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Překlad Martin Hilský

Music to hear, why hear'st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy.
Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly,
Or else receiv'st with pleasure thine annoy?
If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear.
Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering,
Resembling sire and child and happy mother
Who all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song, being many, seeming one,
Sings this to thee: 'Thou single wilt prove none.'

∫
Sám hudba jsi, proč z hudby radost nemáš,
když radost pro radost má přece žít?
Proč potěšení ve svém smutku hledáš
a smutek v tom, co může potěšit?
Proč dráždí tě ten souzvuk různých tónů,
ten sňatek hlasů navždy spojených,
co výčitkou jsou, přelíbeznou k tomu,
že věčně sám jsi, to je věčný hřích.
Což neslyšíš, jak jedna struna s druhou
své různé tóny spojí v jeden řád?
Jsou jako šťastná rodina a mohou
svých mnoho hlasů v jeden poskládat –
ty hlasy v němou větu splynuly:
sám nula jsi, co pojde od nuly.
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Vážení milovníci hudby
a smyčcových kvartet zejména,

Dear music lovers and particularly admirers
of string quartets,

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae zahajuje letošním ročníkem již třetí
dekádu své existence. Za tuto dobu si dokázal
vydobýt respekt odborné veřejnosti i oblibu posluchačů a diváků a stal se samozřejmou a nepostradatelnou součástí kulturního kalendáře jižní
Moravy i Vysočiny. Přes tuto bezpečnou pozici
mezi hudebními festivaly neustrnul v osvědčených dramaturgických schématech; jde cestou
tematických svorníků, hledá nové možnosti
prezentace klasické hudby, čte znamení času.
Letošní ročník je tak přirozeně spojen s významným shakespearovským výročím. Svázání
odkazu mimořádného světového dramatika se
srovnatelně zásadním skladatelem Ludwigem
van Beethovenem poutem smyčcového kvarteta
vytváří pozoruhodný dramaturgický potenciál.
Také reprezentativní obsazení festivalu
včetně aktuálně nejúspěšnějšího mezinárodního českého komorního souboru, jímž je Pavel
Hass Ouartet, je zárukou mimořádných uměleckých zážitků. Připočteme-li k tomu jedinečnou
atmosféru historických sálů, které koncerty hostí,
můžeme si být jisti, že také XXI. ročník Concentus Moraviae se stane jedním z vrcholů českého
hudebního léta.
Všem organizátorům a účinkujícím přeji
mnoho úspěchů; všem posluchačům pak
mnoho krásných zážitků.

The Concentus Moraviae International Music
Festival of 13 Towns is opening the third decade
of its existence in this year. It has gained
respect of experts as well as favour of its audiences and has become a natural, indispensable
part of the cultural calendars of South Moravia
and Vysočina. Though having this secured
place among music festivals, it hasn't stagnated
in proven dramaturgical schemes; it takes the
route of thematic links, looking for new possibilities of presenting classical music, reading
the signs of the times.
Thus this year has naturally been connected
with the significant Shakespeare's 400th anniversary. Tying legacy of the extraordinary
playwright with the comparably extraordinary
composer Ludwig van Beethoven through string
quartets creates an noteworthy dramaturgic
potential. Also the representative line-up of
the festival including the currently most successful international Czech chamber ensemble,
the Pavel Hass Quartet, guarantees an extraordinary artistic experience. Adding the unique
atmosphere of historic venues, in which the
concerts are being hosted, we can be sure,
that the 21st Concentus Moraviae will become
one of the highlights of the Czech music summer.
To all of those involved in the organization
and to participating ensembles I wish much
success; to the audiences I wish many beautiful experiences.

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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∫ Magdalena Kožená

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

∫ Prof. PhDr. Milan Škampa

patron 21. ročníku festivalu Concentus Moraviae,
violista Smetanova kvarteta
∫ The Patron of the 21st Concentus Moraviae Festival,
Viola player of the Smetana Quartet

Milí festivaloví přátelé,

Dear festival friends,

Milí festivaloví návštěvníci,

Dear festival guests,

s radostí Vás vítám při dalším ročníku našeho festivalu, který letošním rokem vstupuje
do svého třetího desetiletí. Další dekádu
otevře stylově: subtilní a zároveň neobyčejně
silně hudebně působivé seskupení smyčcového kvarteta nesporně patří k nejbohatším
kapitolám naší hudební historie i současnosti.
Velice často se ve světě potkávám se zástupci
české kvartetní školy, kteří bývají nadšeně
vítanými hosty prestižních pódií. A celosvětovou ohromnou oblibu Dvořákových či
Janáčkových kvartetních opusů snad ani není
třeba připomínat. Všem vám vřele doporučuji
nepropást jedinečnou příležitost, kterou letos
Concentus Moraviae nabízí: poznat výkvět
tuzemských i zahraničních kvartet na vlastní
oči i uši a nemuset přitom opustit překrásnou
jižní Moravu a Vysočinu.

I am pleased to welcome you to our festival,
which enters its third decade this year. This
decade will be opened in style: the subtle and
unusually musically-strong ensemble of the
string quartet is undoubtedly an important part
of Czech musical legacy that remains strong
today. When I am abroad I very often meet
representatives of the Czech quartet school
who are heartily welcome to prestigious venues
all around the world. And apparently there is
no need to remind people of the worldwide
popularity of Dvořák’s and Janáček’s quartet
works. I heartily recommend you all not to miss
this unique opportunity offered by Concentus
Moraviae this year: to get to know the elite
of Czech and foreign quartets with your own
eyes and ears without leaving beautiful South
Moravia and the Vysočina Region.

jsem dojat. Nesmírná radost, kterou mi přivodil
výběr tématu a dramaturgie letošního ročníku
festivalu Concentus Moraviae je pro mou muzikantskou duši vskutku oblažující. Pro člověka,
který zasvětil celý život smyčcovému kvartetu,
je takto zaměřený festival jako zjevení: kompletní
česká špička (včetně mých milovaných žáků)
v konfrontaci se světovými soubory a řada dalších
speciálních kvartetních projektů by jistě nadchla
nejen mne, ale pevně věřím, že i mé zesnulé kolegy z dnes již legendárního Smetanova kvarteta.

I am moved. The immense joy I feel from
the choice of the theme and dramaturgy of this
year´s Concentus Moraviae Festival is sheer
bliss for my musical soul. A festival focused this
way is like a revelation for a man who has
dedicated his entire life to string quartets:
the complete Czech elite (including my dear
students) in confrontation with world ensembles
and a number of other special quartet projects
would certainly impress not only me but –
I do believe – also my late colleagues from
the legendary Smetana Quartet.

Těším se na setkání s Vámi na festivalu
Concentus Moraviae!

I am looking forward to meeting you at
the Concentus Moraviae Festival!

Vaše,
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Je pro mě velkou ctí převzít záštitu nad
21. ročníkem festivalu Concentus Moraviae.
Přeji nám všem hodně radosti ve společnosti
naší milované paní Hudby!

I am truly honoured to take over the auspices
of the 21st Concentus Moraviae Festival.
I wish everyone much joy in the company
of our beloved Lady Music!

Yours,

CONCENTUS MORAVIAE

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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∫ JUDr. Michal Hašek

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

∫ MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina
∫ The Governor of the Vysočina Region

Vážení příznivci kvalitní hudby,

Dear supporters of first class music,

Vážení hosté,

Dear guests,

hudební festival Concentus Moraviae, který Jihomoravský kraj dlouhodobě finančně podporuje,
vstupuje letošním ročníkem do třetího desetiletí.
Mám radost, že se organizátorům festivalu, kterému jsem velmi rád – tak jako v minulých letech –
dal svoji záštitu, stále daří naplnit neobyčejnými
hudebními událostmi řadu měst na jižní Moravě
a Vysočině. Posluchači koncertů tak mají možnost propojit jedinečné hudební zážitky s návštěvou malebných měst jižní Moravy a Vysočiny.
Letošní ročník se nese ve znamení dvou
význačných jmen světové kultury – Williama
Shakespeara a Ludwiga van Beethovena.
Na třech desítkách koncertů klasické hudby
v kostelích, synagogách, na zámcích či zámeckých nádvořích se tak potkají tito velikáni
s tradicí smyčcových kvartet v českých zemích.
Těší mne, že se po celou dobu konání hudebního
festivalu Concentus Moraviae daří tlumočit posluchačům na začátku třetího tisícletí poselství
skladatelů předcházejících generací i autorů
současných tak, aby je zaujalo, aby se jim
líbilo a obohatilo jejich žití.
Vážené dámy, vážení pánové,
spolu s Vámi se těším na čtyři týdny bohatých
kulturních zážitků počínaje zahajovacím koncertem na mikulovském zámku až po slavnostní
závěrečný koncert v Rytířském sále zámku
v Moravském Krumlově.

The Concentus Moraviae music festival,
which has been long-term financially supported by the South Moravian Region, enters
its third decade of existence in this year. I have
taken patronage over this event, as in the past
years, and am happy that the organisers have
managed to present extraordinary concerts in
multiple towns of South Moravia and Vysočina.
Audiences will have the possibility to connect
unique music experiences with visiting the picturesque towns of South Moravia and Vysočina.
This year two eminent personalities of
world culture have been put forth – William
Shakespeare and Ludwig van Beethoven.
In three tens of classical music concerts in
churches, synagogues, châteaux or château
courtyards these two giants will meet the Czech
tradition of string quartets. I am pleased that for
the entire existence of the Concentus Moraviae
Festival it has been successful in conveying
the legacy of the former and current composer
generations to the audiences of the beginning
of the third millennium in an attractive way,
so that they would enjoy the experience and
have their lives enriched.
Ladies and gentlemen,
Together with you I am looking forward to four
weeks of rich cultural experiences from the
opening concert at the Mikulov château to the
ceremonial closing concert in the Knights hall
of the Moravský Krumlov château.

Kraj Vysočina má ambici být živou hudební
scénou. Podporuje proto kulturní projekty,
které nabízí takové zážitky, na které jsou
zvyklí hosté v koncertních síních zvučných
jmen po celém světě. Pokud jde o 21. ročník
Concentus Moraviae, málokde se v rámci
sestaveného programu najde tolik atraktivní
hudby vážených a ověřených autorů
nejklasičtější klasiky. Jde vlastně o pestrý
hudební festival pevně usazený v kalendáři
každoročních kulturních akcí a plný velkých
událostí. V letošním roce je v dramaturgii
35 koncertů v různých městech, které je
spravedlivé moravské části Kraje Vysočina
upřímně přát a trochu i závidět.
Hudba je univerzální řečí lidstva, přeji proto
festivalu co nejvíce nadšených posluchačů
a jen ten nejlepší domácí i mezinárodní ohlas.
Rád bych vyjádřil úctu a poděkoval všem,
kteří tuto tradiční kulturní událost připravují,
a hostům popřál krásné zážitky.

The Vysočina Region has ambitions to
be a lively musical scene. For this reason it
supports cultural projects that offer such
experiences which guests of widely known
concert halls all around the world would enjoy.
When it comes to the 21st annual Concentus
Moraviae Festival, it is rare to see within
a single program so much attractive music by
esteemed and verified composers of the most
classical classics. It is in truth being recognized
a varied music festival firmly established
in the annual cultural calendar and full of
great events. For this year the dramaturgy
encompasses 35 concerts in different towns
that we must truthfully wish and can slightly
envy the Moravian part of the Vysočina Region.
Music is the universal language of mankind,
for this reason I wish for this festival to have
as many excited audiences as possible and
only the warmest local and international
response. I would like to express esteem
and thank all of those who have prepared
this traditional cultural event and to all guests
I wish fantastic experiences.
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ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
∫ XXI.
se koná pod záštitou starostek a starostů
∫ 21st Concentus Moraviae International Music Festival of 13 Towns
is held under the patronage of Mayoresses and Mayors

Boskovice – Bc. Hana Nedomová
Brno – Ing. Petr Vokřál
Bystřice nad Pernštejnem – Ing. Karel Pačiska
Hustopeče – PaedDr. Hana Potměšilová
Ivančice – Milan Buček
Jihlava – PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
Kyjov – Mgr. František Lukl, MPA
Lysice – Mgr. Pavel Dvořáček
Mikulov – Rostislav Koštial
Moravský Krumlov – Mgr. Tomáš Třetina

Náměšť nad Oslavou – Vladimír Měrka
Rájec-Jestřebí – Mgr. Romana Synakieviczová
Retz – Helmut Koch
Slavkov u Brna – Michal Boudný
Tišnov – Bc. Jiří Dospíšil
Třebíč – Ing. Pavel Janata
Valtice – Ing. Pavel Trojan
Velké Meziříčí – Ing. Radovan Necid
Veselí nad Moravou – Ing. Miloš Kozumplík
Žďár nad Sázavou – Mgr. Zdeněk Navrátil

∫ David Dittrich

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

Vážené festivalové publikum,

Dear festival-goers,

velmi mě těší, že vás smím přivítat na
XXI. ročníku našeho festivalu. S radostí vám
letos předkládáme exkluzivní a žánrově mimořádně čistou dramaturgii zaměřenou na tuzemskou elitní disciplínu: smyčcové kvarteto.
Obzvláště velké potěšení mám z toho, že se ke
spolupráci s festivalem vrátil Jiří Beneš, který
stál před dvěma desetiletími u zrodu festivalu,
vymyslel pro nás název Concentus Moraviae
a byl nám neustálým inspirátorem a učitelem.
Moje radost je umocněná i skutečností, že Jiří
Beneš letos vytvořil dramaturgický tandem
s dalším pravidelným spolupracovníkem festivalu, Alešem Březinou. Jejich společná práce
přinese do festivalových sálů jižní Moravy,
Vysočiny a od letošního roku i Dolního
Rakouska nejucelenější přehlídku smyčcových kvartet v dlouhodobém horizontu. Pevně
věřím, že vás dokáže okouzlit a naplnit nezapomenutelnými hudebními zážitky.

I am very happy to welcome you to the
21st Concentus Moraviae Festival. With joy we
present you with the exclusively and from the
genre point of view unusually clear dramaturgy
which focuses on the elite discipline of the
string quartet. I am especially happy that
Jiří Beneš has returned, who was present
at the birth of the festival twenty years ago,
invented the name Concentus Moraviae and
who has been our constant inspiration and
teacher. My joy is even intensified by the
fact that Jiří Beneš created a dramaturgical
team working in tandem with another regular
cooperator of the festival, Aleš Březina.
In the long-term perspective, their collective
work will bring the most complete display of
string quartets to venues in South Moravia,
the Vysočina Region and this year also to
Lower Austria. I do believe that you will be
enchanted and filled with unforgettable
music experiences.

Těším se na shledanou ve festivalových
hledištích!

I am looking forward to seeing you
in the festival’s auditoriums!

Setkání starostek a starostů v Brně 20. dubna 2016 ∫ Meeting of Mayoresses and Mayors in Brno o April 20th, 2016
foto Jiří Sláma
První řada zleva ∫ first row from left: Milan Buček (starosta města Ivančice), Ing. Radovan Necid
(starosta města Velké Meziříčí), Ing. Pavel Janata (starosta města Třebíč), Zdeněk Vašíček
(místostarosta města Rájec-Jestřebí), PaedDr. Hana Potměšilová (starostka města Hustopeče),
Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice nad Pernštejnem), Ing. Pavel Trojan (starosta města Valtice),
Michal Boudný (starosta města Slavkov u Brna)
Druhá řada zleva ∫ second row from left: Mgr. Tomáš Třetina (starosta města Moravský Krumlov),
Mgr. Pavel Dvořáček (místostarosta městysu Lysice), Ing. Tomáš Komprs (místostarosta města Tišnov),
Mgr. Zdeněk Navrátil (starosta města Žďár nad Sázavou), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou),
Dis. Petr Malach (místostarosta města Boskovice), Bc. Antonín Kuchař (místostarosta města Kyjov),
Rostislav Koštial (starosta města Mikulov)
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∫ Julius Prüger

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

∫ JUDr. Pavel Smutný

president Bohemian Heritage Fund, nadační fond
∫ The President of the Bohemian Heritage Fund, the endowment fund

Milí festivaloví přátelé,

Dear festival friends,

Vážení přátelé festivalu,

Dear festival friends,

v životě nás potkávají chvíle, které utkví
v paměti jako krásné vzpomínky na dobu,
kdy nám bylo moc hezky a kdy jsme byli
doslova pohlazeni po duši. Jsou to zážitky
různého druhu.
Festival Concentus Moraviae vsadil na jedinečnou hudbu zasazenou do překrásných míst
jižní Moravy a Vysočiny a svým programem
povznáší a zbavuje starostí všedního dne.
A právě proto se v letošním roce rád přidávám k podporovatelům tohoto festivalu.

There are moments in life which remain
engraved in our memory as beautiful reminiscences of the time when our soul was touched.
These are experiences of various types.
The Concentus Moraviae Festival presents
unique music set in beautiful places in South
Moravia and Vysočina Regions, with a programme that uplifts and removes every-day
troubles. This is why I like to join the supporters
of the festival this year.

Concentus Moraviae letošním rokem
načíná další etapu své existence. Po loňském
jubilejním dvacátém ročníku rozšiřuje své
aktivity i za hranice naší země, do sousedního
Rakouska. To považujeme za velmi důležité,
česká kultura a její tradice byla od začátku
postavena v kontextu kultury evropské
a světové. Proto vítáme každý dialog tímto
směrem, pomůže nám, abychom si znovu
uvědomovali, že máme být v umění na co hrdí.
Zaměření letošní dramaturgie na smyčcové
kvarteto navíc vyzdvihuje jeden z našich
uměleckých klenotů. Toto nejslavnější
komorní obsazení, jeho rozmanitost
a současně umělecká náročnost odráží
význam české kultury ve světě, ať už jde
o tvorbu interpretační nebo skladatelskou.
BOHEMIAN HERITAGE FUND sdružuje
mecenáše české kultury, kteří sedmým
rokem nezištně přispívají na významné české
a moravské kulturní projekty. Proto jsme rádi,
že i festivalu Concentus Moraviae se daří
spojovat čím dál více přátel takto smýšlejících.
Přeji nám všem, abychom ve chvílích
s krásným uměním nacházeli inspiraci
i pro naše každodenní konání.

This year marks the new era of Concentus
Moraviae’s existence. In comparison with
the 20th anniversary, the 21st anniversary
reaches out beyond the borders of our
country, specifically to Austria. We deem
that as a very important step. The tradition
has it that Czech culture was always based
from the very beginning in the European
and international context. That is why we
welcome every development in this direction.
Because it reminds us that we have the right
to be proud of our culture.
This year’s direction of dramaturgy
puts string quartet as its focus while also
highlighting one of our cultural jewels. The
ensemble is primarily diverse and artistically
sophisticated among its many other qualities.
The fact it consists of internationally known
musicians reflects the importance of Czech
culture on the world stage, be it in the field of
interpretation or composition.
BOHEMIAN HERITAGE FUND brings
together the patrons of Czech culture, who
chivalrously support significant Czech and
Moravian cultural projects. They have done
so for the past 7 years and continue to do so.
We are glad that the Concentus Moraviae
Festival draws attention of similarly minded
individuals and friends.
I wish to all of us that during our delightful
time with culture we find some inspiration for
our day-to-day activities.

