
réva se vine kolem tarantel, šípy v srdci pekelného theorba

slunce slunce slunce slunce v zahradě rozkoše

ve znamení vodnáře, ze sedmi pečetí

harfa hoří, slepí muži jsou z růže květ

hvězda, aura, fermata v oku bouře

se vším přirozeně, všechno, přirozeně

slunce slunce slunce slunce a vyprávění v hodině dvanácté

festa teatrale ve chřtánu netvora, který nikdy nedýchá

neptej se, co se stalo v roce 1704

zeptej se, co oslavoval hudební banket

∫
wine ranks around tarantellas, arrows in the heart of hellish theorbos

the sun the sun the sun the sun in the garden of delight

in the sign of aquarius, of the seven seals

the harp is burning, the blind men are within the rosebud

the star, the aura, the fermata in the eye of the storm

with everything naturally, everything, naturally

the sun the sun the sun the sun and the stories around twelve o ’clock

the festa teatrale in the mouth of the monster that never breathes

do not ask what happened in 1704

ask what was celebrated at the musicall banquet

Hudební banket ∫ The Musicall Banquet
Jelle Dierickx

∫
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Milí festivaloví návštěvníci, 

na svá vystoupení v rámci prvního ročníku 
festivalu Concentus Moraviae, při nichž jsem 
dvakrát zpívala Bachovy árie za doprovodu 
souboru Musica Florea, vzpomínám velmi 
ráda jako na neobyčejně intenzivní zážitky 
z příjemného koncertování v menších 
městech. Už tehdy jsem z myšlenky přivážení 
kvalitní hudby mimo zavedené kulturní 
metropole byla nadšená, a to jsem ani 
netušila, kam až se podobně koncipovaný 
festival může vyvinout. Jsem upřímně ráda, 
že se „mému“ festivalu daří čím dál tím lépe, 
a jsem jeho opravdu hrdou patronkou.

Každoročně se přesvědčuji, že se 
v rámci festivalu podařilo vytvořit naprosto 
výjimečnou atmosféru. Dokáže přitáhnout 
vnímavé publikum a v inspirativních 
prostorách dvou krásných a mému srdci 
velmi blízkých regionů nabízí vynikajícím 
muzikantům setkání s příjemnými a pozornými 
organizátory. 

Přeji Vám všem krásné (nejen) hudební 
zážitky v průběhu slavnostně naladěného  
XX. ročníku.

Vaše 

Dear festival visitors, 

I have fond memories of my performances 
during the first year of the Concentus Moraviae 
Festival, at which I sang Bach arias twice 
accompanied by the Musica Florea ensemble. 
I recall them as intensive experiences from 
pleasant concerts held in smaller towns. 
Even at that time, I was captivated by the 
idea of taking high quality music outside the 
cultural metropolises, but I had no idea how far 
a similarly conceived festival could develop. 
I am sincerely pleased that “my” festival has 
continued to enjoy increasing success and  
I am truly proud to be its patron.

Every year, I discover that the festival has 
once again managed to create an exceptional 
atmosphere. It is able to attract perceptive 
audiences and it offers excellent musicians 
the opportunities to meet the pleasant and 
attentive organisers in inspirational venues 
located in two beautiful regions which are 
very close to my heart. 

I wish everybody beautiful (not only) 
musical experiences during the course of the 
ceremonially tuned 20th year of the festival.

Your 

Magdalena Kožená 
patronka festivalu Concentus Moraviae
∫ The Patron of the Concentus Moraviae Festival

∫
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Vážení milovníci dobré hudby,

je mi ctí a upřímnou radostí převzít osobní 
záštitu také nad jubilejním 20. ročníkem Mezi-
národního hudebního festivalu 13 měst Concentus 
Moraviae, jejž pojí příznačné ústřední téma: 
pojďme slavit. A ohlédneme-li se po dvacetileté 
tradici trvání festivalu, můžeme plným právem 
konstatovat, že slavit je skutečně co.

Festival vnímám jako výjimečný v mnoha 
ohledech: zasazením do malebné krajiny jižní 
Moravy a Vysočiny, promyšlenou dramaturgií 
vázanou na prostor, kde koncerty probíhají; 
ambiciózním hledáním nových pohledů 
na možnosti interpretace děl světového 
hudebního odkazu, kreativním a posluchačsky 
vděčným hledáním souvislostí nejen napříč 
žánry a styly, etapami a kontinenty, ale také 
mezi hudbou a dalšími oblastmi umění.

Letošní pojetí probouzí mou zvědavost 
tím více, že dramaturgie se ujímá tak 
výrazná a etablovaná osobnost, jakou je 
belgický dramaturg Jelle Dierickx. Spolu 
s tradičně kvalitními sólisty, orchestry 
a reprezentativním pěveckým obsazením nás 
všechny jistě čeká velký umělecký zážitek.

Přeji všem organizátorům, účinkujícím 
i posluchačům, aby je festival naplnil pohodou 
a radostí.

Dear lovers of good music,

It is an honour and sincere pleasure for 
me to assume the personal patronage of the 
jubilee 20th year of the Concentus Moraviae 
International Music Festival of 13 Towns, which 
is bound by an idiosyncratic central theme: 
let’s celebrate. And, if we take stock of the 
festival’s twenty-year tradition, we can rightly 
state that there is truly something to celebrate.

I see this festival as something exceptional 
in many respects: its setting in the picturesque 
landscape of Vysočina and South Moravia, 
the coherent dramaturgy bound to the space 
where each concert will take place; the 
ambitious quest for new perspectives on 
the possible interpretation of works from the 
international musical legacy and the creative 
and easy-to-listen-to search for connections 
not only across genres and styles, periods and 
contents, but also between music and other 
areas of art.

This year’s concept has awakened my 
curiosity all the more, because the dramaturgy 
has been assumed by such a distinctive 
and established personality as the Belgian 
dramaturge Jelle Dierickx. A great artistic 
experience is sure to await us along with the 
traditionally first-rate soloists, orchestras 
and representative vocal settings.

I wish the organisers, performers and 
audiences great contentment and enjoyment 
from their time spent at the festival.

Mgr. Daniel Herman 
ministr kultury České republiky
∫ The Minister of Culture of the Czech Republic

∫
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Vážení příznivci hudby,

letošní ročník hudebního festivalu Concentus 
Moraviae, který Jihomoravský kraj dlouhodobě 
finančně podporuje, je jubilejní, dvacátý. Svoje 
jubileum – patnáct let od znovuobnovení 
krajské samosprávy – si v tomto roce připomíná 
i Jihomoravský kraj. Těší mne, že se pořadatelům 
festivalu, kterému jsem s radostí dal svoji 
záštitu, podařilo jako v předcházejících letech 
naplnit neobyčejnými hudebními událostmi řadu 
měst na jižní Moravě a Vysočině. 

Motto letošního ročníku je vybráno příhodně – 
pojďme slavit. Ano, dvacet ročníků naplněných 
krásnou hudbou různých zemí i století v podání 
špičkových umělců si zaslouží oslavu. 

Concentu Moraviae se daří naplňovat krédo, 
se kterým jeho tvůrci přišli při jeho vzniku – 
tlumočit posluchači i na přelomu druhého 
a třetího tisíciletí poselství dávného tvůrce 
tak, aby ho zaujalo, aby se mu líbilo, aby mu 
porozuměl a obohatil jeho smyslem svůj 
vlastní život.

Vážené dámy, vážení pánové, 
od zahajovacího koncertu v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně 
až po slavnostní závěrečný koncert v nově 
zrekonstruované jízdárně zámku ve Valticích 
se spolu s Vámi těším na čtyři týdny bohatých 
kulturních zážitků. 
 

Dear music lovers, 

This year’s edition of the Concentus Moraviae 
music festival, financially supported by the 
South Moravian Region over the long term, 
marks its 20th anniversary. The South Moravian 
Region is also celebrating another important 
anniversary: it has been 15 years since the 
regional self-government was restored. I am 
very happy to see that, just as in previous years, 
the festival being held under my auspices is 
bringing interesting events to many places both 
in South Moravia and in Vysočina. 

The motto of this year’s festival was aptly 
chosen – Let’s Celebrate. And indeed, twenty 
years filled with beautiful music from different 
countries and centuries performed by top 
musicians are worth celebrating. 

The Concentus Moraviae Festival has stood 
true to its original credo: to bring the message 
from old music composers over to 21st century 
listeners and to make sure that the meaning 
of this message is interesting, understood and 
enriching.

Dear ladies and gentlemen, together with 
you, I am looking forward to four weeks of many 
wonderful musical experiences beginning 
with the opening concert in the Basilica of 
the Assumption of the Virgin Mary to the 
closing concert in the renovated Riding Hall 
of Valtice Château.

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

∫
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Milí přátelé,
 
pořadatelé Mezinárodního hudebního 

festivalu 13 měst letos avizují pod mottem 
„Pojďme slavit!“, že otevírají dvacátou,  
výroční sezonu. Jen o něco málo mladší je  
Kraj Vysočina. Festival s mírným „náskokem“ 
pěti let obohacuje náš region o krásnou 
hudbu. Přidanou hodnotou hudebních 
produkcí je jejich konání v důstojných 
prostorách zámků, kostelů nebo jiných 
historických budov na území dvou  
sousedních regionů. 

 
Za Kraj Vysočina jsem rád, že můžeme tuto 

mimořádnou akci pravidelně podporovat 
a být tak u zrodu něčeho krásného, 
hodnotného a tvůrčího. Poděkování za 
přípravu originálních hudebních programů 
patří všem organizátorům, interpretům 
i sponzorům. S jejich pomocí se podařilo 
vybudovat hudební svátek, který má své pevné 
místo v kulturním kalendáři Kraje Vysočina. 
S potěšením jsem přijal záštitu nad touto 
uměleckou akcí a na začátku června se těším 
na setkání se všemi, kteří přijdou v duchu 
úvodního motta slavit.

Dear friends,
 
The organisers of the International Music 

Festival of 13 Towns have announced the 
opening of their twentieth jubilee year of 
the festival with the motto “Let’s Celebrate!”. 
The Vysočina Region is only slightly younger 
than this event and as such the festival has 
enriched our region with beautiful music with 
a slight five-year “head start”. The added value 
of the musical performances lies in the fact 
that the concerts are held in the dignified 
surroundings of châteaux, churches or other 
historical buildings located within our two 
neighbouring regions. 

 
On behalf of the Vysočina Region, I am 

pleased that we have been able to regularly 
support this exceptional event and in doing 
so to be in at the inception of something 
beautiful, valuable and creative. Thanks for the 
preparation of the original musical programmes 
go to all the organisers, performers and 
sponsors. They have helped to create a musical 
festivity which has a firm place in the cultural 
calendar of the Vysočina Region. It was with 
great pleasure that I assumed the auspices over 
this artistic event and I am looking forward to 
meeting all those who come to celebrate in the 
spirit of the festival’s motto at the beginning 
of June.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
∫ The President of the Vysočina Region

∫





KULTURA
na Vysočině

www.kr-vysocina.cz

Vya n

folklor

MUZEA



∫ 8 CONCENTUS MORAVIAE

XX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae 
se koná pod záštitou starostek a starostů
∫ 20th Concentus Moraviae International Music Festival of 13 Towns 
is held under the Auspices of Mayoresses and Mayors

∫

Boskovice – Bc. Hana Nedomová
Brno – Ing. Petr Vokřál
Bystřice nad Pernštejnem – Ing. Karel Pačiska
Doubravník – Ing. Barbora Šenkyříková
Hustopeče – PaedDr. Hana Potměšilová
Ivančice – Milan Buček
Kyjov – Mgr. František Lukl, MPA
Lednice – RNDr. Libor Kabát
Lysice – Mgr. Pavel Dvořáček
Mikulov – Rostislav Koštial

Moravský Krumlov – Mgr. Tomáš Třetina
Náměšť nad Oslavou – Vladimír Měrka
Rájec-Jestřebí – Mgr. Romana Synakieviczová
Slavkov u Brna – Michal Boudný
Tišnov – Bc. Jiří Dospíšil
Třebíč – Ing. Pavel Janata
Valtice – Ing. Pavel Trojan
Velké Meziříčí – Ing. Radovan Necid
Žďár nad Sázavou – Mgr. Zdeněk Navrátil

Setkání starostek a starostů v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí 31. 3. 2015, foto Jiří Sláma
∫ Meeting of Mayoresses and Mayors at the Jupiter Club in Velké Meziříčí on March 31st, 2015

První řada zleva ∫ first row from left: Ing. Pavel Trojan (starosta města Valtice), PaedDr. Hana Potměšilová 
(starostka města Hustopeče), Bc. Hana Nedomová (starostka města Boskovice), Mgr. Romana Synakieviczová 
(starostka města Rájec-Jestřebí), Ing. Barbora Šenkyříková (starostka městyse Doubravník), 
RNDr. Libor Kabát (starosta města Lednice) 
Druhá řada zleva ∫ second row from left: Bc. Jiří Dospíšil (starosta města Tišnov), Mgr. Tomáš Třetina (starosta 
města Moravský Krumlov), Bc. Antonín Kuchař (místostarosta města Kyjov), David Dittrich (ředitel festivalu), 
Ing. Pavel Janata (starosta města Třebíč), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou), Ing. Karel Pačiska 
(starosta města Bystřice nad Pernštejnem), Ing. Radovan Necid (starosta města Velké Meziříčí), Rostislav Koštial 
(starosta města Mikulov), Mgr. Pavel Dvořáček (starosta městyse Lysice), Mgr. Zdeněk Navrátil (starosta města 
Žďár nad Sázavou), Mgr. Jiří Blažek (zástupce ředitelky zámku Slavkov – Austerlitz)
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David Dittrich 
ředitel festivalu Concentus Moraviae
∫ The Director of the Concentus Moraviae Festival

∫

Milí festivaloví posluchači,
 
při pohledu na uplynulých dvacet let mi 

vyvstávají zásadní vzpomínky; mají podobu 
konkrétních osob a charakter příjemných 
setkání, která mi dvacetiletí přineslo:

Jitka Miková, jejíž příchod do týmu 
znamenal pro festival bez přehánění nový 
začátek. Lidé z festivalového týmu včetně 
dramaturgů, kteří mi otevřeli (a stále otevírají) 
nové a nové obzory nekonečné krajiny hudby. 
Starostové festivalových měst a jejich 
organizační kolegové, díky kterým poznávám 
netušené architektonické poklady našich 
dvou regionů. Umělci, kteří tyto prostory 
oživují svým talentem a umem. Posluchači, 
kteří svou otevřeností a vnímavostí dokážou 
vytvořit neskutečnou koncertní atmosféru. 
Festivaloví partneři, díky kterým si smíme 
každý červen užívat svátek hudby.

O výsledek svého nejčerstvějšího festivalo-
vého setkání se s Vámi rád podělím: ve španěl-
ské Alhambře se mi podařilo přesvědčit  
výtečného dramaturga Jelleho Dierickxe, 
že jižní Morava a Vysočina jsou mnohem  
krásnější, a on přijal nabídku vytvořit pro  
jubilejní XX. ročník našeho festivalu slavnost-
ní dramaturgii. Přijměte ji od nás jako dárek! 

Na shledanou v koncertních hledištích  
se těší

Dear festivalgoers, 

When looking back over the last twenty years, 
some fundamental memories emerge; they take 
the form of specific personalities and invoke the 
nature of the large number of pleasant meetings 
which the last two decades have brought me 
and they especially include:

Jitka Miková, whose arrival in the team 
has meant, without any exaggeration, a new 
beginning. The people from the festival team, 
including the dramaturges who have led (and 
continue to lead) me to ever new horizons in 
the endless landscape of music. The mayors 
of the festival towns and their organising 
staff, thanks to whom I have got to know the 
unsuspected architectural treasures of our 
two regions. The artists who have brought these 
venues to life with their talent and artistry. 
The audiences who have always managed 
to create an incredible concert atmosphere 
with their openness and perception. The 
festival’s partners, thanks to whom we are able 
to enjoy this musical festivity every June.

I would like to share with you the result of 
my most recent festival meeting: in Spanish 
Alhambra I was able to convince the excellent 
dramaturge Jelle Dierickx that South Moravia 
and Vysočina are even a much more beautiful 
place and so he accepted my offer to create the 
celebratory dramaturgy for the jubilee 20th year 
of our festival. Please accept it as a gift from us! 

I look forward to meeting you at the  
concert venues.



www.cez.cz | www.aktivnizona.cz

SKUPINA ČEZ je hrdým hlavním partnerem 
XX. Mezinárodního hudebního festivalu  
13 měst Concentus Moraviae na téma 
„Pojďme slavit!“

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

inzerce_170x230_Concertus Moraviae_5|2015.indd   1 12.05.15   11:03
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Festival Concentus Moraviae na svém naro-
zeninovém dortu sfoukne letošním ročníkem 
dvacet svíček, které znamenají spoustu krásné 
hudby a kulturních zážitků. Jsem přesvědčen, 
že festival stejně jako elektrárna s přibývají-
cími „ročníky“ zrají, nabírají zkušenosti, díky 
kterým ze sebe vydávají to nejlepší a naplňují 
nás svojí energií. Vzájemně si pomáhají a jsou 
si prospěšní. Elektrárna produkuje již tři 
desítky let bezpečnou, levnou a čistou elek-
třinu. Je dobrým sousedem, který dává práci 
i finanční podporu ve svém regionu, podobně 
jako tento festival, který povzbuzuje a posiluje 
kulturní vědomí obou krajů, na jejichž území 
elektrárna stojí, a to Kraje Vysočina a Jihomo-
ravského kraje. Festival obyvatelům regionu 
umožňuje vychutnat jedinečné hudební 
zážitky a oživuje architektonické skvosty na-
šich měst. Nezbývá tedy, než si přát, aby tato 
harmonie fungovala i nadále.

Přeji všem posluchačům, návštěvníkům 
festivalu, ať prožijí při koncertech v regionu 
JE Dukovany krásné nezapomenutelné chvíle, 
ať je dvacátý festival Concentus Moraviae 
nezapomenutelnou hudební oslavou, která 
potěší jejich duši a dá zapomenout na 
všední starosti.

This year, the Concentus Moraviae Festival 
will blow out twenty candles on its birthday 
cake which means plenty of beautiful music 
and cultural experiences. I am convinced that, 
like the power station, the festival has matured 
with the passing years and in doing so it has 
acquired experience which has enabled it to 
give the very best of itself and to fill us all with 
its energy. Both the festival and the power 
station help each other and they are beneficial 
to each other. The power station has been 
producing safe, cheap and clean electricity for 
three decades. It is a good neighbour which 
provides work and financial support in its 
region, just like this festival which encourages 
and strengthens the cultural awareness of 
both the regions in whose territory the power 
station stands, i.e. the Vysočina Region and the 
South Moravian Region. The festival enables 
the regions’ inhabitants to embark upon unique 
musical experiences and it helps to bring the 
architectural treasures in our towns back to 
life. Therefore, all that is left is to wish that this 
harmony will continue to function in the future.

I wish all the festival’s audiences and visitors 
beautiful and unforgettable experiences at the 
concerts held in the region of the Dukovany 
Nuclear Power Station and that the twentieth 
year of the Concentus Moraviae Festival is 
an unforgettable musical celebration which 
delights their souls and allows them to forget 
their everyday cares.

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

∫
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Vážení přátelé, milí festivaloví hosté,

je mi velkou ctí, že Modrá pyramida stála 
před dvaceti lety u kolébky Mezinárodního 
hudebního festivalu 13 měst Concentus 
Moraviae a letos může patřit mezi hrdé 
gratulanty k jeho dvacátým narozeninám. 
Přidáváme se s radostí k letošnímu mottu 
„Pojďme slavit!“. Vždy je k tomu tolik důvodů. 
Díky tomuto dnes již proslulému festivalu se 
mohly desetitisíce diváků seznámit se stovkami 
vynikajících umělců České republiky i z celého 
světa, zažít nevšední atmosféru při poslechu 
známých i dosud neobjevených děl vždy 
v osobité dramaturgii, a to vše v nádherných 
prostorách zámků, hradů, kostelíků i katedrál 
měst a městeček jižní Moravy a Vysočiny. 

Dovolte, abych především pogratuloval 
a poděkoval řediteli festivalu panu Davidu 
Dittrichovi a všem organizátorům, dramaturgům 
a hudebníkům, jejichž zásluhou si festival 
vydobyl svébytné postavení mezi prestižními 
kulturními akcemi v České republice  
i v celé Evropě. 

Těším se na setkání s vámi na některém 
z unikátních koncertů letošního ročníku 
a přeji festivalu do dalších let hodně úspěchů 
a spokojených návštěvníků.

Dear friends, dear festival guests,

it is a great honour that the Modrá pyramida 
Company was not only able to stand at the 
cradle of the Concentus Moraviae International 
Music Festival of 13 Towns twenty years ago, 
but that this year it is also one of those proudly 
congratulating the festival on its twentieth 
birthday. We would like to joyfully assert this 
year’s motto of “Let’s celebrate!”. After all, there 
are so many reasons for doing so. Thanks to this 
now famous festival, many tens of thousands 
of festivalgoers have been able to acquaint 
themselves with hundreds of excellent artists 
from the Czech Republic and the entire world 
and to experience a unique atmosphere 
while listening to well-known and as yet 
undiscovered works in an original dramaturgy 
set in the wonderful surroundings of the 
châteaux, castles, churches and cathedrals 
in the large and small towns of South Moravia 
and Vysočina.

I would mainly like to take this opportunity 
to congratulate and thank Mr. David Dittrich 
and all of the organisers, dramaturges and 
musicians, whose work has led to the festival 
acquiring its distinctive standing among 
prestigious cultural events in the Czech 
Republic and all over Europe. 

I look forward to meeting you at some of 
the unique concerts at this year’s festival and 
I wish the festival itself much success and many 
satisfied listeners for many years to come.

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

∫
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Vážení přátelé festivalu, 

Bohemian Heritage Fund sdružuje 
mecenáše české kultury, kteří šestým 
rokem nezištně přispívají na významné 
české a moravské kulturní projekty. 
Od letošního roku se stáváme patronem 
festivalu Concentus Moraviae. Je to pro nás 
velká radost a čest současně. Za dvacet let 
své historie festival prokázal nejen svou 
důležitost pro region Jižní Moravy a Vysočiny, 
ale i svůj význam pro kulturu národní. 
Každý ročník přináší promyšlenou a zároveň 
atraktivní dramaturgii, hledá inspirace 
a příklady v zahraničí, objevuje pro hudbu 
nové kulisy a prostředí. 

Letošní jubilejní ročník je opravdu bohatý 
nejen na prvotřídní program, ale také na 
nápadité doprovodné akce podtrhující krásu 
a jedinečnost regionu. Závěrečný koncert 
Magdaleny Kožené, kterým bude slavnostně 
otevřena nově zrekonstruovaná Zámecká 
jízdárna ve Valticích, je pak pomyslnou 
třešinkou na narozeninovém dortu.

Vše nejlepší festivalu, jeho mecenášům 
i divákům! 

Dear festival friends, 

The Bohemian Heritage Fund brings together 
benefactors of Czech culture who have 
selflessly contributed to significant Czech 
and Moravian cultural projects for six years. 
We have also been a patron of the Concentus 
Moraviae Festival since last year. This is both 
a great joy and an honour for us. Throughout 
the twenty years of its history, the festival 
has not only demonstrated its importance for 
the regions of South Moravia and Vysočina, 
but also its significance for national culture. 
Every year, it brings a coherent, yet attractive 
dramaturgy, it looks for inspiration and 
examples from abroad and it discovers new 
backdrops and environments for music. 

This jubilee year is certainly packed with 
experiences, not only thanks to its first-class 
programme, but also due to the inventive 
accompanying events underlining the beauty 
and uniqueness of the region. Magdalena 
Kožená’s closing concert, which will officially 
reopen the newly reconstructed Château Riding 
Hall in Valtice, will be the notional cherry  
on the birthday cake.

I wish all the best to the festival, its patrons 
and its audiences!

JUDr. Pavel Smutný
president Bohemian Heritage Fund, nadační fond
∫ The President of the Bohemian Heritage Fund, the endowment fund

∫
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Máme důvody k oslavě, protože v roce 
2015 může Concentus Moraviae na svém 
narozeninovém dortu sfouknout dvacet 
svíček. Tento pozoruhodný festival velebící 
krásu dlouhé řady měst se rozšíří po jižní 
Moravě i Vysočině a celý tento region naplní 
neobyčejnými hudebními událostmi. Hudební 
narozeninová párty vzdá hold nejen festivalu, 
ale také nádheře koncertních dějišť. Festival se 
koná na zámcích i v kostelích, a proto bude mít 
také naše slavnost rozměr efektní i duchovní. 
Slovo slavnost je odvozeno z latinského 

celebrare, tedy připomenout obřadným 
způsobem, a řada fascinujících klášterů, 
kostelů a kaplí regionu se nabízí jako ideální 
prostředí pro konání duchovní části festivalu. 

Oslavy v roce 2015 se přirozeně zúčastní 
řada hudebních hrdinů minulých festivalových 
ročníků: Magdalena Kožená, Marco Beasley 
a Accordone, Jos van Immerseel, Bl!ndman 
a mnozí další. Na festivalu se ale další 
pozoruhodní hudebníci a soubory představí 
poprvé – např. Goeyvaerts Trio, Olivier Vernet, 
Gunnar Idenstam a Lisa Rydberg.

Dramaturgie 
XX. ročníku festivalu Concentus Moraviae 
téma Pojďme slavit!
30 05 – 25 06 2015

∫
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Někteří účinkující nám připomenou témata 
minulých ročníků. Na Vlámské bouři v roce 
2005 se podílel například Jos van Immerseel, 
živoucí legenda mezi evropskými hudebníky 
zabývajícími se starou hudbou. Během svého 
návratu v letošním roce rozezní unikátní 
varhany v kostele Povýšení svatého Kříže 
v Doubravníku, ale setká se také u cembala 
a kladívkového klavíru s Barbarou Marií 
Willi na společném koncertě na zámku 
v Boskovicích. Na Moravu opět zavítá 
i soubor Bl!ndman, jehož saxofony vdechnou 
varhanní hudbě Johanna Sebastiana Bacha 
novou majestátnost.

Věřím, že posluchači vzpomínají také na 
ročník věnovaný Italskému slunci. Tentokrát 
jeho zářivou energii zprostředkují rezidenční 
hudebníci festivalu, zpěvák Marco Beasley 
a soubor Accordone pod vedením Guida 
Moriniho. Temperamentní Italové stráví 
na Moravě celý týden a programová 
škála jejich vystoupení bude mimořádně 
široká. Marco Beasley a Serge Goubioud 
přednesou duchovní moteta pro dva tenory 
od skladatelů z počátku 17. století, Marco 
Beasley ale posluchače jistě zvedne ze židlí 
také přednesem frottol, tarantel a milostných 
příběhů, které přetékají vášněmi a emocemi. 
Pokud se chcete vypravit na cestu na jih 
Itálie společně s ním, dejte se prostě vést 
stezkami srdce.

Dalším u festivalového publika oblíbeným 
zpěvákem je francouzský kontratenor 
Dominique Visse, který v programu 
Bakchus a Amor s Ensemble Clément 
Janequin oslavuje život plnými doušky; 
navíc pak se svým triem překvapí koncertem 
Hudba jen chvíli zní, ve kterém s pomocí 
ozvučené theorby Bruna Helstroffera 
a akordeonu Jeana-Louise Matiniera zkoumá 
nadčasovou sílu hudby. Jak tvrdí legendární 
gambista Jordi Savall: „Není stará hudba, 
jen staré noty.“

Zajímavá a rozmanitá hudební česká scéna 
samozřejmě vyšle řadu svých zásadních 
souborů. Dvacátý ročník festivalu Concentus 
Moraviae bude zahájen 30. května v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně 
poslední mší Jana Dismase Zelenky v podání 
Collegia Vocale 1704 a Collegia 1704. 
Zelenkovu hudbu mají tito hudebníci pod 
vedením Václava Lukse v krvi a Mši k svátku 
Všech svatých prezentují v její skutečné 
nádheře jako pravou hudební oslavu víry. 
Úvodní koncert festivalu bude součástí 
brněnského Roku smíření. 

