přemyslem Otakarem I. pro řád Německých
rytířů. 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 poháněná 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.
V roce 2013 se město Boskovice připojilo
k oslavám 1150. výročí od příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Ve spolupráci
s dalšími organizacemi je v průběhu roku
připravena řada společenských a kulturních
akcí. K tradičním akcím v Boskovicích
patří Festival Boskovice, konaný od 11. do
14. července, srpnový festival španělské
kultury IBERICA a letos již 10. ročník Husích
slavností, připravený na 21. a 22. září.

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 things 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 structures 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 such 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 been preserved
from the originally massive structure. A point
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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 structure
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.
In 2012, the 790th anniversary of the ﬁrst
written mention of Boskovice will be celebrated.
Museum of Boskovicko and City of Boskovice
in collaboration with other loval organizations
have prepared for this anniversary a series
of events.
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Bystřice
nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

06 06
20 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 a venkovní vyhřívané koupaliště.
Kulturní a společenský život realizuje
zejména kulturní dům, městská knihovna,
městské muzeum a TIC. Návštěvníky města
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. The
year of 1809 written on the building’s façade
documents the year when the town hall was
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established after two older buildings were joined
together. In the period from 2003 to 2008,
the building underwent extensive reconstruction
work and it now oﬀers 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 and the heated outdoor swimming pool.
The town’s cultural and social life is especially
secured by the cultural centre, the town library,
the town museum and the TIC. Visitors to the
town can attend concerts by the “Zpíváš, zpívám,
zpíváme” children’s choir, 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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Doubravník
www.doubravnik.cz

13 06

Městys Doubravník leží v malebném,
zalesněném údolí podél horního toku řeky
Svratky asi 10 km severozápadně od Tišnova.
Osudy Doubravníka jsou těsně spjaty
s osudy pánů z Pernštejna a s klášterem
sester augustiánek, který zde založil Štěpán
z Medlova. Nejstarší dochovaná listina
o Doubravníku je datována 25. září 1208 a je
zároveň nejstarší listinou uloženou v Archivu
města Brna. Doubravník tedy patří mezi
nejstarší obce na Moravě.
V roce 1995 byla v Doubravníku vyhlášena
Městská památková zóna, ve které se nachází
řada kulturních památek. Významnou
památkou je doubravnické náměstí jako celek.
Jádra domů na náměstí pocházejí vesměs ze
17. století. Na náměstí, které bylo centrem
dění celého pernštejnského panství, se po
několik století konaly týdenní trhy – jarmarky.
Nejvýznamnější památkou je však kostel
Povýšení svatého Kříže – dle dostupných
informací třetí stavba kostela v Doubravníku.
Vilém z Pernštejna vyslovil před svou smrtí
roku 1521 přání, aby jeho následovníci
vybudovali na místě starého kostela nový
farní chrám, který by byl současně pohřebním
místem jeho rodu. Jeho přání se začalo
plnit až po 15 letech. Velkolepý chrám
Nalezení sv. Kříže byl postaven ve stylu
pozdní gotiky v letech 1535 – 1557 nákladem
Jana Pernštejna a jeho dvou synů Jaroslava
a Vratislava. Jde o úchvatnou trojlodní stavbu
ze světlešedého mramoru, jejíž interiér je o to
účinnější, že je prosvětlen vysokými okny.
Ze starého vybavení se dochovaly náhrobky
a kamenná křtitelnice: Ostatní výzdoba
pochází až z 18. a 19. století.
V roce 1625 přešel Doubravník do
majetku hraběcího rodu LiechtensteinůCastelcornů, ze kterého pocházel významný
olomoucký biskup Karel (1664 – 1695),
jehož proslulou hudební kapelu v Kroměříži
řídil trubač a skladatel Pavel Vejvanovský
(zemř. 1693). V roce 1710 koupil Doubravník
rod Stockhammerů. A právě za Josefa