Přeji Vám, abyste si co nejvíce užili nádhernou atmosféru koncertů i doprovodných akcí.
S úctou,

I hope you enjoy to the full the beautiful
atmosphere of the concerts and the accompanying events.
Yours Sincerely,

Kraj vína a staleté historie
Jižní Morava oplývá bohatými a rozmanitými památkami, sahajícími od výtvorů
prvních obyvatel po díla veskrze moderní, od uměleckých skvostů měst přes
nádheru hradů a zámků až po výjimečné přírodní krásy. V kraji vína, historie
a radosti ze života na vás čekají rovněž folklorní slavnosti, divadelní a hudební
festivaly, veletrhy, výstavy a další kulturní, společenské i sportovní události.

www.jizni-morava.cz

folklor
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∫ Ing. Miloš Štěpanovský

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

SKUPINA ČEZ
HLAVNÍ PARTNER
FESTIVALU

Vážení milovníci kvalitního umění,

Dear fans of high-quality art,

letošní ročník festivalu Concentus
Moraviae přináší neotřelé téma. Na verši ze
Shakespearova sonetu „Se strunou struna
v téže tónině, v manželské souhře se vždy
doplňují“ dramaturgie poeticky demonstruje
harmonickou spolupráci členů smyčcového
kvarteta, ve všeobecné rovině nás ale
inspiruje k zamyšlení nad rolí jednotlivce
ve společnosti. Jen sebevědomá společnost
dokáže využít potenciál a rozdílnost
individuálních osobností ke svému růstu
a prospěchu. A stejně v manželství jako
ve společnosti platí, že osudové zkoušky
unese pouze vztah založený na úctě,
respektu a toleranci.
Rád bych popřál letošnímu ročníku festivalu
úspěšný průběh, množství posluchačů, kteří
si budou z každého koncertu odnášet krásu
hudby do svých domovů, rodin a životů.
Ať je přehlídka českých i světových kvartet
naplňuje vnitřní radostí. I my se budeme
snažit, aby naše kvarteto jaderných bloků,
které nám spolehlivě slouží už třicet let,
i do budoucna bylo harmonizující součástí
celého regionu a ještě dlouho základem naší
energetické bezpečnosti a soběstačnosti,
a tím přispívalo k podpoře akcí, které nás
naplňují radostí ze života.

This year the Concentus Moraviae Festival
brings an original theme. Using the verse from
Shakespeare´s sonnet, “One string, sweet husband to another, strikes each in each by mutual
ordering“, the festival dramaturgy poetically
demonstrates the harmonious cooperation of
string quartet members, but it also inspires us
to think about the role of individuals in society.
Only a self-confident society can use the potential and the difference of individual personalities for its growth and profit. Crucial tests in life
can only be endured in relationships based on
esteem, respect and tolerance, which holds true
for marriage as well as for society.
I hope this year’s festival is successful and
that a great number of people in the audience
will take the beauty of music to their homes,
families, marriages, relationships. Let the
display of Czech and foreign quartets fill them
with inner joy. On behalf of the power station,
I promise we will do our best to make the quartet
of nuclear blocks, which has served us well over
the past thirty years, to be also in the future
a harmonizing part of the region and long-term
basis of our energetic security and self-sufficiency. This way we can contribute to supporting activities that fill us with the joy of life.

www.cez.cz | www.aktivnizona.cz
téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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XXI. ročníku festivalu Concentus Moraviae
téma
Shakespeare, Beethoven
a česká kvartetní tradice
01 06 – 28 06 2016

Ze všech komorních obsazení má smyčcové kvarteto nejblíže k dokonalosti. Tento
hudební žánr vycházející z tradice barokní
triové sonáty v pravém slova smyslu definoval
ve druhé polovině 18. století Joseph Haydn
svými šedesáti osmi skladbami pro toto obsazení. Ještě za jeho života na něj navázali
jeho velcí obdivovatelé Mozart (23 skladeb)
a Beethoven (16 skladeb); oba dva vyjádřili
svůj obdiv k Haydnovi jmenovitým věnováním šesti ze svých kvartetů. Od doby skladatelů První vídeňské školy se tempo skládání
kvartetů výrazně snížilo a ve 20. století je
Šostakovič se svými patnácti opusy velkou výjimkou.
Pro své tvůrce se smyčcový kvartet často
stal ideálním nositelem privátního obsahu:
z tvorby českých skladatelů vzpomeňme
zejména Smetanův kvartet e moll Z mého
života, nebo Listy důvěrné, smyčcový kvartet
č. 2 Leoše Janáčka. Ale také poslední tři
kvartety Bohuslava Martinů jsou do značné
míry autorovými privatissimy – dedikoval je
ženám, které hrály důležitou roli v jeho osobním životě. Již zmíněný Šostakovič dokonce
zamýšlel věnovat svůj silně autobiografický
Smyčcový kvartet č. 8, vycházející tematicky z jeho iniciál D-S-C-H, sobě samému.
Spřátelenému muzikologu Glikmanovi o tom
napsal: „Přemýšlel jsem, že až jednou zemřu,
sotva kdo napíše dílo věnované mé památce,
a tak jsem se rozhodl, že si ho napíšu sám.“
A se svou typickou sebeironií navrhl dokonce i znění dedikace: „Věnováno památce
skladatele tohoto kvartetu.“
Skladatelé často v tomto žánru hledali
útěchu. Beethoven se ve svém Smyčcovém
kvartetu č. 11 f moll op. 95 Serioso vyrovnával s osudovým milostným zklamáním. První
ze dvou kvartetů Leoše Janáčka reflektuje
vyhaslost skladatelova manželství. Meditaci
na svatováclavský chorál napsal Josef Suk
v nejistém období první světové války. Bohuslav Martinů si zase v jednom textu z pro něj
obtížného roku 1946 poznamenal: „Člověk se
cítí v kvartetu jako doma, intimně, šťasten.
Venku prší a stmívá se, ale ty čtyři hlasy to
nepozorují, jsou neodvislé, svobodné, dělají,
co chtějí. A přesto tvoří harmonický soubor,
utváří cosi, jakousi novou entitu a harmonický celek: to podtrhuji, protože je to tak
vzácné v této chvíli na tomto světě.“ Obsah
Smyčcového kvartetu č. 3 od Krzysztofa
Pendereckého naznačuje jeho podtitul
Listy z nenapsaného deníku. Naopak do
kvartetu a moll umístil čerstvě uzdravený

Beethoven Díkuvzdání uzdraveného Božstvu
a Josef Suk vyzpíval své štěstí z manželství
a rodičovství ve svém Smyčcovém kvartetu
č. 1 B dur op. 11, do kterého umístil nápěv
ukolébavky Spi, děťátko.
Pro anglického skladatele Williama Waltona
se právě kvartet stal účinným lékem v době
skladatelské krize. Během 2. světové války
psal takřka výhradně zvukově velkolepou
hudbu pro propagandistické filmy. Když se
na konci války rozhodl vrátit k psaní autonomní hudby pro koncertní sál, začal skládat
smyčcový kvartet a moll, který se mu zpočátku vůbec nedařil a on si byl velmi dobře
vědom, proč tomu tak bylo: „Nacházím se
teď v sebevražedném boji se čtyřmi strunami
a nedaří se mi udělat sebemenší pokrok…
Obávám se, že jsem příliš dlouho skládal
filmovou hudbu.“
Jedním z hlavních důvodů obliby tohoto
obsazení je zvuková kompaktibilita všech
čtyř strunných nástrojů. Proto jsme v roce
400. výročí úmrtí Williama Shakespeara
zvolili jako motto celého ročníku citát z jeho
sonetu č. 8: Se strunou struna v téže tónině,
v manželské souhře se vždy doplňují. Shakespearův verš zmiňující v jednom z českých
překladů „manželskou souhru“ se jako motto
nabízel tím spíše, že toto nejnáročnější ze
všech komorních obsazení bývá k manželství
často přirovnáváno.
Důležitým inspiračním momentem festivalu byla obecně uznávaná skutečnost,
že česká kvartetní škola je již přes sto let
světovým pojmem. Na jejím počátku v roce
1892 stálo legendární České kvarteto, které
během více než čtyřiceti let své existence
odehrálo doma i ve světě přes 4000 koncertů. Na ně navázaly další slavné soubory,
z těch již nehrajících k nim patřilo zejména
kvarteto Smetanovo, Vlachovo a Novákovo.
V mezinárodním kontextu jsou však česká
kvarteta mimořádně úspěšná dodnes, a proto
jsme ta nejlepší z nich požádali o účinkování
na letošním festivalu.
Pozvání stát se rezidenčním souborem
festivalu Concentus Moraviae přijal
Pavel Haas Quartet, nositel pěti cen
časopisu Gramophone a náš momentálně
mezinárodně nejúspěšnější soubor. Kromě
benefičního koncertu vystoupí celkem
na pěti koncertech se čtyřmi rozdílnými
programy, šesti vybraným souborům navíc
nabídne třídenní mistrovské kurzy. Kromě
vrcholných českých souborů a speciálních
festivalových projektů (jako např. Concentus

Zleva ∫ from left ∫ Aleš Březina, Jiří Beneš
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Moraviae Quartet, který přímo pro festival
sestavil houslista Josef Špaček) představí
Concentus Moraviae i několik špičkových
zahraničních kvartet, jmenovitě Dover,
Modigliani, Van Kuijk, Kodály, Meccore,
Mucha a Danish String Quartet.
Spojovací nití festivalových koncertů
budou jména a díla Williama Shakespeara
a Ludwiga van Beethovena. V odkazu
Williama Shakespeara nacházíme přes dva
tisíce odkazů na hudbu a její kouzelnou moc.
Divadelní hry a básně tohoto univerzálního
dramatika inspirovaly přímo či nepřímo hudební skladatele všech následujících epoch
až do současnosti. Rozhodli jsme se proto
nechat se inspirovat odkazem slavného
alžbětince i při sestavování dramaturgie.
I navzdory značnému počtu koncertů však
nebylo možné zařadit všechna kvalitní kvartetní díla inspirovaná Shakespearem, např.
Brittenův raný programní smyčcový kvartet
Alla quartetto serioso, sérii brilantních charakteristických kusů, který se měl původně
jmenovat podle jedné věty z Shakespearovy
Zimní pohádky Go play, boy, play. (Dnes se
hraje v důkladně revidované podobě pod
názvem Tři divertimenta.) Hlavním kritériem
výběru byla výhradně nesporná umělecká
kvalita skladeb, nikoliv pouze tematická
shoda, takže jsme odolali pokušení zařadit
na program různé rarity, reflektující Shakespearovu tvorbu. Naopak velice rádi jsme
zařadili jím inspirovaná díla Ludwiga van
Beethovena, Alexandra Borodina a dalších.
Využili jsme i oblíbenosti Shakespearových her jako předloh pro volné adaptace ve
slavných muzikálech West Side Story a Kiss
Me Kate. Patronka festivalu Magdalena
Kožená přednese na festivalu s orchestrem
Melody Makers Ondřeje Havelky program ze
skladeb Colea Portera v aranžích Juraje Bartoše, jiné úpravy slavných písní Colea Portera a Leonarda Bernsteina zahraje Epoque
Quartet se zpěvačkou Dashou.
Stalo se již dobrou tradicí, že festival
objednává nové kompozice. Letos pro Concentus Moraviae vznikly dvě nové skladby
a obě reflektují Shakespearova témata.
Mezinárodně mimořádně úspěšná mladá
slovenská skladatelka Ĺubica Čekovská
složila na objednávku festivalu A Midsummer Quartet, inspirovaný čtyřmi postavami
Shakespearovy rozverné hry Sen noci svatojánské. Autorem druhé objednané skladby
je Slavomír Hořínka, rodák z Valašského
Meziříčí. Ten se ve svém kvartetu Words

Without Thoughts inspiroval 3. scénou
3. jednání tragédie Hamlet, kralevic dánský,
konkrétně slovy bratrovraha krále Klaudia:
My words fly up, my thoughts remain below:
Words without thoughts never to heaven go.
(J. J. Kollár, 1885: Má slova vzhůru letí, duch
můj dole jest; Bez ducha nemohou se slova
k nebi vznést.)
Shakespearem inspirovanou kvartetní
literaturu jsme též obohatili o Devět shakespearovských písní brněnského rodáka Ericha
Wolfganga Korngolda, jejichž klavírní doprovod převedl na objednávku festivalu Concentus Moraviae do kvartetní podoby mladý brněnský skladatel Martin Wiesner. Ve světové
premiéře je přednese Korngoldovo kvarteto
a mezzosopranistka Lucie Špičková.
O oblíbenosti aranží známých skladeb pro
jiná obsazení svědčí i úpravy Beethovenova Smyčcového kvartetu č. 11 f moll op. 95
Serioso a Schubertova kvartetu č. 14 d moll
Smrt a dívka pro smyčcový orchestr, jejichž
autorem je moravský rodák Gustav Mahler.
Na festivalu zazní v podání Komorního
orchestru České filharmonie.
V programu budou zastoupena všechna
základní kvartetní díla významných českých
skladatelů, dokládající mimořádně vysokou
a mezinárodně uznávanou úroveň kvartetního odkazu Bedřicha Smetany, Antonína
Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka,
Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinů
a dalších autorů. Druhou tematickou linií
je provedení všech šestnácti smyčcových
kvartetů Ludwiga van Beethovena. Jako je
Shakespeare věčnou inspirací a měřítkem
dokonalosti pro divadlo, je Beethoven srovnatelně zásadním autorem v oblasti hudby.
Jeho odkaz má podobně univerzální význam
mj. i v repertoáru smyčcového kvartetu, pro
který skládal ve všech obdobích své tvorby. Jedna ze skladeb se podle svědectví
skladatelových současníků dokonce přímo
vztahuje k Shakespearovi, úchvatná 2. věta
jeho Smyčcového kvartetu F dur op. 18 č. 1
(Adagio affettuoso ed appassionato) byla
údajně inspirována scénou v kryptě z dramatu Romeo a Julie.
Beethovenův odkaz zase inspiroval řadu
dalších skladatelů, nejvýrazněji zřejmě
Bélu Bartóka. Ale i pro Martinů byl jedním
z vnějších podnětů k napsání jeho Smyčcového kvartetu č. 6 poslech Beethovenova
smyčcového kvartetu F dur op. 135 v podání
Budapešťského kvarteta: „Vždy to nějak na
Vás zapůsobí, tato hudba, tak přirozená,

téměř samozřejmá, tak živá, upřímná, jejíž
jednoduchost se nás dotýká velmi zblízka.
Nutí Vás to k přemýšlení a cítíte se divně,
pomyslíte-li na prostředky, jichž sami užíváme, abychom se pokusili dojít tam, kam
Beethoven dochází tak jednoduše. Nemáte
dojem, že pracujeme nyní se zesilovačem?
Zesilujeme všechno, zvuk, objem, výraz
a dokonce i dojetí.“
Beethovenovy skladby zazní na festivalu
v kombinaci s nejvýznamnějšími skladbami
českého a světového repertoáru včetně
hudby 2. poloviny 20. století (Jan Novák,
Miloslav Ištvan, Luboš Fišer, Viktor Kalabis,
Ivana Loudová ad.). Doplní je zásadní díla
Františka Xavera Richtera, Franze Schuberta, Felixe Mendelssohna Bartholdyho,
Johannesa Brahmse, Ernesta Chaussona,
Bély Bartóka, Dmitrije Šostakoviče, Sergeje
Prokofjeva, Ericha Wolfganga Korngolda,
Ervína Schulhoffa, Pavla Haase, Krzysztofa Pendereckého, Karola Szymanowského,
Pera Nørgårda, Samuela Barbera a dalších.
Z tvorby mladých českých autorů zazní kromě výše uvedeného Slavomíra Hořínky též
skladby Jana Kučery a Pavla Fischera. Díky
žánrovému přesahu do jiných hudebních
oblastí zazní i autoři jako Django Reinhardt,
Cole Porter, Leonard Bernstein, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Chick Corea, Pat Metheny,
David Balakrishnan a Roby Lakatoš.
Přizváním speciálních hostů (např. houslisty Josefa Špačka, pianistů Iva Kahánka, Miroslava Sekery, Renaty Ardaševové
a Davida Marečka, zpěvaček Magdaleny
Kožené, Lucie Špičkové, Ivy Bittové a Dashi,
perkusionisty Martina Opršála, klarinetisty
Wenzela Grunda a dalších hostů) překročí
festival v řadě koncertů rámec kvartetního obsazení a nabídne špičkovou komorní
hudbu pro pět až osm nástrojů, včetně Mendelssohnova Oktetu, Beethovenových a Dvořákových kvintetů a proslulého Chaussonova
koncertu pro housle, klavír a smyčcové
kvarteto. Několik vystoupení bude věnováno
jiným hudebním žánrům, které nicméně již
v minulosti ovlivňovaly klasickou hudbu,
jako např. folklor – jím byly ovlivněny mj.
všechny tři Razumovské kvartety Ludwiga
van Beethovena nebo řada skladeb Antonína
Dvořáka, ale také kvartet Morava bývalého
primária Škampova kvarteta Pavla Fischera.
Ještě blíže k folkloru mají úpravy skandinávských lidových písní v podání Danish String
Quartet, Iva Bittová zazpívá se slovenským
souborem Mucha Quartet lidové písně
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v úpravách Leoše Janáčka a Bély Bartóka
(v aranžmá pro smyčcové kvarteto od významného slovenského skladatele Vlada
Godára). Důležitou roli v programech letošního ročníku festivalu Concentus Moraviae
má též jazz a alternativní hudba. Zpestřením
festivalu bude jeho doprovodný program.
Divadelní spolek Kašpar zahraje svou vlastní
verzi Shakespearova milostného dramatu
Romeo a Julie. Proslulý český shakespearovský specialista prof. Martin Hilský, překladatel kompletního odkazu velkého alžbětince
do češtiny, bude přednášet na téma překladů Shakespearových děl do jazyka hudby.
Letošní ročník festivalu Concentus Moraviae je bezesporu jednou z nejvýznamnějších
evropských přehlídek českých a světových
kvartet posledních desetiletí. Na čtyřech
desítkách koncertů a doprovodných akcí
v rozmezí jednoho měsíce vynikne pestrost
a variabilita tohoto nejslavnějšího ze všech
komorních obsazení a význam, jaký ve světě
zaujímá česká interpretační i skladatelská
kvartetní škola.
Doufám, že se nám podaří s úspěchem
vyvrátit oprávněnost starého otřepaného
vtipu, podle kterého se smyčcové kvarteto
skládá ze čtyř hudebníků: dobrého houslisty, špatného houslisty, bývalého houslisty
a jednoho, co housle nemá rád (a všichni
společně si stěžují na skladatele). Na letošním ročníku uslyšíte samé vzácně vyrovnané
soubory, jimž je společná oddanost dílům
jejich skladatelů.
Aleš Březina, dramaturg
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Out of all the chamber ensembles a string quartet
is the closest to perfection. This music genre,
which has risen from the tradition of the Baroque
trio sonata was defined in the true sense of the
word by Joseph Haydn in his 68 compositions for
this ensemble in the 2nd half of the 18th century.
During his lifetime he was
followed by his great admirers Mozart (23 compositions) and Beethoven (16). Both expressed
their admiration of Haydn by dedicating six of
their quartets to him. Since the time of the composers of the First Viennese School, the pace of
composing quartets has considerably decreased,
with Shostakovich being the great exception in
the 20th century with his fifteen opuses.
A string quartet often became an ideal bearer
of private content: especially worth a mention
are Smetana’s quartet in E minor From My Life
and Leoš Janáček’s quartet No. 2 Intimate
Letters. However, Bohuslav Martinů’s last three
quartets are – to a certain degree – also the
author’s private matter: he dedicated them to
women who played an important role in his
private life. Shostakovich even intended to
dedicate his strongly autobiographical String
Quartet No. 8 to himself, based as it was on his
initials D-S-C-H. He wrote about that to his
friend, the musicologist Glikman: “I reflected
that if I die someday then it’s hardly likely anyone will write a work dedicated to my memory.
So I decided to write one myself.” And with his
typical self-irony he even suggested the wording of the dedication: “Dedicated to the memory
of the composer of this quartet.”
Composers often sought comfort in this
genre. Beethoven dealt with his fatal love disappointment in his String Quartet No. 11 F minor
Op. 95 Serioso. Leoš Janáček reflects his fading
marriage in the first of his two quartets. In the
insecure time of the First World War, Josef Suk
wrote Meditation on the Saint Wenceslas Chorale.