Ale bude toho mnohem více. Brněnský 
rodák loutnista Jan Čižmář představí svůj 
soubor Plaisirs de Musique a prostřednictvím 
hudby Henryho Purcella a jeho současníků 
procestuje Francii a Anglii 2. poloviny 
17. století. Posluchačům tak otevře hudební 
Zahrady potěšení. Vystoupeními kytaristy 
Pavla Steidla, flétnistky Jany Semerádové, 
vokálního souboru Cappella Mariana nebo 
chlapců ze sboru Boni pueri se z jednotlivých 
festivalových perel stane drahocenný 
náhrdelník, v jehož středu najdeme růži –
symbol mystické oslavy Panny Marie. Soubor 
Schola Gregoriana Pragensis v programu 
Rosa mystica ukazuje, jak silná byla úcta 
k Panně Marii ve středověkých Čechách. 
Mariánský repertoár ze 14. a 15. století 
z českých pramenů je skutečným objevem. 

Charismatický slovenský houslista 
Miloš Valent se se svým souborem Solamente 
naturali vrací k jedné ze svých největších 
lásek, k Melodáriu urozené paní Anny Szirmay-
Keczer z počátku 18. století. A slovenské barvy 
bude na festivalu hájit také Pacora trio, které 
svůj úspěšný program Přeznívání s Janou 
Semerádovou připravilo právě pro festival 
Concentus Moraviae v roce 2010.

Řada pozoruhodných evropských hudebníků 
se festivalovému publiku představí poprvé: 
premiéra čeká ženský vokální soubor 
VocaMe s hudbou Hildegardy z Bingenu 
nebo sopranistku Raquel Anduezu za 
doprovodu barokní kytary Pierra Pitzla. 
Chrámové varhany v Hustopečích a Bystřici 
nad Pernštejnem rozezní dva vynikající 
varhaníci Olivier Vernet a Gunnar Idenstam. 
Kariéra Oliviera Verneta, rytíře Řádu umění 
a literatury a jedinečného varhanního virtuosa, 
je mimořádná. Od roku 2006 je varhaníkem 
v katedrále v Monaku, širšímu publiku je ale 
nejspíš znám hlavně díky vystoupení na svatbě 
monackého prince Alberta II. s Charlene 
Wittstock v roce 2011. Kariéra koncertního 
varhaníka, skladatele a folkového muzikanta 
Gunnara Idenstama je rovněž fascinující. 
Ten vychází především z klasické hudby, 
ale má rád také hudbu lidovou i symfonický 
rock sedmdesátých let: staví tak mosty mezi 
varhanní hudbou francouzské katedrální 
tradice, švédským folklorem a symfonickým 
rockem. V roce 1984 se stal prvním a do 
dnešního dne jediným hudebníkem ze severní 
Evropy, který zvítězil v prestižní mezinárodní 
improvizační soutěži Grand Prix de Chartres. 
Ve svém vystoupení kombinuje hudbu Jeana-
Baptista Lullyho, Johanna Sebastiana Bacha 
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a Michaela Praetoria se švédskou lidovou 
hudbou a vlastními improvizacemi. V knihovně 
zámku v Náměšti nad Oslavou se k němu připojí 
houslistka Lisa Rydberg, aby v unikátním 
programu Bach po švédsku společně načrtnuli 
svou vizi hudebního propojení švédské lidové 
hudby s tvorbou německého génia. Bach ve 
Švédsku nikdy nežil, ale v podání švédských 
hudebníků jeho skladby zní, jako by se tam 
byl narodil. Lisa Rydberg a Gunnar Idenstam 
vás určitě roztančí.

Dalším zajímavým souborem, který vystoupí 
na festivalu v premiéře, je Goeyvaerts String 
Trio. Nese jméno Karla Goeyvaertse, jednoho 
z nejvýznačnějších belgických skladatelů  
20. století, jehož dílo zásadně ovlivnilo 
evropskou novou hudbu. Trio získalo v roce 
2014 cenu belgického rádia Klara a prestižní 
ocenění Edison Award v kategorii komorní 
hudba za CD Stabat Mater, na kterém zní 
slavná kompozice Arvo Pärta a novinka 
Simeron Ivana Moodyho. Porota konstatovala, 
že v jejich interpretaci „Pärtovo Stabat Mater 
rozkvetlo jako nikdy předtím: je křišťálově 
průzračné a plné podtónů. Také Simeron 
Ivana Moodyho, dedikovaný triu, je hrán 
a zpíván mimořádně působivým způsobem.“ 
V opevněném kostele sv. Jana Křtitele 
v Kurdějově uvedou belgičtí hudebníci ve 
spolupráci s vokalisty právě kompozice, za 
které byli oceněni. Dobrodružnou náturu doloží 
soubor o den později mixem z hudby Olega 
Paiberdina, Perotina a Alfreda Schnittkeho.

Jubilejní ročník festivalu však nebude 
pouhým ohlédnutím za úspěchy let minulých 
či přehlídkou nejlepších českých a evropských 
hudebníků soustředěných na starou hudbu, 
bude také hledáním nových formátů, 
netradičních možností pro budoucnost.

Žádný hudbymilovný cyklista by si neměl 
nechat ujít akci Hudba na kole v Lednicko-
valtickém areálu chráněném UNESCO: může 
tak v sobotu 6. června zkombinovat projížďku 
nádhernou krajinou s hudebními zastaveními 
na půvabných odpočívadlech. 

Festa teatrale na zámku Slavkov – Austerlitz 
mezi 12. a 14. červnem bude skutečnou 
oslavou 20 let festivalu Concentus Moraviae. 
Ozdobí ji výstava historických květinových 
vazeb a přirozeně se bude tančit. K souboru 
Collegium Marianum se proto v programu 
Forlana, benátská fiesta à la française v sobotu 
13. června připojí tanečnice a choreografka 
Gudrun Skamletz, která nás přenese na dvůr 
Krále Slunce ve společnosti Jeana-Baptisty 
Lullyho a do Benátské republiky za časů 

Antonia Vivaldiho. Večer ozdobí také ohňové 
obrazy ohňostrůjců ze skupiny Theatrum 
Pyroboli nazvané Vivat Concentus Moraviae – 
a ztišení nabídne svým intimním Půlnočním 
vyprávěním Marco Beasley. V neděli 
14. června jej pak mohou potkat zájemci 
o italský repertoár 16. a začátku 17. století 
na workshopu pro zpěváky Recitar Cantando.

Zámek ve Žďáru nad Sázavou bude mezi 
18. a 20. červnem zaplaven harfami. Během 
Harfových dnů pod patronací české harfové 
virtuosky Jany Bouškové nám řada andělských 
i ďábelských kouzelníků a kouzelnic 
ovládajících struny harf ukáže různé podoby 
svého nástroje. Vedle koncertů Jany Bouškové, 
Ieuana Jonese, dua Merlice (Merit Zloch 
a Alice Ludewig), souboru ArParla a jazzmana 
Parka Stickneyho je pro milovníky královského 
nástroje připravena řada mistrovských kurzů 
a workshopů, dětská třída, expozice nástrojů 
i diskuse.

Jubilejní dvacátý ročník festivalu 
Concentus Moraviae skončí 25. června 
velkým třeskem: oslavovaná francouzská 
dirigentka Emmanuelle Haïm přiveze svůj 
soubor Le Concert d’Astrée do čerstvě 
zrekonstruované jízdárny zámku Valtice – 
a nikdo jiný s nimi tento jedinečný prostor 
nedokáže rozeznít lépe než Magdalena 
Kožená. Od Rameaua po Leclaira, 
od milostných písní k hudbě pro potěchu  
králů. Festivalový závěr bude svátkem 
pro všechny smysly.

Festival se ale nebude zabývat pouze 
oslavami, bude se věnovat také nám, lidským 
bytostem, které si rády hrají. Budeme v něm 
sdílet lásku k hudbě, půjde o hru, o radost 
ze života. Máme možnost si ji užít, máme 
možnost slavit. Slovy Nahuma Tata, která 
zhudebnil Henry Purcell: „Oslavte tento festival. 
Naslouchejte, Múzy a Grácie volají.“  
Ano, pojďme slavit! 

Jelle Dierickx, dramaturg



∫ 19téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

Yes, do let us celebrate. For in 2015, 
Concentus Moraviae can blow out twenty 
candles. This remarkable festival celebrating 
many towns has embraced the entire South 
Moravia and Vysočina regions and will 
continue to fill it with the most extraordinary 
music and events. We will have a party, of 
course, to honour the festival’s birthday and 
the beauty of the many concert locations. 
However, given that the festival takes place in 
both châteaux and churches, the celebration 
should also be something solemn, something 

holy, as well as a feast. The word celebrate is 
derived from the Latin celebrare which means 
to commemorate in a solemn way. It is even 
connected to the service of the holy mass. 
The many fascinating cloisters, churches and 
chapels of the region are the best possible 
setting for this solemn part of the festival.

Some of the musical heroes of former 
festival editions will, of course, also join 
the party in 2015: Magdalena Kožená, 
Marco Beasley and Accordone, Jos van 
Immerseel, Bl!ndman and many others. 

Dramaturgy 
of the 20th Concentus Moraviae Festival 
theme Let’s celebrate!
30 05 – 25 06 2015

∫
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However, the festival will also introduce other 
remarkable musicians and ensembles such as 
the Goeyvaerts Trio, Olivier Vernet, Gunnar 
Idenstam and Lisa Rydberg. 

Some musicians and ensembles are 
related to former festival themes. Who 
doesn’t remember the Flemish Storm? 
With, for instance, the living legend 
Jos van Immerseel. In 2015, he will tackle 
the unique organ at the Church of the 
Elevation of the Holy Cross in Doubravník 
and he will play harpsichord and forte piano 
together with Barbara Maria Willi at the 
Boskovice Château. The sublime saxophones 
of Bl!ndman will also return to the festival 
to recreate the organ music of Bach. 

And who doesn’t remember the festival 
edition dedicated to the Italian sun? This 
time, this radiant energy will be represented 
by artists-in-residence Marco Beasley and 
Accordone under the direction of Guido 
Morini. Vivacious Italians will spend a full 
week in Moravia and the range of their 
performances will be extraordinarily wide. 
Together with Serge Goubioud, Marco 
Beasley will sing celestial songs (motets 
for two similar voices) dating from the early  
17th century, however, audiences are sure to 
be moved by Marco Beasley’s performances 
of frottole, tarantelle and other love stories 
filled with the pride and joy of Southern Italy. 
How do we get there? Simply follow the streets 
of the heart.

Another singer who is much loved by the 
festival’s audiences is Dominique Visse. 
He celebrates life to the fullest with the 
Ensemble Clément Janequin performing the 
Bacchus et Cupidon program. However, this 
time he will also surprise us with a trio. He 
will take the adventure to the next level along 
with Bruno Helstroffer on electric theorbo 
and Jean-Louis Matinier. As Jordi Savall 
said, “there is no old music, only old notes.” 
The composition Music for a While by Henry 
Purcell is the motto for a concert exploring 
the timeless force of music.

Of course, the beautiful and diverse music 
scene of the Czech Republic will also be 
prominent. What better way to open the  
twentieth edition of Concentus Moraviae 
can there be than the last mass written 
by Jan Dismas Zelenka performed by the 
Collegium Vocale 1704 and the Collegium 
1704. Musicians under direction of Václav 
Luks have Zelenka’s music in their blood and 
will reveal this Missa Omnium Sanctorum in its 
full glory: as a true musical celebration of faith. 

The opening festival concert will be part of 
the Year of Reconciliation of the City of Brno.

But there is much more. Lutenist Jan Čižmář, 
a native of Brno, will introduce his own 
ensemble Plaisirs de Musique. He will explore 
the France and England of the 2nd half of 
the 17th century and open musical Gardens 
of Pleasure. Along with the guitarist Pavel 
Steidl, the flutist Jana Semerádová and 
vocal ensembles Cappella Mariana and Boni 
pueri, the festival’s pearls will form a priceless 
string which has a rose in its centre. The rose 
as a symbol of the mystical celebration of the 
Virgin Mary. Schola Gregoriana Pragensis 
will show in the Rosa mystica program how 
strong the devotion to the Virgin Mary was 
in medieval Bohemia. The Marian repertoire 
from Bohemian sources dating from the 
14th and 15th centuries is a real discovery! 

The charismatic Slovak violinist Miloš 
Valent will return to one of his greatest loves 
with his Solamente naturali ensemble, i.e. the 
collection of Anna Szirmay-Keczer, a bouquet 
of dances and songs from the early 18th century. 
The Pacora Trio will also defend Slovak 
colours by performing the succesful program 
Resonance that was premierd by the trio with 
Jana Semerádová at the Concentus Moraviae 
Festival in 2010.

Many remarkable European artists will 
also be introduced during this edition of the 
festival for the first time: Bruno Helstroffer 
on the theorbo, VocaMe with music by 
Hildegard von Bingen, Pierre Pitzl joined by 
the much celebrated Raquel Andueza and 
two organists of the highest calibre, Olivier 
Vernet and Gunnar Idenstam. The career 
of Chevalier de l’ordre des Art et des Lettres 
Olivier Vernet has been more than exceptional. 
He is recognised as an extraordinary virtuoso 
on the organ. He has been responsible for 
the organ in the cathedral at Monaco since 
2006. He is probably best known to the wider 
public for his performance during the wedding 
of Prince Albert II of Monaco and Charlene 
Wittstock in 2011. The career of the concert 
organist, composer and folk musician Gunnar 
Idenstam is just as fascinating. He comes from 
a classical music background, but has a distant 
love relationship with the folk and symphonic 
rock of the 1970s. Today, he has brought 
these influences into the context of organ 
music where he has built bridges between the 
French cathedral tradition, symphonic rock and 
Swedish folk music. In 1984, he was the first 
(and to date, the only) musician from northern 
Europe to win the prestigious international 
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competition in improvisation, the Grand Prix 
de Chartres. For his concert in Bystřice nad 
Pernštejnem, he will combine music by Jean-
Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach and 
Michael Praetorius with Swedish folk music 
and his own improvisations. Gunnar Idenstam 
will be joined by Lisa Rydberg at the library of 
the Náměšť Château for the Bach in Swedish 
program that will show the musical connection 
between Swedish folk music and the music 
of this German genius-of-all-time. Johann 
Sebastian Bach never lived in Sweden, but 
they can certainly make it sound as if he did. 
No matter whether or not you can hear the 
difference, it is a fact that Lisa Rydberg and 
Gunnar Idenstam will make you want to dance.

One more ensemble which will be introduced 
and needs to be highlighted is the Goeyvaerts 
String Trio. Karel Goeyvaerts was one of 
the most fascinating Belgian composers of 
the 20th century. He played a key role in the 
fundamental changes in European new music. 
The Goeyvaerts String Trio has taken his 
name in order to honour his importance and 
his creativity. In 2014, the Trio won a prize of 
the Flemish classical broadcaster Klara and 
the prestigious Edison Award for its CD Stabat 
Mater in the famous setting by Arvo Pärt, 
as well as a new work Simeron by Ivan Moody. 
The jury said that they made “Pärt’s Stabat 
Mater bloom as never before: crystal clear and 
full of overtones. Also Simeron by Ivan Moody, 
composed for the trio, is played and sung in 
an unbelievably impressive way.” The musicians 
will play the two pieces, for which they received 
the award, at the fortified Church of St. John 
the Baptist in Kurdějov. This constitutes 
a unique opportunity to hear these spiritual 
pearls. They will also show their adventurous 
spirit at the Rájec-Jestřebí Château with 
a mixture of music by Oleg Paiberdin, Perotinus 
and Alfred Schnittke. 

However, the birthday edition of the festival 
will not only be about looking back to the 
highlights of the past or presenting the musical 
wonders of the Czech Republic and Europe. 
It will also be about looking for new formats 
and for new possibilities for the future. 

Are you a music loving cyclist? Then you 
cannot afford to miss the Music on Bikes event 
in the UNESCO registered Valtice-Lednice 
area on Saturday 6th June. Combine a ride in 
the beautiful landscape with musical stops 
at charming locations.

The Festa Teatrale at Austerlitz Château from 
June 12th to 14th will be a true celebration of 
twenty years of Concentus Moraviae. It will be 

decorated by an exhibition of historical flower 
arrangements and there should also be some 
dancing during these festivities. For Forlana, 
a Venetian fiesta à la française, Collegium 
Marianum will be joined by the dancer and 
choreographer, Gudrun Skamletz. They will 
welcome you to the court of the Sun King in 
the company of Jean-Baptiste Lully and to the 
Republic of Venice during the time of Antonio 
Vivaldi. And the adventure will continue with 
all the ingredients for an evening that you 
will never forget: fire images Vivat Concentus 
Moraviae by Theatrum Pyroboli at the Château 
garden and a final relaxing time with Midnight 
stories by the mesmerizing singer Marco 
Beasley. Marco Beasley will lead a one-day 
Recitar Cantando workshop at the Chapel in 
the Slavkov-Austerlitz Château on June 14th  
for singers interested in the Italian repertoire 
of the 16th and early 17th century.

The château in Žďár nad Sázavou will be 
flooded with harps from June 18th to 20th,  
as the harp is an instrument which embraces 
both the solemn and the festive. Durig 
the Harp Days under the auspices of the 
Czech harp virtuoso Jana Boušková, many 
angelic and devilish magicians of the strings 
will introduce their instruments. Next to 
concerts by Jana Boušková, Ieuan Jonese, 
the Merlice Duo (Merit Zloch and Alice 
Ludewig), the ArParla ensemble and the 
jazzman Park Stickney many master classes, 
workshops, children classes, happenings, 
exposition of instruments and disscusions will 
be prepared for lovers of the harp. 

The 20th edition of Concentus Moraviae 
will end with a bang: the much celebrated 
Emmanuelle Haïm will bring Le Concert 
d’Astrée to the freshly renovated Riding Hall 
of the Valtice Château. Who else can make this 
unique space vibrate better than Magdalena 
Kožená? From Rameau to Leclair, from love 
songs to music to please the kings of old:  
it will be a feast for the senses.

However, the festival is not only about 
celebrating. It is also about us as human 
beings as homines ludentes, people who like 
to play. It’s about sharing a love of music, of 
playing, of being alive. We have a choice to 
make the best of this life, we have a choice 
to celebrate. In the words of Nahum Tate, set 
to music by Henry Purcell: “Celebrate this 
Festival. Hark, the Muses and the Graces call.” 
Yes, do let us celebrate!

Jelle Dierickx, the dramaturge
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MARCO BEASLEY
& ACCORDONE 
 
residenční hudebníci festivalu Concentus Moraviae

čt 11 06 Mikulov
zámek, 19:30 hod.
MARCO BEASLEY / zpěv
ACCORDONE
GUIDO MORINI / cembalo, um. vedoucí
Tarantelle del Piacere

so 13 06 Slavkov u Brna
zámecká kaple, 23:00 hod.
MARCO BEASLEY / zpěv
Il Racconto di Mezzanotte

ne 14 06 Slavkov u Brna
zámecká kaple, 10:00 – 17:30 hod. 
ve spolupráci s Hudebními lahůdkami
MARCO BEASLEY / zpěv
STEFANO ROCCO / barokní kytara
Recitar Cantando 
workshop pro zpěváky

po 08 06 hrad Pernštejn
19:30 hod.
MARCO BEASLEY / zpěv
STEFANO ROCCO / barokní kytara
FABIO ACCURSO / loutna
Le Strade del Cuore

út 09 06 Lednice
zámek, 19:30 hod.
ACCORDONE
GUIDO MORINI / cembalo, um. vedoucí
Estro Italiano

st 10 06 Třebíč
bazilika sv. Prokopa, 19:30 hod.
MARCO BEASLEY / zpěv
SERGE GOUBIOUD / zpěv
ACCORDONE
GUIDO MORINI / cembalo, um. vedoucí
Cantate Deo
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Marco Beasley, Guido Morini, Accordone 
Concentus Moraviae 2010, 2012, 2013

∫
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so 30 05 ∫ sat
Brno
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 19:00 hod.
∫ Basilica of the Assumption of the Virgin 
Mary 7:00 pm
Slavnostní zahajovací koncert
∫ Ceremonial opening concert
COLLEGIUM VOCALE 1704
COLLEGIUM 1704
VÁCLAV LUKS
dirigent ∫ conductor

ne 31 05 ∫ sun
Bystřice nad 
Pernštejnem
centrum Eden 17:30 hod. ∫ Eden Centre 5:30 pm
BONI PUERI 
PAVEL HORÁK
sbormistr ∫ choirmaster

ne 31 05 ∫ sun
Třebíč
Zadní synagoga 19:30 hod. 
∫ Rear Synagogue 7:30 pm
PIERRE PITZL
barokní kytara ∫ baroque guitar

po 01 06 ∫ mon
Tišnov
kino Svratka 18:00 hod.  
∫ Svratka Cinema 6:00 pm
koncert žáků základních uměleckých škol 
∫ Concert of students of art schools

po 01 06 ∫ mon
Kyjov
Milotice, zámek 19:30 hod.  
∫ Château 7:30 pm
RAQUEL ANDUEZA 
soprán ∫ soprano
JESÚS FERNÁNDEZ BAENA
theorba ∫ theorbo
PIERRE PITZL
barokní kytara ∫ baroque guitar

út 02 06 ∫ tue
Doubravník
kostel Povýšení svatého Kříže 19:30 hod.  
∫ Church of the Elevation of the Holy Cross 
7:30 pm
JOS VAN IMMERSEEL
varhany ∫ organ

st 03 06 ∫ wed
Boskovice
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
BARBARA MARIA WILLI
cembalo, kladívkový klavír 
∫ harpsichord, fortepiano
JOS VAN IMMERSEEL
cembalo, kladívkový klavír 
∫ harpsichord, fortepiano

st 03 06 ∫ wed
Moravský Krumlov
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN
DOMINIQUE VISSE
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

čt 04 06 ∫ thu
Velké Meziříčí
Jupiter Club 19:30 hod.  
∫ Jupiter Club 7:30 pm
SOLAMENTE NATURALI
MILOŠ VALENT
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

čt 04 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
BRUNO HELSTROFFER
theorba ∫ theorbo

pá 05 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
DOMINIQUE VISSE
kontratenor, baskytara 
∫ counter tenor, electric bass
BRUNO HELSTROFFER
elektrická theorba ∫ electric theorbo
JEAN-LOUIS MATINIER
akordeon ∫ accordion

so 06 06 ∫ sat
Hustopeče
kostel sv. Václava a sv. Anežky České
19:30 hod. ∫ Church of St. Wenceslas 
and St. Agnes 7:30 pm
OLIVIER VERNET
varhany ∫ organ

ne 07 06 ∫ sun
Ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla
19:30 hod. ∫ Church of St. Peter 
and St. Paul 7:30 pm
PAVEL STEIDL
kytara ∫ guitar

ne 07 06 ∫ sun
Lysice
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
PLAISIRS DE MUSIQUE
JAN ČIŽMÁŘ
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

po 08 06 ∫ mon
Pernštejn
Rytířský sál 19:30 hod.  
∫ Knights Hall 7:30 pm
MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice
STEFANO ROCCO
barokní kytara ∫ baroque guitar
FABIO ACCURSO
loutna ∫ lute
 

út 09 06 ∫ tue
Lednice
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
ACCORDONE
GUIDO MORINI
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

st 10 06 ∫ wed
Třebíč
bazilika sv. Prokopa 19:30 hod. 
∫ Basilica of St. Procopius 7:30 pm
MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice
SERGE GOUBIOUD
zpěv ∫ voice
ACCORDONE
GUIDO MORINI
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

čt 11 06 ∫ thu
Mikulov
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice
ACCORDONE
GUIDO MORINI
umělecký vedoucí ∫ harpsichord

Přehled koncertů 
∫ Summary of concerts
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so 13 06 ∫ sat
Slavkov u Brna
zámek 21:00 hod. ∫ Château 9:00 pm 
GUDRUN SKAMLETZ
tanec ∫ dance
COLLEGIUM MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ
umělecká vedoucí ∫ artistic leader

so 13 06 ∫ sat
Slavkov u Brna
zámecká kaple 23:00 hod. 
∫ Château Chapel 11:00 pm
MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice

ne 14 06 ∫ sun
Bystřice nad 
Pernštejnem
kostel sv. Vavřince 19:30 hod. 
∫ Church of the St. Lawrence 7:30 pm
GUNNAR IDENSTAM
varhany ∫ organ

po 15 06 ∫ mon
Náměšť nad Oslavou
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
LISA RYDBERG
housle ∫ violin
GUNNAR IDENSTAM
harmonium 

út 16 06 ∫ tue
Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele 19:30 hod. 
∫ Church of St. John the Baptist 7:30 pm
GOEYVAERTS STRING TRIO
ZSUZSI TÓTH
soprán ∫ soprano
BARNABÁS HEGYI
kontratenor ∫ counter tenor
OLIVIER BERTEN ∫ tenor

st 17 06 ∫ wed
Rájec-Jestřebí
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
GOEYVAERTS STRING TRIO

čt 18 06 ∫ thu
Kyjov
kaple sv. Josefa Kalasanského 19:30 hod.  
∫ Chapel of St. Joseph Calasanctius 7:30 pm
VOCAME
MICHAEL POPP
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

čt 18 06 ∫ thu
Žďár nad Sázavou
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
JANA BOUŠKOVÁ
harfa ∫ harp
IEUAN JONES
harfa ∫ harp 

pá 19 06 ∫ fri
Velké Meziříčí
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
MARIA CLEARY
harfa ∫ harp
DAVIDE MONTI
housle ∫ violin

pá 19 06 ∫ fri
Žďár nad Sázavou
Batyskaf Klub 19:30 hod. 
∫ Batyskaf Club 7:30 pm
PARK STICKNEY
jazzová harfa ∫ jazz harp

so 20 06 ∫ sat
Žďár nad Sázavou
zámek 19:30 hod.∫ Château 7:30 pm
MERIT ZLOCH
harfa ∫ harp 
ALICE LUDEWIG
harfa ∫ harp 

ne 21 06 ∫ sun
Lysice
nádvoří zámku 19:30 hod.  
∫ Château Courtyard 7:30 pm
PACORA TRIO
JANA SEMERÁDOVÁ
barokní traverso ∫ baroque traverso 

po 22 06 ∫ mon
Boskovice
kostel sv. Jakuba 19:30 hod.  
∫ Church of St. Jacob 7:30 pm
CAPPELLA MARIANA
VOJTĚCH SEMERÁD
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

po 22 06 ∫ mon
Ivančice
kostel Nanebevzetí Panny Marie 19:30 hod.  
∫ Church of the Assumption of the Virgin Mary 
7:30 pm
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
DAVID EBEN 
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

út 23 06 ∫ tue
Moravský Krumlov
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
BL!NDMAN 
ERIC SLEICHIM
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

st 24 06 ∫ wed
Tišnov
Předklášteří, bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie 19:30 hod.  
∫ Basilica of the Assumption 
of the Virgin Mary 7:30 pm
BL!NDMAN
ERIC SLEICHIM
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

čt 25 06 ∫ thu
Valtice
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Slavnostní závěrečný koncert
∫ Ceremonial closing concert
MAGDALENA KOŽENÁ
mezzosoprán ∫ mezzo-soprano
LE CONCERT D’ASTRÉE
EMMANUELLE HAÏM
umělecká vedoucí ∫ artistic leader
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so 30 05 ∫ sat
Brno

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 19:00 hod. 
∫ Basilica of the Assumption of the Virgin Mary, 7:00 pm

Slavnostní zahajovací koncert ∫ The ceremonial opening concert
Koncert je součástí Roku smíření města Brna 
∫ The concert is part of the Year of Reconciliation of the City of Brno 

COLLEGIUM VOCALE 1704
COLLEGIUM 1704

Václav Luks ∫ dirigent ∫ conductor
Dora Pavlíková ∫ soprán ∫ soprano
Kamila Mazalová ∫ alt ∫ alto
Václav Čížek ∫ tenor
Jaromír Nosek ∫ bas ∫ bass

Jan Dismas Zelenka: Mše ke svátku Všech svatých ZWV 21
∫ Missa Omnium Sanctorum
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ne 31 05 ∫ sun
Bystřice nad Pernštejnem

centrum Eden, 17:30 hod. ∫ Eden Centre, 5:30 pm

BONI PUERI 
ČESKÝ CHLAPECKÝ SBOR ∫ CZECH BOYS CHOIR 

Pavel Horák ∫ sbormistr ∫ choirmaster

Z EDENU DO HOLLYWOODU ∫ FROM EDEN TO HOLLYWOOD
koncert pro rodiny s dětmi ∫ concert for families with children
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ne 31 05 ∫ sun
Třebíč

