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∫ 3téma KOUZLO ČÍSEL

Vážení přátelé,

Concentus Moraviae je významnou 

hudební událostí, která tradičně otevírá 

dveře kouzelných historických sálů jižní 

Moravy a Vysočiny vynikajícím hudebníkům 

a kvalitní hudbě. Právě unikátní dramaturgie 

je ve spojení se sílou genia loci nejzajímavější 

charakteristikou tohoto festivalu, který se řadí 

mezi nejprestižnější v České republice.

Jsem přesvědčena, že letošní téma 

„Kouzlo čísel“ je velmi inspirativní a můžeme 

se těšit na jeho odraz v programech 

zahraničních a českých souborů zabývajících 

se autentickou interpretací staré hudby. 

Hledání matematických zákonitostí v hudbě 

a vlivu hudby na vědu je téma neotřelé 

a koncerty jistě přinesou posluchačům 

příjemné a harmonické zážitky.

A právě pozitivní čísla a harmonii přeji všem 

zúčastněným – hudebníkům, posluchačům 

i pořadatelům.

Srdečně,

Dear friends,

Concentus Moraviae is a signifi cant musical 
event which traditionally opens the doors 
of the enchanting historical halls of South 
Moravia and Vysočina to excellent musicians 
and music of a high quality. The unique 
dramaturgy in association with the strength 
of the genius loci is the most interesting 
characteristic of this festival which is one 
of the most prestigious in the Czech Republic.

I am convinced that this year’s theme 
of the “Magic of Numbers” will be highly 
inspirational and that we can look forward 
to the way it is refl ected in the programs 
of the international and Czech ensembles 
involved in the authentic performance of early 
music. The search for the mathematical laws 
in music and the infl uence of music on science 
is an uncommon theme and the concerts 
are bound to bring the audiences many 
pleasant and harmonious experiences.

And so, I wish all the participants –
the musicians, the audience members 
and the organisers – positive numbers 
and a harmony.

Cordially,

Mgr. Alena Hanáková  
ministryně kultury České republiky

∫ The Minister of Culture of the Czech Republic

∫
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∫ 4 CONCENTUS MORAVIAE

Vážení příznivci hudby,

hudební festival Concentus Moraviae 

vstupuje již do sedmnáctého ročníku. 

Jde o akci, kterou Jihomoravský kraj pro její 

význam dlouhodobě fi nančně podporuje. 

Během měsíce června se na řadě míst jižní 

Moravy a Vysočiny uskuteční koncerty, 

které patří k důležitým kulturním událostem 

v daném regionu. Pořadatelé pro letošní 

ročník vybrali jako téma Kouzlo čísel – tedy 

představení nejrůznějších pojetí matematiky 

v hudbě.  Pouze zdánlivě přitom jde o odtažité 

pojmy – v minulosti se ve vyšším stupni 

středoškolského školství studenti vzdělávali 

v aritmetice, geometrii, hudbě a astronomii. 

Vážené dámy, vážení pánové, 

od zahajovacího koncertu v boskovickém 

chrámu až po slavnostní závěrečný koncert 

k 800. výročí vzniku města Ivančic se spolu 

s Vámi těším na měsíc bohatých kulturních 

zážitků. 

Dear music lovers,

The Concentus Moraviae Music Festival is 
entering its seventeenth year. This involves 
an event which the South Moravian Region 
has long supported fi nancially due to its 
signifi cance. Concerts will be held at a number 
of venues in South Moravia and Vysočina 
during the month of June and they will be 
among the most important cultural events in the 
region. The organisers have chosen the theme 
of the Magic of Numbers for this year’s festival 
– i.e. the presentation of various concepts 
of mathematics in music. It only appears 
that these are unrelated terms: in the past, 
students at higher levels of secondary school 
were educated in arithmetic, geometry, music 
and astronomy. 

Ladies and gentlemen,
We are looking forward to a month of rich 
cultural experiences with you from the opening 
concert in the church at Boskovice through to 
the closing concert on the occasion of the 
800th anniversary of the establishment 
of the town of Ivančice. 

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

∫

2012_05_18_KATALOG.indd   42012_05_18_KATALOG.indd   4 21.5.2012   11:20:2721.5.2012   11:20:27



∫ 5téma KOUZLO ČÍSEL

Vážení příznivci hudby,

Kouzlo čísel – téma letošního ročníku 

hudebního festivalu Concentus Moraviae bylo 

pořadateli vybráno s určitým záměrem. Stejně 

jako matematika jsou i hudební partitury jisté, 

protože se na nich nedá nic zásadně měnit. 

Mají jasně stanovený výsledek, pouze záleží 

na jeho prezentaci. Setkání dvou zdánlivě 

odlišných světů hudby a matematiky slibuje 

ve všech místech konání festivalu zajímavou 

a jistě originální hudební produkci, za níž se 

tentokrát vyplatí hledat více než pouze velká 

jména hudebních skladatelů. Ať už přijmete 

pozvání k návštěvě kteréhokoli koncertu 

na Vysočině nebo v Jihomoravském kraji, 

připravte se na netradiční kulturní zážitek. 

Festival Concentus Moraviae je dlouhodobě 

fi nančně podporován Krajem Vysočina. Letos 

se navíc stal součástí rozsáhlého kulturního 

projektu „Vysočina fandí kultuře“, který 

experimentálně propojí napříč celým regionem 

různé žánry nejen ve městech, ale i v menších 

obcích Kraje Vysočina. Vysoká úroveň 

připraveného programu podtržená výběrem 

interpretů v kombinaci s citlivě vybranými 

místy konání festivalových koncertů i již 

ověřený celkový servis pro návštěvníky 

zaručují všem hostům skutečně mimořádné 

umělecké a společenské zážitky. Stačí si 

vybrat a zaposlouchat se…

Dear music lovers,

The Magic of Numbers, the theme for this 
year’s Concentus Moraviae Music Festival, 
has been chosen by the organisers with 
a certain purpose in mind. Just like 
mathematics, musical scores are also defi nite, 
because it is not possible to make any 
essential changes to them. They have a clearly 
designated result and the only variant lies in the 
presentation. The meeting of the two apparently 
diff erent worlds of music and mathematics 
promises interesting and original performances 
at all of the festival venues, during which it will 
be worthwhile seeking out more than just the 
names of the big composers. No matter whether 
you accept an invitation to visit any of the 
concerts in Vysočina or in the South Moravian 
Region, prepare yourself for an untraditional 
cultural experience. 

The Concentus Moraviae Festival has long 
been fi nancially supported by the Vysočina 
Region. This year, it has even become part of 
the extensive “Vysočina Supports Culture” 
cultural project which experimentally brings 
together various genres throughout the 
entire region not only in the towns, but also 
in the smallest municipalities of the Vysočina 
Region. The high level of the prepared program 
underlined by the selection of the performers 
in combination with the sensitively selected 
venues for the festival concerts and the well 
established overall service for visitors will 
guarantee all the guests exceptional artistic 
and social experiences. Simply choose 
and listen …

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

∫ The President of the Vysočina Region

∫
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∫ 6 CONCENTUS MORAVIAE
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∫ 7téma KOUZLO ČÍSEL

Téma letošního ročníku festivalu Concentus 

Moraviae „Kouzlo čísel“ mne nutí k zamyšlení. 

S čísly se setkáváme denně. Mnohá jsou 

pro nás velice důležitá, nad jinými, třeba 

nad datem či hodinou, v běžném životě moc 

nepřemýšlíme. Další hodnoty očekáváme 

až netrpělivě; takové jsou třeba technické 

a bezpečnostní výsledky provozu naší 

elektrárny. O takových číslech mám 

jasnou představu. 

Na čísla v hudbě jsem však opravdu zvědav. 

Skrývají v sobě nějaké zvláštní kouzlo? 

Pokud ano, věřím, že se mi ho podaří odkrýt 

při koncertech dalšího ročníku festivalu 

Concentus Moraviae. Jak festival a jeho 

tvůrce znám, mají se posluchači skutečně 

na co těšit. 

Proto i letos zůstává ČEZ, Jaderná 

elektrárna Dukovany, generálním 

partnerem MHF 13 měst Concentus 

Moraviae. Přeji festivalu hodně dobrých 

koncertů a vůbec hodně dobrých čísel. 

The theme for this year’s Concentus Moraviae 
Festival, “the Magic of Numbers”, has given 
me food for thought. We come across numbers 
every day. Many of them are very important to 
us, while we hardly give any thought to others 
in our every day lives, for example to the date 
or the time. On the other hand, we also wait 
impatiently for other values; by that I mean, 
for example, the technical and security results 
from the operations of our power plant. I have 
a clear idea of such numbers. 

I am truly curious about numbers in music. 
Do they conceal some kind of special magic? 
If they do, I believe that this will be revealed to 
me during the concerts of this year’s Concentus 
Moraviae Festival. I know both the festival 
and its creators and the audiences truly 
have something to look forward to. 

The Dukovany Nuclear Power Plant at 
ČEZ has remained the general partner of 
the Concentus Moraviae International Music 
Festival of 13 Towns for this reason. I wish 
the festival many good concerts and many 
good  numbers. 

Ing. Tomáš Žák
ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, Skupina ČEZ

∫ The Director of the Dukovany Nuclear Power Station, The ČEZ Group

∫
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∫ 8 CONCENTUS MORAVIAE

XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst 

Concentus Moraviae se koná pod záštitou starostů

∫ 17th Concentus Moraviae International Music Festival of 13 Towns 

is held under the Auspices of Mayors

∫

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

První řada zleva ∫ fi rst row from left: Rostislav Koštial (starosta města Mikulov), Ing. Luděk Baláč (starosta městyse Lysice), 
Ing. Luboš Kuchynka (starosta města Hustopeče), Josef Komínek (místostarosta města Velké Meziříčí), MVDr. Pavel Heřman (starosta města Třebíč)
Druhá řada zleva ∫ second row from left: Bc. Ladislav Bárta (místostarosta města Žďár nad Sázavou), Ing. Pavel Trojan (starosta města Valtice), 
Ing. Jaroslav Dohnálek (starosta města Boskovice), Mgr. František Lukl, MPA (starosta města Kyjov), MUDr. Vojtěch Adam (starosta města Ivančice), 
Ing. Jiří Doležel (místostarosta města Slavkov u Brna), Mgr. Roman Fabeš (starosta města Telč), Ing. Pavel Perout (starosta města Rájec-Jestřebí)
Třetí řada zleva ∫ third row from left: Mgr. Tomáš Třetina (starosta města Moravský Krumlov), Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice 
nad Pernštejnem), Ing. Jaroslav Soukup, MBA (starosta města Jaroměřice nad Rokytnou), MUDr. Radovan Válek (starosta města Bučovice), 
Jan Schneider (starosta města Tišnov), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou)

Setkání starostů v Besedním domě v Brně 12. dubna 2012 ∫ Meeting of Mayors at the Besední dům 
in Brno on 12 April 2012. Foto: Jiří Sláma.
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∫ 9téma KOUZLO ČÍSEL

Milí festivaloví posluchači, 

na takzvané „staré“ ročníky našeho festivalu se 

pokaždé obzvlášť těším. Důvodem mého očekávání 

je tradičně vynikající dramaturgie. Letos ji připravila 

Barbara Maria Willi, všestranná hudební osobnost, 

která dokáže starou hudbu posluchačům předložit 

v tak lákavých a netušených souvislostech 

a podobách, že snad ani přehlídka té nejčerstvější 

hudební tvorby by ve srovnání s její dramaturgií 

nemohla přinést nic překvapivějšího a novějšího. 

Výjimečnou událostí letošního ročníku festivalu 

je unikátní projekt souboru I Fagiolini, v jehož 

rámci bude uspořádána hudební dílna. Špičkový 

hudebník a pedagog Robert Hollingworth nastuduje 

s účastníky dílny jedinečnou Čtyřicetihlasou mši 

Alessandra Striggia a představí ji posluchačům 

na koncertě ve Valticích. 

Moje upřímné poděkování patří všem partnerům 

festivalu, díky nimž jsme dokázali letošní náročnou 

rozpočtovou „magii čísel“ lépe zvládnout. Uznání 

náleží rovněž všem umělcům, kteří se s chutí 

a profesionalitou věnovali studiu děl letošní 

číselné dramaturgie. Děkuji za výbornou spolupráci 

s festivalovými městy a mé díky také patří všem, 

kteří se na přípravě letošního ročníku našeho 

festivalu podíleli.

Jménem celého organizačního týmu bych rád 

Vám, našim vzácným posluchačům, popřál třiatřicet 

kouzelných hudebních večerů.

Dear festival goers, 

I always especially look forward to the early music 
years of our festival. The reason for my expectations 
is the festival’s traditionally excellent dramaturgy. 
This year, it has been prepared by Barbara Maria 
Willi, an all-round musical personality who is 
able to present early music to audiences in such 
attractive and unexpected contexts and forms that 
not even performances of the freshest musical works 
could bring anything more surprising or new when 
compared with her dramaturgy. 

The project of the I Fagiolini ensemble, which will 
also involve the organisation of a musical workshop, 
will be an exceptional event within the framework 
of this year’s festival. The top-fl ight musician 
and teacher Robert Hollingworth will prepare 
Alessandro Striggio’s unique forty-part mass with 
the workshop participants and present it to listeners 
at a concert in Valtice. 

My sincere thanks go to all of the festival’s 
partners, thanks to whom we have been able to 
better deal with this year’s theme of the “magic 
of numbers” which has placed increased demands 
on the budget. My thanks and appreciation also go 
to the artists who have devoted themselves to the 
preparation of this year’s numerical dramaturgy 
with such fervour and professionalism. I would also 
like to thank the festival towns for their excellent 
cooperation and everybody who has contributed 
to this year’s festival.

On behalf of the entire organisational team, 
I would like to wish you, our treasured audiences, 
thirty-three magical musical evenings.

David Dittrich 

ředitel festivalu Concentus Moraviae

∫ The Director of the Concentus Moraviae Festival

∫
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Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.

∫ International Centre of Slavic Music Brno

děkuje za podporu organizacím a jednotlivcům:

∫ would like to thank the following organisations 

and individuals for their support:

∫

za fi nanční podpory ∫ fi nancial support

generální partner ∫ general partner

ofi ciální partneři ∫ offi  cial partners

dodavatel cembal za Brno ∫ provider of harpsichords
cembalová dílna Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl 

výhradní dopravce ∫ exclusive carrier

ve spolupráci ∫ in co-operation

činnost se v roce 2012 uskutečňuje za fi nanční podpory statutárního města Brna

∫ activities of the 2012 year have been fi nancially supported by the burgh Brno
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mediální partneři ∫ media partners

festival je členem ∫ festival is member of

zvláštní poděkování zaslouží ∫ special thanks go to
rodina Mensdorff -Pouilly z Boskovic

rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou

rodina Podtstatských-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí

Petr Dyrc

Anymade Std. & The Bestseller Creative Platform

Tiskárna Helbich, a.s.

Dále děkujeme všem organizačním pracovníkům ve festivalových městech 

a všem lidem, které není možno na této stránce vyjmenovat 

a kteří nezištně pomáhají při přípravě a organizaci festivalu. 

∫ We would also like to thank all the organisational workers in the festival towns 
and all the people who cannot be named individually on these pages 
and have selfl essly assisted during the preparation and organisation of the festival.

Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací 

(sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory 

Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, 

jež jsou jejich obsahem. 

∫ This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] refl ects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.

 European 
      Festivals 
 Association

60
Festivals 
and the World

YearsOn

2012_05_18_KATALOG.indd   112012_05_18_KATALOG.indd   11 21.5.2012   11:20:4121.5.2012   11:20:41



HRAJEME DO NOT 
VAŠIM FINANCÍM
Modrá pyramida – váš finanční rádce
infolinka 800 101 554 www.modrapyramida.cz
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∫ 13téma KOUZLO ČÍSEL

Vážení přátelé,

je mi ctí, že Vám opět mohu popřát bohaté 

zážitky při koncertech a dalších doprovodných 

akcích již XVII. ročníku Mezinárodního 

hudebního festivalu Concentus Moraviae, 

u jehož zrodu stála i Modrá pyramida. Festivalu, 

který za dobu svého trvání přinesl hudbu do 

desítek měst a nádherných budov, pozval stovky 

vynikajících umělců, předvedl tisíce hudebních 

děl,  potěšil desetitisíce lidí, zahrál miliony not… 

Je i pro nás symbolické, že se letos 

dramaturgie zaměřila na „kouzlo čísel“ 

a matematiku promítající se v hudbě. 

Matematika se promítá také do každodenního 

života Modré pyramidy, kdy působí jako fi nanční 

rádce a snaží se svým klientům ukázat, jak 

si prostřednictvím rozumně nastavených 

fi nančních plánů zajistit splnění svých snů 

a představ nejen o bydlení a zabezpečit 

se do budoucnosti. Naši fi nanční poradci 

jsou nablízku nejen lidem na Jižní Moravě 

a Vysočině, ale i v ostatních místech naší 

republiky, aby jejich fi nance převedli 

do „kouzla čísel“ a doporučili jim v každé 

životní etapě to nejlepší řešení. 

Těším se na setkání s Vámi na některém 

z unikátních koncertů. Přeji letošnímu ročníku 

festivalu hodně úspěchů a Vám, vážení přátelé, 

mnoho kouzelných zážitků a splněných 

představ o budoucnosti.

Dear friends,

It is an honour to once again be able to 
wish you many excellent experiences at the 
concerts and other accompanying events 
of the 17th year of the Concentus Moraviae 
International Music Festival, at whose inception 
the Modrá pyramida building society also 
stood. Throughout its duration, this festival has 
brought music to tens of towns and wonderful 
buildings, invited hundreds of excellent 
performers, performed thousands of musical 
works, pleased tens of thousands of people 
and played millions of notes … 

It is also symbolic for us that this year’s 
dramaturgy has focussed on “the magic 
of numbers” and the manifestations of 
mathematics in music. Mathematics also 
plays an important role in the everyday life of 
the Modrá pyramida building society where it 
functions as a fi nancial advisor and endeavours 
to show our clients how to make their diverse 
dreams come true and how to secure their 
future using correctly adjusted fi nancial plans. 
Our fi nancial advisors are not only available to 
everybody in South Moravia and Vysočina, but 
also to those in the other parts of the republic 
so that they can apply “the magic of numbers” 
to their fi nances and recommend the best 
solution for them in every phase of life. 

I am looking forward to meeting you at any 
one of the unique concerts. I wish this year’s 
festival much success and you, dear friends, 
many magical experiences and fulfi lled 
expectations of the future.

Jan Pokorný
předseda představenstva 

a ředitel Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s.

∫ The Chairman of the Board of Directors 

and the Manager of Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

∫
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∫ 14 CONCENTUS MORAVIAE

Concentus Moraviae 2012

Kouzlo čísel

∫

Symboly tvoří prastarou tajemnou řeč, 

která hraje důležitou roli v životě každé 

společnosti a kterou se asi všichni snažíme 

dešifrovat. Ať už jsme křesťané nebo zarytí 

ateisté, jako dědicům evropské kultury nám 

není neznámý styl biblického jazyka, jeho 

používání symbolů a především čísel. Když 

se v Bibli píše o stoletém životě moudrého 

člověka nebo o tisíci ovcí, nejsou čísla 

samozřejmě míněna doslovně. Stoleté stáří 

naznačuje, že člověk dosáhl vysokého, 

požehnaného věku; tisícihlavé stádo ovcí je 

obrazné vyjádření bohatství, požehnaného 

množství. V době, kdy jen málokdo uměl 

číst a počítat, navozovala tato čísla pocit 

hojnosti. Přesná kvantita nebyla důležitá, 

šlo o význam něčeho, co přesahuje chápání 

obyčejného člověka, čeho je prostě mnoho. 

V dnešní době úlohu symbolů do značné 

míry převzaly značky. Když se řekne „apple“, 

nepomyslíme hned na jablko, což je přesný 

překlad tohoto anglického slova, nýbrž 

na určitý výrobek a na jeho základní ideu. 

Ani zde se nejedná o racionální definici, 

spíše naopak o emocionálně naplněnou 

představu. Jak ve staré řeči symbolů, tak 

v moderní řeči značek se nemluví přímo, 

jednoduše, jednoznačně, popisně nebo 

racionálně. Řeč symbolů a čísel naopak 

apeluje na představivost, na obecné 

společenské představy a tudíž na to, 

co všichni podvědomě víme, aniž bychom 

o tom mluvili nebo přemýšleli. Symbolika 

čísel tvoří sounáležitost. Kdo ví, rozumí. 

Kdo rozumí, patří do klubu vyvolených. 

Kdo patří do klubu vyvolených, je důležitý, 

protože našel své místo. Takto bychom 

si mohli vysvětlit mimořádnou 

atraktivitu symboliky čísel sahající 

od Bible k numerologii, od filozofů ke 

skladatelům. Některá čísla jsou tak 

zásadní, že mají velký význam i ve velice 

odlišných oblastech lidského konání; 

u nich můžeme předpokládat, že odrážejí 

hlubší zákonitosti. Neurofyziologové 

potvrdili pedagogické tvrzení Jana Amose 

Komenského o nutnosti trojího opakování 

cviků pro jejich zapamatování a tělesné 

zakódování. Triáda, tedy skupina tří lidí, 

je základní psychologickou jednotkou. 

Svatá Trojice Boha Otce, Syna a Svatého 

ducha je základem křesťanské víry. 

Hluboké téma Nejsvětější Trojice bude 

zaujímat v letošní dramaturgii výjimečné 

postavení: tvoří úvod i završení festivalu 

prostřednictvím mše Jana Dismase 

Zelenky na zahajovacím koncertě festivalu 

a závěrečným koncertem s podtitulem 

„Gloria“, který oslavuje Boha Otce, 

Syna i Ducha svatého. Číslo tři hraje 

důležitou roli také ve třech Haydnových 

symfoniích (s názvy Ráno, Poledne, Večer) 

2
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∫ 15téma KOUZLO ČÍSEL

v podání Wrocław Baroque Orchestra, 

v názvu souboru Tre Fontane (tři studny) 

nebo při koncertech v triovém obsazení, 

nemluvě o skryté číselné symbolice 

Telemannových kantát v programu 

souboru Crescendo. 

Zůstaneme-li u biblické číselné 

symboliky, najdeme další příklady 

přenesených významů: Sedm posledních 

slov Kristových neznamená nutně, že Ježíš 

vyřkl přesně sedm slov. Číslo sedm je zde 

použito, protože dle prastarých zkušeností 

značí sedmička počet, kterým lze dobře 

rozdělit množiny do ještě přehledných 

jednotek. Lidské ucho také rozezná při 

ladění nástroje maximálně sedm záchvěvů 

za vteřinu, symbolický význam čísla je tedy 

opět odvozený od přirozených vlastností 

smyslového vnímání. Mluvíme-li o dvanácti 

apoštolech, pak psychologové potvrdí, 

že právě dvanáct lidí je dle výzkumů 

optimální velikost fungující skupiny. 

Jelikož se festival dle dobré tradice 

věnuje letos (jako každý druhý rok) staré 

hudbě, nabízí se ještě další motivace 

pro zkoumání role čísel v hudebním 

světě. Ve středověké filozofii patřila 

hudba mezi matematické disciplíny. 

Její ušlechtilost stejně jako její léčebné 

účinky se vysvětlovaly tím, že odráží 

Bohem dané zákonitosti stejně jako vědy 

geometrie a aritmetika. Hudba byla zkrátka 

považována za znějící matematický jazyk. 

Tato myšlenka pramenila z antické filozofie 

a z Pythagorova objevu jednoduché 

zákonitosti hudby. Pythagoras nechal 

postavit monochord, čili nástroj s jedinou 

strunou, a experimentálně přišel na 

to, že hudební intervaly se tvoří podle 

jednoduchých matematických proporcí. 

Jestliže rozdělím strunu určité délky na dvě 

stejné části, tak zní půlka struny o oktávu 

výš než celá délka struny. Oktávu lze 

tedy matematicky popsat jako poměr 1:2. 

Rozdělím-li strunu na tři části a nechám 

znít dvě třetiny struny, dosáhnu intervalu 

kvinty. Kvintu mohu tedy popsat poměrem 

2:3, kvartu lze pak popsat čísly 3:4 a tímto 

způsobem pokračoval Pythagoras se 

všemi obvyklými hudebními intervaly. 

Řecký filozof také objevil lidský rozměr 

v těchto zdánlivě až sterilně dokonalých 

zákonitostech. Řada 12 kvint, tedy (2/3)12 

má v praktické hudbě být identická s řadou 

sedmi oktáv (1/2)7. V evropské hudbě tomu 

říkáme kvintový kruh. Každý ladič klavíru 

ale ví, že ladí-li tento kruh kvint čistě, vždy 

skončí moc vysoko. Nemusí proto skákat 

z mostu s pocitem neschopnosti, naopak, 

tento výsledek je zcela správný. Schválně 

si spočítejte, co vám vyjde, vynásobíte-li 

dvanáctkrát dvě třetiny. Srovnejte výsledek 

hudební výzkumy antických fi lozofů 
∫ musical studies of ancient philosophers

hudební intervaly na monochordu 
∫ musical intervals on the monochord
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∫ 16 CONCENTUS MORAVIAE

s číslem, které vám vznikne, vynásobíte-li 

sedmkrát ½. Tento rozdíl je pojmenován 

podle svého nálezce pythagorejské koma 

(koma znamená v řečtině rozdíl). Středověká 

hudba řešila problém ladění tím, že 

v kvintovém kruhu se ladily všechny kvinty 

čistě kromě jedné, na kterou padlo celé 

pythagorejské koma. Tato kvinta dostala 

přezdívku „vlk“ – byla totiž tak rozladěná, 

že byla nepoužitelná. Všechny ostatní 

kvinty uchvacují svojí čistotou; schválně 

se na tento aspekt soustřeďte při poslechu 

koncertu spadajícího do kategorie 

středověké hudby: Tiburtina Ensemble 

představí dvojhlasy ze zlaté éry mistrů 

Perotina a Leonina, prvky středověké hudby 

lze slyšet na koncertě mužského sboru 

svatého Efraima, Hana Blažíková se oddává 

melodické čistotě jednohlasu za doprovodu 

gotické harfy, Schola Gregoriana Pragensis 

kultivuje ryzost chorálu a zavede nás 

do světa odlišných barev osmi církevních 

módů. Zajímavým jevem v kontextu 

středověké teorie, podle níž je „musica“ 

jako matematická disciplína odrazem 

Božích zákonitostí a tudíž léčebná, je dílo 

Hildegardy von Bingen. Známe ji v přízračné 

dvojroli: ve svém klášteře vytvořila nejen 

systém léčení, podle kterého dodnes pracují 

specializované lékárny zejména v Německu. 

Tato výjimečná žena a řádová sestra zároveň 

komponovala nádhernou hudbu, která zazní 

na koncertě vokálních souborů Stimmwerck 

a I Fagiolini.    

Druhou skupinu koncertů s tématikou 

matematiky v hudbě tvoří řada večerů 

s renesanční hudbou. Již letmý pohled 

na obsazení těchto koncertů vám prozradí, 

že se dostáváme do jiného rozpoložení. 

Místo čistoty jednohlasu se ocitneme 

ve světě harmonie vícehlasů. Touha 

po čistotě, kterou známe ze středověkého 

repertoáru, v renesanci přetrvává v jednom 

aspektu: renesanční hudba hledala čistý 

zvuk tím, že kombinovala stejné nástroje. 

Vznikl tak kompaktní, sourodý, čistý zvuk. 

Ideálem hudby byl v této době pořád ještě 

lidský hlas, poněvadž člověk je přeci 

nejvyšší Bohem vytvořená bytost. Nástroje 

imitující zpěvní hlasy musely samozřejmě 

zastupovat všechny polohy lidského zpěvu, 

čili soprán, alt, tenor a bas. To v praxi 

znamenalo, že se každý nástroj stavěl 

v různých velikostech odrážejících lidské 

hlasy. V jednom jediném ansámblu tak 

vystupuje celá „rodina“ jednoho nástroje. 