Bohuslav Martinů wrote in a text from 1946,
which was a difficult year for him: “One feels at
home in the quartet, intimate, happy. It’s raining
outside, it’s getting dark but these four voices
do not pay any attention, they are independent,
free, they do whatever they like. Nevertheless
they form a harmonic ensemble, they create
something, some new entity and harmonic
whole: I emphasise that because it is so rare
at this moment in this world.” The content of
Krzysztof Penderecki’s String Quartet No. 3 is
suggested by its subtitle Pages from an Unwritten Diary. On the other hand Beethoven, who
had just recovered from illness, included the
Holy song of thanksgiving of a convalescent to
the Deity in his quartet in A minor and Josef Suk
sang about his happiness in marriage and as
a parent in his String Quartet No. 1 B flat major
Op. 11, in which he included the tune of a lullaby
Sleep, baby.
For the English composer William Walton, the
quartet became an effective remedy in the time
of his composition crisis. During the Second
World War he wrote almost exclusively acoustically grandiose music for propaganda films.
When he decided to return to writing autonomous music for concert halls by the end of the
war, he started composing the String Quartet in
A minor but his work was not easygoing and he
knew very well why it was so: “I’m in a suicidal
struggle with four strings and am making no
headway whatever … I’m afraid I’ve done film
music for too long”.
One of the main reasons for the popularity of
this ensemble is the acoustic compactness of
all the four string instruments. Therefore, in the
year of the 400th anniversary of William Shakespeare’s death we have chosen for the motto of
the whole festival a quotation from his sonnet
number 8: One string, sweet husband to another,
strikes each in each by mutual ordering.

Shakespeare’s verse mentioning “mutual ordering” has suggested itself as a motto all the more
so because this most demanding chamber
ensemble is often compared to marriage.
The important inspirational moment of the
festival is the generally accepted fact that
Czech quartet school has been a world-famous
phenomenon for more than a hundred years. At
the beginning, in 1892, there was the legendary
Bohemian Quartet, which during its forty-yearslong existence played over 4000 concerts in
this country and abroad. Other famous ensembles followed. Those that do not perform any
more include the Smetana Quartet, the Vlach
Quartet and the Novák Quartet. However, Czech
quartets have continued to be exceptionally
successful in the international context. Therefore, we have asked the best ones to perform at
this year’s festival.
An invitation to become the resident ensemble
of the Concentus Moraviae Festival was accepted by the Pavel Haas Quartet, laureate of five
awards of the Gramophone magazine and our
internationally most successful ensemble. Apart
from the beneficiary concert, the ensemble will
perform at five concerts with four different programs. It will also offer three-day master classes
to six selected ensembles. Apart from the leading
Czech ensembles and special festival projects
(e.g. Concentus Moraviae Quartet which was put
together for the festival by the violinist Josef
Špaček), Concentus Moraviae will also present
several leading quartets from abroad, namely
Dover, Modigliani, Van Kuijk, Kodály, Meccore,
Mucha and the Danish String Quartet.
A linking thread of the festival concerts will
be the names and works of William Shakespeare
and Ludwig van Beethoven. Over two thousand
references to music and its magical power
can be found in William Shakespeare’s legacy.
Theatre plays and poems by this universal playwright have inspired directly or indirectly music
composers of all the following periods until the
present day. Therefore we have decided to let
ourselves be inspired by the famous Elizabethan’s legacy even when preparing the dramaturgy. Despite a great number of concerts,
it was not possible to include all the high-quality
quartet works inspired by Shakespeare, e.g.
Britten’s early string quartet Alla quartetto serioso, a series of brilliant characteristic pieces
which were originally supposed to be called
after one sentence from Shakespeare’s Winter’s Tale, “Go play, boy, play”. (Today it is performed in thoroughly revised form under the
title of Three Divertimentos). The main criterion
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of the selection was the unquestionable artistic
quality of compositions, not only their thematic
relevance. Therefore we have resisted including
various rarities reflecting Shakespeare’s work. On
the other hand we are very happy to include works
by Ludwig van Beethoven, Alexander Borodin and
others that were inspired by Shakespeare.
We have taken advantage of the popularity
of Shakespeare’s plays which were used for free
adaptations in the famous musicals West Side
Story and Kiss Me Kate. The patron of the
festival Magdalena Kožená will perform
Cole Porter’s compositions in Juraj Bartoš´s
arrangement with Ondřej Havelka and
His Melody Makers. Other arrangements
of Cole Porter’s and Leonard Bernstein’s
famous songs will be performed by the
Epoque Quartet with the singer Dasha.
It has become a good tradition that the
festival commissions new compositions. This
year two new compositions have been written for
Concentus Moraviae both reflecting Shakespearean themes. Ĺubica Čekovská, a young Slovak
composer who is very successful on an international level, has written A Midsummer Quartet commissioned by the festival. It is inspired
by four characters of Shakespeare’s cheerful
play A Midsummer-Night’s Dream. The author
of the second composition is Slavomír Hořínka,
native from Valašské Meziříčí. His quartet Words
Without Thoughts was inspired by the words
of the fratricide King Claudius in the 3rd scene
of the 3rd act of Hamlet, Prince of Denmark:
“My words fly up, my thoughts remain below:
Words without thoughts never to heaven go.”
We have enhanced the programme of quartet
compositions inspired by Shakespeare with
Nine Shakespeare Songs by Erich Wolfgang
Korngold, who was born in Brno. Commissioned
by the Concentus Moraviae Festival, the piano
accompaniment was arranged for a quartet by the
young Brno composer Martin Wiesner. It will be
performed by the Korngold Quartet and the mezzo-soprano Lucie Špičková as a world premiere.
The popularity of the arrangements of famous
compositions for different ensembles is also testified by the arrangement of Beethoven’s String
Quartet No. 1 in F minor Op. 95 Serioso and
Schubert’s Quartet No. 14 in D minor Death
and the Maiden for a string orchestra by Gustav
Mahler, who was born in Moravia. It will be
performed at the festival final concert by the
Chamber Orchestra of the Czech Philharmonic.
All the most important quartet works by
leading Czech composers will be represented in
the program, confirming the exceptionally high
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and internationally recognised level of quartet
legacy in the works of Bedřich Smetana, Antonín
Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk, Vítězslav
Novák, Bohuslav Martinů and others. The
second thematic line will be the performance
of all sixteen string quartets by Ludwig van
Beethoven. Just as Shakespeare is an eternal
inspiration and benchmark of perfection for
theatre, Beethoven is an equally-key author
in music. His legacy has similarly-universal
importance even in the repertoire of a string
quartet, for which he composed throughout his
life. According to his contemporaries, one of
the compositions is directly related to Shakespeare: the enchanting second movement of his
String Quartet in F major Op. 18 No. 1 (Adagio
affettuoso ed appassionato) was apparently
inspired by the tomb scene in Romeo and Juliet.
Beethoven’s legacy inspired a number of other
composers, apparently most significantly Béla
Bartók. However, even for Martinů one of the impulses to write his String Quartet No. 6 was when
he heard Beethoven’s String Quartet in F major
Op. 135 performed by the Budapest String
Quartet: “This music, so natural, almost casual,
so lively and sincere always hits you. Its simplicity touches us very closely. It makes you think and
you feel strange when you think of the means
we use to get where Beethoven arrives so easily.
Don’t you have the impression we are working
with an amplifier now? We amplify everything,
sound, volume, expression and even emotion.”
Beethoven’s compositions will be performed in
combination with the most significant works of
Czech and world repertoire, including the music
of the second half of the 20th century (Jan Novák,
Miloslav Ištvan, Luboš Fišer, Viktor Kalabis,
Ivana Loudová, etc.). These will be completed
with important works by František Xaver Richter,
Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy,
Johannes Brahms, Ernest Chausson, Béla
Bartók, Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev,
Erich Wolfgang Korngold, Ervin Schulhoff, Pavel
Haas, Krzysztof Penderecki, Karol Szymanowski,
Per Nørgård, Samuel Barber and others. Apart
from aforementioned Slavomír Hořínka, young
Czech composers’ works will be represented by
Jan Kučera’s and Pavel Fischer’s compositions.
Due to the genre overlap with other music fields
the works by Django Reinhardt, Cole Porter,
Leonard Bernstein, Dizzy Gillespie, Miles Davis,
Chick Corea, Pat Metheny, David Balakrishnan
and Roby Lakatoš will also be performed.
Special guests (e.g. the violinist Josef
Špaček, the pianists Ivo Kahánek, Miroslav
Sekera, Renata Ardaševová and David Mareček,

the singers Magdalena Kožená, Lucie Špičková,
Iva Bittová and Dasha, the percussionist Martin
Opršál, the clarinetist Wenzel Grund and
others) have been invited to the festival, which
will therefore exceed the scope of the quartet
ensemble and will offer a top-level chamber
music for five to eight instruments, including
Beethoven’s and Dvořák’s quintets and Chausson’s famous concert for violin, piano and string
quartet. Several performances will be dedicated
to other music genres, that nevertheless influenced classical music in the past, e.g. folklore,
which influenced all three of Ludwig van Beethoven’s Rasumovsky quartets, a number of
compositions by Antonín Dvořák but also the
Morava quartet by Pavel Fischer, the former first
violinist of the Škampa Quartet. The arrangement of Scandinavian folk songs performed by
the Danish String Quartet is even closer to folklore. Iva Bittová will sing folk songs arranged by
Leoš Janáček and Béla Bartók with the Slovak
Mucha Quartet (in the arrangement for a string
quartet by the leading Slovak composer Vlado
Godár). In addition, jazz and alternative music
play an important role in the programme of this
year’s Concentus Moraviae Festival. The festival will also be enhanced by an accompanying
programme. The Kašpar theatre company will
perform its own version of Shakespeare’s love
drama Romeo and Juliet. The famous Czech
Shakespeare expert, Professor Martin Hilský,
who has translated the complete works of the
great Elizabethan into Czech, will give a lecture
about the translation of Shakespeare’s works
into the language of music.
This year’s Concentus Moraviae Festival is
undoubtedly one of the most significant European displays of Czech and world quartets in
recent decades. Within one month, forty concerts and accompanying events will show the
variety and diversity of this the best-known form
of chamber ensembles and the significance of
the Czech quartet school in the field of both
performance and composition.
Hopefully we will succeed in disproving the
old hackneyed joke which says that a string
quartet consists of four musicians: a good
violinist, a bad violinist, a former violinist and
one who does not like violin (and all of them
complain about the composer). This year you
will hear only exceptionally balanced ensembles
that share a common dedication to the composers of the performed compositions.
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Aleš Březina, the dramaturge

∫ Česká tradice smyčcového kvarteta

The Czech tradition of a string quartet

Smyčcové kvarteto se v dějinách evropské
hudby jako historický fenomén objevuje takříkajíc naráz – kolem roku 1760, což by samo
o sobě nebylo nic tak neobvyklého, nebýt toho,
že se stovkami skladeb takřka okamžitě stalo
módou, dosáhlo dvacetiletým vývojem prvého
ze svých vrcholů (Mozart) a zařadilo se trvale
mezi nástrojovou sonátu a symfonii jako jeden
ze tří hlavních projevů instrumentální hudby. Svou technickou i hmotnou přístupností
přitom vycházelo vstříc nejširší amatérské
praxi, skýtajíc hráčům i posluchačům prožitek
ušlechtilé hudby, který byl většině z nich jinak
těžko přístupný.
Z českých skladatelů zaslouží v tomto ohledu mimořádnou pozornost František Xaver
Richter (1709–1789); počátkem šedesátých
let, kdy vydal svou sbírku šesti smyčcových
kvartetů op. 5, působil už dlouho v proslulé
kurfiřtské kapele v Mannheimu. Jeho kvartetní
šestice se objevila takřka současně s prvními
pokusy „kvartetních otců“ Haydna a Boccheriniho; Richter, o celou generaci starší (!),
se v nich projevuje nejen mnohem zraleji,
ale zejména prozíravěji, předpovídaje naráz
a způsobem podivuhodně vyspělým už celou
řadu možností, k nimž překotný vývoj kvartetu
dospěl teprve mnohem později.
Těžko říci, do jaké míry zasáhly Richterovy
objevitelské skladby do začínající kvartetní
praxe v českých zemích; lze však s určitostí
předpokládat, že se v ní odrazila velmi početná
kvartetní tvorba českých skladatelů působících
a vydávaných především ve Vídni, ale také
jinde v zahraničí. Zachované svědectví
o vídeňském domácím kvartetu, v němž si
Dittersdorf, Haydn, Vaňhal a Mozart ve vybrané
společnosti vzájemně přehrávali své novinky,
svědčí nejen o popularitě nového žánru, nýbrž
také o vážnosti, jíž se v něm těšil český živel.
Nepopsatelný požitek z aktivní souhry
v nejpřirozenější hlasové sestavě představoval ovšem jen jednu stranu toho, co hráčům
skýtalo smyčcové kvarteto. Druhou stranou je
paradoxně skutečnost, že právě nejoblíbenější
forma domácího muzicírování se postupně
stala prostředkem nejsložitějších sdělení skladatelova vnitřního života: skladby, jež vznikaly
po tuctech na cizí objednávku, posloucháme
dnes jako milníky, které vyznačují tvůrčí a někdy i životní dráhu svého autora. Rozumí se,
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že většině soukromých amatérských sdružení
zůstávaly tyto náročné souvislosti utajeny; tím
většího významu nabývala vystoupení profesionálních (orchestrálních) hráčů v soukromých
salonech původně šlechtických paláců, později zámožnějších měšťanských domácností.
Právě v prvé půli devatenáctého měšťanského století, která takříkajíc trávila výboje
posledních desetiletí století předchozího, se
zrodila tradice domácích kvartetních souborů.
Rostoucí množství amatérských kvartetistů
soustavně pěstujících klasický repertoár se
stalo podhoubím množících se kvartetních
koncertů a ovšem také profesionálních kvartet
nebo aspoň souborů příležitostně sestavovaných z orchestrálních nebo pedagogicky působících profesionálů. Historicky si lze připomenout proslulé odmítnutí Smetanova prvního
kvartetu, první opravdu geniální české kvartetní
skladby století, Bennewitzovým kvartetem, nebo
potom vznik (1892) a dlouholeté mezinárodní
působení legendárního Českého kvarteta.
Za zmínku však stojí také existence souboru,
který začal Českému kvartetu vydatně konkurovat, totiž kvarteta Ševčíkova (později Ševčíkova -Lhotského) založeného počátkem století
čtyřmi čerstvými absolventy pražské konzervatoře na půdě Varšavské (!) filharmonie: od
svého prvního zájezdu do Ruska (1904) až do
konce svého působení (v roce 1930) hrálo, většinou opakovaně, v deseti evropských zemích
a na Blízkém východě, zajišťujíc pravidelnou
kvartetní frekvenci také na domácí půdě.
Na Moravě se protějškem Českého kvarteta stalo mnohem později (1923) Moravské
(původně Kudláčkovo) kvarteto ze členů operního orchestru Zemského divadla a zároveň
pedagogů nově (1918) zřízené konzervatoře. Jeho koncertní činnost nebyla zdaleka
tak intenzivní jako obou dříve jmenovaných
souborů, ale přinášela profesionální úroveň
kvartetní hry do moravských měst a vyvolala
vlnu tvůrčího zájmu domácích autorů. Do historie se Moravské kvarteto zapsalo spoluprací
s Leošem Janáčkem na obou jeho epochálních
kvartetních skladbách.
Prvním českým kvartetem profesionálním
také existenčně, to jest zaměstnaneckou
smlouvou, bylo Ondříčkovo kvarteto (1921–
1958), které se stalo v roce 1927 souborem
Československého rozhlasu v Praze a jako
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první z českých kvartet poznalo studiový
způsob práce s mikrofonem. To a zejména
pravidelná účast v rozhlasových pořadech
způsobily, že ze všech českých kvartetních
souborů, jež se tak či onak etablovaly v meziválečném údobí, bylo Ondříčkovo kvarteto
ve čtyřicátých letech nejznámější a obecně
považováno za hlavního současného reprezentanta českého kvartetního umění.
Amatérská praxe domácích kvartetních
souborů, rozvinutá ve druhé půli devatenáctého století, se přelila do století dvacátého
a v měšťanských domácnostech se stala společenským pravidlem – na týdenní dýchánky
kultivovaných a od dětství vychovávaných
amatérských hráčů býval podle možností zván
k prvním houslím renomovaný profesionál.
Hudební archivář brněnské Zemské knihovny
Vladimír Telec napočítal v Brně z té doby neuvěřitelných šest desítek takových souborů.
Expanze Hitlerova Německa a následující
druhá světová válka zasáhly do hudebního
života střední Evropy zhoubným způsobem –
zbyly po nich vybombardované nebo rozstřílené koncertní síně, vylidněné orchestry,
devastované pořadatelské zázemí, zničené
mezinárodní kontakty. Velmi pozitivním úkazem se však stal prudký nárůst posluchačského zájmu: ještě v posledních měsících války
chodilo v bombardovaných městech publikum
na koncerty „svých“ umělců mezi dvěma leteckými poplachy, a když pak dozněly poslední
výstřely, začaly si v narychlo opravených
sálech nebo nouzových prostorách doslova
podávat dveře světové interpretační špičky.
Frekvence zahraničních umělců v sezoně
1947/1948 brněnského Besedního domu se
už nikdy neopakovala.
Součástí tohoto obrovského oživení, jež
bylo pociťováno jako začátek nového chápání
hudby, se stal mohutně zvýšený zájem o komorní hudbu, především ovšem o smyčcové
kvarteto. Vznikaly mezinárodní kvartetní soutěže a jejich laureáti se stávali prominentními
hosty tradičních i nových hudebních festivalů.
A budiž řečeno, že mladá a začínající česká
kvarteta v tomto ohledu vykročila způsobem,
jenž udělal z jejich vlasti na řadu desetiletí
příslovečnou kvartetní velmoc.
Vlajkovou lodí tohoto vývoje se stalo
Smetanovo kvarteto. Z původně studentského
domácího sdružení se postupnou výměnou
hráčských osobností a ovšem velmi cílevědomou prací stal brilantně hrající soubor, který
získal v roce 1946 ocenění na soutěži v Ženevě a který si udržel nebo dokonce posílil své