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

Koncert zaštítil J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Ferdinand Trauttmansdorff, 
the Ambassador of Austria in the Czech Republic
Ve spolupráci s Barokním festivalem St. Pölten
∫ In cooperation with the St. Pölten Baroque Festival 

PIERRE PITZL 
barokní kytara ∫ baroque guitar

ŘÍM – PAŘÍŽ – MADRID ∫ ROMA – PARIS – MADRID 
Francesco Corbetta: Varii Scherzi, výběr ∫ selection
Ferdinando Vadambrini: Intavolatura di Chitarra, výběr ∫ selection
Giovanni Battista Granata: Soavi Concenti di Sonate, výběr ∫ selection
Francesco Corbetta: La Guitarre Royalle, výběr ∫ selection 
Robert de Visée: Livre de Guittarre, výběr ∫ selection 
Francisco Guerau: Poema Harmonico, výběr ∫ selection
Gaspar Sanz: Instrucción de Música, výběr ∫ selection
Santiago de Murcia: Cifras selectas de guitarra, výběr ∫ selection
Gaspar Sanz: Canarios 
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po 01 06 ∫ mon 
Tišnov

vybraná místa ve městě Tišnově, 13:00 – 16:00 hod. 
∫ various locations in the town of Tišnov, 1:00 - 4:00 pm

odpolední vystoupení žáků ZUŠ festivalových měst 
∫ afternoon performances by students from the art primary schools

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

koncert žáků ZUŠ festivalových měst ve spolupráci se ZUŠ Tišnov 
∫ A concert given by students from the art primary schools located 
in the festival towns in cooperation with the Tišnov Art Primary School

Bystřice nad Pernštejnem 
Hustopeče
Mikulov
Náměšť nad Oslavou
Žďár nad Sázavou
Tišnov 
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po 01 06 ∫ mon 
Kyjov

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

Koncert zaštítil J. E. Pedro Calvo-Sotelo, velvyslanec Španělska v České republice 
∫ Under the auspices of H. E. Mr. Pedro Calvo-Sotelo, the Ambassador of Spain 
in the Czech Republic

RAQUEL ANDUEZA
soprán ∫ soprano

JESÚS FERNÁNDEZ BAENA
theorba ∫ theorbo

PIERRE PITZL
barokní kytara ∫ baroque guitar

HUDEBNÍ HOSTINA ∫ A MUSICALL BANQUET 
Anonym: Bella mia
Tarquinio Merula: Folle è ben che si crede 
John Dowland: Now, o now, I needs must part
Anthony Holborne: The Nightwatch
Claudio Monteverdi: Si dolce è il tormento 
Anonym: Viver in questo stato Amor
Girolamo Kapsberger: Rosa Bianca
Gaspar Sanz: Folias
José Marín: Que dulcemente suena
Anonym: La Ausencia
John Dowland: Come again
Santiago de Murcia: Marsellas
Barbara Strozzi: L’Eraclito amoroso
Pierre Guédron: Aux Plaisirs
Joseph Chabanceau de la Barre: Si c’est un bien que l’espérance
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út 02 06 ∫ tue
Doubravník 

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

JOS VAN IMMERSEEL 
varhany ∫ organ

Antonio Valente: Gagliarda Napolitana
John Bull: In Nomine IX
Pablo Bruna: Letania de la Virgen
Orlando Gibbons: Fantazia of foure parts
Abraham van den Kerckhoven: Preludium a fuga d moll 
∫ Prelude and fugue in D minor
Henry Purcell: Voluntary d moll pro dvoumanuálové varhany Z.719
∫ Voluntary in D minor for double organ Z. 719
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante F dur ∫ in F major KV 616
Johann Sebastian Bach: Pastorale F dur ∫ in F major BWV 590
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st 03 06 ∫ wed
Boskovice

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

BARBARA MARIA WILLI 
JOS VAN IMMERSEEL

cembalo, kladívkový klavír ∫ harpsichord, fortepiano

Thomas Tomkins: Fantazie pro dva ku hraní na cembalo čtyřručně 
∫ A fancy for two to play harpsichord 4 hands
Johann Sebastian Bach: Koncert pro dvě cembala C dur BWV 1062 
∫ Concerto in C for two pianos BWV 1062
Muzio Clementi: Duet pro dva klávesové nástroje B dur op. 12 
∫ Duet for two keybords in B flat major op. 12 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro klávesové nástroje D dur KV 448
∫ Sonata for two keyboard instruments in D major KV 448 
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st 03 06 ∫ wed
Moravský Krumlov

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

Koncert zaštítil J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Jean-Pierre Asvazadourian, 
the Ambassador of France in the Czech Republic 

ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN
Dominique Visse ∫ kontratenor, umělecký vedoucí 
∫ counter tenor, artistic leader
Martial Pauliat ∫ tenor 
Vincent Bouchot ∫ baryton ∫ bariton
François Fauché ∫ bas ∫ bass
Renaud Delaigue ∫ bas ∫ bass
Eric Bellocq ∫ loutna ∫ lute

BAKCHUS A AMOR ∫ BACCHUS AND CUPID 
Loyset Compère: Nous sommes de l‘ordre de Saint Babouyn
Anonym: Frapes petit coup Jehan mon amy, Fricassée (Auprès de vous)
Claudin de Sermizy: Hau hau je boys
Guillaume Costeley: Elle craint l‘esperon
Roland de Lassus: Un jeune moine est sortit du couvent
Ninot le Petit: Mon amy m‘avoit promis
Clément Janequin: Tetin refaict plus blanc qu‘un œuf
Claudin de Sermizy: La la maistre Pierre
Clément Janequin: Or vien çà mamye Perrette
Roland de Lassus: Luscecit jam, o socii
Clément Janequin: Ung jour Robin vint Margot empoigner
Mittantier: Laissons amour qui nous fait tant souffrir
Claude Lejeune: Je bois à toy mon compagnon
Clément Janequin: La chasse



∫ 34 CONCENTUS MORAVIAE

čt 04 06 ∫ thu
Velké Meziříčí 

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

SOLAMENTE NATURALI
Miloš Valent ∫ housle, viola, zpěv, umělecký vedoucí 
∫ violin, viola, voice, artistic leader
Dagmar Valentová ∫ housle, zpěv ∫ violin, voice
Peter Vrbinčik ∫ viola, zpěv ∫ viola, voice
Tibor Nagy ∫ kontrabas ∫ double bass
Michal Paľko ∫ malý cimbál, zpěv ∫ small cimbalom, voice
Robert Žilik ∫ gajdy, tenorový šalmaj ∫ bagpipes, tenor chalumeau
Baykal Doğan ∫ bendir, davul, riqq, darbuka

SBÍRKA PÍSNÍ A TANCŮ ANNY SZIRMAY-KECZER ∫ 
COLLECTION OF SONGS AND DANCES 
OF ANNA SZIRMAY-KECZER 
Badchonim I., Srandy, Oriental I., Oriental II., Godár, Hajduk, Zlobcoky, 
Meditatio, Gajdy, Pesničky, Oriental III., Antico, Badchonim II.
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čt 04 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí

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

Koncert zaštítil J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Jean-Pierre Asvazadourian,  
the Ambassador of France in the Czech Republic 
 
BRUNO HELSTROFFER

theorba ∫ theorbo

Hieronymus Kapsberger: Toccata Prima – Corrente Prima
Bruno Helstroffer: Let‘s Celebrate
Hieronymus Kapsberger: Passacaglia – Il Kapsberger – Canario
Charlie Haden: First Song
Charles Hurel: Suite française
Bruno Helstroffer: Hoboes Blues, Clan
Charles Hurel: Prélude – Chaconne pour Melle de la Balme
Bruno Helstroffer: Echoes



∫ 36 CONCENTUS MORAVIAE

pá 05 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou

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

Koncert zaštítil J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Jean-Pierre Asvazadourian, 
the Ambassador of France in the Czech Republic 
Koncert je součástí oslav výročí 450 let zámku Náměšť nad Oslavou 
∫ The concert is part of the celebrations commemorating the 450th anniversary 
of the château in Náměšť nad Oslavou

DOMINIQUE VISSE 
kontratenor, baskytara ∫ counter tenor, electric bass

BRUNO HELSTROFFER 
elektrická theorba ∫ electric theorbo

JEAN-LOUIS MATINIER 
akordeon ∫ accordion

HUDBA JEN CHVÍLI ZNÍ ∫ MUSICK FOR A WHILE 
Guillaume de Machaut: Dame ne regarde pas
Giovanni Felipe Sances: Usurpator tiranno
John Dowland: Fine knacks for ladies, From silent night
Pietro Antonio Cesti: Lamento de Selino (l‘Argia)
Giovanni Felipe Sances: Accenti queruli
Barbara Strozzi: L’Eraclito amoroso
Henry Purcell: Fairest Isle, Musick for a while
Tarquinio Merula: Canzonetta spirituale alla nanna



∫ 37téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

so 06 06 ∫ sat
Hustopeče

kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 19:30 hod. 
∫ Church of St. Wenceslas and St. Agnes, 7:30 pm

Koncert zaštítil J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Jean-Pierre Asvazadourian, 
the Ambassador of France in the Czech Republic 

OLIVIER VERNET 
varhany ∫ organ

Dietrich Buxtehude: Preludium g moll BuxWV 149 ∫ Prelude in G minor BuxWV 149
Dietrich Buxtehude: Chorální předehra G dur ∫ Chorale prelude in G major 
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ BuxWV 223
Johann Pachelbel: Chaconne f moll ∫ in F minor
Georg Boehm: Chorální předehra ∫ Chorale prelude „Vater unser im Himmelreich“
Johann Sebastian Bach: Fuga d moll BWV 539 ∫ Fugue in D minor BWV 539
Johann Sebastian Bach: Chorální předehra ∫ Chorale prelude „Nun komm‘ 
der Heiden Heiland“ BWV 659
Johann Sebastian Bach: Triová sonáta č. 6 G dur BWV 530 
∫ Trio sonata No. 6 in G major BWV 530 
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll „dórská“ BWV 538 
∫ Toccata and fugue in D minor „Dorian“ BWV 538



∫ 38 CONCENTUS MORAVIAE

ne 07 06 ∫ sun
Ivančice

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

PAVEL STEIDL
kytara ∫ guitar

Ferdnando Sor: 6 menuetů op. 11 ∫ 6 Menuets op. 11
Pedro Ximénez Abril Tirado: Menuety, výběr ∫ Menuets, selection
Napoleon Coste: Deuxième polonaise op. 14
Johann Kaspar Mertz: Bardenklänge, výběr ∫ selection
Niccolò Paganini / Luigi Legnani: Sonate, Capricci e Ghiribizzi, výběr ∫ selection



∫ 39téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

ne 07 06 ∫ sun
Lysice

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

Koncert zaštítil J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Jean-Pierre Asvazadourian, 
the Ambassador of France in the Czech Republic
Ve spolupráci s Hudebními lahůdkami ∫ In cooperation with the Musical Delicacies

PLAISIRS DE MUSIQUE
Jan Čižmář ∫ loutna, theorba, umělecký vedoucí ∫ lute, theorbo, artistic leader
Laila Cathleen Neuman ∫ soprán ∫ soprano
Jean Sebastien Beauvais ∫ kontratenor ∫ counter tenor
Marta Kratochvílová ∫ traverso 

ZAHRADY ROZKOŠE ∫ LES JARDINS DES PLAISIRS 
Joseph Chabanceau de la Barre: Si c´est un bien que l´esperance 
Henry Purcell: Ah! how sweet it is to love 
Marc Antoine Charpentier: Percé jusques au fond du coeur H 457 

Père, maîtresse, honneur, amour H 458 
Que je sens de rudes combats H 459

John Eccless: I burn, my brain consumes to ashes
John Dowland: Flow my tears
Gottfried Finger: Sonata secunda
Jean-Baptiste Drouart de Bousset: Pourquoy doux Rossignol
André Campra: Que vous m´offrez d´atraits agréables retraites? 
Henry Purcell: Dear pretty youth
Henry Purcell: Now the maids and the men 
Henry Purcell: She loves, and she confesses too 
John Eccless: O Ecstasy of Happiness! 
Henry Lawes: A Dialogue on a Kiss



∫ 40 CONCENTUS MORAVIAE

po 08 06 ∫ mon
Státní hrad Pernštejn

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

Koncert zaštítil J. E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice ∫ Under the 
auspices of H. E. Mr. Aldo Amati, the Ambassador of Italy in the Czech Republic
Koncert Národního památkového ústavu ∫ Concert of the National Heritage Institute

MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice

STEFANO ROCCO 
arciloutna, barokní kytara ∫ arcilute, baroque guitar

FABIO ACCURSO
loutna ∫ lute

STEZKY SRDCE ∫ LE STRADE DEL CUORE 
Anonym: Tarantella del Passariello
Marco Cara: Per fuggir d’amor le punte
Jacopo Fogliano: L’amor, donna, ch’io te porto
Anonym: Pavana „La Cornetta“ a Gagliarda „La Traditora“
Bartolomeo Tromboncino: Su, su leva alza le ciglia
Marco Cara: Io non compro più speranza
Paolo Scoto: Capra mozza sonemus et cantemus
Marco Cara: Ostinato vo‘seguire
Pietro Paolo Borrono: Pavana e Saltarello della Milanese
Marco Beasley: Tu dormi
Anonym: La bella nœva
Anonym: Tarantella del Gargano
Anonym: Compendium Tarantulae
Marco Beasley: L'Angiulillo
Anonym: Il Mattacino



∫ 41téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

út 09 06 ∫ tue
Lednice

zámek, Jízdárna, 19:30 hod. ∫ Château, Riding Hall, 7:30 pm

Koncert zaštítil J. E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice 
∫ Under the auspices of H. E. Mr. Aldo Amati, the Ambassador of Italy 
in the Czech Republic
Koncert hejtmana Jihomoravského kraje 
∫ A concert hosted by the President of the South Moravian Region

ACCORDONE 
Guido Morini ∫ cembalo, umělecký vedoucí ∫ harpsichord, artistic leader
Rossella Croce, Elisa Citterio ∫ housle ∫ violin
Cristina Vidoni ∫ violoncello ∫ cello
Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo

ITALSKÁ INSPIRACE ∫ ESTRO ITALIANO 
Giovanni Battista Fontana: Sonata VII per due violini e basso
Sonata a 1, 2, 3 per il violino
Giovanni Paolo Cima: Sonata IV
Biagio Marini: Sonata a tre sopra „Fuggi fuggi“
Girolamo Frescobaldi: Cento partite sopra Passacagli, Toccate d‘intavolatura
Nicola Matteis: Sonata, Corrente alla maniera Francese, Gigg, 
Diverse bizzarrie su Sarabanda ò Ciaccona
Arcangelo Corelli: Sonata VI
Antonio Vivaldi: Sonata IX, Concerto in re minore trascrizione di J. S. Bach
Georg Friedrich Händel: Sonata II op. V



∫ 42 CONCENTUS MORAVIAE

st 10 06 ∫ wed
Třebíč

bazilika sv. Prokopa, 19:30 hod. ∫ Basilica of St. Procopius, 7:30 pm

Koncert zaštítili J. E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice, 
J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice 
∫ Under the auspices of H. E. Mr. Aldo Amati, the Ambassador of Italy 
in the Czech Republic, H. E. Mr. Jean-Pierre Asvazadourian, 
the Ambassador of France in the Czech Republic

MARCO BEASLEY
SERGE GOUBIOUD 

zpěv ∫ voice
ACCORDONE 

Guido Morini ∫ cembalo, varhanní positiv, umělecký vedoucí 
∫ harpsichord, organ positive, atistic leader
Rossella Croce, Elisa Citterio ∫ housle ∫ violin
Cristina Vidoni ∫ violoncello ∫ cello
Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo

ZPÍVEJTE PÁNU ∫ CANTATE DEO
Biagio Marini: Sonata a 3 sopra Fuggi dolente core
Ignazio Donati: In te, Domine, speravi
Giovanni Paolo Caprioli: Salve Regina
Alessandro Grandi: O beate Hieronime
Giov. Paolo Cima: Sonata tre
Giuseppe Giamberti: Virgo prudentissima
Claudio Monteverdi: Jubilet tota civitas, Salve regina
Giovanni Battista Fontana: Sonata VII
Felice Sances: Stabat Mater dolorosa
Alessandro Grandi: Cantabo Domino
Ignazio Donati: Cantate Deo
Bonifacio Graziani: Ave maris stella



∫ 43téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

čt 11 06 ∫ thu
Mikulov

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

Koncert zaštítil J. E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice ∫ Under the 
auspices of H. E. Mr. Aldo Amati, the Ambassador of Italy in the Czech Republic

MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice

ACCORDONE 
Guido Morini ∫ cembalo, varhanní positiv, umělecký vedoucí 
∫ harpsichord, organ positive, atistic leader
Rossella Croce, Elisa Citterio ∫ housle ∫ violin
Fabio Accurso ∫ loutna ∫ lute
Stefano Rocco ∫ barokní kytara ∫ baroque guitar
Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo
Vito De Lorenzi ∫ perkuse ∫ percussion

TARANTELY SLASTI ∫ TARANTELLE DEL PIACERE
Anonym: Sona a battenti
Anonym: Como sencza la vita 
Guido Morini: La volumbrella
Anonym: Stornelli
Anonym: Tu bella ca lu tieni lu pettu tunnu
Anonym / Guido Morini: Montemaranese
Vito De Lorenzi: Tarantata
Anonym: Ninna nanna
Anonym: Fronni d‘alia
Marco Beasley: Tarantella tripla
Anonym: Sona Carmagnola



∫ 44 CONCENTUS MORAVIAE

so 13 06 ∫ sat
Slavkov u Brna 

zámek, Historický sál, 21:00 hod. ∫ Château, Historical Hall, 9:00 pm

Koncert zaštítil J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Ferdinand Trauttmansdorff, 
the Ambassador of Austria in the Czech Republic

GUDRUN SKAMLETZ
tanec ∫ dance

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová ∫ flétna, umělecká vedoucí ∫ flute, artistic leader
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád ∫ housle ∫ violin
Magdalena Malá, Andreas Torgersen ∫ viola
Petr Hamouz ∫ violoncello ∫ cello
Sebastian Knebel ∫ cembalo ∫ harpsichord
Jan Krejča ∫ theorba ∫ therbo
Martina Bernášková ∫ flétna ∫ flute
Inge Marg, Tereza Pavelková ∫ hoboj ∫ oboe
Kim Stockx ∫ fagot ∫ bassoon

FORLANA: BENÁTSKÁ FIESTA À LA FRANÇAISE 
∫ VENETIAN FIESTA LA FRANÇAISE
Antonio Vivaldi: La Senna festeggiante RV 693, ouverture
André Campra: Le carnaval de Venise, výběr ∫ selection
André Campra: Les fêtes Venitiennes, chaconne
Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme LWV 33, výběr ∫ selection
Jean-Marie Leclair: Forlana 
Jean-Baptiste Lully: Passacaille d´Armide LWV 71
Jean-Baptiste Lully: Xerxès LWV 13, výběr ∫ selection
André Campra: Le carnaval de Venise, sinfonia
Michele Mascitti: Concerto grosso 4 op. 7
Antonio Vivaldi: La notte, výběr ∫ selection 



∫ 45téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

so 13 06 ∫ sat
Slavkov u Brna 

zámecká kaple, 23:00 hod. ∫ Château Chapel, 11 pm

Koncert zaštítil J. E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice 
∫ Under the auspices of H. E. Mr. Aldo Amati, the Ambassador of Italy 
in the Czech Republic

MARCO BEASLEY
zpěv ∫ voice

PŮLNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ ∫ IL RACCONTO DI MEZZANOTTE
Severino Corneti: Pígliate l’alma mia
Anonym: Le sette galere
Anonym: Pizzica tarantan
Anonym: Nycholay sollempnia
Anonym: Deus te salvet Maria
Guillaume Dufay: Vergene bella
Marco Beasley: Cori miu, ste...
Nando Acquaviva – Toni Casalonga: Lamentu a Ghjesu
Anonym: Magnificat
Severino Corneti: Signora mia
Anonym: Jesce Sole!



∫ 46 CONCENTUS MORAVIAE

ne 14 06 ∫ sun
Bystřice nad Pernštejnem

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

Koncert zaštítila J. E. Annika Jagander, velvyslankyně Švédska v České republice 
∫ Under the auspices of H. E. Ms. Annika Jagander, the Ambassador of Sweden 
in the Czech Republic 
 
GUNNAR IDENSTAM 

varhany ∫ organ

Michael Praetorius: Výběr z ∫ Excerpts from Terpsichore musarum 
Jean-Baptiste Lully: Bourrée, Chaconne, Air 
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga C dur BWV 531
∫ Prelude and fugue in C major BWV 531
Johann Sebastian Bach / arr. Gunnar Idenstam: 
Pochod z Knížky skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou 
∫ March from Notebook for Anna Magdalena Bach
Bourrée z loutnové suity e moll ∫ from Suite for lute in E minor BWV 996
Sarabande z violoncellové suity G dur 
∫ from Suite for cello in G major BWV 1007 
Gigue z violoncellové suity G dur ∫ from Suite for cello in G major BWV 1007
Gunnar Idenstam: Suita ze švédských lidových skladeb 18. století 
∫ Suite of Swedish 18th century folk music pieces



∫ 47téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

po 15 06 ∫ mon
Náměšť nad Oslavou

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

Koncert zaštítila J. E. Annika Jagander, velvyslankyně Švédska v České republice 
∫ Under the auspices of H. E. Ms. Annika Jagander, the Ambassador of Sweden 
in the Czech Republic 
Koncert je součástí oslav výročí 450 let zámku Náměšť nad Oslavou 
∫ The concert is part of the celebrations commemorating the 450th anniversary 
of the château in Náměšť nad Oslavou

LISA RYDBERG
housle ∫ violin

GUNNAR IDENSTAM 
harmonium

BACH PO ŠVÉDSKU ∫ BACH PÅ SVENSKA
skladby Johanna Sebastiana Bacha a švédská lidová hudba v úpravách 
Gunnara Idenstama a Lisy Rydberg ∫ Music by Johann Sebastian Bach 
and Swedish traditional music in arrangements by Gunnar Idenstam 
and Lisa Rydberg



∫ 48 CONCENTUS MORAVIAE

út 16 06 ∫ tue
Hustopeče

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

GOEYVAERTS STRING TRIO
Kristien Roels ∫ housle ∫ violin
Kris Matthynssens ∫ viola
Pieter Stas ∫ violoncello ∫ cello

ZSUZSI TÓTH
soprán ∫ soprano

BARNABÁS HEGYI
kontratenor ∫ counter tenor

OLIVIER BERTEN
tenor

Arvo Pärt: Stabat Mater
Ivan Moody: Simeron



∫ 49téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

st 17 06 ∫ wed
Rájec-Jestřebí

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

GOEYVAERTS STRING TRIO
Kristien Roels ∫ housle ∫ violin
Kris Matthynssens ∫ viola
Pieter Stas ∫ violoncello ∫ cello

Oleg Paiberdin: Organum A-nn-A
Perotinus: Organum
Alfred Schnittke: Smyčcové trio ∫ String Trio
Oleg Paiberdin: Halleluja



∫ 50 CONCENTUS MORAVIAE

čt 18 06 ∫ thu
Kyjov

kaple sv. Josefa Kalasanského, 19:30 hod.
∫ Chapel of St. Joseph Calasanctius, 7:30 pm

Koncert zaštítil J. E. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec 
Spolkové republiky Německo v České republice ∫ Under the auspices  
of H. E. Mr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, the Ambassador of 
the Federal Republic of Germany in the Czech Republic

VOCAME 
Sarah M. Newman ∫ soprán ∫ soprano
Gerlinde Sämann ∫ soprán ∫ soprano
Sigrid Hausen ∫ mezzosoprán ∫ mezzo-soprano
Petra Noskaiová ∫ alt ∫ alto
Michael Popp ∫ fidula, harfa, santur, oud, dilruba, umělecký vedoucí 
∫ fiddle, harp, santur, oud, dilruba, artistic leader

HILDEGARDA Z BINGENU ∫ HILDEGARD VON BINGEN
Studium divinitatis, O Virga ac diadema, Cum processit, Columba aspexit, 
Spiritus Sanctus, O ignis spiritus, O quam mirabilis, Aer enim volat, 
O virtus sapientiae, Tu rubes et aurora, Rex noster, O tu illustrata



∫ 51téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

čt 18 06 ∫ thu
Žďár nad Sázavou 

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

Zahajovací koncert Harfových dní ∫ The opening concert of the Harp Days

JANA BOUŠKOVÁ
klasická harfa ∫ concert grand harp 

IEUAN JONES 
klasická harfa ∫ concert grand harp

Johann Sebastian Bach: Loutnová suita č. 1 BWV 996 
∫ Suite for lute No. 1 BWV 996
Sergej Prokofjev: Preludium C dur ∫ Prelude in C major
Franz Liszt: Sen lásky ∫ Dream of love
Henriette Renié: Danse des Lutins
Bedřich Smetana: Vltava ∫ Moldau
František Antonín Rössler-Rosetti: Sonáta Es dur ∫ Sonata in E flat major
Franz Schubert: Moments Musicaux 6, Impromptu op. 142/2, Impromptu op. 90/3
Elias Parish Alvars: Grande Fantasie op. 57.
Francis Poulenc: L‘Embarquement pour Cythère – Valse Musette pour deux pianos



∫ 52 CONCENTUS MORAVIAE

pá 19 06 ∫ fri
Velké Meziříčí 

zámek, zámecká jídelna, 19:30 hod. ∫ Château, Dining Room, 7:30 pm

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

PTÁCI SVÝM ZPĚVEM ZA ROZBŘESKU SLUNCE VÍTAJÍ 
∫ SALUTANO GLI UCCELLI COL PROPRIO CANTO IL SOLE 
NE' SUOI ALBORI
Marco Uccellini: Sinfonia Prima à violino solo op. 9

Sonata Seconda à violino solo op. 7
Michelangelo Rossi: Toccata nona
Marco Uccellini: Sonata Settima à violino e basso op. 4 detta La Prosperina

Sonata 2 op. 4 „La Lucimina contenta“
Sinfonia Terza à violino e violone op. 9
Sonata Nona à violino e basso op. 4

Michelangelo Rossi: Toccata settima
Gregorio Strozzi: Toccata de Passagaglia, e ciascheduno si può sonare à sola
Marco Uccellini: Sonata over Toccata Sesta à violino solo op. 4 detta La mia Signora

Sonata Prima à violino solo op. 7



∫ 53téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

pá 19 06 ∫ fri
Žďár nad Sázavou 

Batyskaf Klub, 19:30 hod. ∫ Batyskaf Club, 7:30 pm

Pod záštitou Amerického velvyslanectví v Praze 
∫ Under the auspices of the U.S. Embassy Prague 

PARK STICKNEY 
jazzová harfa ∫ jazz harp

AKČNÍ HARFA ∫ ACTION HARP



∫ 54 CONCENTUS MORAVIAE

so 20 06 ∫ sat
Žďár nad Sázavou

zámek, hlavní sál staré prelatury, 19:30 hod. 
∫ Château, Main Hall of the Old prelature, 7:30 pm

Koncert zaštítil J. E. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec 
Spolkové republiky Německo v České republice ∫ Under the auspices 
of H. E. Mr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, the Ambassador of 
the Federal Republic of Germany in the Czech Republic

MERLICE
Merit Zloch ∫ keltská harfa ∫ Celtic harp
Alice Ludewig ∫ keltská harfa ∫ Celtic harp

SRDEČNÉ POZDRAVY Z BERLÍNA ∫ FROM BERLIN WITH LOVE
Merit Zloch: Fernwärme
Menuett de Chevalier 
Gregory Jolivet: Le village d´en bas
Hattedie Mazurka
Amour de la lune 
Empereur dans la lune 
William Brade / Simon Wascher: Ein schottisch Tanz
Alice Ludewig: Frei für die Insel
Pepe Weißgerber: Pepes Walzer



∫ 55téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

ne 21 06 ∫ sun
Lysice 

nádvoří zámku, 19:30 hod. ∫ Château Courtyard, 7:30 pm

JANA SEMERÁDOVÁ
barokní traverso ∫ baroque traverso

PACORA TRIO
Stano Palúch ∫ housle ∫ violin
Marcel Comendant ∫ cimbál ∫ cimbalom
Róbert Ragan ∫ kontrabas ∫ double bass