Těmto seskupením se tehdy říkalo „consort“ 

čili souznění vícero lidí.  Zkusme hledat 

mezi festivalovými soubory: Tre Fontane 

se skládá ze tří fléten, Boreas Quartett 

trumfuje číslem čtyři a kombinuje všechny 

možné velikosti fléten (od sopránové, 

módy a múzy 
∫ modes and muses

hudba nebeských sfér 
∫ the music of the spheres
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∫ 17téma KOUZLO ČÍSEL

přes altovou a tenorovou až k basové) a se 

souborem Marais Consort se dostaneme 

do sametového světa gambových souzvuků. 

Jelikož renesance pořád stavěla lidský 

hlas nad (přece jen mechaničtější) nástroj, 

je zcela přirozené, že v sérii renesančních 

programů budou zastoupeny také vokální 

soubory, a to již zmínění angličtí I Fagiolini, 

německý Stimmwerck a belgická skupina 

Zefiro Torna. Všem těmto programům je 

společný jeden rys: renesance milovala 

svobodný a rovnocenný pohyb více hlasů 

dohromady, takzvanou polyfonii. Ta si 

již nevystačí s omezením středověkého 

pythagorejského ladění, které nabídlo 

sice spoustu čistých kvint, zaplatilo za to 

ale daní zcela rozladěných tercií. A právě 

tercie tvoří sladkost a eufonii vícehlasů. 

Jak ladí ladič tercie? Tercie se skládá z řad 

čtyř kvint; představte si například tóny 

c-g-d-a-e nad sebou. Výsledný interval 

je tercie c-e. Ladíme-li tyto čtyři kvinty 

nad sebou čistě, tak spadá poměrně velká 

část „špíny“, to jest pythagorejského 

komatu, na výslednou tercii. Interval působí 

v praxi nepříjemně nervózně. Renesanční 

hudba, která milovala kombinaci více 

hlasů a kombinace stejných nástrojů, 

zbožňovala zároveň interval sladkosti, 

tercii. Co tedy dělat, aby hudba našla 

ladění, které jí lichotí? Renesanční umělci 

přišli na geniální řešení: pythagorejské 

koma rozdělili na čtyři kvinty a za tuto 

„nečistotu“ si mohli odnést odměnu 

ve formě čisté výsledné tercie. Rozvrstvíte-

li totiž celou špínu rovnoměrně na čtyři 

kvinty, tak získáte na konci čistý interval. 

Výsledkem je hudba, která harmonizuje, 

a tento dojem je umocněn snahou 

renesančních skladatelů zakomponovat 

do svých kompozic matematické principy. 

Josquin Deprez, Johannes Cicconia 

a další jejich současníci komponovali 

jednotlivé hlasy i celkovou formu 

skladby dle matematických proporcí, 

přičemž byli fascinováni oním čistým 

matematickým poměrem, který popsal 

Pythagoras. Jejich nejrůznější rafinované 

hry s čísly a proporcemi se mohou 

směle měřit se současnou avantgardní 

tvorbou. Vyznačují se podobnou odvahou 

a intelektuálním nábojem, a přesto se 

jedná o díla, jejichž poselství nám míří 

přímo do srdce. Tato velmi sofistikovaná 

hudba je totiž zároveň smyslná a křehká. 

Ve své snaze integrovat čisté proporce 

a filozofické modely antiky do znějící 

podoby se renesanční hudba setkává 

s renesančním malířstvím. Když Leonardo 

da Vinci kreslil ideálního člověka, 

kreslil ho v kruhu perfektních proporcí 

odpovídajících matematickým poměrům. 

renesanční hudební zápis 
∫ renaissance music notation

 perfektní proporce člověka podle Leonarda da Vinciho 
∫ perfect human proportions by Leonardo da Vinci
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∫ 18 CONCENTUS MORAVIAE

Víru v harmonii a krásu matematických 

proporcí a jejich spojitost s hudbou 

nalezneme také v renesanční astronomii. 

Astronom Johannes Kepler na pražském 

dvoře Rudolfa II. dokazoval, že souběh 

planet se odehrává dle matematických 

proporcí a tyto stejné proporce také tvoří 

hudební intervaly. Dedukoval, že vesmír 

musí znít a že náš svět není ničím jiným, 

než znějící matematikou. 

Barokní doba neopouštěla touhu 

po matematických principech v hudbě. 

Především příznivci kontrapunktického 

stylu jako například Jan Dismas Zelenka 

nebo jeho současník Johann Sebastian 

Bach ukrývali symbolickou řeč čísel 

do svých děl. Jejich umělecké krédo ovšem 

opustilo renesanční touhu po vyrovnané 

hladké harmonii a vsadilo na dramatické 

kontrasty. Barokní umělci vnímali neklid 

člověka, který na tomto světě ještě nemůže 

spočinout, protože není zcela spojený 

s Bohem a ještě se nedostal do jeho objetí. 

Pohyb je tedy tématem barokního umění 

a pronikl dokonce do zdánlivě nehybného 

sochařství. Vstoupíme-li do jakéhokoliv 

barokního parku nebo kostela, můžeme 

pozorovat, že barokní sochy zachycují 

zastavený pohyb. Stačí si tento pohyb 

domyslet a socha ožívá. Stejnou 

dramatičnost nalézáme v malířství. Lze si 

představit většího dramatu a chytlavější 

hry světla a stínu, než jsou zachyceny 

na obrazech například Caravaggia? Touhu 

po kontrastech, po dramatičnosti a po 

pohybu projevili i hudební skladatelé. 

Barokní mistři již neusilovali tolik o klid 

jasných, jednoduchých proporcí, kterými 

renesanční kolegové docílili vyváženosti 

a harmonie. V Bachových skladbách bývají 

číselné hry komplikovanější, dramatičtější 

a kulminaci skladby můžeme pozorovat 

v momentě tak komplikované proporce, 

jakou je „zlatý řez“. Interpreti Bachovy 

tvorby znají i bez studia jakýchkoliv 

matematických tajností fenomén 

dramatických okamžiků v závěrech jeho 

skladeb. Nejde o nic jiného než o praktické 

vyjádření zlatého řezu v hudební formě. 

Barokní skladatelé integrovali řeč čísel 

do svých hudebních motivů; složili 

ho z určitého počtu tónu dle určitého 

vzoru. Dále používali metody přímého 

zobrazení: mluvíme-li o Nejsvětější Trojici, 

použijí se tři hlasy. Jedná-li se o samotu, 

je na řadě sólista, tedy jeden hlas, číslo 

pět je symbolem mučedníka a podnítí 

pětihlasou kompoziční techniku atd. 

Jak ve skladatelské technice, tak i v ladění 

sází baroko na rafinovanou složitost místo 

jednoduché čistoty předešlých dob. 

„Barokáři“ tvořili celou řadu složitých 

systémů ladění, kterým bylo jedno 

společné: koma se rozdělilo nerovnoměrně, 

to jest různě a na různé intervaly rozdílně. 

Tím barokní doba překonala omezení 

předešlých dob, které za absolutní čistotu 

několika intervalů platily tím, že nebylo 

možné použít všechny tóniny. V baroku 

toto omezení padlo, všechny tóniny byly 

použitelné a přitom každá tónina měla 

odlišný charakter. I tato nová svoboda však 

něco stála: daní za větší počet použitelných 

tónin byla skutečnost, že žádná z tónin 

nebyla zcela čistá. „Špína“ pythagorejského 

komatu byla všudypřítomná, ovšem v různé 

míře. Jen pro úplnost: i v moderním 

rovnoměrném temperovaném ladění 

se roztírá „špína“ všude, na rozdíl od 

barokních systémů ovšem nemilosrdně 

rovnoměrně. Všechny kvinty a tercie jsou 

stejně temperované, rozdíly mezi tóninami 

jsou tím pádem nivelizovány.

Barokní spekulativní styl je na 

festivalu zastoupený hned několikrát: 

Ensemble Inégal představí ve Mši k poctě 

Nejsvětější Trojice moc čísla tři, které 

symbolizuje všeobecnou dokonalost a 

konkrétně vystihuje tři osoby v jednom, 

Boha Otce, Syna i Ducha svatého. 
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Duo Aline Zylberajch a Martin Gester 

předvede kontrast mezi matematickou 

konstruktivností Johanna Sebastiana 

Bacha a emancipací citů v díle jeho 

rebelujícího syna Carla Philippa Emanuela 

Bacha. Symbolice čísel i rétorických figur 

je věnován večer souboru Crescendo, 

jehož číselné hry zobrazí nejen lidský 

hlas sopranistky, nýbrž také lidský hlas 

imitující barokní klarinet. Číselnou cestu 

po Anglii, Německu a Polsku nabízí projekt 

pro soprán, trubku a varhany pod vedením 

Wacława Golonky, raně barokní hry 

a Bachovo matematické mistrovství 

představí varhaník Guido Morini, ke konci 

světa se dopracujeme za doprovodu 

Marca Beasleyho a jeho souboru 

Accordone, hra se stínem a světlem 

nás čeká na koncertě Krisztiny Jónás 

a Armina Gramera, Pavel Kohout nás 

provede přísnou varhanní kalkulací 

Johanna Sebastiana Bacha, Sophia Jaffé 

láká na skladbu na čtyři tóny Heinze 

Ignaze Bibera, trio CordArte na tento styl 

navazuje pestrým programem italských 

autorů, Václav Luks a jeho Collegium 1704 

pronikne do matematicko-filozofických 

spekulací slavného člena akademie 

Arcadia a s Collegiem Marianem bude 

opěvovat sopranistka Simona Houda-

Šaturová slávu Boha Otce, Syna a Ducha 

svatého v projektu s názvem „Gloria“. 

Čtvrtou na festivalu zastoupenou 

epochou je nastupující klasicismus, 

který v našem kontextu poslouží jako 

vzpurný element. Francouzský varhaník 

Martin Gester nám klade na srdce 

emancipaci citů od matematických 

pravidel, visegrádské trio Šebesta-Thiel-

Matějová zahraje tria s objevnou skladbou 

Vojtěcha Jírovce a rozervaným duchem 

Ludwiga van Beethovena, do trojice dob 

dne (ráno-poledne-večer) nás zasvětí 

tři sinfonie Josepha Haydna v podání 

Wrocław Baroque Orchestra.  

Festival i letos pokračuje s prezentacemi 

neobvyklých nástrojů či nástrojových 

kombinací. Ruku na srdce: kolikrát 

v životě jste již slyšeli kombinaci cembala 

s kladívkovým klavírem? Znáte opravdu 

rozdíl mezi barokním a klasicistním 

klarinetem? Věděli jste, že cink je 

předchůdcem trubky a není z kovu? 

A dokážete si představit, jak vypadá 

gotická harfa?

Dobrodruzi si zamilují nejen exotiku 

nástrojů, ale také zvláštnost témat. 

Kdo rád nadává na politickou situaci a je 

přesvědčený o slepotě světa, nesmí si 

nechat ujít program „Ach, světe zaslepený!“ 

Festival si nemůže dovolit v tematice kouzla 

čísel vynechat teorii o letošním konci 

světa dle mayského kalendáře. Zájemci 

o konec světa si ho můžou užít alespoň 

hudebně s hlasem Marca Beasleyho. 

Kdo se konce světa z číselných důvodů spíš 

obává, nemusí zoufat: festival má řešení. 

Místo nebezpečného proroctví spojeného 

s číslem 2012 nabízí festival řešení formou 

tak rafinovanou a komplikovanou, že ji 

lze nazývat barokní. Prokletí čísla 2012 

odstraní jednoduchý vzoreček. Kdo se 

podívá na letošní zkratku 17. ročníku 

Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst 

Concentus Moraviae 2012, přijde na čísla, 

která by musela zatočit i s nejotrlejším 

mayským číselným spekulantem. Že vám 

kombinace 17MHF13MCM2012 přinese 

štěstí, nemohu zaručit. Že vám přinese 

exkluzivní umělecké zážitky, to ovšem 

ano. A jelikož letošní počet koncertů tvoří 

šťastné číslo 33, tak nezbývá, než nám 

všem popřát hodně štěstí. 

Ať žije 17krát 13krát 2012!

Barbara Maria Willi
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Symbols create an ancient secret 

language which plays an important role in 

the life of every society and which we all 

try to decipher. No matter whether we are 

Christians or dyed-in-the-wool atheists, 

the style of the bible’s language and its 

use of symbols and numbers in particular 

are known to us due to the fact that we are 

the heirs to European culture. Whenever 

the Bible writes of the hundred-year 

life of a wise man or of one thousand 

sheep, the numbers are, of course, not 

meant literally. The one-hundred years 

of age indicates that the man reached 

a significantly advanced age; the thousand-

head herd of sheep is a figurative 

expression of wealth and it represents 

a blessed quantity. At a time when only a few 

people could read and count, these numbers 

induced a feeling of plenty. The precise 

quantity was not important: rather it merely 

involved the meaning of something which 

exceeded the understanding of a common 

person, of which there was much. At present, 

the task of symbols has been assumed 

by signs to a significant extent. If we say 

“apple”, we do not immediately think of 

the fruit, but of a certain product and its 

basic idea. Even here, this does not involve 

a rational definition: rather it involves 

an emotionally charged idea. Neither 

the old language of symbols nor the modern 

language of signs speaks directly, simply, 

unequivocally, descriptively or rationally. 

On the contrary, the language of symbols 

and numbers appeals to the imagination, 

to general social ideas and also to that 

which we all subconsciously know without 

having to speak or think about it. The 

symbolism of numbers forms unity. Whoever 

knows understands. Whoever understands 

belongs to the circle of the chosen ones. 

Whoever belongs to the circle of the chosen 

ones is important, because they have 

found their place. This is how we could 

explain the exceptional attractiveness 

of the symbolism of numbers stretching 

from the Bible to numerology, from 

philosophers to composers. Some numbers 

are so fundamental that they are of great 

significance even in highly different areas 

of human endeavour; we can presuppose 

that they reflect a deeper natural relation. 

Neurophysiologists have confirmed the 

claims of the teacher John Amos Comenius 

as to the necessity of the triple repetition 

of exercises in order to aid their memory 

and physical encryption. A triad, i.e. a group 

of three people, is a basic psychological 

unit. The Holy Trinity of God the Father, 

the Son and the Holy Ghost is the basis for 

Christianity. The profound theme of the Holy 

∫ Concentus Moraviae 2012

The magic of numbers
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Trinity will assume an exceptional status in 

this year’s dramaturgy: it will constitute the 

introduction and the climax of the festival 

in the form of Jan Dismas Zelenka’s mass 

at the festival’s opening concert and at the 

closing concert with a program celebrating 

God the Father, the Son and the Holy Spirit 

entitled “Gloria”. The number three also 

plays an important role in the three Haydn 

symphonies (known as Morning, Noon and 

Evening) performed by the Wrocław Baroque 

Orchestra, in the name of the Tre Fontane 

ensemble (Three Wells) or at the concerts 

performed by trios, not to mention the 

hidden numerical symbolism of Telemann’s 

cantatas contained in the Crescendo 

ensemble’s program. 

If we stick to biblical numerical 

symbolism, we will find further examples 

of transferred meanings: Christ’s last 

seven words do not necessarily mean 

that Jesus uttered precisely seven words. 

The number seven is used here, because 

according to ancient experience the 

number seven indicates a number with 

which it is possible to divide a set into 

even more synoptic units. The human 

ear also recognises a maximum of seven 

vibrations a second when tuning an 

instrument, meaning that the symbolic 

meaning of numbers is therefore derived 

from the natural properties of our sensual 

perception. When we speak of the twelve 

apostles, psychologists have confirmed that 

according to research twelve people is the 

optimum size of a functioning group. 

The fact that this year’s festival is 

devoted to early music (as it is every 

second year) provides further motivation 

for the investigation of numbers in the 

world of music. In medieval philosophy, 

music was one of the mathematical 

disciplines. Its grace and curative 

effects were explained by stating that it 

reflected the God-given laws just as the 

sciences of geometry and arithmetic did. 

Put simply, music was considered to be 

a resonating mathematical language. 

This idea came from ancient philosophy 

and from Pythagoras’ discovery of the 

simple laws of music. Pythagoras had 

a monochord made, i.e. an instrument 

with one string, and he experimentally 

discovered that the musical intervals are 

created according to simple mathematical 

proportions. If a string of a certain length 

is divided into two strings of the same 

length, the string will sound an octave 

higher than the entire string of the 

same length. An octave can therefore be 

described mathematically as the ratio 

1:2. If the string is divided into three parts 

and two thirds of the string is then played, 

the interval will be one fifth. A fifth can 

therefore be described at a ratio of 2:3 

and a fourth can be described as a ratio 

of 3:4 and Pythagoras proceeded in this 

way with all the usual musical intervals. 

The Greek philosopher also discovered 

the human dimension in these seemingly 

sterilely perfect rules. A series of 12 fifths, 

i.e. (2/3)12, should be identical in practical 

music to a series of seven octaves (1/2)7. 

In European music, we call this a circle of 

fifths. Every piano tuner knows that the 

end result will be too high, if he or she 

tunes this circle of fifths cleanly. The tuner 

need not, however, jump off a bridge with 

feelings of inadequacy because of this, 

because this result is absolutely correct. 

Just try and see what you get when you 

multiply two thirds twelve times. Compare 

the result with the number you get when 

you multiply seven times ½. This difference 

is called the Pythagoras comma after its 

discoverer (comma means “difference” 

in Greek). Medieval music resolved the 

tuning problem by tuning all of the fifths 

in the circle of fifths cleanly except for one, 

on which the full weight of the Pythagoras 
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comma fell. This fifth has been nicknamed 

the “wolf”– it was so out of tune that it was 

unusable. All of the other fifths enchant 

with their purity; be sure to concentrate 

on this aspect when listening to your next 

concert of medieval music: the Tiburtina 

Ensemble will present two-part works 

from the era of the masters Perotin and 

Leonin, elements of medieval music will be 

able to be heard during a concert of the 

Saint Ephraim Male Choir, Hana Blažíková 

will devote herself to the melodic purity 

of monophony accompanied by the gothic 

harp and Schola Gregoriana Pragensis will 

cultivate the purity of the chorale and take 

you to a world of differing shades between 

the eight ecclesiastical tones. A piece 

by Hildegard of Bingen is an interesting 

phenomenon within the context 

of the medieval theory, according to which 

“musica” was a mathematical discipline 

and as such a reflection of God’s laws 

and therefore curative. She is known 

to us in a spectral double role. She not 

only created a system of treatment at her 

monastery, according to which specialised 

pharmacies still function today, especially 

in Germany, but at the same time, this 

exceptional woman and nun also composed 

wonderful music which will be performed 

at a concert by the vocal ensembles 

Stimmwerck and I Fagiolini. 

The second group of concerts presenting 

the theme of mathematics in music will 

consist of a series of evenings with 

renaissance music. A quick glance at 

the performers at these concerts will 

reveal to you that the mood here will be 

somewhat different. Instead of the purity 

of monophony, we will find ourselves 

in the world of polyphonic harmony. 

The desire for purity which we know 

from the medieval repertoire continued 

in a single aspect in the renaissance: 

renaissance music looked for a pure sound 

by combining the same instruments. 

This gave rise to a compact, coherent 

and clean sound. The ideal for the music 

of that period was still the human voice, 

because man was the supreme being 

created by God. Any instruments imitating 

vocal voices naturally had to represent 

all of the positions of human singing, i.e. 

soprano, alto, tenor and bass. In practise, 

this meant that every instrument was built 

in various sizes reflecting the human voice. 

As such, the entire “family” of a single 

instrument performed in a single ensemble. 

At that time, these groupings were called 

a “consort”. Let us take a look at the festival 

ensembles: Tre Fontane consists of three 

flutes, the Boreas Quartett trumps this with 

the number four and combines all possible 

sizes of flute (from soprano flute to alto, 

tenor and bass) and the Marais Consort 

takes us to the world of  viola da gamba 

harmony. Given that the renaissance 

continued to place the human voice above 

(the merely mechanical) instrument, 

it is quite natural that vocal ensembles 

will also be represented in the series 

of renaissance programs, specifically 

in the guise of the British I Fagiolini, 

the German Stimmwerck and the Belgian 

Zefiro Torna ensemble. All of these 

programs have a single common feature: 

the renaissance loved the free and equal 

movement of several voices together, so-

called polyphony. This could no longer 

be managed with the limitations brought 

about by medieval Pythagorean tuning 

which admittedly offered mainly pure fifths, 

but paid the price with out-of-tune thirds. 

And it is precisely the thirds which create 

the sweetness and euphony of polyphony. 

How does a tuner tune a third? A third 

consists of a series of four fifths; imagine, 

for example, the tones c-g-d-a-e above 

one another. The resulting interval is 

the c-e third. If we tune these four fifths 
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cleanly one above the other, a relatively 

large part of the “dirt”, i.e. the Pythagoras 

comma, falls on the resulting third. 

In practise, the interval has an unpleasantly 

nervous impact. Renaissance music, 

which loved the combination of several 

voices and the combination of the same 

instruments, also adored the interval 

of sweetness, the third. What could 

therefore be done to help the music find 

a tuning which flattered it? Renaissance 

artists came up with a brilliant solution: 

they divided the Pythagoras comma into 

four fifths and they were rewarded with 

a clean resulting third in return for this 

“impurity”. If you spread the so-called dirt 

equally over four fifths, you receive a clean 

interval at the end. The result is music 

which harmonises and this impression 

was further enhanced by the efforts of 

renaissance composers to compose their 

works according to mathematical principles. 

Josquin Deprez, Johannes Cicconia and 

others of their contemporaries composed 

the individual parts and the overall form 

of their works according to mathematical 

proportions, whereby they were fascinated 

by the pure mathematical ratio described 

by Pythagoras. Their varied, refined games 

with numbers and proportions can be boldly 

measured against contemporary avant-

garde works. They are marked by a similar 

courage and intellectual charge and for 

all that still involve works whose message 

is directed straight at the heart. At the 

same time, this highly sophisticated music 

is also sensual and fragile. Renaissance 

music coincided with renaissance 

painting in its attempt to integrate 

the ancient pure proportions and the 

philosophical models into an audible form. 

When Leonardo da Vinci drew the ideal 

person, he drew him in a circle of perfect 

proportions corresponding to mathematical 

ratios. We can also find a belief in the 

harmony and beauty of mathematical 

proportions and their connections 

with music in renaissance astronomy. 

While at the Prague Court of Rudolph II, 

the astronomer Johannes Kepler proved 

that the concurrence of the planets 

takes place according to mathematical 

proportions and that these same 

proportions also form musical intervals. 

He deduced that the universe must have 

a sound and that our world is nothing other 

than the sound of mathematics. 

The baroque period did not abandon 

the desire for mathematical principles 

in music. In particular, proponents of the 

contrapuntal style such as Jan Dismas 

Zelenka or his contemporary Johann 

Sebastian Bach concealed the symbolic 

language of numbers in their works. 

However, their artistic credo abandoned the 

renaissance desire for balanced, smooth 

harmonies and emphasised dramatic 

contrasts. Baroque artists perceived the 

disquiet of mankind which could not yet be 

assuaged in this world, because it had not 

yet fully joined with God and come into His 

embrace. Motion is therefore the slogan of 

baroque art which even found its way into 

seemingly motionless sculpture. If you enter 

a baroque park or church, you can observe 

that the baroque statues depict suspended 

motion. It is sufficient to infer the motion 

and the statue comes alive. The same 

dramatic characteristics can also be 

found in painting. Is it possible to imagine 

a greater drama and a more impressive 

play of light and shade than that depicted 

in the paintings of Caravaggio, for example? 

Musical composers also manifested this 

desire for contrasts, drama and motion. 

The baroque masters no longer strove 

so much for the calm of the clear, simple 

proportions with which their renaissance 

colleagues had accomplished balance 

and harmony. In Bach’s works, the number 
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games are usually more complicated and 

dramatic and the culmination of the work 

can be seen in the moment of such 

complicated proportions which constitutes 

the “golden section”. Performers of Bach’s 

work recognise the phenomenon of these 

dramatic moments at the conclusion of his 

works even without having studied any of 

the mathematical secrets. This does not 

involve anything other than the practical 

expression of the golden section in musical 

form. The baroque composers integrated 

the language of numbers into their musical 

motifs; they composed the motifs from 

a specific number of tones according to 

a given pattern. They also used methods of 

direct depiction: if they were talking about 

the Holy Trinity, they used three voices. 

If the theme was solitude, it was time for 

a soloist, i.e. one voice. The number five is 

the symbol of a martyr and it was evoked 

by the five-part compositional technique 

and so on. The baroque dealt with refined 

complexity instead of the simple purity of 

the previous periods from the point of view 

of both compositional technique and tuning. 

Baroque composers created a whole 

range of tuning systems which had one 

thing in common: the comma was divided 

unequally, i.e. variably and differently 

at various intervals. As such, the baroque 

period overcame the limitations 

of the previous periods which had paid 

for the absolute purity of several intervals 

with the fact that it was not possible to use 

all of the notes. This limitation fell away 

in the baroque, all of the notes became 

usable and at the same time every note had 

a different character. However, even this 

new freedom cost them something: 

the price to pay for the greater number 

of usable notes was the fact that none of 

the notes was completely pure. The “dirt” 

of the Pythagoras comma was omnipresent, 

but of course at varying degrees. For the 

purposes of completeness, it is necessary 

to state that even in the modern equally 

tempered tuning, the “dirt” is spread out 

everywhere unlike the baroque systems 

where it was mercilessly equal. All of the 

fifths and thirds are tempered in the same 

way which means that the differences 

between the notes are levelled out 

in this case.

The baroque speculative style will be 

represented at the festival several times: 

the Ensemble Inégal will present the 

power of the number three, which depicts 

general perfection and specifically evokes 

three entities in one, God the Father, 

Son and Holy Ghost, in the Mass in honour 

of the Holy Trinity. The Aline Zylberajch 

and Martin Gester Duo will present the 

contrast between the mathematical 

constructiveness of Johann Sebastian 

Bach and the emancipation of the feelings 

in the work of his rebellious son Carl 

Philip Emanuel Bach. The Crescendo 

ensemble’s evening will also be dedicated 

to the symbolism of numbers and rhetorical 

figures, whereby the numerical games 

will not only be presented by the human 

voice of a soprano, but also by a baroque 

clarinet imitating the human voice. 

A numerical journey through England, 

Germany and Poland will be offered by 

a project for soprano, trumpet and organ 

under the leadership of Wacław Golonka, 

the organist Guido Morini will present early 

baroque playing and Bach’s mathematical 

mastery, we will reach the end of 

the world accompanied by Marco Beasley 

and his Accordone ensemble, the play 

between shadow and light will await us 

at Krisztina Jónás and Armin Gramer’s 

concert, Pavel Kohout will guide us through 

Johann Sebastian Bach’s strict organ 

calculations, Sophia Jaffé will entice us to 

listen to Heinz Ignaz Biber’s work on four 

notes, the trio CordArte will continue in 
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this style with a varied program of Italian 

authors, Václav Luks and his Collegium 

1704 will penetrate into the mathematical-

philosophical speculation of a famous 

member of the Arcadia academy 

and the soprano Simona Houda-

Šaturová will sing in praise of God 

the Father, the Son and the Holy Spirit 

with the Collegium Marianum in a project 

called "Gloria". 

The fourth epoch represented at 

the festival will be the onset of classicism 

which will serve as a rebellious 

element in our context. The French 

organist Martin Gester will espouse 

the emancipation of the emotions 

from mathematical rules, the Visegrad 

Šebesta-Thiel-Matějová trio will 

play two trios with the revealing work 

of Vojtěch Jírovec and the harrowed 

spirit of Ludwig van Beethoven and three 

sinfonies by Joseph Haydn consecrated 

to three parts of the day (Morning, 

Noon and Evening) will be performed 

by the Wrocław Baroque Orchestra. 

This year, the festival will also continue 

in the presentation of unusual instruments 

or combinations of instruments. Hand on 

heart: how many times in your life have you 

heard the combination of a harpsichord 

and a fortepiano? Do you really know 

the difference between a baroque 

and a classicist clarinet? Did you know 

that the cornett is the predecessor of the 

trumpet and that it was not even made of 

metal? And can you imagine what a gothic 

harp looked like?