suverénní postavení i po dalších výměnách
hráčů. Na úspěchu Smetanovců se podílelo
několik věcí: především mohli vystupovat jako
autentičtí interpreti fantasticky cenného českého repertoáru, opírajíce se o skladby Smetanovy
a Dvořákovy – a prosazujíce v té době ještě skoro
neznámého Leoše Janáčka; za druhé – hrou
zpaměti, což bylo tehdy novinkou, přicházeli
s mimořádně perfektním a jednotným nastudováním každé skladby; a za třetí – toto nastudování
nesměřovalo jen k obvyklým požadavkům předepsaného hudebního textu, to jest k jednotné
intonaci, dynamice, agogice, tempu a rytmu,
nýbrž ke společnému a naprosto stejně cítěnému
výkladu každé fráze a jejího přesného zařazení
do průběhu skladby. Právě to učinilo ze Smetanovců spolutvůrce nového interpretačního stylu,
který pak ovládl druhou půli století.
Spolubojovníkem Smetanova kvarteta se
v tomto ohledu takřka současně stalo brněnské Janáčkovo kvarteto. Jeho členové, na konzervatoři žáci členů někdejšího Moravského
kvarteta, mohli dík své osobní vyzrálosti už
během svého studia na JAMU vystupovat jako
velmi svébytný soubor osobitě přejímající zejména janáčkovské dědictví svých profesorů.
Kolegiální gesto Smetanova kvarteta, které je
navrhlo k záskoku na vlastní neuskutečnitelný
koncert v Berlíně, jim pak pomohlo k prvnímu
zahraničnímu úspěchu, jenž se stal svého druhu senzací, a Janáčkovci, tehdy ještě členové
Symfonického orchestru kraje Brněnského,
mohli začít se zahraničím.
Třetím ze souborů kvartetní nové vlny se
stalo Vlachovo kvarteto. Založeno roku 1950
působilo pět let celkem nenápadně vyrovnávajíc se s klasickými nesnázemi, jež mu působila
vojenská povinnost, ale pak si v roce 1955 naráz získalo domácí i zahraniční pozornost vítězstvím ve velmi prestižní soutěži v Lutychu,
tehdy největším soutěžním úspěchem, jakého
český soubor dosáhl; tvořily je ostatně hráčsky
i duchovně vyzrálé osobnosti, jež měly jméno
také jako sólisté; díky tomu vynikalo Vlachovo
kvarteto zvláštní zvukovou ušlechtilostí.
Poválečný kvartetní boom ovšem našel ohlas
i v tvůrčí oblasti, v padesátých letech a pak
znovu po roce 1968 bohužel tvrdě kontrolované
ideologicky: komorní hudba, považovaná zprvu
vůbec za bezideovou, se později posuzovala
podle angažovanosti (rudé knížky) svého autora. Přesto se do koncertních programů a rozhlasových pořadů dostala řada kvalitních skladeb, jimiž se výraznější autoři snažili z bažiny
socialistického realismu zapojit do evropského
hudebního dění. Soubor, který se na tuto tvorbu

specializoval, založil už v roce 1945 houslista
Dušan Pandula (Pandulovo kvarteto, Pro arte
moderna, Hábovo kvarteto), ale ve svém nejproduktivnějším údobí hrál od roku 1955 jako
Novákovo kvarteto a zasloužil se o vznik a kvalitní interpretaci četné kvartetní literatury.
Zahraniční úspěchy českých kvartet na prahu druhé půle dvacátého století se staly mohutným impulzem ke vzniku a expanzi nových
souborů: představa nového zájmu evropské
hudební veřejnosti o kvartetní hudbu a možnosti dostat se za hranice přiměla řadu dospívajících muzikantů vzdát se snu o sólistické
dráze a začít soustavně pracovat v souboru.
Z nepřehledného množství takto usilujících
sdružení se jich na výsluní domácí i zahraniční
pozornosti dostalo několik, přece však dost,
aby potvrdilo připomenuté označení českých
zemí jako kvartetní velmoci.
Z pražských lze z této doby aspoň připomenout kvarteta Dvořákovo (od 1951), Talichovo
(od 1962), z mimopražských Ostravské (od 1953),
z brněnských obnovené Moravské (od 1962); právě tento soubor se svým trvalým zájmem o soudobý repertoár stal i v zahraničí respektovaným
protějškem Novákova kvarteta. Proniknout za
hranice představovalo ovšem pro mimopražské
soubory většinou gigantické úsilí navíc: pražské ústřední instituce, jež musely každý výjezd
schválit a potvrdit (a dostat za něj zaplaceno)
jevily nejen okázalý nezájem, ale dopouštěly se
často neuvěřitelných podrazů – od běžné šikany
s pozdním vydáváním cestovních dokladů (soubor, který zmeškal v zahraničí první koncert zájezdu, už nikdy nebyl místní agenturou pozván)
až po vnucování pražského souboru pořadateli
náhradou za smluvený brněnský, který svou
účast údajně odvolal.
Velmi pozitivně se naopak projevila praxe
profesionalizovat prokazatelně kvalitní soubory
jako samostatné součásti orchestrů: Smetanovo v České filharmonii, Janáčkovo a Moravské
v brněnské, Ostravské v Janáčkově, Dvořákovo
v Moravské, Novákovo ve FOKu, Vlachovo v rozhlasu; pro Talichovo bylo zřízeno Hudební studio Praha. Soubory, které vystoupily v sedmdesátých letech a později, už takové štěstí neměly,
ale světová obliba kvartetní hudby a úroveň
české kvartetní školy mezitím postoupily tak
daleko, že se profesionálně začaly uplatňovat
snáze než jejich předchůdci.
Jejich impozantní přehlídkou je letošní
jednadvacátý ročník festivalu Concentus
Moraviae s tématem Shakespeare, Beethoven
a česká kvartetní tradice: na třiceti z jeho
pětatřiceti večerů vystoupí vedle šesti zahra-
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ničních třináct domácích kvartet, česky a abecedně tedy Apollon, Bennewitzovo, Epoque,
Janáčkovo, Miloslav Ištvan, Korngold, Pavel
Haas (rezidenční soubor ročníku), Pražákovo,
Škampovo, Talichovo, Wallingerovo, Wihanovo
a Zemlinského – a mezinárodní Concentus
Moraviae Quartet příležitostně sestavený
houslistou Josefem Špačkem. S Beethovenovým kvartetním dílem, které na festivalu zazní
v úplnosti jako měřítko nedostižné hodnoty,
bude lze srovnávat ukázky mapující vývoj české kvartetní tradice od jejích počátků až po
dnešní dobu (poprvé zaznějí dvě novinky na
shakespearovské téma festivalu); také pět ze
zahraničních souborů provede české skladby
jako připomínku, že se staly už dávno součástí
mezinárodního kvartetního repertoáru.
Jiří Beneš, dramaturg, violista Moravského
kvarteta v letech 1965 – 1992
A string quartet appeared as a historical
phenomenon in the history of European music
all of a sudden around 1760. This would have
been nothing unusual in itself, were it not for
its immediate popularity with hundreds of compositions. During its twenty-year development,
it reached its first climax with Mozart and it was
included between an instrumental sonata and
a symphony as one of the three main manifestations of instrumental music. Due to its technical and financial accessibility, it went towards
a wide range of amateur activities, providing
both players and listeners with the chance to
enjoy noble music, which was otherwise hardly
accessible to most of them.
In this respect, special attention should be
paid to František Xaver Richter (1709–1789).
At the beginning of the 1760s, when he published his collection of, he had already been
working for a long time in the famous electorate
orchestra in Mannheim. His six quartets appeared almost at the same time as the first attempts of the “fathers of the quartet” Haydn and
Boccherini. Richter, who was one generation
older (!), proved to be much more mature and
especially more far-sighted, predicting at once
and in a remarkably mature way the large range
of possibilities which the rapid development of
the quartet achieved much later.
It is hard to say to what extent Richter’s innovative compositions influenced early quartet
practice in the Czech lands. However, it can be
assumed with certainty that it reflected the extensive quartet works by Czech composers who
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lived and published their works in Vienna and
also elsewhere abroad. A documented testimony
about the Viennese home quartet of Dittersdorf,
Haydn, Vaňhal and Mozart, who played their
new compositions in elite society, shows not
only the popularity of the new genre, but also
how much the Czech element was respected.
However, the inexpressible experience of active
harmony in the most natural voice set presented
only one side of what a string quartet offered
the players. The other side was paradoxically
the fact that the most popular form of home
music-making gradually became the means of
expressing the most complex messages of the
composer’s inner life: today we listen to the
compositions that were commissioned in the
dozens as the milestones that mark the creative
and sometimes life career of the author. These
complex connections were obviously hidden
from the majority of amateur ensembles; all the
more important were the performances of professional (orchestral) musicians in the private
salons of noblemen’s residences and later in
the households of wealthier citizens.
In the first half of the 19th century (the citizens’
century), once the turmoil of the last decades
of the previous century had been so-to-speak
digested, the tradition of the home quartet
ensembles was born.
The growing number of amateur quartet players, who were consistently cultivating the classic repertoire, became a breeding ground for
the rising number of quartet concerts. Naturally,
professional quartets or at least ensembles were
occasionally formed from members of professional orchestras or teachers. From the historical point of view, we can remember the famous
refusal to play Smetana´s , the first truly brilliant Czech quartet composition of the century,
by the Bennewitz Quartet, or the foundation
(1892) and long-time work of the legendary
Bohemian Quartet.
Worth mentioning is also an ensemble that
started competing with the Bohemian Quartet,
– the Ševčík Quartet (later the Ševčík-Lhotský
Quartet), which was founded at the beginning
of the century by four fresh graduates of the
Prague Conservatoire at the Warsaw Philharmonic. Since their first tour to Russia (1904)
until the end of their career (in 1930) they repeatedly performed in ten European countries
and in the Far East with regular concerts at home.
The Bohemian Quartet’s counterpart in
Moravia was the Moravian Quartet (originally
the Kudláček Quartet), which was formed
much later (in 1923) by the members of the

Provincial Theatre’s opera orchestra and at
the same time teachers of the newly-founded
Conservatoire (1918). Their concert activities
were much less frequent than the two aforementioned ensembles, but they brought
a professional level of quartet performance to
Moravian towns and they aroused the creative
interest of Czech authors. The Moravian Quartet went down in history due to their collaboration with Leoš Janáček on both of his epochal
quartet compositions.
The first Czech quartet to become fully professional from the financial point of view (with
an employment contract), was the Ondříček
Quartet (1921–1958), which in 1927 became
the ensemble of Czechoslovak Radio in Prague.
It was the first Czech quartet to become acquainted with studio work with a microphone.
Because of that and especially due to their
regular performances on radio programmes,
they became the best-known of all the Czech
quartets that were established during the interwar period. They were generally considered
the main representative of Czech quartet art
of the period.
The amateur practice of home quartet ensembles, which was developed in the second half of
the 19th century, continued in the 20th century,
becoming a social standard in people’s households. When possible, a renowned professional
was invited to play the first violin to these
weekly parties of cultured amateur players,
who had been educated since their childhood.
The music archivist of the Regional Library in
Brno Vladimír Telec counted unbelievable sixty
such ensembles in that period.
The expansion of Hitler’s Germany and the
resulting Second World War struck musical life
in Central Europe in a destructive way – concert
halls were bombed-out or riddled with bullets,
orchestras were understaffed, organisational
infrastructure was devastated and international
contacts were interrupted. However, a sharp increase in listeners’ interest became a very positive phenomenon: even in the last months of the
war, people in bombed towns went to the concerts of their artists between two air raids and
when the last shots died down, leading world
performers were literally streaming in and out of
quickly repaired halls or provisional premises.
In the 1947/1948 season, the frequency of
visits by foreign artists to the concert hall
Besední Dům in Brno reached record levels.
A part of this great revival that was perceived
as, was the sharp increase in interest towards
chamber music, primarily in a string quartet.

International quartet competitions emerged and
the laureates became prominent guests of both
traditional and new music festivals. Let it be
said that young and new Czech quartets started
with a bang in such a way which made their
country a proverbial.
The Smetana Quartet became the flagship of
this development. Through gradual changes in
members and due to very purposeful work, the
originally student home group became a brilliant ensemble which was awarded at a competition in Geneva in 1946 and which kept or even
strengthened its dominant position even after
further changes in the players. The success
of the Smetana Quartet was caused by several
reasons: first of all, they could perform as the
authentic interpreters of an immensely valuable Czech repertoire based on Smetana’s and
Dvořák’s compositions – and promoting Leoš
Janáček, then almost unknown. Secondly they
played by heart, which was a novelty then.
They came up with a perfect and united rendition of every composition. Thirdly, this rendition
did not focus only on the usual requirements
of prescribed music text, i.e. unified intonation,
dynamics, agogics, tempo and rhythm, but on
a common and utterly equally-perceived interpretation of each phrase and its precise placement in the course of the composition. This
made the Smetana Quartet co-creators of
a new interpretation style which dominated
the second half of the century.
Almost at the same time, the Janáček Quartet
from Brno became the Smetana Quartet’s fellow fighter. Its members, students of the former
Moravian Quartet’s members at the Brno Conservatoire, could present themselves as a very
distinctive ensemble due to their personal
maturity already during their studies at the
Janáček Academy of Music and Performing Arts
in Brno, taking over especially Janáček’s legacy
from their professors. A friendly gesture of the
Smetana Quartet recommending the Janáček
Quartet to stand in for them at a concert in Berlin brought them success. The concert became
a sensation of its kind and the Janáček Quartet
members, who were then also members of the
Symphonic Orchestra of the Brno region, could
start touring abroad.
The third ensemble of the new quartet wave
was the Vlach Quartet. It was founded in 1950
and for five years it worked unnoticed, dealing
with the usual difficulties – of nearly all starting
players and ensembles – caused by obligatory
military service. However, in 1955 it caught
people’s attention both at home and abroad