PŘEZNÍVÁNÍ ∫ RESONANCE



∫ 56 CONCENTUS MORAVIAE

po 22 06 ∫ mon
Boskovice 

kostel sv. Jakuba, 19:30 hod. ∫ Church of St. Jacob, 7:30 pm

CAPPELLA MARIANA
Barbora Kabátková ∫ soprán ∫ soprano
Daniela Čermáková ∫ alt ∫ alto
Vojtěch Semerád ∫ tenor, umělecký vedoucí ∫ tenor, artistic leader
Tomáš Lajtkep ∫ tenor 
Michal Krůšek ∫ baryton ∫ baritone
Jaromír Nosek ∫ bas ∫ bass

SKVOSTY SIXTINSKÉ KAPLE 
∫ THE TREASURES OF THE SISTINE CHAPEL
Giovanni Battista Pierluigi da Palestrina: Missa Papae Marcelli 
Heinrich Isaac: Tota pulchra es
Tomás Luis de Victoria: Ne timeas Maria
Giovanni Battista Pierluigi da Palestrina: Heu mihi Domine
Tomás Luis de Victoria: Beata es Virgo Maria



∫ 57téma POJĎME SLAVIT!  theme LET'S CELEBRATE!

po 22 06 ∫ mon
Ivančice

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

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Michal Medek, Stanislav Předota, 
Marek Šulc, Martin Prokeš, Ondřej Holub
David Eben ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

ROSA MYSTICA
MARIÁNSKÁ ÚCTA VE STŘEDOVĚKÝCH ČECHÁCH 
∫ MARIAN DEVOTION IN MEDIEVAL BOHEMIA
I. Repertorium nejstarších mariánských zpěvů 
∫ I Repertory of the Earliest Marian Chants
II. Mariánské repertorium z českých pramenů 14. a 15. století 
∫ II Marian Repertory from 14th and 15th century Bohemian Sources
Officium Obětování Panny Marie ∫ Office of The Presentation of the Virgin
Officium Navštívení Panny Marie ∫ Office of The Visitation of the Virgin
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út 23 06 ∫ tue
Moravský Krumlov 

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

BL!NDMAN
Koen Maas ∫ sopránový saxofon ∫ sopran saxophone
Roeland Vanhoorne ∫ altový saxofon ∫ alto saxophone
Piet Rebel ∫ tenorový saxofon ∫ tenor saxophone
Raf Minten ∫ barytonový saxofon ∫ baritone saxophone
Eric Sleichim ∫ tubax, elektronika, umělecký vedoucí 
∫ tubax, electronics, artistic leader

32 STOP/BACHOVY VARHANY ∫ 32 FOOT/THE ORGAN OF BACH
Johann Sebastian Bach ∫ aranžmá ∫ arrangements by Eric Sleichim:
Pedal-exercitium g moll ∫ in G minor BWV 598
Passacaglia a fuga c moll ∫ Passacaglia and fugue in C minor BWV 582
Varhanní chorál ∫ Organ chorale „Meine Seele“ BWV 648
Trio d moll ∫ in D minor BWV 583
Toccata C dur ∫ in C major BWV 564
Pierre Bartholomée: Ricercar
Johann Sebastian Bach ∫ aranžmá ∫ arrangements by Eric Sleichim:
Preludium a fuga g moll ∫ Prelude and fugue in G minor BWV 535
Koncert d moll podle Vivaldiho ∫ Concerto in D minor after Vivaldi BWV 596
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st 24 06 ∫ wed
Tišnov

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

BL!NDMAN
Koen Maas ∫ sopránový saxofon ∫ sopran saxophone
Roeland Vanhoorne ∫ altový saxofon ∫ alto saxophone
Piet Rebel ∫ tenorový saxofon ∫ tenor saxophone
Raf Minten ∫ barytonový saxofon ∫ baritone saxophone
Eric Sleichim ∫ tubax, elektronika, umělecký vedoucí 
∫ tubax, electronics, artistic leader

32 STOP/BACHOVY VARHANY ∫ 32 FOOT/THE ORGAN OF BACH
Johann Sebastian Bach ∫ aranžmá ∫ arrangements by Eric Sleichim:
Pedal-exercitium g moll ∫ in G minor BWV 598
Passacaglia a fuga c moll ∫ Passacaglia and fugue in C minor BWV 582
Varhanní chorál ∫ Organ chorale „Meine Seele“ BWV 648
Trio d moll ∫ in D minor BWV 583
Toccata C dur ∫ in C major BWV 564
Pierre Bartholomée: Ricercar
Johann Sebastian Bach ∫ aranžmá ∫ arrangements by Eric Sleichim:
Preludium a fuga g moll ∫ Prelude and fugue in G minor BWV 535
Koncert d moll podle Vivaldiho ∫ Concerto in D minor after Vivaldi BWV 596
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čt 25 06 ∫ thu
Valtice 

zámek, Jízdárna, 19:30 hod. ∫ Château, Riding Hall, 7:30 pm

Koncert zaštítil J. E. Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie 
v České republice ∫ Under the auspices of H. E. Mr. Jean-Pierre Asvazadourian, 
the Ambassador of France in the Czech Republic 
Závěrečný koncert festivalu a slavnostní otevření renovované Jízdárny zámku 
ve Valticích, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ∫ The festival’s 
closing concert and the official opening of the renovated Château Riding Hall 
in Valtice, in cooperation with the National Heritage Institute

MAGDALENA KOŽENÁ 
mezzosoprán ∫ mezzo-soprano

LE CONCERT D’ASTRÉE 
Emmanuelle Haïm ∫ cembalo, umělecká vedoucí ∫ harpsichord, artistic leader
Stéphanie-Marie Degand ∫ 1. housle ∫ 1st violin
Matthieu Camilleri ∫ 2. housle ∫ 2nd violin
Jocelyn Daubigney ∫ flétna ∫ flute
Atsushi Sakaï ∫ viola da gamba
Eric Bellocq ∫ loutna ∫ lute

ZRAZENÁ MÉDEA ∫ MÉDÉE TRAHIE
Jean-Baptiste Bésard: Ma belle, si ton âme
Michel Lambert: Vos mespris chaque jour
      Ombre de mon amant
Jean-Philippe Rameau: Tristes apprêts 
Marc Antoine Charpentier: Quel prix de mon amour 
Louis-Nicolas Clérambault: Kantáta ∫ Cantata Médée

Národní centrum divadla a tance ve Valticích 
se od léta 2015 těší na své návštěvníky

Vizualizace projektu, autor: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

www.ncdt.cz



Národní centrum divadla a tance ve Valticích 
se od léta 2015 těší na své návštěvníky

Vizualizace projektu, autor: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

www.ncdt.cz



HAPPENING ZÁKLADNÍCH 
UMĚLECKÝCH ŠKOL 
 
Ve spolupráci s městem Tišnov, MěKS Tišnov a ZUŠ Tišnov
Ať žijí ZUŠky!

Festival Concentus Moraviae dlouhodobě upozorňuje na 
zásadní roli, kterou hrají Základní umělecké školy nejen 
v rámci hudebního, výtvarného, tanečního či dramatic-
kého vzdělávání; klíčové poslání těchto škol shledáváme 
především v rovině obecně estetické a morální. Základní 
umělecké školy pěstují v dětech jedinečnou a nedoceni-
telnou schopnost obohacovat svůj život uměním, i když 
se nestane jejich povoláním. Právě v „hudebkách“ jsou 
talenty podchyceny a pečlivě rozvíjeny bez ohledu na to, 
mají-li v plánu stát se profesionálními hudebníky. 

Festival Concentus Moraviae ve spolupráci s uměleckými 
školami zorganizoval již v několika předešlých ročnících 
řadu koncertů, prezentací, vystoupení i úspěšných za-
hraničních zájezdů. V letošním jubilejním roce festival 
ve spolupráci se ZUŠ Tišnov a jejím ředitelem Mgr. Tomá-
šem Zouharem odstartoval zcela nový projekt, který bude 
netradiční formou přispívat ke zviditelňování ZUŠ. Jeho 
účastníky budou ZUŠ jednotlivých festivalových měst, 
po kterých bude v nadcházejících ročnících tento festi-
valový projekt putovat. 

Pondělí 01 06 Tišnov

13:00 – 16:00 hod.
Odpolední vystoupení žáků 
ZUŠ festivalových měst na 
vybraných místech v Tišnově

18:00 hod.  
Společný koncert žáků ZUŠ
v kině Svratka

Happeningu se zúčastní ZUŠ 
těchto festivalových měst:
Bystřice nad Pernštejnem, 
Hustopeče, Mikulov, Náměšť 
nad Oslavou, Žďár nad Sázavou, 
Tišnov



V rámci XX. ročníku festivalu Concentus Moraviae 
startujeme novou festivalovou akci spojující hudbu a 
sport s názvem Hudba na kole. V sobotu 6. června 2015 
od 10:30 hod. můžete putovat po atraktivních místech 
Lednicko-valtického areálu a okolí, kde jsme pro Vás 
připravili 12 hudebních zastavení s ochutnávkou 
různých hudebních žánrů od klasiky přes jazz a world 
music až po lidovou hudbu. Protagonisty hudebních 
zastavení budou umělci, které speciálně pro Hudbu 
na kole vybraly hudební instituce Jihomoravského 
kraje. Připravte si sami svoji vlastní trasu, ať již 
podle atraktivity koncertních destinací, oblíbenosti 
hudebního žánru nebo svých fyzických schopností. 

MÍSTA HUDEBNÍCH ZASTAVENÍ
BULHARY (Kulturní dům), HLOHOVEC (Kostel sv. 
Bartoloměje), CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES (Sokolovna), 
LEDNICE (Multifunkční centrum – zámek, Lázeňská 
kolonáda) MIKULOV (Horní Synagoga, Galerie 
Konvent), NOVÝ DVŮR, SEDLEC U MIKULOVA 
(Zemědělské družstvo Sedlec – Sedlecká vína), 
VALTICE (Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kolonáda  
na Reistně), SCHRATTENBERG (Rakousko, 
Schaumühle)

SPOLUORGANIZÁTOŘI
Břeclav – místní část Charvátská Nová Ves, Bulhary, 
Hlohovec, Lednice, Mikulov, Sedlec u Mikulova, Valtice, 
Schrattenberg (Rakousko). 

PARTNEŘI
Filharmonie Brno, JazzFest Brno, Festival Bachův 
varhanní podzim, Hudební lahůdky, Hudební 
festival Znojmo, Základní umělecká škola Znojmo, 
Základní umělecká škola Mikulov, Regionální 
muzeum v Mikulově, Zemědělské družstvo Sedlec 
– Sedlecká vína, Galerie Konvent Mikulov, BORS a.s., 
Slovácký krůžek Charvatčané, Multifunkční 
centrum Lednice, Indies

HUDBA NA KOLE 
SOBOTA 06 06



FESTA TEATRALE
 
NA ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ 
OSLAVA 20. ROČNÍKU FESTIVALU
CONCENTUS MORAVIAE 
12 06 – 14 06 2015

PÁTEK 12 06

18:00 zámek, salla terrena
vernisáž výstavy historických 
květinových vazeb
kurátorka Martina Rudolfová

SOBOTA 13 06

9:00–21:00 zámek
prohlídky speciální květinové trasy

21:00 zámek, Historický sál 
COLLEGIUM MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ / um. vedoucí
GUDRUN SKAMLETZ / tanec 
Forlana / benátská fiesta 
à la française
Vivaldi, Lully, Marais 

22:15 zámecký park
THEATRUM PYROBOLI / ohňové 
obrazy Vivat Concentus Moraviae

23:00 zámecká kaple
MARCO BEASLEY / zpěv 
Půlnoční vyprávění

NEDĚLE 14 06

8:30 farní kostel Vzkříšení Páně
nedělní mše svatá
GUIDO MORINI / varhany

9:00–17:00 zámek
prohlídky speciální květinové trasy

10:00-17:30 zámecká kaple
ve spolupráci s Hudebními lahůdkami
MARCO BEASLEY / zpěv
STEFANO ROCCO / barokní kytara
workshop pro zpěváky



FESTA TEATRALE
 
NA ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ 
OSLAVA 20. ROČNÍKU FESTIVALU
CONCENTUS MORAVIAE 
12 06 – 14 06 2015

PÁTEK 12 06

18:00 zámek, salla terrena
vernisáž výstavy historických 
květinových vazeb
kurátorka Martina Rudolfová

SOBOTA 13 06

9:00–21:00 zámek
prohlídky speciální květinové trasy

21:00 zámek, Historický sál 
COLLEGIUM MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ / um. vedoucí
GUDRUN SKAMLETZ / tanec 
Forlana / benátská fiesta 
à la française
Vivaldi, Lully, Marais 

22:15 zámecký park
THEATRUM PYROBOLI / ohňové 
obrazy Vivat Concentus Moraviae

23:00 zámecká kaple
MARCO BEASLEY / zpěv 
Půlnoční vyprávění

NEDĚLE 14 06

8:30 farní kostel Vzkříšení Páně
nedělní mše svatá
GUIDO MORINI / varhany

9:00–17:00 zámek
prohlídky speciální květinové trasy

10:00-17:30 zámecká kaple
ve spolupráci s Hudebními lahůdkami
MARCO BEASLEY / zpěv
STEFANO ROCCO / barokní kytara
workshop pro zpěváky

HARFOVÉ 
DNY 
KONCERTY, MISTROVSKÉ 
KURZY, HAPPENINGY, DĚTSKÁ 
TŘÍDA, EXPOZICE NÁSTROJŮ, 
WORKSHOPY, DISKUSE A SETKÁNÍ  
S HARFOVÝMI MISTRY

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
18 06 – 20 06 2015
Pod patronací JANY BOUŠKOVÉ

Ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční 
od čtvrtka 18. do soboty 20. června 
2015 Harfové dny, na kterých vedle 
mistrovských kurzů a workshopů 
renomovaných harfenistů proběhne 
řada menších i větších koncertů harf 
různých období s repertoárem sahajícím 
od renesanční hudby po současnost. 
Účastníci budou mít možnost absolvovat 
aktivně či pasivně kurzy zaměřené 
na klasickou, historickou, folklorní či 
jazzovou harfu. Speciálně je přichystaný 
workshop pro děti, a to již od 5 let! 

K účasti na Harfových dnech zveme 
studenty hry na harfu, od úplných 
začátečníků po velmi pokročilé hráče. 
Nástroje pro účastníky budou zajištěny. 

V průběhu Harfových dní budou 
vystavovat a představovat své 
nástroje výrobci: Lyon & Healy Europe, 
Salvi Harps (Itálie), Pepe Rasmus 
Weissgerber (Německo).

ČTVRTEK 18 06

Žďár nad Sázavou, zámek, Barokní sály
19:30 slavnostní zahajovací koncert Harfových dnů
JANA BOUŠKOVÁ a IEUAN JONES / klasická harfa

PÁTEK 19 06

9:00–12:00 workshop 
PARK STICKNEY 
jazzová harfa (Lyon & Healy)
MERIT ZLOCH
keltská harfa (Pepe Rasmus Weissgerber)

14:00–17:00 mistrovský kurz
JANA BOUŠKOVÁ 
klasická harfa (Lyon & Healy)
14:00–16:50 workshop pro děti 
LUCIE FAJKUSOVÁ 

Velké Meziříčí, zámek, zámecká jídelna
19:30 koncert ArParla
MARIA CHRISTINA CLEARY / arpa doppia
DAVIDE MONTI / housle

Žďár nad Sázavou, Batyskaf Klub
19:30 klubový koncert  
PARK STICKNEY / jazzová harfa

SOBOTA 20 06

9:00–12:00 mistrovský kurz
IEUAN JONES 
klasická harfa (Salvi)
MARIA CHRISTINA CLEARY
klasicistní jednozářezová harfa, arpa doppia

III. zámecké nádvoří
15:30 Harfa na nádvoří
open air harfové lahůdky pod patronací 
JANY BOUŠKOVÉ (harfový soubor, čínská harfa
gu zheng atd.)

Žďár nad Sázavou, zámek, hlavní sál staré prelatury
19:30 koncert harfového dua Merlice
MERIT ZLOCH / keltská harfa
ALICE LUDEWIG / keltská harfa

Harfové dny budou probíhat ve spolupráci
se zámkem Žďár nad Sázavou. 

Přihlášky na Harfové dny na www.concentus-moraviae.cz/bonusy
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Zveme Vás do Klubu 
Concentus Moraviae

∫

Vážení příznivci a přátelé MHF 13 měst 
Concentus Moraviae, 

oslovuje Vás možnost prožít krásné 
chvíle s hudbou v nádherných historických 
prostorách? Neváháte cestovat napříč regiony 
jižní Moravy a Vysočiny za novými hudebními 
zážitky a skvělými hudebníky? Pak právě Vás 
zveme do Klubu Concentus Moraviae. 

Svým členstvím získáte řadu výhod, 
podpoříte festival a pomůžete ho dále rozvíjet. 
Pojďte se společně s námi podílet na přípravě 
dalších festivalových ročníků. Vaše názory 
a náměty jsou pro nás nesmírně důležité 
a inspirující.

Rádi Vás budeme přednostně informovat 
o festivalovém programu, připravovaných 
koncertních novinkách a doprovodných 
akcích, setkávat se s Vámi na vybraných 
koncertech a společenských akcích  
spojených s festivalem. 

Výše Vašeho ročního příspěvku určí 
kategorii členství: 

Přítel  od 1.000 Kč
Dárce  od 5.000 Kč
Patron   od 10.000 Kč
Anděl  od 25.000 Kč
Mecenáš od 50.000 Kč

podrobné informace o kategoriích členství 
na www.concentus-moraviae.cz

Jak se stát členem 
Klubu Concentus Moraviae?

1. Zvolte jednu z uvedených kategorií 
členství a formu registrace
a) vyplněním online formuláře na webových 
stránkách festivalu
b) osobně v kanceláři MCSH Brno, o.p.s. 
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 MCSH Brno, o.p.s. 
po telefonické domluvě

Po Vaší registraci a uhrazení členského 
příspěvku Vám bude zaslána členská karta 
Klubu, která Vás okamžitě opravňuje k čerpání 
Vašich členských benefitů.

V případě dotazů se obraťte na: 
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
Ing. Zdenka Kachlová 
Polní 6, 639 00 Brno 
Tel.: +420734728752
e-mail: zdenka.kachlova@concentus-moraviae.cz
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Patroni měst∫

V části katalogu věnované donátorům 
a benefičním aktivitám Vám s radostí 
představujeme nový formát podpory našeho 
festivalu: PATRONSTVÍ MĚST.
Patronem města se může stát každá 
společnost, která působí na území 
Jihomoravského kraje nebo Kraje Vysočina 
a podpoří festival Concentus Moraviae 
částkou 50.000 Kč. Patroni touto podporou 
festivalu vstoupí do společenství firem, 
které se hrdě hlásí ke svému regionu. 
Dávají zřetelně najevo, že jim záleží na kraji, 
v němž podnikají, a pomáhají tak svůj region 
zvelebovat i po stránce kulturních hodnot.

Je nám ctí představit první patrony 
festivalových měst:

Hustopeče

Lednice

Mikulov

Slavkov u Brna

Velké Meziříčí
 

Lednicko-valtický areál

www.tasy.cz



BÍLÉ VÍNO
2013 Sylvánské zelené p. s.
/ VINSELEKT Michlovský a.s.
2012 Ryzlink vlašský, VOC Pálava p. s., vinice Perná 
Goldhamer / Mikrosvín Mikulov a.s.
2012 Ryzlink vlašský p. s.
/ Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
2012 Ryzlink vlašský v. z h. , vinice Březí Liščí vrch 
/ Mikrosvín Mikulov a.s.
2013 Veltlínské zelené p. s. / Víno Marcinčák
2013 Veltlínské zelené, VOC Znojmo  
/ Waldberg Vrbovec s.r.o.
2013 Chardonnay p. s. / VINSELEKT Michlovský a.s.
2013 Sauvignon p. s. / Vinařství Bíza
2011 Rulandské bílé, v. z h., vinice Klášovky 
/ Spielberg CZ, s.r.o.
2013 Rulandské bílé, v. z h. / Kolby
2012 Ryzlink rýnský p. s. /
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
2013 Ryzlink rýnský, VOC / Sonberk a.s.

ČERVENÉ VÍNO
2011 Frankovka v. z h. / VINSELEKT Michlovský a.s.
2011 André p. s. / Musilovi
2011 Merlot v. z h. / Sonberk a.s.
2010 Merlot p. s. / VINSELEKT Michlovský a.s.
2011 Grand Cuvée Bizé / Vinařství Bíza

SLADKÉ VÍNO
2012 Ryzlink rýnský, ledové víno / Znovín Znojmo, a.s.

KRITÉRIA VÝBĚRU VÍN:
bílé víno min. rok staré, zbyt. cukr do 4 g/l
červené víno min. 2 roky staré, zbyt. cukr do 4 g/l
sladké víno min. rok staré, zbyt. cukr min. 120 g/l

Vinotéka CM se nachází v prostorách Stálé vinařské 
expozice v Hustopečích. 

Ve spolupráci s městem Hustopeče a Svazem vinařů ČR

KLENOTY Z JIŽNÍ MORAVY

VINOTÉKA CONCENTUS MORAVIAE

Vinotéka CM si klade za cíl představovat jedinečná vína z oblasti Morava v rámci 
bohatých tuzemských festivalových aktivit, ale také při četných zahraničních 
projektech. Hlavním kritériem výběru vín do Vinotéky CM je kvalita, kterou garantují 
respektované osobnosti vinařského oboru: Miroslav Hrabal, Pavel Chrást,  
Miloš Michlovský, Tibor Nyitray a Pavel Vajčner.



Barrio gotico cafe, vzniklo spojením lásky k jižní Moravě, kterou 

máme v krvi od narození a lásky k Barceloně, kterou jsme získali, při častých 

návštěvách tohoto kouzelného místa. Láska k oběma místům je asi to, co spojilo 

nespojitelné. Je zde ale několik prvků, které toto usnadnily. 

architektura, dobrá vína, mandle, skvělá kuchyně, to jsou jen ty nejvýznamnější. 

Další detaily si, již při návštěvě Barria, najde určitě každý sám.

barriogoticocafe.cz

facebook.com/barriogoticocafe



GOLF FOR
MUSIC
FOR GOLF

II. BENEFIČNÍ
GOLFOVÝ TURNAJ
31. 7.  —  1. 8. 2015
GOLF RESORT
KASKÁDA

Pod záštitou mezzosopranistky
Magdaleny Kožené

Hlavním smyslem akce je získání fi nanční 
podpory pro organizaci hudebního festivalu 
Concentus Moraviae a vytvoření ojedinělé 
společensko-sportovní události, při níž se 
golf bude snoubit s hudbou.

Když něco darujete, budete sami odměněni 
v emocionální rovině. Je to jen vnitřní pocit, 
nic, na co byste si mohli sáhnout. Získáte ale 
smysl života a zažijete uspokojení…

Tony Myers, odborník na fi lantropii

Máte-li rádi golf a hudba je pro Vás inspirací, 
podpořte touto netradiční cestou festival 
Concentus Moraviae.

www.concentus-moraviae.cz/golf Ve spolupráci



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

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

Partneři turnaje
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Koncertem v pátek 7. června 1996 se 
v ivančickém Besedním domě ocitl na světě 
nový festival. Rodil se ovšem už dlouho 
předtím jako bezejmenný projekt v hlavě 
mladého manažera Davida Dittricha: docílit 
součinnosti menších a malých měst (jejichž 
kulturní ctižádost je často ještě větší než 
u známých center), která by umožnila 
každoročně uspořádat velký hudební festival 
na mezinárodní úrovni, jakou by si žádné z těch 
míst samo nemohlo dovolit, a využít přitom 
obrovský potenciál architektonických skvostů, 

jež každé z nich obsahuje. Města nesměla být 
daleko od sebe, aby jejich publikum mohlo 
bez velkých obtíží navštěvovat koncerty 
v těch ostatních; Brňan Dittrich samozřejmě 
zvolil jižní Moravu a jal se jednat. Ochotu ke 
spolupráci projevili představitelé třinácti míst; 
když se potom na jejich poradách probíralo, 
jak festival nazvat, zvítězil latinský název 
Concentus Moraviae (myslel jsem při něm na 
skladatele-latiníka Jana Nováka, který slovem 
concentus označoval koncert jako společné 
muzicírování); návrh na Mezinárodní hudební 

Dvacet let Concentu Moraviae
Twenty years of Concentus Moraviae

∫
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festival třinácti měst byl přijat jako vysvětlující 
podtitul – bylo by škoda nevyužít účinu 
magické třináctky. Festivalové grafice dlouho 
vévodil violový klíč, který třináctku připomíná.

Původních třináct měst a tehdejší obec 
Lysice tvořilo uzavřený pořadatelský klub; 
v každém z nich se během festivalu měly 
odehrát dva koncerty. Připomeňme si, že 
jde o Boskovice, Bystřici nad Pernštejnem, 
Hustopeče, Ivančice, Kyjov, Lysice, Mikulov, 
Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, 
Rájec-Jestřebí, Slavkov u Brna, Tišnov, 
Třebíč a Velké Meziříčí. Už v prvním ročníku 
však festival expandoval do dalších míst 
(Valtic a Dolních Kounic), k nimž v každém 
dalším ročníku přibyla další; některá z nich 
začala svou účast pravidelněji opakovat. 
Ve třetím ročníku se hrálo také ve Žďáru nad 
Sázavou, Poličce a v Brně, v pátém ročníku 
se festival jal překračovat rakouské hranice 
(do Stronsdorfu), v následujícím se objevil 
Riegersburg, v sedmém pak dokonce Vídeň, 
v devátém nově Pulkau. Z moravských míst 
se v té době hrálo také v Kroměříži, Jihlavě, 
Vizovicích, Hodoníně, Telči, Křtinách, 
Jaroměřicích nad Rokytnou, Dukovanech, 
Břeclavi, Bučovicích a Doubravníku.

Aby festival, rozptýlený do tolika míst, držel 
co nejvíc pohromadě, rozhodli jsme se hned na 
počátku pro tematickou dramaturgii každého 
ročníku. V materiálu, který měl David pro první 
ročník už připravený, byl nejnápadnější rozdíl 
mezi soubory a jednotlivci, kteří hráli i starou 
hudbu klasicky, a těmi, kteří dávali přednost 
historicky poučené interpretaci. Nabízela 
se tedy představa Rozhovoru staletí – jakým 
způsobem k nám historičtí i novější skladatelé 
promlouvají nejsrozumitelněji.

Jednoznačný úspěch prvního ročníku 
(tehdy jsme mu z opatrnosti říkali nultý) 
nenechal žádného z účastníků na pochybách 
o jeho pokračování. Aby zdůraznil jeho 
mezinárodní ráz, zajistil David (také 
prostřednictvím cizích ambasád) pro každý 
koncert druhého ročníku program z hudby 
(a často i interpretů) jedné národnosti. 
Heslo Řekni mi, odkud jsi mělo dát najevo, 
že jako prostředek komunikace je hudba 
i při tomto svém národním charakteru 
všeobecně srozumitelná – na rozdíl od 
řeči slovesné; je proto důležitým činitelem 
mezinárodního porozumění, zachovávajícím 
a zdůrazňujícím pluralitu národních kultur 
a zprostředkujícím jejich vzájemné duchovní 
obohacení. Zahajovací koncert se odehrál ve 
francouzském Kyjově, závěrečný v ruských 

Boskovicích – orchestr FOK se skladbami 
svého otce řídil Maxim Šostakovič. 

To už festival vykrystalizoval i po stránce 
ceremoniální – s účastí představitelů 
všech zúčastněných měst na zahajovacím 
a závěrečném koncertě a ohňostrojem, 
který festival orámoval. Od roku 2004 ke 
slavnostnímu úvodu neodmyslitelně patří také 
defilé starostů s městskými prapory. Začala 
rovněž platit zásada, že v pořádání prestižních 
koncertů na začátku a konci festivalu se budou  
členská města pravidelně střídat.

V kontrastu k mnohonárodní dramaturgii 
druhého ročníku se náplní třetího (Hledání 
jistot, dramaturg Zdeněk Cupák) stala česká 
hudba, to jest její dějiny od 14. století po 
současnost s výraznějším podílem skladeb 
Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a jeho žáka 
Jana Nováka. Dramaturgie čtvrtého ročníku 
(1999) se poprvé ujal cizinec – švýcarský 
muzikolog Walter Labhart a výsledkem 
jeho činnosti byla řada koncertů nazvaná 
Od barvy k formě a mapujících světový význam 
francouzské hudby. Sám o tom poněkud 
nadneseně říká: Čeho se dodnes neodvážila 
Francie, o to se na prahu 21. století pokouší 
Concentus Moraviae odhalující poprvé 
v exemplární šíři zásluhy Francie na vývoji 
moderní hudby. 