Adventurers will not only fall in love with 

the exoticism of the instruments, but also 

with the peculiarity of the themes. Whoever 

likes to curse the political situation and 

is convinced of the blindness of the world 

must be sure not to miss the program 

entitled "Oh, blinded world!" The festival 

cannot afford to leave the theory of the 

end of the world, which is to occur this 

year according to the Mayan calendar, 

out of its thematic program on the magic 

of numbers. Whoever is interested in the 

end of the world can experience it at 

least in music with the voice of Marco 

Beasley. Whoever fears the end of the 

world for numerical reasons, must not 

despair: the festival has a solution. 

Instead of the dangerous prophecy 

associated with the number 2012, the 

festival offers a solution so refined and 

complicated that it can only be called 

baroque. The curse of the number 2012 

is removed by means of a simple formula. 

Whoever looks at the Czech abbreviation 

for the 17th annual 2012 Concentus 

Moraviae International Music Festival 

of 13 Towns will find a number which would 

shake even the most hardened Mayan 

numerical naysayer. I cannot guarantee 

that the combination "17IMFO13TCM2012" 

will bring you luck. But I can guarantee 

that it will bring you exclusive artistic 

experiences. And given that this year’s 

number of concerts amounts to the lucky 

number 33, there is nothing left, but 

to wish you all the very best. 

Long live 17 x 13 x 2012!

Barbara Maria Willi
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∫ 26 CONCENTUS MORAVIAE

so 02 06 ∫ sat
Boskovice
kostel sv. Jakuba, 19:00 hod.

∫ Church of St. Jacob, 7:00 pm

ENSEMBLE INÉGAL

ADAM VIKTORA 

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

ne  03 06 ∫ sun
Lysice
zámek, Velký salón, 19:30 hod.

∫ Chateau, Great Drawing Room, 7:30 pm

ALINE ZYLBERAJCH 

kladívkový klavír ∫ fortepiano

MARTIN GESTER 

cembalo ∫ harpsichord

ne 03 06 ∫ sun
Bystřice nad 
Pernštejnem
Městské muzeum, Podkrovní sál

19:30 hod. ∫ Town Museum, Attic Hall, 7:30 pm

TRE FONTANE

po 04 06 ∫ mon
Kyjov
zámek Milotice, Freskový sál, 

19:30 hod. ∫ Chateau Milotice, 

Fresco Hall, 7:30 pm

CRESCENDO

CHRISTIAN LEITHERER 

klarinety ∫ clarinets

po 04 06 ∫ mon
Tišnov
kostel sv. Václava, 19:30 hod.

∫ Church of St. Wenceslas, 7:30 pm

MARTIN GESTER 

varhany ∫ organ

út 05 06 ∫ tue
Náměšť nad Oslavou
zámek, Zámecká knihovna, 19:30 hod.

∫ Chateau, Chateau Library, 7:30 pm

CRESCENDO

CHRISTIAN LEITHERER 

klarinety ∫ clarinets

čt 07 06 ∫ thu
Moravský Krumlov
kostel Všech svatých, 19:30 hod.

∫ Church of All Saints, 7:30 pm

ELŻBIETA GRODZKA-

ŁOPUSZYŃSKA 

soprán ∫ soprano

STANISŁAW DZIEWIOR 

trubka ∫ trumpet

WACŁAW GOLONKA 

varhany ∫ organ

pá 08 06 ∫ fri
Velké Meziříčí
zámek, Zámecká jídelna, 19:30 hod.

∫ Chateau, Dining Room, 7:30 pm

RÓBERT ŠEBESTA klarinet ∫ clarinet

JAROSŁAW THIEL violoncello

PETRA MATĚJOVÁ 

kladívkový klavír ∫ fortepiano

so 09 06 ∫ sat
Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele, 19:30 hod.

∫ Church of St. John the Baptist, 7:30 pm

STIMMWERCK

ne 10 06 ∫ sun
Bučovice
zámek, Dlouhý sál, 19:30 hod.

∫ Chateau, Long Hall, 7:30 pm

MARAIS CONSORT

HANS–GEORG KRAMER

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

po 11 06 ∫ mon
Žďár nad Sázavou
zámek, Barokní sály, 19:30 hod.

∫ Chateau, Baroque Halls, 7:30 pm

BOREAS QUARTETT

út 12 06 ∫ tue
Jaroměřice nad 

Rokytnou
zámek, Sál předků, 19:30 hod.

∫ Chateau, Hall of the Parentage, 7:30 pm

BOREAS QUARTETT

st 13 06 ∫ wed
Bystřice nad 

Pernštejnem
kostel sv. Vavřince, 19:30 hod.

∫ Church of St. Lawrence, 7:30 pm

GUIDO MORINI 

varhany ∫ organ

čt 14 06 ∫ thu
Slavkov u Brna
zámek, Historický sál, 19:30 hod.

∫ Chateau, Historical Hall, 7:30 pm

ACCORDONE

MARCO BEASLEY 

zpěv ∫ voice

pá 15 06 ∫ fri
Ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla, 19:30 hod.

∫ Church of St. Peter and Paul, 7:30 pm

HANA BLAŽÍKOVÁ

 gotická harfa, zpěv ∫ gothic harp, voice

pá 15 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou
zámek, Zámecká knihovna, 19:30 hod.

∫ Chateau, Chateau Library, 7:30 pm

ACCORDONE

MARCO BEASLEY

 zpěv ∫ voice

so 16 06 ∫ sat
Moravský Krumlov
kostel Všech svatých, 19:30 hod.

∫ Church of All Saints, 7:30 pm

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

DAVID EBEN 

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

ne 17 06 ∫ sun
Lysice
zámecká zahrada, 15:00 hod.

∫ Chateau Garden, 3:00 pm

ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI

∫ AFTERNOON FOR FAMILIES 

WITH CHILDERN

Přehled koncertů 

∫ Concert summary
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∫ 27téma KOUZLO ČÍSEL

po 18 06 ∫ mon
Rájec-Jestřebí
kostel Všech svatých, 19:30 hod.

∫ Church of All Saints, 7:30 pm

DORON DAVID SHERWIN 

cink ∫ cornetto

BARBARA MARIA WILLI

cembalo ∫ harpsichord

po 18 06 ∫ mon
Boskovice
zámek, 19:30 hod. ∫ Chateau, 7:30 pm

KRISZTINA JÓNÁS 

soprán ∫ soprano

ARMIN GRAMER 

kontratenor ∫ countertenor

út 19 06 ∫ tue
Kyjov
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

DORON DAVID SHERWIN 

cink ∫ cornetto

BARBARA MARIA WILLI 

varhany ∫ organ

st 20 06 ∫ wed
Žďár nad Sázavou 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 

19:30 hod. ∫ Basilica of the Assumption 

of the Virgin Mary, 7:30 pm

TIBURTINA ENSEMBLE

BARBORA SOJKOVÁ 

umělecká vedoucí ∫ artistic leader

st 20 06 ∫ wed
Hustopeče
kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 

19:30 hod. ∫ Church of St. Wenceslas 

and St. Agnes, 7:30 pm

PAVEL KOHOUT

varhany ∫ organ

čt 21 06 ∫ thu
Břeclav
kostel Navštívení Panny Marie, 19:30 hod.

∫ Church of the Visitation of the Virgin 

Mary, 7:30 pm

MUŽSKÝ SBOR SV. EFRAIMA 

TAMÁS BUBNÓ 

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

čt 21 06 ∫ thu
Třebíč
Zadní synagoga, 19:30 hod.

∫ Rear Synagogue, , 7:30 pm

HANA BLAŽÍKOVÁ 

gotická harfa, zpěv ∫ gothic harp, voice

pá 22 06 ∫ fri
Tišnov
Předklášteří u Tišnova, Porta coeli, 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 

19:30 hod. ∫ Basilica of the Assumption 

of the Virgin Mary, 7:30 pm

I FAGIOLINI

ROBERT HOLLINGWORTH

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

so 23 06 ∫ sat
Valtice
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16:30 hod.

∫ Church of the Assumption of the Virgin 

Mary, 4:30 pm

koncert účastníků hudební dílny 

pro vokalisty ∫ concert of participants 

of the workshop for vocalists

I FAGIOLINI

ROBERT HOLLINGWORTH

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

ne 24 06 ∫ sun
Velké Meziříčí
zámek, Zámecká jídelna, 19:30 hod.

∫ Chateau, Dining Room, 7:30 pm

SOPHIA JAFFÉ 

housle ∫ violin

po 25 06 ∫ mon
hrad Pernštejn
Rytířský sál, 19:30 hod.

∫ Knights Hall, 7:30 pm

COLLEGIUM 1704

VÁCLAV LUKS 

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

RAFFAELLA MILANESI 

soprán ∫ soprano

ANNA FUSEK 

fl étna ∫ fl ute

út 26 06 ∫ tue
Slavkov u Brna
zámek, Historický sál, 19:30 hod.

∫ Chateau, Historical Hall, 7:30 pm

WROCŁAW BAROQUE ORCHESTRA

JAROSŁAW THIEL 

umělecký vedoucí ∫ artistic leader

st 27 06 ∫ wed
Mikulov
zámek, Zámecký sál, 19:30 hod.

∫ Chateau, Chateau Hall, 7:30 pm

ZEFIRO TORNA 

čt 28 06 ∫ thu
Telč
zámek, Divadelní sál, 19:30 hod. 

∫ Chateau, Theatre Hall, 7:30 pm

ZEFIRO TORNA 

pá 29 06 ∫ fri
Rájec-Jestřebí
zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod.

∫ Chateau, Ceremonial Hall, 7:30 pm

CORDARTE

so 30 06 ∫ sat
Ivančice
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

19:30 hod. 

∫ Church of the Assumption 

of the Virgin Mary, 7:30 pm

COLLEGIUM MARIANUM

JANA SEMERÁDOVÁ 

umělecká vedoucí ∫ artistic leader

SIMONA HOUDA-ŠATUROVÁ 

soprán ∫ soprano
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∫ 28 CONCENTUS MORAVIAE

so 02 06 ∫ sat
Boskovice

kostel sv. Jakuba, 19:00 hod. ∫ Church of St. Jacob, 7:00 pm

Slavnostní zahajovací koncert ∫ Ceremonial opening concert 
Koncert v rámci oslav 790. výročí první písemné zmínky o Boskovicích 

∫ Concert to celebrate the 790th anniversary 
of the fi rst written mention of Boskovice

ENSEMBLE INÉGAL
Gabriela Eibenová ∫ soprán ∫ soprano
Stanislava Mihalcová ∫ soprán ∫ soprano
David Erler ∫ alt ∫ alto
Václav Čížek ∫ tenor

Lisandro Abadie ∫ bas ∫ bass
Adam Viktora ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

Jan Dismas Zelenka: Mše k poctě Nejsvětější Trojice, ZWV 17 

∫ Mass in Honor of the Holy Trinity, ZWV 17
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∫ 29téma KOUZLO ČÍSEL

ne 03 06 ∫ sun
Lysice

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

Aline Zylberajch ∫ kladívkový klavír ∫ fortepiano
Martin Gester ∫ cembalo ∫ harpsichord

ŘÁD ČÍSEL VERSUS SVOBODA CITŮ – BACH A SYNOVÉ 

∫ THE ORDER OF NUMBERS VERSUS THE FREEDOM 
OF EMOTIONS – BACH AND HIS SONS
Johann Sebastian Bach: 

Umění fugy BWV 1080 (výběr) 

∫ The Art of Fugue BWV 1080 (selection) 
Toccata pro cembalo D dur BWV 912 

∫ Toccata for harpsichord in D major BWV 912
Wilhelm Friedmann Bach: Sonáta F dur F 10 ∫ Sonata in F major F 10
Carl Philipp Emanuel Bach: 

Variace na ∫ Variations on „Folie d‘Espagne“ Wq 269

Fantasia fi s moll ∫ Fantasia in F sharp minor „C. P. E. Bachs Empfi ndungen“ Wq 67 

Sonáta h moll v úpravě pro cembalo a kladívkový klavír Wq 76

∫ Sonata in B minor arranged for harpsichord and fortepiano Wq 76
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∫ 30 CONCENTUS MORAVIAE

ne 03 06 ∫ sun
Bystřice nad Pernštejnem

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

TRE FONTANE
Julie Braná ∫ zobcové fl étny ∫ recorders
Jakub Kydlíček ∫ zobcové fl étny ∫ recorders 

Marek Špelina ∫ zobcové fl étny ∫ recorders

OSLAVA ČÍSLA 3 ∫ A CELEBRATION OF THE NUMBER 3
Antonio Zacara da Teramo: Un fi or gentile 

Jacopo da Bologna: Sï chome al canto della bella Yguana 

Johannes Ciconia: Una panthera in conpagnia de Marte 

John Baldwine: A Browninge

Nathaniel Giles: Miserere 

Jan Pieterszoon Sweelinck: Otče náš ∫ Our Father
Heinrich Isaac: 

A Fortune contrent (Codex Speciálník)

Der Hund 

Johann Sebeastian Bach: Umění fugy BWV 1080

∫ The Art of Fugue BWV 1080 – Contrapunctus VIII 
Jindřich Feld: Partita a 3

Benjamin Britten: Alpská suita ∫ Alpine Suite
Willem Wander van Nieuwkerk: Cadanza
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∫ 31téma KOUZLO ČÍSEL

po 04 06 ∫ mon
Kyjov

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

CRESCENDO BAROCK-ENSEMBLE
Christian Leitherer ∫ historické klarinety, umělecký vedoucí 

∫ historical clarinets, artistic leader
Christina Metz ∫ zpěv ∫ voice
Eszter Stöhr ∫ zobcové fl étny ∫ recorders
Barbara Leitherer ∫ violy da gamba ∫ violas da gamba
Jan Katzchke ∫ cembalo ∫ harpsichord

TROJICE A TRIO ∫ THE TRINITY AND THE TRIO
Anonym: Sonata in D 

Georg Philipp Telemann: 

Árie ∫ Aria „Alter Adam, Du musst sterben“

Triová sonáta c moll ∫ Trio sonata in C minor 
Kantáta ∫ Cantata „Es ist um aller Menschen Leben sehr elend“ 

Triová sonáta a moll ∫ Trio sonata in A minor
Kantáta ∫ Cantata „Der himmlischen Geister unzählbare Menge“
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∫ 32 CONCENTUS MORAVIAE

po 04 06 ∫ mon
Tišnov

kostel sv. Václava, 19:30 hod. ∫ Church of St. Wenceslas, 7:30 pm

Martin Gester ∫ varhany ∫ organ

OSVOBOZENÍ Z POUT ČÍSELNÝCH PRAVIDEL 

∫ LIBERATION FROM THE BONDS OF NUMERICAL RULES
Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta g moll ∫ Sonata in G minor
Wilhelm Friedmann Bach: Fuga f moll ∫ Fugue in F minor
Johann Christian Bach: Sonáta op. 17 č. 5 A dur ∫ Sonata Op. 17 No. 5 in A major
Joseph Haydn: Sedm posledních Kristových slov na kříži (výběr) 

∫ The Seven Last Words of Our Saviour On the Cross (selection)
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie f moll pro fl étnové hodiny K. 594 

∫ Fantasia in F minor for mechanical organ K. 594
Joseph Gabriel Rheinberger: Pastorální sonáta č. 3 G dur op. 88 

∫ Pastoral Sonata No. 3 in G major Op. 88
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∫ 33téma KOUZLO ČÍSEL

út 05 06 ∫ tue
Náměšť nad Oslavou

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

CRESCENDO BAROCK-ENSEMBLE
Christian Leitherer ∫ historické klarinety, umělecký vedoucí 

∫ historical clarinets, artistic leader
Christina Metz ∫ zpěv ∫ voice
Eszter Stöhr ∫ zobcové fl étny ∫ recorders
Barbara Leitherer ∫ violy da gamba ∫ violas da gamba
Jan Katzchke ∫ cembalo ∫ harpsichord

TROJICE A TRIO ∫ THE TRINITY AND THE TRIO
Anonym: Sonata in D 

Georg Philipp Telemann: 

Árie ∫ Aria „Alter Adam, Du musst sterben“

Triová sonáta c moll ∫ Trio sonata in C minor 
Kantáta ∫ Cantata „Es ist um aller Menschen Leben sehr elend“ 

Triová sonáta a moll ∫ Trio sonata in A minor
Kantáta ∫ Cantata „Der himmlischen Geister unzählbare Menge“
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∫ 34 CONCENTUS MORAVIAE

čt 07 06 ∫ thu
Moravský Krumlov

kostel Všech svatých, 19:30 hod. ∫ Church of All Saints, 7:30 pm

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska ∫ soprán ∫ soprano
Stanisław Dziewior ∫ trubka ∫ trumpet
Wacław Golonka ∫ varhany ∫ organ

MATEMATIKA A SVĚTLO ∫ MATHEMATICS AND LIGHT
Damian Stachowicz: Veni Consolator 

Domenico Gabrielli: Sonáta č. 5 ∫ Sonata No. 5
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga Es dur BWV 552 

∫ Prelude and Fugue in E fl at major BWV 552
Georg Friedrich Händel: 

Árie ∫ Aria „Eternal Source of Light Divine“ HWV 74

Suita D dur z „Vodní hudby“ HWV 341 

∫ Suite in D major from "Water Music" HWV 341
Árie ∫ Aria „Let The Bright Seraphim” HWV 57

Johann Sebastian Bach:

Chorální předehra ∫ Choral prelude „Allein Gott in der Höh´sei Ehr´” BWV 662

Árie ∫ Aria „Bist du bei mir” BWV 508 

Chorální předehry ∫ Choral preludes „Wer nur den lieben Gott läßt walten” 

BWV 691, 692 

Árie ∫ Aria „Jauchzet Gott in allen Landen“ BWV 51
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∫ 35téma KOUZLO ČÍSEL

pá 08 06 ∫ fri
Velké Meziříčí

zámek, Zámecká jídelna, 19:30 hod. ∫ Chateau, Dining Room, 7:30 pm

Petra Matějová ∫ kladívkový klavír ∫ fortepiano 

Róbert Šebesta ∫ klarinet ∫ clarinet
Jarosław Thiel ∫ violoncello ∫ cello

TŘIKRÁT TŘI ∫ THREE TIMES THREE
Carl Philipp Emanuel Bach: Šest klarinetových sonát (výběr) Wq 92 

∫ Six Clarinet Sonatas (selection) Wq 92
Vojtěch Jírovec: Grand Trio pro klavír, klarinet a violoncello op. 43 

∫ Grand Trio for piano, clarinet and cello Op. 43
Ludwig van Beethoven: Trio pro klavír, klarinet a violoncello op. 11 

∫ Trio for piano, clarinet and cello Op. 11
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∫ 36 CONCENTUS MORAVIAE

so 09 06 ∫ sat
Hustopeče

Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele, 19:30 hod. 

∫ Kurdějov, Church of St. John the Baptist, 7:30 pm

STIMMWERCK
Franz Vitzthum ∫ kontratenor ∫ coutertenor
Klaus Wenk ∫ tenor

Gerhard Hölzle ∫ tenor

Marcus Schmidl ∫ basbaryton ∫ bass-baritone

O SALUTARIS HOSTIA

MATEMATIKA A MYSTIKA V RENESANČNÍ HUDBĚ 

∫ MATHEMATICS AND MYSTICISM IN RENAISSANCE MUSIC
Hildegard von Bingen: O pastor animarum 

Anonym: Gaude virgo 

Orlando di Lasso: Prolog – Sibylla Samia – Sibylla Agrippa 

(z ∫ from Prophetiae Sibyllarum) 

Anonym: Dum sacrum mysterium 

Hans Schanderl: Whispers of Heavenly Death

Caspar Othmayr: Non secus atque olim 

Ludwig Senfl : Non usitata nec tenui ferar 

Sylvano Bussotti: Lachrimae 

Hildegard von Bingen: O aeterne Deus 

Pierre de la Rue: Missa „O salutaris hostia” 
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∫ 37téma KOUZLO ČÍSEL

ne 10 06 ∫ sun
Bučovice

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

MARAIS CONSORT
Hans-Georg Kramer ∫ viola da gamba ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader
Brian Franklin ∫ viola da gamba

Hermann Hickethier ∫ viola da gamba

Irene Klein ∫ viola da gamba

Ingelore Schubert ∫ cembalo ∫ harpsichord

HARMONIE UNIVERZA ∫ UNIVERSAL HARMONY
Giovanni Battista Fasolo: Ricercata Prima Primo Tono 

Andrea Gabrieli: Intonazione del secondo tono

Giovanni Maria Trabaci: Terzo tono 

Anonym z polského manuskriptu z r. 1591 ∫ from Polish manuscript from 1591: 
Phantasia Quarti toni 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Quinto tono 

Girolamo Frescobaldi: Magnifi cat Sesti Toni 

Antonio Valente: Recercata del septimo tono 

Giovanni de Macque: Ottavo tono 

Giovanni Maria Trabaci: 

Canzona francesa cromatica 

Canzona francesa settima cromatica 

Gioseff o Guami: La Cromatica 

Jan Pieterszoon Sweelinck: Hexachord Fantasia 

Erasmus Kindermann: 

Aria

Canzon Undecima sopra ut, re, mi, fa, sol, la 

Orlando di Lasso: 

Christe, Dei soboles 

La nuit froide et sombre 

Giovanni de Macque: Consonanze strauaganti
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∫ 38 CONCENTUS MORAVIAE

po 11 06 ∫ mon
Žďár nad Sázavou

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

Koncert u příležitosti 405. výročí povýšení Žďáru na město 

∫ Concert is a part of celebrations of the 405th anniversary 
of the elevation of Žďár to the town

BOREAS QUARTETT BREMEN
Jin-Ju Baek, Elisabeth Champollion, Julia Fritz, Luise Manske 
∫ zobcové fl étny ∫ recorders

PRAVÁ LÁSKA ∫ TRUE LOVE
Anonym (14. stol. ∫ 14th century): Chominciamento di gioia 

Fulvio Caldini: Fade-Control op. 47/C 

William Byrd: Sermone blando angelus 

Jindřich VIII. ∫ Henry VIII: 
Helas madame 

En vray amour 

Consort XXI 

Lusty youth shall us ensue 

Thomas Tallis: In Nomine 

Tarquinio Merula: La Lusignuola 

Ludwig Senfl : Im Maien 

Piet Swerts: Flashing Flutes 

Anonym (14. stol. ∫ 14th century): Lamento di Tristano 

Ryohei Hirose: Lamentation 

Joseph Bodin de Boismortier: Sonáta VI c moll ∫ Sonata VI in C minor 
Paul Leenhouts: Short Wave 

Antonio Vivaldi ∫ Johann Sebastian Bach: Koncert d moll BWV 596 

∫ Concerto in D minor BWV 596
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∫ 39téma KOUZLO ČÍSEL

út 12 06 ∫ tue
Jaroměřice nad Rokytnou

zámek, Sál předků, 19:30 hod. ∫ Chateau, Hall of the Parentage, 7:30 pm

BOREAS QUARTETT
Jin-Ju Baek, Elisabeth Champollion, Julia Fritz, Luise Manske 
∫ zobcové fl étny ∫ recorders

KOUZELNÁ FLÉTNA ∫ THE MAGIC FLUTE
Anonym (14. stol. ∫ 14th century): Estampie 

Anonym (15. stol. ∫ 15th century): Honte, paour, douptance 

Anonym (14. stol. ∫ 14th century): Istanpitta „Belicha“ 

William Byrd: Sermone blando angelus 

Jindřich VIII. ∫ Henry VIII: 
Helas madame 

En vray amour 

Consort XXI 

Lusty youth shall us ensue 

Fulvio Caldini: Fade-Control op. 47/C

Henry Purcell: Three upon a ground 

Piet Swerts: Flashing Flutes 

Johann Sebastian Bach: Koncert a fuga C dur BWV 595 a 545 

∫ Concerto and Fugue in C major BWV 595 and 545
Eustache du Caurroy: Une jeune fi llette 

Hans Leo Hassler: Ich gieng einmal spatieren 

Arvo Pärt: Pari Intervallo 

Paul Leenhouts: Short Wave 

Johann Sebastian Bach: Fuga a moll BWV 543 ∫ Fugue in A minor BWV 543
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∫ 40 CONCENTUS MORAVIAE

st 13 06 ∫ wed
Bystřice nad Pernštejnem

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

Guido Morini ∫ varhany ∫ organ

MUSICA NUMERIS
John Bull: In Nomine 

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variazioni sopra il „Ballo del Granduca“

Girolamo Frescobaldi: Toccata VI sopra i pedali 

Johann Pachelbel: Ciaccona d moll ∫ in D minor
Johann Sebastian Bach: 

Preludium a fuga G dur BWV 541 ∫ Prelude and Fugue in G major BWV 541
„O Mensch, bewein dein Sünde Gross“ BWV 622 

„Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ BWV 639

„Wenn wir in höchsten Nöten sein“ BWV 641

Preludium a fuga e moll BWV 548 ∫ Prelude and Fugue in E minor BWV 548
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∫ 41téma KOUZLO ČÍSEL

čt 14 06 ∫ thu
Slavkov u Brna

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

Koncert hejtmana Jihomoravského kraje 

∫ Concert of the President of the South Moravian Region

ACCORDONE
Marco Beasley ∫ zpěv ∫ voice
Guido Morini ∫ cembalo ∫ harpsichord
Elisa Bellabona ∫ housle ∫ violin
Rossella Croce ∫ housle ∫ violin
Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo

FINIS TERRAE
Henry Purcell : 

„Tis Nature‘s voice“ z Ódy ke sv. Cecílii ∫ from Ode to St. Cecilia
„Scotch Tune“ z ∫ from Deliciae Musicae, Vol. III
„Invain the am‘rous fl ute” z Ódy ke sv. Cecílii ∫ from Ode to St. Cecilia
Sonáta VI ze sbírky Deseti čtyřdílných sonát 

∫ Sonata VI from Ten Sonatas in Four Parts
„Wondrous machine” z Ódy ke sv. Cecílii ∫ from Ode to St. Cecilia
„Since from my dear“ z opery Věštkyně ∫ from „The Prophetess“
„Music for a while” z ∫ from Orpheus Britannicus, Vol. II

Nicola Matteis: 

Sonata

Corrente alla maniera Francese 

Gigg 

Diverse bizzarrie su Sarabanda ò Ciaccona 

Giulio Cesare Rubino: „Lena“, kantáta pro sólový hlas a basso continuo 

∫ Cantata for solo voice and basso continuo
Giuseppe Porsile: Cantata sopra l’arcicolascione pro sólový hlas, 

housle a basso continuo ∫ for solo voice, violin and basso continuo

2012_05_18_KATALOG.indd   412012_05_18_KATALOG.indd   41 21.5.2012   11:21:0821.5.2012   11:21:08



∫ 42 CONCENTUS MORAVIAE

pá 15 06 ∫ fri
Ivančice

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

Hana Blažíková ∫ gotická harfa, zpěv ∫ Gothic harp, voice

CANTIGAS DE SANTA MARIA
Alfonso X. řečený Moudrý: Písně o Svaté Marii 

∫ Alfonso X called the Wise: The Songs of Holy Mary 
Cantiga 340: Virgen, madre groriosa

Cantiga 1: Des oge mais quer eu trobar

Cantiga 76: Quen as sas fi guras

Cantiga 18: Por nos de dulta tirar 

Cantiga 105: Gran piadad´ et merce

Cantiga 7: Santa Maria amar

Cantiga 295: Que por al non devess 

Cantiga 320: Santa Maria leva

Cantiga 213: Quen serve Santa Maria

Cantiga 127: Non pod´ome pela Virgen

Cantiga 380: Sen calar

Cantiga 383: O ff ondo do mar

Cantiga 85: Pera toller gran perfi a

Cantiga 10: Rosa das rosas

Cantiga 166: Como poden per sas culpas
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∫ 43téma KOUZLO ČÍSEL

pá 15 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou

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

ACCORDONE
Marco Beasley ∫ zpěv ∫ voice
Guido Morini ∫ cembalo ∫ harpsichord
Elisa Bellabona ∫ housle ∫ violin
Rossella Croce ∫ housle ∫ violin
Franco Pavan ∫ theorba ∫ theorbo

FINIS TERRAE
Henry Purcell : 

„Tis Nature‘s voice“ z Ódy ke sv. Cecílii ∫ from Ode to St. Cecilia
„Scotch Tune“ z ∫ from Deliciae Musicae, Vol. III
„Invain the am‘rous fl ute” z Ódy ke sv. Cecílii ∫ from Ode to St. Cecilia
Sonáta VI ze sbírky Deseti čtyřdílných sonát 