∫ 26

CONCENTUS MORAVIAE

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

when they won a prestigious competition
in Liège. They had the greatest success in
a competition of any Czech ensemble. After
all, the quartet members were matured personalities, both musically and intellectually, who
had already gained success as soloists, due
to which the Vlach Quartet excelled in special
acoustic refinement.
The post war quartet boom also found a response in the creative field. However, in the
1950s and then again after 1968 it was firmly
controlled by At the beginning, chamber music was considered and later it was judged according to the author’s to Communist ideology
(“Red Book”). Nevertheless, a number of highquality compositions by authors who were
trying to join mainstream European music life
from the bog of socialist realism, found its way
to concert and radio programmes. The ensemble, which specialized in these compositions,
was founded by the violinist DušanPandula in
1945 (the Pandula Quartet, Pro Arte Moderna,
Hába Quartet), but in its most productive period from 1955 it played under the name of the
Novák Quartet. It contributed to the creation
and high-quality interpretation of various Czech
quartet literature.
The success of Czech quartets abroad
at the beginning of the second half of the
20th century initiated a powerful impulse to
establish and expand new ensembles: the new
interest of European music audiences in quartet
music and the possibility of travelling across
the borders (which was nearly impossible for
common citizens after February 1948) made
a number of young musicians give up their
dreams about a solo career and start working
continuously in an ensemble. Out of the vast
amount of these striving ensembles, only a few
found their way to attract attention at home and
abroad. However, it was enough to prove the
aforementioned designation of the Czech lands
as a quartet superpower.
Worth mentioning are the Dvořák Quartet
(from 1951), the Talich Quartet (from 1962)
in Prague, the Ostrava Quartet (1953) and
in Brno the renewed Moravian Quartet (from
1962), which became a respected counterpart
to the Novák Quartet also abroad due to its continuous interest in a contemporary repertoire.
However, the ensembles outside Prague had
to make huge efforts to cross the borders: the
central institutions in Prague, which had to approve and confirm every trip abroad (and to get
money for it), showed an ostentatious lack of interest and sometimes also played foul tricks –
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from common bullying when travel documents
were issued late (the ensemble that missed the
first concert abroad was never invited by a local concert agency again) to making the organiser accept an ensemble from Prague instead of
the previously agreed one from Brno, which
allegedly cancelled its participation.
On the other hand, the practice of establishing high-quality ensembles as professional
independent members of orchestras proved
to be very positive: the Smetana Quartet in the
Czech Philharmonic, the Janáček and Moravian quartets in the Brno Philharmonic, the
Ostrava Quartet in the Janáček Philharmonic,
the Dvořák Quartet in the Moravian Philharmonic, the Novák Quartet in the Prague
Symphony Orchestra, the Vlach Quartet in
the Radio and the Music Studio Prague was
established for the Talich Quartet. Ensembles
founded in the 1970s and later were not so
lucky. However, the popularity of quartet music and the level of the Czech quartet school
advanced to such a level that it was easier
for them to find their way than it had been for
their predecessors.
This year’s 21st Concentus Moraviae festival
with the theme Shakespeare, Beethoven and
the Czech quartet tradition presents an
impressive display of these ensembles:
six foreign and thirteen Czech quartets will
perform at thirty out of thirty-three concerts,
i.e. (in alphabetical order) Apollon, Bennewitz,
Epoque, Janáček, Miloslav Ištvan, Korngold,
Pavel Haas (resident ensemble of the festival),
Pražák, Škampa, Talich, Wallinger, Wihan and
Zemlinsky – and the international Concentus
Moraviae Quartet set up by the violinist
Josef Špaček for this occasion. Together with
Beethoven’s complete quartet works that will
be presented at the festival, it will be possible
to compare samples mapping the development of the Czech quartet tradition since
their beginnings(two new compositions on
Shakespeare’s theme will be performed for
the first time). Five ensembles from abroad will
perform Czech compositions to remind us that
they have been a part of international quartet
repertoire for a long time.
Jiří Beneš, the dramaturge, viola player
of the Moravian Quartet 1965 – 1992
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Smyčcové kvartety
v díle Ludwiga van
Beethovena
∫
String quartets
in Ludwig van
Beethovens work
Počet Beethovenových smyčcových kvartetů
se udává číslem šestnáct; kromě toho existuje
ještě půltucet dodatečně objevených skladeb,
pocházejících prý ještě z bonnského údobí
(Beethovenovo autorství zde ovšem není nesporné) a autorský kvartetní přepis vlastní
klavírní sonáty (v E dur op. 14 č. 1) z roku
1801, avšak skutečnou ryzost, velikost
a neopakovatelnou ucelenost Beethovenova
kvartetního odkazu představuje právě oněch
šestnáct skladeb v desíti opusových číslech;
jejich sled je zároveň nejsouvislejším, nejvýmluvnějším a nejvíc vzrušujícím svědectvím
o skladatelově lidské i tvůrčí pouti.
První šesticí kvartetů, zahrnutou pod opusové číslo 18 a věnovanou knížeti Lobkovicovi, dovršil sotva třicetiletý Beethoven právě
na přelomu století přípravné údobí svého
tvůrčího zrání a vykročil na vlastní stezku,
po níž před ním ještě nikdo nekráčel. Smyčcový kvartet jako typ i jako forma je v opusu
18 na nejvyšší úrovni, k jaké ho dovedlo osmnácté století: původně nenáročný tvar domácí
hudby, určený diletantskému muzicírování,
vyspěl během necelého půlstoletí v pěstěný
umělecký projev, nesoucí všechny znaky
osobní výpovědi, aniž by se ovšem odcizil
své původní intimní atmosféře.
Jinak je tomu už v dalším, třídílném
Beethovenově kvartetním cyklu (opus 59,
věnovaném knížeti Razumovskému, z roku
1806): kvarteto je v něm prostředníkem složitého subjektivného sdělení, protějškem
k „objektivně“ formulované symfonii. Změny
v tvaru a poslání skladby se ovšem nesetkaly s porozuměním u hudební veřejnosti, jež
předtím tak nadšeně přijala Beethovenova
prvá kvartetní díla; skladatel však objevil
v kvartetu možnosti citlivého a složitého
vnitřního záznamu, jaké mu nemohl poskytnout žádný jiný obor. Stanovil tak už definitivně nové poslání komorní hudby v novém
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století a zároveň určil kvartetu jeho výsadní postavení.
Kvartet se pak v jeho díle objevuje vždy jako
řešení vnitřní krize: v roce 1809 značí opus 74
(v Es dur, Harfový) životodárný návrat k tvorbě
po ochromení vyvolaném napoleonskou okupací Vídně (ta ovlivnila všechen Beethovenův
další život víc, než se na první pohled zdá);
o rok později pak zaznamenává opus 95
(v f moll, Serioso) Beethovenovo dramaticky
vůbec nejsevřenější dílo, hluboký otřes
z posledního milostného zklamání.
Posledních pět kvartetů z let 1824–26
patří k Beethovenovu pozdnímu údobí, onomu
tajemnému a nečekanému vzplanutí tvůrčích
sil po řadě „psích let“ úpadku a deprese;
po gigantických vzepětí Deváté symfonie
a Slavnostní mše píše stárnoucí a nemocný,
vždy však znovu povstávající a neporazitelný
bojovník Beethoven ještě tři, čtyři, pět obrovských kvartetních skladeb, vlastně šest opusových čísel (127, 130–133 a 135, když nahradí
závěrečnou fugu v jednom z nich novou finální
částí a opatří ji samostatným číslem), jako
své poslední poselství, stěží už srozumitelné
rozpravy s věčností o životě a smrti, stále se
obnovující závazek pro každou další generaci
interpretů a posluchačů, to nejvýznamnější,
co kdy bylo v komorní hudbě vytvořeno.
Jiří Beneš, dramaturg, violista Moravského
kvarteta v letech 1965 – 1992
The number of Beethoven’s string quartets is
regarded as sixteen. Moreover, there are half
a dozen compositions discovered later, written
maybe during the Bonn period (although
Beethoven’s authorship is disputable) and
his own arrangement of a piano sonata
(in E major, Op. 14, No. 1). Nevertheless the
real purity, magnificence and uniqueness of
Beethoven’s quartet work is represented by
the sixteen compositions in ten opus numbers.
Their sequence are at the same time the most
continuous, expressive and the most exciting
testimony to the composer’s human and creative pilgrimage.
The first six quartets, assigned to opus
No. 18 and dedicated to prince Lobkowitz, were
finished by Beethoven, who was barely thirty
years old, at the turn of the century when he
set off on a path nobody had walked on before.
A string quartet as a type and a form reached
the highest level in opus No. 18 due to its
development throughout the 18th century:
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originally aneasy form of home music intended for home amateur music-making was developed into a cultivated artistic expression
with all the characteristics of a personal
statement without losing thegenuine,
intimate environment and the delight in
purposeful harmony.
Beethoven’s following three-part quartet
cycle (dedicated to Prince Rasumovsky,
from 1806) is different: a quartet is a mediator
of a complex subjective message – the counterpart to ”objectively” formulated symphony.
Changes in form and the message of the
composition did not find understanding
among music audiences, who had accepted
Beetho-ven’s first quartet works with excitement. However, the composer discovered
thepossibilities of a sensitive and complex
inner record which no other field could provide. Thus, he definitely established a new
message for chamber music in a new century,
while at the same time establishinga privileged place for the quartet.
Moreover, the quartet always appears in his
work when solving his inner crisis: in 1809 the
quartet Op. 74 (in E flat major “Harp”) marks his
life-giving return to work after the paralysation
caused by Napoleon’s occupation of Vienna
(this event influenced the whole of Beethoven’s coming life more than may seem at first
sight). A year later he wrote Op. 95 (in F minor
"Serioso"), which is Beethoven’s most dramatically-clenched work due to the deep shock
caused by his latest disappointment in love.
The last five quartets from 1824–26 belong
to Beethoven’s late period, that mysterious
and unexpected outburst of creative power
after a few miserable years of decay and depression. After the gigantic effort of the and
the ageing and ill, but always bouncing back
and invincible fighter Beethoven wrote three,
four, five more great quartet compositions.
This actually consisted of six opus numbers
(127, 130–133 and 135, when he replaced
a final fugue in one of them with a new
final part and marked it with an independent
number). This was his last message of barelyunderstandable discourse with eternity about
life and death, an ever-renewing commitment
for every following generation of interpreters
and listeners and therefore the most significant
work of chamber music ever written.
Jiří Beneš, the dramaturge, viola player
of the Moravian Quartet 1965 – 1992
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∫ Zamyšlení celoživotního posluchače
nad Beethovenovými kvartety

Bezmála dvě století už Beethovenovy
smyčcové kvartety z mnoha dobrých důvodů
fascinují posluchače, interprety i kritiky.
Již první kompozice jeho rozsáhlého souboru
mají velmi vysokou úroveň, i když každý následující kvartet je ještě cennější – i kdyby
Beethoven zemřel už po vydání opusu 18,
byl by považován za pozoruhodného skladatele. Myšlenka postupného zlepšování
zapadala do kontextu romantických představ
devatenáctého století; v té době se zdálo,
že lidstvo neodvratně směřuje k dokonalosti.
Trvání této iluze ovšem ukončil rok 1914.
Krveprolití první světové války, následované
hrůzami holocaustu čtyřicátých let dvacátého století, vrhlo na lidský „pokrok“ značně
nelichotivé světlo.
Beethovenovy kvartety se však i nadále
držely v popředí zájmu, ať už jako povzbuzení
pro myslitele formátu Alberta Einsteina a Isaiaha Berlina nebo inspirace zásadních skladatelů Michaela Tippetta a Dmitrije Šostakoviče
či spisovatelů, jako jsou Virginie Wolfová,
Aldous Huxley a Samuel Beckett. Jejich vznešené melodie, složitý tematický vývoj a kontrapunktická komplexnost se vryly do podvědomí jak dozorcům v koncentračních táborech,
tak obětem plynových komor. Poslední myšlenka mnohých vojáků umírajících na bitevních
polích patřila Beethovenově hudbě. Horolezci
dosahovali nejvyšších vrcholů hnáni silou
těchto Everestů komorní hudby.

ansámbly technický problém. Všech šest
kvartetů vnáší novou energii do formátu klasického kvartetu, který Beethoven podědil
po Haydnovi a Mozartovi. Skladateli se na
ploše dvou desítek vět podařilo dosáhnout
neuvěřitelné rozmanitosti a jejím vrcholem
je závěrečná věta kvartetu B dur La Malinconia, která vyžaduje od hudebníků podobné
soustředění jako autorovy pozdní kvartety.
Kvartet c moll nemá pomalou větu. Místo ní
nám Beethoven předkládá scherzo a menuet
a z dobových dokumentů je doloženo, že mu
při provozování jeho hudby záleželo na dodržování všech předepsaných repetic. Menuet
má repetici vyznačenu po triu, a v doslovu
ke skladbě Beethoven navíc píše: „La seconda volta si prende il tempo più allegro.“
Zdá se mi tedy jednoznačné, že si Beethoven
přál, aby byl menuet po triu zahrán dvakrát, podruhé ve vyšším tempu. Nikdy jsem
nepochopil, proč bývají menuety a scherza
po triu hrány pouze jednou.

Rané kvartety
Šestice kvartetů z opusu 18, napsaných
v letech 1798–1800 a vydaných v roce 1801,
nikdy nepředstavovala pro profesionální

Tempa Beethovenových kvartetů
Kontroverzi vyvolala Beethovenova obhajoba tehdejší novinky – metronomu. Dva
významní primáriové smyčcových kvartet
minulého století, Rudolf Kolisch a Adolf
Busch, kladli velký důraz na přesná tempa,
ale každý s rozdílným přístupem. Pokud jde
o Kolische, měl jsem možnost slyšet pouze
záznam rozhlasové nahrávky opusu 95 v podání jeho Pro Arte Quartet z roku 1947.
Interpretace je dosti strohá, nepružná
a málo citová. Legendární Busch Quartet
naopak nachází při stejném tempu prostor
pro jemnější nuance, cit i lidskost. Musím
přiznat, že podle mě byl Adolf Busch tím nejlepším interpretem Beethovenových kvartetů.
Jeho vizionářská intenzita nebyla dosud překonána a málokdo je schopen docenit autorovy vtipy tak, jako právě Busch. Bez smyslu pro
humor je opravdu těžké, ne-li nemožné, být
vynikajícím interpretem Beethovena.
Obecně hrál Busch rychlé věty rád velmi
rychle a pomalé velmi pomalu. Byl hrdý na
to, že jeho spoluhráči byli v rychlých pasážích schopni dosáhnout temp, která Beethoven požadoval. Badatelé vám potvrdí, že ve
skladatelově době byl pojem „pomalá věta“
neznámý a že široká škála temp, již můžeme
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slyšet na starých nahrávkách, je v podstatě
výsledkem romantických iluzí. Tolik teorie,
ale vezmeme-li v potaz hlubokou spiritualitu, které Busch se svými kolegy dosahoval
v adagiích, nelze najít zálibu v poslechu
odtažitých interpretací souborů jako
LaSalle Quartet.
Kvartety středního období
Tempa a repetice hrají zásadní roli také
u pěti kvartetů středního období. Na tři
z opusu 59, věnované knížeti Razumovskému, navazuje op. 74 „Harfový“ a op. 95
„Serioso“. Také v těchto mistrovských dílech z let 1805–1810, ve kterých dosáhnul
Beethoven svého tvůrčího vrcholu, považoval podle mého názoru autor dodržování
repeticí za důležité. Například u druhého
„Razumovského“ by se vynechání druhé
repetice podobalo demolici jednoho křídla
majestátního paláce a rozsáhlé schéma repeticí ve scherzu vyžaduje jejich soustředěné dodržování také všude jinde. Mluvíme-li
o tempu, pomalejší věty by měly být „zpívány“ s delikátností bel canta, zatímco rychlé
věty všech pěti skladeb vyzní nejlépe, je-li
tempo pečlivě dodržováno. Důležitost výše
zmíněného je zásadní ve fugovém finále třetího „Razumovského“ a v úvodní větě op. 95.
Beethoven psal často stručná a koncentrovaná díla, která se stala pomyslným odrazovým můstkem skladatelova dalšího vývoje.
Na relativně malé ploše se zde odehrává
vnitřní zápas, který je s Beethovenovými
skladbami často spjatý, tentokrát je ale
dramatičtější a obsahuje záblesky vizionářských vítězství pozdních kvartetů. Interpretace vyžaduje mimořádné soustředění.
Hudebníci musí mnohdy vystačit s nemnoha
notami, a přece na nich vystavět celý příběh.
Interpretům by nemělo uniknout, že kóda
uzavírající finále je prostě geniální, jakoby
se Beethovenovo zamračené čelo najednou rozjasnilo.
Pozdní kvartety
Je všeobecně známo, že Beethovenovy
pozdní kvartety patří k vrcholům literatury
pro smyčcová kvarteta. Čtyři výrazná díla
označená opusovými čísly 127, 130, 131
a 132 zaměstnávala skladatele ve zhruba
stejné době. Jsou tedy v mnoha ohledech
tematicky propojena, i když každé z nich nahlíží na problém hudební formy z jiného úhlu.
Op. 127 je navenek strohým čtyřvětým dílem,
byť velkého rozsahu; op. 130 je v podstatě
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serenáda, až na to, že takovou serenádu
nikdo neslyšel nikdy předtím ani potom,
op. 131 je plynule ubíhající skladba, která
navzdory rozdílnosti použitých prvků obsahuje jistou nevyhnutelnost, která ji pohání
od klidného začátku až k hrdinskému závěru.
Čtveřici uzavírá formálně snad nejzvláštnější
skladba, op. 132 s výjimečnou pomalou
větou – Heiliger Dankgesang – střídající se
s extatickými chorálními pasážemi a mezihrami připomínajícími dionýské šílenství.
Nad všemi čtyřmi skladbami se vznáší duch
smrti: střední část Cavantiny z op. 130 vháněla slzy do očí i samotnému Beethovenovi;
skladatel zde zdá se zahlédl svůj neodvratný
konec, když nechal první housle vznášet
se nezávisle nad ostatními nástroji způsobem, který zachycuje nadpozemský zážitek.
A je-li pomalá věta op. 132 díkem za uzdravení, víme, že tato úleva může být pouze
dočasnou – závěrečný chorál zpívá až příliš
zřetelně o duši unikající do nebe. Slyšet je
zahořklost a dokonce i šílenství, rezonující
v některých náhlých přechodech pozdních
kvartetů. Je tu ironie a v některých bizarních
kadencích prvních houslí víc než jen náznak
satiry. Více než kdykoliv předtím odhaluje
Beethoven v těchto čtyřech největších dílech posluchačům svou složitou a rozporuplnou povahu.
Na závěr, jako jakousi kódu, nabízí Beethoven zjevně drobnější op. 135, který by mohl
být považován za další kompaktní dílo,
ve kterém skladatel sumarizuje své dosavadní
poznání. Ale op. 135 je ošidný: ve skutečnosti je totiž o smrti. Jeho zvláštní finále je
vtipem, který má jednou provždy udělat tečku
za všemi autorovými vtipy. Dělá si legraci,
nebo je vážný? Hudba sama balancuje na ostří nože, takže posluchač neví, má-li se smát,
nebo plakat. Dokonce i osud si zavtipkoval,
protože Beethovenův další, úplně poslední
kus pro smyčcové kvarteto se stal náhradním
finále opusu 130: původní finále, ta apokalyptická Velká fuga, se mnohým dobovým
posluchačům zdála příliš arogantní. Beethoven tedy fugu zaměnil za víceméně neškodné
Allegro, aby zaoblil ostré hrany své serenády.
I toto Allegro, pokud není hráno příliš rychle, však v sobě skrývá démony stahující je
do pekla.
Tully Potter, britský hudební publicista,
autor biografie o primáriovi Busch Quartet
Adolfu Buschovi a řady článků o smyčcových
kvartetech a díle Ludwiga van Beethovena
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∫ A Lifetime Listener’s Thoughts
on the Beethoven Quartets
There are good reasons why Beethoven’s string
quartets have fascinated audiences, players
and critics for almost two centuries. The cycle
begins at a very high level – had Beethoven
died after publishing Op. 18, we would still
consider him a significant composer – and it
improves steadily as it proceeds. This idea of
gradual improvement fitted in well with the Romantic notions of the nineteenth century, when
it seemed that the human race was steadily
working towards perfection. Of course, this
illusion lasted only until 1914: the slaughter in
the trenches of the Great War, followedby the
Holocaust of the 1940s, threw mankind’s
‘progress’ into question.
Yet Beethoven’s quartets sailed serenely
onward, stimulating thinkers such as Albert
Einstein and Isaiah Berlin, inspiring composers such as Michael Tippett and Dmitri Shostakovich and writers such as Virginia Woolf,
Aldous Huxley and Samuel Beckett. Their
sublime melodies, intricate arguments and
contrapuntal complexities haunted the consciousness of concentration camp guards as
well as gas chamber victims. Soldiers died in
battle with this music on their minds. Mountaineers climbed to great peaks with these
Everests of chamber music urging them on.
The Early Quartets
Beethoven’s six Op. 18 quartets, written in
1798–1800 and published in 1801, have never
presented great difficulties to professional ensembles. We know they were the fruit of much
endeavour, as an earlier version of the F major
survived quite by chance. All six quartets
bring a new forcefulness to bear on the Classical quartet outline that Beethoven inherited
from Haydn and Mozart; and he achieves
an enormous variety among the two dozen
movements, culminating in the strange finale
of the B flat, La Malinconia, which demands
the kind of concentration from the players
that we associate with the late quartets.
The C minor has no slow movement. Instead
Beethoven gives us a Scherzo and a Minuet,
and incidentally provides evidence that,
at this stage, he expected a full complement
of repeats when his music was played.
The Minuet has the usual repeat sign after
the Trio, but in addition Beethoven writes:
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‘La seconda volta si prende il tempo più
allegro.’ It seems clear to me that Beethoven
wanted the Minuet played twice after the
Trio, with the tempo increased on its second
appearance. I have never understood the convention by which Minuets and Scherzos are
played only once after their Trios.
Tempi in Beethoven’s Quartets
Controversy has raged over Beethoven’s
espousal of the then-newfangled metronome.
Two notable quartet leaders of the last century, Rudolf Kolisch and Adolf Busch, paid
a great deal of heed to the metronome marks
but took different attitudes. As regards
Kolisch, I have heard only a 1947 broadcast of
Op. 95 with the Pro Arte Quartet of Madison,
Wisconsin. It is a rather brusque, inflexible,
unfeeling reading; and the legendary Busch
Quartet recording finds room for much more
nuance, sensitivity and humanity, at virtually
the same tempi. Here I must say that, for me,
Adolf Busch was the greatest performer of the
Beethoven quartets. His visionary intensity
has not been equalled, and few have matched
his appreciation of Beethoven’s jokes –
it is difficult, if not impossible, to be a great
Beethoven interpreter without having a sense
of humour. So it is worth considering Busch’s
theories and attitudes.
In general, Busch liked to play fast movements very fast and slow movements very
slowly. He was proud of the fact that he and
his quartet colleagues often approached or
matched Beethoven’s metronome marks in
fast movements. Scholars will tell you that
there was no such thing as a slow movement
in Beethoven’s time, and that the very broad
tempi heard on old recordings are Romantic
illusions. They may be quite correct in saying
this, in theory. The trouble is that, when you
have heard the deep spirituality that Busch
and his colleagues achieve in the Adagios,
it is impossible to listen to the clear-eyed,
detached readings of, say, the LaSalle Quartet.

and the ‘Serioso’, Op. 95. In these masterpieces of 1805–10, which find Beethoven at his
peak, I am convinced that the composer wanted all of his repeats to be taken. The proof lies
in the First ‘Rasumovsky’, where he appears
to be taking us into an exposition repeat but it
turns out to be a false repeat. This leads me to
think that where he did mark a lot of repeats,
as in the Second ‘Rasumovsky’, every single
one of them should be played – to omit the
second repeat in the opening movement is
akin to demolishing a wing of a great stately
palace, and the lavish repeat scheme in the
Scherzo demands a full complement of repeats elsewhere. As for tempi, while the slow
movements should be ‘sung’ with a bel canto
delicacy, the faster movements of all five
works should be kept up to tempo. This is especially crucial in the fugal finale of the Third
‘Rasumovsky’ and in the opening movement
of Op. 95.
Beethoven often wrote a brief, concentrated work as a sort of stepping stone to
a new leap forward, and Op. 95 fulfils this role
in relation to the late quartets. Here, within
a relatively brief span, the sense of struggle
inherent in so much of Beethoven’s work is
dramatised and the visionary victory of the
late quartets is glimpsed. It demands playing of exceptional concentration: the players
are often given only a few notes in which to
make their points – think of Florestan’s aria in
Fidelio. But performers should note that the
coda to the finale is actually quite genial, as
if the furrows on Beethoven’s brow have
suddenly disappeared.

