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∫ Magdalena Kožená

patronka festivalu Concentus Moraviae
∫ Patron of the Concentus Moraviae Festival

∫ Mgr. Daniel Herman

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

Milí festivaloví návštěvníci,

Dear festivalgoers,

Vážení a milí přátelé hudby,

Dear friends of music,

s radostí otvírám brány dalšího ročníku
našeho červnového festivalu a zvu Vás
do jeho hudební říše!

I am pleased to be able to unlock the door
to yet another year of our June festival and
to invite you into its musical realm!

Měla jsem možnost alespoň částečně
sledovat celoroční práci organizačního
týmu a mohu s hrdostí potvrdit, že letošní
festival nabízí opravdové hudební skvosty.
Díky poutavě vytvořené dramaturgii
Aleše Březiny Vám budou předloženy velmi
rozmanité a atraktivní programy. Připočtu-li
k nim ještě nezaměnitelnou a nenahraditelnou
atmosféru našich nádherných koncertních
dějišť, je jednoznačné, že nás čeká měsíc plný
nadstandardních uměleckých zážitků.

I have had the opportunity to witness,
at least partially, the organisational team’s
work throughout the year and I can confirm
with pride that this year’s festival offers
a number of true musical treasures. Thanks to
Aleš Březina’s engaging dramaturgy, you will
have the opportunity to witness a number of
highly varied and attractive programs. If I add
to that the unmistakeable and irreplaceable
atmosphere of our wonderful concert venues,
it is quite clear that a month full of exceptional
artistic experiences awaits us.

jsem velice potěšen, že tak významný
festival, jakým MHF 13 měst Concentus
Moraviae bezesporu je, se stále rozvíjí
a nabízí svým věrným, ale i novým
posluchačům hudební zážitky, které
v jejich povědomí zůstávají nadlouho vyryty.

it gives me great pleasure that such
a significant festival as the Concentus
Moraviae International Music Festival of
13 Towns has continued to develop and to offer
both its loyal and new followers many musical
experiences which remain long engraved
in their memories.

„Svému“ festivalu držím palce a Vám,
milí posluchači, přeji, ať Vás hudba „Českých
snů“ příjemně naladí a uvede do slunečného
a klidného léta.
Vaše

My fingers are crossed for “my” festival and
I hope that the music of the “Czech Dreams”
will raise your spirits, dear festivalgoers, and
will be the harbinger of a sunny and peaceful
summer.
Your

Letošní ročník s podtitulem České sny
otevírá našim fantaziím obrovský prostor
k rozjímání. A jsem si jist, že naše představy
se nejen díky samotným interpretům posunou
za hranice všední reality.
Je přece úžasné, když můžeme v rámci
jedné kulturní akce společně vidět tak žánrově
odlišné a přece sobě něčím tak blízké umělce,
jakými jsou např. soubory Collegium 1704,
Musica Florea a zpěvačky Iva Bittová či Marta
Töpferová. Jsem přesvědčen, že letošní červen
na jižní Moravě a Vysočině bude výjimečným
kulturním dějištěm, kam každý rád zavítá.
Přeji všem posluchačům, aby jim festival
přinesl mnoho nevšedních zážitků, a festivalu
samotnému, ať pokračuje ve své cestě, která jej
směřuje ke skvostům našeho hudebního nebe.

This year’s festival with its subtitle Czech
Dreams will provide our imaginations with
significant space for contemplation. And I am
sure that our thoughts will also move beyond
the boundaries of everyday reality thanks
both to the individual performers and to so
much more.
It is wonderful that we can see so many
artists from genres which are so disparate
and yet in some ways so close, such as the
Collegium 1704 and Musica Florea ensembles
and the singers Iva Bittová or Marta Töpferová,
within the framework of a single cultural event.
I am sure that this June South Moravia and
Vysočina will become exceptional, must-attend
cultural venues.
I hope that the festival’s audience members
will have many exceptional experiences and
that the festival will continue on its path of
discovery towards our musical treasures.
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∫ J. E. Jens Eikaas

velvyslanec Norského království v České republice
∫ Ambassador of the Kingdom of Norway to the Czech Republic

Blahopřeji festivalu Concentus Moraviae
2014 k velmi působivému programu.
Vážím si toho, že festival představí nadané
a zajímavé norské hudební soubory. Soubor
hrající fúzi jazzu a tanga Tine Thing Helseth
Quintet hraje eklektický mix vzrušující
hudby. Vede ho šestadvacetiletá trumpetiska
Tine Thing Helseth, která se řadí mezi
nejvýznamnější sólisty své generace.
Kvintet Majorstuen má svůj jedinečný,
charakteristický a výrazný hudební styl
a zvuk, který čerpá z folkloru. Pět hudebníků
souboru patří k předním norským hráčům
na housle a fidulu.
Věřím, že se můžeme těšit na velmi příjemná
hudební vystoupení.
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∫ J. E. Pascual Ignacio Navarra Ríos
velvyslanec Španělska v České republice
∫ Ambassador of Spain to the Czech Republic

I look forward to what promises to be very
enjoyable musical performances.

Je pro mne ctí, že velvyslanectví Španělska
v Praze mohlo poskytnout záštitu 19. ročníku
festivalu Concentus Moraviae.
Na jednu stranu bude na festivalu zastoupeno flamenco, původně tradiční hudba jižního
Španělska, která se později stala univerzálním
fenoménem a uměleckým výrazem, který prochází neustálým vývojem a produkuje umělce
nejvyšší kvality. Zároveň na festivalu zazní
klasická hudba několika z nejznámějších španělských skladatelů, jako jsou Falla, Albéniz,
Rodrigo, Turina či Sarasate. Ti se ve svém díle
pokusili zachytit vlivy tradiční hudby ze všech
oblastí Španělska a komponovali klasickou
hudbu s výraznými španělskými rysy. Festivalové publikum zajisté ocení dialog, ke kterému
dojde mezi dílem těchto španělských autorů
a dílem autorů, jako jsou Dvořák, Smetana,
Janáček a Martinů, kteří se v podstatě pokusili
o totéž, ovšem v kultuře české.
Moravské publikum se všeobecně vyznačuje vysokým zájmem o španělskou kulturu.
Uvědomil jsem si to, když jsem měl příležitost
osobně se účastnit různých festivalů, koncertů
a vystoupení, a velmi si toho vážím. Chtěl bych
Vám poděkovat za tento zvláštní zájem, který
naší kultuře věnujete. V kvalitním pestrém
programu, který Vám letošní festival Concentus
Moraviae přináší, je Španělsko hojně zastoupeno a já Vám přeji, aby se Vám tento program líbil.
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I congratulate Concertus Moraviae 2014
with a very impressive festival programme.
I appreciate the festival’s presentation of skilled
and interesting Norwegian music ensembles.
The jazz/tango fusion ensemble Tine Thing
Helseth Quintet performs an eclectic mix of
exciting music. The leader, Tine Thing Helseth,
26, is among the leading trumpet soloists
of her generation. The quintet Majorstuen
plays in a unique, folk-music based style with
a distinctive character and sound. The five
musicians are among Norway’s premier
performers on violin and fiddle.

I am honoured that the Spanish Embassy in
Prague could grant patronage of the 19th year
of the Concentus Moraviae Festival.
Flamenco will be represented at the festival,
orignally traditional music of southern Spain
that later became an universal phenomenon
and artistic expression which has constantly
been evolving and has generated artists of
the highest quality. At the same time classical
music will be represented at the festival by
works of the best known Spanish composers
such as Falla, Albéniz, Rodrigo, Turina and
Sarasate. In their works they tried to transcribe
influences of traditional music from all regions
of Spain and composed classical music with
a significantly Spanish character. I am sure
the festival audience will appreciate the
dialogue between works of these Spanish
composers and works by composers such
as Dvořák, Smetana, Janáček and Martinů,
who basically tried to do the same in the
Czech culture.
Moravian audience is generally very
interested in Spanish culture. I realized this
when I had the opportunity to participate
personally in various festivals, concerts
and performances, and I appreciate it very
much. I would like to thank you for the special
attention that you pay to our culture. In the
colorful top program of this year’s festival
Concentus Moraviae Spain is abundantly
presented and I believe you will enjoy
this program.
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∫ JUDr. Michal Hašek

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

∫ MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina
∫ The President of the Vysočina Region

Vážení příznivci hudby,

Dear music lovers,

Vážené publikum, milí přátelé,

Dear audience, dear friends,

velmi rád jsem také letos převzal záštitu
nad dalším ročníkem hudebního festivalu
Concentus Moraviae, který Jihomoravský kraj
dlouhodobě finančně podporuje. Těší mne,
že se pořadatelům podařilo opět připravit
jednotlivé koncerty v malebných městech
na jižní Moravě a Vysočině a přinést tak
důležitou kulturní akci do jednotlivých
regionů.

I am very pleased to be a patron of yet
another year of the Concentus Moraviae Music
Festival which the South Moravian Region
has long supported financially. I am pleased
that the organisers have once again prepared
individual concerts in the picturesque towns
of South Moravia and Vysočina and in doing
so have brought important cultural events
to the individual regions.

Letošní rok je Rokem české hudby
a devatenáctý ročník festivalu Concentus
Moraviae k němu přispívá svou pestrou
nabídkou. Téma národní hudby a identity
v měnící se společnosti představené
na příkladech českých, norských
a španělských skladeb odlišných žánrů
a interpretů různých generací jistě najde
své posluchače.

This year is the Year of Czech Music and
the nineteenth year of the Concentus Moraviae
Festival will contribute to that celebration
with a wide variety of concerts. The theme
of national music and identity in a changing
society presented using examples of Czech,
Norwegian and Spanish compositions of
varying genres is sure to resonate with
audiences.

každá vteřina umění je vzácná a přináší
nedocenitelné okamžiky, které neznají
limity jazyka nebo věku. Festival Concentus
Moraviae nabízí kvalitní umění v kulisách
historických míst, která mu dodávají punc
originality, honosnosti a podtrhují jeho
vážnost. V té souvislosti se nabízejí Senekova
slova, že život je krátký a umění dlouhé.
Je potěšitelné, že díky festivalu Concentus
Moraviae bude kulturní život našich regionů
o něco delší a pestřejší.

each second of art is rare and it provides
invaluable moments which know no limits
of language or era. The Concentus Moraviae
Festival offers high quality art against
a backdrop of historical venues which give
the art the added hallmark of originality
and lavishness and underline its serious
nature. This brings to mind the words of
Seneca which state that life is short and art
is long. It is gratifying that the cultural life
of our regions has become somewhat longer
and more varied thanks to the efforts of the
Concentus Moraviae Festival.

Vážené dámy, vážení pánové,
před námi je červnový seriál 33 koncertů
s podtitulem České sny – od toho úvodního
ve Žďáru nad Sázavou až po slavnostní
závěrečný koncert v kostele Navštívení Panny
Marie v Břeclavi. Spolu s Vámi se těším
na tyto krásné hudební zážitky.

Ladies and gentlemen,
the June series of 33 concerts subtitled
Czech Dreams is now before us; starting
with the opening concert in Žďár nad Sázavou
and ending with the closing concert
in the Church of the Assumption of the Virgin
Mary in Břeclav. Like you, I am looking forward
to these beautiful musical events.
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Cílem Kraje Vysočina je festival v jeho
dlouhověkosti podpořit. A s radostí konstatuji,
že na této skutečnosti se nic nemění a naše
podpora trvá. Uvědomuji si, že každému
ročníku festivalu předchází náročná příprava
autorská, interpretační i produkční, která
se promítá do výsledně vnímané hudební
události s pozitivním společenským dopadem
a obrovským uměleckým kreditem.
Rád bych Vám popřál příjemné kulturní
zážitky, jejichž kulisou mohl být i Kraj
Vysočina.

The goal of the Vysočina Region is to support
the longevity of the festival. And I am happy
to be able to state that nothing has changed
in this regard and that our support remains
constant. I am aware of the fact that every
year of the festival is preceded by demanding
authorial, interpretational and production
preparations which manifest themselves
in the resulting musical events which have
a positive social impact and are of enormous
artistic credit.
I would like to take this opportunity to
wish you many pleasant cultural experiences
with the Vysočina Region as their backdrop.

téma české sny
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∫ Ing. Jaroslav Jakub

CONCENTUS
MORAVIAE

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

Vážení a milí festivaloví návštěvníci,

Dear festivalgoers,

společně s Vámi se těším na letošní
19. ročník festivalu Concentus Moraviae,
který svým tématem „České sny“ přispívá
k letošnímu Roku české hudby a zároveň nám
nabídne ochutnávku ze španělské a norské
tvorby. Vedle klasiky si užijeme folklor i další
žánry, nabídka je velmi pestrá.

like you, I am looking forward to
the 19th year of the Concentus Moraviae
Festival which will contribute to the Year
of Czech Music and also offer us a taste of
Spanish and Norwegian music under the
auspices of its theme of “Czech Dreams”.
As well as classical music, we will also be
able to enjoy folklore and other genres thanks
to the festival’s very wide program.

Právě unikátní dramaturgie festivalových
akcí a skutečnost, že se během měsíce
června festival rozšíří do celé dvacítky měst
jižní Moravy a Vysočiny, je pro Skupinu
ČEZ, tradičního generálního partnera
festivalu, mimořádně zajímavá. Naší snahou
je totiž podporovat kvalitní projekty regionu
elektrárny Dukovany napříč oběma kraji,
o jejichž území se snažíme, jako dobří
sousedé a stabilní partneři, dbát.
Věřím, že festivalové akce vzbudí zájem
mnoha posluchačů a že si díky festivalu
Concentus Moraviae užijeme temperamentu
hudby ze severu, jihu i srdce Evropy.

The unique dramaturgy of the festival
events and the fact that the venues will be
located in twenty towns in South Moravia
and Vysočina is of exceptional interest to the
CEZ Group, the festival’s traditional general
partner. We are interested in supporting high
quality projects in the area of the Dukovany
Power Station and across both regions, whose
territories we endeavour to care for as good
neighbours and stable partners.
I am sure that the festival events will awake
the interest of many concertgoers and that we
will enjoy the liveliness of music from the north,
the south and the heart of Europe thanks to
the Concentus Moraviae Festival.

SKUPINA ČEZ je hrdým generálním partnerem
XIX. Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae
na téma „České sny“

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

téma české sny
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ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
∫ XIX.
Concentus Moraviae se koná pod záštitou starostek a starostů
∫ 19th Concentus Moraviae International Music Festival of 13 Towns
is held under the Auspices of Mayors

Ing. Jaroslav Dohnálek ∫ Boskovice
MUDr. Oldřich Ryšavý ∫ Břeclav
Ing. Karel Pačiska ∫ Bystřice nad Pernštejnem
Ing. arch. Milana Grauová ∫ Hodonín
Ing. Luboš Kuchynka ∫ Hustopeče
MUDr. Vojtěch Adam ∫ Ivančice
Mgr. František Lukl ∫ Kyjov
Ing. Luděk Baláč ∫ Lysice
Rostislav Koštial ∫ Mikulov

Mgr. Tomáš Třetina ∫ Moravský Krumlov
Vladimír Měrka ∫ Náměšť nad Oslavou
Ing. Pavel Perout ∫ Rájec-Jestřebí
Ing. Ivan Charvát ∫ Slavkov u Brna
Ing. Tomáš Komprs ∫ Tišnov
MVDr. Pavel Heřman ∫ Třebíč
Ing. Pavel Trojan ∫ Valtice
Ing. Radovan Necid ∫ Velké Meziříčí
Ing. Dagmar Zvěřinová ∫ Žďár nad Sázavou

∫ David Dittrich

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

Milí festivaloví posluchači,
po dvou ročnících věnovaných staré hudbě budeme
letos naslouchat dílům skladatelů mladších až soudobých
– v letošním programu zazní i několik premiér. Muzikolog
a skladatel Aleš Březina vytvořil pro festival již počtvrté
dramaturgii nazvanou „České sny“, kterou letos pořádně
okořenil španělským a norským kořením – rozhodně si
v katalogu nenechte ujít jeho poutavé slovo!
K 16 kmenovým městům letos přibude trojice hostů
(Brno, Břeclav a Hodonín) a celkem zazní 33 koncertů.
Nechybí ani novinka, festival se letos poprvé může pochlubit rezidenčním umělcem. Tuto tradici zahájíme rovnou
s hodně vysoko nastavenou laťkou: čtveřici koncertů
přednese koncertní mistr České filharmonie, obdivovaný
houslový virtuos (a třebíčský rodák) Josef Špaček.
Z letošního programu není třeba složitě vybírat. Od velkolepého zahajovacího koncertu umocněného geniální
Soňou Červenou, přes netrpělivě očekávané Requiem
Aleše Březiny se sólisty Ivou Bittovou a Vojtěchem
Dykem, znamenitou trumpetistku Tine Thing Helseth,
charismatické Majorstuen, dlouhou řadu výtečných
komorních umělců až po swingové či flamencové taneční
večery, všechny programy posluchače spolehlivě
přenesou do jiné, „snové“ dimenze.
Vřele děkuji všem partnerům festivalu, díky kterým opět
nabízíme skutečně jedinečné koncertní umělce i programy, letos navíc jako součást Roku české hudby. Rozhodně nesmí chybět tradiční poděkování Jihomoravskému
kraji, Kraji Vysočina a festivalovým městům za příjemnou
a konstruktivní spolupráci. Opět touto cestou děkuji všem,
kdo jakkoli přispěl ke vzniku a hladkému průběhu letošního ročníku MHF 13 měst Concentus Moraviae.
Jménem celého organizačního týmu Vám, milí posluchači, přeji třiatřicet hudebních večerů, které Vám dají
zapomenout na každodenní starosti a přenesou Vás do
harmonických snů.
Na setkání v koncertních hledištích se těší

Dear festivalgoers,
this year, we will return to works of recent and contemporary composers after two years dedicated to early music;
the program even contains a few premieres. Musicologist
and composer Aleš Březina has created the fourth “Czech
Dreams” dramaturgy for the festival and this year he has
spiced it up with Spanish and Norwegian spices; be sure not
to miss the “dramaturge’s introduction” in this catalogue!
Three guest towns (Brno, Břeclav and Hodonín) will join
our 16 core towns. Our host towns will be the venues of
33 concerts. The 2014 festival also includes something new,
this year, the festival can boast a resident artist for the very
first time. We have begun this tradition at a very high level:
the concertmaster at the Czech Philharmonic and admired
violin virtuoso Josef Špaček (a native of Třebíč) will perform
four concerts at the festival.
All of the programs from the magnificent opening
concert featuring the brilliant Soňa Červená, through to
Aleš Březina’s impatiently awaited Requiem with soloists
Ivau Bittová and Vojtěch Dyk, the superb trumpeter Tine
Thing Helseth, the charismatic Majorstuen, the long list
of excellent chamber music artists and on to the swing
and flamenco evenings will take the festival’s audiences
into a “dream” dimension.
I would like to warmly thank the festival’s partners, thanks
to whom we are able to offer our audiences truly unique concert artists and programs which this year are also part of the
Czech Year of Music. I must also thank the South Moravian
Region, the Vysočina Region and the festival towns for their
pleasant and constructive cooperation. I would also like to
take this opportunity to once again thank everybody who
has contributed to the realisation of this year’s Concentus
Moraviae International Music Festival of 13 Towns.
On behalf of the organisational team, I would like to wish you
thirty-three musical evenings which will enable you to forget
your everyday worries and will lead you to harmonious dreams.
I look forward to meeting you at the concert venues.

Setkání starostů na zámku ve Slavkově u Brna 24. dubna 2014, foto Jiří Sláma
∫ Meeting of Mayors at the château in Austerlitz on 24 April 2014
První řada zleva ∫ first row from left: Ing. Luboš Krátký (místostarosta města Břeclav), Rostislav Koštial
(starosta města Mikulov), Ing. Pavel Trojan (starosta města Valtice), Ing. Luděk Baláč (starosta městyse Lysice),
Ing. arch. Milana Grauová (starostka města Hodonín), Ing. Jaroslav Dohnálek (starosta města Boskovice),
MUDr. Vojtěch Adam (starosta města Ivančice), Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice nad Pernštejnem),
Ing. Tomáš Komprs (starosta města Tišnov)
Druhá řada zleva ∫ second row from left: Mgr. Tomáš Třetina (starosta města Moravský Krumlov),
Bc. Ladislav Bárta (místostarosta města Žďár nad Sázavou), Ing. Radovan Necid (starosta města Velké Meziříčí),
MVDr. Pavel Heřman (starosta města Třebíč), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou),
Mgr. František Lukl (starosta města Kyjov), Ing. Luboš Kuchynka (starosta města Hustopeče), Ing. Pavel Perout
(starosta města Rájec-Jestřebí), Ing. Ivan Charvát (starosta města Slavkov u Brna)
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centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.
∫ Mezinárodní
děkuje za podporu organizacím a jednotlivcům
∫ International Centre of Slavic Music Brno would like to thank
the following organisations and individuals for their support
Patronka festivalu ∫ Patron of the festival ∫ Magdalena Kožená

Hlavní mediální partner ∫ Main media partner

2D varianta

Základní barevné pozitivní provedení značky

1.1

Verze 1.1

Varianta 1

Mediální partneři ∫ Media partners
Manuál značky České televize

Za finanční podpory ∫ Financial support
Varianta 2

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

Generální partner ∫ General partner

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

Varianta 1

Varianta 2

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

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

pro obrazovku
CT-V1-lg.png

pro obrazovku
CT-V2-lg.png

Festival je členem ∫ Festival is member of

60
YearsOn

European
Festivals Festivals
Association and the World

Oficiální partner ∫ Official partner

Partner
CONSULT

Klavíry zapůjčil ∫ Provider of pianos

Ve spolupráci ∫ In co-operation

Zvláštní poděkování zaslouží ∫ Special thank goes to
Aleš Březina
rodina Mensdorff-Pouilly z Boskovic
∫ Family Mensdorff-Pouilly from Boskovice
rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou
∫ Family Kinsky from Žďár nad Sázavou
rodina Podtstatských-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí
∫ Family Podstatzky-Lichtenstein from Velké Meziříčí
Augustiniánské opatství na Starém Brně
∫ Augustinian Abbey in Old Brno
Petr Svoboda
Anymade Std. a The Bestseller Creative Platform
Tiskárna Matula
Děkujeme za podporu členům Klubu přátel festivalu Concentus Moraviae
∫ We would like to thank the members of the Friends of the Concentus Moraviae
Festival Club for their support
JUDr. Ivana Svobodová, Ing. Jaroslav Mokrý, Ing. Jitka Kastner,
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, Miroslava Vrbová, Jana Omar,
MUDr. Miloslav Klement, CSc., Ing. Anna a Ing. Stanislav Schopfovi

Výhradní dopravce ∫ Exclusive carrier

Partner závěrečného koncertu ∫ Partner of the closing concert

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 thank all of the organising workers in the festival towns and all those who cannot
be named here in person, but have selflessly assisted during the preparation
and organisation of the festival.

∫ Jan Pokorný

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

Vážení přátelé, milí festivaloví hosté,

Dear friends, dear festival guests,

velice si vážím toho, že Vám mohu popřát
bohaté zážitky při koncertech a dalších
doprovodných akcích Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae, a to nejen
jménem svým, ale hlavně jménem Modré
pyramidy. Můžeme být právem hrdí na to, že
to byla právě Modrá pyramida, která stála
u zrodu dnes již prestižního a uznávaného
festivalu. Stejně tak, jako se rozvíjel tento
unikátní festival, rozvíjela se i Modrá pyramida.
Začínala jako čtvrtá stavební spořitelna, ale
šestkrát za sebou získala nejvyšší ocenění
v soutěži Banka roku. Před čtyřmi roky zahájila
změnu obchodního modelu a dnes už se profiluje
jako finanční rádce poskytující komplexní
finanční poradenství s širokou nabídkou
produktů. Vztahy s klienty budujeme především
na základě důvěry a partnerství. Obdobně jako
tomu bylo a je s festivalem, kde se už necítíme
být „jen“ sponzory, ale rovnocennými partnery.

I greatly appreciate the fact that I have
this opportunity to wish you many wonderful
experiences during the concerts and other
accompanying activities of the Concentus
Moraviae International Music Festival and
to do so not only on my own behalf, but
especially on behalf of the Modrá pyramida
company. We can be justifiably proud of
the fact that the Modrá pyramida company
was there at the inception of this festival
which has now become so prestigious and
renowned. The Modrá pyramida company
has developed in a similar way to this unique
festival. It started as the fourth largest building
society in the country, but has since received
the highest award in the Bank of the Year
competition six years in a row. Four years ago,
the company changed its business model
and it now performs the role of a financial
consultant providing comprehensive financial
consultancy with a wide range of products
on offer. We mainly build our customer
relationships on the basis of trust and
partnership. Our approach to the festival has
been the same in that we do not see ourselves
as merely “sponsors”, but as equal partners.

Těším se na setkání s Vámi při některém
z unikátních koncertů. Gratuluji organizátorům
ke skvělé dramaturgii a vynikajícím umělcům
a přeji letošnímu ročníku festivalu Concentus
Moraviae hodně úspěchů a spokojených
návštěvníků.

I am looking forward to meeting you at some
of the festival’s unique concerts. I congratulate
the organisers on the wonderful dramaturgy
and the excellent artists and I wish this
year’s Concentus Moraviae Festival much
success and many satisfied visitors.

téma české sny
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∫ Dramaturgie XIX. ročníku festivalu
Concentus Moraviae téma České sny
∫ Národní hudba a identita v měnící se
společnosti – Česká republika, Norsko a Španělsko
03 06 – 28 06 2014

i soudobý), až po tango, flamenco a alternativní
hudbu. Své místo mají na letošním ročníku také
herecká akce a tanec.