∫ Sonata VI from Ten Sonatas in Four Parts
„Wondrous machine” z Ódy ke sv. Cecílii ∫ from Ode to St. Cecilia
„Since from my dear“ z opery Věštkyně ∫ from „The Prophetess“
„Music for a while” z ∫ from Orpheus Britannicus, Vol. II

Nicola Matteis: 

Sonata

Corrente alla maniera Francese 

Gigg 

Diverse bizzarrie su Sarabanda ò Ciaccona 

Giulio Cesare Rubino: „Lena“, kantáta pro sólový hlas a basso continuo 

∫ Cantata for solo voice and basso continuo
Giuseppe Porsile: Cantata sopra l’arcicolascione pro sólový hlas, 

housle a basso continuo ∫ for solo voice, violin and basso continuo
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∫ 44 CONCENTUS MORAVIAE

so 16 06 ∫ sat
Moravský Krumlov

kostel Všech svatých, 19:30 hod. ∫ Church of All Saints, 7:30 pm

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Martin Prokeš, Stanislav Předota, 

Michal Medek, Marek Šulc, Michal Mačuha, Tomáš Lajtkep

David Eben ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

POSVÁTNÁ ZNAMENÍ – PĚT SYMBOLŮ V LITURGII 

∫ SACRED SIGNS – FIVE SYMBOLS IN THE LITURGY
    I  Porta – Brána ∫ Portal
  II  Incensum – Kadidlo ∫ Incense
III  Altare – Oltář ∫ Altar
IV  Calix – Kalich ∫ Chalice
  V  Campanae – Zvony ∫ Bells
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∫ 45téma KOUZLO ČÍSEL

ne 17 06 ∫ sun
Lysice

zámecká zahrada, 15:00 hod. ∫ Chateau Garden, 3:00 pm

ve spolupráci se Sítí mateřských center v rámci kampaně „Táta dneska frčí“ 

∫ In cooperation with the Network of Maternal Centres within the campagne 
"Dad is on the go today"

ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI 

∫ AFTERNOON FOR FAMILIES WITH CHILDERN
loutkové představení Tři čuníci, koncert Musica Felix, ukázky historického 

šermu, pohádková stanoviště mateřských center, výtvarné a rukodělné dílny, 

hudební vystoupení žáků ZUŠ Boskovice, představení historického hasicího 

auta Daimler – hasiči Lysice, skákací hrad, trampolína, stavebnice GECCO

∫ Three little pigs puppet show, concert by Musica Felix, fencing show, 
fairy tale stands of Maternal Centres,  creative workshops, music performance 
of children, fi remen Lysice, bouncy castle, trampoline, GECCO construction kit
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∫ 46 CONCENTUS MORAVIAE

po 18 06 ∫ mon
Rájec-Jestřebí

kostel Všech svatých, 19:30 hod. ∫ Church of All Saints, 7:30 pm

Doron David Sherwin ∫ cink ∫ cornett
Barbara Maria Willi ∫ cembalo, varhanní positiv ∫ harpsichord, organ positive

DVĚ HLAVY, ČTVERO OČÍ, DVACET PRSTŮ 
∫ TWO HEADS, FOUR EYES, TWENTY FINGERS
Giovanni Paolo Cima: Capricio

Giovanni Storace: Ciaconna in C 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Fuit homo missus a Deo 

Ottavio Bargnani: Canzon 16 

Jacob Hassler: Ricercar in g 

Gioseff e Guami: Canzona La Brillantina 

Giovanni Battista Fontana: Sonata Sesta 

Orlando di Lasso: Susanne un jour 

Giovanni Picchi: Passamezzo Pavan in d 

Claudio Merulo: La Gratiosa

Jacob Hassler: Canzona in g 

Giovanni Gabrieli: Canzon Seconda 

Salomone Rossi: Gagliarda „Zambalina“
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∫ 47téma KOUZLO ČÍSEL

po 18 06 ∫ mon
Boskovice

zámek, 19:30 hod. ∫ Chateau, 7:30 pm

Krisztina Jónás ∫ soprán ∫ soprano
Armin Gramer ∫ kontratenor ∫ countertenor
Pál Németh ∫ cembalo, fl étna ∫ harpsichord, fl ute
Dénes Karsszon ∫ violoncello ∫ cello
Gábor Tokodi ∫ loutna, barokní kytara ∫ lute, baroque guitar

JAK KRÁSNĚ SVÍTÍ JITŘENKA 

∫ HOW BEAUTIFULLY SHINES THE MORNING STAR
Michael Praetorius: Wie schön leuchtet der Morgenstern 

Claudio Monteverdi: Jubilet tota civitas, SV286 

Domenico Scarlatti: Salve Regina Mater Misericordiae 

Antonio Vivaldi: Sonáta A dur RV 43 ∫ Sonata in A minor RV 34
Tomaso Albinoni: Il Naschimento dell‘Aurora – Con cetra piú sonora 

Claudio Monteverdi: Exulta, Filia Sion 

Antonio Caldara: Ego sum Panis Vivus 

Antonio Vivaldi: Koncert D dur RV 428 ∫ Concerto in D major RV 428
Tomaso Albinoni: Il Naschimento dell‘Aurora – Questa fronda 

Leonardo Leo: Di contento, di gioia e diletto 

Claudio Monteverdi: O Beatae viae 

Georg Friedrich Händel: Tanti strali
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∫ 48 CONCENTUS MORAVIAE

út 19 06 ∫ tue
Kyjov

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, Martin Prokeš, Stanislav Předota, 

Michal Medek, Marek Šulc, Michal Mačuha, Tomáš Lajtkep 

David Eben ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader
Doron David Sherwin ∫ cink ∫ cornett
Barbara Maria Willi ∫ cembalo, varhanní positiv ∫ harpsichord, organ positive

TONARIUS 

8 CÍRKEVNÍCH MÓDŮ ∫ 8 CHURCH MODES
gregoriánský chorál ∫ Gregorian Chant
Codex St. Martial Lemovicensis, výběr ∫ selection
Nicholas Gombert ∫ Antonio de Cabezòn: Tiento na motiv 

∫ on the motif Ayme que vouldrà 

Giovanni Maria Nanino: Diff usa est gratia in labiis tuis

Francesco Correa de Arauxo: Tiento 2 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Fuit homo missus a Deo

Adam Michna z Otradovic: Duchovní svatební lázeň ze sbírky „Loutna česká“ 

∫ Spiritual wedding purgation from the collection "Czech Lute"
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∫ 49téma KOUZLO ČÍSEL

st 20 06 ∫ wed
Žďár nad Sázavou

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod. 

∫ Basilica of the Assumption of the Virgin Mary, 7:30 pm

TIBURTINA ENSEMBLE
Ivana Bilej Brouková ∫ soprán ∫ soprano
Hana Blažíková ∫ soprán ∫ soprano
Barbora Sojková ∫ soprán, umělecká vedoucí ∫ soprano, artistic leader
Renata Zafková ∫ soprán ∫ soprano
Marta Fadljevičová ∫ mezzosoprán ∫ mezzosoprano
Anna Chadimová Havlíková ∫ mezzosoprán ∫ mezzosoprano
Daniela Čermáková ∫ alt ∫ alto
Kamila Mazalová ∫ alt ∫ alto

DIAPHONIA

ZROD POLYFONIE ∫ THE BIRTH OF POLYPHONY
Pane, otevři mé rty (Musica Enchiriadis) ∫ Thou O Lord wilt open my lips 

Dnes se naše hlasy rozezní v symfonii písní (Akvitánská polyfonie) 

∫ May our voice sound out today in a symphony of songs (polyphony of Aquitaine) 
Pojďte, všichni křesťané, uctít Krista (Codex Callixtinus) 

∫ Come all Christian people to adore Christ 
Oroduj za nás, Panno Maria (Notredamská škola – Pierre Abélard, 

Leoninus, Perotinus, Philippe le Chancelier) 

∫ Pray for us, Virgin Maria (School of Notre Dame)
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∫ 50 CONCENTUS MORAVIAE

st 20 06 ∫ wed
Hustopeče

kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 19:30 hod.

∫ Church of St. Wenceslas and St. Agnes, 7:30 pm

Pavel Kohout ∫ varhany ∫ organ

Johann Sebastian Bach: Varhanní mše ∫ Organ Mass 

BWV 552/1, BWV 672–688, BWV 552/2

Praeludium, BWV 552/1 

Kyrie, „Gott Vater in Ewigkeit“, BWV 672

Christe, aller Welt Trost, BWV 673

Kyrie, „Gott heiliger Geist“, BWV 674

Gott in der Höh´sei Ehr, BWV 676

Dies sind die heil´gen zehn Gebot´, BWV 679

Wir glauben all´an einen Gott Schöpfer, BWV 680

Vater unser im Himmerlreich, BWV 682

Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684

Aus tiefer Not schrei´ ich zu dir, BWV 686

Jesus Christus, unser Heiland, BWV 688

Fuga a 5 con pedale pro Organo pleno, BWV 552/2
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∫ 51téma KOUZLO ČÍSEL

čt 21 06 ∫ thu
Třebíč

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

Hana Blažíková ∫ gotická harfa, zpěv ∫ Gothic harp, voice

CANTIGAS DE SANTA MARIA
Alfonso X. řečený Moudrý: Písně o Svaté Marii 

∫ Alfonso X called the Wise: The Songs of Holy Mary 
Cantiga 340: Virgen, madre groriosa

Cantiga 1: Des oge mais quer eu trobar

Cantiga 76: Quen as sas fi guras

Cantiga 18: Por nos de dulta tirar 

Cantiga 105: Gran piadad´ et merce

Cantiga 7: Santa Maria amar

Cantiga 295: Que por al non devess 

Cantiga 320: Santa Maria leva

Cantiga 213: Quen serve Santa Maria

Cantiga 127: Non pod´ome pela Virgen

Cantiga 380: Sen calar

Cantiga 383: O ff ondo do mar

Cantiga 85: Pera toller gran perfi a

Cantiga 10: Rosa das rosas

Cantiga 166: Como poden per sas culpas
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∫ 52 CONCENTUS MORAVIAE

čt 21 06 ∫ thu
Břeclav

kostel Navštívení Panny Marie, 19:30 hod.

∫ Church of the Visitation of the Virgin Mary, 7:30 pm

MUŽSKÝ SBOR SV. EFRAIMA 
∫ ST. EFRAIM MALE CHOIR 

Tamás Bubnó ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader
István Viszló, Donát Varga, Sebestyén Szabó, Attila Szilágyi, Bertalan Nagy, 

Zoltán Gavodi, András Hajnal, Lőrinc Bubnó ∫ tenor

György Philipp, Márk Bubnó, Kornél Pechan, Béla Laborfalvi Soós, 

Péter Cser, György Silló, László Domahidy ∫ bas ∫ bass

OD JEDNÉ DO DVANÁCTI – ČÍSLA, ZVONY, MODLITBY 

∫ FROM ONE TO TWELVE – NUMBERS, BELLS AND PRAYERS
gregoriánský zpěv ∫ Gregorian chant: Puer natus est 
románský zpěv ∫ Romanian chant: La Vitleem 

Codex Sanblasianus: Veni pater Divine – Veni Sancte Spiritus 

ruský rukopis, 17. stol. ∫ Russian manuscript, 17th century: Dostoino jest 

Ferenc Liszt: Mihi autem adhaerere, žalm 73 ∫ psalm 73
Pavel Česnokov: Zhertva vechernaja, žalm 140 ∫ psalm 140
protestantský graduál z Eperjes 

∫ Protestant Gradual Book of Eperjes: Ma Krisztus győzedelmes lött 
Igor Stravinskij – Carlo Gesualdo: Illumina nos 

Béla Bartók: Est

William Byrd: Domine quis habitavit 

Sergej Rachmaninov: Hexapsalmos 

Péter Zombola: Otche nash

Tamás Bubnó: Könyörülj rajtam, Isten
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∫ 53téma KOUZLO ČÍSEL

pá 22 06 ∫ fri
Tišnov

Předklášteří u Tišnova, Porta coeli, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod. 

∫ Předklášteří u Tišnova, Porta coeli, Basilica of the Assumption 
of the Virgin Mary, 7:30 pm

I FAGIOLINI
Anna Crookes ∫ soprán ∫ soprano
Kirsty Hopkins ∫ soprán ∫ soprano
Clare Wilkinson ∫ mezzosoprán ∫ mezzo-soprano
Robert Hollingworth ∫ kontratentor, umělecký vedoucí ∫ countertenor, director
Nicholas Hurndall Smith ∫ tenor

Christopher Bowen ∫ tenor

Christopher Adams ∫ bas ∫ bass
Graham Bier ∫ bas ∫ bass

HUDBA NEBESKÝCH SFÉR ∫ THE MUSIC OF THE SPHERES
William Byrd: Ad Dominum cum tribularer

Thomas Tallis: O sacrum convivium

Jacob Clemens non Papa: Qui consolabatur

Hildegard von Bingen: O virga ac diadema

Josquin des Prez: Agnus Dei z ∫ from „Missa L’homme armé sexti toni“ 

Nicolas Gombert: Lugebat

Hildegard von Bingen: O viridissima virga, ave

Orlando di Lasso: Prophetiae Sibyllarum

Giaches de Wert: Vox in Rama

Steve Martland: Skywalk

Don Fernando de las Infantas: Loquebantur varris linguis 
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∫ 54 CONCENTUS MORAVIAE

so 23 06 ∫ sat
Valtice

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16:30 hod. 

∫ Church of the Assumption of the Virgin Mary, 4:30 pm

Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho 

∫ Under the auspices of Vojtěch Cikrle, the Bishop of Brno

I FAGIOLINI
s účastníky hudební dílny pro vokalisty 

∫ with participants of the workshop for vocalists
Robert Hollingworth ∫ dirigent ∫ conductor

Alessandro Striggio: Missa „Ecco si beato giorno“ pro 40 hlasů ∫ in 40 parts
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∫ 55téma KOUZLO ČÍSEL

ne 24 06 ∫ sun
Velké Meziříčí

zámek, Zámecká jídelna, 19:30 hod. ∫ Chateau, Dining Room, 7:30 pm

V rámci 6. ročníku Evropského festivalu fi lozofi e na téma „Etika a morálka“

∫ Within the 6th European Festival of Philosophy on the theme 
"Ethics and Morality"

Sophia Jaff é ∫ housle ∫ violin

ZÁZRAKY HUDEBNÍCH MNOŽIN 
∫ THE MIRACLES OF MUSICAL SETS
Heinz Ignaz Biber: Passacaglia

Johann Sebastian Bach: Partita d moll BWV 1004 ∫ Partita in D minor BWV 1004
Béla Bartók: „Tempo di Ciaccona“ ze sonáty pro sólové housle 

∫ from sonata for solo violin
Eugène Ysaÿe: Sonáta č. 3 op. 27 „Balada“ ∫ Sonata No. 3 Op. 27 "Ballade"
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∫ 56 CONCENTUS MORAVIAE

po 25 06 ∫ mon
hrad Pernštejn

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

COLLEGIUM 1704
Václav Luks ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader
Raff aella Milanesi ∫ soprán ∫ soprano
Anna Fusek ∫ fl étna ∫ fl ute

ACADEMIA ARCADIA
Alessandro Scarlatti: Concerto g moll pro fl étnu, 2 housle a basso continuo 

∫ Concerto in G minor for fl ute, 2 violins and basso continuo
Georg Friedrich Händel: „Languia di bocca lusinghiera“ HWV 123, 

kantáta pro soprán, fl étnu a basso continuo 
∫ Cantata for soprano, fl ute and basso continuo
Arcangelo Corelli: Sonáta a 3 č. 1 op. 3 pro 2 housle a basso continuo 
∫ Sonata a 3 No. 1 Op. 3 for 2 violins and basso continuo  
Francesco Gasparini: Cantata Quarta ze sbírky Cantate da camera 

pro soprán a basso continuo 
∫ from the collection Cantate da camera for soprano and basso continuo
Arcangelo Corelli ∫ Francesco Geminiani: Concerto č. 4 F dur pro fl étnu, 

2 housle, violu a basso continuo 

∫ Concerto No. 4 in F major for fl ute, 2 violins, viola and basso continuo
Alessandro Scarlatti:  „Ardo è ver, per te d‘amore“, kantáta pro soprán, 

fl étnu a basso continuo 
∫ Cantata for soprano, fl ute and basso continuo
Georg Friedrich Händel: „Lascia omai le brune vele“, árie z kantáty 
∫ Aria from Cantata Delirio amoroso HWV 99  
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∫ 57téma KOUZLO ČÍSEL

út 26 06 ∫ tue
Slavkov u Brna

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

Pod záštitou Evropské asociace festivalů 

∫ Under the auspices of the European Festivals Association

WROCŁAW BAROQUE ORCHESTRA
Jarosław Thiel ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader

TŘIKRÁT V JEDNOM DNI ∫ THREE TIMES IN ONE DAY
Joseph Haydn: 

Symfonie D dur „Ráno“, Hob. I:6 ∫ Symphony in D major „Morning“, Hob. I:6
Symfonie C dur „Poledne“, Hob. I:7 ∫ Symphony in C major „Noon“, Hob. I:7
Symfonie G dur „Večer“, Hob. I:8 ∫ Symphony in G major „Evening“, Hob. I:8
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∫ 58 CONCENTUS MORAVIAE

st 27 06 ∫ wed
Mikulov

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

ZEFIRO TORNA
Els Van Laethem ∫ soprán, trombón ∫ soprano, trombone
Jowan Merckx ∫ fl étny, crumhorn, dudy, bicí nástroje 

∫ fl utes, crumhorn, fl ugelhorn, bagpipe, percussion
Philippe Laloy ∫ sopránsaxofon, altový crumhorn, basová fl étna 

∫ soprano saxophone, alto crumhorn, bass fl ute
Gwen Cresens ∫ bandoneon, akordeon ∫ bandoneon, accordion
Vincent Noiret ∫ kontarbas ∫ double bass
Jurgen De bruyn ∫ renesanční loutna, arciloutna, umělecký vedoucí 

∫ renaissance lute, archlute, artistic leader

ACH, SVĚTE ZASLEPENÝ! ∫ OH, BLINDED WORLD!
Jacopo da Bologna: O cieco mondo 

Els Van Laethem: Di morte certo

Els Van Laethem: La gola

Jacob Clemens non Papa: Blason du laid tétin 

Jowan Merckx: Jade

Els Van Laethem: Huc huc

Gwen Cresens: Da’s sport

Cristóbal de Morales: Offi  cium defunctorum 

Cypriano de Rore: Calami sono ferentes 

Johannes Ciconia: Con lagreme bagnandome el viso 

Jowan Merckx: De bekendste vreemde ∫ Perte totale 

Jowan Merckx: Digging Evenings

Georges Brassens: Le blason
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∫ 59téma KOUZLO ČÍSEL

čt 28 06 ∫ thu
Telč

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

ZEFIRO TORNA
Els Van Laethem ∫ soprán, trombón ∫ soprano, trombone
Jowan Merckx ∫ fl étny, crumhorn, dudy, bicí nástroje 

∫ fl utes, crumhorn, fl ugelhorn, bagpipe, percussion
Philippe Laloy ∫ sopránsaxofon, altový crumhorn, basová fl étna 

∫ soprano saxophone, alto crumhorn, bass fl ute
Gwen Cresens ∫ bandoneon, akordeon ∫ bandoneon, accordion
Vincent Noiret ∫ kontarbas ∫ double bass
Jurgen De bruyn ∫ renesanční loutna, arciloutna, umělecký vedoucí 

∫ renaissance lute, archlute, artistic leader

ACH, SVĚTE ZASLEPENÝ! ∫ OH, BLINDED WORLD!
Jacopo da Bologna: O cieco mondo 

Els Van Laethem: Di morte certo

Els Van Laethem: La gola

Jacob Clemens non Papa: Blason du laid tétin 

Jowan Merckx: Jade

Els Van Laethem: Huc huc

Gwen Cresens: Da’s sport

Cristóbal de Morales: Offi  cium defunctorum 

Cypriano de Rore: Calami sono ferentes 

Johannes Ciconia: Con lagreme bagnandome el viso 

Jowan Merckx: De bekendste vreemde ∫ Perte totale 

Jowan Merckx: Digging Evenings

Georges Brassens: Le blason
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∫ 60 CONCENTUS MORAVIAE

pá 29 06 ∫ fri
Rájec-Jestřebí

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

CORDARTE
Daniel Deuter ∫ housle ∫ violin
Heike Johanna Lindner ∫ viola da gamba

Markus Märkl ∫ cembalo ∫ harpsichord

STYLUS PHANTASTICUS

FANTAZIE KÓDOVANÁ ČÍSLY ∫ FANTASY ENCODED WITH NUMBERS
Dario Castello: Sonata primo e seconda

Michelangelo Rossi: Toccata terza 

Biagio Marini: Sonata terza

Dario Castello: Sonata quarta 

Richardo Rogniono: Diminuce na madrigal 

∫ Diminution on the madrigal „Anchor che col Partir“ 
Antonio Bertali: 

Sonata à due d moll ∫ Sonata à due in D minor 
Sonáta e moll ∫ Sonata in E minor 
Michelangelo Rossi: Toccata septima 

Dario Castello: Sonata ottava

Girolamo Frescobaldi: Toccata Nona

Giovanni Antonio Pandolfi  Mealli: Sonáta ∫ Sonata „La Castella”
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∫ 61téma KOUZLO ČÍSEL

so 30 06 ∫ sat
Ivančice

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod. 

∫ Church of the Assumption of the Virgin Mary, 7:30 pm

Slavnostní závěrečný koncert ∫ Ceremonial closing concert
Koncert k výročí 800 let vzniku města Ivančice 

∫ Concert celebrating 800th anniversary of the foundation of the town Ivančice

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová ∫ umělecká vedoucí ∫ artistic leader
Simona Houda–Šaturová ∫ soprán ∫ soprano

GLORIA
Georg Friedrich Händel: 

Concerto grosso G dur, op. 3 č. 3 ∫ Concerto grosso in G major Op. 3. No. 3
Gloria

Johann Sebastian Bach: 

„Quia respexit“ z ∫ from Magnifi cat

Ricercare a 3

Antonio Vivaldi: „Gloria“ z ∫ from Laudate Pueri RV 601 

Johann Sebastian Bach: „Schaff e können“ BWV 208 

Georg Friedrich Händel: „Oh, had I Jubal‘s Lyre“ z ∫ from Joshua HWV 64

Johann Sebastian Bach: „Süsser Trost“ z Kantáty BWV 151 

∫ from Cantata BWV 151
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∫ 62 CONCENTUS MORAVIAE

Klub přátel festivalu Concentus Moraviae∫

Vážení přátelé,

máte zájem podílet se na rozvoji hudebního 

dění na jižní Moravě a na Vysočině? Chtěli 

byste podpořit aktivity festivalu Concentus 

Moraviae, který již více než patnáct let oživuje 

historické prostory regionu prostřednictvím 

koncertů klasické hudby i hudby jiných žánrů? 

Nabízíme Vám možnost stát se členy 

Klubu Concentus Moraviae. Svým členstvím 

podpoříte festival a zároveň máte možnost 

využívat pestré výhody s členstvím spojené. 

Výše Vašeho příspěvku určí kategorii Vašeho 

členství a s ní spojené benefi ty. Pokud byste 

se chtěli benefi tů vzdát a fi nanční částku 

darovat, vystavíme Vám potvrzení o darování 

a pak si můžete o darovanou částku snížit 

daňový základ. 

Kategorie členství

Člen  500 Kč – 1 499 Kč

Dárce  1 500 Kč – 4 999 Kč

Patron  5 000 Kč – 9 999 Kč

Mecenáš  10 000 – 19 999 Kč

Anděl  20 000 Kč a více

podrobné informace o kategoriích členství 

na www.concentus-moraviae.cz

Jak se stát členem klubu přátel MHF 

Concentus Moraviae?

1. Zvolte jednu z uvedených kategorií 

členství a formu registrace

a) vyplněním online formuláře na webových 

stránkách festivalu

b) osobní registrací v kanceláři 

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 členských 

příspěvků Vám na uvedenou adresu zašleme 

členskou kartu Klubu přátel festivalu, která 

Vás okamžitě opravňuje k čerpání Vašich 

členských výhod a benefi tů

V případě dotazů se obraťte na: 

Mezinárodní centrum slovanské hudby 

Brno, o.p.s., Monika Nilašová 

Polní 6, 639 00 Brno

tel: 542 210 713

e-mail: monika@concentus-moraviae.cz
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Zefiro Torna
19:30 hod.
zámek, Divadelní sál
Ach světe zaslepený

Koncert se koná 
ve spolupráci
s MHF 13 měst
Concentus Moraviae

Venice Baroque
Consort
Anna Fusek
19:00 hod.
zámek, Divadelní sál
A. Vivaldi, T. Albinoni,

G. P. Telemann

Škampovo 
kvarteto
19:00 hod. 
zámek, Divadelní sál
J. Haydn, P. Fischer, 

A. Dvořák

Ondřej Havelka
a jeho
Melody Makers
19:30 hod.
nádvoří zámku
Speciální program 

pro festival

Pacora Trio
19:00 hod.
nádvoří zámku
Skladby z nového 

CD Fugit Hora

www.krajinahudby.cz

čtvrtek

23. 8.
čtvrtek

28. 6.
neděle

26. 8.
sobota

25. 8.
pátek

24. 8.

festival Krajina hudby

2012 / Telč
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∫ 68 CONCENTUS MORAVIAE

Fotoohlédnutí za XVI. ročníkem festivalu 

Concentus Moraviae, téma České sny

∫ Images of the 16th Concentus Moraviae Festival,
themeCzech Dreams 

28 05 – 25 06 2011

∫

foto ∫ photo ∫ Jiří Sláma
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∫ 69téma KOUZLO ČÍSEL
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∫ 70 CONCENTUS MORAVIAE
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∫ 71téma KOUZLO ČÍSEL
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∫ 72 CONCENTUS MORAVIAE

Concentus Moraviae 2013

Italské slunce

∫

„Určitě není místa na tomto světě, které 
by cestujícímu připravilo větší radosti 
a užitku než Itálie. Tvář této země je tak 
pozoruhodná a příroda tak kouzelná, že 
bychom stěží hledali v Evropě zemi jí rovnou. 
Je velkou školou hudby a malířství a skrývá 
nejušlechtilejší díla architektury a stavebnictví 
od antiky až po současnost.“ Těmito slovy 
oslavuje anglický básník Joseph Addison 
(Remarks on Several Parts of Italy etc., 
1705) zemi, která od nepaměti platila za 
kolébku evropského umění. Pro hudebníka 
sedmnáctého a osmnáctého století byla 
Itálie zemí zaslíbenou a studijní cesta 
do Itálie povinným odstavcem v životopise 
každého skladatele, který chtěl v očích 
svých současníků něco znamenat. 

V čem ale spočívá ono kouzlo, které stojí 
u zrodu italského spirito? Z jakých ingrediencí 
se skládá tajemná italská receptura? Je to 
snad směs rozmanitého půvabu přírody, 
nesmazatelných stop dějin, středozemního 
vánku a smyslné radosti ze života hýčkané 
jižním sluncem…? Nemusíme najít odpověď 
na všechny otázky. Postačí, když se 
prostřednictvím hudby zrozené pod italským 
sluncem rozzáří srdce návštěvníků koncertů 
18. ročníku festivalu Concentus Moraviae.   

Výčet jmen italských skladatelů, kteří 
významně ovlivnili evropskou hudbu, by byl 
velmi dlouhý. Jedno jméno však bude zaujímat 
v dramaturgii festivalu čestné místo. V roce 

2013 si připomeneme dvojnásobné výročí 
skladatele, který sedí na nejvyšším stupni 
Parnasu italských barokních skladatelů, 
Arcangela Corelliho (1753-1713). Harmonická 
jednota a dokonalá estetická vyváženost 
Corelliho hudby se stala pro budoucí generace 
synonymem absolutní hudební krásy, kterou 
stojí za to i po 300 letech připomínat.