Stockhammera byl nahrazen původní pozdně
gotický mobiliář kostela mobiliářem barokním.
Z této doby pochází zejména hlavní oltář
s obrazem Nalezení sv. Kříže z roku 1784
od Franze Antona Maulberstche se sochami
světců od Ondřeje Schweigla. Významným
přírůstkem se staly varhany Jana Výmoly,
postavené roku 1760.
Varhanář Jan Výmola se narodil roku
1722 v Ptení na Hané, v letech 1744 – 1748
se vyučil u brněnského varhanáře Antona
Richtra. Ve druhé polovině 18. století platil
za nejlepšího mistra svého oboru na Moravě,
který spolupracoval s nejlepšími výtvarníky
v Brně. Výmolovy barokní varhany jsou
zasazeny do gotické architektury s takovým
vkusem, že si ani neuvědomujeme stylový
rozdíl mezi nimi a gotickou stavbou. Již pohled
na gotickou kruchtu s barokními varhanami
je úchvatný.
Výmolovy varhany jsou mezi historickými
nástroji na Moravě výjimečné. Velikostí
nepatří k největším, neboť mají na dvou
manuálech a pedálu celkem jen 18 rejstříků.
Mimořádnost Výmolových varhan v Doubravníku spočívá v tom, že se všechny jejich
části dochovaly v původním stavu. Kromě
jednoho rejstříku jsou všechny rejstříky
původní tak, jak je jejich autor postavil v roce
1760. Původní je i mechanicky (rukama
varhaníka) ovládaná traktura (hrací ústrojí)
varhan a čerpací soustava vzduchu. To vše je
zásluhou restaurátora Dalibora Michka a jeho
spolupracovníků, kterým se podařilo během
posledních pěti let pomocí nejmodernějších
postupů zachránit i velmi poškozené části
tohoto nástroje. Z těchto důvodů patří
Výmolovy varhany v Dobravníku k nejlepším
historickým varhanám nejen v Česku, ale
ve střední Evropě vůbec.

The township of Doubravník lies in
a picturesque, forested valley along the upper
reaches of the Svratka River, about 10 km to
the northwest of Tišnov. Doubravník’s past was
closely associated with the Lords of Pernstein
and the convent of the Augustinian Sisters
which was established here by Stephen of
Medlov. The oldest preserved document about
Doubravník is dated 25 September 1208 and
this is also the oldest document stored in the
City of Brno Archive. Doubravník is therefore
one of the oldest municipalities in Moravia.
In 1995, an urban heritage zone containing
a number of cultural monuments was
established in Doubravník. The Doubravník
Square is a signiﬁcant monument in itself.
The houses on the square mostly date from the
17th century. Weekly markets used to be held in
the square and it was the centre of events for
the entire Pernstein estate for several centuries.
However, the most signiﬁcant monument is
the Church of the Elevation of the Holy Cross,
which the available information suggests was
the third church to be built in Doubravník.
Prior to his death in 1521, William of Pernstein
expressed the wish for his descendants to
build a new parish church on the site of the
old church which would also serve as a burial
place for the members of his aristocratic house.
His wish began to be fulﬁlled 15 years later.
The magniﬁcent Church of the Discovery of
the Holy Cross was built in the late gothic style
in 1535-1557 at the expense John of Pernstein
and his two sons Jaroslav and Vratislav.
This involves an impressive triple nave building
made from light grey marble, whose interior
is all the more eﬀective due to the fact that it
is lit by high situated windows. The original
gravestones and the stone font have been
preserved. The other decorations date from
the 18th and 19th centuries.
In 1625, Doubravník became the property
of the ducal House of LiechtensteinCastelcorn, from which the signiﬁcant
Olomouc Bishop Charles (1664-1695) came.
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His renowned musical chapel in Kroměříž was
led by the trumpet player and composer Pavel
Vejvanovský (died 1693). In 1710, Doubravník
was purchased by the House of Stockhammer.
And it was during the period of Josef Stockhammer that the church’s original early gothic
furnishings were replaced with baroque
furnishings. The main altar with a painting
of the Discovery of the Holy Cross by Franz
Anton Maulbertsch dating from 1784 and the
statues of the saints by Ondřej Schweigl are
especially from this period. The most signiﬁcant
addition was, however, the organ by Jan Výmola
which was built in 1760.
The organ maker Jan Výmola was born in
Ptení in Haná in 1722. He apprenticed under the
Brno organ maker Anton Richter in 1744-1748.
In the second half of the 18th century, he ranked
as the best craftsman in his ﬁeld in Moravia
and he worked with the best artists from Brno.
Výmola’s baroque organs were installed in the
baroque architecture with such taste that no
stylistic diﬀerences between them and the
gothic structure are apparent. Just the view
of the gothic organ loft and the baroque organ
is impressive.
Výmola’s organ is exceptional among the
historical instruments in Moravia. It is not
among the biggest, because it has only a total
of 18 stops for two manuals and pedals. It is
exceptional due to the fact that all of its
parts have been preserved in their original
state. Apart from one stop, all of the stops are
originals, just as the author built them in 1760.
The organ’s mechanical linkages (operated
by the organist’s hands) and the air pumping
system are also original. This is all thanks to
the restorer Dalibor Michek and his team who
have been able to save even the most damaged
sections of this instrument during the last ﬁve
years. As such, Výmola’s organ in Doubravník is
one of the best historical organs not only in the
Czech Republic, but also in Central Europe.
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Hustopeče
www.hustopece-city.cz
www.hustopece.eu
www.hustopecsko.net

06 06
19 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 světové 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. K těm tradičním patří březnové Slavnosti
mandloní a vína, Setkání při dechovce
v květnu, červnový festival vážné hudby
Concentus Moraviae, či cyklistické putování
Krajem André. Vyhledávanou událostí jsou
Burčákové slavnosti, které se vždy konají
první víkend v říjnu.