Všechna díla autorů letošního ročníku festivalu
Concentus Moraviae vycházejí z pouhých
dvanácti tónů chromatické stupnice, které
nabízejí zdánlivě velmi omezený počet
kombinací. Přesto se jednotlivé skladby
od sebe navzájem výrazně liší. Je však
pozoruhodné, že spíše než různou dobou
jejich vzniku (naprostá většina z nich vznikla
v posledních sto padesáti letech) je jejich
odlišnost dána geografickým původem
jejich autorů a ideologickým paradigmatem
zemí, ve kterých se narodili a vyrůstali.
I z dnešního pohledu je velmi napínavé
pozorovat, jak od poloviny 19. století skladatelé
v řadě evropských zemí hledali a vyvíjeli
výraznou národní hudební řeč, přijímanou
doma i v zahraničí jako charakteristický
a reprezentativní příspěvek jejich zemí
do kánonu evropské klasické hudby. Vznik
tzv. „národních“ škol, hledání a vytváření
jedinečných kořenů v rámci existujících
modelů patří k nejpozoruhodnějším příběhům
novodobé evropské kultury. Po dobu
bezmála jednoho sta let je na nich možno
sledovat různé modely hledání národního
jazyka v hudbě, od zapracovávání postupů
folklorních hudebních tradic přes tematickou
svázanost s výraznými národními událostmi
nebo osobnostmi až po zneužívání hudby
představiteli totalitních států pro účely

nejrůznějších forem nacionalismu. Jakkoliv je
zřejmé, že proces hledání „národních jazyků“
je v klasické hudbě již po mnoho desetiletí
ukončený, příslušnost k „národním školám“
hraje při chápání tvorby skladatelů tohoto
období silnou roli dodnes.
Česká republika, Norsko a Španělsko
reprezentují tři geograficky i historicky
zcela rozdílné země, vykazující mnohé
shody i odlišnosti při vytváření svých
nezaměnitelných, snadno rozpoznatelných
a všeobecně akceptovaných národních stylů.
Zároveň reprezentují tři kultury považované
ještě v 19. století často za periferní, ze kterých
však vzešli skladatelé respektovaní ve století
dvacátém jako zásadní osobnosti evropského
hudebního dění. Zkoumání různých cest
a strategií tohoto vývoje, jakož i prokazatelných
impulsů, které od skladatelů, jako byli např.
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Edvard
Grieg a Manuel de Falla, přijímali jejich
současníci a následovníci v jiných evropských
zemích, tvoří hlavní dramaturgickou osu
programů festivalu.
Vedle klasické hudby 19. – 21. století
s občasnými výlety do hudby starších období
nabízí letošní ročník i další žánry, zahrnující
českou, španělskou a norskou lidovou hudbu
(včetně romského folkloru a úprav slavných
virtuózních skladeb), jazz (historický

Orchestrální a sborové koncerty
Řadu koncertů pro větší obsazení otevírá
slavnostní zahajovací koncert, na kterém
vystoupí nejlepší český a přední evropský
komorní orchestr PKF – Prague Philharmonia,
řízený svým šéfdirigentem, dnes již
mezinárodně proslulým mladým Jakubem
Hrůšou. Tři ze čtyř populárních Dvořákových
symfonických básní na Erbenovu Kytici budou
v tomto programu konfrontovány s jejich
textovými předlohami v podání fascinující
Soni Červené. Díky tomu posluchači ještě
více ocení kromě Dvořákova melodického
bohatství a instrumentačního mistrovství i jeho
rafinovanou práci se zvukomalbou.
Petr Fiala s Českým filharmonickým sborem
Brno představí tři jímavá duchovní díla tří
velikánů české a světové hudby, z nichž
pouze Dvořák byl hluboce věřícím katolíkem.
Spojuje je neokázalost a záměrná skromnost
vyjadřovacích prostředků (Dvořákova
„Lužanská“ mše zazní v původní podobě
s doprovodem varhan), záměrem žádného
ze skladatelů nebylo posluchače ohromovat,
ale vtáhnout jej do velmi osobního rozhovoru
s autorem i se sebou samým. Dvořákovu mši
doplňují dvě komorní kantáty, originálně
polystylistická Hora tří světel Bohuslava
Martinů a působivý Otčenáš Leoše Janáčka.
Vzrušujícím projektem renomovaného
orchestru Musica Florea a jeho zakladatele
a uměleckého vedoucího Marka Štryncla je
koncert ke stému výročí začátku 1. světové
války, na kterém soubor Musica Florea,
chlapecký sbor Boni pueri a sólisté
Iva Bittová a Vojtěch Dyk kombinují vrcholné
skladby z období renesance a baroka s novou
hudbou, hranou na staré nástroje. Jednotícím
prvkem tohoto koncertu je improvizační
rozvíjení všech uváděných skladeb,
ve kterém se naplno projeví nespoutaná
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virtuozita všech instrumentalistů, sboru
a sólistů.
Janáčkův komorní orchestr a špičkový český
houslista mladé generace Josef Špaček,
laureát bruselské soutěže královny Alžběty
a historicky první rezidenční umělec
festivalu Concentus Moraviae, konfrontují
dvě klasické skladby českého repertoáru,
totiž Janáčkovu Suitu pro smyčce a Dvořákův
Mazurek, s proslulou Modlitbou toreadora
a s temperamentním Čtverem ročních dob
Astora Piazzolly, argentinského zakladatele
tzv. nového tanga.
Orchestr Berg s herci Janem Vondráčkem
a Vasilem Fridrichem přednese strhující
melodram Kryštofa Mařatky Čtyřnohá
vrána. Pro detailně propracovaná díla tohoto
výsostně originálního mladého českého
skladatele, žijícího od roku 1994 v Paříži,
je charakteristická objevná zvukovost,
živelná muzikálnost a výrazný smysl pro
humor. Ten se v místy velmi drastické podobě
projevuje v jeho mrazivě aktuálním melodramu
na texty geniálního ruského surrealisty
Daniila Charmse, básníka od počátku 30. let
pronásledovaného sovětským režimem,
zatčeného v roce 1941 za údajné šíření
protiválečné propagandy a uvězněného
na psychiatrickém oddělení leningradského
vězení č. 1, kde na začátku následujícího
roku zemřel, patrně hlady.
Mnohem odlehčenější bude koncert
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
s názvem Ježek pod španělským sluncem,
vycházející ze skutečnosti, že představa
exotického Španělska, jeho krásných žen
a temperamentních mužů, ale také jeho
přírodních a architektonických krás vzrušovala
mnoho skladatelů klasické i populární hudby.
Jaroslav Ježek spolu s Jiřím Voskovcem
a Janem Werichem vytvořili řadu skladeb
(za všechny jmenujme alespoň písně
O Španělsku si zpívám, Mercedes, Don Juan
waltz, Don Parola a Don Pandero Passo
doble, Prodám srdce a Není dobrodruh jako
∫ 19

Komorní hudba
Concentus Moraviae je ale především
festivalem hudby komorní a i v této oblasti se
podařilo oslovit skvělé umělce mladé a střední
generace a ve spolupráci s nimi připravit
atraktivní programy. Tvorbu Bohuslava Martinů
a jeho dvou nejtalentovanějších českých žáků
Vítězslavy Kaprálové a Jana Nováka přednesou
Novákovy dcery, mezinárodně renomovaná
flétnistka Clara Novakova a klavíristka
Dora Novakova–Wilmington.
Legendární České noneto, jehož vznik před
90 lety inspiroval mnoho světových skladatelů
k tvorbě zásadních děl pro toto obsazení,
se pohybuje na těsné hranici mezi komorní
hudbou a komorním orchestrem. Na jeho
festivalovém koncertu zazní tři méně známá
díla českých autorů. Dvě z nich jsou spjata
s německou okupací – Rudolf Karel skládal
své dílo na konci války ve věznici na Pankráci,
Jeremiáš se tématem vrací k mnichovské
dohodě. Protiváhou těmto dílům je Trojanův
nonet, který je suitou z jeho hudby

k animovanému filmu Jiřího Trnky Bajaja.
Josef Špaček vystoupí hned na třech
komorních koncertech. Se svým stálým
komorním partnerem, klavíristou Miroslavem
Sekerou, nejprve zahraje vrcholná díla
českých skladatelů posledních dvou staletí
(Smetana, Dvořák, Suk, Martinů, Luboš Fišer).
Poté oba umělci konfrontují vrcholná díla
skladatelů ze všech tří hlavních zemí letošního
ročníku festivalu, kterými jsou vedle České
republiky Norsko a Španělsko. Spojovacím
prvkem vybraných skladeb Leoše Janáčka,
Pabla de Sarasate, Bohuslava Martinů
a Edvarda Hagerupa Griega jsou kromě jejich
mimořádných uměleckých kvalit též inspirační
kořeny v české, baskické a norské lidové
hudbě. Nejsou to však v žádném případě
skladby folklorní, každý ze čtyř skladatelů
tohoto koncertu je dokázal originálně včlenit do
výrazových prostředků klasické hudby své doby.
Ke svému čtvrtému a poslednímu vystoupení
na letošním ročníku si Josef Špaček přizval
na podnět festivalu Zemlinského kvarteto.
Díky této spolupráci zazní na koncertu nejen
krásná Sukova Meditace, ale také oblíbený
Dvořákův „americký“ smyčcový kvintet Es dur
a jako naprostá rarita brilantní Polonéza
D dur pro sólové housle a smyčcové kvarteto
od brněnského rodáka Heinricha Wilhelma
Ernsta, jednoho z největších houslových
virtuosů 19. století.
Zemlinského kvarteto vystoupí na festivalu
i na samostatném koncertu. Přednese na něm
tři skladby autorů z ústředních zemí letošního
ročníku. Zatímco Joaquín Turina hudebně
i tematicky pevně setrvává ve své vlasti,
když zachycuje typicky španělské téma koridy,
respektive toreadora připravujícího se na zápas
s býkem, Antonín Dvořák ve svém slavném
„americkém“ kvartetu kombinuje českou hudbu
s melodiemi, které objevil při svém pobytu
v Americe. Jediný žijící autor tohoto koncertu,
norský skladatel Trygve Madsen originálně
a často i velmi humorně propojuje norské prvky
se soudobou hudbou a jazzem.

Dalším kvartetním souborem letošního ročníku
festivalu je Bohemia Saxophone Quartet.
Ačkoliv první skladba pro saxofonové kvarteto
vznikla již v polovině 19. století, skladatelé
klasické hudby si toto obsazení ve velkém
měřítku oblíbili až o více než 100 let později.
I proto na tomto koncertu zazní pestrý výběr
posluchačsky atraktivních skladeb českých
skladatelů 20. století (Bohuslav Martinů,
Alois Piňos, Jindřich Feld, Pavel Novák Zemek),
který doplní dvě mimořádně zajímavé kompozice
ze Španělska (Pedro Iturralde) a Norska
(Harald Gundhus).
Jazzové vlivy budou k slyšení i na koncertu
s názvem Terezínské hvězdy. Zazní na něm
tvorba skladatelů, jejichž život násilně
ukončila nacistická okupace. Bylo by však
příliš zjednodušující označovat je paušálně
nálepkou „terezínští skladatelé“. Ta by byla
v případě Ervína Schulhoffa nepřesná, ale
i dalším skladatelům tohoto koncertu by
vlastně neprávem ubírala jejich osobitost
a dodávala jim zdání jakési jednoty, která by
neodpovídala historickým skutečnostem. Hudba
jazzem ovlivněného dadaisty Schulhoffa má
málo společného s výrazovým světem Hanse
Krásy a naprosto zásadně se liší od skladeb
Janáčkem ovlivněného expresionisty Gideona
Kleina. Kromě jejich původu a násilné smrti
v koncentračních táborech je spojuje hlavně
vysoká originalita jejich skladeb.
Letošní ročník představí hned dvě mladá
klavírní tria. Členové Dvořákova tria Jan Fišer
(housle), Tomáš Jamník (violoncello)
a Ivo Kahánek (klavír) vystoupí především jako
sólisté. Ústředním tématem jejich koncertu
je hudba Leoše Janáčka a dvou jeho mladších
obdivovatelů. Pro tvorbu Pavla Nováka
Zemka (*1957) je charakteristické vědomí
sounáležitosti s hudbou skladatelů dřívějších
období. V případě 25 capricií na Janáčkovo téma
ji dokáže mistrovsky a zcela ústrojně propojit se
svou vlastní soudobou hudební řečí. Na závěr
přednese Dvořákovo trio společně pět hravých
Bergerettes Bohuslava Martinů z roku 1939.
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dobrodruh), které dodnes ovlivňují naše
představy o „vůni španělských zahrad“
a jménech měst, která „zní jak milostné básně.“
Na slavnostním závěrečném koncertu
představí Václav Luks se svými soubory
Collegium Vocale 1704 a Collegium 1704
fascinující mystiku barokní polyfonie v dílech
neapolských mistrů. Původem italský skladatel
Domenico Scarlatti prožil značnou část svého
života ve Španělsku a Portugalsku a v jeho
světské tvorbě, zejména v jeho dodnes živých
skladbách pro cembalo, je možné nalézt
doklady jeho znalosti andaluského flamenca.
Rozsáhlé Stabat mater ale vzniklo ještě
v Římě, kde působil v letech 1715–1719 jako
Maestro di Cappella v katedrále sv. Petra.
Druhým dílem programu je nádherně melodická
sólová kantáta Bella Madre de´fiori, jejíž
autorství je připisováno Domenicovu otci
Alessandru Scarlattimu, který složil více než
600 komorních kantát.

Kalabisovo trio představí díla autorů všech
tří klíčových zemí letošního ročníku festivalu.
Kromě proslulého Andante con moto Edvarda
Griega zazní u nás méně známé Turinovo
expresivní Klavírní trio D dur a Kalabisovo
virtuózní Klavírní trio op. 39, místy dramatická,
místy niterná skladba z roku 1974.
Speciálně pro Concentus Moraviae
2014 vznikla (česko)snová spolupráce
světově proslulého kytaristy Pavla Steidla
s renomovaným pianistou Karlem Košárkem.
Spojení kytary a klavíru nabízí takové
množství nádherných zvukových kombinací,
že je až s podivem, jak málo skladeb pro toto
nástrojové seskupení dosud vzniklo. Jednu
z nejzajímavějších složil proslulý holywoodský
skladatel italského původu Mario Castelnuovo
Tedesco, kterého ke skládání pro kytaru
přivedlo přátelství s André Segoviou, zřejmě
nejslavnějším kytaristou všech dob. Ještě
známější skladbou je Concierto de Aranjuez
Joaquína Rodriga. Albénizův klavírní cyklus
Španělská suita bývá hrán v transkripci
pro kytaru již dlouhou dobu, zato překvapivé,
ale zcela přesvědčivé rozdělení Janáčkova
cyklu Po zarostlém chodníčku mezi klavír
a kytaru vymyslel Pavel Steidl teprve nedávno.
Na svém sólovém recitálu charismatický
Pavel Steidl uvede vedle skladeb českých
aristokratů skladby Jany Obrovské a vlastní
kompozici A ty taky jdi do Ithaky.
Také violoncellista Petr Nouzovský se
poprvé setkává na koncertním pódiu
s fenomenálním švýcarským pianistou
Gérardem Wyssem díky festivalu Concentus
Moraviae. Spolu s ním představí tři oblíbená
díla české, norské a španělské komorní hudby
od tří ikonických skladatelů z těchto zemí
(Bohuslav Martinů, Edvard Hagerup Grieg
a Manuel de Falla), kombinující klasickou
hudbu s folklorem těchto tří zemí.
Brilantní norská trumpetistka Tine Thing
Helseth přednese s varhaníkem Petrem
Rajnohou kromě dvou skladeb současných
norských skladatelů též Okna podle Marca
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Chagalla od Petra Ebena. Varhany hrály
v tvorbě tohoto významného českého
skladatele 20. století ústřední roli a jeho
skladby pro tento nástroj se prosadily
celosvětově jako standardní koncertní
literatura. Vedle duchovní tématiky Ebena
často inspirovalo výtvarné umění, jako
právě v jeho rozsáhlém cyklu Okna pro
trubku a varhany z roku 1976, inspirovaném
skladatelovým úžasem nad „prýštěním barev
a sáláním tvarů v ohni světla“ z dvanácti
vitráží, které vytvořil Marc Chagall v roce 1962
pro Abbellovu synagogu v Jeruzalémě.
Pestrý koncertní repertoár souboru bicích
nástrojů OK Percussion Duo umožňuje
sestavit program na pomezí vážné hudby
a jazzu. Vedle skladeb Víta Zouhara, Pavla
Nováka Zemka a argentinského skladatele
Mauricio Kagela, psaných přímo pro obsazení
souboru, zazní na tomto koncertu i atraktivní
transkripce teskné Elegie českoamerického
skladatele Karla Husy, slavné španělskem
ovlivněné Pavany za zesnulou infantku
Maurice Ravela a proslulé suity Spain
legendárního amerického jazzového pianisty
Chicka Corey, kterou nejspíš každý posluchač
pozná hned po prvních taktech.
Klavírní Duo Ardašev uvede v nesmírně
atraktivním programu díla Víta Zouhara,
Antonína Dvořáka, Edvarda Hagerupa Griega
a Maurice Ravela. Ten je sice právem vnímán
jako skladatel francouzský, nicméně španělský
(resp. baskický) původ jeho matky a také
místo jeho narození v baskickém Ciboure
na španělsko–francouzských hranicích silně
ovlivnily jeho celoživotní vztah ke španělské
kultuře. Jedním z nejkrásnějších hudebních
projevů této vazby je jeho Španělská rapsodie,
kterou později instrumentoval pro velký
orchestr. Griegovy Norské lidové písně a tance
i Dvořákovy Slovanské tance jsou úspěšnou
stylizací lidové hudby vlasti každého ze
skladatelů. Drásnění vzniklo na objednávku
prvního ročníku Českých snů v roce 2004,
Vít Zouhar v něm originálním způsobem

propojuje rozdílné světy janáčkovských
inspirací a výrazových prostředků tzv.
minimalistické hudby.
Recitál klavíristy Ivo Kahánka představí
nejproslulejší klavírní skladby tří zakladatelů
české (Bedřich Smetana), španělské
(Isaac Albéniz) a norské národní hudby
(Edvard Hagerup Grieg). K nim se přidává
Bohuslav Martinů, který ve svých nakažlivě
radostných Třech českých tancích,
komponovaných v Paříži v roce 1926, vědomě
navazuje na České tance Bedřicha Smetany
a obohacuje český hudební idiom o výtečně
zakomponované prvky jazzu a moderní
klasické hudby 20. let 20. století.
Do řady komorních koncertů patří i vystoupení
vítězky soutěže Pražského jara, hornistky
Kateřiny Javůrkové s pianistou Lukášem Klánským. Lesní roh patřil donedávna k méně známým sólovým nástrojům, ale v poslední době
jej virtuózní hornisté jako Radovan Vlatković
a Radek Baborák prosadili v celosvětovém
měřítku. Kateřina Javůrková představí na svém
koncertu skladby pro tento nástroj od českých
a francouzských autorů tří staletí.
Folklor a jeho současné podoby
Na festivalu zaměřeném na vznik národních
hudebních stylů nemůže samozřejmě chybět
folklor. Spíše, než jeho antikvovanou podobu
zachycenou ve starých folklorních sbírkách,
jej představujeme v několika jeho výrazných
aktuálních podobách. Mezinárodně uznávaná
českoamerická zpěvačka a skladatelka
Marta Töpferová se svým instrumentálním
souborem Trova (Alejandro Soto Lacoste –
kytara, akordeon, zpěv, Cristian Carvacho –
perkuse, bubny, charango, zpěv, Tomáš Liška –
kontrabas) kombinuje ve svém programu autorské
písně s latinskoamerickou lidovou hudbou.
V programu Pavla Šporcla s cikánskou
cimbálovou kapelou Gipsy Way se spojuje
instrumentální mistrovství s temperamentem.
Zazní v něm virtuózní cikánské, rumunské
a maďarské lidové skladby, ale i populární

klasické kompozice jako Chačaturjanův
Šavlový tanec či Brahmsův Uherský tanec.
Jedna z nejznámějších moravských
cimbálových kapel Hradišťan je ojedinělým
hudebním tělesem s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem.
V programu Vteřiny křehké zazní nové autorské
písně uměleckého vedoucího souboru Jiřího
Pavlici, jejichž inspiračním zdrojem je tradiční
moravská hudebnost.
Norská folklorní skupina Majorstuen se
za čtrnáct let společného vystupování stala
novým měřítkem pro norskou aranžovanou
lidovou hudbu a jejich akustická vystoupení
udivují virtuozitou a sebejistotou. V novém
programu Cvrlikání se nechali inspirovat
zpěvem ptáků i křivkami jejich letu.
Ročník zaměřený na Španělsko nemůže
opomenout flamenco, jeden z nejdůležitějších
inspiračních zdrojů španělských skladatelů
klasické hudby 19. a 20. století. Flamenco však
není jen hudba, a tak se na tomto koncertu
spojí zvuk kytary Alexandera Gavilána a zpěvu
Carmen Fernández s virtuózním tanečním
projevem Irene Álvarez a Federica Ordoñeze.
Trumpetistka Tine Thing Helseth se představí
i ve své „neklasické“ podobě. Se souborem
Tine Thing Helseth Quintet, složeném
z norských hudebníků, zahraje nejen fúzi jazzu
a argentinského tanga od Astora Piazzolly,
ale také irské lidové písně a kabaretní kuplety
až po skladby Kurta Weila. Koncerty tohoto
souboru jsou eklektickým mixem vzrušující
hudby, zábavné pro posluchače i muzikanty.
Ve spolupráci se Sítí mateřských center se
v rámci kampaně Táta dneska frčí uskuteční
v Boskovicích Odpoledne pro rodiny s dětmi.
Nabídka festivalu je tedy letos nesmírně
pestrá, jakkoliv programově pevně provázaná.
Nejdůležitější však nebude proklamovaná
dramaturgická sevřenost, nýbrž jako vždy
radost hudebníků a posluchačů z každé z akcí
letošního ročníku festivalu Concentus Moraviae.
Aleš Březina, dramaturg
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∫ Dramaturgy of the 19

th

Concentus Moraviae Festival theme Czech Dreams
∫ National music and identity in a changing
society – the Czech Republic, Norway and Spain
03 06 – 28 06 2014

All of the works of the composers at this
year’s Concentus Moraviae Festival are based
on a mere twelve tones of the chromatic scale
which would seem to offer only a limited
number of combinations. Despite this, however,
the individual compositions differ from one
another quite significantly. It is remarkable
that their differences are mostly based
on the geographical origins of their authors
and the ideological paradigm of the countries
in which the composers were born and grew
up more on than the differing periods when
the works were written (the overwhelming
majority of them were written in the
last hundred and fifty years). Even from
today’s point of view, it is very exciting to
observe how composers in a number of
European countries from the mid-19th century
sought out and developed a distinctive
national musical language which was accepted
at home and abroad as being a characteristic
and representative contribution of their
country to the canon of European classical
music. The establishment of so-called
“national” schools and the search for
and creation of individual roots within the
framework of existing models are among
the most remarkable stories of modern
European culture. It is possible to see in
them various models pertaining to the search

for a national musical language ranging
from the treatment of the approaches of
folk music traditions through to thematic
connections with distinctive national events
or personalities and on to the abuse of music
by the representatives of totalitarian states
for the purposes of the most varied forms
of nationalism, all of which is apparent in
a period of just under one hundred years. Even
though it is clear that the process of searching
for “national languages” in classical music
ended many decades ago, the affiliation to
“national schools” still plays a strong role when
understanding the works of the composers
from this period.
The Czech Republic, Norway and Spain
are three geographically and historically
different countries which have displayed many
similarities and differences during the creation
of their unmistakable, easily distinguishable
and generally accepted national styles.
At the same time, they represent three
cultures which were still considered to be
peripheral in the 19th century, but from which
composers, who came to be respected as
the fundamental personalities of European
musical history in the nineteenth century,
emerged. An investigation into the various
directions and strategies for this development
as well as the demonstrable impulses
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which contemporaries and successors
in other European countries adopted from
composers such as Bedřich Smetana, Antonín
Dvořák, Edvard Grieg and Manuel de Falla
constitutes the main dramaturgical axis of the
festival’s programs.
As well as classical music from the 19th–21st
centuries with occasional excursions to the
music of earlier periods, this year’s festival
also offers other genres including Czech,
Spanish and Norwegian folk music (including
gipsy folklore and arrangements of famous
virtuoso compositions), jazz (historical and
contemporary), tango, flamenco and alternative
music. Drama and dance events also have their
place in this year’s festival.
Orchestral and choral concerts
The ceremonial opening concert will be
performed by the best Czech and leading
European chamber orchestra, the PKF –
Prague Philharmonia, conducted by its chief
conductor, the now internationally renowned
young conductor Jakub Hrůša. This program
will confront three of Dvořák’s four
popular symphonic poems inspired by
Erben’s collection of poems Bouquet of Flowers
with the original texts of the poems as recited
by the fascinating Soňa Červená. Thanks to
this, audience members will acquire a greater
appreciation not only of Dvořák’s melodic
wealth and instrumental mastery, but also of
his refined work with onomatopoeia.
Petr Fiala and the Czech Philharmonic Choir
Brno will present three moving spiritual works
by three greats of Czech and international
music, of whom only Dvořák was a devout
Catholic. They are united by their lack
of ostentation and the deliberate modesty
of expression (Dvořák’s Mass in D major will
be performed in its original arrangement
with organ accompaniment). It was not
the intention of any of the composers to
astound their audiences, but to draw them
into a very personal discussion with the
téma české sny

author and with themselves. Dvořák’s mass
will be supplemented with two chamber
cantatas, Bohuslav Martinů’s originally
polystylist Mount of Three Lights and
Leoš Janáček’s moving Our Father.
An exciting project by the renowned
chamber orchestra Musica Florea and
its founder and artistic director Marek
Štryncl involves a concert to mark the one
hundredth anniversary of the beginning of the
1st World War. The Musica Florea ensemble
will perform it with the Boni pueri boys’ choir
and the soloists Iva Bittová and Vojtěch
Dyk. The concert combines masterpieces
from the period of the renaissance and the
baroque with new music played on early
instruments. The unifying element of this
concert is the improvisational development
of all the performed works where the unbridled
virtuosity of all the instrumentalists, choirs
and soloists manifests itself in full.
The Janáček Chamber Orchestra and the
leading Czech violinist of the younger
generation, Josef Špaček, a laureate from
the Brussels Queen Elisabeth Competition
and the first ever resident artist at the
Concentus Moraviae Festival, will confront
two classic works from the Czech repertoire,
namely Janáček’s Suite for strings and
Dvořák’s Mazurek, with the famous Prayer
of the Matador and the Four Seasons by
Astor Piazzolla, the Argentine founder
of so-called new tango.
The Berg Orchestra and the actors Jan
Vondráček and Vasil Fridrich will present
Kryštof Mařatka’s thrilling melodrama
The Four-legged crow. The highly elaborate
and detailed works of this very original
young Czech composer, who has lived
in Paris since 1994, are characterised by
an innovative sound, lively musicality and
a distinctive sense of humour. This drastically
comes to the fore in places in his chillingly
contemporary melodrama set to texts by the
Russian surrealist Daniil Charms, a poet
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Chamber music
Concentus Moraviae is, however, mainly
a chamber music festival and we have also
been able to contact excellent artists of the