The Middle Period Quartets
Tempi and repeats become crucial when
we approach the five quartets of the middle
period, the three of Op. 59 dedicated to
Count Rasumovsky, the ‘Harp’, Op. 74,

The Late Quartets
By common consent Beethoven’s late quartets represent the peaks of the string quartet
literature. The four massive works with the
opus numbers 127, 130, 131 and 132 occupied
the composer at about the same time; they are
often thematically interlinked and they each
look at the problem of musical form in a new
way. Op. 127 is outwardly a straightforward
four-movement work, only on a vast scale; Op.
130 is like a serenade, except that such a serenade has never been heard before or since;
Op. 131 plays continuously and, despite the
diversity of its elements, has an inevitability
about it which drives it on from its slow, questing beginning to its heroic end; and Op. 132
is perhaps formally the strangest of all, with
its extraordinary slow movement – the Heiliger
Dankgesang – alternating ever more ecstatic
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chorale passages with interludes of Dionysian
frenzy. Over all four works looms the spirit of
Death: in the central section of the Cavatina
of Op. 130, which used to make Beethoven
himself weep, the composer seems to be facing
the prospect of his dissolution head-on, as the
first violin (beklemmt or choked up) floats free
of the other instruments in the manner of an
out-of-body experience. And if the slow movement of Op. 132 is a thanksgiving for delivery
from sickness, we know that it can be merely
a temporary release – the final chorale section
sings only too clearly of a soul soaring up to
heaven. There is bitterness, too, even savagery
in some of the sudden transitions in these late
quartets. There is irony, there is poignancy –
and in some of the bizarre cadenzas for the
first violin there is more than a touch of satire.
Throughout the Busch interpretations of the
late quartets the trills – vital in music of Beethoven’s last period – are touched in with the
grace of a belcanto singer, taking their place in
the overall line without having too much attention drawn to them. Yet Busch also believed
that performances should be taken to extremes
– there should be no ‘playing safe’. In the four
biggest works, as never before, Beethoven
bares his complex and contradictory nature
to his listeners.
And then, like a coda, he offers the apparently smaller-scale Op. 135, which could at first
glance be yet another of those compact works
with which Beethoven so often summed up his
achievement, before taking another step into
the unknown. Yet this Op. 135 is deceptive:
it too turns out to be about Death. Its strange
finale is the joke to end all Beethoven jokes.
Is he being comic or serious? The music itself
is so beautifully balanced on a knife-edge that,
as with a passage of Ibsen dialogue, the listener hardly knows whether to laugh or cry. Even
then, fate had another joker to play, as Beethoven’s last piece for string quartet turned out
to be a substitute finale for Op. 130: the original finale, the apocalyptic, monumental Grosse
Fuge, had seemed too overbearing for some
contemporary listeners. In place of the Fugue,
Beethoven proposed an outwardly harmless
Allegro to round off his serenade. And yet, if it
is not played too quickly, even this Allegro can
be heard to have demons dragging it down.
Tully Potter, British musical journalist,
writer of biography of Adolf Busch and
articles on string quartets and works
by Ludwig van Beethoven
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PAVEL HAAS QUARTET
rezidenční soubor 21. ročníku festivalu
Concentus Moraviae

út 26 01 Brno

Besední dům, 19:00 hod.
PAVEL HAAS QUARTET
IVO KAHÁNEK / klavír
Dmitrij Šostakovič, Antonín Dvořák

st 01 06 Mikulov

zámek, 19:00 hod.
Slavnostní zahajovací koncert
PAVEL HAAS QUARTET
DOVER QUARTET
Ludwig van Beethoven,
Felix Mendelssohn Bartholdy

so 04 06 Kyjov

Dům kultury,19:30 hod.

ne 05 06 Retz

so 25 06 Žďár nad Sázavou

zámek, 19:30 hod.
PAVEL HAAS QUARTET
Ľubica Čekovská, Dmitrij Šostakovič,
Bedřich Smetana

ne 26 06 Boskovice

Zámecký skleník, 19:30 hod.
PAVEL HAAS QUARTET
MARTIN OPRŠÁL / bicí nástroje
Pavel Haas, Sergej Prokofjev

út 21 06 – čt 23 06 Moravský Krumlov
zámek
mistrovské kurzy členů
PAVEL HAAS QUARTET
pro smyčcová kvarteta

Dominikánský kostel, 19:30 hod
PAVEL HAAS QUARTET
Bohuslav Martinů, Leoš Janáček,
Antonín Dvořák
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∫ Rozhovor Aleše Březiny
se členy Pavel Haas Quartet,
Praha 06 04 2016
ALEŠ BŘEZINA: Jak se vám podařilo najít ve vašem
nabitém programu čas na letošní rozsáhlé hostování
na festivalu Concentus Moraviae?
PAVEL HAAS QUARTET: My jsme se zpočátku trochu bránili, protože náš kalendář je opravdu velmi
plný. David Dittrich nám ale odvážné festivalové
plány představil a my se shodnuli, že se pokusíme
udělat vše pro to, abychom prostor našli. S tak jednoznačně zaměřenou akcí, jakou je letošní Concentus Moraviae, jsme se totiž zatím nesetkali; takové
soustředění na smyčcové kvarteto je absolutně
výjimečné. Festival nám vyšel maximálně vstříc
ohledně termínů a programů, a tím pádem se podařilo naplánovat rezidenci v nebývalé šíři. Je pro nás
velkou ctí a zároveň výjimečnou příležitostí objevit
se před českým publikem na pěti koncertech. Těšíme se, že si společně s posluchači užijeme všechny
ty úžasné kvartetní barvy.
AB: Pro festival Concentus Moraviae připravujete
čtyři radikálně odlišné programy a během necelého
jednoho měsíce představíte obrovský repertoárový
záběr. Co výběr repertoáru ovlivnilo?
PHQ: Naší zásadou je hrát skladby, které se nám
líbí, a jsme zvyklí obsáhnout rozsáhlý repertoár.
Tématem festivalu je Beethoven a česká hudba,
a tak skladba programů vznikla v domluvě s oběma
dramaturgy v podstatě spontánně. Jsme moc rádi,
že můžeme zahrát Pavla Haase, ale neobešli bychom se bez Dvořáka, Smetany, Martinů, Janáčka.
A jako úplně první skladba na zahájení festivalu
zazní Beethovenův op. 95 Serioso, skladba velice
komplexní a intenzivní.
AB: Na festivalu Concentus Moraviae zazní také
premiéra skladby Ľubici Čekovské. Proč právě
tato slovenská skladatelka?
PHQ: První impuls přišel od festivalu, Ľubica byla
zmíněna mezi řadou dalších možných skladatelů,
kteří by pro tento ročník festivalu mohli napsat
kvartetní novinku. My jsme si to nechávali projít
hlavou, ale rozhodnutí bylo vlastně osudové.
Po návratu z Austrálie jsme nakupovali v bratislavské IKEA a k Veronice se přitočila sympatická
černovláska a představila se jako Ľubica Čekovská.
Řekla, že zná naše nahrávky a velmi ráda by pro nás
něco napsala. A tím pádem to vlastně bylo vyřešené
a zpečetěné.
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AB: Říká se, že soužití kvarteta je náročnější
než manželství. Je to tak?
PHQ: Stejně jako v každém jiném vztahu je třeba
mít štěstí na lidi a stejně jako v manželství až po
jistém čase vyplavou na povrch jisté věci… Kvarteto je proměnlivý a živý organismus, každý hlas důležitý a jedinečný, ale musí fungovat jako součást
polyfonního celku. Každý člen tedy musí být
týmový hráč, vůdce i poddaný, v každém případě
ale velmi oddaný.
AB: Je na festivalu nějaký soubor nebo program,
který vás zaujal?
PHQ: Moc se těšíme na nové aranžmá shakespearovských písní Korngolda pro hlas a smyčcové
kvarteto. Jsme zvědaví na Danish String Quartet,
ty známe jenom z fotek. A spolupráce s Dover
Quartet je pro nás novou výzvou. Posluchače jistě
zaujmou Van Kuijk Quartet, vítěz loňské kvartetní
soutěže v londýnské Wigmore Hall, to je skutečně
inspirativní soubor. Modigliani Quartet jsou úžasní,
s těmi jsme vystupovali, jejich hra má nezaměnitelný charakter a nekompromisní technický standard.
Zajímají nás taky neobvyklé kvartetní projekty,
třeba spolupráce Mucha Quartet s Ivou Bittovou
nebo Epoque Quartet s Dashou.
AB: Hrajete raději v menších prostorách, kde publikum sedí metr od vás, nebo preferujete velké sály?
PHQ: Podle nás komorní hudba opravdu patří do
komory. Máme rádi, když lidé sedí blízko a pozorují,
jak to všechno funguje, vůbec nás to nevyrušuje.
Jsou ale i velké sály, ve kterých se člověk na pódiu
necítí ztracený. Nedávno jsme hráli v barcelonském
Palau de la Música, který má kapacitu přes dva
tisíce míst, a přesto z pohledu interpreta nepůsobí
nijak mohutně.
AB: Znáte region, ve kterém se odehrává Concentus
Moraviae, Vysočinu, Jihomoravský kraj, máte tu
nějaká oblíbená místa?
PHQ: Známe Mikulov a Kyjov a Peterův dědeček
bydlel nedaleko Sloupu, takže pro nás tento krásný
region není neznámý. Moc se těšíme, že v červnu
strávíme celý týden v Mikulově. Budeme vyjíždět
do okolí a lépe poznáme festivalová místa.
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Přehled koncertů
∫ Summary of concerts
st 01 06 ∫ wed
Mikulov

po 06 06 ∫ mon
Velké Meziříčí

po 13 06 ∫ mon
Pernštejn

pá 17 06 ∫ fri
Třebíč

út 21 06 ∫ tue
Velké Meziříčí

so 25 06 ∫ sat
Žďár nad Sázavou

zámek 19:00 hod. ∫ Château 7:00 pm

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

Rytířský sál 19:30 hod.

foyer divadla Pasáž, 19:30 hod.

Jupiter Club, 19:30 hod.

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

Slavnostní zahajovací koncert

WALLINGEROVO KVARTETO

∫ Knights Hall 7:30 pm

∫ Foyer of Pasáž Theatre

∫ Jupiter Club, 7:30 pm

PAVEL HAAS QUARTET

MODIGLIANI QUARTET

CONCENTUS MORAVIAE QUARTET

MAGDALENA KOŽENÁ

JOSEF ŠPAČEK

mezzosoprán ∫ mezzo-soprano

housle ∫ violin

ONDŘEJ HAVELKA

so 25 06 ∫ sat
Lysice

MIROSLAV SEKERA

A JEHO MELODY MAKERS

zámek 21:00 hod. ∫ Château 9:00 pm

∫ Ceremonial Opening Concert
PAVEL HAAS QUARTET
DOVER QUARTET

čt 02 06 ∫ thu
Jihlava
Dům kultury, 19:00 hod.

út 07 06 ∫ tue
Třebíč
Zadní synagoga, 19:30 hod. ∫

út 14 06 ∫ tue
Lysice

Rear Synagogue, 7:30 pm

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

MECCORE STRING QUARTET

ŠKAMPOVO KVARTETO

klavír ∫ piano

pá 17 06 ∫ fri
Hustopeče

DOVER QUARTET

út 07 06 ∫ tue
Rájec-Jestřebí

út 14 06 ∫ tue
Náměšť nad Oslavou

DAVID MAREČEK

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

∫ Courtyard of the “U Synků” House

klavír ∫ piano

PRAŽÁKOVO KVARTETO

MODIGLIANI QUARTET

MUCHA QUARTET

∫ House of Culture, 7:00 pm

nádvoří Domu U Synků, 19:30 hod.

IVA BITTOVÁ

st 22 06 ∫ wed
Slavkov u Brna
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
DANISH STRING QUARTET

čt 23 06 ∫ thu
Bystřice
nad Pernštejnem

pá 03 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou

st 08 06 ∫ wed
Tišnov

st 15 06 ∫ wed
Brno

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

Velký sál MěKS, 19:30 hod.

Konvent Milosrdných bratří, 18:00 hod.

TALICHOVO KVARTETO

∫ House of Culture, 7:30 pm

∫ Convent of Merciful Brothers, 6:00 pm

so 18 06 ∫ sat
Rájec-Jestřebí

IVO KAHÁNEK

JANÁČKOVO KVARTETO

MARTIN HILSKÝ

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

DASHA

přednáška ∫ lecture

KODÁLY QUARTET

zpěv ∫ voice

klavír ∫ piano

pá 03 06 ∫ fri
Hustopeče

čt 09 06 ∫ thu
Bystřice
nad Pernštejnem

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

Městské muzeum, 19:30 hod.

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

∫ Municipal Museum, 7:30 pm

KVARTETO MARTINŮ

MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

so 04 06 ∫ sat
Kyjov

pá 10 06 ∫ fri
Boskovice

Dům kultury, 19:30 hod.

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

∫ House of Culture, 7:30 pm

VAN KUIJK QUARTET

PAVEL HAAS QUARTET

ne 05 06 ∫ sun
Retz

so 11 06 ∫ sat
Ivančice

KORNGOLD QUARTET

housle, zpěv ∫ violin, voice

WILLIAM SHAKESPEARE:
ROMEO A JULIE

ne 26 06 ∫ sun
Boskovice
Zámecký skleník, 19:30 hod.
∫ Château Glasshouse, 7:30 pm
PAVEL HAAS QUARTET

Kulturní dům, 19:30 hod.

MARTIN OPRŠÁL

∫ House of Culture, 7:30 pm

bicí nástroje ∫ percussion

EPOQUE QUARTET

po 27 06 ∫ mon
Valtice
Zámecké divadlo, 19:30 hod.

klavír ∫ piano

ne 19 06 ∫ sun
Veselí nad Moravou

čt 23 06 ∫ thu
Moravský Krumlov

LUCIE ŠPIČKOVÁ

Panský dvůr, 19:30 hod. ∫ Manor House, 7:30 pm

zámek 19:30 hod.∫ Château 7:30 pm

mezzosoprán ∫ mezzo-soprano

KVARTETO APOLLON

koncert účastníků mistrovských

WENZEL GRUND

kurzů Pavel Haas Quartet

út 28 06 ∫ thu
Moravský Krumlov

klarinet ∫ clarinet

pro smyčcová kvarteta

zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm

∫ Concert of participants of string

Slavnostní závěrečný koncert

quartet master classes

∫ Ceremonial Closing Concert

led by members of the

KOMORNÍ ORCHESTR

Pavel Haas Quartet

ČESKÉ FILHARMONIE

RENATA ARDAŠEVOVÁ

st 15 06 ∫ wed
Slavkov u Brna
zámek 19:30 hod. ∫ Château 7:30 pm
CONCENTUS MORAVIAE QUARTET

čt 16 06 ∫ thu
Žďár nad Sázavou
Městské divadlo, 19:30 hod.

po 20 06 ∫ mon
Kyjov
zámek Milotice, 19:30 hod.
∫ Milotice Château, 7:30 pm
ZEMLINSKÉHO KVARTETO

pá 24 06 ∫ fri
Tišnov

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla

∫ Town Theatre, 7:30 pm

dominikánský kostel, 19:30 hod.

19:30 hod. ∫ Church of St. Peter

MUCHA QUARTET

po 20 06 ∫ mon
Ivančice

∫ Dominican Church, 7:30 pm

and St. Paul 7:30 pm

IVA BITTOVÁ

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

BENNEWITZOVO KVARTETO

PAVEL HAAS QUARTET

VAN KUIJK QUARTET

housle, zpěv ∫ violin, voice

WIHANOVO KVARTETO

JOSEF ŠPAČEK ∫ viola

∫ 36

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR

CONCENTUS MORAVIAE

∫ Château Theatre, 7:30 pm
ZEMLINSKÉHO KVARTETO

JOSEF ŠPAČEK
housle, umělecký vedoucí
∫ violin, artistic leader

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

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

∫ 37

st 01 06 ∫ wed
Mikulov

čt 02 06 ∫ thu
Jihlava

Zámek, Velký zámecký sál, 19:00 hod.
∫ Château, Château Hall, 7:00 pm

Dům kultury, Divadelní sál, 19:00 hod.
∫ House of Culture, Theatre Hall, 7:00 pm

Slavnostní zahajovací koncert
∫ The Ceremonial Opening Concert
Zaštiťuje Americká ambasáda v Praze
∫ Under the patronage of the U.S. Embassy in Prague

PAVEL HAAS QUARTET

rezidenční soubor ∫ ensemble in residence
Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel ∫ housle ∫ violins
Radim Sedmidubský ∫ viola
Peter Jarůšek ∫ violoncello ∫ cello

DOVER QUARTET

DOVER QUARTET

Joel Link, Bryan Lee ∫ housle ∫ violins
Milena Pajaro-van de Stadt ∫ viola
Camden Shaw ∫ violoncello ∫ cello

DAVID MAREČEK

Joel Link, Bryan Lee ∫ housle ∫ violins
Milena Pajaro-van de Stadt ∫ viola
Camden Shaw ∫ violoncello ∫ cello

klavír ∫ piano

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 11 f moll op. 95 „Serioso“
∫ String Quartet No. 11 F minor Op. 95 “Serioso”
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oktet pro smyčce Es dur op. 20
∫ Octet for strings E flat major Op. 20

∫ 38

Koncert Kraje Vysočina
∫ Concert of the Vysočina Region
Ve spolupráci s festivalem Mahler-Jihlava
∫ In cooperation with the Mahler-Jihlava Festival
Zaštiťuje Americká ambasáda v Praze
∫ Under the patronage of the U.S. Embassy in Prague

CONCENTUS MORAVIAE

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 7 F dur op. 59/1
∫ String Quartet No. 7 F major Op. 59/1
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č. 2 A dur op. 81
∫ Piano Quintet No. 2 A major Op. 81

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

∫ 39

pá 03 06 ∫ fri
Náměšť nad Oslavou

pá 03 06 ∫ fri
Hustopeče

TALICHOVO KVARTETO ∫ TALICH QUARTET

KVARTETO MARTINŮ ∫ MARTINŮ QUARTET

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

Jan Talich Jr., Roman Patočka ∫ housle ∫ violins
Vladimír Bukač ∫ viola
Petr Prause ∫ violoncello ∫ cello