Hustopeče lies in the very centre of South
Moravia, in countryside bathed in warn
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’
lookout tower oﬀering picturesque views
of the countryside was built in the middle
of the almond groves. The entire protected area
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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. These
traditions include the March Almond and Win
Celebrations, the brass music event in May,
June’s Concentus Moraviae classical music
festival or the cycle tour through the André
Countryside. The new wine celebrations which
take place in the ﬁrst weekend in October are
also a popular event.
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Ivančice
www.ivancice.cz
www.kic.ivancice.cz
www.okraslovacispolekivancice.cz
www.parkrena.cz

04 06
18 06
Ivančice jsou historické město, které
neslo dlouhou dobu přízvisko královské.
Geologicky 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 pak na křižovatce tří obchodních cest.
To Ivančice formovalo celá staletí jak
pozitivně, tak negativně do současné podoby.
Pozitivní na této křižovatce bylo, že všechny
karavany a kupci v Ivančicích zastavovali
a přinášeli do města bohatství, které se
projevovalo jeho rozkvětem. Bohužel se zde
zastavovala také všechna vojska a armády,
které přes Moravu a České země procházeli.
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, památky po osídlení Habánů
a křesťanské památky v podobě městské
radnice, rodného domu Alfonse Muchy,
staré kaple sv. Jakuba tyčící se nad městem
nebo zajímavě umístěné 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. Krásným
letním místem je pak ostrov tvořený náhonem
a řekou u Stříbského mlýna, kde se nachází
několik hospůdek, galerie a kavárna, o které
si troufáme říci, že je jedna z nejmalebnějších,
jakou jste kdy navštívili.
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 mají
i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté
vinné korbely.
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 si v této době nejvíce
užijete, ale i proto, že od 17. do 19. května
2013 se konají tradiční slavnosti chřestu.
Jestliže patříte k milovníkům této v Ivančicích
tradiční pochutiny, určitě si zde přijdete
na své. Restaurace i stánky na náměstí
nabízejí chřestové speciality, v centru je
stálý kulturní program a prodej zmiňované
pochutiny v čerstvém stavu.

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.
If you are tired of views and monuments,
you can refresh yourself with a glass
of Ivančice wine, because Ivančice is one
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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
take place in May (in 2013, they will take
place on 17 – 19 May). 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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Jaroměřice
nad Rokytnou
www.jaromericenr.cz
www.zamek-jaromerice.cz

26 06

Město leží v Jaroměřické kotlině
v nadmořské výšce 422 m a žije v něm
4000 obyvatel. Podle legendy byla osada
založena již v roce 1131 přemyslovským
knížetem Jaromírem. Písemné prameny
dokládají vznik tvrze s větším sídlištěm
až na počátku 14. století. V 16. století byla tvrz
přebudována na renesanční zámek, který již
připomíná dnešní dispozici trojkřídlé budovy,
jejíž hlavní křídlo je obráceno k náměstí
a boční křídla ohraničují park.
Jedinečnost Jaroměřic necharakterizuje
pouze jejich vnější výtvarná část. Ve městě
se v 18. století odehrával neobyčejně bohatý
kulturní život. Jan Adam z Questenberka na
zámku soustředil proslulou zámeckou kapelu,
která patřila k nejvýznamnějším své doby.
Zde poprvé zazněla v roce 1730 česky zpívaná
opera „O původu Jaroměřic na Moravě“, kterou
zkomponoval zámecký kapelník a skladatel
František Antonín Míča.
O dvě stě let později přišel do Jaroměřic
na zdejší měšťanskou školu učitel Otokar
Březina, vlastním jménem Václav Jebavý.
V domě, kde básník žil, je umístěno muzeum,
které je nejstarším literárním muzeem
na Moravě. Básník je pochován na místním
hřbitově. Na hrobě je jako náhrobek
umístěno vynikající dílo jeho přítele,
sochaře Františka Bílka, bronzové sousoší
„Tvůrce a jeho sestra Bolest“.
Zámecká budova má dvě patra a půdorys
tvaru písmene H. K hlavnímu křídlu je
připojen kostel sv. Markéty, jehož věže
doplňují zámeckou siluetu. Zámek je v této
podobě jedním z nejvýznamnějších barokních
architektur v Evropě.
Park je rozdělen říčkou Rokytnou na
dvě části. Jeho bližší část je řešena jako
parter ve francouzském stylu, druhá vyznívá
ve volnější krajinné pojetí. Ze zámeckých
interiérů na sebe upozorňují zejména
reprezentační prostory: sál předků
s alegorickou kresbou na klenbě
od F. M. Francia, taneční sál s malbou