Jubilejní pátý ročník zahrnul pod název 
Evropské barokní klávesy tři řady – varhanní, 
cembalovou a orchestrální, které programově 
připravili Věra Heřmanová a Jory Vinikour, 
a konal se výlučně v kostelích a zámcích. 
Následující šestý ročník (2001) nazvaný 
Klenoty slovanské hudby byl věnován záchraně 
chátrajícího zámku v Moravském Krumlově. 
Dramaturg Labhart o něm říká hrdě: Je to vůbec 
poprvé, co se nějaký mezinárodní hudební 
festival věnuje celé šíři hudební tvorby všech 
slovanských kultur 19. a 20. století. 

V sedmém ročníku Morava a Vídeň v období 
baroka a klasicismu se osobností dramaturgyně 
Barbary Marie Willi dostává soustavně ke 
slovu historicky poučená interpretace staré 
hudby, předpovězená námětem prvního ročníku 
a vyplňující pak ještě další čtyři Barbařiny 
ročníky: desátý Migrace a emigrace, jedenáctý 
Velcí skladatelé a jejich (ne)přátelé, třináctý 
Stará hudba z Visegrádu a sedmnáctý  
Kouzlo čísel.

Dramaturgie osmého ročníku (2003)  
Amerika – Evropa / Evropa – Amerika  
a 150 let židovských příspěvků ke světové 
hudbě byla zase dílem Waltera Labharta 
a její základ tvořila dvě související témata: 
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jednak vzájemné vztahy mezi kulturami 
americkou a evropskou a jednak vztahy mezi 
židovskými skladateli a jejich vlastí. Labhart 
pak vypracoval ještě dramaturgii čtrnáctého 
ročníku s galantním názvem Dámy mají 
přednost: každý festivalový koncert byl zahájen 
reprezentativním dílem některé skladatelky  
19. nebo 20. století. Mistrovská díla 
mezinárodně uznávaných tvůrkyň a výkony 
ženských interpretek měly dokázat, 
za co vše vděčí tvůrčím ženám dnešní 
koncertní repertoár. 

V devátém ročníku se jako dramaturg 
festivalu poprvé objevil Aleš Březina se svou 
ideou Českých snů, rozvíjenou pak ještě 
ve dvanáctém (Hudební spolupráce napříč 
Evropou), šestnáctém (České sny – otisky 
a vzpomínky) a loňském devatenáctém ročníku. 
Za připomínku stojí, že katalog šestnáctého 
ročníku uvádí už devatenáct festivalových míst. 
Dramaturgii patnáctého ročníku (2010) 
nazvaného Baroko a jazz – dobrodružství 
improvizace sestavili společně specialista 
na starou hudbu Václav Luks a jazzman 
Jaromír Honzák. Při bližně třetina koncertů 
byla věnována baroknímu a předbaroknímu 
repertoáru v autentické interpretaci, v části 
crossoverové zazněly vícežánrové projekty 
s důrazem na impro vi zaci a jazzové koncerty 
byly přehlídkou nejzajímavějších jazzových 
seskupení z České re pub liky doplněných 
o zahraniční kolegy. 

Ve svém osmnáctém ročníku (2013) setrval 
festival v oblasti poučeně interpretované 
historické hudby. Po předchozím Kouzlu čísel 
Barbary Willi ji představil Václav Luks na téma 
Italské slunce ve třiatřiceti koncertech z hudby 
italských a Itálií ovlivněných skladatelů  
17. a 18. století, s níž skvěle rezonovaly 
prostory zámeckých sálů a kostelů. 

Už zmíněný Březinův loňský devatenáctý 
ročník (České sny) se pokusil zmapovat 
představu národní hudby v měnící se 
společnosti srovnáváním hudby českých, 
norských a španělských skladatelů; vedle 
klasické hudby 18.-21. století nabídl i další 
obory, zahrnující českou, španělskou a norskou 
lidovou hudbu (včetně romského folkloru 
a úprav slavných virtuózních skladeb),  
jazz (historický i soudobý), až po tango, 
flamenco a alternativní hudbu.

 Ohlédnutí po uplynulých devatenácti  
letech přináší účastníkům letošního jubilejního 
ročníku obraz nesmírně rozmanitého a přitom 
plynulého a podivuhodně uspořádaného dění, 
jaké si jeho iniciátor před jeho startem patrně 

ani neuměl představit. Častějšímu návštěvníku 
přinesl každý ročník ucelený zážitek určité 
hudební oblasti, zprostředkovaný vybranými 
interprety; i náhodný host ojedinělého 
koncertu si však mohl plně vychutnat 
nečekaný půvab večerního posezení v krásném 
prostředí oživeném hudbou. Vypočítat to, čemu 
se říká události (na rozdíl od běžného provozu), 
by bylo obtížné a navíc úplně zbytečné; 
největší událostí festivalu je, že rozezněl 
a stále rozeznívá concentum, souznění 
lidských bytostí, které by se jinak možná 
nesetkaly a jejichž společné zážitky už tvoří 
krásnou tradici.

Jiří Beneš, dramaturg 1., 2. a 21. ročníku 
festivalu Concentus Moraviae

The new festival first saw the light of day 
with a concert held at the Ivančice Beseda 
House on 7th June 1996. However, it was, 
of course, conceived long before that as an 
unnamed project in the head of the young 
manager David Dittrich aimed at achieving 
the cooperation of small towns (whose 
cultural ambitions are often greater than 
those in well-known centres) to enable the 
organisation of an annual music festival 
at an international level, the likes of which 
none of the participating towns could afford 
to organise on their own, and in doing so to 
make use of the enormous potential of the 
architectural gems which each of the towns 
has to offer. The towns had to be relatively 
close to one another so that local audiences 
could attend the concerts at various venues 
without any significant difficulties; as a native 
of Brno, Dittrich naturally chose South Moravia 
as the venue and he began negotiations. 
The representatives of thirteen towns 
expressed an interest in cooperating. When 
they were discussing what to call the festival 
at their meetings, the Latin name of Concentus 
Moraviae emerged as the winner (at the time, 
I thought of the composer-Latinist Jan Novák, 
who used the word concentus to designate 
a concert as joint music-making). The idea 
of adding International Music Festival of 
Thirteen Towns as an explanatory subtitle was 
also adopted; it would have been a shame not 
to make use of the effects of the magic number 
thirteen and the alto clef which is similar to the 
number thirteen became the graphic symbol.
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The original thirteen towns and one village 
comprised a closed club of organisers; 
two concerts were held in each of the towns 
during the festival. The original participants 
were Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem, 
Hustopeče, Ivančice, Kyjov, Lysice, Mikulov, 
Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, 
Rájec-Jestřebí, Slavkov, Tišnov, Třebíč and 
Velké Meziříčí. However, the festival expanded 
to include further venues during its very first 
year (Valtice and Dolní Kounice) and the 
numbers increased in each following year 
of the festival; some of the towns began to 
regularly repeat their participation. In the third 
year of the festival, there were also concerts in 
Žďár nad Sázavou, Polička and in Brno. In the 
fifth year, the festival first crossed the Austrian 
border (to Stronsdorf), while Riegersburg 
became a venue in the following year, Vienna 
played host to the festival in its seventh year 
and Pulkau was a venue in the ninth year. 
In Moravia, the festival was also hosted in 
Kroměříž, Jihlava, Vizovice, Hodonín, Telč, 
Křtiny, Jaroměřice nad Rokytnou, Dukovany, 
Břeclav, Bučovice and Doubravník.

From the very beginning, we decided in 
favour of thematic dramaturgy for each year 
of the festival in order to ensure that the 
festival, which was dispersed among so many 
towns, remained as cohesive as possible. 
The most conspicuous difference in the 
material which David had prepared for the 
first year of the festival arose between those 
ensembles and performers who played early 
music in the classical style and those who 
preferred a historically informed performance. 
This therefore gave rise to the idea of the 
Dialoque of Centuries, i.e. how do historical 
and more contemporary composers speak to 
us most comprehensibly.

The unequivocal success of the first year 
(at that time we cautiously referred to it as 
the zero year of the festival) left none of the 
participants in any doubt as to its continuation. 
In order to emphasise its international flavour, 
David arranged (also with the assistance of 
foreign embassies) a program featuring the 
music (and often also performers) of one 
nationality for each concert in the second 
year. The slogan Tell me where you are from 
was supposed to show that music is generally 
comprehensible as a means of communication 
even in its national guise, unlike spoken 
language; it is therefore an important factor in 
international understanding which preserves 
and emphasises the plurality of national 

cultures and mediates their mutual spiritual 
enrichment. The opening concert was held 
in French Kyjov and the closing concert took 
place in Russian Boskovice – the Prague 
Symphony Orchestra was conducted by Maxim 
Shostakovich playing works by his father. 

This also saw the ceremonial aspects 
of the festival formally crystallise, i.e. the 
participation of the representatives of the 
participating towns at the opening and closing 
concerts and their ceremonial entrance with 
town flags at the opening and fireworks framing 
a social gathering during the closing concert. 

The principle that the member towns would 
regularly alternate as the hosts for the opening 
and closing concerts was also adopted. 
In contrast to the multinational dramaturgy of 
the festival’s second year, the subject of the 
third year (Searching for Certainty, dramaturge: 
Zdeněk Cupák) was Czech music, i.e. its 
history from the 14th century to the present 
with a significant number of works by Leoš 
Janáček, Bohuslav Martinů and his student 
Jan Novák. The dramaturgy for the fourth 
year (1999) was prepared for the first time by 
a foreigner (the Swiss musicologist Walter 
Labhart) and his activities resulted in a series 
of concerts entitled From Colour to Form which 
mapped out the international significance of 
French music. He somewhat ostentatiously 
said of this that Concentus Moraviae is 
attempting at the turn of the 21st century to do 
that which France has not dared to do ever, 
i.e. to unveil for the first time the contributions 
of France to the development of modern music 
in its exemplary breadth. 

The jubilee fifth year incorporated three 
series of organ, harpsichord and orchestral 
concerts, with dramaturges Věra Heřmanová 
and Jory Vinikour under the title European 
Baroque Keyboards and it was held exclusively 
in churches and châteaux. The following sixth 
year (2001) known as Gems of Slavonic Music 
was dedicated to saving the crumbling château 
in Moravský Krumlov. The dramaturge Labhart 
proudly said of it: This is the first time when an 
international music festival has been dedicated 
to the entire breadth of the musical works of all 
Slavonic cultures in the 19th and 20th centuries. 

In the seventh year entitled Moravia and 
Vienna in the Period of the Baroque and 
Classicism, the dramaturge Barbara Maria Willi 
systematically oriented the festival towards 
the historically informed performance of early 
music as was initially foreseen by the program 
for the festival’s first year and which went 
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on to adorn another four years of the festival 
under Barbara’s programming: they were the 
tenth year Migration and Emigration, the 
eleventh year Great Composers and their 
Friends(Enemies), the thirteenth year Early 
Music from Visegrad and the seventeenth year 
The Magic of Numbers.

The dramaturgy for the eighth year (2003) 
America – Europe / Europe – America and 
150 Years of the Jewish Contribution to World 
Music were once again the work of Walter 
Labhart and they were based on two associated 
topics: on the one hand, the mutual relations 
between American and European culture 
and on the other hand the relations between 
Jewish composers and their native countries. 
Labhart also prepared the dramaturgy of the 
fourteenth year with the gallant name Ladies 
First. Every festival concert was opened by 
a representative work of a female composer 
of the 19th or 20th century. The masterpieces 
of internationally renowned female composers 
and the performances by female performers 
were intended to show what the concert 
repertoire owes to creative women. 

Aleš Březina first appeared as the 
dramaturge in the ninth year of the festival with 
the idea of Czech Dreams which was developed 
in the twelfth (Musical Cooperation across 
Europe), sixteenth (Czech Dreams – Imprints 
and Memories) and last year’s nineteenth year 
of the festival. It is worth pointing out that the 
concerts in the festival’s sixteenth year were 
held in nineteen festival towns.

The dramaturgy for the festival’s fifteenth 
year (2010) entitled The Baroque and 
Jazz – the Adventure of Improvisation was 
put together by the early music specialist 
Václav Luks and the jazzman Jaromír 
Honzák. Approximately one third of the 
concerts were dedicated to the baroque 
and pre-baroque repertoire in authentic 
interpretation, the crossover section included 
multi-genre projects with an emphasis 
on improvisation and the jazz concerts 
presented the most interesting jazz groups 
from the Czech Republic supported by 
international colleagues. 

In its eighteenth year (2013), the festival 
remained in the area of the historically 
informed performance of music. After Barbara 
Willi’s previous Magic of Numbers, Václav 
Luks presented a programme of thirty-three 
concerts of music by Italian and Italian-
influenced composers of the 17th and 18th 
centuries on the theme of Italian Sun which 

resonated beautifully in the châteaux halls 
and churches. 

Březina’s already mentioned nineteenth year 
(Czech Dreams) endeavoured to map out the 
idea of national music in a changing society 
by comparing the music of Czech, Norwegian 
and Spanish composers; as well as classical 
music from the 18th – 21st centuries, he also 
offered other fields including Czech, Spanish 
and Norwegian folk music (incorporating gipsy 
folklore and arrangements of famous virtuoso 
pieces), jazz (historical and contemporary) and 
tango, flamenco and alternative music.

A look at the past nineteen years will provide 
the participants in this jubilee year of the 
festival with a picture of the exceptionally 
varied and at the same time fluid and 
remarkably well-organised events which the 
festival’s initiator no doubt could not even 
have imagined when setting off down this road. 
Every year of the festival has provided frequent 
visitors with comprehensive experiences 
in a certain musical area mediated through 
selected performers; however, even occasional 
visitors to the concerts have been fully able to 
enjoy the unexpected charm of spending an 
evening in a beautiful environment enlivened 
by music. It would be difficult and moreover 
completely pointless to try and calculate just 
what exactly constitutes an event; the greatest 
event of the festival is the fact that it has given 
rise to a concentum, the harmoniousness 
of human beings who would otherwise maybe 
not have met and whose joint experiences 
have created a beautiful tradition.

Jiří Beneš, the dramaturge of 1st, 2nd  

and 21st Concentus Moraviae Festival editions
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Dvacet let festivalu Concentus Moraviae 
ve fotografiích
∫ Twenty years of the Concentus Moraviae 
Festival in photos 
1996 – 2015

∫

Michaela Fukačová, Ivančice, 1996

Filharmonie Brno, Bystřice nad Pernštejnem, 1997

Vstup na koncert, Pernštejn, 2000 Pavel Šporcl, Sebastien Rouland, David Dittrich, 
Patrick Gallois, Třebíč, 1999
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Czech Virtuosi, Moravský Krumlov 2001

David Dittrich, Walter Labhart, Lenka Foltýnová, 2000

Pražská komorní filharmonie, Karel Košárek, Jiří Bělohlávek, Třebíč, 2001

Andrzej Jagodziński, Bartoloměj Pitlach,   
Moravský Krumlov, 2001

Pražská komorní filharmonie, Náměšť nad Oslavou, 1999
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Jascha Nemtsov, Rájec-Jestřebí, 2003

Magdalena Kožená, Musica Florea, Žďár nad Sázavou, 2002

Cyril Svoboda, Thomas Karl, 
Kyjov, 2004

Pražská komorní filharmonie, Boskovice, 2003

Aleš Březina, Magdalena Kožená, Christopher Hogwood, 
Stanislav Juránek, Náměšť nad Oslavou, 2004

Zdeněk Cupák, David Dittrich, Barbara Maria Willi, 2004
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Walter Moens, Jitka Miková, Raf van Hellemont, 
Žďár nad Sázavou, 2006

Ludmila Peterková, Irina Kondratěnko, Sharon Kam, 
Náměšť nad Oslavou, 2007

Křest CD Salve Mater, Salve Jesu, 2007

Jordi Savall, Rolf Lislevand, Slavkov u Brna, 2006

Paul Van Nevel, Třebíč, 2005

Aleš Březina, Walter Labhart, Barbara Maria Willi, Jiří Beneš, 
Slavkov u Brna, 2005
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Private Musicke, Magdalena Kožená, Náměšť nad Oslavou, 2009

V4 setkání, Mikulov, 2008

Soňa Červená, Třebíč, 2009

Visegrad Baroque Orchestra, Mikulov, 2008
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Zuzana Lapčíková Quintet, 
Velké Meziříčí, 2011

Collegium Marianum, 
Rájec-Jestřebí, 2010

Dětský den, Lysice, 2012

Filharmonie Brno, Český filharmonický sbor Brno, Kaspar Zehnder, Třebíč, 2011

Jaromír Honzák Quintet, Chris Cheek, Žďár nad Sázavou, 2010
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Musica Florea, Boni pueri, Iva Bittová, Vojtěch Dyk, Marek Štryncl, Předklášteří, 2014

Josef Špaček, Miroslav Sekera, Boskovice, 2014

Colegium Marianum, Boskovice, 2013

Hana Blažíková, Třebíč, 2012

Café Zimmermann, Pernštejn, 2013
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Se strunou struna v téže tónině, v manželské 
souhře se vždy doplňují, říká Shakespeare 
výstižně ve svém sonetu č. 8. Tématem 
festivalu Concentus Moraviae 2016 bude 
smyčcové kvarteto, a jelikož toto nejnáročnější 
ze všech komorních obsazení bývá často 
přirovnáváno k manželství, vybrali jsme si výše 
uvedený verš jako motto celého ročníku. 

Česká kvartetní škola je světovým pojmem již 
přes sto let. Na jejím počátku v roce 1892 stálo 
legendární České kvarteto, které během více 
než čtyřiceti let své existence odehrálo doma 
i ve světě přes 4000 koncertů. Na ně navázaly 
další slavné soubory, z těch již nehrajících 
k nim patřilo zejména kvarteto Smetanovo, 
Vlachovo, Novákovo ad. V mezinárodním 
kontextu jsou však česká kvarteta mimořádně 
úspěšná dodnes, a proto jim chceme vzdát 
poctu na příštím ročníku festivalu. 

Spojovací nití všech koncertů budou jména 
a díla Williama Shakespeara a Ludwiga van 
Beethovena. V odkazu Williama Shakespeara, 
jehož 400. výročí úmrtí si připomeneme právě 
v roce 2016, nacházíme přes dva tisíce odkazů 
na hudbu a její kouzelnou moc. Divadelní 
hry a básně tohoto univerzálního dramatika 
inspirovaly přímo či nepřímo hudební 
skladatele všech následujících epoch až do 
současnosti. Rozhodli jsme se proto nechat 
se inspirovat jeho odkazem i při sestavování 
dramaturgie a dát celému festivalu i každému 
z jeho koncertů název, vycházející z veršů 
slavného Alžbětince.

Jako je Shakespeare věčnou inspirací 
a měřítkem dokonalosti pro divadlo, je pro 
hudbu srovnatelně zásadním autorem Ludwig 
van Beethoven. Jeho odkaz má podobně 

univerzální význam mj. i v repertoáru 
smyčcového kvarteta, pro které skládal 
ve všech obdobích své tvorby. Celkově 
napsal pro toto obsazení 16 mimořádných 
skladeb. Jedna z nich se podle svědectví 
skladatelových současníků dokonce přímo 
vztahuje k Shakespearovi, úchvatná 2. věta 
jeho Smyčcového kvartetu F dur op. 18 č. 1  
(Adagio affettuoso ed appassionato) byla 
údajně inspirována scénou v kryptě  
z dramatu Romeo a Julie. 

Pozvané soubory přednesou jeden 
z Beethovenových kvartetů v kombinaci 
s nejvýznamnějšími skladbami českého 
repertoáru posledních tří staletí. Přímo 
na objednávku festivalu vznikne i několik 
nových skladeb pro toto obsazení. Kromě 
vrcholných českých souborů a speciálních 
festivalových projektů představí Concentus 
Moraviae i několik špičkových kvartetů ze 
zahraničí. Rezidenčním souborem bude Pavel 
Haas Quartet, náš momentálně mezinárodně 
nejúspěšnější soubor, který vystoupí na 
čtyřech koncertech a nabídne i mistrovské 
kurzy. V několika případech překročí festival 
rámec klasické hudby směrem jiným hudebním 
žánrům a částečně i jiným uměleckým formám.

Aleš Březina, Jiří Beneš, dramaturgové

Dramaturgie 
XXI. ročníku festivalu Concentus Moraviae
téma Se strunou struna v téže tónině…
01 06 – 25 06 2016

∫
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One string, sweet husband to another, 
strikes each in each by mutual ordering as 
Shakespeare aptly puts it in his Sonnet no. 8. 
The theme for the 2016 Concentus Moraviae 
Festival will be the string quartet and, as this 
most demanding of all chamber settings is 
often compared to marriage, we have chosen 
the aforementioned verse as the motto for the 
entire year of the festival. 

The Czech quartet school has been an 
internationally acknowledged concept for 
more than one hundred years. The legendary 
Czech String Quartet, which played more than 
4000 concerts at home and abroad throughout 
its existence, stood at its beginnings in 1892. 
Other famous ensembles followed on from 
this, the best known of which have included 
the Smetana Quartet, the Vlach Quartet, 
the Novák Quartet and so on. However, Czech 
string quartets continue to be exceptionally 
successful within an international context and 
as such we wish to pay tribute to them at the 
next year of the festival. 

The connecting thread will be the names 
and works of William Shakespeare and Ludwig 
van Beethoven. We can find more than two 
thousand references to music and its magical 
power in the works of William Shakespeare, the 
400th anniversary of whose death we will recall 
in 2016. The plays and poems by this universal 
dramatist have directly or indirectly inspired 
music composers in all the subsequent 
epochs up to the present. We have therefore 
also decided to take inspiration from his 
legacy when putting together the dramaturgy 
and to give the entire festival and each of 
its concerts a name taken from the verses 
of this famous Elizabethan.

Just as Shakespeare is an eternal inspiration 
and a benchmark of perfection for the theatre, 
so too is Ludwig van Beethoven a fundamental 
composer for the world of music. His legacy 
has a similarly universal significance, amongst 
other things, in the string quartet repertoire, for 
which he composed during all of his creative 
periods. He wrote a total of 16 exceptional 
works in this setting. According to the 
testimony of the composer’s contemporaries, 
one of them is even directly connected with 
Shakespeare, as the enchanting 2nd movement 
of his F major String Quartet op. 18 no. 1 
(Adagio affettuoso ed appassionato) was 
apparently inspired by the crypt scene from 
Romeo and Juliet. 

The invited ensembles will perform one of 
Beethoven’s quartets in combination with 
the most significant works from the Czech 
repertoire of the last three centuries. The festi-
val has also commissioned several new works 
especially for this setting. As well as top  
Czech ensembles and special festival projects,  
Concentus Moraviae will also present several 
leading string quartets from abroad. The resi-
dent ensemble will be the Pavel Haas Quar-
tet, our currently most successful ensemble 
abroad, which will perform four concerts and 
offer master classes. In several cases, the fes-
tival will also cross the boundaries of classical 
music in the direction of other musical genres 
and partially also towards other artistic forms.

Aleš Březina, Jiří Beneš, the dramaturges

Dramaturgy 
of the 21st Concentus Moraviae Festival 
theme One string, sweet husband to another…
01 06 – 25 06 2016

∫
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06 08

09

11
07 29. 11. | Zámecký adventní koncert

17.00 Schola GreGoriana PraGenSiS 
 Program: Adventus Domini

18. – 19. 9.  | 25. Zámecký koncert 
18. září 
19.00  Koncert rodiny Haugwitz 
 dirigent: Sándor Karolyi 

19. září
17.00 25. Zámecký koncert  
 colleGium marianum Praha 
 Francesco Cavalli (1602 – 1672)  
 Calisto (1651)

18. 7. | Noční prohlídky 
s divadelním představením 
– Divadlo v pohybu Exulis
18.00 Divadelní performance „Muž se  
 železnou maskou“ (18.00 – 22.00)

25. 7. – 1. 8. | Letní multižárnový 
festival Folkové prázdniny  
(30. ročník). Spolupracující festival.

15. 8. | Noční prohlídky 
s divadelním představením 
– Divadlo v pohybu Exulis
18.00 Divadelní performance 
 „Frankenstein“ (18.00 – 22.00)

26. 6. | SETKÁNÍ 7
Mezinárodní setkání výtvarníků a výstava  
plastik v zámeckém parku a v Galerii 12 

18.00  Vernisáž výstavy JaSan ZoubeK – 
 reliéfy, sochy

20.00  Vernisáž výstavy SETKÁNÍ 7  

21.00  ORCHESTRijón – 
 ZatreStband a Petr Píša

27. 6. – 23. 8.  | Výstavy v areálu 
zámku a v Galerii 12

6. – 7. 6. | Žerotínský víkend

6. června
14.00  Vernisáž výstavy Po stopách   
 Žerotínů s fanfárami 

15.00  Přednáška Žerotínové na Náměšti –  
 prof. Tomáš Knoz 

17.00  Koncert renesanční hudby – 
 caPella ornamentata   
 Program koncertu: „Carmina 
 Czšeská“ - koncert k 450. výročí  
 Žerotínů na Náměšti

19.00 Večerní představení Divadla  
21.00 v pohybu exuliS (19.00 a 21.00)  
 Divadelní performance „Rivalové“ 

7. června
14.00  Vernisáž výstavy Stolování na  
 náměšťském zámku 

14.00  Historické květinové dekorace  
 floristy Slávka Rabušice 

17.00  Koncert žáků ZUŠ  
 Náměšť nad Oslavou 

5. a 15. 6. | Koncerty
Mezinárodního hudebního festivalu 
Concentus Moraviae (20. ročník). 
Spolupracující festival.

3. – 13. 8. | Moravian Master Class, 
mistrovský kurz české operní  
a písňové tvorby 

Spolupracující 
festivaly:

Hlavní 
partner:

Partneři:

Město Náměšť 
nad Oslavou

Aktuality a podrobné informace najdete na www.zamek-namest.cz. Změna programu vyhrazena. 
Národní památkový ústav, správa zámku Náměšť nad Oslavou, T: +420 568 620 319, +420 568 620 201, namest@npu.cz

Kulturní projekt k výročí 450 let od zahájení 
výstavby zámku v Náměšti nad Oslavou
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Vyzkou‰ejte e-shop âeského rozhlasu
hudba na CD i ke staÏení ve formátech MP3 v kvalitû 320 kbps a FLAC 
• moÏnost zakoupit jednotlivé skladby • rekonstruované nahrávky • tematické
hudební fiady • pestrá nabídka • kaÏd˘ t˘den pfiidáváme novinky

ke staÏení 

www.radioteka.cz • www.facebook.com/radiotekacz

Rafael Kubelík diriguje 
âeskou filharmonii 
v dílech W. A. Mozarta a A. Dvofiáka

ke staÏení 

CD, ke staÏení CD CD

Clarinet Factory ve Studiu Live
hrají Ludûk Boura, Vojtûch N˘dl, 

Jindfiich Pavli‰ a Petr Valá‰ek

Doporuãujeme:
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KONCERTY 
vážné a duchovní hudby na Proglasu

Radio Proglas vysílá analogově i digitálně
Brno 107,5 MHz, České Budějovice 92,3 MHz, Domažlice 99,0 MHz,

Ještěd 97,9 MHz, Nové Hrady 107,5 MHz, Písek 89,5 MHz, 
Praděd 93,3 MHz, Příbram 96,0 MHz, Hostýn 90,6 MHz, 

Tábor 88,7 MHz, Třebíč 96,4 MHz, 
Uherský Brod 105,7 MHz, Valašské Klobouky 104,2 MHz, 

Velké Meziříčí 100,6 MHz, Znojmo 107,2 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHZ. 
DVB-T: celá ČR; DVB-S ze satelitu Astra 3B: celá ČR a Evropa; kabelové sítě; 

živě na internetu: www.proglas.cz.
Kvalitní poslech hudby v DAB (digitální rozhlasové vysílání): 

Praha, Příbram, Brno, Ostravsko, České Budějovice, 
Plzeň, Karlovarsko, Královehradecko, Pardubicko, Ústecko.

Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241
radio@proglas.cz

hudba.proglas.cz/klasika

www.proglas.cz
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CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

20TH INTERNATIONAL MUSIC 
FESTIVAL OF 13 TOWNS

téma POJĎME SLAVIT! 
theme LET’S CELEBRATE!