young and middle generations in this area and
prepare attractive programs in cooperation with
them. Works by Bohuslav Martinů and his two
most talented Czech pupils, Vítězslava
Kaprálová and Jan Novák, will be performed
by Novák’s daughters, the internationally
renowned flautist Clara Novakova and the
pianist Dora Novakova–Wilmington.
The legendary Czech Nonet, whose
establishment 90 years ago inspired many
international composers to write fundamental
works for this setting, performs at the very
boundary between chamber music and
a chamber orchestra. Three lesser known works
by Czech authors will be performed at this
ensemble’s festival concert. Two of them are
connected with the German occupation;
Rudolf Karel composed his work at the end of
the war in prison at Pankrác, while Jeremiáš
returned to the Munich Agreement as a theme.
The counterweight to these works is Trojan’s
nonet which is a suite consisting of his music
for Jiří Trnka’s animated film of Bajaja.
Josef Špaček will perform in three chamber
concerts. He will first play masterpieces by
Czech composers of the last two centuries
(Smetana, Dvořák, Suk, Martinů and Luboš
Fišer) with his permanent chamber partner,
the pianist Miroslav Sekera. Both artists will
subsequently confront masterpieces by
composers from all the three main countries
at this year’s festival, i.e. the Czech Republic,
Norway and Spain. The selected works by
Leoš Janáček, Pablo de Sarasate, Bohuslav
Martinů and Edvard Hagerup Grieg are not only
connected by their exceptional artistic
qualities, but also by their inspiration taken
from the roots of Czech, Basque and
Norwegian folk music. Despite this, they
certainly cannot be considered to be folklore
pieces; each of the four composers in this
concert has managed to originally incorporate
these works into the classical music language
of their day. Josef Špaček will appear
with the Zemlinsky Quartet at his fourth and

final performance at this year’s festival. Thanks
to this collaboration, the concert will not only
include Suk’s beautiful Meditation, but also
Dvořák’s popular “American” E flat major
quintet and the brilliant Polonaise D major for
solo violin and string quartet by the native of
Brno, Heinrich Wilhelm Ernst, one of the
greatest violin virtuosos of the 19th century,
as an absolute rarity.
The Zemlinsky Quartet will also perform
a separate concert at the festival. It will
perform works by three composers from
the central countries of this year’s festival.
While Turina remained firmly musically and
thematically within his own country, in that he
typically depicted the Spanish themes of the
corrida or the toreador preparing to fight a bull,
Dvořák combined Czech music with the
melodies which he had discovered during his
stay in America in his famous quartet. The only
living composer at this concert, the Norwegian
composer Trygve Madsen, combines Norwegian
elements with contemporary music and jazz
in an original and often very humorous way.
A further quartet ensemble at this year’s
festival is the Bohemia Saxophone Quartet.
Even though the first work for saxophone
quartet was written in the mid-19th century,
this setting also became very popular with the
composers of classical music more than
100 years later. As such, this concert will
include a varied selection of attractive works
by Czech composers of the 20th century
(Bohuslav Martinů, Alois Piňos, Jindřich Feld
and Pavel Novák Zemek) supplemented by two
exceptionally interesting compositions from
Spain (Pedro Iturralde) and Norway (Harald
Gundhus).
Jazz influences will also be heard at a concert
called Theresienstadt Stars. It will include the
works of composers whose lives were violently
ended by the Nazi occupation. It would,
however, be overly simplistic to pigeonhole
them as “Theresienstadt composers”.
This would be inaccurate in the case of
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from the beginning of the 1930s who was
persecuted by the Soviet regime, arrested in
1941 for supposedly disseminating anti-war
propaganda and imprisoned in the psychiatric
ward at Leningrad Prison no. 1, where he died at
the beginning of the following year, apparently
of hunger.
The concert by Ondřeja Havelka and his
Melody Makers entitled Ježek under the
Spanish Sun will be of a much lighter vein.
It is based on the fact that the concept of
exotic Spain, its beautiful women and lively
men and its natural and architectural beauties
have excited and inspired many composers of
classical and popular music. Jaroslav Ježek,
Jiří Voskovec and Jan Werich wrote a number
of pieces (we should at least mention the songs
I sing about Spain, Mercedes, Don Juan waltz,
Don Parola and Don Pandero Passo doble, I sell
my heart) which still influence our ideas of the
“aroma of Spanish gardens” and the names
of towns which “sound like love poems”.
Václav Luks and his Collegium Vocale 1704
and Collegium 1704 ensembles will present
the fascinating mystique of baroque polyphony
in the works of the Neapolitan masters at
the ceremonial closing concert. Domenico
Scarlatti, originally from Italy, lived a significant
part of his life in Spain and Portugal and it is
possible to find evidence of his knowledge of
Andalusian flamenco in his sprightly works
written for the harpsichord. However, the
expansive Stabat mater was written while he
was still in Rome where he was the Maestro
di Cappella at the Saint Peter’s Cathedral from
1715 to 1719. The second work in the program
is the wonderful solo cantata Bella Madre
de´fiori, whose authorship has been ascribed
to Domenico’s father Alessandro Scarlatti, who
composed more than 600 chamber cantatas.

Ervín Schulhoff, but it would also unjustly
diminish the personalities of the other
composers at this concert and give them
an apparent unity which does not conform
to historical fact. The music of the jazzinfluenced Dadaist Schulhoff has little in
common with Hans Krása’s world of expression
and it is absolutely different from the works of
the expressionist Gideon Klein who was
influenced by Janáček. Apart from their origins
and violent deaths in concentration camps,
they are mainly connected by the high degree
of originality in their works.
This year’s festival will present two young
piano trios. The members of the Dvořák Trio,
Jan Fišer (violin), Tomáš Jamník (violoncello)
and Ivo Kahánek (piano), will mainly perform
as soloists. The central theme of their concert
will be the music of Leoš Janáček and two of
his youngest admirers. The works of Pavel
Novák Zemek (*1957) are characterised by
an awareness of their unity with the music of
composers of earlier periods. In the case of the
25 Capriccios on a theme by Janáček, he has
managed to combine this music with his own
contemporary musical language in a masterly
and entirely organic way. In conclusion,
the Dvořák trio will perform Bohuslav Martinů’s
five playful Bergerettes dating from 1939.
The Kalabis Trio will present the works of
authors from all three of the key countries at this
year’s festival. As well as Edvard Grieg’s famous
Andante con moto, the trio will also play
Turino’s less well known, but expressive piano
trio in D major and Kalabis’ virtuoso Piano trio
op. 39, a partially dramatic and partially inward
looking piece dating from 1974.
The cooperation between the internationally
famous guitarist Pavel Steidl and the
renowned pianist Karel Košárek has been
established especially for Concentus Moraviae
2014. The combination of the guitar and the
piano offers opportunities for such wonderful
sound combinations that it is surprising how
few compositions have been written for this
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Three Czech Dances composed in Paris in 1926,
and enriched the Czech musical idiom with
excellently composed elements of jazz and
modern classical music of the 1920s.
The series of chamber concerts also includes
a performance of the winner of the Prague
Spring competition, the French horn player
Kateřina Javůrková, and the pianist Lukáš
Klánský. The French horn has long belonged to
the lesser known solo instruments, but recently
virtuoso players such as Radovan Vlatković
and Radek Baborák have increased its profile
internationally. Kateřina Javůrková will perform
works written for this instrument by Czech
and French composers over three centuries.

combination of instruments. One of the most
interesting was written by the famous
Hollywood composer of Italian origins,
Mario Castelnuovo Tedesco, who was brought
to composing for the guitar by his friendship
with André Segovia, probably the most famous
guitarist of all time. An even better known work
is the Concierto de aranjuez by Joaquin
Rodrigo. Albéniz’ piano cycle, the Spanish Suite,
has long been played in a transcription for
guitar, whereas the surprising, but completely
convincing division of Janáček’s cycle
On an Overgrown Path between the piano and
the guitar has only recently been thought of by
Pavel Steidl. At his solo recital, the charismatic
Pavel Steidl will not only focus on Czech music
(Leoš Janáček, Jana Obrovská), but also on
the Spanish works which form the basis for
the classical guitar repertoire.
The cellist Petr Nouzovský will meet the
phenomenal Swiss pianist Gérard Wyss on
the concert stage for the first time thanks to the
Concentus Moraviae Festival. Together, they will
perform three popular works of Czech,
Norwegian and Spanish chamber music by
three iconic composers from these countries
(Manuel de Falla, Bohuslav Martinů and Edvard
Hagerup Grieg) combining classical music with
the folklore of these three countries.
The brilliant Norwegian trumpet player Tine
Thing Helseth and the organist Petr Rajnoha
will not only perform two works by contemporary
Norwegian composers, but also Petr
Eben’s expansive Windows according to Marc
Chagall cycle. The organ played a central role in
the works of this significant Czech composer of
the twentieth century and his works for this
instrument have become established as
standard concert pieces worldwide. Apart from
spiritual themes, Eben was also often inspired
by the fine arts, such as in the case of his large
Windows for trumpet and organ cycle from 1976,
inspired by the composer’s amazement at the
“welling of colours and the radiation of shapes
in the fire of the light” from twelve stain glass

windows created by Marc Chagall for the
Abbell Synagogue in Jerusalem in 1962.
The varied concert repertoire of the
OK Percussion Duo makes it possible to
compile a program at the frontier of classical
music and jazz. As well as the works of Vít
Zouhar, Pavel Novák Zemek and the Argentine
composer Mauricio Kagel written precisely for
such an ensemble, the concert will also include
an attractive transcription of the wistful Elegy
by the Czech-American composer Karel Husa,
Maurice Ravel’s famous Pavane pour une infante
défunte influenced by Spain and the famous
Spain suite by the legendary American jazz
pianist Chick Corea which most listeners will
recognise from the very first bars.
The Duo Ardašev will perform an exceptionally
attractive program consisting of works by Vít
Zouhar, Antonín Dvořák, Edvard Hagerup Grieg
and Maurice Ravel. Ravel is admittedly correctly
perceived as being a French composer, but the
Spanish (or Basque) origins of his mother and
also her place of birth in the Basque town of
Ciboure on the Spanish-French border strongly
influenced his life-long relationship with
Spanish culture. One of the most beautiful
musical manifestations of this tie is his Spanish
rhapsody which he also later arranged for large
orchestra. Grieg’s Norwegian Folk Songs and
Dances and Dvořák’s Slavonic Dances are
successful stylisations of the folk music of
the countries of each of these composers.
Scary dreaming was written on the basis of
a commission from Czech Dreams in 2004.
In the composition, Vít Zouhar has combined
the worlds of Janáček’s inspiration and the
means of expression of so-called minimalist
music in an original manner.
The recital by the pianist Ivo Kahánek will
present the best known piano works of the
three founders of Czech (Smetana), Spanish
(Albéniz) and Norwegian national music
(Grieg). They will be joined by Bohuslav
Martinů, who deliberately referred to Bedřich
Smetana’s Czech Dances in his infectious

Folklore and its contemporary forms
Clearly, a festival focussing on the genesis
of national musical styles cannot omit folklore.
Rather than its antiquated form as found in
old folklore collections, we will present it
in several significantly current forms. The
internationally renowned Czech-American
singer and composer Marta Töpferová and
her international instrumental ensemble Trova
(Alejandro Soto Lacoste – guitar, accordion,
vocals, Cristian Carvacho – percussion, drums,
charango, vocals, Tomáš Liška – contrabass)
combine original songs with Latin American
folk music in their program.
The program performed by Pavel Šporcl
with the gipsy dulcimer group Gipsy Way
combines instrumental virtuosity with lively
energy. It includes virtuosic gipsy, Romanian
and Hungarian folk pieces, but also popular
classical pieces such as Khachaturian’s Sabre
Dance or Brahms’ Hungarian Dance.
One of the best known Moravian dulcimer
bands, Hradišťan, is a unique music ensemble
with a high artistic and performance level,
a wide range of genres and an untraditional
repertoire. The Fragile Seconds program will
include new original songs by the group’s artistic
director Jiří Pavlica, whose source of inspiration
is traditional Moravian musicality.
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During its fourteen years of performing,
the Norwegian folklore group Majorstuen
has become the new standard against which
Norwegian arranged folk music is measured
and their acoustic performances amaze
audiences thanks to their virtuosity and selfassurance. Their new Twitter program found
its inspiration in the chirping and calls of birds.
A festival year focussing on Spain would be
incomplete without flamenco, one of the most
important sources of inspiration for the Spanish
classical music composers of the 19th and
20th centuries. However, flamenco is not only
about music and therefore this concert will
combine the sounds of the guitar played by
Alexander Gavilán and vocals by Carmen
Fernández with virtuosic dance performed by
Irene Álvarez and Federico Ordoñez.
The trumpet player Tine Thing Helseth will
present her “non-classical” side. She and
the Tine Thing Helseth Quintet, consisting
of Norwegian musicians, will not only play
a fusion of jazz and Argentinian tango by
Astor Piazzolla, but also Irish folk songs and
cabaret songs through to the songs of Kurt Weil.
This ensemble’s concerts contain an eclectic
mix of exciting music which is entertaining
both for the audience and the musicians.
An Afternoon for Families with Children will
be held in Boskovice in association with
the Network of Maternity Centres within the
framework of the Dad is on the go today program.
The festival therefore truly has an extremely
varied program on offer this year, albeit that
it is firmly thematically linked. However, the
most important thing will not be the proclaimed
dramaturgical compactness, but always
the joy of the musicians and the audiences
at each event in this year’s Concentus
Moraviae Festival.
Aleš Březina, dramaturge
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Přehled koncertů
∫ Concert summary
út 03 06 ∫ tue
Žďár nad Sázavou
Dům kultury 19:00 hod.
∫ House of Culture 7:00 pm
Soňa Červená
umělecký přednes ∫ recitation
PKF – Prague Philharmonia
Jakub Hrůša
dirigent ∫ conductor

st 04 06 ∫ wed
Hustopeče

kostel sv. Václava a sv. Anežky České
19:30 hod. ∫ Church of St. Wenceslas
and St. Agnes 7:30 pm
Český filharmonický sbor Brno
∫ Czech Philharmonic Choir of Brno
Petr Fiala
dirigent ∫ conductor

čt 05 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Clara Novakova
flétna ∫ flute
Dora Novakova-Wilmington
klavír ∫ piano

čt 05 06 ∫ thu
Kyjov

Dům kultury 19:30 hod.
∫ House of Culture 7:30 pm
České noneto ∫ Czech Nonet

pá 06 06 ∫ fri
Ivančice

nádvoří radnice, 19:30 hod.
∫ Town Hall Courtyard, 7:30 pm
Marta Töpferová & Trova

so 07 06 ∫ sat
Bystřice nad
Pernštejnem

ne 08 06 ∫ sun
Moravský Krumlov

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Pavel Šporcl
housle ∫ violin
Gipsy Way Ensemble

po 09 06 ∫ mon
Boskovice

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Josef Špaček
housle ∫ violin
Miroslav Sekera
klavír ∫ piano

po 09 06 ∫ mon
Tišnov

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Petr Nouzovský
violoncello ∫ cello
Gérard Wyss
klavír ∫ piano

pá 13 06 ∫ fri
Třebíč

Zadní synagoga 19:30 hod.
∫ Rear Synagogue 7:30 pm
Pavel Steidl
kytara ∫ guitar

pá 13 06 ∫ fri
Hustopeče

Předklášteří, Porta coeli, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
∫ Basilica of the Assumption
of the Virgin Mary, 7:30 pm
Iva Bittová, Vojtěch Dyk
zpěv ∫ voice
Musica Florea
Boni pueri
Marek Štryncl
dirigent ∫ conductor

evangelický kostel 19:30 hod.
∫ Evangelical Church 7:30 pm
Kalabisovo trio ∫ Kalabis Trio

út 10 06 ∫ tue
Lysice

ne 15 06 ∫ sun
Státní hrad Pernštejn

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Hradišťan
Jiří Pavlica
umělecký vedoucí ∫ artistic leader

st 11 06 ∫ wen
Náměšť nad Oslavou
zámek 19:00 hod. ∫ Château 7:00 pm
Josef Špaček
housle ∫ violin
Janáčkův komorní orchestr
∫ Janáček Chamber Orchestra

so 14 06 ∫ sat
Velké Meziříčí

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Zemlinského kvarteto
∫ Zemlinsky Quartet

Sýpka, 19:30 hod. ∫ Granary, 7:30 pm
Bohemia Saxophone Quartet

po 16 06 ∫ mon
Kyjov
Milotice, zámek 19:30 hod.
∫ Château 7:30 pm
Pavel Steidl
kytara ∫ guitar
Karel Košárek
klavír ∫ piano

út 17 06 ∫ tue
Moravský Krumlov

Kulturní dům 19:30 hod.
∫ House of Culture 7:30 pm
Pavel Šporcl
housle ∫ violin
Gipsy Way Ensemble
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čt 12 06 ∫ thu
Slavkov u Brna

st 18 06 ∫ wen
Žďár nad Sázavou
Městské divadlo, 19:30 hod.
∫ Town Theatre, 7:30 pm
Josef Špaček
housle ∫ violin
Zemlinského kvarteto ∫
Zemlinsky Quartet

čt 19 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Josef Špaček
housle ∫ violin
Miroslav Sekera
klavír ∫ piano

čt 19 06 ∫ thu
Ivančice
Besední dům, 19:30 hod.
∫ Beseda House, 7:30 pm
OK Percussion Duo

pá 20 06 ∫ fri
Valtice

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Ivo Kahánek
klavír ∫ piano

pá 20 06 ∫ fri
Lysice

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Kateřina Javůrková
lesní roh ∫ French horn
Lukáš Klánský
klavír ∫ piano

so 21 06 ∫ sat
Bystřice nad
Pernštejnem

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

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Majorstuen
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ne 22 06 ∫ sun
Boskovice

park u Zámeckého skleníku, 15:00 hod.
∫ Park by the Château Glasshouse, 3:00 pm
Odpoledne pro rodiny s dětmi
∫ Afternoon for families with children

ne 22 06 ∫ sun
Velké Meziříčí

Luteránské gymnázium, 19:30 hod.
∫ Lutheran High School, 7:30 pm
Jan Fišer
housle ∫ violin
Jiří Kabát
∫ viola
Tomáš Jamník
violoncello ∫ cello
František Raba
kontrabas ∫ double bass
Jana Lahodná, Jiří Javůrek,
Lucie Dittrichová, Hanuš Axmann
klarinety ∫ clarinets
Rhona Brosch-Nyska
trubka ∫ trumpet
Monika Knoblochová
cembalo ∫ harpsichord

po 23 06 ∫ mon
Mikulov

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
Carmen Fernández
zpěv ∫ voice
Alexander Gavilán
kytara ∫ guitar
Irene Álvarez, Federico Ordoñez
tanec ∫ dance

po 23 06 ∫ mon
Náměšť nad Oslavou
zámek 19:30 hod.∫ Château 7:30 pm
Dvořákovo trio ∫ Dvořák Trio

út 24 06 ∫ tue
Třebíč

Národní dům, 19:30 hod.
∫ National House, 7:30 pm
Tine Thing Helseth
QUINTET

st 25 06 ∫ wed
Tišnov

kino Svratka, 19:30 hod.
∫ Svratka Cinema, 7:30 pm
Jan Vondráček, Vasil Fridrich
herci ∫ actors
Orchestr Berg
Kryštof Mařatka
dirigent ∫ conductor

st 25 06 ∫ wed
Slavkov u Brna

kostel Vzkříšení Páně, 19:30 hod.
∫ Church of the Resurrection of the Lord,
7:30 pm
Tine Thing Helseth
trubka ∫ trumpet
Petr Rajnoha
varhany ∫ organ

čt 26 06 ∫ thu
Brno

bazilika Nanebevzetí Panny Marie,
20:00 hod. ∫ Basilica of the Assumption
of the Virgin Mary, 8:00 pm
Tine Thing Helseth
trubka ∫ trumpet
Petr Rajnoha
varhany ∫ organ

pá 27 06 ∫ fri
Hodonín

Dům kultury 19:30 hod.
∫ House of Culture 7:30 pm
Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers ∫ Ondřej Havelka
and his Melody Makers

so 28 06 ∫ sat
Břeclav

kostel Navštívení Panny Marie, 19:30 hod.
∫ Church of the Visit of the Virgin Mary,
7:30 pm
Collegium Vocale 1704
Collegium 1704
Václav Luks
dirigent ∫ conductor
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st 04 06 ∫ wed
Hustopeče

út 03 06 ∫ tue
Žďár nad Sázavou

Dům kultury, 19:00 hod. ∫ House of Culture, 7:00 pm
Slavnostní zahajovací koncert ∫ Ceremonial opening concert

PKF – Prague Philharmonia

Soňa Červená ∫ umělecký přednes ∫ recitation
Jakub Hrůša ∫ dirigent ∫ conductor

kytice ∫ bouquet of flowers
Karel Jaromír Erben: Holoubek, recitace ∫ Little Dove, recitation
Antonín Dvořák: Holoubek op. 110 ∫ Little Dove Op. 110
Karel Jaromír Erben: Polednice, recitace ∫ Lady Midday, recitation
Antonín Dvořák: Polednice op. 108 ∫ Lady Midday Op. 108
Karel Jaromír Erben: Vodník, recitace ∫ Water Goblin, recitation
Antonín Dvořák: Vodník op. 107 ∫ Water Goblin Op. 107
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kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 19:30 hod.
∫ Church of St. Wenceslas and St. Agnes, 7:30 pm

Český filharmonický sbor Brno
∫ Czech Philharmonic Choir of Brno

Petr Fiala ∫ sbormistr a dirigent ∫ choirmaster and conductor
Petr Levíček ∫ tenor
Tomáš Badura ∫ baryton ∫ baritone
Vladimír Krátký ∫ recitace ∫ recitation
Pavla Kopecká ∫ harfa ∫ harp
Martin Jakubíček ∫ varhany ∫ organ

Antonín Dvořák: Mše pro smíšený sbor a varhany D dur op. 86
∫ Mass for mixed choir and organ in D major Op. 86
Bohuslav Martinů: Hora tří světel, kantáta pro baryton, mužský sbor,
recitátora a varhany H. 349 ∫ Mount of Three Lights for baritone, male choir,
recitator and organ H. 349
Leoš Janáček: Otčenáš, komorní kantáta pro tenor sólo, smíšený sbor,
harfu a varhany ∫ The Lord‘s Prayer, chamber cantata for tenor, mixed choir,
harp and organ

téma české sny
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čt 05 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod. ∫ Château, Ceremonial Hall, 7:30 pm
Clara Novakova ∫ flétna ∫ flute
Dora Novakova-Wilmington ∫ klavír ∫ piano

Jan Novák: Choreae vernales pro flétnu a klavír
∫ for flute and piano
Bohuslav Martinů: Sonáta č. 1 pro flétnu a klavír
∫ Sonata No. 1 for flute and piano
Vítězslava Kaprálová: Groteskní passacaglia pro klavír
∫ Grotesque Passacaglia for piano
Jan Novák: Sonata super „Hoson zes...“ pro flétnu a klavír
∫ for flute and piano

čt 05 06 ∫ thu
Kyjov

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

České noneto ∫ Czech Nonet
Romana Zieglerová ∫ housle ∫ violin
Petra Vilánková ∫ housle ∫ violin
Vladimír Kroupa ∫ viola
Simona Hečová ∫ violoncello ∫ cello
David Pavelka ∫ kontrabas ∫ double bass
Jiří Skuhra ∫ flétna ∫ flute
Vladislav Borovka ∫ hoboj ∫ oboe
Aleš Hustoles ∫ klarinet ∫ clarinet
Pavel Langpaul ∫ fagot ∫ basoon
Jiří Špaček ∫ lesní roh ∫ French horn

Rudolf Karel: Nonet op. 43
Václav Trojan: Nonetto favoloso
Otakar Jeremiáš: Nonet „Rok 1938“ ∫ The Year 1938 Nonet
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pá 06 06 ∫ fri
Ivančice

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

Marta Töpferová & Trova

so 07 06 ∫ sat
Bystřice nad Pernštejnem

Kulturní dům, 19:30 hod. ∫ House of Culture, 7:30 pm
Pavel Šporcl ∫ housle ∫ violin

Marta Töpferová ∫ zpěv, cuatro, maracas
∫ voice, cuatro, maracas
Alejandro Soto Lacoste ∫ kytara, akordeon, zpěv
∫ guitar, accordion, voice
Cristian Carvacho ∫ perkuse, bubny, charango, zpěv
∫ percussion, drums, charango, voice
Tomáš Liška ∫ kontrabas ∫ double bass

Gipsy Way Ensemble

Nikola Sléz ∫ housle ∫ violin
Zoltán Sándor ∫ viola
Tomáš Vontszemü ∫ cimbál ∫ cimbalom
Ján Rigó ∫ kontrabas ∫ double bass

Gipsy Way
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ne 08 06 ∫ sun
Moravský Krumlov

zámek, Rytířský sál, 19:30 hod. ∫ Château, Knight´s Hall, 7:30 pm
Koncert hejtmana Jihomoravského kraje
∫ Concert of the President of the South Moravian Region
Pavel Šporcl ∫ housle ∫ violin

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm
Josef Špaček ∫ housle ∫ violin
Miroslav Sekera ∫ klavír ∫ piano

Bohuslav Martinů: Sonáta č. 1 pro housle a klavír H. 182
∫ Sonata No. 1 for violin and piano H. 182
Antonín Dvořák: Mazurek pro housle a klavír op. 49
∫ for violin and piano Op. 49
Luboš Fišer: Ruce, sonáta pro housle a klavír
∫ Hands, sonata for violin and piano
Josef Suk: Píseň lásky pro housle a klavír op. 7 č. 1
∫ Love song for violin and piano Op. 7 No. 1
Bedřich Smetana: Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír
∫ From my Homeland, two duos for violin and piano