Již od středověku nahlížela Evropa s obdivem 
přes hradbu Alp a v době baroka dosáhl vliv 
Itálie na evropskou hudbu svého vrcholu. 
Sledování italské stopy, která se hluboce 
otiskla také na území Čech a Moravy, stejně 
jako sledování stop našich skladatelů 
působících v Itálii, je důležitou součástí 
dramaturgie festivalových koncertů.

Jižní Morava má charakterem krajiny, 
kulturním bohatstvím i životním stylem blízko 
k italskému duchu. Proto věřím, že italské 
slunce se bude na návštěvě na Moravě cítit 
tak trochu jako doma.

Václav Luks
dramaturg

 

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

Václav Luks
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∫ 73téma KOUZLO ČÍSEL

Concentus Moraviae 2013

Italian Sun

∫

“There is certainly no place in the world, 
where a man may travel with greater pleasure 
and advantage, than in Italy. One fi nds 
something more particular in the face of the 
country, and more astonishing in the works 
of nature, than can be met with in any other 
part of Europe. It is the great school of music 
and painting, and contains in it all the noblest 
productions of statuary and architecture, both 
ancient and modern.” That was how the English 
poet Joseph Addison (Remarks on Several Parts 
of Italy etc., 1705) celebrated the country which 
has been considered the cradle of European 
art since time immemorial. For a musician of 
the seventeenth and eighteenth century, Italy 
was the Promised Land and a study trip to 
Italy was a compulsory entry in the curriculum 
vitae of every composer who wanted to mean 
something in the eyes of his contemporaries.

But what lies at the heart of the magic which 
was there at the birth of the Italian spirito? 
What ingredients can be found in the secret 
Italian recipe? Is it the mixture of the diverse 
grace of the nature, the indelible traces of 
history, the Mediterranean breeze and the 
sensual joy of life pampered by the southern 
sun …? We do not have to fi nd the answer to 
all these questions. It is enough, if the hearts 
of the visitors to the concerts of the 18th year 
of Concentus Moraviae Festival are lit up by 
music which was born under the Italian sun.   

The list of names of Italian composers 
who have signifi cantly infl uenced European 
music would be very long. One name will, 
however, have the place of honour in the 
festival’s dramaturgy. In 2013, we will recall 
the dual anniversary of a composer who 
sits at the highest level of the Parnassus 
of Italian baroque composers, Arcangelo 
Corelli (1753—1713). The harmonic unity and 
perfect aesthetic balance of Corelli’s music has 
become a synonym for absolute beauty which 
is worth recalling even after 300 years.

Europe has looked to Italy with admiration 
across the bulwark of the Alps ever since the 
Middle Ages and during the baroque period 
Italy’s infl uence on European music reached 
its peak. Following the Italian traces which left 
a deep imprint on the territories of Bohemia and 
Moravia, as well as the traces of our composers 
who were active in Italy is an important part 
of the dramaturgy for the festival’s concerts.

South Moravia has the character 
of a landscape, a cultural heritage and 
a lifestyle in the Italian spirit. I therefore believe 
that the Italian sun will at least feel a little 
at home on a visit to Moravia.

Václav Luks
the dramaturge

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

Evaristo Baschenis (1617-1677) 
 zátiší s hudebními nástroji 

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

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

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby

fo
to

 ©
 E

st
he

r H
aa

se
/D

G

2012_05_18_KATALOG.indd   802012_05_18_KATALOG.indd   80 21.5.2012   11:22:5421.5.2012   11:22:54



Výstupní 6, 101 00 Praha 10

tel.: 226 201 630, kristian@kristian.cz

www.kristian.cz 
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∫ 82 CONCENTUS MORAVIAE

XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 

FESTIVAL 13 MĚST

17TH INTERNATIONAL MUSIC 

FESTIVAL OF 13 TOWNS

téma KOUZLO ČÍSEL
theme MAGIC OF NUMBERS

02  06  —  30  06  2012
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∫ 83téma KOUZLO ČÍSEL

Festivalová města

Hlavní silniční směry
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∫ 84 CONCENTUS MORAVIAE

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

První písemná zmínka o Boskovicích 
se vztahuje k 26. srpnu 1222. K tomuto 
datu je Jimram z Boskovic (Emmeramus 
de Bozcowic) uveden jako svědek na 
listině vydané v Olomouci českým králem 
Přemyslem Otakarem I. pro řád Německých 
rytířů. Jako městečko vystupují Boskovice 
v písemných pramenech od 2. poloviny 
15. století. V těžké době po vyhnání 
z moravských královských měst 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, 
sídlo posledních majitelů panství rodu 
Mensdorff -Pouilly, kteří převzali boskovické 
panství v padesátých letech 19. století. 
Boskovický erb - bílý hřeben o sedmi špicích 
na červeném štítě – je doložen z roku 1567.

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 poloviny 
13. století a v 18. století bylo šlechtické sídlo 
opuštěno. Z původně mohutné stavby se 
dochovalo torzo hradního paláce nabízející 
impozantní výhled do zdejší malebné krajiny. 
Technickou zajímavost představuje 

26 metrů hluboká studna poháněná 
dřevěným šlapacím kolem. 

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

Empírový skleník u zámku s prosklenými 
arkádami a kruhovým bazénkem byl vystavěn 
v letech 1826 - 1829 na místě vyhořelých 
panských ovčínů a určen pro pěstování 
teplomilných rostlin. V současné době slouží 
jako kulturní a společenské centrum. V dolní 
části Masarykova náměstí se nachází kostel 
sv. Jakuba st. se 41 m vysokou věží. První 
písemná zmínka je z roku 1346. V presbytáři 
se nachází několik renesančních a raně 
barokních náhrobků vlastníků boskovického 
panství. Sedmimetrový pozdně renesanční 
náhrobek Zástřizlů je nejvyšší na Moravě. 
V kostele se koná během roku řada koncertů.

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

V roce 2012 proběhnou oslavy 790. výročí 
první písemné zmínky o Boskovicích. Muzeum 
Boskovicka a Město Boskovice ve spolupráci 
s dalšími organizacemi ve městě připravily 
k tomuto výročí sérii doprovodných akcí. 
Mezi tradiční akce města patří Festival 
Boskovice konaný v roce 2012 od 5. do 8. 7., 
srpnový festival IBERICA a Husí slavnosti, 
jejíž 9. ročník proběhne 22. a 23. 9.

Boskovice

02 06
18 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 off ers things which you cannot fi nd 
elsewhere – the unique combination of a castle 
and a château, one of the most interesting 
Jewish quarters in the Czech Republic, unique 
Empire-style structures and interiors and 
a Western town. However, the castle, château, 
Jewish cemetery and the churches are not 
only witnesses to the town’s rich history, but 
they also come to life every year with a number 
of cultural and social events.

In the 13th century, a market settlement was 
established under the newly established gothic 
castle. Boskovice was mentioned in written 
sources as a small town from the 2nd half 
of the 15th century. A Jewish settlement also 
arose here during the diffi  cult period of the 
expulsion of Jews from Moravian towns and 
it subsequently became one of the most 
signifi cant such settlements in Moravia 
over the course of the next century. In 1819-
1826, the decommissioned monastery was 
rebuilt as an Empire-style château and as 
the seat of the last owners of the estate, 
the House of Mensdorff -Pouilly, which took 
over the Boskovice estate in the 1850s. 
The coat-of-arms of Boskovice (a white ridge 
with seven peaks on a red background) has 
been documented from 1567.

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 of the 13th century. The aristocratic 
seat was abandoned in the 18th century. 
Only the torso of the castle palace, which 

off ers 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 structure 
was written almost one and a half centuries 
earlier. The château was returned to its original 
owners, the House of Mensdorff -Pouilly after 
1991. The interiors house a historical exhibition 
with unique fi ttings, 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 fi rst written mention 
comes from 1346. The presbytery is home 
to several renaissance and early baroque 
tombs of the owners of the Boskovice estate. 
The seven-metre late renaissance tomb of 
the House of Zástřizly is the largest in Moravia. 
A number of concerts are held in the church 
during the year. 

The maior synagogue is the only preserved 
synagogue in the Boskovice Jewish town. 
Its foundations date from 1639. In 2002, 
the synagogue was opened to the public 
after general reconstruction work. It houses 
a permanent exhibition on the Jewish Quarter 
in Boskovice which documents the history 
of the local Jewish community.

In 2012, the 790th anniversary of the fi rst 
written mention of Boskovice will be celebrated. 
Museum of Boskovicko and City of Boskovice 
in collaboration with other loval organizations 
have prepared for this anniversary a series 
of events.
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Břeclav leží na řece Dyji v nejjižnějším cípu 
Moravy, u hranic se Slovenskem a Rakouskem. 
Své jméno získala po knížeti Břetislavovi 
z rodu Přemyslovců, avšak její historické 
kořeny sahají mnohem hlouběji. V 8. století 
zde Slované založili rozsáhlé hradisko, které 
patřilo k nejvýznamnějším na velkomoravském 
území. V polovině 11. století zde Přemyslovci 
vybudovali pohraniční hrad, který měl chránit 
vstup do země. K velkému hospodářskému 
rozmachu obce došlo zejména po příjezdu 
prvního vlaku z Vídně v roce 1839. Břeclav 
se zakrátko stala prvním železničním uzlem 
v monarchii a v roce 1872 byla císařským 
dekretem povýšena na město.

Dnešní Břeclav má asi 25.000 obyvatel, 
4 městské části (Břeclav, Starou Břeclav, 
Poštornou a Charvátskou Novou Ves) 
a je moderním městem ležícím na významné 
silniční i železniční křižovatce. Ačkoli 
se nemůže pochlubit velkým množstvím 
památek, má návštěvníkům jistě co nabídnout. 
Za zhlédnutí stojí církevní, židovské 
i jiné budovy, které dokumentují zdejší 
bohatou historii. 

Milovníci přírody ocení, že Břeclav je 
obklopena jedinečnými lužními lesy, které 
v Evropě nemají obdoby. Krajina se zbytkem 
přirozených lužních porostů pralesovitého 
charakteru zasahuje až k soutoku řek Moravy 
a Dyje. Vidět zde můžete prastaré solitérní 
duby, vzácné ptáky i rostlinstvo. K překrásným 
místům v okolí Vás dovedou naučné 
stezky a cyklostezky, které jsou vzhledem 
k rovinatému terénu nenáročné a vhodné 
pro všechny věkové kategorie. Břeclav bývá 
nazývána srdcem Podluží a žije bohatým 
folklorním životem – v zimě poštorenským 
fašankem, přes léto lidovými krojovými 
zábavami, na podzim Svatováclavskými 
slavnostmi a poté tradičními hody 
v jednotlivých městských částech. 
V průběhu roku jsou pořádány nejrůznější 
koncerty, výstavy a představení.

Novogotický kostel Navštívení Panny 
Marie v Poštorné, jedna z nejvýznamnějších 
a nejpozoruhodnějších novogotických staveb 
u nás, byl dokončen v r. 1898, a na jeho 
stavbu bylo použito na 200 druhů  typických 
režných cihel, tvarovek a glazovaných 
křidlic. Veškerý materiál pocházel z místní 
knížecí cihelny. Historizující cihlová stavba 
z režného zdiva s převahou novogotických 
prvků stojí na volném prostranství. Nad 
vchodem do kostela se nachází socha Ježíše 
Krista v nadživotní velikosti, jejímž autorem 
je Josef Beyer. Presbytář je prolomen čtyřmi 
okny s vitrážemi zobrazujícími sv. Josefa, 
P. Marii, sv. Jana Křtitele a sv. Vavřince. 
Boční oltář P. Marie, Božského srdce 
a Božího hrobu jsou dílem tyrolského umělce 
Ferdinanda Stufl ersera. Sochy zhotovili 
neznámí vídeňští sochaři, vitráže jsou dílem 
mnichovské školy, autorem malířské výzdoby 
je již zmíněný Josef Beyer. Novinkou je 
zpřístupnění vyhlídkové věže, která nabízí 
atraktivní pohled na město.

Kulturní akce v roce 2012, v roce kdy 
město slaví 140. výročí povýšení na město:
∫ květen – tradiční Otvírání Lichtenštejnské 
cyklostezky 
∫ 21.-23. 9.  Břeclavské svatováclavské 
slavnosti a Dětský folklórní festival  
∫ tradiční krojované hody – Poštorná 
(14.-15.10.), Charvatská Nová Ves (7.-8.10.), 
Stará Břeclav (11.-12.11.)
∫ listopad – svátek všech hudců a jejich 
příznivců Hudecké dny  

Břeclav

21 06

www.breclav.eu
www.farnost.postorna.cz
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Břeclav lies on the Dyje River at the 
southernmost tip of Moravia, near the border 
with Slovakia and Austria. It was named after 
Prince Břetislav from the House of Premyslid, 
but its historical roots stretch back much 
further. In the 8th century, Slavs established 
an extensive fortifi ed settlement there which 
was one of the most signifi cant settlements 
in the territory of the Great Moravian Empire. 
In the mid-11th century, the Premyslids built 
a border castle there which was supposed 
to protect the entry into the country. The 
municipality especially experienced a large 
economic boom after the arrival of the fi rst train 
from Vienna in 1839. Břeclav soon became 
the fi rst railway hub in the monarchy and it 
was raised to the status of a town by imperial 
decree in 1872.

Today, Břeclav has about 25,000 inhabitants 
and 4 boroughs (Břeclav, Stará Břeclav, 
Poštorná and Charvátská Nová Ves) and it 
is a modern town lying on an important road 
and rail intersection. Despite the fact that it 
cannot boast a large number of monuments, 
it certainly has something to off er visitors. 
The churches, Jewish buildings and other 
structures which document the town’s rich 
history are worth seeing. 

Nature lovers will appreciate the fact that 
Břeclav is surrounded by unique meadow 
forests which are unmatched in Europe. The 
landscape with remainders of primeval natural 
meadow forest growth stretches all the way 
to the confl uence of the Morava and Dyje 
Rivers. You can see ancient solitary oaks and 
rare birds and plants there. Teaching trails 
and cycle trails, which are suitable for all age 
categories and are undemanding due to the 
fl at terrain, will take you to the beautiful places 
in the environs. Břeclav is usually called the 
heart of the Podluží area and it has a rich 
folklore life: the Poštorná Fasching in winter, 
folk costume celebrations during summer, 
the Saint Wenceslas Celebrations in autumn 

and then the traditional feasts in the individual 
parts of the town. Various concerts, exhibitions 
and performances are organised during the 
course of the year.

The neo-gothic Church of the Visitation 
of the Virgin Mary in Poštorná, one of the 
most signifi cant and remarkable neo-gothic 
structures in this country, was completed 
in 1898 and 200 types of typical cut bricks, 
blocks and gazed roof tiles were used in its 
construction. All of the material came from 
the local Prince’s brickworks. The historical-
styled brick structure made of cut masonry with 
a predominance of neo-gothic elements stands 
in an open area. There is a life-sized statue of 
Jesus Christ above the church which was the 
work of Josef Beyer. The presbytery is broken 
up by four windows with stained glass windows 
displaying St. Joseph, the Virgin Mary, St. John 
the Baptist and St. Lawrence. The side altar of 
the Virgin Mary, the Sacred Heart and the Tomb 
of God are the work of the Tyrol artist Ferdinand 
Stufl erser. The statues were realised by 
unknown Viennese sculptors, the stained glass 
windows are the work of the Munich school 
and the author of the painted decorations was 
the aforementioned Josef Beyer. A new feature 
is the opened lookout tower which off ers an 
attractive view of the town.

Cultural events in 2012, in the year when 
the town celebrates the 140th anniversary of its 
promotion to the status of a town:
∫ May – traditional opening of the Liechtenstein 
Cycle Trail 
∫ 21. - 23. 9.  the Břeclav St. Wenceslas 
Celebration and the Children’s Folklore Festival 
∫ traditional folk costume celebrations – 
Poštorná (14.-15.10.), Charvatská Nová Ves 
(7.-8.10.), Stará Břeclav (11.-12.11.)
∫ November – Folk Music Festival
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Město Bučovice se nachází 
v Jihomoravském kraji přibližně 40 km 
východně od Brna v údolí říčky Litavy 
a v současné době má téměř 6 500 obyvatel. 
Od 1. 1. 2003 má statut obce s rozšířenou 
působností III. stupně pro 19 obcí.

První písemné zmínky o Bučovicích jako 
městečku pocházejí z  roku 1322. Jeho dřívější 
existenci dokládá objev z konce roku 2000, 
který prokazuje, že v prostoru dnešní zámecké 
zahrady a dvora stával v 1. polovině 13. století 
velký kamenný kostel. V roce 1369 jsou 
Bučovice v písemných památkách nazývány 
přímo městečkem. Vzhledem  k tomu, že se 
majitelé často střídali, stabilizované panství 
se podařilo vytvořit až v 16. století. Bučovice 
prožívaly úspěšný rozvoj, kvetla řemesla, 
v okolí vyrostly vinice a chmelnice, bylo 
založeno 31 rybníků. V období třicetileté 
války bylo město těžce postiženo. V roce 
1631 vyhořelo a roku 1645 bylo s výjimkou 
zámku poničeno Švédy. K novému rozvoji 
města došlo v průběhu 18. a 19. století, kdy 
se zde rozšířilo tkalcovství, výroba keramiky 
a později zejména textilní průmysl, jenž 
byl ke konci století vystřídán především 
dřevařskou a nábytkářskou výrobou. Přelom 
20. a 21. století je pak spojen zejména 
s rozvojem strojírenství a na dřívější tradice 
navázala výroba netkaných textilií.  

Nejvýznamnější historickou památkou 
je zámek – národní kulturní památka – 
s francouzskou zahradou. Čistě renesanční 
budova zámku, jedinečná renesanční 
stavba na sever od Itálie, s ojedinělou 
bohatou manýristickou výzdobou interiérů, 
byla vystavěna v letech 1567 – 1582 
Janem Černohorským z Boskovic. Na nádvoří 
zámku je manýristická barokní fontána 
s postavou bakchanta. V zámku sídlí muzeum 
se stálou expozicí  o historii Bučovic a okolí.

Dalšími pamětihodnostmi jsou farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie (1637 – 1641), 
klasicistně upravený ve 20. letech 19. století, 

a  barokní sochy sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Jana Sarkandra, Strakoschův dům 
na náměstí z konce 18. století, kubistický 
Obecní dům (1913 – 1914), nyní sídlo 
Městského úřadu Bučovice, židovský 
hřbitov s náhrobky ze 17. – 20. století 
a areál Hradisko, kde jsou dochovány zbytky 
středověkých valů a příkopů, kdysi rekreační 
areál, dnes se zde nachází školy, plavecký 
bazén a sportovní hala.

V roce 2011 byly dokončeny vodní nádrže 
s biocentrem v místní části Vícemilice 
s bohatou faunou i fl órou vybízející 
k příjemným procházkám. Poloha města 
na úpatí Ždánického lesa poskytuje 
obyvatelům i návštěvníkům Bučovic bohaté 
možnosti pro pěší turistiku i cykloturistiku. 
K dispozici je hotel Arkáda, čtyři penziony 
a několik restaurací. K pořádání kulturních 
akcí, svateb či rodinných oslav lze využít sál 
Katolického domu. Město je hospodářským 
a vzdělávacím střediskem oblasti, jsou zde 
dvě základní a dvě střední školy – gymnázium 
(v roce 2002 oslavilo 100. výročí založení) 
a obchodní akademie (v témže roce 50. výročí 
založení). V Bučovicích sídlí i vojenský útvar. 
V roce 2004 byl otevřen nový plavecký bazén 
v areálu základních škol a sportovní areál 
v Hájku, jehož součástí jsou tenisové kurty 
a fotbalové hřiště s restaurací a vyhřívané 
koupaliště s toboganem. Návštěvníci 
Bučovic mohou využít místní fi tcentrum 
a bowlingovou dráhu. 

Bučovice

10 06

www.bucovice.cz
www.bucovice-zamek.cz
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The town of Bučovice is located in the South 
Moravian Region, approximately 40 km to the 
east of Brno in the valley of the Litava River and it 
currently has almost 6,500 inhabitants. It has had 
the status of a municipality with level III extended 
authority for 19 municipalities since 1. 1. 2003.

The fi rst written mention of Bučovice as 
a township dates from 1322. However, its 
earlier existence has been substantiated by an 
archaeological fi nding from the end of 2000 
which has proven that a large stone church stood 
in the area of the current chateau garden in the 
1st half of the 13th century. In 1369, Bučovice was 
directly listed as a township in written records. 
Given the fact that it often changed owners, 
a stable estate was created as late as in the 
16th century. Bučovice went through a period 
of successful development, crafts bloomed, 
vineyards and hop-fi elds were planted in the 
environs and 31 fi shponds were established. 
The town was seriously aff ected during the 
period of the Thirty Years War. It burnt down in 
1631 and in 1645 everything except the chateau 
was destroyed by the Swedes. A new period 
of development occurred in the town during 
the course of the 18th and 19th centuries when 
the weaving industry, ceramic production and 
later especially the textile industry grew up and 
were then replaced mainly with the timber and 
furniture making industries at the end of the 
century. At the turn of the 20th and 21st centuries, 
the town was mainly associated with the 
development of engineering and the production 
of non-woven fabrics following on from the earlier 
tradition.  

The most signifi cant historical monument is 
the chateau (a national cultural monument) with 
a French garden. The purely renaissance building 
of the chateau, a unique renaissance structure 
to the north of Italy with unique rich mannerist 
interior decorations, was built in 1567 – 1582 
by Jan Černohorský of Boskovice. The chateau 
courtyard is home to a mannerist baroque 
fountain with a fi gure of Bacchus. The chateau 

houses a museum with a permanent exhibition 
of the history of Bučovice and its environs.

Other monuments include the Parish 
Church of the Assumption of the Virgin Mary 
(1637 – 1641), which was renovated in the 
classicist style in the 1920s, and baroque statues 
of St. John of Nepomuk and St, John Sarkander, 
the Strakosch House on the square dating from 
the end of the 18th century, the cubist Municipal 
House (1913 – 1914) which is now the seat of 
the Bučovice Municipal Authority, the Jewish 
cemetery with gravestones from the 17th – 20th 
century and the Hradisko facility which includes 
the preserved remains of medieval ramparts and 
moats, was once a recreational area and is now 
home to schools, the swimming pool and the 
sports hall.

In 2011, a water reservoir with a bio-centre was 
completed in the local area of Vícemilice with rich 
fl ora and fauna which off ers many pleasant walks. 
The town’s position at the foothills of the Ždánice 
Forest provides the inhabitants and visitors to 
Bučovice with abundant options for hiking and 
cycling. The town includes the Hotel Arkáda, 
four guesthouses and several restaurants. It is 
possible to use the hall in the Catholic House 
for holding cultural events, weddings and family 
celebrations. The town is an economic and 
educational centre for the area. There are two 
primary schools and two secondary schools – 
a grammar school (it celebrated its 100th 

anniversary in 2002) and a business academy 
(it celebrated its 50th anniversary in the same 
year). Bučovice is home to a military unit. In 
2004, a new swimming pool was opened in the 
primary school facility and a sports facility was 
opened in Hájek with tennis courts, a football 
ground, a restaurant and a heated swimming pool 
with a water slide. Visitors to Bučovice can also 
use the local gym and bowling lane. 
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Během osídlování jihovýchodní části 
Vysočiny založil šlechtický rod erbu zubří 
hlavy, páni z Medlova, své správní středisko 
na bystřině. Od ní se odvíjí jméno města, 
ve starých pramenech jmenované Říčka, 
místními obyvateli nazývané Bystřička. 
Počátky města spadají až 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 datu 
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. Postupný útlum těžební činnosti 
a bohužel i zánik několika významných 
průmyslových podniků v porevoluční době 
vede k tomu, že se Bystřice znovu stává 
poklidným městečkem na okraji Vysočiny, 
které se může stát velmi dobrým výchozím 
bodem pro poznávání této části země.

Vzhledu města dominují 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 plní 
již takřka dvě století roli hřbitovního kostela. 
Další významnou architektonickou památkou 
na náměstí je budova bývalé radnice, 
kde dnes sídlí Městské muzeum. Letopočet 
1809 na fasádě dokládá dobu vzniku radnice 
po spojení dvou starších budov. V roce 
2005 budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
a návštěvníkům nabízí řadu zajímavých 
expozic. K dalším zajímavostem náměstí patří 
kašna s plastikami sv. Cyrila a Metoděje, sloup 
se sochou Panny Marie a čtyřmi patrony města 
na podstavci. 

Novodobými symboly města se postupně 
stávají objekty sportovního a kulturního 
vyžití, zejména moderní sportovní víceúčelová 
hala a venkovní vyhřívané koupaliště se 
slanou vodou. Kulturní a společenský život 
realizuje zejména kulturní dům, městská 
knihovna, městské muzeum a galerie 
DUNA TRI. Návštěvníky města můžeme 
nalákat na přehlídku dětských pěveckých 
sborů Zpíváš, zpívám, zpíváme, koncerty 
Mezinárodního hudebního festivalu 
Concentus Moraviae, Vavřineckou pouť, 
tradiční hody s májí či turistický pochod 
„Za krásami Vysočiny“. K výletům do okolí 
Bystřicka vyzývají atraktivní historické 
dominanty – hrad Pernštejn, zříceniny hradů 
Zubštejna, Pyšolce a Aueršperka, či kostelík 
ve Vítochově a kaplička v Pivonicích. 
Rozmanitá příroda se nám ukáže v plné kráse 
při výhledu z rozhledny Karasín nebo když 
se vydáme po nově 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 Šiklova mlýna 
nedaleko Zvole. Všichni návštěvníci, kteří 
do Bystřice nad Pernštejnem zavítají 
jak za kulturou tak i za poznáním, budou 
srdečně vítáni.

Bystřice 
nad Pernštejnem

03 06
13 06

www.bystricenp.cz

2012_05_18_KATALOG.indd   902012_05_18_KATALOG.indd   90 21.5.2012   11:23:1321.5.2012   11:23:13



∫ 91téma KOUZLO ČÍSEL

During the settlement of the southeastern 
part of the Vysočina area, the aristocratic 
house with the aurochs head on its coat of 
arms, the lords of Medlov, established its 
administrative centre on a brook and it is 
from this geographical feature that the town’s 
name has been derived – in the old records 
it was called Říčka (Little River), but it was 
called Bystřička (derived from the Czech 
word for a brook) by the local inhabitants. 
The beginnings of the town date back to the 
13th century and its entire history has been 
closely associated with the nearby Pernštejn 
castle and its owners. Over the centuries, 
Bystřice became the natural centre of the area 
and the centre for trade, crafts and gradually 
also for industry. The most important date in the 
town’s history is the year 1580, when Emperor 
Rudolf II raised Bystřice to the status of a town 
and issued it with new privileges. It was upon 
this occasion that the town received its coat 
of arms: half an aurochs head and half an eagle 
with wings raised on a golden fi eld. 

In the second half of the 20th century, 
the town’s development was associated with 
the boom in the uranium industry. The gradual 
closure of mining activities and unfortunately 
also the winding up of signifi cant industrial 
enterprises in the postrevolution period led 
Bystřice to once again become a quite town 
at the edge of the Vysočina area and made it 
a very good starting point for getting know this 
part of the country. 

The town is dominated by two churches. 
The church of Saint Lawrence dating from 
the 13th century is located directly on the 
square. It was originally built in the early 
gothic style, but it has been reconstructed 
several times throughout its history and its 
current appearance is that of the baroque style. 
The Church of the Holy Trinity dating from 
1615 fulfi lled the role of the cemetery church 
for almost two centuries. A further architectural 
monument on the square is the building 

of the former town hall which is now home 
to the Town Museum. The year of 1809 on 
the facade bears witness to the date of the 
establishment of the town hall after two older 
existing buildings were joined. In 2005, the 
building underwent extensive reconstruction 
and it now off ers visitors a number of interesting 
exhibitions. The further points of interest in 
the square include the fountain with statues 
of Saints Cyril and Methodius and the column 
with the statue of the Virgin Mary and the 
town’s four patron saints on a pedestal. 