30 05 — 25 06 2015
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festivalová města

hlavní silniční směry
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Město Boskovice se rozkládá v severní 
části Jihomoravského kraje a je centrem 
mikroregionu Boskovicko. Je historickým 
a správním střediskem, městem škol 
a kulturních tradic. V Boskovicích najdete 
to, co jinde nemají – ojedinělé spojení hradu 
a zámku, jednu z nejzajímavějších židovských 
čtvrtí v České republice, unikátní empírové 
stavby a interiéry a Westernové městečko. 
Hrad, zámek, židovská čtvrť a kostely 
však nejsou jen svědky bohaté historie, 
ale každoročně ožívají při pořádání mnoha 
kulturních a společenských akcí.

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 s dřevěným šlapacím kolem. 

Empírová podoba zámku Boskovice má 
původ ve dvacátých a třicátých letech 
devatenáctého století, ale historie této stavby 
se psala o téměř půl druhého století dříve. 
Po roce 1991 byl zámek vrácen původním 
majitelům, hraběcí rodině Mensdorff-Pouilly. 
Interiéry tvoří historické expozice s unikátním 
vybavením převážně ve stylu empíru 
a biedermeieru. 

Empírový skleník u zámku s prosklenými 
arkádami a kruhovým bazénkem byl vystavěn 
v letech 1826-1829 na místě vyhořelých 
panských ovčínů a určen pro pěstování 
teplomilných rostlin. V současné době slouží 
jako kulturní a společenské centrum. 

V dolní části Masarykova náměstí se 
nachází kostel sv. Jakuba st. se 41 m 
vysokou věží. První písemná zmínka je z 
konce 14. století. V presbytáři se nachází 
několik renesančních náhrobků vlastníků 
boskovického panství. Sedmimetrový pozdně 
renesanční náhrobek Zástřizlů je nejvyšší 
na Moravě. V kostele se během roku koná 
řada koncertů.

Synagoga maior je jediná zachovaná 
synagoga v boskovickém židovském městě. 
Její základní část pochází z roku 1639. V roce 
2002 byla synagoga po celkové stavební 
rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti. Je zde 
umístěna stálá muzejní expozice Židovské 
město v Boskovicích, která dokumentuje 
historii zdejší židovské komunity.

Město Boskovice ve spolupráci s dalšími 
organizacemi připravuje v průběhu roku 
2014 řadu společenských a kulturních akcí. 
K tradičním akcím patří Festival Boskovice, 
konaný od 9. do 12. července, srpnový 
festival španělské kultury IBERICA a letos 
již 12. ročník Husích slavností, připravený 
na 3. a 4. října.

Boskovice

03 06
22 06

www.boskovice.cz 
www.regionboskovicko.cz
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The Town of Boskovice lies in the northern 
section of the South Moravian Region and it is 
the centre of the Boskovice micro-region. It is a 
historical and administrative centre and a town 
of schools and cultural traditions. Boskovice 
offers attractions which you cannot find 
elsewhere – the unique combination of a castle 
and a château, one of the most interesting 
Jewish quarters in the Czech Republic, unique 
Empire-style buildings and interiors and 
a Western town. However, the castle, château, 
Jewish cemetery and the churches are not 
only witnesses to the town’s rich history, but 
they also come to life every year with a number 
of cultural and social events.

In the 13th century, a market settlement 
was established under the newly established 
gothic castle. Boskovice was mentioned in 
written sources as a small town from the 
2nd half of the 15th century. A Jewish settlement 
also arose here during the difficult period 
of the expulsion of Jews from Moravian 
towns and it subsequently became one of the 
most significant settlements in Moravia over 
the course of the next century. 

The coat-of-arms of Boskovice (a white ridge 
with seven peaks on a red background) has 
been documented from 1548.

The Boskovice urban heritage zone 
incorporates the town’s historical core, 
including the square, the château, the castle, 
the Jewish ghetto with the synagogue, 
the residence, the former monastery, 
the greenhouse and the riding school. 

The Boskovice Castle - the romantic 
ruins of a gothic-renaissance castle dating 
from the middle end of the 13th century. 
The aristocratic seat was abandoned in the 
18th century. Only the torso of the castle palace, 
which offers an impressive view of the local 
picturesque landscape, has been preserved 
from the originally massive structure. A point 

of technical interest is the 26-metre deep well 
driven by a wooden treadle. 

The Empire-style appearance of the 
Boskovice château has its origins in the 1820s 
and 1830s, but the history of this building 
was written almost one and a half centuries 
earlier. The château was returned to its original 
owners, the House of Mensdorff-Pouilly after 
1991. The interiors house a historical exhibition 
with unique fittings, mainly in the Empire 
and Biedermeier styles. 

The Empire-style greenhouse at the château 
with glazed arcades and a circular pool was 
built in 1826-1829 on the site of the burnt-
down 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.

City of Boskovice in collaboration with other 
local organizations has prepared a series of 
social and cultural events for the year 2015.
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Brno je inteligentní, duchem mladé město. 
Působí zde celá řada vysokých škol, jmenujme 
například Masarykovu univerzitu a Vysoké 
učení technické. Na všech univerzitách 
dohromady studuje téměř 90 000 studentů. 
S akademickou sférou je těsně propojena 
oblast vědy, výzkumu a inovací. Najdeme zde 
například špičkové vědecké centrum CEITEC 
nebo zábavní vědecký park VIDA. Právě v této 
oblasti je Brno v současné době na špici 
a patří k nejprogresivnějším centrům vědy 
a inovací ve střední Evropě.

Se vzděláním a vědou souvisí také 
bohatá síť muzeí, například Moravské 
zemské muzeum, druhá nejstarší a největší 
muzejní instituce v České republice, 
Technické muzeum nebo Muzeum romské 
kultury. Vědomosti i zábavu lze najít také 
v knihovnách, například ve veřejné Knihovně 
Jiřího Mahena. 

Díky své geografické poloze a široké škále 
ubytovacích zařízení je Brno vyhledávanou 
destinací pro veletržní a kongresovou 
turistiku. Navíc disponuje proslulým 
výstavištěm, kde jsou tradičně konány velké 
mezinárodní výstavy a veletrhy. Rozsáhlý areál 
započal svůj provoz již roku 1928 a dnes je 
také považován za jednu z kulturních památek 
města. Mezi největší zde pořádané události 
patří Mezinárodní strojírenský veletrh. 
Ročně se zde koná průměrně 40 akcí.

Ještě víc ale Brno láká „klasické“ turisty ze 
všech koutů světa. Díky bohaté historii města 
zde lze nalézt stovky kulturních památek, 
většina z nich se nachází v historickém 
jádru. Jedna z nejznámějších památek, 
funkcionalistická vila Tugendhat, je zapsána 
na seznam světového dědictví UNESCO. 
Patří ke stěžejním dílům světové moderní 
architektury. Přímo v centru se nachází 
hrad a pevnost Špilberk, který byl založen 
ve 13. století. Jeho nedílnou součástí je 

obávaná věznice – kasematy – kde byli ještě za 
druhé světové války vězněni čeští vlastenci. 
Mezi další památky v Brně patří podzemí pod 
Zelným trhem, hotel Avion, katedrála svatého 
Petra a Pavla nebo Kounicovy koleje. 

Mezinárodně proslulé jsou místní festivaly. 
Na přelomu května a června je pořádán 
festival Brno – město uprostřed Evropy, 
jehož součástí je přehlídka ohňostrojů 
Ignis Brunensis. Od června do září probíhá 
Brněnské kulturní léto, jehož součástí 
je například divadelní festival Brněnské 
shakespearovské hry. V srpnu se také 
koná Den Brna, které slaví vítězství nad 
švédskými vojsky roku 1645. Kromě toho 
město nabízí i hudební a filmové festivaly, 
například Mezinárodní hudební festival Brno. 
Fanouškům kvalitní muziky se v Brně věnuje 
také několik hudebních klubů.

Divadelní tradice sahá v Brně až do 
17. století. Nalezneme zde nejstarší divadelní 
budovu ve střední Evropě, kterou je divadlo 
Reduta na Zelném trhu. Kromě toho zde 
působí například Janáčkovo divadlo, loutkové 
divadlo Radost, Divadlo Bolka Polívky či 
HaDivadlo. Repertoár brněnské scény je 
velmi pestrý a je doplňovaný návštěvami 
zahraničních souborů. 

Brno
www.brno.cz
www.roksmireni.cz
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Brno is an intelligent city with a young 
spirit. There are many universities, such as 
for example Masaryk University and Brno 
University of Technology. In total the number of 
all university students reaches almost 90,000. 
The academic world is closely connected with 
research, development and innovation. In the 
city we can find CEITEC, a top research centre, 
or the VIDA popular science park. In this 
respect Brno is a leader and ranks among the 
most progressive research and innovation 
centres in Central Europe. 

Also connected with education and research 
is a vast network of museums with the Moravian 
Regional Museum, the second oldest and 
biggest museum in the Czech Republic, 
Museum of Technology or Museum of Roma 
Culture. Knowledge and entertainment can also 
be found in libraries, such as in the Jiří Mahen 
public library. 

Thanks to its geographical position and 
a large offer of accommodation Brno is 
a sought-after destination of trade fair and 
congress tourism. Among other things it 
features a famous exhibition centre with many 
traditional international shows and exhibitions 
with the International Engineering Fair 
being one of the biggest ones. The spacious 
exhibition ground was commissioned in 1928 
and today it is one of the cultural monuments 
in the city. Every year it holds 40 events 
on average. 

Brno attracts “classical” tourists from 
all corners of the world, too. Thanks to the 
city’s rich history there are hundreds of cultural 
monuments, mostly in the historical centre. 
One of the most famous ones, the functionalist 
Tugendhat Villa, is included in the UNESCO 
World Heritage List. It is a magnum opus of 
international modern architecture. The Špilberk 
castle and fortress founded in the 13th century 
is situated in the very centre of the city. 

It includes a once formidable prison – 
casemates – where Czech patriots were 
imprisoned during World War II. Other 
monuments include the underground passages 
under Zelný trh, Avion hotel, St. Peter and 
Paul’s Cathedral or Kounic Halls of Residence. 

The local festivals have an international 
reputation. Brno – City in the Centre of Europe 
is held at the turn of May and June featuring, 
among other things, the Ignis Brunensis 
fireworks show. Brno Cultural Summer takes 
place from June to September with the Brno 
Shakespeare Days theatre festival being part 
of it. Brno Day is held in August to celebrate 
the victory over the Swedish army in 1645. 
In addition to this the city offers music and 
film festivals, for example Brno International 
Music Festival. Several music clubs provide 
programmes for those who like good 
quality music. 

The theatre tradition in the city reaches 
as far as the 17th century. In Zelný trh we can 
find the oldest theatre building in Central 
Europe, the Reduta theatre. Other theatres are, 
for example, Janáček Opera, Radost Puppet 
Theatre, Bolek Polívka Theatre or HaDivadlo. 
The repertoire of Brno theatres is vast and is 
being complemented by guest ensembles.
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Bystřice 
nad Pernštejnem
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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 památ-
kou 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 návštěvní-
kům nabízí řadu zajímavých expozic. K dalším 
zajímavostem náměstí patří kašna s plastikami 
sv. Cyrila a Metoděje, sloup se sochou Panny 
Marie a čtyřmi patrony města na podstavci. 

Ceněna je i socha T. G. Masaryka od Vincence 
Makovského před ZŠ TGM. 

Novodobými symboly města se postupně 
stávají objekty sportovního a kulturního 
vyžití, zejména moderní sportovní víceúčelová 
hala, venkovní vyhřívané koupaliště a nový 
zimní stadion. Kulturní a společenský život 
realizují zejména kulturní dům, městská 
knihovna, městské muzeum a TIC. V roce 
2015 nově otevřené Centrum zelených 
vědomostí – EDEN zve návštěvníky města 
na prohlídku horácké vesnice, panského 
dvora s pivovarem, ekopavilonu a jízdárny. 
Místní farma nabízí k prodeji své produkty. 
Také můžeme pozvat na přehlídku dětských 
pěveckých sborů Zpíváš, zpívám, zpíváme, 
koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 
Concentus Moraviae, na kulturní festival 
Bystřické léto, Vavřineckou pouť, tradiční 
hody s májí a na řadu dalších akcí. 

K výletům do okolí Bystřicka vyzývají 
atraktivní historické dominanty – hrad 
Pernštejn, zříceniny hradů Zubštejna, 
Pyšolce, Aueršperka a Dalečína, kostelík 
ve Vítochově či kaplička v Pivonicích. 
Rozmanitá příroda se nám ukáže v plné kráse 
při mnoha výhledech, např. i z rozhledny 
Karasín a zrovna tak na nedávno otevřené 
Svratecké vodohospodářské naučné stezce, 
která vede podél Vírské přehrady z Dalečína 
do Víru. Milovníkům stylu amerického 
Divokého západu předminulého století 
by neměl ujít tip na výlet do nedalekého 
westernového městečka Šiklův mlýn nedaleko 
Zvole. Všichni návštěvníci, kteří do Bystřice 
nad Pernštejnem zavítají za kulturou i za 
poznáním, budou vždycky srdečně vítáni.

www.bystricenp.cz
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Bystřice nad Pernštejnem is a distinctive town 
in the south-eastern tip of Vysočina. During the 
settlement of this region, the aristocratic house 
with a bison’s head in its coat of arms, the House 
of Medlov which later became the House 
of Pernstein, built its administrative centre in 
a place of rapid water. The town’s name is derived 
from this place: it was named Říčka (“říčka” 
means “little river, stream”) in the old written 
sources, while the locals called it Bystřička 
(“bystrý” means “rapid”). The town’s origins date 
back to the 13th century and its entire medieval 
history was closely associated with the nearby 
Pernstein Castle and its owners.

As the centuries passed, Bystřice became 
a natural centre for the area and the focal 
point for trade, crafts and eventually also for 
industry in the area. One of the most significant 
milestones in the town’s history was 1580, 
when Emperor Rudolf II raised Bystřice to 
the status of a town and gave it new privileges. 
The town also received a new coat of arms 
upon this occasion: half a bison’s head and 
half a winged eagle on a golden field. In the 
second half of the 20th century, the town’s 
development was associated with the boom 
in the uranium industry. 

Nowadays, Bystřice is a quiet town at the edge 
of Vysočina which is a very good starting point 
for getting to know this part of the country. The 
town is mainly dominated by two churches. The 
originally early gothic Church of Saint Lawrence 
dating from the 13th century is located directly 
on the square. Throughout its history, the church 
was reconstructed several times until it received 
its current appearance in the baroque style. 
The Church of the Holy Trinity dating from 1615 
originally belonged to non-Catholics and it later 
assumed the role of the cemetery church. 

The building of the former town hall which 
now houses the town museum and the tourist 
information centre is another significant 
architectural monument on the square. In 
the period from 2003 to 2008, the building 

underwent extensive reconstruction work and 
it now offers visitors a range of interesting 
exhibitions. The square’s further points of 
interest include a fountain with statues of Saints 
Cyril and Methodius and a column with a statue 
of the Virgin Mary and the town’s four patron 
saints on a pedestal. The statue of T. G. Masaryk 
by Vincenc Makovský which stands in front of 
the Masaryk Primary School is also significant. 

Sports and cultural buildings have gradually 
become the modern symbols of the town, 
especially the modern multifunctional sports 
hall, the heated outdoor swimming pool and 
a new winter stadium. The town’s cultural and 
social life is especially secured by the cultural 
centre, the town library, the town museum and 
the TIC. The EDEN Center of green knowledge 
was opened in 2015 and visitors are welcome 
to explore a Horácko village, a manor courtyard 
with brewery, an eco-pavilion and a riding-
school. Visitors to the town can attend a parade 
od children choirs called “Zpíváš, zpívám, 
zpíváme”, concerts held within the framework 
of the Concentus Moraviae International Music 
Festival, the Bystřice Summer Cultural Festival, 
the Saint Lawrence Fair, traditional celebrations 
with a maypole and a number of other events. 

A number of attractive dominant features 
attract visitors to make trips into the environs 
of Bystřice. These include Pernstein Castle, 
the ruins of the Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk 
and Dalečín castles, the small church in 
Vítochov or the chapel in Pivonice. The diversity 
of nature is fully apparent in many ways, 
for example from the Karasín lookout tower 
and also from the recently opened Svratka 
water management teaching trail which leads 
alongside the Vír Reservoir from Dalečín to Vír. 
Lovers of the American Wild West should be sure 
not to miss a trip to the nearby Western town of 
Šiklův mlýn, near Zvole. All visitors who come to 
Bystřice nad Pernštejnem in search of culture 
and new experiences will be warmly welcomed.
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Doubravník
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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 augustiniánek, 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 Liechtensteinů-
Castelcornů, 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 Doubrav-
níku 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 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.

www.doubravnik.cz
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The township of Doubravník lies in a pictur-
esque, forested valley along the upper reaches 
of the Svratka River, about 10 km to the north-
west 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 Liechtenstein-
Castelcorn, from which the significant 

Olomouc Bishop Charles (1664-1695) came. 
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 Stock-
hammer 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. 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 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, hora 
Pálava, Lednicko-valtický areál s památkami 
UNESCO, či osobité vinařské vesničky v okolí.

S městem Hustopeče je spojena celá řada 
významných osobností. Mezi nejvýznamnější 
z nich patří první československý prezident  
T. G. Masaryk. Jeho matka se ve městě 
narodila a on tu se svými rodiči strávil 
studijní léta. Ve městě je mu věnováno 
několik pamětních desek, pomník a také 
naučná stezka. Jeho rodiče jsou pochováni 
na místním hřbitově a k jejich hrobu vždy 
směřují kroky významných osobností,  
které se v Hustopečích zastaví. 

Hustopeče také často navštěvoval 
světoznámý secesní malíř Alfons Mucha. 
Jezdil za svojí sestrou Annou, která zde 
byla provdána za Filipa Kubera, národního 
buditele zdejší české menšiny a vydavatele 
novin a časopisů. Alfons Mucha přispíval 
svými kresbami do hustopečských českých 
periodik a v roce 1898 zde uspořádal 
i velkolepou výstavu. 

Daří se zde nejen vínu, jednou ze 
zajímavostí jsou zdejší mandloňové sady, 
položené nejseverněji v Evropě. V roce 2012 
byla uprostřed mandloňových hájů postavena 
turistická rozhledna. Z ní lze pozorovat 

malebné pohledy do krajiny. Celá přírodně 
chráněná oblast se nachází v blízkosti města 
a vybízí k vycházkám, vyjížďkám na koni,  
či na kole a celkově k odpočinku a relaxaci

Hustopečské náměstí tvoří a obklopují 
budovy různých historických slohů. 
K nejzachovalejším z nich patří renesanční 
měšťanský dům U Synků, který byl dostavěn 
už v roce 1579. Dnes v něm sídlí turistické 
informační centrum, vinařská expozice 
a městské muzeum a galerie.

Dominantami Dukelského náměstí jsou 
stoletá budova radnice a novodobá stavba 
kostela svatého Václava a svaté Anežky 
České. Kostel byl postavený na místě 
původního zříceného kostela a byl vysvěcený 
v roce 1994. 

Konec druhé války připomíná hřbitov 
Rudé armády s mohutným památníkem 
od akademického sochaře Jiřího Marka. 
Ve stínu vzrostlých bříz je na hřbitově 
pochováno téměř 2000 vojáků Rudé armády, 
kteří padli při osvobozování tehdejšího 
hustopečského a mikulovského okresu. 

Po celý rok se ve městě koná mnoho kultur-
ních, společenských a sportovních akcí. 

Hustopeče

06 06
16 06

www.hustopece-city.cz
www.hustopece.eu
www.hustopecsko.net
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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, Mount 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 is located in the vicinity of the town and 
it offers options for walks, horse riding and 
cycling and for rest and relaxation in general.

The Hustopeče Square is formed and 
surrounded by buildings in various historical 
styles. The best preserved of them includes 
the “U Synků” renaissance burgess’ house 
which was built in 1579. Nowadays, it houses 
the tourist information centre, a viticulture 
exhibition and the town museum and gallery.

The Dukla Square is dominated by the 
hundred-year-old building of the town hall 
and the modern building of the Church of 
Saint Wenceslas and Saint Agnes of Bohemia. 
The church was built on the site of an original 
ruined church and it was consecrated in 1994. 

The end of the Second World War is recalled 
by the Red Army Cemetery with a massive 
monument by the academic sculptor Jiří Marek. 
Almost 2000 soldiers from the Red Army who 
fell when liberating the districts of Hustopeče 
and Mikulov are buried in the cemetery in the 
shade of a number of fully grown birch trees.

Many cultural, social and sports events are 
held in the town throughout the year. 
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Ivančice jsou historické město, které neslo 
dlouhou dobu přízvisko královské. Geograficky 
leží na soutoku tří řek (Jihlavy, Oslavy 
a Rokytné, které dále pokračují jako Jihlava), 
což dává okolí malebnost, kterou má jen 
několik koutů naší republiky. Historicky leží 
na křižovatce obchodních cest, což Ivančice 
formovalo po celá staletí až do současné 
podoby. Pozitivní na této křižovatce bylo, že 
se všechny karavany a kupci v Ivančicích 
zastavovali, přinášeli do města bohatství 
a město vzkvétalo. Bohužel se zde zastavovala 
také všechna vojska a armády, které přes 
Moravu a České země procházely.

Město je výjimečné svojí historickou 
tolerancí k jednotlivým náboženským 
skupinám. V jednom místě zde žili křesťané, 
protestanti, čeští bratří, švýcarští bratři, židé 
i habáni, kteří dávali jednotlivým částem obce 
specifické vzezření, které můžeme obdivovat 
dodnes. Najdete zde místo, kde vznikala Bible 
kralická, na Moravě druhý největší židovský 
hřbitov a křesťanské památky v podobě 
městské radnice, rodného domu Alfonse 
Muchy (kdysi radnice a budova soudu),  
staré kaple sv. Jakuba, tyčící se nad městem, 
nebo zajímavě umístěná kaple Sv. Trojice.

Výhled na město a meandry malebné 
řeky Jihlavy můžete obdivovat ze dvou 
vyhlídkových míst. Jedním z nich je rozhledna 
Alfonse Muchy, která je součástí přírodního 
parku na Réně, nově zrekonstruovaného 
odpočinkového místa. Druhým místem je 
vyhlídkový altán na Oklikách, který nenabízí 
tak komplexní pohled na město, zato do 
přírodních krás jeho okolí určitě ano. Krásným 
letním místem je pak ostrov tvořený náhonem 
a řekou u Stříbského mlýna, kde se nachází 
také několik výletních hospůdek. 

Pokud jste unaveni výhledy a památkami, 
můžete se osvěžit sklenkou ivančického vína, 
protože Ivančice jsou jednou z nejseverněji 

položených vinařských obcí. To dává místnímu 
vínu nezaměnitelný charakter. Víno má město 
i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté 
vinné korbele.

Nejznámějším rodákem z Ivančic v České 
republice je pravděpodobně Vladimír Menšík, 
geniální herec a bavič. Světově proslulým 
rodákem je secesní malíř Alfons Mucha. 
Oba tito rodáci mají v Památníku Alfonse 
Muchy svoji stálou expozici, kterou můžete 
navštívit jak ve všední dny, tak o víkendu.

Pokud se do Ivančic chystáte a hledáte 
vhodné datum, rozhodně bychom 
doporučovali směřovat Vaši návštěvu na 
květen. Nejen proto, že okolí Ivančic je 
obklopeno třešňovými sady, které v této době 
krásně kvetou, ale i proto, že v květnu se 
konají tradiční Slavnosti chřestu (v roce 2015 
21. ročník v termínu 22. – 24. května). Jestliže 
patříte k milovníkům této, v Ivančicích již 
tradiční pochutiny, určitě si zde přijdete na 
své. Restaurace i stánky na náměstí nabízejí 
chřestové speciality, v centru probíhá zábavný 
program a prodej zmiňované pochutiny 
v čerstvém stavu.

Události festivalu Concentus Moraviae se 
v letošním roce odehrají ve dvou prostorách. 
Prvním je malebný kostelík Petra a Pavla 
v Řeznovicích a druhým kostel Nanebevzetí 
Panny Marie na náměstí v Ivančicích.

Ivančice

07 06
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www.ivancice.cz
www.kic.ivancice.cz
www.okraslovacispolekivancice.cz
www.parkrena.cz
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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 
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 2015, they will take 
place on 22. - 24. 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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Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli
největším městem a přirozeným kulturním
i správním centrem Kyjovska. Leží 50 km
jihovýchodně od Brna v malebné krajině,
která má ráz odlesněné pahorkatiny s poli,
sady a vinicemi. Západně a severně od města
se zdvíhají zalesněné vrcholky Kyjovské
pahorkatiny, Ždánického lesa a Chřibů.
Nejstarší doklady osídlení pocházejí ze starší 
doby kamenné, první písemná zpráva je pak 
z roku 1126. Důležitým mezníkem je rok 1548, 
kdy bylo město povýšeno na město královské.

Kyjovskému náměstí vtiskla jedinečný
charakter půvabná renesanční radnice,
kterou nechal v letech 1561-1562 vybudovat
tehdejší primátor města Václav st. Bzenecký.
Zajímavostí, která je na radnici k vidění,
je míra zapravená do pískovcového portálu
hned vedle radničních vrat. Její původní
umístění díky opravám renesanční fasády
neznáme. Jedná se o starý prototyp ku-
peckého měřidla. Dle dostupných pramenů 
je taková veřejná míra pouze v Novoměstské 
radnici v Praze, v Mělníku a v Kyjově. Radni-
ce je v současnosti sídlem městského úřadu. 

Další dominantní stavbou na centrálním 
Masarykově náměstí je kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a raně barokní mariánský sloup. 
Na ulici Palackého najdeme nejstarší docho-
vanou budovu ve městě – renesanční záme-
ček postavený v roce 1540, od roku 1928 
hostící Vlastivědné muzeum, a dále kapli  
sv. Josefa. K turistickým cílům patří i soubor 
památek moderní architektury z 1. poloviny 
20. století.

Vyznavači aktivního odpočinku a cyklotu-
ristiky se mohou projet na kole jednou ze tří 
regionálních cyklostezek, které prochází úze-
mím Kyjovska, ty jsou součástí ucelené sítě 
značených cyklistických tras procházejících 
všemi vinařskými podoblastmi jižní Moravy
a jejich okruhy jsou propojeny páteřní Morav-
skou vinnou stezkou. Milovníci vína jistě
neopomenou navštívit některý z vinných

sklepů, koštů či vinoték. V březnu zní  
Kyjovem Jarní zpívání.

K tradičním akcím patří na konci dubna 
a pak koncem května Stavění a Kácení máje. 
V srpnu ožívá město Kyjovskými letními slav-
nostmi, 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.

V letošním roce obzvláště přijměte naše 
pozvání na svátek všech folkloristů – Slovác-
ký rok v Kyjově! Královské město Kyjov se opět 
po 4 letech chystá otevřít své brány a přivítat 
Vás ve dnech 13. - 16. srpna 2015 na nejstar-
ším regionálním folklorním festivalu ČR, na 
Slováckém roku v Kyjově. Tento festival má 
tradici již od roku 1921. Nejvýznamnější náro-
dopisná slavnost regionu tak již 94 let přivádí 
do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu 
z celé České republiky i ze zahraničí. 

Čtyři srpnové dny bude Kyjov opět patřit 
lidovým tradicím a zvykům, bohatství a kráse 
krojů, písním a všem těm, kteří se o jejich 
zachování a šíření nejen doma starají. 
Účast desítek národopisných souborů 
a muzik z Kyjova a širokého okolí je zárukou 
programové pestrosti připravovaných pořadů. 
Tisíce účinkujících, od těch nejmenších 
až po zralé muže a ženy, se budou podílet na 
oživení všeho, co již není nedílnou součástí 
jejich každodenního života, ale tvoří základní 
kameny kulturního bohatství a dědictví 
celého národa. I Vám otevře Slovácko 
svou rozmanitou náruč, město Kyjov svou 
pohostinnost, i Vy budete na Slováckém roku 
a v Kyjově upřímně vítáni!

Kyjov
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www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.slovacko.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
www.slovackyrok.cz
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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 
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.

Please accept our invitation to the feast of 
all folklore fans – the Moravian-Slovak Year in 
Kyjov! After four years, the royal town of Kyjov 
is going to open its gates to welcome you to the 
oldest regional folklore festival in the Czech 
Republic, the Moravian-Slovak Year which 
will take place in Kyjov from 13 to 16 August 
2015. The history of this festival reaches back 
to 1921. For 94 years, the most important 
ethnographical feast held in the region has 
attracted thousands of folklore fans from the 
Czech Republic and abroad to the heart of 
Moravian Slovakia.