Gipsy Way Ensemble

Nikola Sléz ∫ housle ∫ violin
Zoltán Sándor ∫ viola
Tomáš Vontszemü ∫ cimbál ∫ cimbalom
Ján Rigó ∫ kontrabas ∫ double bass

Gipsy Way
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po 09 06 ∫ mon
Boskovice
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po 09 06 ∫ mon
Tišnov

Předklášteří, Porta coeli, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
∫ Basilica of the Assumption of the Virgin Mary, 7:30 pm
Koncert připomínající 100 let od vypuknutí 1. světové války
∫ Concert commemorating 100 years since the outbreak of the First World War

Musica Florea

Český chlapecký sbor Boni pueri ∫ Czech Boys Choir Boni pueri
Iva Bittová ∫ zpěv ∫ voice
Vojtěch Dyk ∫ zpěv ∫ voice
Marek Štryncl ∫ dirigent ∫ conductor

út 10 06 ∫ tue
Lysice

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

Hradišťan

Jiří Pavlica ∫ umělecký vedoucí, housle, zpěv ∫ artistic leader, violin, voice
Alice Holubová ∫ zpěv ∫ voice
David Burda ∫ klarinet, flétny, zpěv ∫ clarinet, flutes, voice
Roman Gill ∫ viola, zpěv ∫ viola, voice
Josef Fojta ∫ klávesy, perkuse, zpěv ∫ keyboards, percussion, voice
Milan Malina ∫ cimbál, zpěv ∫ cimbalom, voice
Milan Gablas ∫ kontrabas, zpěv ∫ double bass, voice

Vteřiny křehké ∫ Fragile seconds

Requiem 2014
Pavel Josef Vejvanovský: Offertur ad duos choros
Biagio Marini: Passacalio a 4
Marco Uccellini: Sinfonia decima nona a 4
Giovanni Pierluigi da Palestrina ∫ Marek Štryncl: Adoramus Te
Aleš Březina: Requiem pro sóla, chlapecký sbor a instrumentální soubor
∫ Requiem for soli, boys choir and instrumental ensemble
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st 11 06 ∫ wed
Náměšť nad Oslavou

zámek, nádvoří, 19:00 hod. ∫ Château, Courtyard, 7:00 pm

čt 12 06 ∫ thu
Slavkov u Brna

zámek, Historický sál, 19:30 hod. ∫ Château, Historical Hall, 7:30 pm
Petr Nouzovský ∫ violoncello ∫ cello
Gérard Wyss ∫ klavír ∫ piano

Josef Špaček ∫ housle ∫ violin

Janáčkův komorní orchestr
∫ Janáček Chamber Orchestra

Jakub Černohorský, Roman Mžik, Petr Grabovský, Petr Benda
∫ 1. housle ∫ 1st violins
Vladimír Liberda, Vojtěch Zajíc, Zdeněk Dajč ∫ 2. housle ∫ 2nd violins
Alena Kuchar, Pavel Vítek ∫ violy ∫ violas
Ivo Fišer, Zdeněk Mikeška ∫ violoncella ∫ cellos
Jan Dvořák ∫ kontrabas ∫ double bass

Manuel de Falla: Suite populaire espagnole
Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň H. 378
∫ Variations on Slovak Folk Song H. 378
Edvard Hagerup Grieg: Sonáta pro violoncello a klavír a moll op. 36
∫ Sonata for cello and piano in A minor Op. 36

Joaquín Turina: Modlitba toreadorova op. 34 ∫ The Toreador‘s Prayer Op. 34
Astor Piazzolla: Čtvero ročních dob v Buenos Aires pro sólové housle a komorní
orchestr ∫ Fours Seasons in Buenos Aires for violin and chamber orchestra
Leoš Janáček: Suita pro smyčce ∫ Suite for strings
Antonín Dvořák: Mazurek pro housle a smyčce op. 49 ∫ for violin and strings Op. 49

∫ 42

CONCENTUS MORAVIAE

téma české sny

∫ 43

pá 13 06 ∫ fri
Třebíč

Zadní synagoga, 19:30 hod. ∫ Rear Synagogue, 7:30 pm
Pavel Steidl ∫ kytara ∫ guitar

evangelický kostel, 19:30 hod. ∫ Evangelical Church, 7:30 pm

Kalabisovo trio ∫ Kalabis trio

Jan Antonín Losy: Ouverture
Filip Hyacint Lobkovic: Allemande
Jan Antonín Losy: Courante
Červenka: Sarabande
Jan Antonín Losy: Bourrée
Jan Adam Questenberk: Menuet
Jan Antonín Losy: Gigue
Jana Obrovská: Pocta českému chorálu ∫ Hommage à Czech Choral
Leoš Janáček: Lístek odvanutý ∫ A blown-away leaf
Jana Obrovská: Preludia
Leoš Janáček: Sýček neodletěl ∫ Screech-owl didn‘t fly away
Pavel Steidl: A ty taky jdi do Ithaky ∫ And you go to Ithaka too
Leoš Janáček: Dobrou noc ∫ Goodnight
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pá 13 06 ∫ fri
Hustopeče
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Ondřej Lébr ∫ housle ∫ violin
Lukáš Polák ∫ violoncello ∫ cello
Miroslav Sekera ∫ klavír ∫ piano

Viktor Kalabis: Klavírní trio op. 39 ∫ Piano Trio Op. 39
Edvard Hagerup Grieg: Andante con moto c moll pro klavírní trio
∫ Andante con moto in C minor for piano trio
Joaquín Turina: Klavírní trio D dur č. 1 op. 35
∫ Piano Trio in D major No. 1 Op. 35

téma české sny
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so 14 06 ∫ sat
Velké Meziříčí

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

Zemlinského kvarteto ∫ Zemlinsky Quartet
František Souček, Petr Střížek ∫ housle ∫ violins
Petr Holman ∫ viola
Vladimír Fortin ∫ violoncello ∫ cello

Joaquín Turina: Modlitba toreadorova op. 34 ∫ The Toreador‘s Prayer Op. 34
Trygve Madsen: Smyčcový kvartet c moll op. 70 ∫ String Quartet in C minor Op. 70
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“
∫ String Quartet No. 12 in F major Op. 96 ”American“

ne 15 06 ∫ sun
Státní hrad Pernštejn

Sýpka, 19:30 hod. ∫ Granary, 7:30 pm
Koncert Národního památkového ústavu
∫ Concert of the National Heritage Institute

Bohemia Saxophone Quartet

Pavel Fiedler ∫ sopránový saxofon ∫ soprano saxophone
Antonín Mühlhansl ∫ altový saxofon ∫ alto saxophone
Pavel Škrna ∫ tenorový saxofon ∫ tenor saxophone
Kateřina Pavlíková ∫ barytonový saxofon ∫ baritone saxophone

Bohuslav Martinů: Film v miniatuře H. 148 ∫ Film en miniature H. 148
Jindřich Feld: Saxofonový kvartet ∫ Saxophone Quartet
Pavel Novák Zemek: Unisono 1 pro 4 saxofony ∫ Unisono 1 for 4 saxophones
Harald Gundhus: Saxofonový kvartet č. 1 ∫ Saxophone Quartet No. 1
Alois Piňos: Romance pro 4 saxofony, světová premiéra
∫ Romance for 4 saxophones, world premiere
Pedro Iturralde: Pequeña Czarda
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po 16 06 ∫ mon
Kyjov – Milotice

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

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

Majorstuen

Pavel Steidl ∫ kytara ∫ guitar
Karel Košárek ∫ klavír ∫ piano
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, výběr, úprava pro kytaru a klavír
∫ On the overgrown path, selection, arranged for guitar and piano
V pláči (klavír) ∫ In Tears (piano)
Lístek odvanutý (kytara) ∫ A blown-away leaf (guitar)
Pojďte s námi! (klavír) ∫ Come With Us! (piano)
Dobrou noc (kytara) ∫ Goodnight (guitar)
Štěbetaly jak laštovičky (klavír) ∫ They Chattered Like Swallows (piano)
Sýček neodletěl (kytara) ∫ Screech-owl didn‘t fly away (guitar)
Frýdecká Panna Maria (kytara a klavír)
∫ The Virgin Mary of Frydek (guitar and piano)
Mario Castelnuovo-Tedesco: Fantazie pro kytaru a klavír
∫ Fantasia for guitar and piano
Vítězslav Novák: Můj máj, op. 20 pro klavír ∫ My May for piano Op. 20
Isaac Albéniz: Cádiz, Sevilla
Joaquín Rodrigo: Aranjuezský koncert, 2. věta
∫ Concerto of Aranjuez, 2nd movement
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út 17 06 ∫ tue
Moravský Krumlov
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Jorun Marie Kvernberg ∫ housle ∫ fiddle
Anders Löfberg ∫ housle, violoncello ∫ fiddle, cello
Tove Hagen ∫ housle, violoncello ∫ fiddle, cello
Synnøve S. Bjørset ∫ housle ∫ fiddle
Bjørn Kåre Odde ∫ housle, viola ∫ fiddle, viola

Cvrlikání ∫ Twitter
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st 18 06 ∫ wed
Žďár nad Sázavou

Městské divadlo, 19:30 hod. ∫ Town Theatre, 7:30 pm
Josef Špaček ∫ housle ∫ violin

Zemlinského kvarteto ∫ Zemlinsky Quartet
František Souček, Petr Střížek ∫ housle ∫ violins
Petr Holman ∫ viola
Vladimír Fortin ∫ violoncello ∫ cello

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35a
∫ Meditation on the Old Czech Chorale “Saint Wenceslas” Op. 35a
Heinrich Wilhelm Ernst: Polonéza D dur op. 17 pro sólové housle a kvarteto
∫ Polonaise in D major Op. 17 for violin solo and quartet
Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet Es dur op. 97
∫ String Quintet in E flat major Op. 97
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čt 19 06 ∫ thu
Rájec-Jestřebí

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod. ∫ Château, Ceremonial Hall, 7:30 pm
Josef Špaček ∫ housle ∫ violin
Miroslav Sekera ∫ klavír ∫ piano

Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
∫ Sonata for violin and piano
Pablo de Sarasate: Baskické capriccio op. 24
∫ Caprice Basque Op. 24
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie pro housle a klavír H. 307
∫ Czech Rhapsody for violin and piano H. 307
Edvard Hagerup Grieg: Sonáta č. 2 G dur pro housle a klavír op. 13
∫ Sonata No. 2 in G major for violin and piano Op. 13

téma české sny
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čt 19 06 ∫ thu
Ivančice

Besední dům, 19:30 hod. ∫ Beseda House, 7:30 pm

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm
Ivo Kahánek ∫ klavír ∫ piano

OK Percussion Duo

Martin Opršál, Martin Kleibl ∫ bicí nástroje ∫ percussion instruments

Vít Zouhar: LET
Karel Husa: Elegie ∫ Elegy
Pavel Novák Zemek: Vůz sena ∫ Hay Wagon
Maurice Ravel: Pavana za zesnulou infantku ∫ Pavane For A Dead Princess
Mauricio Kagel: Rrrrrrr…
Chick Corea: Spain
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pá 20 06 ∫ fri
Valtice
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Edvard Hagerup Grieg: Lyrické kusy op. 75, výběr
∫ Lyrical pieces op. 75, selection
Isaac Albéniz: Iberia, výběr ∫ selection
Bohuslav Martinů: Tři české tance pro klavír H. 154
∫ Three Czech Dances for piano H. 154
Bedřich Smetana: České tance, výběr
∫ Czech Dances, selection

téma české sny
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pá 20 06 ∫ fri
Lysice

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

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

Koncert vítězky Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2013
∫ Concert of the winner of the 2013 Prague Spring Music Competition

Duo Ardašev

Kateřina Javůrková ∫ lesní roh ∫ French horn
Lukáš Klánský ∫ klavír ∫ piano

Edvard Hagerup Grieg: Norské lidové písně a tance op. 17, výběr
∫ Norwegian Folk Songs and Dances Op. 17, selection
Antonín Dvořák: Slovanské tance I. řada op. 46, výběr
∫ Slavonic Dances 1st set Op. 46, selection
Antonín Dvořák: Slovanské tance II. řada op. 72, výběr
∫ Slavonic Dances 2nd set Op. 72, selection
Vít Zouhar: Drásnění ∫ Scary dreaming
Maurice Ravel: Španělská rapsodie pro čtyřruční klavír
∫ Spanish Rhapsody for piano four-hands

František Antonín Rössler-Rosetti: Koncert Es dur pro lesní roh
∫ Concerto in E flat major for French horn
Klement Slavický: Musica per corno solo
Bedřich Smetana: Tři poetické polky op. 8
∫ Three Poetic Polkas Op. 8
Paul Dukas: Villanella pro lesní roh a klavír
∫ Villanelle for French horn and piano
Jean Françaix: Divertimento pro lesní roh a klavír
∫ Divertimento for French horn and piano
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so 21 06 ∫ sat
Bystřice nad Pernštejnem
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Renata Ardaševová, Igor Ardašev ∫ klavír ∫ piano
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ne 22 06 ∫ sun
Boskovice

park u Zámeckého skleníku, 15:00 hod.
∫ Park by the Château Glasshouse, 3:00 pm

Odpoledne pro rodiny s dětmi
∫ Afternoon for families with children
ve spolupráci se ZUŠ Boskovice a Sítí mateřských center
v rámci kampaně „Táta dneska frčí“
∫ In cooperation with the Boskovice music school and the Network
of maternal centres within the campaign “Dad is on the go today”

Rozum a štěstí – loutková pohádka Dřevěného divadla Jana Hrubce, cirkusová
škola Divadla KUFR, dětský dechový orchestr ZUŠ Boskovice, dětské folkové
hudební skupiny Pružiny, Berušky ze Zušky a Veka, taneční vystoupení žáků
ZUŠ Boskovice, orchestr ZUŠ Boskovice, stanoviště mateřských center,
skákací hrad, stavebnice GECCO a další
∫ Sense and Happiness – puppet fairytale of Jan Hrubec wooden theatre, circus
school of KUFR theatre, children‘s brass band of Boskovice music school, children‘s
folk music groups Pružiny, Berušky ze Zušky and Veka, dance performance of pupils
of Boskovice music school, orchestra of Boskovice music school, stands of maternal
centres, bouncy castle, GECCO constraction kit
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ne 22 06 ∫ sun
Velké Meziříčí

Luteránské gymnázium, 19:30 hod. ∫ Lutheran High School, 7:30 pm
V rámci 8. ročníku Filozofického festivalu
∫ Within the 8th European Festival of Philosophy

Jan Fišer ∫ housle ∫ violin
Jiří Kabát ∫ viola
Tomáš Jamník ∫ violoncello ∫ cello
František Raba ∫ kontrabas ∫ double bass
Jana Lahodná, Jiří Javůrek, Lucie Dittrichová, Hanuš Axmann
∫ klarinety ∫ clarinets
Rhona Brosch-Nyska ∫ trubka ∫ trumpet
Monika Knoblochová ∫ cembalo ∫ harpsichord

TEREZÍNSKÉ HVĚZDY ∫ TEREZIN STARS
Ervín Schulhoff: Duo pro housle a violoncello ∫ Duo for violin and cello
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello ∫ Duo for violin and cello
Gideon Klein: Smyčcové trio ∫ String Trio
Hans Krása: Komorní hudba pro cembalo, 4 klarinety, trubku, violoncello
a kontrabas ∫ Chamber music for harpsichord, 4 clarinets, trumpet,
cello and double bass

téma české sny
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po 23 06 ∫ mon
Mikulov

zámek, Zámecký sál, 19:30 hod. ∫ Château, Château Hall, 7:30 pm
Carmen Fernández ∫ zpěv ∫ voice
Alexander Gavilán ∫ kytara ∫ guitar
Irene Álvarez, Federico Ordoñez ∫ tanec ∫ dance

Flamenco

po 23 06 ∫ mon
Náměšť nad Oslavou

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

dvořákovo trio ∫ Dvořák Trio
Jan Fišer ∫ housle ∫ violin
Tomáš Jamník ∫ violoncello ∫ cello
Ivo Kahánek ∫ klavír ∫ piano

Pocta Leoši Janáčkovi ∫ Hommage à Leoš Janáček
Pavel Novák Zemek: 25 capriccií na Janáčkovo téma pro sólové housle
∫ 25 capriccios on the theme by Janáček for violin solo
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, výběr
∫ On the overgrown path, selection
Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír
∫ Fairy Tale for cello and piano
Bohuslav Martinů: Bergerettes, pět skladeb pro housle, violoncello
a klavír H. 275 ∫ Bergerettes, five pieces for violin, cello and piano H. 275
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út 24 06 ∫ tue
Třebíč

st 25 06 ∫ wed
Tišnov

Tine Thing Helseth Quintet

Orchestr Berg

Národní dům, 19:30 hod. ∫ National House, 7:30 pm

Tine Thing Helseth ∫ trubka ∫ trumpet
Jarle G. Storløkken ∫ kytara ∫ guitar
Petter Kragstad ∫ klavír ∫ piano
Aksel Jensen ∫ kontrabas ∫ double bass
Erik Joekling Kleiva ∫ bicí ∫ percussion

Jan Vondráček, Vasil Fridrich ∫ herci ∫ actors
Kryštof Mařatka ∫ dirigent ∫ conductor

Čtyřnohá vrána ∫ Four-legged crow
melodramatická fraška pro dva herce a ansámbl na texty Daniila Charmse
∫ staged musical collage for two actors and ensemble on texts by Daniil Charms

Jazz ∫ tango fusion

∫ 60

kino Svratka, 19:30 hod. ∫ Svratka Cinema, 7:30 pm
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st 25 06 ∫ wed
Slavkov u Brna

kostel Vzkříšení Páně, 19:30 hod. ∫
Church of the Resurrection of the Lord, 7:30 pm

bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 20:00 hod.
∫ Basilica of the Assumption of the Virgin Mary, 8:00 pm
Ve spolupráci s festivalem Brno – město uprostřed Evropy
∫ In cooperation with the festival Brno – City in the Centre of Europe

Tine Thing Helseth ∫ trubka ∫ trumpet
Petr Rajnoha ∫ varhany ∫ organ
Jon Laukvik: Fanfára pro trubku a varhany ∫ Fanfare for trumpet and organ
Josef Klička: Fantazie na motivy symfonické básně „Vyšehrad“
od Bedřicha Smetany op. 33
∫ Fantasia on Bedřich Smetana‘s Symphonic Poem “Vyšehrad“ Op. 33
Rolf Wallin: Elegie
Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálová předehra „Anděl Gabriel“
∫ Choral overture “Angel Gabriel“
Håkon Berge: Fine Thing
Luboš Sluka: Vigilie pro varhany ∫ Vigils for organ
Petr Eben: Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany
∫ Windows after Marc Chagall for trumpet and organ
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čt 26 06 ∫ thu
Brno
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Tine Thing Helseth ∫ trubka ∫ trumpet
Petr Rajnoha ∫ varhany ∫ organ
Jon Laukvik: Fanfára pro trubku a varhany ∫ Fanfare for trumpet and organ
Josef Klička: Fantazie na motivy symfonické básně „Vyšehrad“
od Bedřicha Smetany op. 33
∫ Fantasia on Bedřich Smetana‘s Symphonic Poem “Vyšehrad“ Op.33
Rolf Wallin: Elegie
Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálová předehra „Anděl Gabriel“
∫ Choral overture “Angel Gabriel“
Håkon Berge: Fine Thing
Luboš Sluka: Vigilie pro varhany ∫ Vigils for organ
Petr Eben: Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany
∫ Windows after Marc Chagall for trumpet and organ

téma české sny
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pá 27 06 ∫ fri
Hodonín

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

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
∫ Ondřej Havelka and his Melody Makers
Ježek pod španělským sluncem ∫ Ježek under the Spanish Sun

so 28 06 ∫ sat
Břeclav

kostel Navštívení Panny Marie, 19:30 hod.
∫ Church of the Visit of the Virgin Mary, 7:30 pm
Slavnostní závěrečný koncert ∫ Ceremonial closing concert

Collegium Vocale 1704
Collegium 1704
Václav Luks ∫ dirigent ∫ conductor

Domenico Scarlatti: Stabat Mater
Alessandro Scarlatti: Cantata „Bella Madre de´fiori“
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∫ Klub přátel festivalu Concentus Moraviae

Rok pánů z Kunštátu 2014
– výstavní a prezentační akce Národního památkového ústavu
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 devatenáct
let oživuje historické prostory regionu
prostřednictvím koncertů klasické hudby
i hudby jiných žánrů?
Nabízíme Vám možnost stát se členy
Klubu přátel festivalu Concentus Moraviae.
Svým členstvím podpoříte festival a zároveň
máte možnost využívat pestré výhody
s členstvím spojené. Výše Vašeho příspěvku
určí kategorii Vašeho ročního členství
a s ní spojené benefity. Pokud byste se
chtěli benefitů vzdát a finanční částku
darovat, vystavíme Vám potvrzení o darování
a pak si můžete o darovanou částku snížit
daňový základ.
Kategorie členství
Člen 500 Kč – 1 499 Kč
Dárce 1 500 Kč – 4 999 Kč
Patron 5 000 Kč – 9 999 Kč
Mecenáš 10 000 – 19 999 Kč
Anděl 20 000 Kč a více
podrobné informace o kategoriích členství
na www.concentus-moraviae.cz

Jak se stát členem Klubu přátel MHF
Concentus Moraviae?
1. Zvolte jednu z uvedených kategorií
členství a formu registrace
a) vyplněním online formuláře na webových
stránkách festivalu
b) osobní registrací v kanceláři
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 benefitů.
V případě dotazů se obraťte na:
Mezinárodní centrum slovanské hudby
Brno, o.p.s., Monika Nilašová
Polní 6, 639 00 Brno
tel: 542 210 713
e-mail: monika@concentus-moraviae.cz

1. 5. – 30. 10.
10. – 18. 5.
8. 6.

Rok pánů z Kunštátu – Jan Boček Kuna z Kunštátu – výstava na Státním hradě Buchlově
Rosa Mariae – výstava květinových vazeb na Státním zámku ve Vizovicích, na počest Smila z rodu Kunštátů
Kejklování s Bratrem Palečkem nejen pro Jiříka z Kunštátu a Poděbrad – žonglérská a divadelní
vystoupení na Státním hradě Veveří, k poslechu zahraje skupina Gajdoši Brno

21. 6.

V erbu tří pruhů. Páni z Kunštátu a jejich hrad – otevření nové stálé expozice na Státním zámku
Kunštát. Návštěvníkům bude zpřístupněno osm místností zámku ve středověkých sklepních prostorách
a renesančních místnostech jižního křídla, včetně prohlídky někdejšího hradního parkánu. Nová expozice
je moderně pojatá a prezentuje každodennost na středověkých sídlech. Návštěvník se seznámí nejen se
samotným rodem, ale i se základními fakty o vzniku jednotlivých panství, cestováním ve středověku,
vírou, náboženstvím a s nimi spojenými uměleckými díly, válkou a mírem, nemocemi a umíráním
a středověkou kuchyní. Interaktivní výstava bude doplněna „dětskými koutky“ a průvodcem expozicí.

29. 6.

Hold Jiřímu z Kunštátu – velký rytířský turnaj na nádvoří Státního zámku Lysice

5. 7. – 6. 7.

Slavnosti Pernštejnského panství – s turnajem k poctě krále Jiřího z Poděbrad a Kunštátu,
jenž sám zavítá na hrad Pernštejn

5. 7. – 7. 9.
2. – 3. 8.

Dlouhá cesta za krásou – výstava na Státním hradě Pernštejně připomínající umění a kulturu
na západoevropských panovnických dvorech v časech poselstva Jiřího z Poděbrad
Bouzovský mumraj aneb markraběte Jošta turnaj – rytířský turnaj na Státním hradě Bouzově
na počest pana Bočka Kuny z Kunštátu

9. 8.
23. – 29. 8.

Tajemství středověku aneb rod pánů z Kunštátu na Buchlově – šermířská, hudební a taneční
vystoupení a ochutnávka jídel ze středověké kuchyně na Státním hradě Buchlově
Květina pro kastelána Kuna – výstava květinových aranžmá v reprezentačních salonech
na Státním hradě Veveří

30. 8.
26. 10.

Hradozámecká noc pro pány z Kunštátu na Státním zámku Kunštát
Kastelánské prohlídky – ukončení návštěvnické sezóny 2014,
prohlídky Státního zámku Kunštát s kastelánem

více informací na www.npu.cz

GOLF FOR
MUSIC
FOR GOLF

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

BENEFIČNÍ
GOLFOVÝ TRUNAJ
1. — 2. 8. 2014
GOLF RESORT
KASKÁDA

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

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

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

www.concentus-moraviae.cz/golf

∫ Fotoohlédnutí za XVIII. ročníkem festivalu
Concentus Moraviae téma Italské slunce
∫ Images of the 18th Concentus Moraviae Festival
theme
Italian Sun
01 06 – 29 06 2013
foto ∫ photo ∫ Jiří Sláma, Adam Dušek
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∫ ČESKÉ SNY 2014

∫ CZECH DREAMS 2014

IV. ročník kulturního projektu věnovaného
propagaci české hudby a hudební spolupráci
evropských regionů
22 05 – 06 12 2014

The 4th year of cultural project dedicated
to the promotion of Czech music and musical
cooperation among the European Regions
22 05 – 06 12 2014

Záštitu udělili Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle

Under the patronage of Magdalena Kožená and Sir Simon Rattle

Před deseti lety si skladatel a muzikolog
Aleš Březina společně s hudebním
producentem Davidem Dittrichem vysnili
zdánlivě nerealizovatelnou verzi hudební
přehlídky: v jejich představách se zrodil
celoevropský projekt, který vychází z idejí
Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae a který přiváží špičkové
hudební produkce mimo zavedená kulturní
centra. Tvůrci zamýšleli představit koncerty
s jednotnou dramaturgií ve vybraných
českých městech a obcích a následně
v jejich evropských partnerských protějšcích.
Rozsáhlý projekt, nazvaný podle Březinovy
dramaturgie České sny, se poprvé uskutečnil
v roce 2004, a to v úctyhodném rozsahu
107 koncertů v 19 zemích.

na mezinárodních hudebních festivalech
Janáčkův máj a Concentus Moraviae.
3. července proběhne v Trnavě slavnostní
zahájení zahraniční části projektu, a poté
až do prosince se České sny představí
v cca 60 městech, obcích a vesnicích mimo
metropole hostitelských států, kterými
budou Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Nizozemí,
Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko,
Švýcarsko a Velká Británie. Populární
„České víkendy“, jak jsou nazývány
programově velkorysé a bohaté výjimečné
akce Českých snů, letos proběhnou
v německém Crimmitschau, bulharské Varně,
slovenské Modre a švýcarském Bielu.