Sports and cultural buildings have gradually 
become the town’s modern symbols, especially 
the modern multipurpose sports hall and the 
outdoor heated salt water swimming pool. 
The town’s cultural and social life is especially 
provided by the cultural centre, the town 
library, the town museum and the DUNA TRI 
gallery. Visitors to the town are attracted by 
the children’s choir festival called You Sing, 
I Sing, We Sing (Zpíváš, zpívám, zpíváme), 
the concerts of the Concentus Moraviae 
International Musical Festival, the Saint 
Lawrence Fair and the traditional May banquet 
or the hike “To the Beauty of Vysočina”. 
The attractive historical monuments – the 
Pernštejn castle, the ruins of Zubštejn, Pyšolec 
and Aueršperk or the church in Vítochov 
and the chapel in Pivonice – make attractive 
destinations for hikes into the environs of 
Bystřice. The diverse nature shows itself in its 
full glory from the lookout tower of Karasín or 
along the newly opened Svratka water teaching 
trail which leads along the Vírská reservoir from 
Dalečín to Vír. Lovers of the American Wild West 
should be sure to make a trip to Šikl’s Mill at 
nearby Zvole. All visitors who come to Bystřice 
nad Pernštejnem, both for culture and to get to 
know the area, will be warmly welcomed.
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Město Hustopeče leží na jižní Moravě 
asi 30 kilometrů od Brna a se svými 6 tisíci 
obyvateli patří mezi obce s rozšířenou 
působností. Zdejší oblast se řadí ke klimaticky 
nejteplejším v České republice, což prospívá 
nejen pěstování kvalitního vína, ale také 
turistické návštěvnosti v regionu 
a u nedalekých Novomlýnských nádrží. 

Katastr města patří k nejstarším osídleným 
oblastem jižní Moravy. První písemné 
zmínky pocházejí z  poloviny 13. století, 
kdy byl majitelem města Vilém z Hustopečí. 
Významný mezník představoval rok 1572, 
kdy povýšil císař Maxmilián Hustopeče na 
město a udělil jim znak, jehož podoba zůstává 
nezměněna do současnosti. Půlený štít na 
jedné straně s větévkou révy s červeným 
hroznem a vinařským nožem. Druhá polovina 
štítu je zlatá a v ní je půl stříbrné orlice 
s červeným jazykem.

Město bylo vždy úzce spjato s vinařstvím. 
Dokazuje to nejen nejstarší hustopečská 
pečeť z roku 1322 se znaky vinařství, ale také 
fakt, že tu sídlil nejobávanější horenský 
soud. Vrcholu dosáhlo zdejší vinařství 
v 16. a v 18. století, kdy se enormní výměrou 
vinic staly Hustopeče největší vinařskou 
obcí Moravy. Přestože od tohoto zlatého 
věku tradice vinařství v Hustopečích slábne, 
nemůže se městu upřít strategická poloha 
vstupní brány do vinařské oblasti jižní 
Moravy a právem mu náleží přívlastek město 
dobrého vína. 

Na hustopečském náměstí defi luje celá 
řada staveb a objektů různých stavebních 
slohů, od renesance, baroka, novorenesance 
až po modernu. K nejzachovalejším 
reprezentantům renesanční měšťanské 
architektury ve městě patří dům U Synků, 
dostaven v roce 1579. Z průčelí fasády vyčnívá 
arkýř spočívající na dvou krakorcích, prostory 
přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou 
s lunetami. Na vnitřním nádvoří je schodiště 
s arkádami a kamenná studna o hloubce 

15,6 metrů. Rekonstrukce domu proběhla 
v letech 1989 – 2001 a v jeho prostorách našlo 
své místo Městské muzeum a galerie, Stálá 
vinařská expozice a Turistické informační 
centrum. Od roku 2007 zdobí zadní část 
nádvoří domu pískovcová zvětšenina kvasinky 
vinné. Její obvod činí 167 cm, jedná se tedy 
o největší zvětšeninu živého organizmu, 
za což náleží městu český rekord. Autorem 
návrhu je Mgr. J. Milotová a realizátorem 
T. Wech. 

S Hustopečemi je spojena celá řada 
významných osobností. Mezi mnohými 
jmenujme T. G. Masaryka, jehož rodiče jsou 
pochovaní na místním hřbitově a ve městě je 
mu věnováno již několik pamětních desek, 
unikátní nefi gurální pomník a nově také 
naučná stezka. 

K Filipu Kuberovi, advokátnímu 
koncipientovi a národnímu buditeli české 
menšiny v Hustopečích, přijížděl světoznámý 
malíř Alfons Mucha, bratr Kuberovy manželky. 
Alfons Mucha nakreslil pro hustopečské 
divadelní ochotníky oponu, vytvořil několik 
kreseb do hustopečských tiskovin vydávaných 
F. Kuberem a dokonce zapůjčil své obrazy 
pro výstavu konanou v Hustopečích. 

Město díky vinařské turistice a strategické 
poloze v blízkosti Novomlýnských nádrží 
a lednicko-valtického areálu patří mezi 
turisticky navštěvovaná místa. Návštěvníky 
láká nejen víno a okolní krajina, ale také 
občanská vybavenost. Město nabízí sportovní 
zázemí v podobě krytého bazénu, letního 
aquaparku a sportovní haly. V průběhu 
roku se ve městě koná celá řada kulturních, 
společenských a sportovních akcí. Mnohé 
z nich jsou věnované právě vínu: například 
Burčákové slavnosti v říjnu, Svatomartinské 
slavnosti v listopadu. 

Hustopeče

09 06
20 06

www.hustopece-city.cz
www.hustopecsko.net
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The town of Hustopeče lies in South Moravia, 
about 30 kilometres from Brno. It has 
6 thousand inhabitants and administratively 
it is a municipality with extended jurisdiction. 
The local area is one of the warmest climatic 
regions in the Czech Republic, which not only 
helps the cultivation of high quality grapes, 
but also contributes to the tourist visitor 
numbers in the region and at the nearby 
Novomlýnský reservoir. 

The site of the town is among the oldest 
settled areas in South Moravia. The fi rst 
written mention of the settlement dates from 
the mid 13th century when its owner was 
William of Hustopeče. An important milestone 
occurred in the year 1572 when Emperor 
Maximilian raised Hustopeče to the status of 
a town and gave the town its coat of arms which 
has remained unchanged to this day. It consists 
of a bisected shield with some red grapes on 
a vine branch and a grape knife on the fi rst half. 
The second half of the shield is golden and it 
contains half a silver eagle with a red tongue.

The town has always been closely associated 
with winemaking. This is born out not only 
by the oldest Hustopeče seal dating from 
1322 which includes symbols of winemaking, 
but also by the fact that it was once home 
to a highly feared court, whose jurisdiction 
concerned all aspects of winemaking. The local 
winemaking industry reached its apex in 
the 16th and 18th centuries, when Hustopeče 
became the largest winemaking municipality 
in Moravia thanks to the enormous area of its 
vineyards. Despite the fact that winemaking 
in Hustopeče has waned since this golden age, 
the town defi nitely still occupies a strategic 
position as the gateway to the winemaking area 
of South Moravia and it is justifi ably known as 
a town of good wine. 

The Hustopeče square is home to 
a wide range of structures and buildings 
in various architectural styles ranging 
from the renaissance to the baroque and the 

neo-renaissance and on to the modern. 
The best preserved representatives of 
renaissance urban architecture in the town 
include the U Synků House which was 
constructed in 1579. An oriel window extends 
from the façade frontage on two cantilevers 
and the ground fl oor areas are vaulted with 
a barrel vault with lunettes. The internal 
courtyard has a stairwell with porticos 
and a stone well at a depth of 15,6 metres. 
The reconstruction of the house took place 
from 1989 to 2001 and it now houses the Town 
Museum and Gallery, a permanent winemaking 
exhibition and the Tourist Information Centre. 
Since 2007, the rear section of the house’s 
courtyard has been decorated with a sandstone 
enlargement of wine yeast. Its circumference 
is 167 cm and this is therefore the largest 
enlargement of a living organism, for which 
the town is currently the holder of the Czech 
record. The piece was designed by 
Mgr. J. Milotová and it was realised by T. Wech. 

Hustopeče is associated with a large number 
of signifi cant personalities. These include 
T. G. Masaryk, whose parents are buried in 
the town cemetery, and the town is home 
to a number of memorial plaques, a unique 
non-fi gural monument and a new teaching 
trail dedicated to him. 

Thanks to wine tourism and the strategic 
position of the town near to the Novomlýnský 
reservoir and the Lednice-Valtice area, 
Hustopeče is one of the most visited tourist 
areas in the region. Visitors are not only 
attracted by the wine and the surrounding 
landscape, but also by the civic amenities. 
The town off ers sports facilities in the form of 
an indoor swimming pool, a summer aquapark 
and sports halls. A range of cultural, social and 
sports events are held in the town during the 
course of the year. Many of them are dedicated 
to wine; for example, the New Wine Celebrations 
in October and the Saint Martin’s Celebrations 
in November.
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Ivančice jsou historické město, které 
neslo dlouhou dobu přízvisko královské. 
Geologicky leží na soutoku tří řek (Jihlavy, 
Oslavy a Rokytné, které dále pokračují jako 
Jihlava), což dává okolí malebnost, kterou má 
jen několik koutů naší republiky. Historicky 
leží pak na křižovatce tří obchodních cest. 
To Ivančice formovalo celá staletí jak 
pozitivně, tak negativně do současné podoby. 
Pozitivní na této křižovatce bylo, že všechny 
karavany a kupci v Ivančicích zastavovali 
a přinášeli do města bohatství, které se 
projevovalo jeho rozkvětem. Bohužel se zde 
zastavovala také všechna vojska a armády, 
které přes Moravu a České země procházeli.

Město je výjimečné svojí historickou 
tolerancí k jednotlivým náboženským 
skupinám. V jednom místě zde žili křesťané, 
protestanti, Čeští bratří, Švýcarští bratři, Židé 
i Habáni, kteří dávali jednotlivým částem obce 
specifi cké vzezření, které můžeme obdivovat 
dodnes. Najdete zde místo, kde vznikala 
Bible Kralická, na Moravě druhý největší 
židovský hřbitov, památky po osídlení Habánů 
a křesťanské památky v podobě městské 
radnice, rodného domu Alfonse Muchy, 
staré kaple sv. Jakuba tyčící se nad městem 
nebo zajímavě umístěné kaple sv. trojice. 

Výhled na město a meandry malebné 
řeky Jihlavy můžete obdivovat ze dvou 
vyhlídkových míst. Jedním z nich je rozhledna 
Alfonse Muchy, která je součástí přírodního 
parku na Réně, nově zrekonstruovaného 
odpočinkového místa. Druhým místem 
je vyhlídkový altán na Oklikách, který 
nenabízí tak komplexní pohled na město, 
zato do přírodních krás jeho okolí. Krásným 
letním místem je pak ostrov tvořený náhonem 
a řekou u Stříbského mlýna, kde se nachází 
několik hospůdek, galerie a kavárna, o které 
si troufáme říci, že je jedna z nejmalebnějších, 
jakou jste kdy navštívili.

Pokud jste unaveni výhledy a památkami, 
můžete se osvěžit sklenkou Ivančického vína, 

protože Ivančice jsou jednou z nejseverněji 
položených vinařských obcí. To dává místnímu 
vínu nezaměnitelný charakter. Víno mají 
i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté 
vinné korbely.

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

Pokud se do Ivančic chystáte a hledáte 
vhodné datum, rozhodně bychom doporučovali 
směřovat Vaši návštěvu na květen. Nejen 
proto, že okolí Ivančic je obklopeno 
třešňovými sady, které si v této době nejvíce 
užijete, ale i proto, že od 18. do 20. května 
2012 se konají tradiční slavnosti chřestu. 
Jestliže patříte k milovníkům této v Ivančicích 
tradiční pochutiny, určitě si zde přijdete 
na své. Restaurace i stánky na náměstí 
nabízejí chřestové speciality, v centru je 
stálý kulturní program a prodej zmiňované 
pochutiny v čerstvém stavu.

Ivančice

15 06
30 06

www.ivancice.cz
http://kic.ivancice.cz
www.okraslovacispolekivancice.cz/
http://parkrena.cz
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Ivančice is a historic town which long 
enjoyed the epithet “royal”. Geologically, it lies 
at the confl uence 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 fl ourished. 
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 specifi c 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 
off ers 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 fi eld.

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 defi nitely 
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 2012, they will take 
place on 18th – 20st May). If you are a lover 
of this traditional Ivančice delicacy, you are 
sure to fi nd something to whet your appetite. 
The restaurants and stands on the square off er 
asparagus specialities, there is a permanent 
cultural program in the centre and the delicacy 
is also sold fresh.
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∫ 96 CONCENTUS MORAVIAE

Město leží v Jaroměřické kotlině 
v nadmořské výšce 422 m a žije v něm 
4000 obyvatel. Podle legendy byla osada 
založena již v roce 1131 přemyslovským 
knížetem Jaromírem. Písemné prameny 
dokládají vznik tvrze s větším sídlištěm 
až na počátku 14. století. V 16. století byla tvrz 
přebudována na renesanční zámek, který již 
připomíná dnešní dispozici trojkřídlé budovy, 
jejíž hlavní křídlo je obráceno k náměstí 
a boční křídla ohraničují park. 

Jedinečnost Jaroměřic necharakterizuje 
pouze jejich vnější výtvarná část. Ve městě 
se v 18. století odehrával neobyčejně bohatý 
kulturní život. Jan Adam z Questenberka na 
zámku soustředil proslulou zámeckou kapelu, 
která patřila k nejvýznamnějším své doby. 
Zde poprvé zazněla v roce 1730 česky zpívaná 
opera „O původu Jaroměřic na Moravě“, kterou 
zkomponoval zámecký kapelník a skladatel 
František Václav Míča.

O dvě stě let později přišel do Jaroměřic 
na zdejší měšťanskou školu učitel Otokar 
Březina, vlastním jménem Václav Jebavý. 
V domě, kde básník žil, je umístěno muzeum, 
které je nejstarším literárním muzeem 
na Moravě. Básník je pochován na místním 
hřbitově. Na hrobě je jako náhrobek 
umístěno vynikající dílo jeho přítele, 
sochaře Antonína Bílka, bronzové sousoší 
„Tvůrce a jeho sestra Bolest“.

Zámecká budova má dvě patra a půdorys 
tvaru písmene H. K hlavnímu křídlu je 
připojen kostel sv. Markéty, jehož věže 
doplňují zámeckou siluetu. Zámek je v této 
podobě jedním z nejvýznamnějších barokních 
architektur v Evropě. 

Park je rozdělen říčkou Rokytnou na 
dvě části. Jeho bližší část je řešena jako 
parter ve francouzském stylu, druhá vyznívá 
ve volnější krajinné pojetí. Ze zámeckých 
interiérů na sebe upozorňují zejména 
reprezentační prostory: sál předků 
s alegorickou kresbou na klenbě 

od F. M. Francia, taneční sál s malbou 
od Jeana Baptisty a dochovaným souborem 
sedacího nábytku, čínský salonek s intarziemi. 
Štuková výzdoba pochází od G. Alfi eriho 
a J. Canoniho. V přízemí zámku byly zřízeny 
římské lázně a salla terrena. Zámecký 
kostel sv. Markéty vyzdobili K. F. Toepper, 
Jean Baptiste a malíř Seglioni.

Na náměstí je sousoší Nejsvětější trojice 
a na mostě přes řeku Rokytnou je soubor 
barokních soch.

Pravidelné kulturní akce: 
∫ srpen - Mezinárodní hudební festival 
Petera Dvorského
∫ srpen - Tradiční jaroměřické posvícení 
∫ prosinec - Vánoční trhy na zámku

Jaroměřice 

nad Rokytnou

12 06

www.jaromericenr.cz
    www.zamek-jaromerice.cz
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∫ 97téma KOUZLO ČÍSEL

The town lies in the Jaroměřice Basin 
at a height of 422 m above sea level and it 
is home to 4000 inhabitants. According to 
legend, the settlement was established as early 
as in 1131 by the Premyslid Prince Jaromír. 
However, written sources have substantiated 
the establishment of a fortress with a relatively 
large settlement at the beginning of the 
14th century. The fortress was rebuilt as 
a renaissance chateau in the 16th century 
as is born out by the layout of the three-wing 
building, the main wing of which faces the 
square, while the side wings border the park.

However, Jaroměřice’s unique nature of is 
not only characterised by its architectural 
treasures. The town was also home to 
an exceptionally rich cultural life. Jan Adam 
of Questenberk brought together a famous 
chateau ensemble at the town’s château, which 
was the most signifi cant of its day. The opera 
“The origins of Jaroměřice in Moravia”, which 
was sung in Czech and was composed by 
the château’s ensemble leader and composer, 
František Václav Míča, was fi rst performed 
here in 1730.

Two hundred years later, the teacher Otokar 
Březina, whose real name was Václav Jebavý, 
came to the local school in Jaroměřice. 
The house where this poet lived now houses 
a museum which is the oldest literary museum 
in Moravia. The poet is buried in the local 
cemetery. A bronze sculpture of “the Creator 
and his Sister Pain” made by his friend, the 
sculptor Antonín Bílek, has been placed on 
the grave as a gravestone.

The chateau building has two storeys 
and a fl oor plan in the shape of a letter 
H. The Church of Saint Margaret, whose 
towers supplement the château’s silhouette, 
is attached to the main wing. The chateau is 
one of the most signifi cant pieces of baroque 
architecture in Europe. The park is divided into 
two sections by the Rokytná River. The nearer 
section has been designed as a parterre 

in the French style while the second section has 
been given over to a freer landscape concept.

Of the chateau’s many interior rooms, the 
representative areas especially draw attention 
to themselves. These include the Hall of the 
Ancestors with an allegorical painting on the 
vaulting by F. M. Francius, the dance hall with 
a painting by Jean Baptiste and a preserved set 
of lounge furniture and the Chinese Salon with 
its intarsia work. The stucco decorations are by 
G. Alfi eri and J. Canoni. The château’s ground 
fl oor boasts a Roman spa and a salla terrena. 
The chateau church of Saint Margaret was 
decorated by K. F. Toepper, Jean Baptiste and 
the painter Seglioni.

The square is home to a statue of the Holy 
Trinity and the bridge across the Rokytná River 
includes a set of baroque statues.

Regular cultural events:
∫ August – The Peter Dvorský International 
Music Festival
∫ August – The Traditional Jaroměřice Fete
∫ December – The Christmas markets 
at the chateau

2012_05_18_KATALOG.indd   972012_05_18_KATALOG.indd   97 21.5.2012   11:23:3321.5.2012   11:23:33
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Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli 
největším městem a přirozeným kulturním 
a správním centrem Kyjovska. Leží 50 km 
jihovýchodně od Brna v malebné krajině, 
která má ráz odlesněné pahorkatiny s poli, 
sady a vinicemi. Západně a severně od města 
se zdvíhají zalesněné vrcholky Kyjovské 
pahorkatiny, Ždánického lesa a Chřibů. 
Nejstarší doklady osídlení pocházejí ze 
starší doby kamenné, první písemná zpráva 
je pak z roku 1126. Důležitým mezníkem je 
rok 1548, kdy bylo město povýšeno na město 
královské. 

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

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

Vyznavači aktivního odpočinku 
a cykloturistiky se mohou projet jednou 
ze tří regionálních cyklostezek, které 
procházejí územím Kyjovska – a jež 
jsou součástí ucelené sítě značených 
cyklistických tras procházejících všemi 
vinařskými podoblastmi jižní Moravy 
a okruhy jsou propojeny páteřní Moravskou 

vinnou stezkou. Milovníci vína jistě 
neopomenou navštívit některý z vinných 
sklepů, koštů či vinoték.

Do Kyjova ovšem přijíždějí návštěvníci 
především za folklorem a krásami lidových 
krojů. Nejvýznamnější přehlídkou lidové 
kultury národopisné oblasti Kyjovského 
Slovácka je Slovácký rok, festival 
s mezinárodním věhlasem, který se koná 
jednou za čtyři roky a jehož první ročník 
proběhl v roce 1921. Nejvýznamnější 
národopisná slavnost regionu tak již 
91 let přivádí do srdce Slovácka tisíce 
příznivců národopisu z celé České republiky 
i ze zahraničí. Kyjov ale nabízí širokou paletu 
kulturních i sportovních akcí celoročně. 
V březnu zní Kyjovem Jarní zpívání. 
K tradičním akcím patří na konci dubna a pak 
koncem května Stavění a Kácení máje. V srpnu 
ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi, 
milovníci folku znají Žalmanův folkový Kyjov. 
V listopadu se můžete stát přímými aktéry 
Martinských hodů. Kromě dalších folklorních 
svátků a tradičních akcí je Kyjov i místem, 
kde se konají pravidelně koncerty vážné 
hudby v rámci festivalu Concentus Moraviae 
a mnohé další. 

Věříme, že naše město na Vás zapůsobí svou 
přirozeností a dobrosrdečností svých obyvatel 
a že ve Vás jeho návštěva zanechá spoustu 
pozitivních dojmů. Na nashledanou v Kyjově!

Kyjov

04 06
19 06

www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.kyjovsko.cz
www.dum-kultury-kyjov.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 fi elds, 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 fi rst 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.

Visitors mainly come to Kyjov to experience 
folklore and the beauty of regional folk 
costumes. The best-known presentation of 
the folk culture of the national history area 
of Kyjovské Slovácko is the Slovácko Year 
(Slovácký rok), a festival of international 
renown which takes place once every four years 
and which started in 1921. For 91 years the most 
signifi cant ethnographic celebration brings to 
the heart of Slovácko region thousands of fans 
from the Czech Republic and abroad. 

However, Kyjov also off ers a rich pallet of 
cultural and sports events all year round. 
In August, the town comes to life with the Kyjov 
Summer Celebrations and Žalman’s Folk Kyjov 
Festival, the Opening of the Cellars is held 
in March, the Feast of Martin is in November 
and the town is also a regular venue for 
classical music concerts within the framework 
of the Concentus Moraviae festival cycle. 

We are sure that you will delight in the 
naturalness and goodheartedness of our town’s 
citizens and that a visit to the town will leave 
you with many positive impressions. See you 
soon in Kyjov!
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Městys Lysice se nachází na východním 
úpatí Českomoravské vysočiny asi 3 km 
západně od silnice Brno-Svitavy. Lysice 
leží v nadmořské výšce 366 m n. m. Počet 
obyvatel je 1915, výměra katastru činí 670 ha. 
První písemná zmínka o Lysicích jako osadě 
je z roku 1308. Na městečko byly povýšeny 
v roce 1652 s právem pořádání čtyř trhů 
během roku. 

Západně od Lysic v lese stál hrad Rychvald. 
Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1437. 
Poté se sídlem lysické vrchnosti stala gotická 
vodní tvrz, která byla postupně přebudována 
na prostorný renesanční objekt. Od roku 1960 
přešel zámek pod správu Státní památkové 
péče, později byl opraven a slouží jako kulturní 
památka. Je v něm cenná sbírka starých 
zbraní, obrazů, porcelánu, nábytku 
a knihovna rakouské spisovatelky 
Marie Ebner–Eschenbachové. Na zámecký 
areál navazuje areál zámecké obory, která 
se rozkládá v kopcovitém terénu na ploše 
60 ha severně od zámku. Obora byla 
opatřena stylovým oplocením a chovalo se 
zde až 200 kusů daňčí zvěře. Státní zámek 
není jen velice významnou turistickou 
dominantou, ale pořádá se zde řada kulturních 
a společenských akcí z nichž některé mají 
již dlouholetou tradici. K nejvýznamnějším 
kulturním akcím, které přesahují rámec 
obce patří tradiční pořádání ve spolupráci 
s obcí dvou koncertů v rámci mezinárodního 
festivalu Concentus Moraviae.

Budova základní školy byla postavena 
po 2. světové válce v areálu zámecké obory 
podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. 
Průměrně dochází do školy 520 dětí – z toho 
dvě třetiny jsou dojíždějící ze spádových obcí. 
V místě se nachází i mateřská škola, která má 
každoročně naplněnu svou kapacitu tj. 65 dětí.

Farní kostel svatého Petra a Pavla pochází 
ze 14. století. První zpráva je z roku 1397. 
Fara při kostele se připomíná roku 1390. 
K význačným dominantám obce patří 

i pomník padlých v 1. světové válce 
a Mariánský sloup na náměstí Osvobození. 
K největším podnikům v obci patří Zemědělská 
akciová společnost, která obhospodařuje 
celkem 2076 ha půdy. Obyvatelé obce 
za prací většinou dojíždí. Do hlavní občanské 
vybavenosti patří nákupní středisko, ordinace 
praktických lékařů, lékárna, pošta, spořitelna, 
koupaliště, fotbalové hřiště, kluziště a některé 
menší obchody. Pro kulturní, společenskou 
a sportovní činnost mají velký význam 
Sokolovna, knihovna s kulturní místností, 
farní sál a restaurační provozovny.

Lysice

03 06
17 06

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 fi rst 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 State Heritage Offi  ce 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 chateau. 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 
signifi cant 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 signifi cant cultural events, 
which exceed the bounds of the municipality, 
include the traditional holding of two concerts 
within the framework of the Concentus 
Moraviae international festival in association 
with the municipality.

The building of the primary school, designed 
by the architect Bohuslav Fuchs, was built 
in the area of the château game reserve after 
the 2nd World War. On average, the school is 
attended by 520 children – of that, two thirds 
commute from the surrounding municipalities. 

There is also a kindergarten there which 
manages to fi ll its capacity of 65 children 
every year.

The Parish Church of Saint Peter 
and Saint Paul dates from the 14th 
century. The fi rst report dates from 1397. 
The rectory at the church dates from 1390. 
The signifi cant 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 
offi  ce, 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 a pro svůj 
bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů 
rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno 
přírodní rezervací. Na všechny tři dominanty je 
jedinečný pohled z terasy dalšího historického 
skvostu – Dietrichsteinské hrobky. Ta se 
nachází v dolní části historického náměstí 
s renesančními domy. 

Významné zastoupení mají v Mikulově rovněž 
církevní stavby a klenoty židovské komunity: 
bývalá židovská čtvrť, rozsáhlý židovský hřbitov 
a jediná na Moravě dochovaná synagoga 
polského typu. Největší jeskyně Pavlovských 
vrchů – jeskyně Na Turoldu vyniká svojí 
specifi ckou 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 7. do 9. září. Těšit se můžete 
na pochodňovou show, historický průvod, 
řemeslnou i vinařskou tržnici, národopisné 

soubory, cimbálovou muziku i dechové hudby, 
koncerty hvězd české hudební scény, stánky 
s vínem, lahodným burčákem a gastronomickými 
specialitami nebo nedělní výstup na Svatý 
kopeček. Program nezapomíná ani na děti, 
pro ně je připravena řada her, soutěží a atrakcí. 
Babí léto v Mikulově si můžete užít také ve 
vzduchu – v průběhu celého vinobraní se 
pořádají vyhlídkové lety vrtulníkem nad městem. 

Kromě Pálavského vinobraní nabízejí 
nezapomenutelné zážitky také další kulturní, 
společenské a vinařské akce:
∫ červenec–srpen 2012 – Léto na sto způsobů
Prázdninové prohlídky města s návštěvou 
vinných sklepů, noční prohlídky zámku, 
kostýmované prohlídky Dietrichsteinské 
hrobky, koncerty a divadelní představení, 
dílničky pro děti, čtvrtky plné chutí a vůní 
s vinařem, tajemné pátky se strašidly 
a cimbálové soboty.
∫ 1.–7. 7. 2012 – XXVI. Kytarový festival
Mistrovské interpretační kurzy a koncerty 
světových renomovaných kytaristů.
∫ 20.–22. 7. 2012 – XII. Festival národů Podyjí
Přehlídka národnostních delikates, kulinářské 
speciality národů z oblasti Podyjí a bohatý 
doprovodný program.
∫ 11. 8. 2012 – Mikulovské výtvarné 
sympozium „dílna“ Slavnostní ukončení 
sympozia a závěrečná vernisáž vzniklých děl 
za účasti autorů.
∫ 17.–24. 8. – XIII. Klavírní kurzy 
„Audaces Fortuna Iuvat“
∫ 24.–25. 8. 2012 – Eurotrialog Mikulov
Festival alterniativní hudby.
∫ 5.–7. 10. 2012 – Dny židovské kultury
Představení židovské kultury s bohatým 
programem, tancem a hudbou, výstavou, 
ochutnávkou židovské kuchyně, 
a se zpřístupněním památek.
∫ 9.–18. 11. 2012 – Svatomartinský Mikulov
Svěcení vína ročníku 2012, ochutnávky 
svatomartinských a mladých vín, 
gastronomické speciality.