od Jeana Baptisty a dochovaným souborem
sedacího nábytku, čínský salonek s intarziemi.
Štuková výzdoba pochází od G. Alﬁeriho
a J. Canoniho. V přízemí zámku byly zřízeny
římské lázně a salla terrena. Zámecký
kostel sv. Markéty vyzdobili K. F. Toepper,
Jean Baptiste a malíř Seglioni.
Na náměstí je sousoší Nejsvětější trojice
a na mostě přes řeku Rokytnou je soubor
barokních soch.
Pravidelné kulturní akce:
∫ srpen - Mezinárodní hudební festival
Petera Dvorského
∫ srpen - Tradiční jaroměřické posvícení
∫ prosinec - Vánoční trhy na zámku

The town lies in the Jaroměřice Basin
at a height of 422 m above sea level and it
is home to 4000 inhabitants. According to
legend, the settlement was established as early
as in 1131 by the Premyslid Prince Jaromír.
However, written sources have substantiated
the establishment of a fortress with a relatively
large settlement at the beginning of the
14th century. The fortress was rebuilt as
a renaissance chateau in the 16th century
as is born out by the layout of the three-wing
building, the main wing of which faces the
square, while the side wings border the park.
However, Jaroměřice’s unique nature of is
not only characterised by its architectural
treasures. The town was also home to
an exceptionally rich cultural life. Jan Adam
of Questenberk brought together a famous
chateau ensemble at the town’s château, which
was the most signiﬁcant of its day. The opera
“The origins of Jaroměřice in Moravia”, which
was sung in Czech and was composed by
the chateau’s ensemble leader and composer,
František Antonín Míča, was ﬁrst performed
here in 1730.
Two hundred years later, the teacher
Otokar Březina, whose real name was
Václav Jebavý, came to the local school in
Jaroměřice. The house where this poet lived
now houses a museum which is the oldest
literary museum in Moravia. The poet is buried
in the local cemetery. A bronze sculpture of
“the Creator and his Sister Pain” made by his
friend, the sculptor František Bílek, has been
placed on the grave as a gravestone.
The chateau building has two storeys
and a ﬂoor plan in the shape of a letter H.
The Church of Saint Margaret, whose
towers supplement the chateau’s silhouette,
is attached to the main wing. The chateau
is one of the most signiﬁcant pieces of
baroque two sections by the Rokytná River.
The nearer section has been designed
as a parterre in the French style while
the second section has been given
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over to a free landscape concept.
Of the chateau’s many interior rooms,
the representative areas especially draw
attention to themselves. These include the Hall
of the Ancestors with an allegorical painting
on the vaulting by F. M. Francius, the dance
hall with a painting by Jean Baptiste and
a preserved set of lounge furniture and the
Chinese Salon with its intarsia work. The stucco
decorations are by G. Alﬁeri and J. Canoni. The
chateau’s ground ﬂoor boasts a Roman spa and
a salla terrena. The chateau church of Saint
Margaret was decorated by K. F. Toepper, Jean
Baptiste and the painter Seglioni.
The square is home to a statue of the Holy
Trinity and the bridge across the Rokytná River
includes a set of baroque statues.
Regular cultural events:
∫ August – The Peter Dvorský International
Music Festival
∫ August – The Traditional Jaroměřice Fete
∫ December – The Christmas markets
at the chateau
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Kyjov
www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.kyjovsko.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz

17 06
25 06
Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli
největším městem a přirozeným kulturním
a 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 instituce
městského úřadu.
Další dominantní stavbou je kostel
Nanebevzetí Panny Marie a ranně barokní
mariánský sloup. Na ulici Palackého najdeme
nejstarší dochovanou budovu ve městě –
renesanční zámeček postavený v roce 1540
a 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 jednou
ze tří regionálních cyklostezek, které
procházejí územím Kyjovska – a jež
jsou součástí ucelené sítě značených
cyklistických tras procházejících všemi
vinařskými podoblastmi jižní Moravy
a okruhy jsou propojeny páteřní Moravskou
vinnou stezkou. Milovníci vína jistě

neopomenou navštívit některý z vinných
sklepů, koštů či vinoték.
Do Kyjova ovšem přijíždějí návštěvníci
především za folklorem a krásami lidových
krojů. Nejvýznamnější přehlídkou lidové
kultury národopisné oblasti Kyjovského
Slovácka je Slovácký rok, festival
s mezinárodním věhlasem, který se koná
jednou za čtyři roky a jehož první ročník
proběhl v roce 1921. Nejvýznamnější
národopisná slavnost regionu tak již
91 let přivádí do srdce Slovácka tisíce
příznivců národopisu z celé České republiky
i ze zahraničí. Kyjov ale nabízí širokou paletu
kulturních i sportovních akcí celoročně.
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 vážné
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. Na nashledanou v Kyjově!