Myšlenka propojování evropských regionů
prostřednictvím vynikajících hudebních
vystoupení, která se konají výhradně mimo
etablovaná pódia metropolí, silně oslovila
většinu zúčastněných. Díky tomu se České
sny staly oblíbenou periodickou akcí:
evropská partnerská města, ale také mnohé
koncertní řady a festivaly hostily České sny
i v letech 2007 a 2011.

Projekt je významnou součástí Roku
české hudby.
www.ceskesny.cz

V tomto roce se České sny uskuteční již
počtvrté. Dramaturgie vytvořená opět Alešem
Březinou se tentokrát zaměří na spolupráci
a prezentaci evropských hudebníků s důrazem
na Českou republiku, Norsko a Španělsko.
V České republice bude projekt zahájen
∫ 74

Ten years ago, the composer and
musicologist Aleš Březina and the music
producer David Dittrich dreamt up a seemingly
unrealisable way of presenting music. Despite
this, their ideas led to the creation of a Europewide project which is based on the idea
behind the Concentus Moraviae International
Music Festival of 13 Towns and which has
taken top music performances outside
the well-established cultural centres. The
creators intended to initially present concerts
with a single dramaturgy in selected Czech
towns and municipalities with subsequent
performances being held in the European
counterparts of these towns. The extensive
project, called Czech dreams according to
Březina’s dramaturgy, first took place in 2004
with a remarkable 107 concerts in 19 countries.
The idea of connecting European regions
via excellent musical performances which
take place outside the established theatres
and concert halls of the metropolises strongly
appealed to most of those who took part.
Thanks to this, Czech Dreams has now become
a popular periodical event: European partner
towns and many concert series and festivals
also played host to Czech Dreams in 2007
and 2011.

presentation of European musicians with
an emphasis on the Czech Republic, Norway
and Spain. The project will open in the Czech
Republic at the Janáček’s May International
Music Festival and at the Concentus Moraviae.
The official opening of the foreign part of the
project will take place in Trnava on 3rd July
and concerts will subsequently be held in
approximately 60 towns, municipalities and
villages outside the metropolises of the host
countries which this year will be Belgium,
Bulgaria, Denmark, France, Croatia, Italy,
Lithuania, Hungary, the Netherlands, Germany,
Norway, Poland, Portugal, Austria, Greece,
Slovakia, Spain, Switzerland and Great Britain.
The popular “Czech Weekends”, as the
exceptional extended events held under
the auspices of the Czech Dreams project
are called, will take place in Crimmitschau
in Germany, Varna in Bulgaria, Modra
in Slovakia and Biel in Switzerland.
The project constitutes a significant part
of the Year of Czech Music.
www.ceskesny.cz

Czech Dreams will take place for the fourth
time this year. The dramaturgy has once
again been created by Aleš Březina and this
time it focusses on the cooperation and
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∫ Dramaturgie XX. ročníku festivalu
Concentus Moraviae téma Pojďme slavit!
30 05 – 27 06 2015

Ano, máme důvody k oslavě, protože v roce
2015 může Concentus Moraviae na svém
narozeninovém dortu sfouknout dvacet
svíček. Tento pozoruhodný festival velebící
krásu dlouhé řady měst se příští rok opět
rozšíří po celém regionu a na oslavu ho naplní
neobyčejnými hudebními událostmi.
Slavte s námi! Chybět samozřejmě nesmí
narozeninová párty, která vzdá hold nejen
festivalu, ale také nádheře koncertních dějišť.
Protože se festival koná jak na zámcích, tak
v kostelích, bude mít také naše slavnost
rozměr efektní i duchovní. Slovo „slavnost“
je odvozeno z latinského celebrare, tedy
„připomenout obřadným způsobem“.
Toto slovo je spojováno se mší svatou.
Ve středověku se pojilo také s Kristovou
poslední večeří. Oba aspekty slavnosti jsou
přítomny v hudbě Hildegardy z Bingenu
a Arvo Pärta, která na festivalu zazní.
Řada fascinujících klášterů, kostelů a kaplí
regionu se pochopitelně nabízí jako ideální
prostředí pro konání duchovní část festivalu.
Oslavy v roce 2015 se přirozeně zúčastní
řada hudebních hrdinů minulých festivalových
ročníků: Magdalena Kožená, Marco Beasley
a Accordone, Jos van Immerseel, Bl!ndman
a mnozí další. Na festivalu se ale další
pozoruhodní hudebníci a soubory představí
poprvé – např. Vox Luminis, Olivier Vernet,
Gunnar Idenstam a Lisa Rydberg.
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Mezi všemi hudebními lahůdkami budou
dominovat dva happeningy: Slavkov u Brna
se stane dějištěm pravého benátského bálu
a zámek ve Žďáru nad Sázavou bude zaplaven
harfami; to je totiž právě onen nástroj, který
v sobě ukrývá oba prvky slavnosti – duchovní
i rozjařený. Pod záštitou české harfové
virtuosky Jany Bouškové se seznámíme
s řadou andělských i ďábelských kouzelníků
a kouzelnic ovládajících struny harf. Různé
podoby tohoto nástroje nám ukáže také duo
Merit Zloch & Alice Ludewig.
Festival se ale nebude zabývat pouze
oslavami, bude se věnovat také nám, lidským
bytostem coby homines ludentes, tvorům,
kteří si rádi hrají. Budeme v něm sdílet lásku
k hudbě, půjde o hru, o radost ze života. Máme
možnost užít si tohoto života, máme možnost
slavit. Slovy Nahuma Tata, která zhudebnil
Henry Purcell: „Oslavte tento festival.
Naslouchejte, Múzy a Grácie volají.“
Ano, pojďme slavit!

∫ Dramaturgy of the 20

th

Concentus Moraviae Festival

Let’s celebrate!
30 05 – 27 06 2015

theme

Yes, do let us celebrate. For in 2015
Concentus Moraviae can blow out twenty
candles. This remarkable Festival celebrating
many towns has embraced a whole region and
will keep filling it with the most extraordinary
music and events.
Let – us – celebrate! We’ll have a party,
of course, to honour the birthday of the Festival
and the beauty of the many concert locations.
But as the Festival takes place in both castles
and churches a celebration is besides a feast
also something solemn, something holy.
The word is derived from the Latin celebrare
which means “to commemorate in a solemn
way”. It is even connected to the service of
the holy mass. In the Middle Ages it was also
connected to the Last Supper of Christ. In this
aspect both the music of Hildegard von Bingen
and from Arvo Pärt will be featured. The many
fascinating cloisters, churches and chapels
of the region are of course the best possible
setting for this solemn part of the Festival.

Jelle Dierickx, dramaturg

Some of the musical heroes of former
festival editions will of course join the party
in 2015: Magdalena Kožená, Marco Beasley
and Accordone, Jos van Immerseel, Bl!ndman
and many others. But of course the festival will
also be introducing more remarkable musicians
and ensembles as Vox Luminis, Olivier Vernet,
Gunnar Idenstam and Lisa Rydberg.
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Two happenings stand out in the midst of all
the musical delicacies: Austerlitz will be the
scene of a true Venetian ball and the castle of
Žďár nad Sázavou will be flooded with harps –
the harp being the instrument embracing both
the solemn and the festive. Under the auspices
of the Czech harp virtuoso Jana Boušková,
with the harp duo Merit Zloch & Alice Ludewig
and many many other angelic and devilish
magicians of strings.
But the Festival is not only about celebration,
it is also about us as human beings and as
homines ludentes, people that like to play.
It’s about sharing the love for music, for playing,
for being alive. We have a choice to make the
best of this life, we have a choice to celebrate.
In the words of Nahum Tate, put into music
by Henry Purcell: “Celebrate this Festival.
Hark, the Muses and the Graces call.”
Yes, do let us celebrate!
Jelle Dierickx, the dramaturge
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PARTNER
VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH UDÁLOSTÍ
www.ceskatelevize.cz

MICHAEL HAYDN

Notturno in C major
for String Quintet

ANTONÍN REJCHA

Clarinet Quintet
in B flat major

ČESKÝ ROZHLAS BRNO
ROZHLAS NAŠÍ MORAVY

APOLLON QUARTET
LADISLAV KYSELÁK / WENZEL GRUND

BRNO.ROZHLAS.CZ

…a další
FM 106,5

FM 93,1

FM 97,3

FM 93,6

FM 97,5

FM 89,5

J I Ž N Í M O R AVA

B R N O - M Ě S TO

Z N O J E M S KO

H O D O N Í N S KO

Z L Í N S KO

V S E T Í N S KO

www.radioservis-as.cz

foto © Esther Haase/DG

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby
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.casopisharmonie.cz

KONCERTY

vážné a duchovní hudby na Proglasu
Radio Proglas vysílá analogově i digitálně
Brno 107,5 MHz, České Budějovice 92,3 MHz, Ještěd 97,9 MHz,
Nové Hrady 107,5 MHz, Písek 89,5 MHz,
Praděd 93,3 MHz, Příbram 96,0 MHz, Hostýn 90,6 MHz,
Tábor 88,7 MHz, Třebíč 96,4 MHz,
Uherský Brod 105,7 MHz, Valašské Klobouky 104,2 MHz,
Velké Meziříčí 100,6 MHz, Znojmo 107,2 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHZ.
DVB-T: celá ČR; DVB-S ze satelitu Astra 3B: celá ČR a Evropa; kabelové sítě;
živě na internetu: www.proglas.cz.
Kvalitní poslech hudby v DAB (digitální rozhlasové vysílání):
Praha, Příbram, Brno, Ostravsko, České Budějovice,
Plzeň, Karlovarsko, Královehradecko, Pardubicko, Ústecko.

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

www.proglas.cz

hudba.proglas.cz/klasika

Váš hudební průvodce
Vše o muzice v Brně!

concentus moraviae
XIx. Mezinárodní hudební
festival 13 měst
19 th International Music
Festival of 13 Towns
téma

české sny
czech dreams

theme

03 06 — 28 06 2014

HODONÍN

BŘECLAV

festivalová města
hlavní silniční směry
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Boskovice
www.boskovice.cz
www.regionboskovicko.cz

09 06
22 06
Město Boskovice se rozkládá v severní
části Jihomoravského kraje a je centrem
mikroregionu Boskovicko. Je historickým
a správním střediskem, městem škol
a kulturních tradic. V Boskovicích najdete
to, co jinde nemají – ojedinělé spojení hradu
a zámku, jednu z nejzajímavějších židovských
čtvrtí v České republice, unikátní empírové
stavby a interiéry a Westernové městečko.
Hrad, zámek, židovská čtvrť a kostely
však nejsou jen svědky bohaté historie,
ale každoročně ožívají při pořádání mnoha
kulturních a společenských akcí.
První písemná zmínka o Boskovicích
se vztahuje k 26. srpnu 1222. K tomuto
datu je Jimram z Boskovic (Emmeramus
de Bozcowic) uveden jako svědek na
listině vydané v Olomouci českým králem
Přemyslem Otakarem I. pro řád Německých
rytířů. Jako městečko vystupují Boskovice
v písemných pramenech od 2. poloviny
15. století. Městem byly Boskovice jistě již
v polovině 14. století. V 16. století zde vznikla
i židovská osada, jež se v průběhu dalšího
století stala jednou z nejvýznamnějších
na Moravě. V letech 1819-1826 přestavbou
zrušeného kláštera vznikl empírový zámek.
Boskovický erb – bílý hřeben o sedmi špicích
na červeném štítě – je doložen z roku 1548.
Městská památková zóna Boskovice
zahrnuje historické jádro města včetně
náměstí, zámku, hradu, židovského ghetta
se synagogou, rezidence, bývalého kláštera,
skleníku, jízdárny.
Romantická zřícenina goticko-renesančního
hradu Boskovice pochází z přelomu
13. a 14. století a v 18. století bylo šlechtické
sídlo opuštěno. Z původně mohutné stavby se
dochovalo torzo hradního paláce nabízející
impozantní výhled do zdejší malebné krajiny.
Technickou zajímavost představuje 26 metrů
hluboká studna s dřevěným šlapacím kolem.

Empírová podoba zámku Boskovice má
původ ve dvacátých a třicátých letech
devatenáctého století, ale historie této stavby
se psala o téměř půl druhého století dříve.
Po roce 1991 byl zámek vrácen původním
majitelům, hraběcí rodině Mensdorff-Pouilly.
Interiéry tvoří historické expozice s unikátním
vybavením převážně ve stylu empíru
a biedermeieru.
Empírový skleník u zámku s prosklenými
arkádami a kruhovým bazénkem byl vystavěn
v letech 1826-1829 na místě vyhořelých
panských ovčínů a určen pro pěstování
teplomilných rostlin. V současné době
slouží jako kulturní a společenské centrum.
V dolní části Masarykova náměstí se nachází
kostel sv. Jakuba st. se 41 m vysokou věží.
První písemná zmínka je z konce 14. století.
V presbytáři se nachází několik renesančních
náhrobků vlastníků boskovického panství.
Sedmimetrový pozdně renesanční náhrobek
Zástřizlů je nejvyšší na Moravě. V kostele se
během roku koná řada koncertů.
Synagoga maior je jediná zachovaná
synagoga v boskovickém židovském městě.
Její základní část pochází z roku 1639. V roce
2002 byla synagoga po celkové stavební
rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti. Je zde
umístěna stálá muzejní expozice Židovské
město v Boskovicích, která dokumentuje
historii zdejší židovské komunity.
Město Boskovice ve spolupráci s dalšími
organizacemi připravuje v průběhu roku
2014 řadu společenských a kulturních akcí.
K tradičním akcím patří Festival Boskovice,
konaný od 10. do 13. července, srpnový
festival španělské kultury IBERICA a letos již
11. ročník Husích slavností, připravený na
4. a 5. října.

The Town of Boskovice lies in the northern
section of the South Moravian Region and it is
the centre of the Boskovice micro-region. It is a
historical and administrative centre and a town
of schools and cultural traditions. Boskovice
offers attractions which you cannot find
elsewhere – the unique combination of a castle
and a château, one of the most interesting
Jewish quarters in the Czech Republic, unique
Empire-style buildings and interiors and
a Western town. However, the castle, château,
Jewish cemetery and the churches are not
only witnesses to the town’s rich history, but
they also come to life every year with a number
of cultural and social events.
In the 13th century, a market settlement
was established under the newly established
gothic castle. Boskovice was mentioned in
written sources as a small town from the
2nd half of the 15th century. A Jewish settlement
also arose here during the difficult period
of the expulsion of Jews from Moravian
towns and it subsequently became one of the
most significant settlements in Moravia over
the course of the next century.
The coat-of-arms of Boskovice (a white ridge
with seven peaks on a red background) has
been documented from 1548.
The Boskovice urban heritage zone
incorporates the town’s historical core,
including the square, the château, the castle,
the Jewish ghetto with the synagogue,
the residence, the former monastery,
the greenhouse and the riding school.
The Boskovice Castle - the romantic
ruins of a gothic-renaissance castle dating
from the middle end of the 13th century.
The aristocratic seat was abandoned in the
18th century. Only the torso of the castle palace,
which offers an impressive view of the local
picturesque landscape, has been preserved
from the originally massive structure. A point
of technical interest is the 26-metre deep well
driven by a wooden treadle.
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The Empire-style appearance of the
Boskovice château has its origins in the 1820s
and 1830s, but the history of this building
was written almost one and a half centuries
earlier. The château was returned to its original
owners, the House of Mensdorff-Pouilly after
1991. The interiors house a historical exhibition
with unique fittings, mainly in the Empire
and Biedermeier styles.
The Empire-style greenhouse at the château
with glazed arcades and a circular pool was
built in 1826-1829 on the site of the burntdown sheep pens and it was designated
for the cultivation of thermophilic plants.
At present, it serves as a cultural and social
centre. The Church of St. James with its
41 m high tower is located in the lower part
of Masaryk Square. The first written mention
comes from the end of the 14th century.
A number of concerts are held at the church
during the year.
The maior synagogue is the only preserved
synagogue in the Boskovice Jewish town.
Its foundations date from 1639. In 2002,
the synagogue was opened to the public
after general reconstruction work. It houses
a permanent exhibition on the Jewish Quarter
in Boskovice which documents the history
of the local Jewish community.
City of Boskovice in collaboration with other
local organizations has prepared a series of
social and cultural events for the year 2014.
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Břeclav
www.breclav.eu
www.farnost.postorna.cz

28 06

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 Stuflersera. 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 2014:
∫ 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 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 fortified settlement there which
was one of the most significant 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 first train
from Vienna in 1839. Břeclav soon became
the first 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 offer 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 confluence 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
flat 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
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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 significant 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 historicalstyled 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
Stuflerser. 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 offers an
attractive view of the town.
Cultural events in 2014:
∫ 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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Bystřice
nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

07 06
21 06
Rázovitým městem v jihovýchodním cípu
Vysočiny je Bystřice nad Pernštejnem. Během
osídlování tohoto kraje založil šlechtický
rod erbu zubří hlavy, páni z Medlova, později
z Pernštejna, své správní středisko na bystré
vodě. Od ní se odvíjí jméno města, ve starých
pramenech jmenované Říčka, místními
obyvateli nazývané Bystřička. Počátky města
spadají do 13. století a celá jeho středověká
historie byla úzce spjata s nedalekým hradem
Pernštejnem a jeho majiteli.
Postupem staletí se Bystřice stala
přirozeným střediskem oblasti a spádovým
centrem obchodu, řemesel a posléze i
průmyslu. K nejvýznamnějšímu mezníku
v historii města patří rok 1580, kdy císař
Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil
jí nová privilegia. Město k této příležitosti
dostalo nový znak: půlku zubří hlavy a půlku
rozkřídleného orla ve zlatém poli. Ve druhé
polovině 20. století byl rozvoj města spojen
s rozmachem uranového průmyslu.
Dnes se Bystřice stává poklidným
městečkem na okraji Vysočiny, které se
může stát velmi dobrým výchozím bodem
pro poznávání této části země. Městu dominují
především dva kostely. Původně raně gotický
kostel sv. Vavřince ze 13. století se nachází
přímo na náměstí. Během své historie prošel
několika přestavbami až do dnešní podoby
v barokním slohu. Kostel sv. Trojice z roku
1615 patřil původně nekatolíkům, později
převzal roli hřbitovního kostela.
Další významnou architektonickou
památkou na náměstí je budova bývalé
radnice, kde dnes sídlí městské muzeum
a turistické informační centrum. Letopočet
1809 na fasádě dokládá dobu vzniku radnice
po spojení dvou starších budov. V letech
2003-2008 budova prošla rozsáhlou
rekonstrukcí a návštěvníkům nabízí řadu
zajímavých expozic. K dalším zajímavostem
náměstí patří kašna s plastikami sv. Cyrila
a Metoděje, sloup se sochou Panny Marie
a čtyřmi patrony města na podstavci.

Ceněna je i socha T. G. Masaryka od Vincence
Makovského před ZŠ TGM.
Novodobými symboly města se postupně
stávají objekty sportovního a kulturního
vyžití, zejména moderní sportovní víceúčelová
hala a venkovní vyhřívané koupaliště.
Kulturní a společenský život realizuje
zejména kulturní dům, městská knihovna,
městské muzeum a TIC. Návštěvníky města
můžeme pozvat na přehlídku dětských
pěveckých sborů Zpíváš, zpívám, zpíváme,
koncerty Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae, na kulturní festival
Bystřické léto, Vavřineckou pouť, tradiční
hody s májí a na řadu dalších akcí.
K výletům do okolí Bystřicka vyzývají
atraktivní historické dominanty – hrad
Pernštejn, zříceniny hradů Zubštejna,
Pyšolce, Aueršperka a Dalečína, kostelík
ve Vítochově či kaplička v Pivonicích.
Rozmanitá příroda se nám ukáže v plné kráse
při mnoha výhledech, např. i z rozhledny
Karasín a zrovna tak na nedávno otevřené
Svratecké vodohospodářské naučné stezce,
která vede podél Vírské přehrady z Dalečína
do Víru. Milovníkům stylu amerického
divokého západu předminulého století
by neměl ujít tip na výlet do nedalekého
westernového městečka Šiklův mlýn nedaleko
Zvole. Všichni návštěvníci, kteří do Bystřice
nad Pernštejnem zavítají za kulturou i za
poznáním, budou vždycky srdečně vítáni.

Bystřice nad Pernštejnem is a distinctive town
in the south-eastern tip of Vysočina. During the
settlement of this region, the aristocratic house
with a bison’s head in its coat of arms, the House
of Medlov which later became the House
of Pernstein, built its administrative centre in
a place of rapid water. The town’s name is derived
from this place: it was named Říčka (“říčka”
means “little river, stream”) in the old written
sources, while the locals called it Bystřička
(“bystrý” means “rapid”). The town’s origins date
back to the 13th century and its entire medieval
history was closely associated with the nearby
Pernstein Castle and its owners.
As the centuries passed, Bystřice became
a natural centre for the area and the focal
point for trade, crafts and eventually also for
industry in the area. One of the most significant
milestones in the town’s history was 1580,
when Emperor Rudolf II raised Bystřice to
the status of a town and gave it new privileges.
The town also received a new coat of arms
upon this occasion: half a bison’s head and
half a winged eagle on a golden field. In the
second half of the 20th century, the town’s
development was associated with the boom
in the uranium industry.
Nowadays, Bystřice is a quiet town at the edge
of Vysočina which is a very good starting point
for getting to know this part of the country. The
town is mainly dominated by two churches. The
originally early gothic Church of Saint Lawrence
dating from the 13th century is located directly
on the square. Throughout its history, the church
was reconstructed several times until it received
its current appearance in the baroque style.
The Church of the Holy Trinity dating from 1615
originally belonged to non-Catholics and it later
assumed the role of the cemetery church.
The building of the former town hall which
now houses the town museum and the tourist
information centre is another significant
architectural monument on the square. The
year of 1809 written on the building’s façade
documents the year when the town hall was
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established after two older buildings were joined
together. In the period from 2003 to 2008,
the building underwent extensive reconstruction
work and it now offers visitors a range of
interesting exhibitions. The square’s further
points of interest include a fountain with statues
of Saints Cyril and Methodius and a column
with a statue of the Virgin Mary and the town’s
four patron saints on a pedestal. The statue
of T. G. Masaryk by Vincenc Makovský which
stands in front of the Masaryk Primary School
is also significant.
Sports and cultural buildings have gradually
become the modern symbols of the town,
especially the modern multifunctional sports
hall and the heated outdoor swimming pool.
The town’s cultural and social life is especially
secured by the cultural centre, the town library,
the town museum and the TIC. Visitors to the
town can attend a parade od children choirs
called “Zpíváš, zpívám, zpíváme”, concerts held
within the framework of the Concentus Moraviae
International Music Festival, the Bystřice
Summer Cultural Festival, the Saint Lawrence
Fair, traditional celebrations with a maypole and
a number of other events.
A number of attractive dominant features
attract visitors to make trips into the environs
of Bystřice. These include Pernstein Castle,
the ruins of the Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk
and Dalečín castles, the small church in
Vítochov or the chapel in Pivonice. The diversity
of nature is fully apparent in many ways,
for example from the Karasín lookout tower
and also from the recently opened Svratka
water management teaching trail which leads
alongside the Vír Reservoir from Dalečín to Vír.
Lovers of the American Wild West should be sure
not to miss a trip to the nearby Western town of
Šiklův mlýn, near Zvole. All visitors who come to
Bystřice nad Pernštejnem in search of culture
and new experiences will be warmly welcomed.
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Hodonín
www.hodonin.eu

27 06

Město Hodonín leží v krajině jihovýchodní
části Moravy, v přirozeném turistickém
regionu Slovácko. Do mysli obdivovatelů se
region zapsal jako úrodná oblast kvalitního
vína, folklóru a rázovitých lidových tanců
a písní. Jeho jedinečnou atmosféru dotváří
vinařská turistika, stezky pro pěší i cyklisty,
historické a kulturní památky, ale také řada
folklorních akcí a festivalů. K největším
pravidelným kulturním akcím v Hodoníně
patří tradiční srpnové Svatovavřinecké
slavnosti a Svátek vína v polovině září.
Město leží na řece Moravě, která tvoří
hranici se Slovenskou republikou. Se svými
25 tisíci obyvateli patří k největším městům
v tomto regionu. Původně průmyslové
město se stává centrem cestovního ruchu
s přívlastky „město lázeňské“ a „město
vysokoškolské“. Hodonín je rodištěm
prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka. Město je aktivním
členem asociace Národní sítě Zdravých měst
České republiky.
Dějiny Hodonína jsou úzce spjaty se
stejnojmenným vodním hradem, který
nechal vybudovat český kníže Břetislav I.
(1035-1055) jako součást pohraničního
obranného systému. Osady, vznikající pod
hradem se staly základem pozdějšího města.
První písemná zmínka o potvrzení městských
privilegií pochází z r. 1228 od královny
Konstancie Uherské, manželky českého
krále Přemysla Otakara I. a Hodonín se tak
stává jedním z nejstarších moravských měst.
Za Přemyslovců a Lucemburků hrál Hodonín
vícekrát významnou roli v diplomatických
jednáních českých panovníků. V roce 1762,
kdy celé hodonínské panství koupil císař
František Štěpán Lotrinský, manžel císařovny
Marie Terezie, se stává součástí císařského
velkostatku. Majetkem císařské rodiny
zůstalo až do vzniku první republiky v roce
1918. Od pol. 19. stol. vedle tabákové továrny
vznikaly cukrovary a cihelny, dále sladovna,
slévárna, koželužna, závod na překližky

a dýhy, mlékárna a konzervárna ovoce
a ryb. Začalo se zde s těžbou lignitu, nafty
a zemního plynu. V této době pozitivně
ovlivnila průmyslový rozvoj výstavba Severní
Ferdinandovy dráhy. Po druhé světové válce
došlo k prudkému rozmachu těžkého průmyslu
a energetiky. Ve městě byla postupně
vybudována vodní a tepelná elektrárna.
Historickým centrem Hodonína je
Masarykovo náměstí s barokním kostelem
sv. Vavřince a radnicí ve stylu norimberské
secese s restaurací a vyhlídkovou věží, která
bývá přístupná během turistické sezóny od
května do září. V zámečku sídlí Masarykovo
muzeum s ojedinělou expozicí, věnovanou
nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi
T. G. Masarykovi. V památkově chráněném
Domě umělců z let 1911-1913 se zajímavě
prolínají prvky místní lidové architektury se
secesním stylem, sídlí zde Galerie výtvarného
umění se stálou expozicí českého malířství
a sochařství 20. století. Návštěvníky
lázeňského města láká unikátní expozice
v Muzeu naftového dobývání a geologie
nebo parkově upravený židovský hřbitov.
V přístavišti „U Jezu“ se nabízejí vyhlídkové
plavby na dvoupalubové lodi Konstancie po
řece Moravě, na nejkrásnějším úseku řeky
s neporušenou přírodou a jejími meandry,
ale i po části Baťova kanálu. V okolí je
množství atraktivních turistických cílů a síť
cyklotras. Lázně Hodonín, jedno z nejmladších
lázeňských zařízení v republice, slaví
v letošním roce 30. výročí zahájení provozu.
Moderní lázeňský komplex uprostřed
malebného parku byl založen na léčebných
účincích jodobromové vody, která patří mezi
nejkvalitnější vody svého druhu v Evropě.