Mikulov

27 06

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

The unforgettable panorama of the town is 
made up of the chateau on its rocky cliff , Kozí 
Hrádek and Holy Hill, which boasts the oldest 
Way of the Cross in the Czech Republic and 
which has been declared a nature reserve for 
its abundance of rare and protected species of 
plants and animals. A unique view of all three 
of these landmarks is off ered 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 off er 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 
off ered 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 fi nal 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 7 – 9 September. You can look forward to 
a torch show, a historical parade, a craft and wine 
market, ethnographic groups, cimbalom music 
and brass bands, concerts by some of the biggest 
stars from the Czech music scene, stands off ering 
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 fl ights over 
the town in a helicopter are available throughout 
the entire grape harvest. 
Unforgettable experiences are also off ered by 
a number of other cultural, social and wine events, 
in addition to the Pálava Grape Harvest Festival:
∫ July–August 2012 – A Hundred Ways of 
Spending the Summer.
∫ 1–7. 7. 2012 – The XXVI Guitar Festival 
Masterly interpretation courses and concerts. 
∫ 20–22. 7. 2012 – The XII Dyje Valley Festival 
of Nations. National delicacies and culinary 
specialities from the nations of the Dyje Valley. 
∫ 11. 8. 2012 – The Mikulov Art Symposium  – 
“Workshop”. The ceremonial end of the 
symposium and the opening of an exhibition 
displaying works created during the workshop 
and featuring the participation of their makers. 
∫ 17–24. 8 – XIII Piano Courses “Audaces 
Fortuna Iuvat”. 
∫ 24–25. 8. 2012 – Mikulov Eurotrialog
Festival of alternative music.
∫ 5–7. 10. 2012 – Jewish Culture Days 
A presentation of Jewish culture with an 
extensive programme, dance and music, 
an exhibition, tasting of Jewish cuisine, 
and admission to sights in the town.
∫ 9–18. 11. 2012 – Saint Martin’s Mikulov 
The blessing of the 2012 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, ležící 
v Oslavanské brázdě, v meandru řeky Rokytné. 
Město Moravský Krumlov je vzdáleno 
od Brna třicet a od rakouských hranic 
čtyřicet kilometrů. Má v současné době cca 
šest tisíc obyvatel. 

První zmínky o Moravském Krumlově 
se objevují počátkem 11. století. Bohaté 
archeologické nálezy však dokládají osídlení 
místa od pravěku. Tradované povýšení 
na město roku 1260 Přemyslem Otakarem II. 
se nepotvrdilo. Hrad byl v 16. století za pánů 
z Lipé přestavěn italským stavitelem 
Leonardem Garusem de Bisono na renesanční 
sídlo, jehož patrové arkádové nádvoří patří 
ke skvostům zaalpské renesance.

Historický znak města vypovídá o hlavních 
vládnoucích rodech na Krumlově. Páni z Lipé, 
páni z Kravař a páni z Liechtensteina. 

Od 15. století byl Moravský Krumlov 
převážně českým městem i když ho do konce 
19. století ovládala německá správa. 
Přesto město padlo v roce 1938 do německého 
záboru a bylo přičleněno k Říši. Ve dnech 
7. - 8. května 1945 byl Moravský Krumlov 
zbytečně bombardován Rudou armádou. 
Bylo zasaženo 383 domů (z 502). Zámek, 
kostel a dva historické domy zůstaly 
bez poškození. Poválečná rekonstrukce města 
trvala až do roku 1960.

Z významných osobností českých dějin 
jsou spojeni s Moravským Krumlovem hejtman 
táboritů Bohuslav ze Švamberka, v roce 1537 
zde působil jako osobní lékař Jana III. z Lipé 
slavný lékař Theophrastus Bombastus 
z Hohenheimu = Paracelsus. Roku 1571 zemřel 
v Moravském Krumlově při vizitaci biskup 
Jednoty bratrské Jan Blahoslav. Osvětová 
činnost českého živlu ve městě je spjata 
s Maticí školskou a její významnou osobností 
MUDr. Mořicem Odstrčilem. V roce 1887 
založil s manželkou českou školu jednotřídní.

Z památek se připomíná nejstarší zachovaná 
stavba na náměstí, tzv. Knížecí dům 
ze 13. století. Dnes jsou v domě 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 Moravském Krumlově-Rakšicích. 
Všechny stavby, původně gotické, doznaly 
barokní přestavby. Z doby baroka pochází 
i kaple z roku 1697, která je zasvěcena 
sv. Floriánov. Památkou světového významu 
je židovský hřbitov.

Město navazuje na staré a vytváří nové 
kulturní tradice. Velmi aktivní je ochotnický 
divadelní spolek Bezgest, tradicí se staly 
přehlídky pěveckých sborů a bohatá 
výstavní činnost Galerie v Knížecím domě, 
pořádání festivalu Vrabčák a festivalu Hudba 
pro Slovanskou epopej. 

Moravský Krumlov má také překrásné 
okolí. Národní přírodní rezervací Krumlovsko-
rokytenské slepence vede naučná stezka 
stejného jména s dvanácti zastaveními. 
V nedalekých Řeznovicích je románský 
kostel z 11. století, u Jamolic najdeme 
zříceninu hradu Templštejna. Celý kraj, i když 
je okrajovou vinařskou oblastí. Ubytování 
a stravování je již na dobré úrovni.

Nevelké město se svými aktivitami 
a okolím stalo přirozeným střediskem 
severní části regionu Znojemsko, a to jak 
správním (obec s rozšířenou působností), 
tak i v oblasti školství (pět škol s téměř dvěma 
tisíci žáků a studentů!), kultury, průmyslu, 
obchodu a sportu.

07 06
16 06

Moravský 
Krumlov

www.mkrumlov.cz
www.dokrumlova.cz
www.meksmk.cz
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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 Oslavanský Trough and among 
the meanders of the Rokytná River. The 
town of Moravský Krumlov is situated thirty 
kilometres from Brno and forty kilometres 
from the Austrian border. It currently has 
approximately six thousand inhabitants. 

The fi rst mention of Moravský Krumlov 
dates from the start of the 11th century. 
However, abundant archaeological fi ndings 
have dated the settlement of the site back 
to prehistory. The legendary promotion of 
the settlement to a town in 1260 by Premysl 
Otakar II has not yet been confi rmed. 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 
signifi cant 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 signifi cance.

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 
and the Music for the Slavonic Epopee Festival.

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. Accommodation and catering are of 
a good standard. 

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 (fi ve 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, citaru, harfu a klavír a inklinoval 
k zábavné hudbě vídeňského typu (ländlery, 
valčíky a polky). V hudební sbírce Haugwitzů 
je dochována řada unikátů včetně rukopisných 
skladeb A. Salieriho, cenných autografů 
a opisů Ch. W. Glucka a dvou nikde jinde 
nedoložených skladeb Beethovenových 
v opisu Karla Viléma Haugwitze. V zámecké 
knihovně a na nádvořích se pravidelně 
pořádají koncerty vážné a folkové hudby.

05 06
15 06

Náměšť 
nad Oslavou

www.namestnosl.cz
www.zamek-namest.cz
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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 fi rst 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 off er 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 chateau only 
towards the end of 18th and during the whole 
19th century. One of the most signifi cant owners 
of the estate was Henry Wilhelm Haugwitz 
(1770 – 1842). This learned and enlightened 
nobleman, a great music lover, founded the 
chateau orchestra, only accepting servants 
who could either play an instrument or sing. 
He had gifted musicians educated in Vienna, 
which meant that there was hardly 

any ensemble that could compete with 
the Náměšť chateau orchestra. Henry Wilhelm 
was in close contact with the musical life of 
Vienna, being on friendly terms with a number 
of outstanding composers like Gluck or Salieri. 
Karl Wilhelm Haugwitz, who owned the estate 
after his father from 1834, was a successful 
composer and a friend of Johann Strauss. 
Both Haugwitzs were not only enthusiastic 
musicians but also collectors of scores. 
Henry the father, in addition, was an active 
translator of operatic and oratorio libretti and 
had Haendel’s and other composers’ oratorios 
performed to follow the example of the Viennese 
court. Karl Wilhelm, in addition to composition, 
played the guitar, the cithar, the harp and the 
piano, showing an inclination towards light 
music of the Viennese type (ländlers, waltzes 
and polkas). The Haugwitz collection of music 
contains a number of unique items including 
manuscripts by A. Salieri, valuable autograph 
copies of Ch. W. Gluck, and two pieces by 
Beethoven not to be found anywhere else, 
copied by Karl Wilhelm Haugwitz himself. 
Concerts of classical and folk music have 
regularly been held in the chateau library 
and in the yard.
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Už z daleka jsou nad lesy vidět špičky věží 
majestátního hradu. Pernštejn trůní na vysoké 
skále, která o pořádný kus převyšuje své 
okolí. Není se čemu divit, hrad musel být 
co nejnedobytnější. Takto tomu bylo kdysi 
dávno a je tomu tak i teď. S tím rozdílem, 
že dnes hrad nemusíte dobývat, stačí jen 
projít po stříbřité cestě pokryté slídou 
a vstoupit na první nádvoří. Tam už vás 
obejme všudypřítomný duch středověku. 
Kolem dokola uvidíte obranné hradby 
a před vámi Pernštejn samotný. 

V místech, kde se řeka Svratka zakusuje 
do skalnatých vrcholů Českomoravské 
vysočiny, byla ve 13. století započata stavba 
mohutného hradu. Dodnes si zachoval svojí 
pozdně gotickou až renesanční tvář, přesně 
takovou, jakou měl v 16. století, kdy byl 
dostavěn. V dobách, kdy Pernštejn vznikal, 
byli Pernštejnové jedním z nejbohatších 
rodů v českých zemích. Osudným se jim staly 
až nenávratné půjčky císařům. Právě to je 
pak donutilo rozprodat obrovské panství, 
které bylo svého času dokonce rozlehlejší, 
než panství Rožmberské. Prvním známým 
majitelem hradu byl Štěpán z Medlova, jehož 
vnuk přijal za své jméno Štěpán z Pernštejna. 
Hrad Pernštejn se na dlouhá léta stal 
stěžejním sídlem tohoto rodu. 

Největší slávy hrad dosáhnul na přelomu 
15. a 16. století. Rod Pernštejnů se rozrostl, 
a tak bylo třeba malý hrádek přebudovat na 
velké sídlo. Byl rozšířen hradní palác a bylo 
zřízeno nové nádvoří. Vznikla také první 
přístavba vně ohradní zdi. Hrad začal ztrácet 
obranný charakter a proměňoval se v obytné 
místo, z opevnění zůstalo jen to nejnutnější. 
Hradby, brány a střílny. V 16. století navštívila 
hrad renesance. Byly zútulňovány obytné 
místnosti, postaven byl také nový trakt a 
zařízena knihovna, která dodnes čítá okolo 
13 000 svazků a listin. 

Tak, jak vypadal hrad v 16. stol., vypadá 
dodnes. Tedy s malou kosmetickou úpravou. 

Když jej dobývali Švédové, podařilo se jim 
sestřelit dvě patra hranolové věže. Ta je dnes 
o něco nižší a s palácem ji nespojují dvě 
přemostění, ale jen jedno. Nové stavební styly 
se exteriérů Pernštejna dotknuly jen málo, 
s dobou šel jen interiér. A tak gotický hrad 
dnes skrývá zámecké místnosti, které by pod 
kamennou slupkou stěží někdo čekal. 

V roce 2005 poničil požár barokní 
hradní sýpku, ta následně prošla zásadní 
rekonstrukcí a vznikl v ní víceúčelový sál, 
ideální pro výstavy i koncerty. V rámci 
15. a 16. ročníku  festivalu Concentus 
Moraviae proběhla veřejná sbírka „Židle 
pro Pernštejn“, díky níž se podařilo pořídit 
150 kusů židlí, které jsou jako stálý mobiliář 
hradu pro tyto akce použitelné.

Letošní koncert konaný na hradě Pernštejně 
v rámci festivalu Concentus Moraviae 
je součástí projektu „Pernštejnský rok“.

25 06

Pernštejn

www.hrad-pernstejn.cz
www.pernstejnskyrok.cz
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The towers of the majestic castle are visible 
above the forests from afar away. Pernštejn 
perches on a high cliff  which is signifi cantly 
elevated above its environs. This is no wonder, 
as the castle had to be as indomitable as 
possible. So it was in the past and so it is today. 
The only diff erence is that now you do not 
have to conquer it: just follow the silvery track 
covered in mica and enter the fi rst courtyard. 
There, you will be embraced by the omnipresent 
spirit of the Middle Ages. You will see protective 
battlements all around you and Pernštejn itself 
in front of you. 

The construction of the massive castle 
began in the 13th century at the place where 
the Svratka River gnaws into the rocky peaks 
of the Bohemian-Moravian Highlands. It still 
retains the late gothic/renaissance shape 
which it had in the 16th century when its 
construction was completed. At the time 
when Pernštejn was established, the House 
of Pernštejn was one of the richest aristocratic 
houses in the Bohemian lands. However, 
a number of unpaid loans made to several 
emperors eventually spelt fi nancial disaster 
for this aristocratic house. The members of 
the house were then forced to sell off  their 
enormous estate, which was even more 
expansive that the Rožmberk Estate in its day. 
The fi rst well-known owner of the castle was 
Stephen of Medlov, whose grandson took the 
name of Stephen of Pernštejn. Pernštejn Castle 
became the main seat of this aristocratic house 
for many years. 

The castle achieved its greatest glory 
at the turn of the 15th and 16th centuries. 
The House of Pernštejn grew and as such it 
became necessary to convert the small castle 
into a larger aristocratic seat. The palace was 
expanded and a new courtyard was established. 
The fi rst extension outside the surrounding wall 
was also established. The castle began to lose 
its defensive character and it was transformed 
into a residential building, while only the most 

essential parts of its fortifi cations remained: 
the battlements, gates and embrasures. 
In the 16th century, the castle was visited by 
the renaissance. The residential rooms were 
made more comfortable, a new wing was built 
and a library was established which now holds 
around 13,000 volumes and documents. 

Today, the castle still looks like it did in 
the 16th century, albeit with small cosmetic 
modifi cations. When it was conquered by 
the Swedes, they managed to shoot down 
two fl oors of the rectangular tower. As such, 
the tower is now somewhat lower and is no 
longer connected to the palace by two bridges, 
but only by one. The new construction styles 
hardly aff ected the exteriors of Pernštejn: 
only the interiors moved with the times. And so 
the gothic castle now contains château rooms 
which one would not expect to fi nd under such 
a stone exterior. 

In 2005, a fi re destroyed the baroque castle 
granary which was subsequently rebuilt. 
This gave rise to a multipurpose hall which is 
ideal for exhibitions and concerts. The “Chair 
for Pernštejn” appeal was held within the 
framework of the 15th and 16th years of the 
festival, thanks to which it has been possible 
to purchase 150 chairs which are now part of 
the castle’s permanent facilities and can be 
used for concerts and similar events.

This year’s concert held at Pernštejn Castle 
within the framework of Concentus Moraviae 
will be part of the “Pernštejn Year”.
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Zveme vás do města jiřin a kamélií – 
do Rájce-Jestřebí. Město zasazené 
doprostřed krásné, civilizací málo dotčené 
krajiny, vybízí k příjemným procházkám 
a prohlídkám historických objektů. 
Rájec-Jestřebí leží v romantickém údolí, 
na obou březích řeky Svitavy na železniční 
trati mezi Brnem a Českou Třebovou. 
Leží v blízkosti Moravského Krasu, od města 
vzdáleného 11 km. Město má přes 3 600 
obyvatel. 

Zmínka o Rájci se poprvé objevuje 
ve Zdíkově listině ze třicátých let 12. století. 
Pod renesančním zámkem na březích 
Svitavy stávaly kdysi dva hrady. Dnes mohou 
turisté navštívit rájecký zámek, zámecký 
park a také obdivovat vzácné kamélie, 
jejichž unikátní sbírka je soustředěna 
v zámeckém skleníku. Klasicistní 
zámek byl postaven ve francouzském 
stylu v letech 1763 – 1769 hrabětem 
Antonínem Karlem Salmem. 

V hlavním sále zámku se odedávna 
muzicírovalo a také dnes se zde pořádají 
slavnostní koncerty. Hostovaly zde naše 
i zahraniční ansámbly. Přepychově vybavené 
interiéry zámku zdobí sbírka obrazů, 
obsahující díla evropských malířů baroka 
a romantismu. Z bohatých zámeckých 
sbírek vyniká rozsáhlá kolekce orientálního 
porcelánu a přes 60 000 svazků z empírové 
knihovny. V prostorách zámecké kaple jsou 
umístěny kamenné náhrobky, které sem byly 
přeneseny z farního kostela. 

Ve městě najdete knihovnu s výstavní síní, 
informační centrum, nově zrekonstruovanou 
Sokolovnu – Kulturní centrum, Základní 
školu, Gymnázium a Střední odbornou 
školu. Budova školy byla poprvé otevřena 
v roce 1908. První záznam o rájeckém 
kostele pochází z roku 1350 a do současné 
podoby byl přestavěn v roce 1699 hrabětem 
Roggendorfem. Kaple Sv. Anny v Jestřebí 

byla vystavěna v roce 1866 a unikátní 
zvonice pochází z roku 1813, což dokládá 
letopočet na zvonu. V městských 
částech Holešín a Karolín se pak 
nachází další kapličky. 

18 06
29 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 off ers 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 fi rst 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 hothouse. 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 today it will also 
play host to a festival concert. Over the years, 
domestic and foreign ensembles have 
performed there. The luxuriously fi tted chateau 
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, a grammar school 
and a specialist secondary school. The school 
building was opened in 1908. The fi rst 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 born out 
by the year stamped on the bell. Further chapels 
are located in the town suburbs of Holešín 
and Karolín. 
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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, prohlídky podzemí 
či virtuální bitvy.

Park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším 
historickým zahradám na Moravě. Bohatá 
sochařská výzdoba je dílem významného 
italského sochaře Giovanni Giulianiho. 

Nedílnou součástí slavkovské historie jsou 
i další významné budovy, které můžete spatřit 
při procházce městem. Náměstí ze severní 
strany uzavírá klasicistní kostel Vzkříšení Páně 
od Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenberku 
vybudovaný v letech 1786 - 1789. Jde o 
technicky náročnou stavbu, postavenou 
v bažinatém terénu na dubových pilotech. 
Renesanční radnice z roku 1592 ve svých 
zdech dosud uchovává bývalou městskou 
šatlavu. Barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 
1743 je spolu s budovou bývalého špitálu 

včleněna do urbanistického celku hřbitova. 
Pod touto kaplí se nachází rodinná hrobka rodu 
Kouniců, je zde pohřben i jeho nejvýznamnější 
člen – Václav Antonín Kounic. Jednou 
z nejstarších budov ve Slavkově je Panský dům, 
jehož jádro pochází ze 16. století. V přízemí 
i sklepech se zachovala řada dobových portálů 
či ostění oken.

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

Šestitisícové město Slavkov nabízí 
návštěvníkům četné možnosti kulturního, 
společenského a sportovního vyžití. 
Návštěvníci mohou využít služeb sportovní 
střelnice v historických prostorách kasemat 
slavkovského zámku. Nejen pro milovníky 
zeleného sportu, ale i pro širokou veřejnost 
je určeno osmnáctijamkové golfové hřiště. 

Slavkovský zámek své návštěvníky v roce 
2012 uvítá řadou zajímavých a přitažlivých 
výstav, mezi něž patří výstava děl malíře 
Kristiána Kodeta „Obrazy a grafi ka“, tematická 
výstava „Musaion“, jíž slavkovské muzeum 
oslaví 90. výročí založení, a v neposlední řadě 
„Duch skotské whisky“, která návštěvníkovi 
odhalí podstatu tohoto lahodného nápoje. 
Zámek Slavkov – Austerlitz se již tradičně 
podílí na pořádání hojně navštěvovaných akcí, 
jakými jsou Dny Slavkova a Svatourbanské 
hody (2. – 3. 6. 2012), Oldtimer festival 
(30. 6. 2012), Napoleonské dny (11. - 12. 8. 
2012), a především Vzpomínkové akce 
k 207. výročí bitvy u Slavkova (1. - .2. 12. 2012). 

14 06
26 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 
2nd 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 6th 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, tours of the 
underground areas or a virtual battle.

The château park with a total area of 
16 hectares is one of the most signifi cant 
historical gardens in Moravia. The abundant 
statues are the work of the signifi cant 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 signifi cant 
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 
fl oor 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 fortifi cations, which have 
been preserved in several places and are 
direct evidence of the fortifi cations from the 
14th and 15th centuries, are a valuable monument. 

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

In 2012, the Slavkov castle will present 
a number of interesting and attractive exhibitions, 
including an exhibition of works by painter 
Christian Kodet “Paintings and Prints”, a thematic 
exhibition “Musaion” to celebrate the 90th 
anniversary of the Austerlitz Museum, and last 
but not least “The Spirit of Scotch whiskey,” which 
reveals the essence of this delicious drink. The 
Chateau Austerlitz has traditionally participated 
in organizing of well-attended events, such as 
Days of Austerlitz and St. Urban Feast (2 - 3 June) 
Oldtimer Festival (30 June), Napoleon Days 
(11 - 12 August), and especially Commemoration 
of the 207th Anniversary of the Battle of Austerlitz 
(1 - 2 December).
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„Moravské Benátky“, „Perla Vysočiny“ 
nebo „Jezerní růže“ – za všemi těmito příměry 
se skrývá město Telč – renesanční skvost mezi 
českými městy. Jeho malebné historické jádro 
s náměstím a zámkem bylo před dvaceti lety, 
v roce 1992, zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Počátky Telče, která vyrostla 
pravděpodobně v polovině 13. století na 
křižovatce dvou zemských cest, zůstávají 
nejasné, a proto se historikové více než na 
písemnosti spoléhají na architektonické 
památky. Pozdně románskou věž sv. Ducha 
z první poloviny třináctého století považují 
ve městě za nejstarší. V roce 1339 přešlo 
telčské panství z královských rukou na pány 
z Hradce. Ti přetvořili Telč na středověkou 
vodní pevnost, chráněnou rybníky, vodními 
příkopy, hradbami a branami. Největší rozkvět 
zaznamenalo město i hrad za Zachariáše 
z Hradce, který se rozhodl, že z Telče vybuduje 
„zlaté město Moravy“. Do Telče pozval italské 
stavitele a během třiceti let změnil starý 
hrad i město k nepoznání. Italští stavitelé 
a řemeslníci pracující na zámku vypomohli 
měšťanům při přestavbách původně gotických 
domů na úhledné domy se štíty a podloubími 
v renesančním stylu. Dodnes dochované 
náměstí tvořené jednoposchoďovými domy 
s nádherně zdobenými průčelními štíty patří 
svou jednolitostí mezi středoevropské unikáty. 
Půvabné stavby se liší především bohatým 
krajkovím štítů a atik, jakýchsi stavebních 
kulis, které clonily čelní pohled na střechy 
a vytvářely zdání dalšího patra domů. 
Tímto jednoduchým trikem, přetvarováním 
fasád, se původně gotické stavby proměnily 
na renesanční. Hlavním jednotícím znakem 
je podloubí, téměř po celém obvodu náměstí.

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské 
renesanční zámecké architektury. Zachariáš 
z Hradce od roku 1550 nechal původní hrad 
přestavět a rozšířit ho o nově postavené 
renesanční paláce ovlivněné italským 

renesančním uměním. Díky citlivému přístupu 
majitelů se zachovaly ve velmi dobrém stavu 
také původní interiéry. Mnohé z nich jsou 
reprezentativní příklady proměn italského 
umění v domácím prostředí. Zámecká 
zahrada ze 16. století patří k nejstarším 
architektonizovaným zahradám v našich 
zemích. Součástí zámeckého areálu je 
průchozí park. Mírně zvlněný terén se 
vzrostlými domácími a exotickými dřevinami 
nabízí zajímavé průhledy na architekturu 
zámku a zároveň vybízí turisty k odpočinku.

Kalendář významných akcí:
∫ duben – Vítání svátků jara
∫ květen – Folklor v máji, O střevíček 
z pohádkové Telče, Veteránská revue, 
∫ červen – Setkání dechových hudeb 
a vystoupení mažoretek, festival Arts&fi lm
∫ červenec – Francouzsko-česká hudební 
akademie, Balóny nad Telčí 
∫ červenec – srpen – vícežánrový festival 
Prázdniny v Telči, Telčské parní léto, 
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a 
Kateřiny z Valdštejna
∫ září – Dny evropského kulturního dědictví, 
Den otevřených dveří památek, 
Svatováclavské časy
∫ prosinec – Adventní koncerty, 
Vánoční prázdniny v Telči 

28 06

Telč
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“The Venice of Moravia”, “The Pearl 
of Vysočina” or the “Lake Rose” are just 
some of the similes which have been used 
to describe Telč, a renaissance gem among 
Czech towns. Its picturesque historical core 
with a square and chateau were entered into 
the UNESCO register of international cultural 
and natural heritage twenty years ago in 1992.

The beginnings of Telč, which probably 
began its growth at the intersection of two 
important routes in the mid-13th century, 
remain unclear and for this reason historians 
rely more on architectural monuments than 
written documents. They consider the late 
Romanesque Tower of the Holy Spirit dating 
from the fi rst half of the thirteenth century 
to be the town’s oldest building. In 1339, 
the Telč estate passed from royal hands into 
those of the Lords of Hradec. They transformed 
Telč into a medieval water fortress protected 
by fi shponds, moats, battlements and gates. 
The town and the castle fl ourished most 
under Zachariah of Hradec who decided to 
build Telč into the “golden town of Moravia”. 
He invited Italian architects to Telč and 
transformed the old castle and the town 
beyond recognition over a period of thirty 
years. The Italian architects and craftspeople 
working on the chateau assisted the 
townspeople during the renovation of their 
originally gothic houses into neat houses with 
renaissance style facades and arcades. The 
square which has been preserved and consists 
of single-storey houses with wonderfully 
decorated facades is now unique in Europe 
due to its architectural integrity. The elegant 
structures are diff erentiated mainly by their 
rich lacy facades and attic gables, a kind 
of structural coulisse which screened the front 
view of the roofs and created the impression 
of another storey on the houses. By means 
of this simple trick, i.e. the transformation 
of the facades, the originally gothic buildings 
were transformed into renaissance ones. 

The main unifying feature is the arcade along 
the entire circumference of the square.

The Telč chateau is one of the jewels 
of Moravian renaissance chateau architecture. 
Zachariah of Hradec had the original castle 
renovated and expanded from 1550 so that it 
was transformed into a newly built renaissance 
palace infl uenced by Italian renaissance 
art. Thanks to the sensitive approach 
of the owners, the original interiors have 
also been preserved in very good condition. 
Many of them are representative examples 
of the transformation of Italian art in the 
domestic environment. The chateau garden 
dating from the 16th century is one of the 
oldest architecturally designed gardens in this 
country. The chateau facility also includes 
a park. The slightly undulating terrain with 
large examples of domestic and exotic tree 
species off ers interesting views of the chateau 
architecture and at the same time off ers 
tourists many places to rest.

The calendar of signifi cant events:
∫ April – Welcoming the Feast Days of Spring
∫ May – Folklore in May, the Slipper from 
Fairytale Telč, the Vintage Car Exhibition, 
∫ June – Brass music and majorette 
performances, the Arts&fi lm Festival
∫ June – the Franco-Czech Music Academy, 
Balloons above Telč 
∫ July – August – the Telč Holidays multi-genre 
festival, the Telč Hot Summer, the Historical 
Celebrations of Zachariah of Hradec 
and Catherine of Wallenstein
∫ September – the Days of European 
Cultural Heritage, the Monument Open Day, 
Saint Wenceslas’ Days  
∫ December – Advent Concerts, 
Christmas Holidays in Telč 
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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 1 716 ha 
a k 10. 2. 2011 8580 obyvatel. Je vstupní branou 
do turisticky atraktivní krajiny přírodního parku 
Svratecká hornatina.