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
regional cycle trails which pass through
the territory of the Kyjov area and which form
part of the integrated network of marked cycle
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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.
Visitors mainly come to Kyjov to experience
folklore and the beauty of regional folk
costumes. The best-known presentation of
the folk culture of the national history area
of Kyjovské Slovácko is the Slovácko Year
(Slovácký rok), a festival of international
renown which takes place once every four years
and which started in 1921. For 91 years the most
signiﬁcant ethnographic celebration brings to
the heart of Slovácko region thousands of fans
from the Czech Republic and abroad.
However, Kyjov also oﬀers a rich pallet of
cultural and sports events all year round.
In August, the town comes to life with the Kyjov
Summer Celebrations and Žalman’s Folk Kyjov
Festival, the Opening of the Cellars is held
in March, the Feast of Martin is in November
and the town is also a regular venue for
classical music concerts within the framework
of the Concentus Moraviae festival cycle.
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

09 06
26 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 je 1915, 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
festivalu Concentus Moraviae.
Budova základní školy byla postavena
po 2. světové válce v areálu zámecké obory
podle projektu architekta Bohuslava Fuchse.
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. 65 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 BrnoSvitavy road. Lysice lies at a height of 366 m
above sea level. The number of inhabitants
is 1915, 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 chateau passed to the administration
of the State Heritage Oﬃce 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 chateau facility
is connected to the chateau game reserve
which spreads out over hilly terrain in an area
of 60 ha to the north of the chateau. The game
reserve has been equipped with stylised
fencing and up to 200 head of deer were bred
there. The state chateau 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 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, the school is
attended by 520 children – of that, two thirds
commute from the surrounding municipalities.
There is also a kindergarten there which
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manages to ﬁll its capacity of 65 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

15 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 a 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.
Mikulovsko osloví každého, kdo dokáže
ocenit kvalitní víno, kulinářské lahůdky,
výjimečnou přírodu, architektonické památky,
bohatý kulturní program nebo rozsáhlou
nabídku sportovního vyžití a relaxace.
Užijte si všech kratochvílí, které region
nabízí – ať už pěšky, na kole, ve vodě nebo
na koňském hřbetu.
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 6. do 8. září. Těšit se můžete
na pochodňovou show, 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 nabízejí
nezapomenutelné zážitky také další kulturní,
společenské a vinařské akce:
∫ červenec–srpen 2013 – Léto na sto způsobů
Prázdninové prohlídky města s návštěvou
vinných sklepů, noční prohlídky zámku,
kostýmované prohlídky Dietrichsteinské
hrobky, koncerty a divadelní představení,
dílničky pro děti, čtvrtky plné chutí a vůní
s vinařem, tajemné pátky se strašidly
a cimbálové soboty.
∫ 7. – 13. 7. 2013 - XXVII. Kytarový festival
Mistrovské interpretační kurzy a koncerty
světových renomovaných kytaristů.
∫ 19. – 21. 7. 2013 - XIV. Festival národů Podyjí
Přehlídka národnostních delikates, kulinářské
speciality národů z oblasti Podyjí a bohatý
doprovodný program.
∫ 17. 8. 2013 – Mikulovské výtvarné sympozium
„dílna“
Slavnostní ukončení sympozia a závěrečná
vernisáž vzniklých děl za účasti autorů.
∫ 16. – 23. 8. 2013 - XIV. Klavírní kurzy
„Audaces Fortuna Iuvat“
∫ 23. – 24. 8. 2013 – Eurotrialog Mikulov
Festival alterniativní hudby.
∫ 4. – 6. 10. 2013 - Dny židovské kultury
Představení židovské kultury s bohatým
programem, tancem a hudbou, výstavou,
ochutnávkou židovské kuchyně,
a se zpřístupněním památek.
∫ 8. – 17. 11. 2013 - Svatomartinský Mikulov
Svěcení vína ročníku 2013, ochutnávky
svatomartinských a mladých vín,
gastronomické speciality.