For four days in August, Kyjov will be devoted 
to folk traditions and customs, richness and 
beauty of folk costumes and songs and to 
all those who take care of preserving and 
spreading the customs and traditions not 
only at home. Dozens of folklore ensembles 
and music bands from Kyjov and its wide 
surroundings will guarantee a great variety 
of the prepared programs. Thousands of 
participants, from the youngest ones to the 
older men and women, will try to revive
everything that is no longer an integral part of 
their every-day life, but that forms, however, 
the foundations of cultural wealth and heritage 
of the whole nation. The region of Moravian 
Slovakia will receive you with open arms, the 
town of Kyjov will offer you its hospitality and 
the Moravian-Slovak Year will give you
a warm welcome.

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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Obec Lednice má za sebou bohatou 
a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně 
v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. 

Součástí obce je od roku 1966 i blízká 
osada Nejdek jako její místní část. Nejdek 
leží asi 3 kilometry severozápadním 
směrem od Lednice a v minulosti to bylo 
významné hradisko.

Poprvé se jméno Lednice v latinizující 
podobě Izgruobi (do roku 1945 Eisgrub) 
objevuje v písemných pramenech k roku 1222, 
kdy ji držel mocný rakouský rod Sirotků, 
kteří získali rozsáhlé statky na jihu Moravy 
od českého krále Přemysla Otakara I.

Lednice je významné pohraniční městečko. 
Katastr obce, který leží z části v nivě 
řeky Dyje, prochází souběžně s panstvím 
řadou proměn. Dnes chrání na svém 
území 37 výjimečných objektů a skvosty 
zahradní architektury. 

Obecní radnice na Zámeckém náměstí 
byla vystavěna po roce 1880, kdy musela 
stará radnice s cestou i trhem ustoupit 
novému projektu zámeckého parku. Na místě 
velkolepé stavby lednického zámku se již 
kolem roku 1220 rozkládala gotická tvrz 
s dvorcem. Pohádkový romantický zámek ve 
stylu anglické tudorovské gotiky je výsledným 
obrazem poslední přestavby pod vedením 
vídeňského architekta Jiřího Wingelmüllera. 
V dnešní době zámek návštěvníkům nabízí 
možnost výběru ze čtyř prohlídkových 
okruhů. Na své si zde přijdou dospělí i děti. 
Od severozápadu k zámku věrně lne ,,zámek 
hřebců“ – barokní komplex koníren a jízdáren, 
které postavil Johann Bernard Fischer 
z Erlachu. V současné době byly jízdárny 
zrekonstruovány a je zde Multifunkční 
centrum se stálou expozicí ,,Krajina zahrad“. 
Již v 17. století byla u zámku vybudovaná 
oranžerie, kterou později anglický architekt 

Peter Hubert Desvignes přebudoval 
v první skleník svého druhu. Nádherné 
tropické rostliny můžete v tomto skleníku 
obdivovat dodnes. 

Historie krajinářských zahradnických 
úprav areálu je půltisíciletým nepřetržitým 
úsilím rodiny Lichtenštejnů o vybudování 
dokonalého a harmonického světa. 
První zmínku o místní okrasné zahradě 
nalezneme už v soupisu majetku Hartmana 
II. ze 16. století. Park postupně doplnily 
romantické salety důmyslně rozmístěné 
v celém prostoru.

Městečko proslavilo i zahradnické školství. 
Po založení Vyšší ovocnicko-vinařské 
a zahradnické školy v roce 1895 se zde 
usídlila Zahradnická fakulta Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Nejdůležitější je zdraví, a proto byly 
v Lednici v roce 2007 vybudovány a otevřeny 
lázně, které dodnes úspěšně poskytují 
léčebné a rehabilitační služby za pomoci 
účinků přírodní jodobromové minerální 
vody. Nezbytnou součástí lázní je lázeňská 
kolonáda, která byla v Lednici slavnostně 
otevřena v roce 2014. Ta nejen lázeňským 
hostům nabízí možnost klidné a ničím 
nerušené procházky i kulturní vyžití na 
místním amfiteátru.

Díky svému kouzlu je Lednice jedním 
z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších 
míst České republiky a ne nadarmo je 
označována za Perlu Jižní Moravy.

Lednice
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www.lednice.cz
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The Municipality of Lednice has had a rich 
and turbulent history. This fact was recognised 
in 1996, when it was entered in the UNESCO 
Register of World Cultural Heritage. 
The municipality has also included the nearby 
settlement of Nejdek since 1966. Nejdek lies 
about 3 kilometres to the northwest of Lednice 
and it was a significant hill fort in the past.

The name Lednice first appeared in its 
Latinised form of Izgruobi (Eisgrub until 1945) 
in written sources around the year 1222 when 
the town was held by the powerful Austrian 
House of Sirotek which acquired extensive 
estates in the south of Moravia from the Czech 
King, Premysl Otakar I.

Lednice is a significant border town. 
The municipality’s cadastral territory, part 
of which lies on the alluvial plain of the Dyje 
River, has undergone a large number of 
transformations in conjunction with the estate. 
Nowadays, its territory protects 37 exceptional 
structures and jewels of garden landscaping. 

The municipal town hall on Château Square 
was built after 1880, when the old town hall 
and the road to the market had to make way for 
the new design of the château’s park. A gothic 
fortress with a courtyard stood on the site of the 
magnificent structure of the Lednice château 
around the year 1220. The romantic fairy-tale 
château in the English Tudor gothic style is the 
result of the building’s last renovation under the 
supervision of the Viennese architect Georg 
Wingelmüller. At present, the château offers 
visitors the option of four different guided tours. 
There is something for adults and children. 
The “stallions’ château” faithfully clings to the 
château from the northwest. This is a baroque 
complex of stables and riding areas which was 
built by Johann Bernard Fischer of Erlach. 
The riding areas have been reconstructed 
and now house a multifunctional centre with 
a permanent “Garden Landscaping” exhibition. 

An orangery was constructed at the château in 
the 17th century and then later converted into 
the first glasshouse of its type by the English 
architect Peter Hubert. You can still admire a 
wide range of wonderful tropical plants in this 
greenhouse today. 

The history of the garden landscaping in 
the area was part of the five-hundred year 
endeavour of the House of Liechtenstein to 
build a perfect and harmonious world. The first 
mention of the local decorative garden comes 
from an inventory of the property of Hartman 
II dating from the 16th century. The park was 
gradually supplemented with romantic salets 
which have been carefully placed throughout 
the area.

The town has also become famous thanks 
to its nurseries. After the establishment of the 
Pomology-Viticulture and Garden School in the 
town 1895, the Garden Faculty of the Mendel 
Agriculture and Forestry University in Brno was 
also established there.

Health is the most important thing we have 
and therefore a spa was built and opened in 
Lednice in 2007. It still successfully provides 
curative and rehabilitative services using 
the local natural iodine-bromide mineral 
water. An essential part of the spa is the spa 
colonnade which was officially opened in 
Lednice in 2014. It offers a place for calm and 
uninterrupted walks and a venue for cultural 
events in the local amphitheatre.

Thanks to its magic, Lednice is one of the 
most attractive and visited placed in the Czech 
Republic and it is not for nothing that it is called 
the Pearl of South Moravia.
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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 
hudebního 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.

Lysice
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www.lysice.cz
www.zameklysice.cz
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The township of Lysice is located in the eastern 
foothills of the Czech-Moravian Highlands, 
about 3 km to the west of the Brno-Svitavy 
road. Lysice lies at a height of 366 m above sea 
level. The number of inhabitants is 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 château passed to the administration 
of the National Heritage Institute and it was 
subsequently renovated. It is now used as 
a cultural monument. It houses a valuable 
collection of old weapons, paintings, porcelain, 
furniture and the library of the Austrian writer 
Marie Ebner-Eschenbach. The château 
facility is connected to the château game 
reserve which spreads out over hilly terrain in 
an area of 60 ha to the north of the château. 
The game reserve has been equipped with 
stylised fencing and up to 200 head of deer 
were bred there. The state château is not only 
a highly significant dominant tourist feature, 
but it is also a venue for a number of cultural 
and social events, of which some have a very 
long tradition. The most significant cultural 
events, which exceed the bounds of the 
municipality, include the traditional holding 
of two concerts within the framework of the 
Concentus Moraviae International Music 
Festival in association with the municipality.

The building of the primary school, 
designed by the architect Bohuslav Fuchs, 
was built in the area of the château game 
reserve after the 2nd World War. On average, 

the school is attended by 520 children – 
of that, two thirds commute from the 
surrounding municipalities. There is also 
a kindergarten there which manages to fill its 
capacity of 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, malebné město na jihu Moravy, 
nabízí jedinečné zážitky pro všechny vaše 
smysly. Vinařské centrum, kde se pěstování 
a zpracování hroznů rozvíjelo již od dob starých 
Římanů, leží na úpatí Pavlovských vrchů, 
přibližně 250 kilometrů od Prahy. 

Základ nezaměnitelného panoramatu 
města tvoří zámek na skalním útesu, Kozí 
hrádek a Svatý kopeček, který se pyšní 
nejstarším stavebním souborem křížové 
cesty na území České republiky; pro svůj 
bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů 
rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno 
přírodní rezervací. Na všechny tři dominanty je 
jedinečný pohled z terasy dalšího historického 
skvostu – Dietrichsteinské hrobky. Ta se 
nachází v dolní části historického náměstí 
s renesančními domy. 

Významné zastoupení mají v Mikulově rovněž 
církevní stavby a klenoty židovské komunity: 
bývalá židovská čtvrť, rozsáhlý židovský hřbitov 
a jediná na Moravě dochovaná synagoga 
polského typu. Největší jeskyně Pavlovských 
vrchů – jeskyně Na Turoldu vyniká svojí 
specifickou výzdobou a přes zimu se stává 
útočištěm netopýrů.

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 11. do 13. 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 ve 
druhé půli roku řadu dalších kulturních, 
společenských a vinařských akcí:
∫ 5. – 11. 7. 2015 – Kytarový festival
Mistrovské interpretační kurzy a koncerty 
světových renomovaných kytaristů.
∫ 17. – 19. 7. 2015 – Festival národů Podyjí
Přehlídka národnostních delikates, kulinářské 
speciality národů z oblasti Podyjí a bohatý 
doprovodný program.
∫ 11. 7. – 8. 8. 2015 – Mikulovské výtvarné 
sympozium „dílna“. Letní výtvarné setkání 
českých a zahraničních umělců tvořících 
v prostorách mikulovského zámku.
∫ 28. – 29. 8. 2015 – Eurotrialog Mikulov
Festival alternativní hudby.
∫ 25. – 27. 9. 2015 – Dny židovské kultury 
Představení židovské kultury s bohatým 
programem, tancem a hudbou, výstavou, 
ochutnávkou židovské kuchyně a se 
zpřístupněním památek.
∫ 6. – 15. 11. 2015 – Svatomartinský Mikulov 
Svěcení vína ročníku 2014, ochutnávky 
svatomartinských a mladých vín, 
gastronomické speciality.

Mikulov
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The picturesque town of Mikulov in South 
Moravia offers unique experiences for all your 
senses. The focal point of the winegrowing 
industry, where grapes have been cultivated 
and processed since the times of the ancient 
Romans, lies on the foothills of the Pavlov 
Hills, around 250 kilometres from Prague. 

The unforgettable panorama of the town is 
made up of the château on its rocky cliff, Kozí 
Hrádek and Holy Hill, which boasts the oldest 
Way of the Cross in the Czech Republic and 
which has been declared a nature reserve for 
its abundance of rare and protected species 
of plants and animals. A unique view of all 
three of these landmarks is offered by the 
terrace of another of the town’s historical 
jewels – the Dietrichstein Crypt, which can 
be found in the lower part of the historical 
square with its Renaissance buildings. 

Mikulov also has a large number of 
ecclesiastical buildings and jewels of the 
Jewish community – the former Jewish 
Quarter, the large Jewish cemetery and the 
only surviving synagogue of the Polish type 
in Moravia. The largest cave in the Pavlov 
Hills – the Turold Cave – is famous for its 
distinctive decoration and provides a refuge 
for bats in the winter months. 

The Mikulov area has plenty to offer 
everyone who appreciates good wine, culinary 
delicacies, extraordinary architecture, 
architectural monuments, an extensive 
programme of cultural events and a wide range 
of opportunities for sport and relaxation. 
Enjoy every moment offered by the region – 
on foot, by bike, on the water or from the back 
of a horse. 

Mikulov places great emphasis on the 
legacy of its roots, respects its traditions, 
history and art, supports the boom in the 
culinary arts, and boasts vineyards that 
produce wine of the very highest quality. 
All this goes towards putting the final 
touches to the unique atmosphere of its 

wine celebrations, to which the second week 
in September is traditionally devoted.  
So don’t miss the Pálava Grape Harvest Festival 
held 11 – 13 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:
∫ 5.-11. 7. 2015 – Guitar Festival.  
Master interpretation courses and concerts. 
∫ 17.-19. 7. 2015 – Dyje Valley Festival of 
Nations. National delicacies and culinary 
specialities from the nations of the Dyje Valley. 
∫ 11. 7.-8. 8. 2015 – 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. 
∫ 28.-29. 8. 2015 – Mikulov Eurotrialog
Festival of alternative music. 
∫ 25.-27. 9. 2015 – 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.
∫ 6.-15. 11. 2015 – Saint Martin’s Mikulov 
The blessing of the 2014 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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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 Lichtenštejnů. Ti se zde 
neúspěšně pokusili založit samostatné 
knížectví Liechtenstein. 

Jako příhraniční město byl Moravský 
Krumlov vždy jazykově smíšenou lokalitou, 
sdružující jak Čechy a Němce, tak i velkou 
židovskou komunitu. Vlivem politických 
událostí 20. století byl zařazen v roce 1938 
do německého záboru Sudet a byl přičleněn 
z větší části k Říši. Ve dnech 7. – 8. května 
1945 byl Moravský Krumlov bombardován 
Rudou armádou. Katastrofické bombardování 
si vyžádalo 14 lidských obětí a poškození dvou 
třetin domů. Poválečná rekonstrukce města 
trvala až do roku 1960. 

Z významných osobností českých dějin 
je spojen s Moravským Krumlovem hejtman 
táboritů Bohuslav ze Švamberka; v roce 
1537 zde působil jako osobní lékař Jana III. 
z Lipé slavný lékař Theophrastus Bombastus 
z Hohenheimu, 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 barokní kaple 
sv. Floriána, patrona města, z konce 17. století. 
Památkami nadregionálního významu jsou 
židovský hřbitov a hrobka místní větve 
rodu Lichtenštejnů.

Město navazuje na staré a vytváří nové 
kulturní tradice. Velmi aktivní je 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.
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If you head to Moravský Krumlov from Ivančice, 
our charming town will spread out before you 
on the left-hand side of the road as it lies in 
the Oslavany Trough and among the meanders 
of the Rokytná River. The town of Moravský 
Krumlov is situated thirty kilometres from 
Brno and forty kilometres from the Austrian 
border. It currently has approximately 
six thousand inhabitants. 

The first mention of Moravský Krumlov dates 
from the start of the 11th century. However, 
abundant archaeological findings have dated 
the settlement of the site back to prehistory. 
The castle was rebuilt as a renaissance seat 
under the Lords of Lipá in the 16th century by 
the Italian architect Leonardo Gara de Bisono 
and its storeyed arcade courtyard is one of the 
jewels of the transalpine renaissance.

The historical coat of arms of the town 
bears witness to the main ruling houses in 
Krumlov, i.e. the House of Lipá, the House 
of Kravaře and the House of Liechtenstein. 
Moravský Krumlov was a predominantly Czech 
town from the 15th century, even though it 
was ruled by a German administration until 
the end of the 19th century. Despite this, 
the town fell to German annexation in 1938 
and it was incorporated into the Third Reich. 
On 7th-8th May 1945, Moravský Krumlov was 
pointlessly bombarded by the Russian Army. 
383 houses (out of 502) were hit. The château, 
the church and two historical houses remained 
undamaged. The post-war reconstruction of 
the town lasted until 1960.

Of the town’s monuments, the oldest 
preserved monument is the so-called Princely 
House dating from the 13th century, which 
is located on the town square. Nowadays,  
it is home to a museum and a gallery.  
The most significant sacral buildings include  
the All Saints’ parish church, the monastery 
church of Saint Bartholomew with 

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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Na malebných březích dolního toku řeky 
Oslavy, na úpatí Vysočiny, 40 km od Brna leží 
malé město Náměšť nad Oslavou.

Počátky systematického osídlení 
Náměšťska spadají do počátku 12. století. 
První zmínka o Náměšti pochází z roku 
1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku 
rodu Meziříčských z Lomnice, dnes toto 
období připomíná jen okrouhlá kamenná věž 
v západní části zámeckého areálu. V roce 
1563 získal Náměšť Jan starší ze Žerotína, 
jehož mocný rod zasáhl do dějin tohoto sídla 
rozhodujícím způsobem. V létech 1565-1578 
proměnil původní hrad na honosné renesanční 
sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné 
podobě dodnes. Součástí areálu jsou 
budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí, 
anglický park a malá francouzská zahrada. 
Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice 
gobelínů, cenných obrazů či historického 
nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná 
svoji architekturou i barokním mobiliářem, 
knihovna bohatým knižním fondem i štukovou 
klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou 
a vnitřní nádvoří pak zdobenými renesančními 
arkádami. V roce 2001 byl areál zámku 
prohlášen Národní kulturní památkou.

Náměšť nad Oslavou má hudební tradici, 
jakou se může pochlubit jen málo moravských 
lokalit. Hudba zde zněla již za vlády Karla 
staršího ze Žerotína na konci 16. století, 
ale teprve za hudbymilovného rodu Haugwitzů 
se koncem 18. a prakticky po celé 19. století 
na zámku soustřeďovala soustavná koncertní 
činnost. Z držitelů panství vynikl Jindřich 
Vilém Haugwitz (1770-1842). Tento vzdělaný 
osvícenský šlechtic, jehož doménou byla 
hudba, založil zámeckou kapelu a přijetí 
do služby podmínil znalostí zpěvu nebo hry 
na hudební nástroj. Nadaní muzikanti se 
školili ve Vídni, a tak náměšťská zámecká 
kapela neměla ve své době na Moravě 

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

V roce 2015 je připravena řada akcí 
v rámci kulturního projektu k výročí 450 let 
od zahájení výstavby zámku v Náměšti 
nad Oslavou.
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On the picturesque banks of the lower Oslava, 
40 km from Brno, there is the small town 
of Náměšť nad Oslavou. 

The beginnings of the systematic settlement 
of the Náměšť area date from the beginning 
of the 12th century. The first mention of Náměšť 
dates from 1234, when the Náměšť castle 
belonged to the House of Meziříčí from 
Lomnice. Nowadays, the only reminder of this 
period is the round stone tower in the western 
section of the château. In 1563, Náměšť was 
acquired by Jan the Elder of Žerotín, whose 
powerful aristocratic family left its substantial 
mark on the history of this seat. In 1565-1578, 
they transformed the original castle into 
an opulent renaissance seat which has been 
preserved in an almost unchanged form. 
Part of the facility includes the buildings of 
the so-called “Italian Court” in the area before 
the château, the English park and the small 
French garden. The château interiors offer 
a unique exhibition of Gobelin tapestries, 
precious paintings or historical furniture, 
the château chapel is remarkable thanks 
to its architecture and baroque furnishings, 
the library has an extensive book collection 
and a stucco arch with unique fresco 
decorations and the internal courtyard has 
a number of decorated renaissance colonnades. 
In 2001, the château facility was declared 
a National Cultural Monument.

Music was being performed here as early as 
in the time of Karel starší of Žerotín, in the late 
16th century, even though systematic concert 
activity was concentrated in the château only 
towards the end of 18th and during the whole 
19th century. One of the most significant owners 
of the estate was Henry Wilhelm Haugwitz 
(1770-1842). This learned and enlightened 
nobleman, a great music lover, founded the 
château orchestra, only accepting servants 
who could either play an instrument or sing.  

He had gifted musicians educated in Vienna, 
which meant that there was hardly any 
ensemble that could compete with the Náměšť 
château orchestra. Henry Wilhelm was in close 
contact with the musical life of Vienna, being 
on friendly terms with a number of outstanding 
composers like Gluck or Salieri. Karl Wilhelm 
Haugwitz, who owned the estate after his father 
from 1834, was a successful composer and 
a friend of Johann Strauss. Both Haugwitzs 
were not only enthusiastic musicians but 
also collectors of scores. Henry the father, in 
addition, was an active translator of operatic 
and oratorio libretti and had Haendel’s and 
other composers’ oratorios performed to 
follow the example of the Viennese court. Karl 
Wilhelm, in addition to composition, played 
the guitar, the cither, the harp and the piano, 
showing an inclination towards light music 
of the Viennese type (ländlers, waltzes and 
polkas). The Haugwitz collection of music 
contains a number of unique items including 
manuscripts by A. Salieri, valuable autograph 
copies of Ch. W. Gluck, and two pieces by 
Beethoven not to be found anywhere else, 
copied by Karl Wilhelm Haugwitz himself. 
Concerts of classical and folk music have 
regularly been held in the château library 
and in the yard.

In 2015, a series of events will take place 
within the cultural project commemorating 
450 years from the start of constructing of the 
Chateau in Náměšť nad Oslavou.
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Státní hrad 
Pernštejn

Monumentální hrad Pernštejn, nekoru-
novaný král moravských hradů, se tyčí 
na zalesněné ostrožně nedaleko městečka 
Nedvědice na východním okraji Českomo-
ravské vrchoviny.

První písemná zmínka o hradě Pernštejně 
je z roku 1285, byl tedy postaven nedlouho 
předtím, a to pány z jihomoravského 
Medlova, kteří se později začali podle 
svého sídla nazývat páni z Pernštejna. 
Podle legendy praotec rodu, uhlíř Věňava, 
ulovil mohutného zubra, který žil v okolních 
lesích. Chřípí mu provlekl houžví, živé zvíře 
přivedl před krále a teprve tam mu sekyrou 
uťal hlavu. Za svůj hrdinský čin byl králem 
povýšen do šlechtického stavu, lénem dostal 
půdou, na které pálil uhlí, a jako erb mu byla 
přidělena zubří hlava s houžví v nozdrách.

Původní hrad 13. století s bergfritovou 
dispozicí nebyl nikterak velký, jeho rozlohu 
ovlivňovala strmá skála, na níž byl postaven. 
Dnešní tvář hradu je výsledkem řady 
přestaveb, které zvolna měnily strohý hrad 
na velkolepé panské sídlo, které neztrácelo 
nic ze své obranyschopnosti. Po 300 let hrad 
jeho majitelé, páni z Pernštejna, rozšiřovali 
a upravovali, zhruba 200 let sloužil 
jako hlavní sídlo pernštejnského rodu. 
Přestože časem vlastnili a obývali mnohem 
pohodlnější sídla (např. zámky v Prostějově, 
Tovačově, Pardubicích, Litomyšli nebo 
dnešní Lobkovický palác na Pražském 
hradě) a na přelomu 15. a 16. století byli 
nejbohatším a nejvlivnějším rodem českého 
království, k Pernštejnu, kolébce svého 
rodu, je vázal zvláštní vztah. Dokumentují jej 
slova, která v roce 1548 pronesl na smrtelné 
posteli Jan II. Bohatý ke svým synům: 
„Nikdy nedopusťte, aby byl Pernštejn prodán, 
nýbrž ať se na Pernštejně vždycky staví. 
A když nebude co stavěti, nechť se něco zboří 
a zase nového postaví…“.

Zhoršující se ekonomická situace 
Pernštejnů ve 2. polovině 16. století však 
znamenala nejen konec stavební činnosti, 
ale v roce 1596 donutila vnuka Jana Bohatého 
k prodeji samotného hradu i panství. 
Tento prodej jako by předznamenal konec 
pernštejnského rodu samotného, který vymřel 
po meči roku 1631 osobou Vratislava Eusebia.

V době třicetileté války, když patřil 
hrad Pavlu Kryštofu z Liechtesteina-
Castelcornu, 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. – 6. 7.) 
Podzim na Pernštejně (2. polovina září)

www.hrad-pernstejn.eu
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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 Czech-
Moravian 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. 
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. - 6. 7. 2015) 
Autumn at Pernstein (the 2nd half of September)



∫ 124 CONCENTUS MORAVIAE

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 zrekon-
struovanou sokolovnu – Kulturní centrum, 
Základní školu a Gymnázium. 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. 

04 06
17 06

Rájec - Jestřebí
www.rajecjestrebi.cz
www.zamekrajec.cz
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We would like to invite you to the town of 
dahlias and camellias – to Rájec-Jestřebí. 
This town set amid a beautiful, almost 
untouched landscape offers opportunities 
for pleasant walks and tours of historical 
buildings. Rájec–Jestřebí lies in a romantic 
valley on both banks of the River Svitava, 
on the railway line between Brno and Česká 
Třebová. It is also known as one of the 
northern gateways to the Moravian Karst 
which is 11 km from the town. The town has 
over 3 600 inhabitants. 

The first mention of Rájec appeared in 
a document written by Bishop Jindřich 
Zdík in the 1130s. At that time, two castles 
stood on the banks of the Svitava under 
the renaissance château. Nowadays, tourists 
can visit the Rájec château and the château 
park and also admire the rare camellias, 
of which there is a unique collection 
in the château greenhouse. The classicist 
château was constructed in the French 
style between 1763 and 1769 by Count 
Antonín Karel Salm. 

Music has been played in the château’s 
main hall since time immemorial and 
also nowadays it is a concert venue. 
Over the years, domestic and foreign 
ensembles have performed there. The 
luxuriously fitted château interior is 
decorated by a collection of paintings 
containing works of the European baroque 
and romanticism. Of the château’s many 
rich collections, the collection of oriental 
porcelain and the more than 60 000 volumes 
in the Empire-style library stand out. 
The château chapel houses gravestones 
which were transferred there from  
the parish church. 

The town has a library with an exhibition 
hall, a recently renovated Sokol hall – culture 
centre, a primary school and a grammar 

school. The school building was opened in 
1908. The first records of the Rájec church 
date from 1350 and it was given its current 
appearance in 1699 by Count Roggendorf. 
The Chapel of Saint Anne in Jestřebí was 
built in 1866 and the unique belfry dates 
from 1813, which is documented by the year 
stamped on the bell. Further chapels 
are located in the town suburbs of Holešín 
and Karolín. 
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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 Giovanniho Giulianiho. 

Nedílnou součástí slavkovské historie 
jsou i další významné budovy, které můžete 
spatřit při procházce městem. Náměstí 
ze severní strany uzavírá klasicistní kostel 
Vzkříšení Páně od Ferdinanda Hetzendorfa 
z Hohenberku vybudovaný v letech 1786-1789. 
Jde o technicky náročnou stavbu, postavenou 
v bažinatém terénu na dubových pilotech. 
Renesanční radnice z roku 1592 ve svých 
zdech dosud uchovává bývalou městskou 

šatlavu. Barokní kaple sv. Jana Křtitele 
z roku 1743 je spolu s budovou bývalého 
špitálu včleněna do urbanistického celku 
hřbitova. Pod touto kaplí se nachází rodinná 
hrobka rodu Kouniců, je zde pohřben i jeho 
nejvýznamnější člen – Václav Antonín Kounic. 
Jednou z nejstarších budov ve Slavkově je 
Panský dům, jehož jádro pochází ze 16. století. 
V přízemí i sklepech se zachovala řada 
dobových portálů či ostění oken.

Židovská synagoga, která svou nynější 
podobu získala přestavbou v roce 1858, 
je dokladem dřívější existence početné 
židovské komunity v našem městě. Expozice 
zřízená ve staré židovské škole je věnovaná 
právě židovskému osídlení města Slavkova 
u Brna. Nad městem na kopci Urban ve výšce 
362 m nad mořem se vypíná kaple sv. Urbana. 
Za napoleonských válek byla poškozena 
a nynější podobu získala v roce 1858. Cennou 
památkou jsou městské hradby, které se 
dochovaly na několika místech a jsou přímým 
dokladem fortifikace ze 14. a 15. století. 

Šestitisícové město Slavkov nabízí 
návštěvníkům četné možnosti kulturního, 
společenského a sportovního vyžití. Nejen 
pro milovníky zeleného sportu, ale i pro 
širokou veřejnost je určeno osmnáctijamkové 
golfové hřiště. 