První písemná zmínka o něm pochází 
již z roku 1233 a je spojena s osudy ženského 
cisterciáckého kláštera Porta coeli, založeného 
českou královnou Konstancií. Všestranný 
rozvoj městečka narušily v minulosti válečné 
události, zejména husitské války a období 
třicetileté války. Obrovské škody způsobily také 
ničivé požáry. Městem se stal Tišnov v roce 
1788 po zřízení regulovaného magistrátu. Pro 
moderní etapu hospodářského a společenského 
rozvoje města měla velký význam železnice, 
která Tišnov propojila v roce 1885 s Brnem 
a o dvacet let později se Žďárem nad Sázavou 
a Prahou. V roce 1850 se Tišnov stal  sídlem 
okresního soudu a politickým okresem 
nejprve v letech 1855 – 1868 a od roku 1896 
s přerušením v letech druhé světové války 
až do správní reformy v roce 1960. 
Od 1. 1. 2003 je obcí s rozšířenou působností. 

Historickými dominantami města jsou 
kostel sv. Václava s charakteristickou věží 
a radnice. Farní chrám je původně gotická 
stavba, která po barokní přestavbě dostala 
konečnou podobu v letech 1838 – 1841. 
Radnice na náměstí Míru byla postavena 
v romantizujícím historickém slohu v letech 
1905 – 1906 na místě původní barokní radniční 
budovy. Sgrafi tové 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 nedávno za přispění 
grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
prostřednictvím Finančního mechanismu EHP 
kompletně rekonstruován a na jaře roku 2011 

v něm zahájilo svůj provoz městské muzeum 
se stálou expozicí věnující se historii a přírodě 
Tišnova a okolí a řadou tematických výstav, 
přednášek a koncertů.  Z moderní zástavby 
stojí za pozornost několik secesních vil 
a funkcionalistická stavba Komerční banky. 
Střediskem současného kulturního života 
je Jamborův dům na Brněnské ulici se stálou 
galerií obrazů malíře Vysočiny a čestného 
občana Tišnova Josefa Jambora a výstavní 
síní pro krátkodobé výstavy, se kterým vytváří 
pohledový celek novostavba městské knihovny 
z roku 2005.

Společenskému a sportovnímu vyžití 
současných obyvatel a návštěvníků města 
slouží sokolovna s navazující moderní 
sportovní halou, budova Městského kulturního 
střediska na Mlýnské ulici, kino, areál letního 
kina, koupaliště, tenisové kurty včetně 
nafukovací haly a fotbalové hřiště na Ostrovci, 
automotoklub, střelnice, hřiště pro skateboard  
atd. Důležitou roli hrají také sportovní areály 
u obou základních škol a činnost Domu 
dětí a mládeže. Turisticky atraktivní krajině 
v bezprostředním okolí města vévodí zděná 
rozhledna, která stojí od roku 2003 na kopci 
Klucanina na místě původní dřevěné rozhledny 
ze 30. let 20. století. Protilehlá hora Květnice 
je významnou mineralogickou a botanickou 
lokalitou, navíc s četnými krasovými jevy, 
zejména veřejnosti běžně nepřístupnou 
unikátní Královou jeskyní. Pravidelně dvakrát 
do roka se do Tišnova soustředí pozornost 
sběratelů minerálů z celého světa v době 
konání jarní a podzimní mezinárodní burzy. 
V roce 2012 je jarní termín stanoven na 
4. 5. - 6. 5.  2012 a podzimní pak na 2. - 4. 11. 
Město Tišnov je jedním z pořadatelů hudebního 
festivalu Concentus Moraviae, v rámci kterého 
vždy dvakrát v letních měsících obohacují 
kulturní život koncerty předních tuzemských 
i zahraničních umělců. K dalším tradičním 
akcím patří červnový Svátek hudby a slavení 
svatováclavských hodů na konci září.

04 06
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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 8580 inhabitants as of 10. 2. 2011. 
It is the gateway to the attractive landscape 
of the Svratka Highlands.

The fi rst written mention of the town dates 
from 1233 and it is associated with the fate of 
the Porta Coeli Cistercian Convent, established 
by the Czech Queen Constance. The general 
development of the town was interrupted 
in the past by wartime events, especially during 
the Hussite Wars and the period of the Thirty 
Years War. Destructive fi res 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 fi nal 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 sgraffi  to 
decorations on it which were restored in 2010, 
depict events from the town’s history. They are 
the work of Jano Kőhler. 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 infl atable 
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 signifi cant 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. In 2012, the spring 
exchange has been set for 4. – 6. 5. and the 
autumn exchange will be held in the period of 
2. – 4. 11. The Town of Tišnov is one of the 
venues for the Concentus Moraviae music 
festival, within the framework of which 
concerts by leading domestic and international 
performers enrich the cultural life of the town in 
the summer months. Further traditions include 
the June Music Festivities and the Saint 
Wenceslas Feast at the end of September.
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Třebíč je rozložena na obou březích řeky 
Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města 
i celého třebíčského okresu. Obklopuje ji 
příroda charakteristická pro Českomoravskou 
vrchovinu. Za dlouhá staletí své existence 
se Třebíč stala důležitým hospodářským, 
správním, politickým i kulturním těžištěm 
jihozápadní Moravy. Její počátky sahají 
až k roku 1101, kdy zde moravská údělná 
knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský 
založila v tzv. Třebečském lese benediktinský 
klášter. Kolem poloviny 13. století 
(pravděpodobně v letech 1240 až 1260) 
přistoupil benediktinský konvent ke stavbě 
nové klášterní budovy a pozoruhodné 
románsko-gotické baziliky, která dnes nese 
jméno sv. Prokopa. Pod klášterem vzniklo 
podél obou břehů řeky Jihlavy středisko 
řemesel a obchodu, jemuž v roce 1335 udělil 
Karel IV., tehdy ještě markrabě moravský 
spolu se svým otcem Janem Lucemburským, 
městská privilegia. Postupnou přeměnou 
bývalého benediktinského kláštera v okázalé 
panské sídlo vznikla dnešní podoba 
třebíčského zámku, ve kterém sídlí Muzeum 
Vysočiny Třebíč.

K nejvýznamnějším třebíčským památkám 
patří bezesporu skvost středověké evropské 
architektury – bazilika sv. Prokopa, dále 
židovská čtvrť a Židovský hřbitov. Bazilika 
sv. Prokopa  byla během staletí mnohokrát 
poškozena a po zániku kláštera pak byla 
více než dvě století používána ke světským 
účelům. Po obnově provedené architektem 
F. M. Kaňkou v letech 1725 – 1733 byla znovu 
využívána k sakrálním účelům a zasvěcena 
sv. Prokopovi.

Židovská čtvrť se 123 domy je 
z urbanistického i historického hlediska 
evropským unikátem. První zmínka 
o židovském osídlení pochází z roku 1338, 
druhá světová válka však znamenala násilný 
konec třebíčských Židů. Za zhlédnutí stojí 
především Zadní synagoga z roku 1669 
s jedinečnou barokní výmalbou. 

Židovský hřbitov, čítající na tři tisíce 
náhrobků, patří k největším  a k nejlépe 
zachovaným v republice. Podle dosavadních 
poznatků je nejstarší židovský náhrobek 
datován k roku 1625.

Důležitým mezníkem je datum 3. července 
2003, kdy byly třebíčská židovská čtvrť 
a Židovský hřbitov společně s románsko-
gotickou bazilikou sv. Prokopa zapsány 
do prestižního Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
jako 12. památka  v České republice a první 
židovská památka mimo území státu Izrael. 
Experti ocenili výjimečnost obou památek 
jako němých svědků pokojné koexistence 
dvou kultur: křesťanské a židovské.

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

Třebíč, jak v minulosti, tak v současnosti 
žije intenzívním kulturním životem. 
Na hudební a divadelní tradice navazuje 
celá řada každoročně pořádaných kulturních 
akcí, festivalů a městských slavností. K těm 
nejvýznamnějším patří Třebíčské loutkářské 
jaro, přehlídka profesionálních divadel 
s názvem Festival divadla 2-3-4, festival 
Concentus Moraviae, Countryfest, Slavnosti 
tří kápí, Šamajim, Třebíčský operní festival, 
Bramborobraní ad.

21 06
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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 Benedictine monastery in the 
so-called “Třebečský” Forest. Around the mid 
13th century (probably from 1240 to 1260), 
the Benedictine monastery began building new 
monastery buildings, including the remarkable 
Romanesque-gothic basilica which now bears 
the name of St. Procopius. A centre of crafts and 
commerce arose along both banks of the Jihlava 
River under the monastery and it received town 
privileges from Charles IV, who at that time 
was the Moravian Margrave with his father 
John of Luxemburg. The gradual transformation 
of the former Benedictine monastery into a 
magnifi cent lordly seat gave rise to the current 
Třebíč château which now houses the Museum 
of Vysočina Třebíč.

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

The Jewish quarter with 123 houses is unique 
in Europe from an urbanistic and historic 
point of view. The fi rst 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 
is especially worth a visit. 

The Jewish cemetery has three thousand 
gravestones and it is one of the largest and 
best preserved in the republic. According to 
the information currently available, the oldest 
gravestone dates from 1625.

3rd July 2003 is an important milestone 
for the town, because it was then that the 
Třebíč Jewish Quarter and the Jewish 
Cemetery with the Romanesque-gothic 
Basilica of St. Procopius were entered into 
the prestigious UNESCO Register of World 
Cultural and Natural Heritage Sites as the 
12th monument in the Czech Republic and the 
fi rst Jewish monuments outside the state of 
Israel. The experts appreciated the exceptional 
nature of both monuments as silent witnesses 
to the peaceful coexistence of two cultures: 
Christian and Jewish.

Třebíč is irreparably associated with many 
personalities from Czech literature, including 
Vítězslav Nezval, Jan Zahradníček, Jakub Deml 
and Oldřich Mikulášek. Třebíč can boast a rich 
cultural and musical history which has given 
rise to many famous names. Třebíč natives 
include the tenor, Kapellmeister and composer 
František Václav Míča who was the author of 
the fi rst Czech opera on “the Establishment 
of the Town of Jaroměřice”. At present, there are 
several music groups active in the town ranging 
from small chamber ensembles through to large 
church choirs.

As in the past, Třebíč currently lives 
an intensive cultural life. A large range of 
annually organised cultural events, festivals 
and town celebrations have arisen from these 
theatrical and musical traditions. The most 
signifi cant include the Třebíč Puppet Spring, 
the event for professional theatre groups known 
as the 2-3-4 Theatre Festival, the Concentus 
Moraviae Festival, the Countryfest, the Three 
Cowls Celebrations (Slavnosti tří kápí), 
Shamayim, the Třebíč Opera Festival, the Potato 
Harvest Festival, etc..
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Město Valtice s 3 600 obyvateli leží při 
hranici s Rakouskem - na půli cesty mezi 
Brnem (70 km) a Vídní (70 km). První písemná 
zmínka o valtickém hradu pochází z roku 1193, 
kdy Valticko patřilo pasovským biskupům, 
kteří tento původně slovanský kraj po rozpadu 
Velké Moravy kolonizovali. Na konci 14. století 
začala ve Valticích dlouhá éra působení 
Lichtenštejnů. Ti zde měli hlavní sídlo 
až do roku 1945. Valtice, německy Feldsberg, 
byly součástí Dolního Rakouska. 31. 7. 1920 
bylo město na základě saintgermainské mírové 
smlouvy připojeno k Československu. Valtice 
jsou součástí Lednicko-valtického areálu, 
který byl pro svou jedinečnost zapsán 
v roce 1996 na seznam UNESCO. Jedná se 
o nejrozsáhlejší člověkem komponovanou 
krajinu v Evropě a pravděpodobně i na světě.

Jednou z dominant města je zámek. 
Je pokládán za jeden z nejvýznamnějších 
dokladů raně barokní architektury ve střední 
Evropě. Byl několikrát přestavován, naposledy 
v letech 1643 – 1730 za účasti předních 
architektů, sochařů a malířů. Místnosti 
jsou bohatě zdobeny zlacenými štukami 
a nástropními malbami, je zde významná 
sbírka středoevropského barokního malířství. 
Pozoruhodná je i zámecká kaple – dle 
odborníků jeden z nejkrásnějších interiérů 
středoevropského baroka. 

Druhou historicky nejvýznamnější stavbou 
je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Stavbu raně barokní stavby z let 1631 – 1671 
zahájil italský architekt G. G. Tencalla, dokončil 
ji brněnský stavitel O. Erna. Obraz Nanebevzetí 
Panny Marie na hlavním oltáři je kopií obrazu 
P. P. Rubense, menší obraz nad ním 
je Rubensovým originálem – představuje 
Nejsvětější Trojici. V kostele se nacházejí 
vzácné barokní varhany z poloviny 18. století 
od tehdejšího nejvýznamnějšího vídeňského 
varhanáře Johanna Henckeho. Jsou využívány 
i ke koncertním účelům. Na náměstí jsou 
dvě muzea: Muzeum vinařství, zahradnictví 
a životního prostředí s expozicí historických 

vinařských lisů a Městské muzeum, kde 
se seznámíme s bohatou historií Valtic 
a knížecího rodu Lichtenštejnů. Ve Valticích 
a jejich nejbližším okolí nechali Lichtenštejni 
na počátku 19. století postavit ojedinělé 
romantické stavby: empírový zámeček 
Belveder, vyhlídkovou Kolonádu (Reistnu) – 
připomíná Gloriet u vídeňského Schönbrunnu 
a Dianin chrám (Rendez-vous) – ve tvaru 
vítězného oblouku.

Valtice se mohou pochlubit hned třemi 
hudebními skladateli: Georg Arnold 
(17. století) - znalec varhan a vynikající 
chrámový skladatel; Johan Caspar Horn 
(17. století) - taneční skladby ve francouzském 
stylu; Johannes Matthias Sperger (18. století) 
- jeden z největších virtuózů na kontrabas 
zanechal 45 symfonií a velké množství 
komorních skladeb.

Valtice a víno. Tyto dva pojmy patří 
nerozlučně k sobě už stovky let. Vinnou 
révu sem přinesly římské legie císaře 
Marka Aurelia. Vinařskou tradici potvrzuje 
střední odborná škola vinařská z roku 1873, 
jediná v ČR. Působí zde i Vinařská akademie, 
jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost 
s vinařskou problematikou. Zájemci můžou 
ochutnat vynikající vína třeba v Salónu vín 
ČR (degustační výstava 100 nejlepších 
vín z ČR), v Zámeckém sklepě z 15. století 
(jeden z nejstarších a největších ve střední 
Evropě) nebo ve Valtickém podzemí (systém 
sklepních prostor upravených jako vinné 
sklípky – pozůstatek minoritského kláštera 
ze 13. století). Valticemi prochází 5 km dlouhá 
naučná vinařská stezka s 19 informačními 
panely. Z řady akcí jmenujme aspoň Valtické 
vinné trhy, MHF 13 měst Concentus Moraviae, 
Mezinárodní výstava koček, Mezinárodní letní 
škola staré hudby, Henckeovy barokní varhany, 
Valtické vinařské slavnosti, krojované hody, 
výstava bobtailů, Dny valtických burčáků, 
Valtické vinobraní.

23 06

Valtice
www.valtice.eu
www.zamek-valtice.cz
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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 fi rst 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 
artifi cially 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 signifi cant 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 signifi cant 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 signifi cant 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 contrabass, he left 45 symphonies 
and a large amount of chamber works.

Valtice and wine: these two terms have been 
inseparable for hundreds of years. The town’s 
winemaking tradition is confi rmed 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 modifi ed 
as wine cellars – a leftover from the Minorite 
monastery dating from the 13th century). 
A 5 km long wine trail with 19 informative 
panels leads through Valtice. Of our many 
events, we would like to mention at least 
the Valtice Wine Markets, the Concentus 
Moraviae International Music Festival of 
13 Towns, the International Cat Exhibition, 
the International Early Music Summer School, 
Hencke’s Baroque Organ Festival, the Valtice 
Wine Celebrations, the folk costume feasts, 
the bobtail exhibition, the Valtice New Wine 
Days and the Valtice Grape Harvest.
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Velké Meziříčí získalo jméno od příznivé 
polohy v místech, kde vodní toky přetínaly 
prastaré obchodní stezky. Od 13. století 
vyrůstalo jako správní centrum rozlehlého 
dominia pod románsko-gotickým hradem pánů 
mocného rodu erbu křídla. První městská 
práva obdrželo roku 1408, slavným se stalo 
roku 1415, kdy sem moravský zemský hejtman 
Lacek z Kravař sezval šlechtu kvůli stížnosti 
lidu proti Husovu uvěznění v Kostnici. 

Svědectvím rozmachu města 
od 15. do počátku 17. století je celá 
městská zástavba, v níž na gotickém 
půdorysu vznikají renesanční domy a paláce. 
Hrad se v té době proměnil v komfortní 
sídlo. Roku 1578 byla otevřena latinská 
luteránská akademie, vedle zámku a kostela 
sv. Mikuláše nejhodnotnější historická 
budova, a postavena první ze tří synagog. 
Plody humanismu představuje dílo 
utrakvisty Beneše Optáta, spoluautora první 
české gramatiky, či mytologie moravsko–
markomanské. I protireformace zde nalezla 
výrazné protagonisty, bratry Mikuláše 
Sarkandra a Jana Sarkandra, z nichž druhý 
byl později kanonizován. 

Po Třicetileté válce se město 
vzpamatovávalo jen pozvolna, jen zámek 
dostal novou barokní tvář ve dvou přestavbách 
na počátku 18. století. K nejstarší kulturní 
vrstvě patří bohaté kulturní dědictví. Proslula 
tu nejen literátská bratrstva, ale i zvonařství 
mistrů Adama a Jakuba Matouše, stejně jako 
dílo kantora Františka Sedláčka a jím založené 
Jednoty cyrilské. Dědeček Otakara Ostrčila 
zde v Slovanské besedě poprvé na Moravě 
zpíval „Kde domov můj“. Písňové bohatství 
zvěčnil v „Našich písních“ spoluzakladatel 
brněnské Vesny Antonín Vorel. Své orchestry 
a sbory zřizují všechny velkomeziříčské 
spolky. Leoš Janáček spojil své úsilí v Hlaholu 
velkomeziříčském, který založil v roce 1901. 
Tento sbor, veden osobnostmi odchovanými 
a uznávanými Janáčkem, spolupracoval 

s Jaroslavem  Křičkou či Václavem Kálikem 
a dosáhl největšího rozmachu koncem 30. let. 

V současnosti má město dvanáct 
tisíc obyvatel. Většina z nich pracuje 
ve strojírenství, kosmetickém, 
elektrotechnickém a potravinářském 
průmyslu. Od druhé poloviny 19. století 
je město nazýváno městem škol. Vedle 
gymnázia má více než stoletou tradicí 
Hotelová škola Světlá a Střední škola 
řemesel a služeb. Zavítáte-li do Velkého 
Meziříčí, najdete tu bohatou historii, krásnou 
přírodu a přívětivé lidi. Zastavte se u nás 
a poznejte město a jeho okolí pěšky, na kole 
nebo na lyžích. Máme pro vás připraveny 
cyklistické stezky, projížďky na koni, 
sportovní rybaření, vyhlídkové lety i lyžařskou 
sjezdovku s umělým osvětlením. Kulturní 
organizace města dnes navazují svou činností 
na intenzívní společenský a kulturní život 
minulosti. Provozují městskou knihovnu, 
muzeum, kino i kulturně společenské centrum 
Jupiter club. Organizují výstavy, koncerty 
a další významné kulturní akce. Na pestré 
mozaice kulturního života se podílí rovněž 
celá řada souborů a neziskových organizací. 

Dovolte, abychom vás pozvali na některé 
z našich akcí. Milovníky dobrého jídla a moku 
osloví tradiční květnový Gastroden. Nenechte 
si ujít červnový 6. ročník Evropského festivalu 
fi lozofi e na téma „Etika a morálka“ s předními 
fi lozofy, s kterými můžete diskutovat 
na dané téma.

08 06
24 06

Velké Meziříčí
www.mestovm.cz
www.festivalfi losofi e.webnode.cz

2012_05_18_KATALOG.indd   1222012_05_18_KATALOG.indd   122 21.5.2012   11:24:3221.5.2012   11:24:32



∫ 123téma KOUZLO ČÍSEL

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 fi rst 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 fl oor 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 fi rst of three synagogues were built. 
The fruits of humanism are represented by the 
work of the Utraquist Beneš Optát, the co-author 
of the fi rst Czech grammar, or by the Moravian-
Markoman mythology. The counterreformation 
also had its signifi cant 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 fi rst 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 
foodstuff s 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 fi nd 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 fi shing, 
sightseeing fl ights and a ski slope with artifi cial 
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 signifi cant cultural events. A number 
of ensembles and non-profi t 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. Don’t miss the 
6th annual European Festival of Philosophy 
held under the theme ”Ethics and Morality” 
with leading philosophers, with whom you can 
discuss the given topics. We are looking forward 
to seeing you here.
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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 Václav 
Vejmluvy. Přestavby provedené v duchu 
„barokní gotiky“ navrhl Jan Blažej Santini 
Aichl. Roku 1784 byl klášter císařem Josefem 
II. zrušen. Ve druhé polovině 19. století 
se ve městě rychle rozvíjí národní život. 
Byly založeny první větší podniky, hlavně 
obuvnické, a město získává železniční 
spojení. Na frontách I. světové války v letech 
1914 – 1918 zahynula řada občanů města, 
kteří padli jako legionáři. Druhá světová válka 
silně postihla město v květnových dnech 
roku 1945. bylo zničeno a poškozeno mnoho 
domů. Po válce došlo k prudkému vzrůstu 
počtu obyvatel v souvislosti s výstavbou 
strojírenského závodu ŽĎAS. Vznikla nová 
sídliště a v sedmdesátých letech bylo takřka 
úplně přestaveno historické jádro města. 
Dnes má město přes 22 tisíc obyvatel. 
S památkou UNESCO – poutním kostelem 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
a jako východisko do nejkrásnější části 
Českomoravské vrchoviny je stále více 
navštěvovaným centrem turistiky. Jsou zde 
velké možnosti rekreačního a kulturního 
vyžití, jehož přehlídka začíná již prvním dnem 
v roce, slavnostním vítáním nového roku 
spojeným s novoročním ohňostrojem. Před 
velikonočními svátky stovky ochotníků hrají 
Pašijovou hru. Hraje pojednává o životě, smrti 
a vzkříšení Ježíše Krista. 30. dubna slavíme 
svátek čarodějnic. V rekreačním areálu 
v sídlišti Libušín probíhá pásmo her a soutěží, 

pálí se čarodějnice. Poslední květnový víkend 
mohou návštěvníci areálu zámku nahlédnout 
do soukromých zámeckých zahrad. Letošní 
prohlídka bude zpestřena bohatým kulturním 
programem připomínajícím výročí 760 let od 
založení žďárského cisterciáckého kláštera. 
Červen patří festivalu 13 měst Concentus 
Moraviae a koncertům vážné hudby. 
V polovině srpna Žďár zcela omládne díky 
celostátnímu setkání křesťanské mládeže, 
které se zde konalo naposledy před deseti lety. 
Jubilejní 30. ročník festivalu folkové písně 
Horácký džbánek proběhne v areálu zámku 
Kinských v měsíci srpnu. A je tu podzím, 
na Vysočině dozrávají jeřabiny a právě tato 
pochutina stojí za názvem kulturního festivalu 
Slavnosti jeřabin. Celý měsíc je návštěvníkům 
kulturních zařízení představována výtvarná, 
hudební či dramatická tvorba. Druhá sobota 
v září patří tradičnímu setkání přátel historie 
a kultury žďárského kláštera s názvem 
Klášterní noc. Letošní program koncertů, 
přednášek a divadelních představení 
vyvrcholí tradičně na Zelené hoře, v poutním 
kostele sv. Jana Nepomuckého oslavou 
290. výročí od dokončení jeho stavby 
a vysvěcení. 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.

11 06
20 06

Žďár 
nad Sázavou

www.zdarns.cz
www.zamekzdar.cz
www.zelena-hora.eu
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∫ 125téma KOUZLO ČÍSEL

The settlement of Žďár originally grew 
up around a Cistercian monastery founded 
by Boček of Obřany in 1252. The fi rst 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 offi  ce 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 fi rst substantial business enterprises 
were founded, mainly in the footwear industry, 
and the town acquired a railway connection. 
Meanwhile the fi rst 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 affl  icted 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 fi reworks 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 effi  gy.
Last weekend in May, guests can visit the 
private gardens of the chateau. This year’s tour 
will be livened up with a rich cultural program 
commemorating the anniversary of 760 years 
since the founding of the Cistercian monastery 
of Žďár. June belongs to the Concentus 
Moraviae Festival of Thirteen Towns with its 
concerts of classical music. The 'Horácko 
Pitcher' folk-style music festival is held in 
the complex of the stately home of Dr. Kinský 
in August. And now we come to autumn: 
rowans ripen in the Highlands, and this tasty 
fruit inspires a cultural event called the Rowan 
Festival: for a whole month works of visual art, 
music, and drama are presented in the town’s 
cultural facilities. On the second September 
Saturday the traditional meeting friends of 
history and culture of the Zdar monastery is 
organised under the title “Monastic night”. 
This year’s program of concerts, lectures 
and theater performances traditionally 
culminates on the Green Mountain, in the 
pilgrimage church of St. John of Nepomuk 
by the celebration of the 290th anniversary 
of its consecration. 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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Save the date!Save the date!
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Cannes, FranceCannes, France
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midem is the place where music makers, cutting-edge technologies, 
brands & talent come together to enrich the passionate relationship 
between music & people, transform audience engagement & form 
new business connections.

midem is the place where music makers, cutting-edge technologies, 
brands & talent come together to enrich the passionate relationship 
between music & people, transform audience engagement & form 
new business connections.
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skoda@az-servis.cz
fprochazka@az-servis.cz
asevera@az-servis.cz
jstruha@az-servis.cz
dmusil@az-servis.cz

Komplexní prodejní a servisní služby, 
karosá ské a lakýrnické práce, 

m ení emisí a stanice technické kontroly.

AZ SERVIS, a.s.

Autorizovaný servisní partner Volkswagen, Škoda, SEAT a Volkswagen 
užitkové vozy, prodejce zna ky Škoda. Pomocnou ruku na trhu služeb
pro motoristy Vám nabízíme již od roku 1990.

2012_05_18_KATALOG.indd   1302012_05_18_KATALOG.indd   130 21.5.2012   11:24:4821.5.2012   11:24:48



 pravidelná dávka zajímavého čtení 

 rozhovory, reportáže, životní styl

 nejdete ho ve své oblíbené 

 kavárně a restauraci

m
ag

az
ín

 
o 

l
e

ší
 ž

iv
o

t

www.itoplife.cz

toplife_inzerce.indd   1 5/10/12   12:49 PM2012_05_18_KATALOG.indd   1312012_05_18_KATALOG.indd   131 21.5.2012   11:24:5021.5.2012   11:24:50



ředitel ∫ director
David Dittrich

dramaturg ∫ dramaturge 
Barbara Maria Willi

produkce ∫ production
Jitka Miková, Pavel Šindelář, Monika Nilašová, Jan Mach

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

redakce ∫ editor
Jitka Miková

grafi cká úprava ∫ design
Anymade Studio & The Bestseller Creative Platform

fotografi e na obálce ∫ cover photo
Daniela Dostálková, The Bestseller Creative Platform

papír ∫ paper
Munken LYNX Rough 115g

anglický překlad ∫ English translation
Andy Letham

tisk ∫ printed by
Tiskárna Helbich, a. s.

Concentus Moraviae si vyhrazuje právo na případné změny v programu a účinkujících

Whilst every eff ort 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 2012

∫ INFORMATION AND PRESS CENTRE OF THE CONCENTUS MORAVIAE 2012
Polní 6, 639 00 Brno

tel.: +420 542 210 713

e-mail: info@concentus-moraviae.cz

www.concentus-moraviae.cz

CONCENTUS MORAVIAE

XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 

FESTIVAL 13 MĚST

17TH INTERNATIONAL MUSIC 

FESTIVAL OF 13 TOWNS

2012_05_18_KATALOG.indd   1322012_05_18_KATALOG.indd   132 21.5.2012   11:24:5021.5.2012   11:24:50



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