IVO KAHÁNEK
klavír ∫ piano

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 2 G dur op. 18/2
∫ String Quartet No. 2 G major Op. 18/2
Vítězslav Novák: Klavírní kvintet a moll op. 12
∫ Piano Quintet A minor Op. 12

∫ 40

CONCENTUS MORAVIAE

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

Lubomír Havlák, Libor Kaňka ∫ housle ∫ violins
Zbyněk Paďourek ∫ viola
Jitka Vlašánková ∫ violoncello ∫ cello

Ervín Schulhoff: 5 kusů pro smyčcové kvarteto op. 46
∫ 5 Pieces for string quartet Op. 46
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 7 „Concerto da camera“ H 314
∫ String Quartet No. 7 “Concerto da camera“ H 314
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 10 Es dur op. 74 „Harfový“
∫ String Quartet No. 10 E flat major Op. 74 “Harp”

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

∫ 41

so 04 06 ∫ sat
Kyjov

Dům kultury, 19:30 hod. ∫ House of Culture, 7:30 pm
Koncert v rámci oslav 890 let od první písemné zmínky o Kyjově
∫ Part of celebrations of 890 years since the first written mention of Kyjov

PAVEL HAAS QUARTET

rezidenční soubor ∫ ensemble in residence
Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel ∫ housle ∫ violins
Radim Sedmidubský ∫ viola
Peter Jarůšek ∫ violoncello ∫ cello
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 3 H 183
∫ String Quartet No. 3 H 183
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1
z podnětu „Kreutzerovy sonáty“ L. N. Tolstého
∫ String Quartet No. 1 "Kreutzer Sonata"
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“
∫ String Quartet No. 12 F major Op. 96 "American"

∫ 42

CONCENTUS MORAVIAE

ne 05 06 ∫ sun
Retz

dominikánský kostel, 19:30 hod. ∫ Dominican Church, 7:30 pm
Zaštiťuje J. E. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Rakousku
∫ Under the patronage of H. E. Jan Sechter, the Ambassador
of the Czech Republic in Austria
Ve spolupráci s městem Retz, Festivalem Retz a Hudebním festivalem Znojmo
∫ In cooperation with the Town of Retz, Retz Festival and Znojmo Music Festival

PAVEL HAAS QUARTET

rezidenční soubor ∫ ensemble in residence
Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel ∫ housle ∫ violins
Radim Sedmidubský ∫ viola
Peter Jarůšek ∫ violoncello ∫ cello
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 3 H 183
∫ String Quartet No. 3 H 183
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1
z podnětu „Kreutzerovy sonáty“ L. N. Tolstého
∫ String Quartet No. 1 "Kreutzer Sonata"
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“
∫ String Quartet No. 12 F major Op. 96 "American"

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

∫ 43

po 06 06 ∫ mon
Velké Meziříčí

zámek, jídelna 19:30 hod. ∫ Château, Dining Room, 7:30 pm
V rámci Evropského festivalu filosofie
∫ Within the European Festival of Philosophy

WALLINGEROVO KVARTETO ∫ WALLINGER QUARTET
Pavel Wallinger, Jan Vašta ∫ housle ∫ violins
Miroslav Kovář ∫ viola
Jan Škrdlík ∫ violoncello ∫ cello

František Xaver Richter: Smyčcový kvartet č. 1 C dur op. 5/1
∫ String Quartet No. 1 C major Op. 5/1
Ivana Loudová: Hukvaldská suita pro smyčcové kvarteto
∫ Hukvaldy Suite for string quartet
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 9 C dur op. 59/3
∫ String Quartet No. 9 C major Op. 59/3

∫ 44

CONCENTUS MORAVIAE

út 07 06 ∫ tue
Třebíč

Zadní synagoga, 19:30 hod. ∫ Rear Synagogue, 7:30 pm
Zaštiťuje J. E. Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky
v České republice ∫ Under the patronage of H. E. Grażyna Bernatowicz,
the Ambassador of the Republic of Poland in the Czech Republic
Za podpory Polského institutu v Praze
∫ Supported by the Polish Institute in Prague

MECCORE STRING QUARTET

Wojciech Koprowski, Karol Marianowski ∫ housle ∫ violins
Jarosław Nadrzycki ∫ viola
Michał Bryła ∫ violoncello ∫ cello
Krzysztof Penderecki: Smyčcový kvartet č. 3 „Listy z nenapsaného deníku“
∫ String Quartet No. 3 "Pages of an Unwritten Diary"
Karol Maciej Szymanowski: Smyčcový kvartet č. 1 C dur op. 37
∫ String Quartet No. 1 C major Op. 37
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 4 c moll op. 18/4
∫ String Quartet No. 4 C minor Op. 18/4

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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út 07 06 ∫ tue
Rájec-Jestřebí

st 08 06 ∫ wed
Tišnov

PRAŽÁKOVO KVARTETO ∫ PRAŽÁK QUARTET

JANÁČKOVO KVARTETO ∫ JANÁČEK QUARTET

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

Jana Vonášková, Vlastimil Holek ∫ housle ∫ violins
Josef Klusoň ∫ viola
Michal Kaňka ∫ violoncello ∫ cello

Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 5 A dur op. 18/5
∫ String Quartet No. 5 A major Op. 18/5
Josef Suk: Smyčcový kvartet č. 1 B dur op. 11
∫ String Quartet No. 1 B flat major Op. 11

∫ 46

CONCENTUS MORAVIAE

Velký sál MěKS, 19:30 hod.
∫ Great Hall of the House of Culture, 7:30 pm

Miloš Vacek, Richard Kružík ∫ housle ∫ violins
Jan Řezníček ∫ viola
Břetislav Vybíral ∫ violoncello ∫ cello

Vítězslav Novák: Smyčcový kvartet č. 2 D dur op. 35
∫ String Quartet No. 2 D major Op. 35
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 17 F dur op. 135
∫ String Quartet No. 17 F major Op. 135

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

∫ 47

čt 09 06 ∫ thu
Bystřice nad Pernštejnem

pá 10 06 ∫ fri
Boskovice

MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

VAN KUIJK QUARTET

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

Alexej Aslamas, Jan Bělohlávek ∫ housle ∫ violins
Stanislav Vacek ∫ viola
Štěpán Filípek ∫ violoncello ∫ cello
Jan Novák: Quadricinium fidium
Slavomír Hořínka: Words Without Thoughts, nová skladba pro festival
Concentus Moraviae inspirovaná Shakespearovým Hamletem
∫ Words Without Thoughts, Hamlet-inspired new composition
for Concentus Moraviae Festival
Miloslav Ištvan: Zatemněná krajina
∫ Gloomy Landscape
Ludwig van Beethoven: Velká fuga B dur op. 133
∫ Great Fugue B flat major Op. 133

∫ 48

CONCENTUS MORAVIAE

zámek, 19:30 hod. ∫ Château, 7:30 pm

Nicolas Van Kuijk, Sylvain Favre-Bulle ∫ housle ∫ violins
Grégoire Vecchioni ∫ viola
François Robin ∫ violoncello ∫ cello
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet B dur op. 76/4 „Východ slunce“
∫ String Quartet No. 4 B flat major Op. 76 ”Sunrise“
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 12 Es dur op. 127
∫ String Quartet No. 12 E flat major Op. 127

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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so 11 06 ∫ sat
Ivančice

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

Rytířský sál, 19:30 hod. ∫ Pernštejn Castle, Knights Hall, 7:30 pm
Koncert Národního památkového ústavu
∫ Concert of the National Heritage Institute

VAN KUIJK QUARTET

Nicolas Van Kuijk, Sylvain Favre-Bulle ∫ housle ∫ violins
Grégoire Vecchioni ∫ viola
François Robin ∫ violoncello ∫ cello
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet B dur op. 76/4 „Východ slunce“
∫ String Quartet No. 4 B flat major Op. 76 ”Sunrise“
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 12 Es dur op. 127
∫ String Quartet No. 12 E flat major Op. 127

∫ 50

po 13 06 ∫ mon
Pernštejn

CONCENTUS MORAVIAE

MODIGLIANI QUARTET

Philippe Bernhard, Loic Rio ∫ housle ∫ violins
Laurent Marfaing ∫ viola
François Kieffer ∫ violoncello ∫ cello
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 6 B dur op. 18/6
∫ String Quartet No. 6 B flat major Op. 18/6
Franz Schubert: Kvartetní věta c moll D 703
∫ Quartet Movement C minor D 703
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký”
∫ String Quartet No. 12 F major Op. 96 “American”

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

∫ 51

út 14 06 ∫ tue
Lysice

út 14 06 ∫ tue
Náměšť nad Oslavou

ŠKAMPOVO KVARTETO ∫ ŠKAMPA QUARTET

MODIGLIANI QUARTET

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

Helena Jiříkovská, Adéla Štajnochrová ∫ housle ∫ violins
Martin Stupka ∫ viola
Lukáš Polák ∫ violoncello ∫ cello

Antonín Dvořák: Tercet C dur op. 74 pro dvoje housle a violu
∫ Terzetto C major Op. 74 for two violins and viola
Pavel Fischer: Morava ∫ Moravia
Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života”
∫ String Quartet No. 1 E minor “From My Life”

∫ 52

CONCENTUS MORAVIAE

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

Philippe Bernhard, Loic Rio ∫ housle ∫ violins
Laurent Marfaing ∫ viola
François Kieffer ∫ violoncello ∫ cello
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 6 B dur op. 18/6
∫ String Quartet No. 6 B flat major Op. 18/6
Franz Schubert: Kvartetní věta c moll D 703
∫ Quartet Movement C minor D 703
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký”
∫ String Quartet No. 12 F major Op. 96 “American”

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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st 15 06 ∫ wed
Brno

Konvent milosrdných bratří, 18:00 hod. ∫ Convent of Merciful Brothers, 6:00 pm
Literárně-hudební projekt ve spolupráci s Prahou městem literatury
∫ Music and litearture project in cooperation with Prague City of Literature

MARTIN HILSKÝ

přednáška na téma „Shakespeare a hudba“ ∫ lecture on “Shakespeare and Music”

KORNGOLD QUARTET

Kristina H. Czajkowská, Lenka Koplová ∫ housle ∫ violins
Klára Hegnerová ∫ viola
David Hrubý ∫ violoncello ∫ cello

RENATA ARDAŠEVOVÁ
klavír ∫ piano

st 15 06 ∫ wed
Slavkov u Brna

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

CONCENTUS MORAVIAE QUARTET

Henry Flory ∫ housle ∫ violin
Josef Špaček, Joel Link ∫ housle, viola ∫ violins, viola
Jakub Fišer ∫ viola
Kian Soltani ∫ violoncello ∫ cello
Luboš Fišer: Variace na neznámé téma pro smyčcové kvarteto
∫ Variations on an Unknown Theme for string quartet
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 3 D dur op. 18/3
∫ String Quartet No. 3 D major Op. 18/3
Johannes Brahms: Smyčcový kvintet č. 2 G dur op. 111
pro dvoje housle, dvě violy a violoncello
∫ String Quintet No. 2 G major Op. 111 for two violins, two violas and cello

LUCIE ŠPIČKOVÁ

mezzosoprán ∫ mezzo-soprano
Erich Wolfgang Korngold: Smyčcový kvartet č. 3 D dur op. 34
∫ String Quartet No. 3 D major Op. 34
„Mnoho povyku pro nic“, suita op. 11 pro housle a klavír
∫ "Much Ado About Nothing", Suite Op. 11 for violin and piano
Erich Wolfgang Korngold ∫ Martin Wiesner: 9 shakespearovských písní
pro hlas a klavír op. 29 a 31 v aranžmá pro hlas a smyčcové kvarteto
∫ 9 Shakespeare Songs for voice and piano Op. 29 and 31 arranged
for voice and string quartet

∫ 54

CONCENTUS MORAVIAE

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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čt 16 06 ∫ thu
Žďár nad Sázavou

pá 17 06 ∫ fri
Třebíč

MUCHA QUARTET

CONCENTUS MORAVIAE QUARTET

IVA BITTOVÁ

JOSEF ŠPAČEK

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

Juraj Tomka, Andrej Baran ∫ housle ∫ violins
Veronika Prokešová ∫ viola
Pavol Mucha ∫ violoncello ∫ cello

housle, zpěv ∫ violin, voice

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

Josef Špaček, Henry Flory ∫ housle ∫ violins
Joel Link, Jakub Fišer ∫ viola ∫ viola
Kian Soltani ∫ violoncello ∫ cello

housle ∫ violin

Béla Bartók, Leoš Janáček: Písně ∫ Songs
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
∫ String Quartet No. 2 "Intimate Letters"

MIROSLAV SEKERA
klavír ∫ piano

Samuel Barber: Smyčcový kvartet h moll op. 11
∫ String Quartet B minor Op. 11
Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto
∫ Concerto for violin, piano and string quartet

∫ 56

CONCENTUS MORAVIAE

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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pá 17 06 ∫ fri
Hustopeče

nádvoří Domu U Synků, 19:30 hod.
∫ Courtyard of the “U Synků” House, 7:30 pm

MUCHA QUARTET

Juraj Tomka, Andrej Baran ∫ housle ∫ violins
Veronika Prokešová ∫ viola
Pavol Mucha ∫ violoncello ∫ cello

IVA BITTOVÁ

housle, zpěv ∫ violin, voice
Béla Bartók, Leoš Janáček: Písně ∫ Songs
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
∫ String Quartet No. 2 "Intimate Letters"

∫ 58

CONCENTUS MORAVIAE

so 18 06 ∫ sat
Rájec-Jestřebí

zámek Rájec nad Svitavou, Slavnostní sál, 19:30 hod.
∫ Château Rájec nad Svitavou, Ceremonial Hall, 7:30 pm
Za podpory Maďarského kulturního střediska
∫ Supported by the Hungarian Culture Institute

KODÁLY QUARTET

Attila Falvay, Ferenc Bangó ∫ housle ∫ violins
János Fejérvári ∫ viola
György Éder ∫ violoncello ∫ cello
Béla Bartók: Smyčcový kvartet č. 4 op. 91
∫ String Quartet No. 4 Op. 91
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 14 cis moll op. 131
∫ String Quartet No. 14 C sharp minor Op. 131

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
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ne 19 06 ∫ sun
Veselí nad Moravou

po 20 06 ∫ mon
Kyjov

KVARTETO APOLLON ∫ APOLLON QUARTET

ZEMLINSKÉHO KVARTETO ∫ ZEMLINSKY QUARTET

Panský dvůr – Turistické centrum Veselska, 19:30 hod.
∫ Tourist Centre of the Veselsko Region – Manor House, 7:30 pm

Pavel Kudelásek, Radek Křižanovský ∫ housle ∫ violins
Pavel Ciprys ∫ viola
Pavel Verner ∫ violoncello ∫ cello

WENZEL GRUND
klarinet ∫ clarinet

Andy Harder: Jazzová suita pro klarinet a smyčcové kvarteto
∫ Jazz Suite for clarinet and string quartet
David Balakrishnan: Spider Dreams
Oliver Nelson: Stolen Moments
Dizzy Gillespie: A Night in Tunisia
Miles Davis: Seven Steps to Heaven
Mark Summer: Gettysburg
Mark Summer: Julia-O
Chick Corea: Senor Mouse
Pat Metheny: Jaco
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zámek Milotice, Freskový sál, 19:30 hod.
∫ Milotice Château, Fresco Hall, 7:30 pm

František Souček, Petr Střížek ∫ housle ∫ violins
Petr Holman ∫ viola
Vladimír Fortin ∫ violoncello ∫ cello

Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 5 op. 63 „Památce Marka Chagalla“
∫ String Quartet No. 5 Op. 63 “In Memory of Marc Chagall“
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 1 F dur op. 18/1
∫ String Quartet No. 1 F major Op. 18/1
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po 20 06 ∫ mon
Ivančice

út 21 06 ∫ tue
Velké Meziříčí

WIHANOVO KVARTETO ∫ WIHAN QUARTET

MAGDALENA KOŽENÁ

Radnice – Dům pánů z Lipé, 19:30 hod. ∫ Town Hall, 7:30 pm

Leoš Čepický, Jan Schulmeister ∫ housle ∫ violins
Jakub Čepický ∫ viola
Aleš Kaspřík ∫ violoncello ∫ cello

Josef Suk: Meditace na svatováclavský chorál op. 35a
∫ Meditation on the Old Czech Chorale St. Wenceslas Op. 35a
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 15 a moll op. 132
∫ String Quartet No. 15 A minor Op. 132
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Jupiter Club, Velký sál, 19:30 hod. ∫ Jupiter Club, Great Hall, 7:30 pm

mezzosoprán ∫ mezzo-soprano

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
∫ ONDŘEJ HAVELKA AND HIS MELODY MAKERS
Program ze skladeb Colea Portera v aranžmá Juraje Bartoše
∫ Program of compositions by Cole Porter, arranged by Juraj Bartoš
Love for sale
Begin the Beguine
Night and day
Let’s misbehave
Ev’ry time we say goodbye
I get a kick out of you
I’ve got you under my skin
Let's do (Let’s fall in love)
You’re the top
Just one of those things
You’d be so nice to come home to
What is this thing called love
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st 22 06 ∫ wed
Slavkov u Brna

zámek, Historický sál, 19:30 hod. ∫ Château, Historical Hall, 7:30 pm
Za podpory Dánského velvyslanectví v Praze
∫ Supported by the Embassy of Denmark in Prague
Zaštiťuje J. E. Christian Hoppe, velvyslanec Dánska v České republice
∫ Under the patronage of H. E. Christian Hoppe, the Ambassador
of Denmark in the Czech Republic

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

EPOQUE QUARTET

David Pokorný, Vladimír Klánský ∫ housle ∫ violins
Vladimír Kroupa ∫ viola
Vít Petrášek ∫ violoncello ∫ cello

DASHA

DANISH STRING QUARTET

Frederik Øland, Rune Tonsgaard Sørensen ∫ housle ∫ violins
Asbjørn Nørgaard ∫ viola
Fredrik Schøyen Sjölin ∫ violoncello ∫ cello
Per Nørgård: Smyčcový kvartet č. 1 „Quartetto breve”
∫ String Quartet No. 1 “Quartetto breve”
„Wood works” skandinávská folklorní hudba
∫ traditional Scandinavian folk music
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 8 e moll op. 59/2
∫ String Quartet No. 8 E minor Op. 59/2
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zpěv ∫ voice
Jan Kučera: Zrození ∫ Birth
Pat Metheny: Jaco
Django Reinhardt: Minor swing
Leonard Bernstein: One Hand, One Heart
Des'ree I am kissing You
(z filmu Romeo a Julie ∫ from the movie Romeo and Juliet)
Richard Rodgers: This Can't be Love
Django Reinhardt: Douce Ambiance
David Balakrishnan: Skylife
Roby Lakatoš: Mama
Cole Porter: So in Love
Cole Porter: I hate Men
Cole Porter: Too Darn Hot
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čt 23 06 ∫ thu
Moravský Krumlov

zámek, Rytířský sál, 19:30 hod. ∫ Château, Knight´s Hall, 7:30 pm
V rámci aktivit „Zámek žije!” ∫ Part of activities "Château comes to life!"
Ve spolupráci se ZUŠ Moravský Krumlov
∫ In cooperation with the Basic Arts School of Moravský Krumlov
koncert účastníků mistrovských kurzů Pavel Haas Quartet pro smyčcová kvarteta
∫ Concert of participants of string quartet master classes
led by members of the Pavel Haas Quartet
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 13 B dur op. 130
∫ String Quartet No. 13 B flat major Op. 130
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pá 24 06 ∫ fri
Tišnov