Zámek Slavkov – Austerlitz se již tradičně 
podílí na pořádání hojně navštěvovaných 
akcí, jakými jsou např. Dny Slavkova 
a Svatourbanské hody (29. 5. – 31. 5. 2015), 
Oldtimer festival (27. 6. 2015), Napoleonské 
hry 2015 (15. 8. 2015), a především 
Vzpomínkové akce k 210. výročí bitvy 
u Slavkova (4.12. – 5. 12. 2015).

12 06 – 14 06

Slavkov u Brna
www.slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz
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The town of Slavkov u Brna, made famous by the 
Battle of the Three Emperors held on 2 December 
1805 and known internationally under the name 
of Austerlitz, lies on the right-hand bank of the 
River Litava, in a basin at the foot of the Chřiby 
Hills. The oldest written mention of the town 
can be found in a document of King Wenceslas 
I dating from 1237. In 1416, King Wenceslas IV 
gave the town its seal and coat-of-arms, which is 
the oldest heraldic privilege in the Czech lands. 

The dominant feature of the town is the baroque 
château, which was designed at the end of the 
17th century by the Italian architect, Domenico 
Martinelli of Lucca, for the Moravian House of 
Kounic. The château interiors are richly decorated 
with stuccowork and frescos and a number of 
statues. The most beautiful rooms which visitors 
can see at the château include the Hall of the 
Ancestors, the Rubens Hall and the Chapel of 
the Holy Cross. Another exceptional interior area 
in the château is the central oval hall, now known 
as the Historical Hall. It is historical due to the 
fact that it was the venue for the signing of the 
truce between France and Austria on 6 December 
1805. The Slavkov - Austerlitz Château has 
been entered in the Register of National Cultural 
Monuments and visitors can choose from two 
tour routes through the interior or tours of the 
underground areas.

The château park with a total area of 
16 hectares is one of the most significant 
historical gardens in Moravia. The abundant 
statues are the work of the significant Italian 
sculptor, Giovanni Giuliani. 

Further buildings, which can be seen when 
walking through the town, form an integral part of 
the history of Slavkov. The northern side of the 
square is enclosed by the classicist Church of the 
Resurrection of the Lord by Ferdinand Hetzendorf 
of Hohenburg built in 1786-1789. This involves 
a technically demanding structure built in swampy 
terrain on oak piles. The renaissance town hall 

dating from 1592 still includes the former town 
magistrate’s jail with in its wall. The baroque 
Chapel of Saint John the Baptist dating from 
1743 and the building of the former hospital 
are incorporated in the urbanistic unit of the 
cemetery. The family tomb of the House of Kounic 
is located under this chapel. The most significant 
member of this aristocratic house, Václav Antonín 
Kounic. One of the oldest buildings in Slavkov 
is the Manor House, the core of which dates 
from the 16th century. A number of period portals 
and reveals have been preserved on the ground 
floor and in the cellar.

The Jewish synagogue, which received its 
current appearance during renovation work 
in 1858, is evidence of the existence of a large 
Jewish community in our town. The exhibition 
at the old Jewish school is dedicated to the 
Jewish settlement in the town of Slavkov u Brna. 
The Chapel of Saint Urban towers above the 
town on the Urban Hill at a height of 362 m above 
sea level. It was damaged during the Napoleonic 
Wars and received its current appearance 
in 1858. The town fortifications, which have 
been preserved in several places and are 
direct evidence of the fortifications from the  
14th and 15th centuries, are a valuable monument. 

Slavkov, a town with six thousand inhabitants, 
offers visitors numerous opportunities for cultural, 
social and sports activities. 

The Château Austerlitz has traditionally 
participated in organizing of well-attended events,  
such as Days of Austerlitz and St. Urban Feast  
(29 - 31 May), Oldtimer Festival (27 June), 
Napoleon Days (15 August), and especially 
Commemoration of the 210th Anniversary of the 
Battle of Austerlitz (4 - 12 December).
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Tišnov leží na jihovýchodním okraji 
Českomoravské vrchoviny v údolí řeky 
Svratky pod majestátní horou Květnicí. Město, 
vzdálené 20 km od Brna, má rozlohu 1716 ha 
a 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 Muzeum města 
Tišnova se stálou expozicí věnující se historii 
a přírodě Tišnova a okolí a řadou tematických 
výstav, přednášek a koncertů. Z moderní 
zástavby stojí za pozornost několik secesních 
vil a funkcionalistická stavba Komerční banky. 
Za pozornost stojí Jamborův dům na Brněnské 
ulici 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 sou-
časných obyvatel a návštěvníků města slouží 
sokolovna s navazující moderní sportovní 
halou, budova Městského kulturního středis-
ka na Mlýnské ulici, kino, areál letního kina, 
koupaliště, tenisové kurty včetně nafukovací 
haly a fotbalové hřiště na Ostrovci, automo-
toklub, střelnice, hřiště pro skateboard atd. 
Důležitou roli hrají také sportovní areály u obou 
základních škol a činnost střediska volného 
času Inspiro. Turisticky atraktivní krajině 
v bezprostředním okolí města vévodí zděná 
rozhledna, která stojí od roku 2003 na kopci 
Klucanina na místě původní dřevěné rozhledny 
ze 30. let 20. století. Protilehlá hora Květnice 
je významnou mineralogickou a botanickou 
lokalitou, navíc s četnými krasovými jevy, ze-
jména 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 Mezinárodního hudebního 
festivalu Concentus Moraviae, v rámci které-
ho 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.
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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 8,580 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 Bohemian Queen Constance. 
The general development of the town was 
interrupted in the past by wartime events, 
especially during the Hussite Wars and the 
period of the Thirty Years War. Destructive fires 
also caused huge amounts of damage. Tišnov 
became a town in 1788 after the establishment 
of a regulated municipal authority.

The dominant historical features of the town 
are the Church of St. Wenceslas with its 
characteristic tower and the Town Hall. 
The parish church is an originally gothic 
building which received its final appearance 
in 1838-1841 after baroque renovations. 
The Town Hall on the Peace Square (náměstí 
Míru) was built in a romanticising historical 
style in 1905-1906 on the site of the original 
baroque town hall building. The sgraffito 
decorations on it which were restored in 2010, 
depict events from the town’s history. They are 
the work of Jano Köhler. Of the town’s many 
monuments, the Marian column on Comenius 
Square (Komenské náměstí) and the baroque 
buildings in the historical centre are perhaps 
the most attractive. Of the modern buildings, 
several of the art nouveau villas and the 
functionalist building of the Komerční banka 
are especially worthy of attention. The centre 
of the current cultural life is the Jambor Centre 
(Jamborův dům) in Brněnská Street with 
a permanent gallery of paintings by the painter 

of Vysočina and honorary citizen of Tišnov, 
Josef Jambor, and an exhibition hall for short-
term exhibitions, with which the newly built 
town library dating from 2005 forms  
a visual unit.

The social and sports activities of the 
current inhabitants and visitors to the Town 
are served by the “sokolovna” with its adjoining 
modern sports hall, the building of the town 
cultural centre in Mlýnská Street, the cinema, 
the summer cinema, the outdoor swimming 
pool, the tennis courts, including the inflatable 
hall and the football ground at Ostrovec, 
the automobile club, the shooting range, 
the 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 International 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 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 (pravděpo-
dobně v letech 1240-1260) přistoupil bene-
diktinský 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 mar-
krabě 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 urbanistické-
ho i historického hlediska evropským uniká-
tem. První zmínka o židovském osídlení pochází 
z roku 1338, druhá světová válka však zname-
nala násilný konec třebíčských Židů. Za zhléd-
nutí stojí především Zadní synagoga z roku 
1669 s jedinečnou barokní výmalbou a dům 
Seligmanna Bauera postavený v roce 1798. 

Židovský hřbitov, čítající na tři tisíce ná-
hrobků, patří k největším a k nejlépe zachova-
ným 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 ži-
dovský hřbitov společně s románsko-gotickou 
bazilikou sv. Prokopa zapsány do prestižního 
Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO jako 12. památka v České  
republice a první židovská památka mimo 
území státu Izrael. Experti ocenili výjimečnost 
obou památek jako němých svědků pokojné ko-
existence dvou kultur: křesťanské a židovské.

S Třebíči je neoddělitelně spjato mnoho 
osobností české literatury mj. Vítězslav  
Nezval, Jan Zahradníček, Jakub Deml  
a Oldřich Mikulášek. Třebíč se pyšní bohatou 
kulturní a hudební historií, ze které vzešla 
mnohá slavná jména. Mezi třebíčské rodáky 
patří tenorista, kapelník a skladatel František 
Václav Míča, který je autorem první české 
opery „O založení města Jaroměřic“. V součas-
nosti působí ve městě několik hudebních těles 
od menších komorních souborů po mnoha-
členné chrámové sbory.

Třebíč žije intenzívním kulturním životem. 
Na hudební a divadelní tradice navazuje 
celá řada každoročně pořádaných kulturních 
akcí, festivalů a městských slavností. K těm 
nejvýznamnějším patří Třebíčské loutkářské 
jaro, přehlídka profesionálních divadel s ná-
zvem Festival divadla 2-3-4, festival Jeden 
svět, festival Concentus Moraviae, Oživené 
židovské město, Slavnosti tří kápí, Šamajim, 
Třebíčský operní festival, Bramborobraní, 
Svatomartinské slavnosti ad.
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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 Bene-
dictine 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, includ-
ing the remarkable Romanesque-gothic basilica 
which now bears the name of St. Procopius. 
A centre of crafts and commerce arose along 
both banks of the Jihlava River under the monas-
tery 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 mon-
astery into a magnificent lordly seat gave rise to 
the current Třebíč château which now houses 
the Museum of Vysočina Třebíč.

The most significant Třebíč monuments 
undoubtedly include the Basilica f St. Procopius, 
a jewel of Central European architecture, as well 
as the Jewish quarter and the Jewish cemetery. 
The Basilica of St. Procopius was damaged 
many times over the centuries and it was used 
for secular purposes for more than two hundred 
years after the closure of the monastery. After 
it was renewed in 1725-1733 by the architect 
F. M. Kaňka, it was once again used for sacred 
purposes and consecrated to St. Procopius.

The Jewish quarter with 123 houses is unique 
in Europe from an urbanistic and historic 
point of view. The first mention of the Jewish 
settlement dates from 1338, but the Second 
World War brought a violent end of the Třebíč 
Jews. The Rear Synagogue (Zadní synagoga) 
with unique baroque paintings dating from 1669 

and the House of Seligmann Bauer built before 
the year 1798 is especially worth a visit. 

The Jewish cemetery has three thousand 
gravestones and it is one of the largest and best 
preserved in the republic. According to the infor-
mation 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 Jew-
ish Quarter and the Jewish Cemetery with the 
Romanesque-gothic Basilica of St. Procopius 
were entered into the prestigious UNESCO Reg-
ister 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: Chris-
tian 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 ensem-
bles through to large church choirs.

Třebíč has lived an intensive cultural life. 
A large range of annually organised cultural 
events, festivals and town celebrations have 
arisen from these theatrical and musical tradi-
tions. 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), Shamay-
im, the Třebíč Opera Festival, the Potato Harvest 
Festival, St. Martin's Day, etc.
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Město Valtice s 3600 obyvateli leží při hranici 
s Rakouskem - na půli cesty mezi Brnem (70 km) 
a Vídní (70 km). První písemná zmínka o val-
tickém hradu pochází z roku 1193, kdy Valticko 
patřilo pasovským biskupům, kteří tento původ-
ně slovanský kraj po rozpadu Velké Moravy kolo-
nizovali. 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 saintger-
mainské mírové smlouvy připojeno k Česko-
slovensku. Valtice jsou součástí Lednicko-val-
tického 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 po-
kládán 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 barok-
ního 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 ital-
ský 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 Rubenso-
vým originálem – představuje Nejsvětější Trojici. 
V kostele se nacházejí vzácné barokní varhany 
z poloviny 18. století od tehdejšího nejvýznam-
nějšího vídeňského varhanáře Johanna Henc-
keho. Jsou využívány i ke koncertním účelům. 
Na náměstí jsou dvě muzea: Muzeum vinařství, 
zahradnictví a životního prostředí s expozicí 
historických vinařských lisů a Městské muze-
um, kde se seznámíme s bohatou historií Valtic 

a knížecího rodu Lichtenštejnů. Na hraničním 
přechodu Valtice – Schrattenberg se nachází 
Muzeum železné opony (expozice ostrahy státní 
hranice). Ve Valticích a jejich nejbližším okolí 
nechali Lichtenštejni na počátku 19. století 
postavit ojedinělé romantické stavby: empíro-
vý 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 sklad-
by ve francouzském stylu; Johannes Matthias 
Sperger (18. století) – jeden z největších virtu-
ózů 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 veřej-
nost 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 nej-
starších a největších ve střední Evropě) nebo 
ve Valtickém podzemí (systém sklepních prostor 
upravených jako vinné sklípky – pozůstatek mi-
noritského kláštera ze 13. století). Mezi Valtice-
mi a rakouskou obcí Schrattenberg vede unikát-
ní Stezka bosou nohou – rarita v ČR (délka 5 km, 
11 tematických zastávek). Z řady akcí jmenujme 
aspoň Valtické vinné trhy, MHF 13 měst Con-
centus Moraviae, Mezinárodní výstava koček, 
Mezinárodní letní škola staré hudby, Henckeovy 
barokní varhany, Valtické vinařské slavnosti, 
krojované hody, výstava bobtailů, Dny valtic-
kých burčáků, Valtické vinobraní.
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The town of Valtice has 3,600 citizens and it lies 
on the border with Austria – halfway between 
Brno (70 km) and Vienna (70 km). The first 
written mention of the Valtice castle dates 
from 1193, when the Valtice area belonged 
to the Passau bishops who colonised this 
originally Slav area after the breakup of the 
Great Moravian Empire. The era of the House 
of Liechtenstein in Valtice began at the end 
of the 14th century. This aristocratic house had 
its main seat here until 1945. Valtice is part of 
the Lednice-Valtice area which was entered into 
the UNESCO heritage register in 1996 due to its  
uniqueness. This is one of the most extensive 
artificially composed landscapes in Europe 
and probably in the world.

One of the dominant features of the town is 
the château. It is considered to be one of the 
most significant examples of early baroque 
architecture in Central Europe. It has been 
renovated a number of times, the last of which 
occurred in 1643–1730 with the participation of 
leading architects, sculptors and painters. The 
rooms are richly decorated with gilded stucco 
and ceiling frescos and it is home to a significant 
collection of Central European baroque painting. 
The château chapel is remarkable – according 
to experts, it has one of the most beautiful 
interiors of the Central European baroque. The 
second most historically significant building 
is the parish church of the Assumption of the 
Virgin Mary. This early baroque building dating 
from 1631 to 1671 was commenced by the 
Italian architect G. G. Tencalla and completed by 
O. Erna, an architect from Brno. The painting of 
the Assumption of the Virgin Mary on the main 
altar is a copy of a painting by P. P. Rubens, while 
the smaller painting above it is a Rubens original 
– it depicts the Holy Trinity. The church houses a 
rare baroque organ from 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 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 château, the lookout 
colonnade (known as Reistna, it is reminiscent of 
the Gloriette at Schönbrunn in Vienna) and the 
Temple of Diana (Rendez-vous) in the shape of 
a memorial arch.

Valtice 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 double bass, 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 wine-tasting 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 Valtice New Wine Days 
and the Valtice Grape Harvest.
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Velké Meziříčí získalo jméno od příznivé polo-
hy 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 po-
čátku 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 historic-
ká budova, a postavena první ze tří synagog. 
Plody humanismu představuje dílo utrakvisty 
Beneše Optáta, spoluautora první české gra-
matiky, či mytologie moravsko–markomanské. 
I protireformace zde nalezla výrazné protago-
nisty, bratry Mikuláše Sarkandra a Jana Sar-
kandra, z nichž druhý byl později kanonizován. 

Po Třicetileté válce se město vzpamato-
vávalo 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 lite-
rátská 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 velkomezi-
říčském, který založil v roce 1901. Tento sbor, 
veden osobnostmi odchovanými a uznávanými 
Janáčkem, spolupracoval s Jaroslavem Křič-
kou či Václavem Kálikem a dosáhl největšího 
rozmachu koncem 30. let. 

V současnosti má město dvanáct tisíc oby-
vatel. Většina z nich pracuje ve strojírenství, 
kosmetickém, elektrotechnickém a potravinář-
ském průmyslu. Od druhé poloviny 19. století 
je město nazýváno městem škol. Vedle gym-
názia 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.

V letošním roce si Velké Meziříčí připomíná 
významné výročí, 50 let vzniku organizované 
kultury ve městě. K tomuto výročí dostali  
občané města krásný dárek. Rozsáhlou rekon-
strukcí Jupiter clubu získalo město moderní, 
multifunkční kulturní prostory, které byly dne 
10. ledna 2015 slavnostně otevřeny koncertem 
Janáčkova komorního orchestru s hostem, 
houslistou Josefem Špačkem. 

V květnu vás zcela jistě osloví hudební 
projekt „Muzikanti dětem“. 4. až 10. června se 
uskuteční jediná akce svého druhu v ČR, již 
devátý ročník Evropského festivalu filozofie, 
tentokráte na téma: „Konflikt a soulad“.  
Červenec a srpen je zasvěcen Velkomezi-
říčskému kulturnímu létu. Začátek září je ve 
znamení Historických slavností a regionální 
akce s více než dvacetiletou tradicí, 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně. 

04 06
19 06

Velké Meziříčí
www.mestovm.cz
www.festivalfilosofie.webnode.cz
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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 château and the Church of St. Nicholas, 
the town’s most valuable historical building, 
and the first of three synagogues were built. 
The fruits of humanism are represented by the 
work of the Utraquist Beneš Optát, the co-author 
of the first Czech grammar, or by the Moravian-
Markoman mythology. The counterreformation 
also had its significant protagonists here: the 
brothers Mikuláš Sarkander and Jan Sarkander, 
the second of whom was later canonised. 

The town recovered only gradually after 
the Thirty Years War: only the château received 
a new baroque appearance during two sets 
of renovations at the start of the 18th century. 
The rich cultural heritage belongs to the town’s 
oldest cultural layer. Not only the literary 
brethren were celebrated here, but also the bell 
founding of the master craftsmen Adam and 
Jakub Matouš, as was the work of the cantor 
František Sedláček and the Cyrillic Associations 
which he established. The grandfather of 
Otakar Ostrčil sang the Czech national anthem 

“Kde domov můj” for the first time in Moravia 
here at the Slovanská beseda. The co-founder 
of Vesna in Brno, Antonín Vorel, increased our 
choral wealth in “Our Songs”. All Velké Meziříčí 
associations established their own orchestras 
and choirs. Leoš Janáček was involved 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 9th annual European Festival of Philosophy 
with leading philosophers, with whom you can 
discuss the given topics.
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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 Václava 
Vejmluvy. Přestavby provedené v duchu 
„barokní gotiky“ navrhl Jan Blažej Santini 
Aichl. Roku 1784 byl klášter císařem 
Josefem II. zrušen. Ve druhé polovině 
19. století se ve městě rychle rozvíjí národní 
život. Byly založeny první větší podniky, 
hlavně obuvnické, a město získává železniční 
spojení. Na frontách I. světové války v letech 
1914- 1918 zahynula řada občanů města, 
kteří padli jako legionáři. Druhá světová válka 
silně postihla město v květnových dnech 
roku 1945. bylo zničeno a poškozeno mnoho 
domů. Po válce došlo k prudkému vzrůstu 
počtu obyvatel v souvislosti s výstavbou 
strojírenského závodu ŽĎAS. Vznikla nová 
sídliště a v sedmdesátých letech bylo takřka 
úplně přestaveno historické jádro města. 
Dnes má město přes 22 tisíc obyvatel. 
S památkou UNESCO – poutním kostelem 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
a jako východisko do nejkrásnější části 
Českomoravské vrchoviny je stále více 
navštěvovaným centrem turistiky. Jsou zde 
velké možnosti rekreačního a kulturního 
vyžití, jehož přehlídka začíná již prvním dnem 
v roce, slavnostním vítáním nového roku 
spojeným s novoročním ohňostrojem. Před 
velikonočními svátky stovky ochotníků hrají 
Pašijovou hru. Hra pojednává o životě, smrti 
a vzkříšení Ježíše Krista. 30. dubna 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 32. 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. První sobota v září 
patří tradičnímu setkání přátel historie 
a kultury žďárského kláštera s názvem 
Klášterní noc. 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.

18 06 – 20 06

Žďár 
nad Sázavou

www.zdarns.cz
www.zamekzdar.cz
www.zelena-hora.eu
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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 post-
war 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 recreation and cultural enjoyment, 
beginning each year already on January 1 with 
a festive welcome to the new year including 
a fireworks display.  
Before Easter hundreds of amateur actors 
present a Passion Play dealing with the life, 
death, and resurrection of Jesus Christ.  
On 30 April we celebrate the Witch’s Feast: 
in the recreational complex in the Libušín 
housing development there is a series of 
games and competitions, witches are burned 
in effigy. Last weekend in May, guests can 
visit the private gardens of the château. 
June belongs to the Concentus Moraviae 
International Music Festival with its concerts 
of classical music. The “Horácko Pitcher” 
folk-style music festival is held in the complex 
of the stately home of Dr. Kinský in August. And 
now we come to autumn: rowans ripen in the 
Highlands, and this tasty fruit inspires a cultural 
event called the Rowan Festival: for a whole 
month works of visual art, music, and drama 
are presented in the town’s cultural facilities. 
On the first September Saturday the traditional 
meeting friends of history and culture of the 
Žďár monastery is organised under the title 
“Monastic night”. In November the House 
of Culture hosts an Education Festival devoted 
to secondary schools and training centres. 
Finally, in expectation of the most beautiful 
holidays of the year we can see a play on the 
town square about the birth of Jesus Christ 
titled A Living Nativity Scene.
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Vytváříme novodobou historii unikátní vinice, která dala své jméno  

Sonnenberg tedy Sluneč ný kopec již na konci XIII. století, v roce 1522 

byla vína dodávána na slavnostní tabuli krále Ludvíka Jagellonského, 

poté na císařský dvůr Marie Terezie. Z této polohy, ve vinařství posta-

veném uprostřed ní od uznávaného českého architekta Josefa Pleskota, 

vyrábíme vína co nejšetrnějším a nejpřirozenějším způsobem, zane-

chávající odraz genia loci, rukopis sklepmistra, pro zdraví.

vinařství roku
2013

Přejeme na zdraví
a děkujeme Vám za Vaši přízeň.

www.sonberk.cz

Pohled na svět 
ze sedla je 

nejkrásnější

czechtourism.com

Vítr nám vlál ve vlasech 
a krajina kolem příjemně 
ubíhala. Kochali jsme se 
pohledem na úhledné 

řádky vinic a obdivovali 
monumentální kolonádu. 

Projížděli jsme cyklostezkou 
a přitom se cítili jako 

aristokraté na ušlechtilých 
koních, kteří byli dříve 

chováni v proslulém hřebčinci 
lednického zámku.

Lednicko-valtický areál 
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Česko-slovenské
hudební inspirace
Jedná se o mikroprojekt, který si klade za hlavní cíle:

navázání trvalé přeshraniční spolupráce mezi pořadateli akcí
  v oblasti vážné a soudobé hudby, 

získání informací a podkladů o aktuálním dění v oblasti vážné a soudobé hudby,

vzájemnou pomoc při osvětě a organizaci kulturních akcí,

zvýšení vzájemného povědomí o hudebním dění v oblasti vážné i soudobé
  hudby na české i slovenské straně.

Akce připravené v rámci mikroprojektu:
13. 4. 2015 – koncert vážné hudby v Žilině (zahajovací koncert festivalu Allegretto Žilina)

14. 4. 2015 – seminář na téma Česko-slovenské hudební inspirace 
   a 2. setkání česko-slovenských hudebních profesionálů v Žilině

30. 5. 2015 – koncert vážné hudby v Brně (zahajovací koncert Mezinárodního
   hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae)

31. 5. 2015 – seminář na téma Česko-slovenské hudební inspirace
  a 3. setkání česko-slovenských hudebních profesionálů v Brně 

Mikroprojekt je organizován Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno,
o.p.s. ve spolupráci s Hudobným centrem v Bratislavě.
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Ivana a Pavel Svobodovi, Miloslav Klement, Anna a Stanislav Schopfovi, 
Jana Omar, Dagmar Vobecká, Jana a Petr Svobodovi

Dále děkujeme za spolupráci všem festivalovým městům a jejich pracovníkům v oblasti kultury 
a všem lidem, kteří nezištně pomáhají při přípravě a organizaci festivalu. 
∫ We would further like to thank all the festival towns and their employees involved in the area 
of culture and all of the people who have selflessly assisted with the preparation and organisation 
of the festival.



první řada zleva ∫ first row from left: Daniela Mrázková, Jitka Miková, Zdenka Kachlová, Anna Bednářová
druhá řada zleva ∫ second row from left: Jan Mach, Monika Nilašová, David Dittrich

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZASLOUŽÍ ∫ SPECIAL THANKS GOES TO
rodina Mensdorff-Pouilly z Boskovic ∫ Mensdorff-Pouilly family from Boskovice
rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou ∫ Kinsky family from Žďár nad Sázavou
rodina Podstatzkých-Lichtensteinů z Velkého Meziříčí 
∫ Podstatzky-Lichtenstein family from Velké Meziříčí
Augustiniánské opatství na Starém Brně ∫ Augustinian Abbey in Old Brno
Zámek Žďár nad Sázavou ∫ Chateau Žďár nad Sázavou

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY ∫ THE MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
předseda MUDr. Jan Zbytovský, Vladimír Měrka, Ing. Hana Černochová

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY ∫ THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD 
předseda Ing. Petr Svoboda, MUDr. Marie Košťálová, Mgr. Tomáš Třetina
 

FESTIVALOVÝ TÝM ∫ THE FESTIVAL TEAM



Za finanční podpory ∫ For the financial support

Hlavní partner ∫ The main partner

Oficiální partner ∫ The official partner

Partner ∫ The partner

Patron ∫ The patron

Výhradní dopravce ∫ The exclusive carrier

Oficiální hotel festivalu ∫ The official festival hotel

Tradiční dodavatel vína ∫ The traditional wine provider

Děkujeme za podporu
∫ We would like to thank for the support

∫

Stanislav Mádl



Ve spolupráci ∫ In cooperation with

Hlavní mediální partner ∫ The main media partner

Mediální partneři ∫ The media partners

Patroni měst ∫ The patrons of the towns

Jednotlivé koncerty podpořili ∫ The individual concerts were supported by

Varianta 1

Varianta 2

2D varianta značky se používá především v Off–Air aplikacích. 

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 3.4.1.
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2D varianta Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

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

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

Istituto Italiano di Cultura 
Praga

www.tasy.cz



Ředitel ∫ The director
David Dittrich

Dramaturg ∫ The dramaturge 
Jelle Dierickx

Manažerka ∫ The manager
Jitka Miková

Ekonomka, předprodej vstupenek ∫ The economist, advance ticket sales
Monika Nilašová

Klub Concentus Moraviae ∫ The Concentus Moraviae Club
Zdenka Kachlová

Produkce ∫ Production
Anna Bednářová, Jan Mach, Daniela Mrázková, Simona Hopfingerová

Redakce katalogu ∫ The editor of the catalogue
Jitka Miková

Redakce programů ∫ The editor of programs
Eva Dittrichová

Grafická úprava ∫ Design
Anymade Std., The Bestseller Creative Platform

Fotografie na obálce ∫ Cover photo
Daniela Dostálková, The Bestseller Creative Platform

Anglický překlad ∫ English translation
Andy Letham

Tisk ∫ Printed by
Tiskárna Matula

Katalog vydalo ∫ Published and produced by
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.

Concentus Moraviae si vyhrazuje právo na případné změny v programu a účinkujících.
∫ Whilst every effort has been made to ensure accuracy in this programme catalogue, 
the Concentus Moraviae reserves the right to change details and cannot be held  
responsible for inaccuracies.

INFORMAČNÍ A TISKOVÉ STŘEDISKO MHF 13 MĚST CONCENTUS MORAVIAE 2015
∫ INFORMATION AND PRESS CENTRE OF THE CONCENTUS MORAVIAE 2015
Polní 6, 639 00 Brno
tel.: +420 542 210 713
e-mail: info@concentus-moraviae.cz
www.concentus-moraviae.cz