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 chateau 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 week in September is
traditionally devoted.
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So don’t miss the Pálava Grape Harvest Festival
held 6 – 8 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:
∫ July–August 2013 – A Hundred Ways of
Spending the Summer.
∫ 7.-13. 7. 2013 – The XXVII Guitar Festival
Masterly interpretation courses and concerts.
∫ 19.-21. 7. 2013 – The XIV Dyje Valley Festival
of Nations. National delicacies and culinary
specialities from the nations of the Dyje Valley.
∫ 17. 8. 2013 – The 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.
∫ 16.-23. 8. 2013 – XIV Piano Courses
“Audaces Fortuna Iuvat”.
∫ 23.-24. 8. 2013 – Mikulov Eurotrialog
Festival of alternative music.
∫ 4.-6. 10. 2013 – 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.
∫ 8.-17. 11. 2013 – Saint Martin’s Mikulov
The blessing of the 2013 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

01 06
12 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. Má v současné době
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, kdy byl v 2. polovině
16. století přebudován původní středověký
hrad. Po vzoru italských zámků byl stavitelem
Leonardem Garem di Bisono přestavěn
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 Lichtenštejna. 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
jsou spojeni 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, tzv. 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 mateřská 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 klášterem, kde je dnes Městský úřad,
a kostel sv. Vavřince v městské části
Rakšice. Nad městem se tyčí mohutná 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 ochotnický
divadelní spolek Bezgest, tradicí se staly
přehlídky pěveckých sborů, 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 Oslavanský 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 legendary promotion of
the settlement to a town in 1260 by Premysl
Otakar II has not yet been conﬁrmed. 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 chateau,
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

07 06
20 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, citaru, 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 chateau. 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 chateau, the English
park and the small French garden. The chateau
interiors oﬀer a unique exhibition of Gobelin
tapestries, precious paintings or historical
furniture, the chateau 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 chateau 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 chateau 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
chateau orchestra, only accepting servants
who could either play an instrument or sing.
He had gifted musicians educated in Vienna,
which meant that there was hardly
any ensemble that could compete with
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the Náměšť chateau 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 cithar, 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 chateau library
and in the yard.
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Státní hrad
Pernštejn
www.hrad-pernstejn.eu

24 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 bergﬁtovou
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 LiechtesteinuCastelcornu, 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 5. – 7. 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
15th and 16th centuries, the members of this
house maintained a special relationship with
Pernštejn Castle, the cradle of their line.
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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 Pernstein Estate Celebrations
(the beginning of July, this year 5.-7.7.2013)
Autumn at Pernstein (the 2nd half of
September)
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Rájec - Jestřebí
www.rajecjestrebi.cz
www.zamekrajec.cz

05 06
27 06
Zveme vás do města jiřin a kamélií –
do Rájce-Jestřebí. Město zasazené
doprostřed krásné, civilizací málo dotčené
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 třicátých let
12. století. Pod renesančním zámkem
na březích Svitavy stávaly kdysi dva
hrady. Dnes mohou turisté navštívit
rájecký zámek, zámecký park a také
obdivovat vzácné kamélie, jejichž unikátní
sbírka je soustředěna v zámeckém
skleníku. Klasicistní zámek byl postaven
ve francouzském stylu v letech 1763 – 1769
hrabětem Antonínem Karlem Salmem.
V hlavním sále zámku se odedávna
muzicírovalo a také dnes se zde pořádají
slavnostní koncerty. Hostovaly zde
naše i zahraniční ansámbly. Přepychově
vybavené interiéry zámku zdobí sbírka
obrazů, obsahující díla evropských
malířů baroka a romantismu. Z bohatých
zámeckých sbírek vyniká rozsáhlá kolekce
orientálního porcelánu a přes 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
zrekonstruovanou Sokolovnu – Kulturní
centrum, Základní školu, Gymnázium
a Střední odbornou školu. Budova
školy byla poprvé otevřena v roce 1908.
První záznam o rájeckém kostele pochází
z roku 1350 a do současné podoby
byl přestavěn v roce 1699 hrabětem
Roggendorfem. Kaple Sv. Anny v Jestřebí

byla vystavěna v roce 1866 a unikátní
zvonice pochází z roku 1813, což dokládá
letopočet na zvonu. V městských
částech Holešín a Karolín 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 chateau. Nowadays, tourists
can visit the Rájec chateau and the chateau
park and also admire the rare camellias,
of which there is a unique collection
in the chateau hothouse. The classicist
chateau was constructed in the French
style between 1763 and 1769 by Count
Antonín Karel Salm.
Music has been played in the chateau’s
main hall since time immemorial and
today it will also play host to a festival
concert. Over the years, domestic and
foreign ensembles have performed there.
The luxuriously fitted chateau interior
is decorated by a collection of paintings
containing works of the European baroque
and romanticism. Of the chateau’s many
rich collections, the collection of oriental
porcelain and the more than 60 000 volumes
in the Empire-style library stand out.
The chateau 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, a grammar
school and a specialist secondary school.
The school building was opened in 1908.
The first records of the Rájec church date
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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 born out by the year stamped
on the bell. Further chapels are located in
the town suburbs of Holešín and Karolín.
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Slavkov u Brna
www.slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