The Town of Hodonín lies in the landscape
of the south-eastern part of Moravia, in the
Slovácko natural tourism region. The region is
known to its admirers as a fertile area of high
quality wine, folklore and distinctive folk dances
and songs. Its unique atmosphere includes
wine tourism, cycle and hiking trails, historical
and cultural monuments, but also a number of
folklore events and festivals. The largest regular
cultural events in Hodonín include the Saint
Lawrence Celebrations in August and the Wine
Festival in mid-September. The town lies on the
River Morava, which forms the border with the
Slovak Republic. With its 25 thousand citizens,
it is one of the largest towns in this region.
The originally industrial town is becoming
a tourism centre with the attributes of a “spa
town” and a “university town”. Hodonín is the
birthplace of the first Czechoslovak President
Tomáš Garrigue Masaryk. The town is an active
member of the National Network of Healthy
Towns of the Czech Republic.
The history of Hodonín is closely associated
with the water castle of the same name which
was built by the Czech Prince Břetislav I
(1035-1055) as part of the border protection
system. The settlements arising under the
castle became the foundations for the
later town. The first written mention of the
confirmation of the town’s privileges dates
from 1228 from Queen Constance of Hungary,
the wife of the Czech King Přemysl Otakar I,
and Hodonín thus became one of the oldest
Moravian towns. During the reign of the House
of Přemyslid and Luxembourg, Hodonín played
a significant role in the diplomatic negotiations
of Czech sovereigns. In 1762, when the entire
Hodonín estate was purchased by Emperor
Franz Stefan von Lothringen, the husband
of Empress Maria Theresa, it became part
of the imperial estate. It remained the property
of the imperial family up until the establishment
of the First Republic in 1918. Since the mid
19th century, sugar mills and brickworks,
a malt-house, a foundry, a tannery, a plywood
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and veneer plant, a dairy and a fruit and fish
canning plant were established alongside
the tobacco factory. The extraction of lignite,
oil and natural gas also began in the town.
At that time, the construction of the Northern
Ferdinand Railway positively influenced
the town’s industrial development. After the
Second World War, there was a sharp increase
in heavy industry and power engineering.
A hydroelectric and a coal-fire power station
were built in the town.
The historic centre of Hodonín is Masaryk
Square with the baroque church of St. Lawrence
and the town hall in the style of the Nuremburg
secession with a restaurant and lookout tower,
which is usually accessible during the touristic
season from May till September. The Masaryk
Museum with its unique exhibition dedicated
to the Hodonín native T. G. Masaryk is located
in the château. The listed House of Artists
dating from 1911-1913 combines and merges
elements of local folk architecture and the
secession style and it is home to the Art Galley
with a permanent exhibition of Czech painting
and sculpture of the 20th century. Visitors
to the spa town are attracted by the unique
exhibition in the Museum of Oil Extraction and
Geology or by the park-like Jewish cemetery.
The “U Jezu” wharf offers sightseeing cruises on
the double-decker ship, the Konstancie, along
the River Morava, on the prettiest section of
the river with its unspoilt nature and through
the river’s meanders, but also along part of the
Baťa Canal. There are a number of attractive
hiking destinations and cycle trails in the
environs. The Hodonín Spa, one of the youngest
spa complexes in the republic, will celebrate
the 30th anniversary of the commencement
of its operations this year. The modern spa
complex in the middle of a picturesque park was
established upon the basis of the curatively
efficacious iodobromite water, which is among
the best quality water of its type in Europe.
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Hustopeče
www.hustopece-city.cz
www.hustopece.eu
www.hustopecsko.net

04 06
13 06
Hustopeče leží v samém centru jižní Moravy,
v krajině zalité horkým sluncem, porostlé
vinicemi a ovocnými sady, mezi nimiž vyniká
rarita zdejších klimatických podmínek.
Mandloňové háje. Svou krásou uchvacují
především brzy na jaře, v době plného květu.
Hustopeče jsou městem bohatého
kulturního a společenského dění
a s nepřeberným množstvím vinných
sklípků. Jsou oblíbeným místem turistů
a cyklistů, kteří odtud vyráží na výlety
a vyjížďky do okolí. Lákadlem je jim malebná
krajina a přírodní zajímavosti s bohatým
propletencem turistických tras. Dále od města
jsou to Novomlýnské přehradní nádrže, hora
Pálava, Lednicko-valtický areál s památkami
Unesco, či osobité vinařské vesničky v okolí.
S městem Hustopeče je spojena celá řada
významných osobností. Mezi nejvýznamnější
z nich patří první Československý prezident
T. G. Masaryk. Jeho matka se ve městě
narodila a on tu se svými rodiči strávil
studijní léta. Ve městě je mu věnováno
několik pamětních desek, pomník a také
naučná stezka. Jeho rodiče jsou pochováni
na místním hřbitově a k jejich hrobu vždy
směřují kroky významných osobností,
které se v Hustopečích zastaví.
Hustopeče také často navštěvoval
světoznámý secesní malíř Alfons Mucha.
Jezdil za svojí sestrou Annou, která zde byla
provdána za Filipa Kubera. Národního buditele
zdejší české menšiny a vydavatele novin
a časopisů. Alfons Mucha přispíval svými
kresbami do hustopečských českých periodik
a v roce 1898 zde uspořádal i velkolepou
výstavu.
Daří se zde nejen vínu, jednou ze
zajímavostí jsou zdejší mandloňové sady,
položené nejseverněji v Evropě. V roce 2012
byla uprostřed mandloňových hájů postavena
turistická rozhledna. Z ní lze pozorovat
malebné pohledy do krajiny. Celá přírodně
chráněná oblast se nachází v blízkosti města
a vybízí k vycházkám, vyjížďkám na koni,

či na kole a celkově k odpočinku a relaxaci
Hustopečské náměstí tvoří a obklopují
budovy různých historických slohů.
K nejzachovalejším z nich patří renesanční
měšťanský dům U Synků, který byl dostavěn
už v roce 1579. Dnes v něm sídlí turistické
informační centrum, vinařská expozice
a městské muzeum a galerie.
Dominantami Dukelského náměstí jsou
stoletá budova radnice a novodobá stavba
kostela svatého Václava a svaté Anežky
České. Kostel byl postavený na místě
původního zříceného kostela a byl vysvěcený
v roce 1994.
Konec druhé války připomíná hřbitov
Rudé armády s mohutným památníkem od
akademického sochaře Jiřího Marka. Ve stínu
vzrostlých bříz je na hřbitově pochováno
téměř 2000 vojáků Rudé armády, kteří padli
při osvobozování tehdejšího hustopečského
a mikulovského okresu.
Po celý rok se ve městě koná mnoho
kulturních, společenských a sportovních
akcí. K těm tradičním patří březnové Slavnosti
mandloní a vína, Setkání při dechovce
v květnu, červnový festival vážné hudby
Concentus Moraviae, či cyklistické putování
Krajem André. Vyhledávanou událostí jsou
Burčákové slavnosti, které se vždy konají
první víkend v říjnu.

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

06 06
19 06
Ivančice jsou historické město, které
neslo dlouhou dobu přízvisko královské.
Geologicky leží na soutoku tří řek (Jihlavy,
Oslavy a Rokytné, které dále pokračují jako
Jihlava), což dává okolí malebnost, kterou má
jen několik koutů naší republiky. Historicky
leží pak na křižovatce tří obchodních cest.
To Ivančice formovalo celá staletí jak
pozitivně, tak negativně do současné podoby.
Pozitivní na této křižovatce bylo, že všechny
karavany a kupci v Ivančicích zastavovali
a přinášeli do města bohatství, které se
projevovalo jeho rozkvětem. Bohužel se zde
zastavovala také všechna vojska a armády,
které přes Moravu a České země procházeli.
Město je výjimečné svojí historickou
tolerancí k jednotlivým náboženským
skupinám. V jednom místě zde žili křesťané,
protestanti, Čeští bratří, Švýcarští bratři, Židé
i Habáni, kteří dávali jednotlivým částem obce
specifické vzezření, které můžeme obdivovat
dodnes. Najdete zde místo, kde vznikala
Bible Kralická, na Moravě druhý největší
židovský hřbitov, památky po osídlení Habánů
a křesťanské památky v podobě městské
radnice, rodného domu Alfonse Muchy,
staré kaple sv. Jakuba tyčící se nad městem
nebo zajímavě umístěné kaple sv. Trojice.
Výhled na město a meandry malebné
řeky Jihlavy můžete obdivovat ze dvou
vyhlídkových míst. Jedním z nich je rozhledna
Alfonse Muchy, která je součástí přírodního
parku na Réně, nově zrekonstruovaného
odpočinkového místa. Druhým místem
je vyhlídkový altán na Oklikách, který
nenabízí tak komplexní pohled na město,
zato do přírodních krás jeho okolí. Krásným
letním místem je pak ostrov tvořený náhonem
a řekou u Stříbského mlýna, kde se nachází
několik hospůdek, galerie a kavárna, o které
si troufáme říci, že je jedna z nejmalebnějších,
jakou jste kdy navštívili.
Pokud jste unaveni výhledy a památkami,
můžete se osvěžit sklenkou ivančického vína,
protože Ivančice jsou jednou z nejseverněji

položených vinařských obcí. To dává místnímu
vínu nezaměnitelný charakter. Víno mají
i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté
vinné korbely.
Nejznámějším rodákem z Ivančic v České
republice je pravděpodobně Vladimír Menšík,
geniální herec a bavič. Světově proslulým
rodákem je secesní malíř Alfons Mucha.
Oba tito rodáci mají v Památníku Alfonse
Muchy svoji stálou expozici, kterou můžete
navštívit jak ve všední dny, tak o víkendu.
Pokud se do Ivančic chystáte a hledáte
vhodné datum, rozhodně bychom doporučovali
směřovat Vaši návštěvu na květen. Nejen
proto, že okolí Ivančic je obklopeno
třešňovými sady, které si v této době nejvíce
užijete, ale i proto, že 23. – 25. května 2014
se konají tradiční slavnosti chřestu. Jestliže
patříte k milovníkům této v Ivančicích tradiční
pochutiny, určitě si zde přijdete na své.
Restaurace i stánky na náměstí nabízejí
chřestové speciality, v centru je stálý kulturní
program a prodej zmiňované pochutiny
v čerstvém stavu.

Ivančice is a historic town which long
enjoyed the epithet “royal”. Geologically, it lies
at the confluence of three rivers (the Jihlava,
Oslava and Rokytná Rivers, which then
continue as the Jihlava River), which gives
the environs a picturesqueness which few
areas in our republic can equal. Historically,
it lies at the intersection of three trade routes.
This has formed Ivančice both positively
and negatively over the centuries and up
to the present. The positive aspects of this
intersection involve the fact that all of the
caravans and merchants stopped in Ivančice
and brought wealth to the town which
manifested itself in the way the town flourished.
Unfortunately, all of the troops and armies
passing through Moravia and the Czech lands
also stopped here.
The town is exceptional due to its historical
tolerance towards individual religious groups.
It was home to Christians, Protestants, Czech
Brethren, Swiss Brethren, Jews and Habans,
who gave the individual parts of the town
their specific appearances which can still be
admired today. The town is home to the place
where the Bible of Kralice was created,
a Jewish cemetery, monuments from
the Habanian settlements and Christian
monuments in the form of the town hall,
the family home of Alphonse Mucha, the
old Chapel of St. James which towers above
the town or the interestingly placed Chapel
of the Holy Trinity.
The view of the town and the meanders
of the picturesque River Jihlava can be enjoyed
from two lookout points. One of them is the
Alphonse Mucha Lookout Tower which is part of
the nature park in Réna, a newly reconstructed
venue for rest and relaxation. The second such
place is the lookout pavilion on Okliky, which
offers a comprehensive view of the town and
the natural beauty in its environs.
If you are tired of views and monuments,
you can refresh yourself with a glass
of Ivančice wine, because Ivančice is one
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of the northernmost located winemaking
municipalities in the world. This gives the local
wine an unmistakeable character. Wine also
features in its coat of arms where there are
3 gold wine cups on a blue field.
The best-known native of Ivančice in
the Czech Republic is probably Vladimír
Menšík, a brilliant actor and entertainer.
The art nouveau artist, Alphonse Mucha,
is an internationally renowned native
of the town. Both of these natives have
a permanent exhibition at the Alphonse Mucha
Monument, which you can visit on weekdays
and during the weekend.
If you intend to come to Ivančice and are
looking for a suitable date, we would definitely
recommend that you time your visit for May.
Not only because Ivančice is surrounded
by cherry orchards which you will be able
to enjoy at their best in that month, but also
because the traditional asparagus celebrations
take place in May (in 2014, they will take
place on 23 - 25 May). If you are a lover
of this traditional Ivančice delicacy, you are
sure to find something to whet your appetite.
The restaurants and stands on the square offer
asparagus specialities, there is a permanent
cultural program in the centre and the delicacy
is also sold fresh.
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Kyjov
www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.slovacko.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz

05 06
16 06
Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli
největším městem a přirozeným kulturním
a správním centrem Kyjovska. Leží 50 km
jihovýchodně od Brna v malebné krajině,
která má ráz odlesněné pahorkatiny s poli,
sady a vinicemi. Západně a severně od města
se zdvíhají zalesněné vrcholky Kyjovské
pahorkatiny, Ždánického lesa a Chřibů.
Nejstarší doklady osídlení pocházejí ze
starší doby kamenné, první písemná zpráva
je pak z roku 1126. Důležitým mezníkem je
rok 1548, kdy bylo město povýšeno na město
královské.
Kyjovskému náměstí vtiskla jedinečný
charakter půvabná renesanční radnice,
kterou nechal v letech 1561-1562 vybudovat
tehdejší primátor města Václav st. Bzenecký.
Zajímavostí, která je na radnici k vidění,
je míra zapravená do pískovcového portálu
hned vedle radničních vrat. Její původní
umístění díky opravám renesanční fasády
neznáme. Jedná se o starý prototyp
kupeckého měřidla. Dle dostupných pramenů
je taková veřejná míra pouze v Novoměstské
radnici v Praze, v Mělníku a v Kyjově.
Radnice je v současnosti sídlem instituce
městského úřadu.
Další dominantní stavbou je kostel
Nanebevzetí Panny Marie a ranně barokní
mariánský sloup. Na ulici Palackého najdeme
nejstarší dochovanou budovu ve městě –
renesanční zámeček postavený v roce 1540
a od roku 1928 hostící Vlastivědné muzeum,
a dále kapli sv. Josefa. K turistickým cílům
patří i soubor památek moderní architektury
z 1. poloviny 20. století.
Vyznavači aktivního odpočinku
a cykloturistiky se mohou projet jednou
ze tří regionálních cyklostezek, které
procházejí územím Kyjovska – a jež
jsou součástí ucelené sítě značených
cyklistických tras procházejících všemi
vinařskými podoblastmi jižní Moravy
a okruhy jsou propojeny páteřní Moravskou
vinnou stezkou. Milovníci vína jistě

neopomenou navštívit některý z vinných
sklepů, koštů či vinoték.
Do Kyjova ovšem přijíždějí návštěvníci
především za folklorem a krásami lidových
krojů. Nejvýznamnější přehlídkou lidové
kultury národopisné oblasti Kyjovského
Slovácka je Slovácký rok, festival
s mezinárodním věhlasem, který se koná
jednou za čtyři roky a jehož první ročník
proběhl v roce 1921. Nejvýznamnější
národopisná slavnost regionu tak přivádí do
srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu
z celé České republiky i ze zahraničí. Další
ročník festivalu Slovácký rok se uskuteční
v roce 2015. Kyjov ale nabízí širokou paletu
kulturních i sportovních akcí celoročně.
V březnu zní Kyjovem Jarní zpívání.
K tradičním akcím patří na konci dubna a pak
koncem května Stavění a Kácení máje. V srpnu
ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi,
milovníci folku znají Žalmanův folkový Kyjov.
V listopadu se můžete stát přímými aktéry
Martinských hodů. Kromě dalších folklorních
svátků a tradičních akcí je Kyjov i místem,
kde se konají pravidelně koncerty vážné
hudby v rámci festivalu Concentus Moraviae,
a mnohé další.
Věříme, že naše město na Vás zapůsobí svou
přirozeností a dobrosrdečností svých obyvatel
a že ve Vás jeho návštěva zanechá spoustu
pozitivních dojmů. Na nashledanou v Kyjově!

With its 12 thousand inhabitants, Kyjov
is the largest town and the natural cultural
and administrative centre of the Kyjov area.
It lies 50 km to the southeast of Brno in
a picturesque landscape featuring deforested
downs with fields, gardens and vineyards.
The forested peaks of the Kyjov Downs, the
Ždánice Forest and Chřiby rise to the west
and the north of the town. The oldest evidence
of the settlement comes from the late Stone
Age, while the first written record dates from
1126. The year 1548 is an important milestone
as it was the year when the town was raised
to the status of a royal town.
The Kyjov square’s unique character is
derived from the charming town hall which
was built in the renaissance style by the
town’s former Lord Mayor, Václav st. Bzenecký,
in 1561-1562. A point of interest which can
be seen on the town hall is the measure set
in the sandstone portal immediately next
to the town hall’s door. Its original location
is now unknown due to the renovations of
the renaissance façade. This involves an old
prototype of a merchant’s measure. According
to the available sources, such public measures
are only to be found in the New Town Hall in
Prague, in Mělník and in Kyjov. The town hall is
currently the seat of the municipal authority.
Another dominant building of the square is
the Church of the Assumption of the Virgin
Mary and the early baroque Marian column.
Palackého Street includes the oldest preserved
building in the town, the renaissance château
built in 1540 and the home of the National
History Museum since 1928, but also the
Chapel of St. Joseph. Tourist destinations
also include the set of modern architectural
monuments dating from the 1st half of
the 20th century.
Those who enjoy active relaxation and cycle
tourism can travel along any of the three
regional cycle trails which pass through
the territory of the Kyjov area and which form
part of the integrated network of marked cycle
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trails passing through all of the winegrowing
sub-areas of South Moravia. The various tracks
are interconnected by the main Moravian Wine
Trail. Wine lovers will be sure to visit some
of the wine cellars or wine bars.
Visitors mainly come to Kyjov to experience
folklore and the beauty of regional folk
costumes. The best-known presentation of
the folk culture of the national history area
of Kyjovské Slovácko is the Slovácko Year
(Slovácký rok), a festival of international
renown which takes place once every four years
and which started in 1921. The most significant
ethnographic celebration brings to the heart
of Slovácko region thousands of fans from the
Czech Republic and abroad.
However, Kyjov also offers a rich pallet of
cultural and sports events all year round.
In August, the town comes to life with the Kyjov
Summer Celebrations and Žalman’s Folk Kyjov
Festival, the Opening of the Cellars is held
in March, the Feast of Martin is in November
and the town is also a regular venue for
classical music concerts within the framework
of the Concentus Moraviae Festival.
We are sure that you will delight in the
naturalness and goodheartedness of our town’s
citizens and that a visit to the town will leave
you with many positive impressions. See you
soon in Kyjov!
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Lysice
www.lysice.cz
www.zameklysice.cz

10 06
20 06
Městys Lysice se nachází na východním
úpatí Českomoravské vysočiny asi 3 km
západně od silnice Brno-Svitavy. Lysice
leží v nadmořské výšce 366 m n. m. Počet
obyvatel je 1915, výměra katastru činí 670 ha.
První písemná zmínka o Lysicích jako osadě
je z roku 1308. Na městečko byly povýšeny
v roce 1652 s právem pořádání čtyř trhů
během roku.
Západně od Lysic v lese stál hrad Rychvald.
Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1437.
Poté se sídlem lysické vrchnosti stala gotická
vodní tvrz, která byla postupně přebudována
na prostorný renesanční objekt. Od roku 1960
přešel zámek pod správu Státní památkové
péče, později byl opraven a slouží jako kulturní
památka. Je v něm cenná sbírka starých
zbraní, obrazů, porcelánu, nábytku
a knihovna rakouské spisovatelky
Marie Ebner–Eschenbachové. Na zámecký
areál navazuje areál zámecké obory, která
se rozkládá v kopcovitém terénu na ploše
60 ha severně od zámku. Obora byla
opatřena stylovým oplocením a chovalo se
zde až 200 kusů daňčí zvěře. Státní zámek
není jen velice významnou turistickou
dominantou, ale pořádá se zde řada kulturních
a společenských akcí z nichž některé mají
již dlouholetou tradici. K nejvýznamnějším
kulturním akcím, které přesahují rámec
obce, patří tradiční pořádání ve spolupráci
s obcí dvou koncertů v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae.
Budova základní školy byla postavena
po 2. světové válce v areálu zámecké obory
podle projektu architekta Bohuslava Fuchse.
Průměrně dochází do školy 520 dětí – z toho
dvě třetiny jsou dojíždějící ze spádových obcí.
V místě se nachází i mateřská škola, která má
každoročně naplněnu svou kapacitu tj. 65 dětí.
Farní kostel svatého Petra a Pavla pochází
ze 14. století. První zpráva je z roku 1397.
Fara při kostele se připomíná roku 1390.
K význačným dominantám obce patří
i pomník padlých v 1. světové válce

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

The township of Lysice is located in
the eastern foothills of the Czech-Moravian
Highlands, about 3 km to the west of the BrnoSvitavy road. Lysice lies at a height of 366 m
above sea level. The number of inhabitants
is 1915, while its cadastral area is 670 ha.
The first written mention of Lysice as
a settlement dates from 1308. It was raised to
the status of a township with the right to hold
four markets a year in 1652.
The Rychvald Castle stood in the forest
to the west of Lysice. The last mention
of the castle dates from 1437. The seat
of the Lysice estate was later based at a gothic
water fortress which was gradually rebuilt
as a spacious renaissance object. In 1960,
the château passed to the administration
of the National Heritage Institute and it was
subsequently renovated. It is now used as
a cultural monument. It houses a valuable
collection of old weapons, paintings, porcelain,
furniture and the library of the Austrian writer
Marie Ebner-Eschenbach. The château
facility is connected to the château game
reserve which spreads out over hilly terrain in
an area of 60 ha to the north of the château.
The game reserve has been equipped with
stylised fencing and up to 200 head of deer
were bred there. The state château is not only
a highly significant dominant tourist feature,
but it is also a venue for a number of cultural
and social events, of which some have a very
long tradition. The most significant cultural
events, which exceed the bounds of the
municipality, include the traditional holding
of two concerts within the framework of the
Concentus Moraviae International Music
Festival in association with the municipality.
The building of the primary school,
designed by the architect Bohuslav Fuchs,
was built in the area of the château game
reserve after the 2nd World War. On average,
the school is attended by 520 children –
of that, two thirds commute from the
surrounding municipalities. There is also
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a kindergarten there which manages to fill its
capacity of 65 children every year.
The Parish Church of Saint Peter and Saint
Paul dates from the 14th century. The first report
dates from 1397. The rectory at the church
dates from 1390. The significant dominant
features of the town include the monument
to the fallen from the 1st World War and
the Marian Column in Liberation Square
(náměstí Osvobození). The municipality’s
largest companies include the Agricultural
joint stock company which farms a total of
2076 ha of land. The municipality’s inhabitants
usually commute to work. The main civic
amenities include a shopping centre, a general
practitioners’ surgery, a pharmacy, a post
office, a savings bank branch, an outdoor
swimming pool, a football ground, a skating rink
and a number of small shops. The Sokolovna
Hall, the library with its cultural room, the
parish hall and the local restaurants all play
a role in the municipality’s cultural, social
and sports activities.
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Mikulov
www.mikulov.cz
www.palavske-vinobrani.cz
www.rmm.cz

23 06

Mikulov, malebné město na jihu Moravy,
nabízí jedinečné zážitky pro všechny vaše
smysly. Vinařské centrum, kde se pěstování
a zpracování hroznů rozvíjelo již od dob starých
Římanů, leží na úpatí Pavlovských vrchů,
přibližně 250 kilometrů od Prahy.
Základ nezaměnitelného panoramatu
města tvoří zámek na skalním útesu, Kozí
hrádek a Svatý kopeček, který se pyšní
nejstarším stavebním souborem křížové
cesty na území České republiky a pro svůj
bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů
rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno
přírodní rezervací. Na všechny tři dominanty je
jedinečný pohled z terasy dalšího historického
skvostu – Dietrichsteinské hrobky. Ta se
nachází v dolní části historického náměstí
s renesančními domy.
Významné zastoupení mají v Mikulově rovněž
církevní stavby a klenoty židovské komunity:
bývalá židovská čtvrť, rozsáhlý židovský hřbitov
a jediná na Moravě dochovaná synagoga
polského typu. Největší jeskyně Pavlovských
vrchů – jeskyně Na Turoldu vyniká svojí
specifickou výzdobou a přes zimu se stává
útočištěm netopýrů.
Mikulovsko osloví každého, kdo dokáže
ocenit kvalitní víno, kulinářské lahůdky,
výjimečnou přírodu, architektonické památky,
bohatý kulturní program nebo rozsáhlou
nabídku sportovního vyžití a relaxace.
Užijte si všech kratochvílí, které region
nabízí – ať už pěšky, na kole, ve vodě nebo
na koňském hřbetu.
Mikulov klade velký důraz na odkaz k vlastním
kořenům, ctí tradice, historii a umění, podporuje
rozkvět v oblasti kulinářství a hýčká si vinice, ze
kterých pochází vína té nejvyšší kvality. To vše
také dotváří jedinečnou atmosféru oslav vína,
jimž je tradičně zasvěcen druhý zářijový víkend.
Nenechte si proto ujít Pálavské vinobraní,
které se koná od 12. do 14. září. Těšit se můžete
na pochodňovou show, historický průvod,
řemeslnou i vinařskou tržnici, národopisné
soubory, cimbálovou muziku i dechové hudby,

koncerty hvězd české hudební scény, stánky
s vínem, lahodným burčákem a gastronomickými
specialitami nebo nedělní výstup na Svatý
kopeček. Program nezapomíná ani na děti,
pro ně je připravena řada her, soutěží a atrakcí.
Babí léto v Mikulově si můžete užít také ve
vzduchu – v průběhu celého vinobraní se
pořádají vyhlídkové lety vrtulníkem nad městem.
Kromě Pálavského vinobraní nabízejí ve
druhé půli roku řadu dalších kulturních,
společenských a vinařských akcí:
∫ 29. 6. – 5. 7. 2014 – Kytarový festival
Mistrovské interpretační kurzy a koncerty
světových renomovaných kytaristů.
∫ 18. – 20. 7. 2014 – Festival národů Podyjí
Přehlídka národnostních delikates, kulinářské
speciality národů z oblasti Podyjí a bohatý
doprovodný program.
∫ 12. 7. – 9. 8. 2014 – Mikulovské výtvarné
sympozium „dílna“. Letní výtvarné setkání
českých a zahraničních umělců tvořících
v prostorách mikulovského zámku.
∫ 22. – 23. 8. 2014 – Eurotrialog Mikulov
Festival alterniativní hudby.
∫ 26. – 28. 9. 2014 – Dny židovské kultury
Představení židovské kultury s bohatým
programem, tancem a hudbou, výstavou,
ochutnávkou židovské kuchyně,
a se zpřístupněním památek.
∫ 7. – 16. 11. 2014 – Svatomartinský Mikulov
Svěcení vína ročníku 2014, ochutnávky
svatomartinských a mladých vín,
gastronomické speciality.