02 06
23 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.
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 Giovanni 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.
Slavkovský zámek své návštěvníky v roce
2013 uvítá řadou zajímavých a přitažlivých
společenských akcí a výstav, mezi něž
mj. patří slavnostní otevření zcela nové
expozice „Napoleon – Austerlitz“ 1. 6. 2013,
koncert skupiny Deep Purple 4. 8. 2013 v
zámeckém parku nebo koncert Janáčkova
kvarteta 19. 10. 2013.
Zámek Slavkov – Austerlitz se již tradičně
podílí na pořádání hojně navštěvovaných
akcí, jakými jsou např. Dny Slavkova
a Svatourbanské hody (31. 5. – 2. 6. 2013),
Oldtimer festival (29. 6. 2013),
Napoleonské dny (17. – 18. 8. 2013),
a především Vzpomínkové akce k 208. výročí
bitvy u Slavkova (30. 11. – 1. 12. 2013).

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
chateau, 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 chateau interiors are richly decorated
with stuccowork and frescos and a number of
statues. The most beautiful rooms which visitors
can see at the chateau include the Hall of the
Ancestors, the Rubens Hall and the Chapel of
the Holy Cross. Another exceptional interior area
in the chateau 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 Chateau 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 chateau 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
dating from 1592 still includes the former town
magistrate’s jail with in its wall. The baroque
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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.
In 2013, the Slavkov castle will present
a number of interesting and attractive exhibition
including an festiva opening of a new exhibition
“Napoleon – Austerlitz“ on 1 June, a concert
of the group Deep Purple on 4 August and
a concert of the Janáček Quartet on 19 October.
The Chateau Austerlitz has traditionally
participated in organizing of well-attended events,
such as Days of Austerlitz and St. Urban Feast
(31 May - 2 June), Oldtimer Festival (29 June),
Napoleon Days (17 - 18 August), and especially
Commemoration of the 208th Anniversary of the
Battle of Austerlitz (30 November - 1 December).
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Tišnov
www.tisnov.cz
www.tisnov.info
www.tisnovsko.com

11 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 1 716 ha
a k 10. 2. 2011 8580 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 politickým okresem
nejprve v letech 1855 – 1868 a od roku 1896
s přerušením v letech druhé světové války
až do správní reformy v roce 1960.
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 městské muzeum

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 se stálou galerií obrazů malíře Vysočiny
a čestného občana Tišnova Josefa Jambora
a výstavní síní pro krátkodobé výstavy, se
kterým vytváří pohledový celek 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, hřiště pro skateboard
atd. Důležitou roli hrají také sportovní areály
u obou základních škol a činnost Domu
dětí a mládeže. 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 hudebního
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 8580 inhabitants as of 10. 2. 2011.
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 Czech 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
of Vysočina and honorary citizen of Tišnov,
Josef Jambor, and an exhibition hall
for short-term exhibitions, with which the newly
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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 skateboard 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 music 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

10 06
21 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 až 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.

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 románskogotickou 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, z která
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, jak v minulosti, tak v současnosti
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 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 Romanesquegothic 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
of 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)
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with unique baroque paintings dating from 1669
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.
As in the past, Třebíč currently lives
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, etc..
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Valtice
www.valtice.eu
www.zamek-valtice.cz

28 06

Město Valtice s 3 600 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 1643 – 1730 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.
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: Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí s expozicí historických