The picturesque town of Mikulov in South
Moravia offers unique experiences for all your
senses. The focal point of the winegrowing
industry, where grapes have been cultivated
and processed since the times of the ancient
Romans, lies on the foothills of the Pavlov
Hills, around 250 kilometres from Prague.
The unforgettable panorama of the town is
made up of the château on its rocky cliff, Kozí
Hrádek and Holy Hill, which boasts the oldest
Way of the Cross in the Czech Republic and
which has been declared a nature reserve for
its abundance of rare and protected species
of plants and animals. A unique view of all
three of these landmarks is offered by the
terrace of another of the town’s historical
jewels – the Dietrichstein Crypt, which can
be found in the lower part of the historical
square with its Renaissance buildings.
Mikulov also has a large number of
ecclesiastical buildings and jewels of the
Jewish community – the former Jewish
Quarter, the large Jewish cemetery and the
only surviving synagogue of the Polish type
in Moravia. The largest cave in the Pavlov
Hills – the Turold Cave – is famous for its
distinctive decoration and provides a refuge
for bats in the winter months.
The Mikulov area has plenty to offer
everyone who appreciates good wine, culinary
delicacies, extraordinary architecture,
architectural monuments, an extensive
programme of cultural events and a wide range
of opportunities for sport and relaxation.
Enjoy every moment offered by the region –
on foot, by bike, on the water or from the back
of a horse.
Mikulov places great emphasis on the
legacy of its roots, respects its traditions,
history and art, supports the boom in the
culinary arts, and boasts vineyards that
produce wine of the very highest quality.
All this goes towards putting the final
touches to the unique atmosphere of its
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wine celebrations, to which the second week
in September is traditionally devoted.
So don’t miss the Pálava Grape Harvest Festival
held 12 – 14 September. You can look forward to
a torch show, a historical parade, a craft and wine
market, ethnographic groups, cimbalom music
and brass bands, concerts by some of the biggest
stars from the Czech music scene, stands offering
wine, delicious young wine and gastronomic
specialities, or a Sunday climb to the top of Holy
Hill. There’s plenty on the programme for children
too, such as a number of games, competitions and
attractions. You can also enjoy the Indian summer
in Mikulov from the air – sightseeing flights over
the town in a helicopter are available throughout
the entire grape harvest.
Unforgettable experiences are also offered by
a number of other cultural, social and wine events,
in addition to the Pálava Grape Harvest Festival:
∫ 29. 6.-5. 7. 2014 – Guitar Festival.
Master interpretation courses and concerts.
∫ 18.-20. 7. 2014 – Dyje Valley Festival of
Nations. National delicacies and culinary
specialities from the nations of the Dyje Valley.
∫ 12. 7.-9. 8. 2014 – 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.
∫ 22.-23. 8. 2014 – Mikulov Eurotrialog
Festival of alternative music.
∫ 26.-28. 9. 2014 – 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.
∫ 7.-16. 11. 2014 – Saint Martin’s Mikulov
The blessing of the 2014 wine, tasting
of Saint Martin wines and young wines,
gastronomic specialities, tours of monuments
and an extensive culture programme
for the entire family.
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Moravský
Krumlov
www.mkrumlov.cz
www.dokrumlova.cz
www.meksmk.cz

08 06
17 06
Přijíždíte-li od Ivančic, rozprostře se
vlevo pod vámi půvabné městečko Moravský
Krumlov, ležící v Oslavanské brázdě,
v meandru řeky Rokytné. Město je vzdáleno
od Brna třicet a od rakouských hranic
čtyřicet kilometrů. Má v současné době
asi šest tisíc obyvatel.
První písemná zmínka o Moravském
Krumlově pochází z roku 1279. Bohaté
archeologické nálezy však dokládají
kontinuální osídlení regionu od pravěku.
Významnou kapitolou v dějinách města
byla éra pánů z Lipé, kdy byl v 2. polovině
16. století přebudován původní středověký
hrad. Po vzoru italských zámků byl stavitelem
Leonardem Garem di Bisono přestavěn
na dvoupatrový arkádový zámek, coby skvost
zaalpské renesance a unikát české renesanční
architektury. Následně po bitvě na Bílé hoře
se stal Moravský Krumlov sídelním městem
knížecího rodu z Lichtenštejna. Ti se zde
neúspěšně pokusili založit samostatné
knížectví Liechtenstein.
Jako příhraniční město byl Moravský
Krumlov vždy jazykově smíšenou lokalitou,
sdružující jak Čechy a Němce, tak i velkou
židovskou komunitu. Vlivem politických
událostí 20. století byl zařazen v roce 1938
do německého záboru Sudet a byl přičleněn
z větší části k Říši. Ve dnech 7. – 8. května
1945 byl Moravský Krumlov bombardován
Rudou armádou. Katastrofické bombardování
si vyžádalo 14 lidských obětí a poškození dvou
třetin domů. Poválečná rekonstrukce města
trvala až do roku 1960.
Z významných osobností českých dějin
jsou spojeni s Moravským Krumlovem
hejtman táboritů Bohuslav ze Švamberka,
v roce 1537 zde působil jako osobní lékař
Jana III. z Lipé slavný lékař Theophrastus
Bombastus z Hohenheimu, tzv. Paracelsus.
Roku 1571 zemřel v Moravském Krumlově
při vizitaci biskup Jednoty bratrské Jan
Blahoslav. Osvětová činnost českého živlu
ve městě je spjata se spolkem Matice školská

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

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

11 06
23 06
Na malebných březích dolního toku řeky
Oslavy, na úpatí Vysočiny, 40 km od Brna leží
malé město Náměšť nad Oslavou.
Počátky systematického osídlení
Náměšťska spadají do počátku 12. století.
První zmínka o Náměšti pochází z roku
1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku
rodu Meziříčských z Lomnice, dnes toto
období připomíná jen okrouhlá kamenná věž
v západní části zámeckého areálu. V roce
1563 získal Náměšť Jan starší ze Žerotína,
jehož mocný rod zasáhl do dějin tohoto sídla
rozhodujícím způsobem. V létech 1565-1578
proměnil původní hrad na honosné renesanční
sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné
podobě dodnes. Součástí areálu jsou
budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí,
anglický park a malá francouzská zahrada.
Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice
gobelínů, cenných obrazů či historického
nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná
svoji architekturou i barokním mobiliářem,
knihovna bohatým knižním fondem i štukovou
klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou
a vnitřní nádvoří pak zdobenými renesančními
arkádami. V roce 2001 byl areál zámku
prohlášen Národní kulturní památkou.
Náměšť nad Oslavou má hudební tradici,
jakou se může pochlubit jen málo moravských
lokalit. Hudba zde zněla již za vlády Karla
staršího ze Žerotína na konci 16. století,
ale teprve za hudbymilovného rodu Haugwitzů
se koncem 18. a prakticky po celé 19. století
na zámku soustřeďovala soustavná koncertní
činnost. Z držitelů panství vynikl Jindřich
Vilém Haugwitz (1770-1842). Tento vzdělaný
osvícenský šlechtic, jehož doménou byla
hudba, založil zámeckou kapelu a přijetí
do služby podmínil znalostí zpěvu nebo hry
na hudební nástroj. Nadaní muzikanti se
školili ve Vídni, a tak náměšťská zámecká
kapela neměla ve své době na Moravě vážnou
konkurenci. Jindřich Vilém udržoval úzký
kontakt s vídeňským hudebním světem
a osobně se znal s řadou významných

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

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

15 06

Monumentální hrad Pernštejn,
nekorunovaný král moravských hradů,
se tyčí na zalesněné ostrožně nedaleko
městečka Nedvědice na východním okraji
Českomoravské vrchoviny.
První písemná zmínka o hradě Pernštejně
je z roku 1285, byl tedy postaven nedlouho
předtím, a to pány z jihomoravského Medlova,
kteří se později začali podle svého sídla
nazývat páni z Pernštejna. Podle legendy
praotec rodu, uhlíř Věňava, ulovil mohutného
zubra, který žil v okolních lesích. Chřípí
mu provlekl houžví, živé zvíře přivedl před
krále a teprve tam mu sekyrou uťal hlavu.
Za svůj hrdinský čin byl králem povýšen
do šlechtického stavu, lénem dostal půdu,
na které pálil uhlí, a jako erb mu byla přidělena
zubří hlava s houžví v nozdrách.
Původní hrad 13. století s bergfitovou
dispozicí nebyl nikterak velký, jeho rozlohu
ovlivňovala strmá skála, na níž byl postaven.
Dnešní tvář hradu je výsledkem řady
přestaveb, které zvolna měnily strohý hrad
na velkolepé panské sídlo, které neztrácelo
nic ze své obranyschopnosti. Po 300 let
hrad jeho majitelé, páni z Pernštejna,
rozšiřovali a upravovali, zhruba 200 let
sloužil jako hlavní sídlo pernštejnského rodu.
Přestože časem vlastnili a obývali mnohem
pohodlnější sídla (např. zámky v Prostějově,
Tovačově, Pardubicích, Litomyšli nebo dnešní
Lobkovický palác na Pražském hradě) a na
přelomu 15. a 16. století byli nejbohatším
a nejvlivnějším rodem českého království,
k Pernštejnu, kolébce svého rodu, je vázal
zvláštní vztah. Dokumentují jej slova, která
v roce 1548 pronesl na smrtelné posteli Jan II.
Bohatý ke svým synům: „Nikdy nedopusťte,
aby byl Pernštejn prodán, nýbrž ať se na
Pernštejně vždycky staví. A když nebude
co stavěti, nechť se něco zboří a zase
nového postaví…“.
Zhoršující se ekonomická situace
Pernštejnů ve 2. polovině 16. století však
znamenala nejen konec stavební činnosti,

ale v roce 1596 donutila vnuka Jana Bohatého
k prodeji samotného hradu i panství.
Tento prodej jako by předznamenal konec
pernštejnského rodu samotného, který vymřel
po meči roku 1631 osobou Vratislava Eusebia.
V době třicetileté války, když patřil
hrad Pavlu Kryštofu z LiechtesteinuCastelcornu, odolal v roce 1645 jako jeden
z mála švédskému obléhání. Další majitelé,
Stockhammerové, Schroefflové a Mittrowští,
upravili některé hradní místnosti a doplnili
středověkou pevnost o romantický park,
rozkládající se na jihozápadním hradním
svahu. Vnější podoba hradu se až na snížení
patra hranolové věže v podstatě nezměnila.
Nerealizován zůstal i návrh na regotizaci
hradu architekta Augusta Prokopa z konce
19. století. Hrad Pernštejn si tak až do dnešní
doby jako jeden z mála historických objektů
zachoval svou pozdně gotickou a raně
renesanční podobu.
Na hradě se na začátku července každoročně konají Slavnosti pernštejnského panství
a ve druhé polovině září Podzim na Pernštejně.

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

05 06
19 06
Zveme vás do města jiřin a kamélií –
do Rájce-Jestřebí. Město zasazené
doprostřed krásné, civilizací málo dotčené
krajiny, vybízí k příjemným procházkám
a prohlídkám historických objektů.
Rájec-Jestřebí leží v romantickém údolí,
na obou březích řeky Svitavy na železniční
trati mezi Brnem a Českou Třebovou.
Leží v blízkosti Moravského krasu,
od města vzdáleného 11 km. Město má
přes 3 600 obyvatel.
Zmínka o Rájci se poprvé objevuje
ve Zdíkově listině ze třicátých let
12. století. Pod renesančním zámkem
na březích Svitavy stávaly kdysi dva
hrady. Dnes mohou turisté navštívit
rájecký zámek, zámecký park a také
obdivovat vzácné kamélie, jejichž unikátní
sbírka je soustředěna v zámeckém
skleníku. Klasicistní zámek byl postaven
ve francouzském stylu v letech 1763-1769
hrabětem Antonínem Karlem Salmem.
V hlavním sále zámku se odedávna
muzicírovalo a také dnes se zde pořádají
slavnostní koncerty. Hostovaly zde
naše i zahraniční ansámbly. Přepychově
vybavené interiéry zámku zdobí sbírka
obrazů, obsahující díla evropských
malířů baroka a romantismu. Z bohatých
zámeckých sbírek vyniká rozsáhlá
kolekce orientálního porcelánu a přes
60 000 svazků z empírové knihovny.
V prostorách zámecké kaple jsou umístěny
kamenné náhrobky, které sem byly
přeneseny z farního kostela.
Ve městě najdete knihovnu s výstavní
síní, informační centrum, nově zrekonstruovanou Sokolovnu – Kulturní centrum,
Základní školu, Gymnázium a Střední
odbornou školu. Budova školy byla poprvé
otevřena v roce 1908. První záznam o
rájeckém kostele pochází z roku 1350 a do
současné podoby byl přestavěn v roce 1699
hrabětem Roggendorfem. Kaple Sv. Anny
v Jestřebí byla vystavěna v roce 1866

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

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

12 06
25 06
Město Slavkov u Brna, proslulé díky bitvě
tří císařů z 2. prosince 1805 a ve světe známé
pod názvem Austerlitz, se rozkládá na pravém
břehu říčky Litavy, v kotlině na úpatí Chřibů.
Nejstarší písemná zmínka o městě se objevuje
v listině krále Václava I. z roku 1237. V roce
1416 pak král Václav IV. udělil tomuto městu
pečeť a znak, jenž je nejstarším znakovým
privilegiem v českých zemích.
Dominantou města je barokní zámek,
jehož stavbu navrhl na konci 17. století
italský architekt Domenico Martinelli
z Luccy pro moravský rod Kouniců. Interiéry
zámku jsou bohatě vyzdobené štukovou
a freskovou výzdobou a sochařskými prvky.
Mezi nejkrásnější místnosti prohlídkové
trasy patří Sál předků, Rubensův sál,
Divadelní sál nebo kaple sv. Kříže. Zcela
výjimečným interiérovým prostorem zámku je
centrální oválný sál, dnes zvaný Historický,
kde bylo dne 6. prosince 1805 po bitvě
u Slavkova podepsáno příměří mezi Francií
a Rakouskem. Zámek Slavkov – Austerlitz
je zapsán v seznamu Národních kulturních
památek a je zařazen do projektu Top výletní
cíle jižní Moravy a návštěvníci si mohou
vybrat ze dvou prohlídkových tras interiérů
či prohlídky podzemí.
Park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším
historickým zahradám na Moravě. Bohatá
sochařská výzdoba je dílem významného
italského sochaře Giovanni Giulianiho.
Nedílnou součástí slavkovské historie
jsou i další významné budovy, které můžete
spatřit při procházce městem. Náměstí
ze severní strany uzavírá klasicistní kostel
Vzkříšení Páně od Ferdinanda Hetzendorfa
z Hohenberku vybudovaný v letech 1786-1789.
Jde o technicky náročnou stavbu, postavenou
v bažinatém terénu na dubových pilotech.
Renesanční radnice z roku 1592 ve svých
zdech dosud uchovává bývalou městskou
šatlavu. Barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku
1743 je spolu s budovou bývalého špitálu
včleněna do urbanistického celku hřbitova.

Pod touto kaplí se nachází rodinná hrobka rodu
Kouniců, je zde pohřben i jeho nejvýznamnější
člen – Václav Antonín Kounic. Jednou
z nejstarších budov ve Slavkově je Panský dům,
jehož jádro pochází ze 16. století. V přízemí
i sklepech se zachovala řada dobových portálů
či ostění oken.
Židovská synagoga, která svou nynější
podobu získala přestavbou v roce 1858,
je dokladem dřívější existence početné
židovské komunity v našem městě. Expozice
zřízená ve staré židovské škole je věnovaná
právě židovskému osídlení města Slavkova
u Brna. Nad městem na kopci Urban ve výšce
362 m nad mořem se vypíná kaple sv. Urbana.
Za napoleonských válek byla poškozena
a nynější podobu získala v roce 1858. Cennou
památkou jsou městské hradby, které se
dochovaly na několika místech a jsou přímým
dokladem fortifikace ze 14. a 15. století.
Šestitisícové město Slavkov nabízí
návštěvníkům četné možnosti kulturního,
společenského a sportovního vyžití. Nejen
pro milovníky zeleného sportu, ale i pro
širokou veřejnost je určeno osmnáctijamkové
golfové hřiště.
Zámek Slavkov – Austerlitz se již tradičně
podílí na pořádání hojně navštěvovaných
akcí, jakými jsou např. Dny Slavkova
a Svatourbanské hody (30. 5. – 1. 6. 2014),
Oldtimer festival (29. 6. 2014),
Napoleonské dny (16. – 17. 8. 2014),
a především Vzpomínkové akce k 209. výročí
bitvy u Slavkova (29. 11. – 30. 11. 2014).

The town of Slavkov u Brna, made famous
by the Battle of the Three Emperors held on
2 December 1805 and known internationally
under the name of Austerlitz, lies on the
right-hand bank of the River Litava, in a basin
at the foot of the Chřiby Hills. The oldest written
mention of the town can be found in a document
of King Wenceslas I dating from 1237. In 1416,
King Wenceslas IV gave the town its seal and
coat-of-arms, which is the oldest heraldic
privilege in the Czech lands.
The dominant feature of the town is the baroque
château, which was designed at the end of the
17th century by the Italian architect, Domenico
Martinelli of Lucca, for the Moravian House of
Kounic. The château interiors are richly decorated
with stuccowork and frescos and a number of
statues. The most beautiful rooms which visitors
can see at the château include the Hall of the
Ancestors, the Rubens Hall and the Chapel of
the Holy Cross. Another exceptional interior area
in the château is the central oval hall, now known
as the Historical Hall. It is historical due to the
fact that it was the venue for the signing of the
truce between France and Austria on 6 December
1805. The Slavkov - Austerlitz Château has
been entered in the Register of National Cultural
Monuments and visitors can choose from two
tour routes through the interior or tours of the
underground areas.
The château park with a total area of
16 hectares is one of the most significant
historical gardens in Moravia. The abundant
statues are the work of the significant Italian
sculptor, Giovanni Giuliani.
Further buildings, which can be seen when
walking through the town, form an integral part of
the history of Slavkov. The northern side of the
square is enclosed by the classicist Church of the
Resurrection of the Lord by Ferdinand Hetzendorf
of Hohenburg built in 1786-1789. This involves
a technically demanding structure built in swampy
terrain on oak piles. The renaissance town hall
dating from 1592 still includes the former town
magistrate’s jail with in its wall. The baroque
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Chapel of Saint John the Baptist dating from
1743 and the building of the former hospital
are incorporated in the urbanistic unit of the
cemetery. The family tomb of the House of Kounic
is located under this chapel. The most significant
member of this aristocratic house, Václav Antonín
Kounic. One of the oldest buildings in Slavkov
is the Manor House, the core of which dates
from the 16th century. A number of period portals
and reveals have been preserved on the ground
floor and in the cellar.
The Jewish synagogue, which received its
current appearance during renovation work
in 1858, is evidence of the existence of a large
Jewish community in our town. The exhibition
at the old Jewish school is dedicated to the
Jewish settlement in the town of Slavkov u Brna.
The Chapel of Saint Urban towers above the
town on the Urban Hill at a height of 362 m above
sea level. It was damaged during the Napoleonic
Wars and received its current appearance
in 1858. The town fortifications, which have
been preserved in several places and are
direct evidence of the fortifications from the
14th and 15th centuries, are a valuable monument.
Slavkov, a town with six thousand inhabitants,
offers visitors numerous opportunities for cultural,
social and sports activities.
The Château Austerlitz has traditionally
participated in organizing of well-attended events,
such as Days of Austerlitz and St. Urban Feast
(30 May - 1 June), Oldtimer Festival (29 June),
Napoleon Days (16 - 17 August), and especially
Commemoration of the 209th Anniversary of the
Battle of Austerlitz (29 - 30 November).
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Tišnov
www.tisnov.cz
www.tisnov.info
www.tisnovsko.com

09 06
25 06
Tišnov leží na jihovýchodním okraji
Českomoravské vrchoviny v údolí řeky
Svratky pod majestátní horou Květnicí. Město,
vzdálené 20 km od Brna, má rozlohu 1716 ha
a k 10. 2. 2011 8580 obyvatel. Je vstupní branou
do turisticky atraktivní krajiny přírodního parku
Svratecká hornatina.
První písemná zmínka o něm pochází
již z roku 1233 a je spojena s osudy ženského
cisterciáckého kláštera Porta coeli, založeného
českou královnou Konstancií. Všestranný rozvoj
městečka narušily v minulosti válečné události,
zejména husitské války a období třicetileté
války. Obrovské škody způsobily také ničivé
požáry. Městem se stal Tišnov v roce 1788 po
zřízení regulovaného magistrátu. Pro moderní
etapu hospodářského a společenského
rozvoje města měla velký význam železnice,
která Tišnov propojila v roce 1885 s Brnem
a o dvacet let později se Žďárem nad Sázavou
a Prahou. V roce 1850 se Tišnov stal sídlem
okresního soudu a politickým okresem
nejprve v letech 1855-1868 a od roku 1896
s přerušením v letech druhé světové války
až do správní reformy v roce 1960.
Od 1. 1. 2003 je obcí s rozšířenou působností.
Historickými dominantami města jsou kostel
sv. Václava s charakteristickou věží a radnice.
Farní chrám je původně gotická stavba,
která po barokní přestavbě dostala konečnou
podobu v letech 1838-1841. Radnice na náměstí
Míru byla postavena v romantizujícím
historickém slohu v letech 1905-1906 na místě
původní barokní radniční budovy. Sgrafitové
výzdoby, které byly v roce 2010 restaurovány,
na ní zachycují události z historie města. Jejich
autorem je Jano Kőhler. Z dalších památek
zaujme mariánský sloup na Komenského
náměstí a barokní domy v historickém centru.
Jeden z nich, tzv. Müllerův dům, byl za přispění
grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
prostřednictvím Finančního mechanismu EHP
kompletně rekonstruován a na jaře roku 2011
v něm zahájilo svůj provoz městské muzeum
se stálou expozicí věnující se historii a přírodě

Tišnova a okolí a řadou tematických výstav,
přednášek a koncertů. Z moderní zástavby
stojí za pozornost několik secesních vil
a funkcionalistická stavba Komerční banky.
Za pozornost stojí Jamborův dům na Brněnské
ulici se stálou galerií obrazů malíře Vysočiny
a čestného občana Tišnova Josefa Jambora
a výstavní síní pro krátkodobé výstavy, se
kterým vytváří pohledový celek novostavba
městské knihovny z roku 2005.
Společenskému a sportovnímu vyžití
současných obyvatel a návštěvníků města
slouží sokolovna s navazující moderní
sportovní halou, budova Městského kulturního
střediska na Mlýnské ulici, kino, areál letního
kina, koupaliště, tenisové kurty včetně
nafukovací haly a fotbalové hřiště na Ostrovci,
automotoklub, střelnice, hřiště pro skateboard
atd. Důležitou roli hrají také sportovní areály
u obou základních škol a činnost Domu
dětí a mládeže. Turisticky atraktivní krajině
v bezprostředním okolí města vévodí zděná
rozhledna, která stojí od roku 2003 na kopci
Klucanina na místě původní dřevěné rozhledny
ze 30. let 20. století. Protilehlá hora Květnice
je významnou mineralogickou a botanickou
lokalitou, navíc s četnými krasovými jevy,
zejména veřejnosti běžně nepřístupnou unikátní
Královou jeskyní. Pravidelně dvakrát do roka
se do Tišnova soustředí pozornost sběratelů
minerálů z celého světa v době konání jarní
a podzimní mezinárodní burzy. Město Tišnov je
jedním z pořadatelů Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae, v rámci kterého
vždy dvakrát v letních měsících obohacují
kulturní život koncerty předních tuzemských
i zahraničních umělců. K dalším tradičním
akcím patří červnový Svátek hudby a slavení
svatováclavských hodů na konci září.

Tišnov lies at the south-eastern edge
of the Bohemian-Moravian Highlands,
in the valley of the River Svratka under
the majestic Mount Květnice. The town is
located 20 km from Brno. It has an area of
1,716 ha and it had 8,580 inhabitants as of
10. 2. 2011. It is the gateway to the attractive
landscape of the Svratka Highlands.
The first written mention of the town dates
from 1233 and it is associated with the fate of
the Porta Coeli Cistercian Convent, established
by the Bohemian Queen Constance.
The general development of the town was
interrupted in the past by wartime events,
especially during the Hussite Wars and the
period of the Thirty Years War. Destructive fires
also caused huge amounts of damage. Tišnov
became a town in 1788 after the establishment
of a regulated municipal authority.
The dominant historical features of the town
are the Church of St. Wenceslas with its
characteristic tower and the Town Hall.
The parish church is an originally gothic
building which received its final appearance
in 1838-1841 after baroque renovations.
The Town Hall on the Peace Square (náměstí
Míru) was built in a romanticising historical
style in 1905-1906 on the site of the original
baroque town hall building. The sgraffito
decorations on it which were restored in 2010,
depict events from the town’s history. They are
the work of Jano Köhler. Of the town’s many
monuments, the Marian column on Comenius
Square (Komenské náměstí) and the baroque
buildings in the historical centre are perhaps
the most attractive. Of the modern buildings,
several of the art nouveau villas and the
functionalist building of the Komerční banka
are especially worthy of attention. The centre
of the current cultural life is the Jambor Centre
(Jamborův dům) in Brněnská Street with
a permanent gallery of paintings by the painter
of Vysočina and honorary citizen of Tišnov,
Josef Jambor, and an exhibition hall for shortterm exhibitions, with which the newly built
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town library dating from 2005 forms
a visual unit.
The social and sports activities of the
current inhabitants and visitors to the Town
are served by the “sokolovna” with its adjoining
modern sports hall, the building of the town
cultural centre in Mlýnská Street, the cinema,
the summer cinema, the outdoor swimming
pool, the tennis courts, including the inflatable
hall and the football ground at Ostrovec,
the automobile club, the shooting range,
the skateboard park and so on. The sports
facilities at both primary schools and the
activities of the Children and Young Person’s
Home also play an important role. The attractive
landscape in the immediate vicinity of the town
is dominated by a brick lookout tower which
has stood on the site of an original wooden
lookout tower dating from the 1920s on the
Klucanina hill since 2003. Mount Květnice,
which lies opposite this hill, is a significant
mineralogical and botanical locality with
numerous beautiful areas, especially
the unique Royal Cave (Králova jeskyně) which
is not usually accessible to the public. The
attention of mineral collectors from all over
the world regularly falls on Tišnov twice a year
during the period of the spring and autumn
international mineral exchanges. The Town of
Tišnov is one of the venues for the Concentus
Moraviae International Music Festival, within
the framework of which concerts by leading
domestic and international performers enrich
the cultural life of the town in the summer
months. Further traditions include the June
Music Festivities and the Saint Wenceslas
Feast at the end of September.
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Třebíč
www.trebic.cz
www.mkstrebic.cz
www.visittrebic.cz

13 06
24 06
Třebíč je rozložena na obou březích řeky
Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města
i celého třebíčského okresu. Obklopuje ji
příroda charakteristická pro Českomoravskou
vrchovinu. Za dlouhá staletí své existence
se Třebíč stala důležitým hospodářským,
správním, politickým i kulturním těžištěm
jihozápadní Moravy. Její počátky sahají
až k roku 1101, kdy zde moravská údělná
knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský
založila v tzv. Třebečském lese benediktinský
klášter. Kolem poloviny 13. století
(pravděpodobně v letech 1240-1260)
přistoupil benediktinský konvent ke stavbě
nové klášterní budovy a pozoruhodné
románsko-gotické baziliky, která dnes nese
jméno sv. Prokopa. Pod klášterem vzniklo
podél obou břehů řeky Jihlavy středisko
řemesel a obchodu, jemuž v roce 1335 udělil
Karel IV., tehdy ještě markrabě moravský
spolu se svým otcem Janem Lucemburským,
městská privilegia. Postupnou přeměnou
bývalého benediktinského kláštera v okázalé
panské sídlo vznikla dnešní podoba
třebíčského zámku, ve kterém sídlí Muzeum
Vysočiny Třebíč.
K nejvýznamnějším třebíčským památkám
patří bezesporu skvost středověké evropské
architektury – bazilika sv. Prokopa, dále
židovská čtvrť a židovský hřbitov. Bazilika
sv. Prokopa byla během staletí mnohokrát
poškozena a po zániku kláštera pak byla
více než dvě století používána ke světským
účelům. Po obnově provedené architektem
F. M. Kaňkou v letech 1725-1733 byla znovu
využívána k sakrálním účelům a zasvěcena
sv. Prokopovi.
Židovská čtvrť se 123 domy je
z urbanistického i historického hlediska
evropským unikátem. První zmínka
o židovském osídlení pochází z roku 1338,
druhá světová válka však znamenala násilný
konec třebíčských Židů. Za zhlédnutí stojí
především Zadní synagoga z roku 1669
s jedinečnou barokní výmalbou.

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

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

20 06

Město Valtice s 3600 obyvateli leží při hranici
s Rakouskem - na půli cesty mezi Brnem (70
km) a Vídní (70 km). První písemná zmínka
o valtickém hradu pochází z roku 1193, kdy
Valticko patřilo pasovským biskupům, kteří
tento původně slovanský kraj po rozpadu Velké
Moravy kolonizovali. Na konci 14. století začala
ve Valticích dlouhá éra působení Lichtenštejnů.
Ti zde měli hlavní sídlo až do roku 1945.
Valtice, německy Feldsberg, byly součástí
Dolního Rakouska. 31. 7. 1920 bylo město
na základě saintgermainské mírové smlouvy
připojeno k Československu. Valtice jsou
součástí Lednicko-valtického areálu, který
byl pro svou jedinečnost zapsán v roce 1996
na seznam UNESCO. Jedná se o nejrozsáhlejší
člověkem komponovanou krajinu v Evropě
a pravděpodobně i na světě.
Jednou z dominant města je zámek.
Je pokládán za jeden z nejvýznamnějších
dokladů raně barokní architektury ve střední
Evropě. Byl několikrát přestavován, naposledy
v letech 1643-1730 za účasti předních
architektů, sochařů a malířů. Místnosti
jsou bohatě zdobeny zlacenými štukami
a nástropními malbami, je zde významná
sbírka středoevropského barokního malířství.
Pozoruhodná je i zámecká kaple – dle
odborníků jeden z nejkrásnějších interiérů
středoevropského baroka.
Druhou historicky nejvýznamnější stavbou
je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Stavbu raně barokní stavby z let 1631-1671
zahájil italský architekt G. G. Tencalla, dokončil
ji brněnský stavitel O. Erna. Obraz Nanebevzetí
Panny Marie na hlavním oltáři je kopií obrazu
P. P. Rubense, menší obraz nad ním
je Rubensovým originálem – představuje
Nejsvětější Trojici. V kostele se nacházejí
vzácné barokní varhany z poloviny 18. století
od tehdejšího nejvýznamnějšího vídeňského
varhanáře Johanna Henckeho. Jsou využívány
i ke koncertním účelům. Na náměstí jsou
dvě muzea: Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí s expozicí historických

vinařských lisů a Městské muzeum, kde se
seznámíme s bohatou historií Valtic a knížecího
rodu Lichtenštejnů. Ve městě je také
Museum Torture (expozice mučení a útrpného
práva) a Muzeum želené opony (ostraha
státní hranice). Ve Valticích a jejich nejbližším
okolí nechali Lichtenštejni na počátku
19. století postavit ojedinělé romantické stavby:
empírový zámeček Belveder, vyhlídkovou
Kolonádu (Reistnu) – připomíná Gloriet
u vídeňského Schönbrunnu a Dianin chrám
(Rendez-vous) – ve tvaru vítězného oblouku.
Valtice se mohou pochlubit hned třemi
hudebními skladateli: Georg Arnold
(17. století) – znalec varhan a vynikající
chrámový skladatel; Johan Caspar Horn
(17. století) – taneční skladby ve francouzském
stylu; Johannes Matthias Sperger (18. století) –
jeden z největších virtuózů na kontrabas
zanechal 45 symfonií a velké množství
komorních skladeb.
Valtice a víno. Tyto dva pojmy patří
nerozlučně k sobě už stovky let. Vinnou révu
sem přinesly římské legie císaře Marka Aurelia.
Vinařskou tradici potvrzuje střední odborná
škola vinařská z roku 1873, jediná v ČR.
Působí zde i Vinařská akademie, jejímž cílem
je seznámit širokou veřejnost s vinařskou
problematikou. Zájemci můžou ochutnat
vynikající vína třeba v Salónu vín ČR
(degustační výstava 100 nejlepších vín
z ČR), v Zámeckém sklepě z 15. století
(jeden z nejstarších a největších ve střední
Evropě) nebo ve Valtickém podzemí (systém
sklepních prostor upravených jako vinné
sklípky – pozůstatek minoritského kláštera
ze 13. století). Valticemi prochází 5 km dlouhá
naučná vinařská stezka s 19 informačními
panely. Z řady akcí jmenujme aspoň Valtické
vinné trhy, MHF 13 měst Concentus Moraviae,
Mezinárodní výstava koček, Mezinárodní letní
škola staré hudby, Henckeovy barokní varhany,
Valtické vinařské slavnosti, krojované hody,
výstava bobtailů, Dny valtických burčáků,
Valtické vinobraní.

The town of Valtice has 3,600 citizens
and it lies on the border with Austria – halfway
between Brno (70 km) and Vienna (70 km).
The first written mention of the Valtice castle
dates from 1193, when the Valtice area
belonged to the Passau bishops who colonised
this originally Slav area after the breakup of the
Great Moravian Empire. The era of the House
of Liechtenstein in Valtice began at the end
of the 14th century. This aristocratic house had
its main seat here until 1945. Valtice is part of
the Lednice-Valtice area which was entered into
the UNESCO heritage register in 1996 due to its
uniqueness. This is one of the most extensive
artificially composed landscapes in Europe
and probably in the world.
One of the dominant features of the town
is the château. It is considered to be one
of the most significant examples of early
baroque architecture in Central Europe. It has
been renovated a number of times, the last
of which occurred in 1643–1730 with the
participation of leading architects, sculptors
and painters. The rooms are richly decorated
with gilded stucco and ceiling frescos and it
is home to a significant collection of Central
European baroque painting. The château
chapel is remarkable – according to experts,
it has one of the most beautiful interiors of the
Central European baroque. The second most
historically significant building is the parish
church of the Assumption of the Virgin Mary.
This early baroque building dating from 1631 to
1671 was commenced by the Italian architect
G. G. Tencalla and completed by O. Erna,
an architect from Brno. The painting of the
Assumption of the Virgin Mary on the main altar
is a copy of a painting by P. P. Rubens, while the
smaller painting above it is a Rubens original –
it depicts the Holy Trinity. The church houses
a rare baroque organ from the mid 18th century
by the Viennese organ maker Johann Hencke,
who was the most famous organ maker of his
day. It is also used for concerts. There are
two museums on the square: the Museum
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of Winemaking, Gardening and the Environment
with an exhibition of historical wine presses
and the Town Museum which depicts the rich
history of Valtice and the princely House of
Liechtenstein. The House of Liechtenstein built
some unique romantic buildings in Valtice and
its environs: the Empire-style Belveder château,
the lookout colonnade (known as Reistna, it is
reminiscent of the Gloriette at Schönbrunn in
Vienna) and the Temple of Diana (Rendez-vous)
in the shape of a memorial arch.
Valtice can boast three composers among its
natives: Georg Arnold (17th century) – an organ
expert and excellent church composer; Johan
Caspar Horn (17th century) – dance works in
the French style; Johannes Matthias Sperger
(18th century) – one of the greatest virtuosos
on the double bass, he left 45 symphonies
and a large amount of chamber works.
Valtice and wine: these two terms have been
inseparable for hundreds of years. The town’s
winemaking tradition is confirmed by the
existence of the local specialist winemaking
secondary school dating from 1873, which
is the only one in the Czech Republic. It is
possible to taste excellent wines in the Salon
of the Wines of the Czech Republic (a winetasting display of the 100 best wines from the
Czech Republic), in the Château cellar dating
from the 15th century (one of the oldest and
largest in Central Europe) or in the Valtice
underground (a system of cellars modified
as wine cellars – a leftover from the Minorite
monastery dating from the 13th century).
A 5 km long wine trail with 19 informative panels
leads through Valtice. Of our many events, we
would like to mention at least the Valtice Wine
Markets, the Concentus Moraviae International
Music Festival of 13 Towns, the International
Cat Exhibition, the International Early Music
Summer School, Hencke’s Baroque Organ
Festival, the Valtice Wine Celebrations, the folk
costume feasts, the Valtice New Wine Days
and the Valtice Grape Harvest.
∫ 121

Velké Meziříčí
www.mestovm.cz
www.festivalfilosofie.webnode.cz

14 06
22 06
Velké Meziříčí získalo jméno od příznivé
polohy v místech, kde vodní toky přetínaly
prastaré obchodní stezky. Od 13. století
vyrůstalo jako správní centrum rozlehlého
dominia pod románsko-gotickým hradem pánů
mocného rodu erbu křídla. První městská
práva obdrželo roku 1408, slavným se stalo
roku 1415, kdy sem moravský zemský hejtman
Lacek z Kravař sezval šlechtu kvůli stížnosti
lidu proti Husovu uvěznění v Kostnici.
Svědectvím rozmachu města
od 15. do počátku 17. století je celá
městská zástavba, v níž na gotickém
půdorysu vznikají renesanční domy a paláce.
Hrad se v té době proměnil v komfortní
sídlo. Roku 1578 byla otevřena latinská
luteránská akademie, vedle zámku a kostela
sv. Mikuláše nejhodnotnější historická
budova, a postavena první ze tří synagog.
Plody humanismu představuje dílo
utrakvisty Beneše Optáta, spoluautora první
české gramatiky, či mytologie moravsko–
markomanské. I protireformace zde nalezla
výrazné protagonisty, bratry Mikuláše
Sarkandra a Jana Sarkandra, z nichž druhý
byl později kanonizován.
Po Třicetileté válce se město vzpamatovávalo jen pozvolna, jen zámek dostal novou
barokní tvář ve dvou přestavbách na počátku
18. století. K nejstarší kulturní vrstvě patří
bohaté kulturní dědictví. Proslula tu nejen
literátská bratrstva, ale i zvonařství mistrů
Adama a Jakuba Matouše, stejně jako dílo
kantora Františka Sedláčka a jím založené
Jednoty cyrilské. Dědeček Otakara Ostrčila
zde v Slovanské besedě poprvé na Moravě
zpíval „Kde domov můj“. Písňové bohatství
zvěčnil v „Našich písních“ spoluzakladatel
brněnské Vesny Antonín Vorel. Své orchestry
a sbory zřizují všechny velkomeziříčské
spolky. Leoš Janáček spojil své úsilí
v Hlaholu velkomeziříčském, který založil
v roce 1901. Tento sbor, veden osobnostmi
odchovanými a uznávanými Janáčkem,
spolupracoval s Jaroslavem Křičkou

či Václavem Kálikem a dosáhl největšího
rozmachu koncem 30. let.
V současnosti má město dvanáct
tisíc obyvatel. Většina z nich pracuje
ve strojírenství, kosmetickém,
elektrotechnickém a potravinářském
průmyslu. Od druhé poloviny 19. století
je město nazýváno městem škol. Vedle
gymnázia má více než stoletou tradicí
Hotelová škola Světlá a Střední škola
řemesel a služeb.
Zavítáte-li do Velkého Meziříčí, najdete tu
bohatou historii, krásnou přírodu a přívětivé
lidi. Zastavte se u nás a poznejte město
a jeho okolí pěšky, na kole nebo na lyžích.
Máme pro vás připraveny cyklistické stezky,
projížďky na koni, sportovní rybaření,
vyhlídkové lety i lyžařskou sjezdovku
s umělým osvětlením. Kulturní organizace
města dnes navazují svou činností na
intenzívní společenský a kulturní život
minulosti. Provozují městskou knihovnu,
muzeum, kino i kulturně společenské centrum
Jupiter club. Organizují výstavy, koncerty
a další významné kulturní akce. Na pestré
mozaice kulturního života se podílí rovněž
celá řada souborů a neziskových organizací.
Dovolte, abychom vás pozvali na některé
z našich akcí. Milovníky dobrého jídla a moku
osloví tradiční Gastroden. Nenechte si ujít
červnový LeaderFest, akci propagující venkov
a především 8. ročník Evropského festivalu
filozofie na téma „Prostor a čas“ s předními
filozofy, s kterými můžete diskutovat
na dané téma.

Velké Meziříčí received its name from
its favourable position at the site where
watercourses intersected the ancient trade
routes. From the 13th century, it grew as the
administrative centre of the expansive dominium
under the Romanesque-gothic castle of the
lords of a powerful aristocratic house. It received
its first municipal rights in 1408 and it became
famous in 1415 when the Moravian Sheriff,
Lacek of Kravaře, called a meeting of aristocrats
in the town because of the complaints of the
people against the imprisonment of John Huss
in Constance.
The town’s buildings, where renaissance
houses and palaces have been erected on
the originally gothic floor plans, bear witness
to the prosperity of the town in the period from
the 15th century to the start of the 17th century.
The castle was transformed into a comfortable
aristocratic seat at that time. In 1578, the
Latin Lutheran Academy was opened next to
the château and the Church of St. Nicholas,
the town’s most valuable historical building,
and the first of three synagogues were built.
The fruits of humanism are represented by the
work of the Utraquist Beneš Optát, the co-author
of the first Czech grammar, or by the MoravianMarkoman mythology. The counterreformation
also had its significant protagonists here: the
brothers Mikuláš Sarkander and Jan Sarkander,
the second of whom was later canonised.
The town recovered only gradually after
the Thirty Years War: only the château received
a new baroque appearance during two sets
of renovations at the start of the 18th century.
The rich cultural heritage belongs to the town’s
oldest cultural layer. Not only the literary
brethren were celebrated here, but also the bell
founding of the master craftsmen Adam and
Jakub Matouš, as was the work of the cantor
František Sedláček and the Cyrillic Associations
which he established. The grandfather of
Otakar Ostrčil sang the Czech national anthem
“Kde domov můj” for the first time in Moravia
here at the Slovanská beseda. The co-founder
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of Vesna in Brno, Antonín Vorel, increased our
choral wealth in “Our Songs”. All Velké Meziříčí
associations established their own orchestras
and choirs. Leoš Janáček was involved in
“Hlahol velkomeziříčský” which he established
in 1901. This choir led by individuals trained and
acknowledged by Leoš Janáček cooperated with
Jaroslav Křička or Václav Kálik and it achieved
its greatest success at the end of the 1930s.
At present, the town has twelve thousand
inhabitants. Most of them work in the
engineering, cosmetic, electrotechnical and
foodstuffs industries. Since the second half of
the 19th century, Velké Meziříčí has been called
a town of schools. As well as the grammar
school, the Světlá Hotel School and the
Secondary School of Crafts and Services have
a more than one-hundred-year tradition.
If you visit Velké Meziříčí, you will find a rich
history, beautiful nature and friendly people.
Come and visit us and get to know the town
and its environs on foot, by bicycle or on skis.
We have prepared cycle trails, equestrian
trails, sports fishing, sightseeing flights and
a ski slope with artificial lighting. The town’s
cultural organisations have continued their
activities based on the intensive social and
cultural life of the past. They operate the town
library, the museum, the cinema and the Jupiter
Club cultural and social centre. They organise
exhibitions, concerts and further significant
cultural events. A number of ensembles
and non-profit organisations are involved
in the town’s mosaic of cultural life.
We would like to take this opportunity to
invite you to a number of our events. Lovers
of good food and drink enjoy the traditional
May “Gastronomy Day” event. Do not miss
the 8th annual European Festival of Philosophy
with leading philosophers, with whom you can
discuss the given topics.
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Žďár
nad Sázavou
www.zdarns.cz
www.zamekzdar.cz
www.zelena-hora.eu

03 06
18 06
Osada Žďár nad Sázavou vznikla při
cisterciáckém klášteře založeném Bočkem
z Obřan v roce 1252. O Žďáře jako městečku
se poprvé zmiňuje listina z roku 1293.
Klášter se dostal se svým panstvím v roce
1588 po pravomoc olomouckého biskupství,
v roce 1606 byl zrušen a přešel přímo do
vlastnictví kardinála Františka z Ditrichštejna.
Ten roku 1607 povýšil městečko Žďár
na město, udělil mu nová privilegia a nový
znak. Dnešní podobu získal bývalý klášter
při rozsáhlých přestavbách za opata Václav
Vejmluvy. Přestavby provedené v duchu
„barokní gotiky“ navrhl Jan Blažej Santini
Aichl. Roku 1784 byl klášter císařem
Josefem II. zrušen. Ve druhé polovině
19. století se ve městě rychle rozvíjí národní
život. Byly založeny první větší podniky,
hlavně obuvnické, a město získává železniční
spojení. Na frontách I. světové války v letech
1914- 1918 zahynula řada občanů města,
kteří padli jako legionáři. Druhá světová válka
silně postihla město v květnových dnech
roku 1945. bylo zničeno a poškozeno mnoho
domů. Po válce došlo k prudkému vzrůstu
počtu obyvatel v souvislosti s výstavbou
strojírenského závodu ŽĎAS. Vznikla nová
sídliště a v sedmdesátých letech bylo takřka
úplně přestaveno historické jádro města.
Dnes má město přes 22 tisíc obyvatel.
S památkou UNESCO – poutním kostelem
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
a jako východisko do nejkrásnější části
Českomoravské vrchoviny je stále více
navštěvovaným centrem turistiky. Jsou zde
velké možnosti rekreačního a kulturního
vyžití, jehož přehlídka začíná již prvním dnem
v roce, slavnostním vítáním nového roku
spojeným s novoročním ohňostrojem. Před
velikonočními svátky stovky ochotníků hrají
Pašijovou hru. Hra pojednává o životě, smrti
a vzkříšení Ježíše Krista. 30. dubna slavíme
svátek čarodějnic. V rekreačním areálu
v sídlišti Libušín probíhá pásmo her a soutěží,
pálí se čarodějnice. Poslední květnový víkend

mohou návštěvníci areálu zámku nahlédnout
do soukromých zámeckých zahrad.
Červen patří festivalu 13 měst Concentus
Moraviae a koncertům vážné hudby.
Již 31. ročník festivalu folkové písně Horácké
džbánek proběhne v areálu zámku Kinských
v měsíci srpnu.
A je tu podzím, na Vysočině dozrávají
jeřabiny a právě tato pochutina stojí za
názvem kulturního festivalu Slavnosti jeřabin.
Celý měsíc je návštěvníkům kulturních
zařízení představována výtvarná, hudební
či dramatická tvorba. Druhá sobota v září
patří tradičnímu setkání přátel historie
a kultury žďárského kláštera s názvem
Klášterní noc. V září 2014 proběhnou také
oslavy 20. výročí zápisu Poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na
seznam UNESCO. V listopadu probíhá v domě
kultury přehlídka středních škol a učilišť
pod názvem Festival vzdělávání. V očekávání
nejkrásnějších svátků v roce můžeme vidět
na náměstí hru o narození Ježíše Krista,
Živý Betlém.

The settlement of Žďár originally grew up
around a Cistercian monastery founded
by Boček of Obřany in 1252. The first written
mention of the community as a small town
is found in a document from 1293. In 1588
the monastery and its domain came under
the control of the bishopric of Olomouc. Then
in 1606 the monastery was shut down and
passed into the direct ownership of Cardinal
Franz Dietrichstein, who in 1607 raised Žďár
to the status of a town, giving it new privileges
and a new emblem. The monastery was
given its present appearance by extensive
remodelling during the term of office of
Abbot Václav Vejmluva (1705-38) in the style
of the “Baroque Gothic”, designed by Blažej
Santini Aichl. Then in 1784 the monastery
was closed by Emperor Josef II. The second
half of the nineteenth century saw a rapid
development of Czech cultural life in Žďár.
The first substantial business enterprises
were founded, mainly in the footwear industry,
and the town acquired a railway connection.
Meanwhile the first major changes were made
in the town’s buildings. Between 1914 and 1918
many citizens of Žďár died as legionnaires
on the fronts in World War I.
And the town was seriously afflicted again in
May 1945 at the end of World War II, with many
buildings destroyed or damaged. In the postwar period there was a steep rise in population
associated with construction of the ŽĎAS
machinery works. New housing developments
were built, and in the 1970s the whole historical
core of the town was almost completely rebuilt.
Today Žďár nad Sázavou has over
22,000 residents. With its Church of St. Jan
Nepomucký (St. John of Nepomuk) on Zelená
hora (Green Mountain) – a landmark protected
by UNESCO – and its position as a gateway
to the most beautiful part of the Vysočina
(Bohemian-Moravian Highlands),
Žďár nad Sázavou is becoming more and more
popular as a centre of tourism. There are many
opportunities here for recreation and cultural
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enjoyment, beginning each year already
on January 1 with a festive welcome to the new
year including a fireworks display.
Before Easter hundreds of amateur actors
present a Passion Play dealing with the life,
death, and resurrection of Jesus Christ.
On 30 April we celebrate the Witch’s Feast:
in the recreational complex in the Libušín
housing development there is a series of
games and competitions, witches are burned
in effigy. Last weekend in May, guests can
visit the private gardens of the château.
June belongs to the Concentus Moraviae
International Music Festival with its concerts
of classical music. The “Horácko Pitcher”
folk-style music festival is held in the complex
of the stately home of Dr. Kinský in August.
And now we come to autumn: rowans ripen
in the Highlands, and this tasty fruit inspires
a cultural event called the Rowan Festival:
for a whole month works of visual art, music,
and drama are presented in the town’s cultural
facilities. On the second September Saturday
the traditional meeting friends of history and
culture of the Žďár monastery is organised
under the title “Monastic night”. In September
2014 celebrations of 20 years since the
Pilgrimage church of St. Nepomuk on Green
Mountain was listed in the UNESCO World
Heritage will take place. 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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