vinařských lisů a Městské muzeum, kde se
seznámíme s bohatou historií Valtic a knížecího
rodu Lichtenštejnů. Ve městě je také
Museum Torture (expozice mučení a útrpného
práva) a Muzeum želené opony (ostraha
státní hranice). 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) – ve tvaru vítězného oblouku.
Valtice se mohou pochlubit hned třemi
hudebními skladateli: Georg Arnold
(17. století) – znalec varhan a vynikající
chrámový skladatel; Johan Caspar Horn
(17. století) – taneční skladby ve francouzském
stylu; Johannes Matthias Sperger (18. století) –
jeden z největších virtuózů na kontrabas
zanechal 45 symfonií a velké množství
komorních skladeb.
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. Zájemci můžou
ochutnat vynikající vína třeba v Salónu vín
ČR (degustační výstava 100 nejlepších
vín z ČR), v Zámeckém sklepě z 15. století
(jeden z nejstarších a největších ve střední
Evropě) nebo ve Valtickém podzemí (systém
sklepních prostor upravených jako vinné
sklípky – pozůstatek minoritského kláštera
ze 13. století). Valticemi prochází 5 km dlouhá
naučná vinařská stezka s 19 informačními
panely. Z řady akcí jmenujme aspoň Valtické
vinné trhy, MHF 13 měst Concentus Moraviae,
Mezinárodní výstava koček, Mezinárodní letní
škola staré hudby, Henckeovy barokní varhany,
Valtické vinařské slavnosti, krojované hody,
výstava bobtailů, 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 chateau. 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 chateau
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 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: the Museum
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of Winemaking, Gardening and the Environment
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 chateau,
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 can boast three composers among its
natives: Georg Arnold (17th century) – an organ
expert and excellent church composer; Johan
Caspar Horn (17th century) – dance works in
the French style; Johannes Matthias Sperger
(18th century) – one of the greatest virtuosos
on the contrabass, he left 45 symphonies
and a large amount of chamber works.
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. It is
possible to taste excellent wines in the Salon
of the Wines of the Czech Republic (a winetasting display of the 100 best wines from the
Czech Republic), in the Château cellar dating
from the 15th century (one of the oldest and
largest in Central Europe) or in the Valtice
underground (a system of cellars modiﬁed
as wine cellars – a leftover from the Minorite
monastery dating from the 13th century).
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, the Concentus
Moraviae International Music Festival of
13 Towns, the International Cat Exhibition,
the International Early Music Summer School,
Hencke’s Baroque Organ Festival, the Valtice
Wine Celebrations, the folk costume feasts,
the bobtail exhibition, the Valtice New Wine
Days and the Valtice Grape Harvest.
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Velké Meziříčí
www.mestovm.cz
www.festivalﬁlosoﬁe.cz

16 06
29 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. První městská
práva obdrželo roku 1408, slavným se stalo
roku 1415, kdy sem moravský zemský hejtman
Lacek z Kravař sezval šlechtu kvůli stížnosti
lidu proti Husovu uvěznění v Kostnici.
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.
Dovolte, abychom vás pozvali na
některé z našich akcí. Milovníky dobrého
jídla a moku osloví tradiční Gastroden.
Nenechte si ujít červnový LeaderFest, akci
propagující venkov a především 7. ročník
Evropského festivalu ﬁlozoﬁe na téma
„Komunikace a (ne)vzdělanost“ s předními
ﬁlozofy, s kterými můžete diskutovat
na dané téma.

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. It received
its ﬁrst municipal rights in 1408 and it became
famous in 1415 when the Moravian Sheriﬀ,
Lacek of Kravaře, called a meeting of aristocrats
in the town because of the complaints of the
people against the imprisonment of John Huss
in Constance.
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 chateau 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 co-author
of the ﬁrst Czech grammar, or by the MoravianMarkoman 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 chateau 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
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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 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 one-hundred-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 7th 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.eu

03 06
18 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
po 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 Václav 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. Hraje pojednává o životě,
smrti a vzkříšení Ježíše Krista. 30. dubna
slavíme svátek čarodějnic. 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 festivalu 13 měst Concentus
Moraviae a koncertům vážné hudby.
Již 31. ročník festivalu folkové písně Horácké
džbánek proběhne v areálu zámku Kinských
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
žďárského kláštera s názvem Klášterní
noc. Letošní program koncertů, přednášek
a divadelních představení vyvrcholí tradičně
na Zelené hoře, v poutním kostele sv. Jana
Nepomuckého připomenutím 290. výročí
úmrtí architekta Jana Blažeje Santiniho
Aichela. 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 (Bohemian-Moravian
Highlands), Žďár nad Sázavou is becoming
more and more popular as a centre of tourism.
There are many opportunities here for
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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 chateau. June belongs
to the Concentus Moraviae Festival of Thirteen
Towns 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 second September
Saturday the traditional meeting friends of
history and culture of the Zdar monastery is
organised under the title “Monastic night”.
This year’s program of concerts, lectures
and theater performances traditionally
culminates on the Green Mountain, in the
pilgrimage church of St John of Nepomuk by
the commemoration of the 290th anniversary
the deaths of the architecht Jan Blazej Santini
Aichel. 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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European
Festivals Festivals
Association and the World

Concentus Moraviae International Music Festival
is a member of the
European Festivals Association (EFA)
the network representing arts festivals
from 43 countries in Europe and beyond.
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