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

BENNEWITZOVO KVARTETO ∫ BENNEWITZ QUARTET
Jakub Fišer, Štěpán Ježek ∫ housle ∫ violins
Jiří Pinkas ∫ viola
Štěpán Doležal ∫ violoncello ∫ cello

JOSEF ŠPAČEK
viola

Alexander Borodin: Smyčcový kvartet č. 2 D dur
∫ String Quartet No. 2 D major
Ludwig van Beethoven: Kvintet C dur op. 29
pro dvoje housle, dvě violy a violoncello
∫ Quintet C major Op. 29 for two violins, two violas and cello
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so 25 06 ∫ sat
Žďár nad Sázavou

zámek, Oválný freskový sál v prelatuře, 19:30 hod.
∫ Château, Oval Fresco Hall, 7:30 pm
Za podpory Hudebního centra Bratislava
∫ Supported by the Music Centre Slovakia

PAVEL HAAS QUARTET

rezidenční soubor ∫ ensemble in residence
Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel ∫ housle ∫ violins
Radim Sedmidubský ∫ viola
Peter Jarůšek ∫ violoncello ∫ cello
Ľubica Čekovská: A Midsummer Quartet
nová skladba pro festival Concentus Moraviae na shakespearovské téma
∫ new composition for the Concentus Moraviae Festival on Shakespearean theme
Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 8 c moll op. 110
∫ String Quartet No. 8 C minor Op. 110
Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll
∫ String Quartet No. 2 D minor

so 25 06 ∫ sat
Lysice

zámek, vnitřní nádvoří, 21:00 hod. ∫ Château Inner Courtyard, 9:00 pm

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR
∫ KAŠPAR THEATRE COMPANY
WILLIAM SHAKESPEARE: ROMEO A JULIE
∫ ROMEO AND JULIET
Jakub Špalek ∫ režie ∫ direction
Josef Topol ∫ překlad ∫ translation
Daniel Fikejz ∫ hudba ∫ music
Karel Špindler ∫ scéna ∫ scene
Jan C. Löbl ∫ kostýmy ∫ costumes
Romeo ∫ Matouš Ruml
Julie ∫ Juliet ∫ Tereza Rumlová
Kapulet ∫ Jan Potměšil
Chůva ∫ Nurse ∫ Ilona Svobodová
Merkucio ∫ Petr Lněnička
Tybalt ∫ Štěpán Coufal
Paris ∫ Aleš Petráš
Lorenzo ∫ Adrian Jastraban
Hudbu na jevišti živě reprodukuje ∫ Live music on stage
Krless (Josef Vondráček, Petr Marek, Martin Hrbek, Jan Klíma)
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ne 26 06 ∫ sun
Boskovice

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

PAVEL HAAS QUARTET

rezidenční soubor ∫ ensemble in residence
Veronika Jarůšková, Marek Zwiebel ∫ housle ∫ violins
Radim Sedmidubský ∫ viola
Peter Jarůšek ∫ violoncello ∫ cello

MARTIN OPRŠÁL

po 27 06 ∫ mon
Valtice

Zámecké divadlo, 19:30 hod. ∫ Château Theatre, 7:30 pm
Koncert hejtmana Jihomoravského kraje
∫ Concert of the Governor of the South Moravian Region

ZEMLINSKÉHO KVARTETO ∫ ZEMLINSKY QUARTET
František Souček, Petr Střížek ∫ housle ∫ violins
Petr Holman ∫ viola
Vladimír Fortin ∫ violoncello ∫ cello

bicí nástroje ∫ percussion
Pavel Haas: Smyčcový kvartet č. 2 op. 7 „Z Opičích hor" s bicími nástroji
∫ String Quartet No. 2 Op. 7 “From the Monkey Mountains" with percussion instruments
Sergej Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 1 h moll op. 50
∫ String Quartet No. 1 B minor Op. 50
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Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
∫ String Quartet No. 2 “Intimate Letters”
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 13 G dur op. 106
∫ String Quartet No. 13 G major Op. 106
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út 28 06 ∫ tue
Moravský Krumlov

zámek, Rytířský sál, 19:30 hod. ∫ Château, Knight´s Hall, 7:30 pm
Slavnostní závěrečný koncert v rámci projektu „Zámek žije!“
∫ The Ceremonial Closing Concert within the project "Château comes to life!"

KOMORNÍ ORCHESTR ČESKÉ FILHARMONIE
∫ CHAMBER ORCHESTRA OF THE CZECH PHILHARMONIC
JOSEF ŠPAČEK

housle, umělecký vedoucí ∫ violin, artistic leader
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 11 f moll op. 95 „Serioso”
∫ String Quartet No. 11 F minor Op. 95 ”Serioso”
Franz Schubert: Smyčcový kvartet č. 14 d moll „Smrt a dívka“
∫ String Quartet No. 14 D minor “Death and the Maiden“
aranžmá pro smyčcový orchestr Gustav Mahler
∫ arranged for string orchestra by Gustav Mahler

∫ 72

CONCENTUS MORAVIAE

∫ HUDBA NA KOLE 11 06

2016

Místa konání a program
LEDNICKO-VALTICKÝ
AREÁL A OKOLÍ
Valtice
NÁMĚSTÍ SVOBODY
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ AKCE HUDBA NA KOLE
10:00 hod.
ZÁMEK
JAZZ ∫ MARKUS GAUDRIOT TRIO
Koncerty: 10:45, 11:30, 13:00, 13:45,
14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.
KOLONÁDA NA REISTNĚ
CROSSOVER & KLASICKÁ HUDBA
∫ DECHOVÝ SOUBOR
Koncerty: 10:00, 11:30, 12:15, 13:45,
14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.

Mikulov
HORNÍ SYNAGOGA, Husova 7
KLASICKÁ HUDBA ∫ ZUŠ MIKULOV
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30,
12:15, 13:00, 13:45 hod.
GALERIE KONVENT, Vrchlického 3
MULTIŽÁNROVÁ SMRŠŤ ∫ HUSÁKOVO KVARTETO
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 12:15,
13:00, 13:45 hod.
NÁMĚSTÍ
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH CIMBÁLOVÝCH MUZIK
Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Od 14:00 hod.

Sedlec
SEDLECKÁ VÍNA – AREÁL VINAŘSTVÍ
degustační stánek u cyklostezky
LIDOVÁ HUDBA ∫ KLARET
10:00 – 17:00 hod.

Hlohovec
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
STARÁ HUDBA ∫ DUO
EVA ŠTOLBOVÁ (housle),
JOSEF MALHOCKÝ (kontrabas)
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.
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Lednice
ZÁMEK – JÍZDÁRNA
KLASICKÁ HUDBA & JAZZ ∫ INDIGO QUARTET
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.
LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA
DIXIELAND ∫ NUT JAZZ FIVE
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.

WEINVIERTEL
∫ Dolní Rakousko
Schrattenberg
Schaumühle, Schafzeile 23
LIDOVÁ HUDBA ∫ ZUŠ MIKULOV
A HUDEBNÍ ŠKOLA MISTELBACH
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.

Herrnbaumgarten
KELLER UMSCHAID, Hauptstrasse 49
JAZZ & FOLKLOR ∫ KOLLEGIUM KALKSBURG
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.

Poysdorf
EISENHUTHAUS, Obere Markt 10
JAZZ ∫ VILÉM SPILKA TRIO
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.
WEINGUT GENIESSERHOF HAIMER
HOT SWING & JAZZ & FOLK FUSION
∫ MIDNIGHT COFFEE SESSION
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.
WEINGUT NEUSTIFTER
KLASICKÁ HUDBA & LIDOVÁ HUDBA & JAZZ
∫ PFEGEZN
Koncerty: 10:00, 10:45, 11:30, 13:00,
13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 hod.

Vstup na koncerty zdarma.
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GOLF FOR
MUSIC
FOR GOLF

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

III. BENEFIČNÍ
GOLFOVÝ TURNAJ
22. 7. — 23. 7. 2016
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

Klub Concentus Moraviae
Vážení příznivci a přátelé festivalu Concentus Moraviae,
prožíváte rádi krásné chvíle s hudbou v jedinečných historických prostorách? Neváháte cestovat napříč jižní
Moravou a Vysočinou za novými hudebními zážitky a skvělými hudebníky? Pak právě Vás srdečně zveme
do Klubu Concentus Moraviae.
Svým členstvím získáte řadu výhod, podpoříte festival a pomůžete ho dále rozvíjet. Podílejte se společně
s námi na přípravě dalších festivalových ročníků! Vaše názory a náměty jsou pro nás důležité a inspirující.

VINOTÉKA CONCENTUS MORAVIAE
KLENOTY Z JIŽNÍ MORAVY

Rádi Vás budeme přednostně informovat o festivalovém programu, připravovaných koncertních novinkách
a doprovodných událostech, setkávat se s Vámi na koncertech i na společenských akcích spojených s festivalem.
Kategorii Vašeho členství určí výše ročního příspěvku:
Křišťál od 1.000 Kč I Rubín od 5.000 Kč I Safír od 10.000 Kč I Smaragd od 25.000 Kč I Diamant od 50.000 Kč

Křišťál

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

Rubín

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

Safír

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

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

Diamant

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

CONCENTUS
MORAVIAE
Více informací
na www.concentus-moraviae.cz

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

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

ČERVENÉ VÍNO
2011 Frankovka v. z h. / VINSELEKT Michlovský a.s.
2011 André p. s. / Musilovi
2011 Merlot v. z h. / Sonberk a.s.
2010 Merlot p. s. / VINSELEKT Michlovský a.s.
2011 Grand Cuvée Bizé / Vinařství Bíza
SLADKÉ VÍNO
2012 Ryzlink rýnský, ledové víno / Znovín Znojmo, a.s.
Vinotéka CM se nachází v prostorách Stálé vinařské
expozice v Hustopečích.
Ve spolupráci s městem Hustopeče
a Svazem vinařů ČR
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∫ Galakoncert pro Concentus Moraviae
∫ Gala for Concentus Moraviae
PAVEL HAAS QUARTET
Ivo Kahánek ∫ klavír ∫ piano
Brno 26 01 2016
foto ∫ photo ∫ Jiří Sláma

Ve spolupráci s hudební agenturou Musia

Děkujeme všem partnerům a donátorům za podporu, díky které můžeme připravovat
vysoce kvalitní programy a zvát ty nejzajímavější interprety z ČR i zahraničí.
Těšíme se na příští Galakoncert v roce 2017!
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∫ Fotoohlédnutí za XX. ročníkem festivalu
Concentus Moraviae téma Pojďme slavit!
∫ Images of the 20th Concentus Moraviae Festival
theme
Let´s celebrate!
30 05 – 27 06 2015
foto ∫ photo ∫ Jiří Sláma, Adam Dušek
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∫ Dramaturgie

∫ Dramaturgy

XXII. ročníku festivalu Concentus Moraviae
téma
LA VOCE
03 06 – 28 06 2017

Jedním z nejoslnivějších obyvatel hudebního Parnasu je Claudio Monteverdi, jehož
450. narozeniny v roce 2017 hudební svět
oslaví. A protože ke každé důstojné narozeninové oslavě patří zpěv a jméno Monteverdiho
po spojení se zpěvem přímo volá, rozhodli
jsme se pojmout 22. ročník festivalu Concentus Moraviae jako apoteózu lidského hlasu.
Lidský hlas byl již od starověku pokládán
za nejdokonalejší hudební nástroj a zrcadlo
duše. Není tedy náhodou, že když na začátku
17. století formuloval Claudio Monteverdi
základy nové hudební řeči, která se měla
stát východiskem pro další generace skladatelů, a položil tak základy moderního
evropského hudební myšlení, stal se lidský
zpěv jako nejpravdivější a nejpřirozenější
projev lidského citu jeho nejsilnější inspirací a spojencem. Božský jubilant Claudio
bude tedy hlavním protagonistou oslavy
lidského hlasu v regionu, který je jako žádný
jiný v naší zemi zpěvem prostoupený. Jižní
Morava a zpěv zkrátka patří k sobě a naším
cílem bude představit co nejširší spektrum
vokálního umění minulých staletí.
Kromě Monteverdiho a Itálie doby 17. století
se vrátíme ke kořenům evropské hudby
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v podobě gregoriánského chorálu se všemi
jeho lokálními specifikami a odlišnými tradicemi, dotkneme se i vlivů lidové hudby
a opomenuta nesmí zůstat ani opera jako
dominantní vokální žánr epochy baroka.
Rozmanitost je klíčovým rysem hudby
minulosti a stejně jak zcela odlišně zněla
hudba v době Monteverdiho v Benátkách
a na sever od Alp, tak i liturgické zpěvy
středomořských ostrovů a chorál německý
klášterů představují naprosto odlišné světy.
Zpěv je nejpřímočařejším projevem lidského
naturelu a jeho prostřednictvím se můžeme
dotýkat dechberoucího bohatství evropské
kulturní různorodosti od Sicílie až po Skandinávii, od hudby Britských ostrovů až po
ortodoxní chorál.
Jako posla země Monteverdiho a rezidenčního umělce festivalu v roce 2017 přivítáme hudebníka s renesančním rozptylem
činnosti – italského cembalistu, varhaníka,
muzikologa, dirigenta, nadšeného organizátora, uměleckého vedoucího souboru Cantar
Lontano a charismatického propagátora italské hudby 17. století Marca Mencoboniho.
Věříme, že sympatická nová tvář festivalu
a Mencoboniho originální a současně vysoce fundovaný pohled na vokální hudbu minulosti si rychle získají srdce posluchačů.
Není možné během jednoho festivalového
ročníku obsáhnout všechna témata, která se
k lidskému hlas váží. Věříme však stejně jako
Ella Fitzgerald, že „pouze jedna věc je lepší
než zpěv – ještě více zpěvu“ a že se nám
s počátkem léta příštího roku podaří
rozezpívat jižní Moravu.
Václav Luks a organizátoři festivalu
Concentus Moraviae

CONCENTUS MORAVIAE

of the 22nd Concentus Moraviae Festival
theme
LA VOCE
03 06 – 28 06 2017

Claudio Monteverdi whose 450th birthday will
be celebrated in 2017 all around the musical
world, is one of the most dazzling inhabitants
of the musical Parnassus. And since singing
belongs to every dignified birthday celebration and Monteverdi’s name directly calls for
connection with singing, we have decided to
perceive the 22nd Concentus Moraviae Festival
as the apotheosis of the human voice.
The human voice has been considered the
perfect musical instrument and the mirror of
the soul since antiquity. When at the beginning of the 17th century Claudio Monteverdi
formulated the basis of a new musical language, which was to become a starting point
for the following generations of composers,
thus laying down foundations for modern
European musical thinking, it is not by pure
coincidence that the human voice became the
most genuine and most natural expression of
human feeling, its strongest inspiration and
ally. The divine Claudio celebrating his jubilee
will be the main protagonist of the human voice
celebrations in the region, which is imbibed
with singing as no other region in the Czech
Republic. South Moravia and singing simply
belong together and our aim will be to present
the widest possible spectrum of vocal art of
the past centuries.
In addition to Monteverdi and Italy of the
17th century, we will return to the roots of
European music through the Gregorian chant
with all its local variations and different traditions. Moreover, we will touch upon the influences of folk music and we must not leave out
opera, which was the dominant vocal genre
of the Baroque period.
Diversity was the key feature of music in
the past and, as music in Monteverdi’s days
sounded different in Venezia and to the north
ofthe Alps, similarly liturgical songs of the
Mediterranean islands and the chants of
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German monasteries represent utterly different
worlds. Singing is the most direct manifestation of human nature and through its mediation
we can touch upon the breathtaking abundance of European cultural diversity from
Sicily to Scandinavia, from the music of
the British Isles to orthodox chants.
As a messenger from Monteverdi’s country
and as a resident artist of the festival in 2017,
we will welcome Marco Mencoboni, a musician
with a Renaissance-style scope of activities –
the Italian cembalist, organist, musicologist,
conductor, enthusiastic organiser, artistic
director of Cantar Lontano ensemble and
charismatic promoter of Italian music of the
17th century. We believe that this congenial
new face of the festival and Mencoboni’s both
original and at the same time highly erudite
view of vocal music of the past will quickly
win the hearts of the audience.
It is not possible to cover all the topics
connected with the human voice during one
festival. However, we believe as Ella Fitzgerald
put it that “the only thing better than singing
is more singing” and that we will make South
Moravia sing at the beginning of the summer
next year.
Václav Luks and organisers
of the Concentus Moraviae Festival
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Najděte si čas
číst své noviny

ještě

Váš hudební průvodce
Vše o muzice v Brně!

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

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

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

foto © Esther Haase/DG

klasická hudba, jazz a world music

www.bachuvvarhannipodzim.cz

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

www.casopisharmonie.cz

ríjen 2016
21 koncertu

„Bach napříč krajem“

hudba na CD i ke staÏení ve formátech MP3 v kvalitû 320 kbps a FLAC
• moÏnost zakoupit jednotlivé skladby • rekonstruované nahrávky • tematické
hudební fiady • pestrá nabídka • kaÏd˘ t˘den pfiidáváme novinky

KAM ZAJÍT
CO PROŽÍT
Doporuãujeme:
KOHO POTKAT
každý měsíc v Brně
už šedesát let

CD, ke staÏení

CD

Clarinet Factory ve Studiu Live
hrají Ludûk Boura, Vojtûch N˘dl,
Jindfiich Pavli‰ a Petr Valá‰ek

ke staÏení

CD

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

ke staÏení

www.radioteka.cz • www.facebook.com/radiotekacz
info@pocketmedia.cz

vážné a duchovní hudby na Proglasu
Radio Proglas vysílá analogově i digitálně
Brno 107,5 MHz, České Budějovice 92,3 MHz, Domažlice 99,0 MHz,
Ještěd 97,9 MHz, Nové Hrady 107,5 MHz, Písek 89,5 MHz,
Praděd 93,3 MHz, Příbram 96,0 MHz, Hostýn 90,6 MHz,
Tábor 88,7 MHz, Třebíč 96,4 MHz,
Uherský Brod 105,7 MHz, Valašské Klobouky 104,2 MHz,
Velké Meziříčí 100,6 MHz, Znojmo 107,2 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHZ.
DVB-T: celá ČR; DVB-S ze satelitu Astra 3B: celá ČR a Evropa; kabelové sítě;
živě na internetu: www.proglas.cz.
Kvalitní poslech hudby v DAB (digitální rozhlasové vysílání):
Praha, Příbram, Brno, Ostravsko, České Budějovice,
Plzeň, Karlovarsko, Královehradecko, Pardubicko, Ústecko.

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

www.proglas.cz

hudba.proglas.cz/klasika

♪ ♪ Koncerty duchovní hudby ♪ Hudební siesta ♪ Vstupenka na operu (operetu) ♪ Oktáva ♪ ♪

BRNO
Vyzkou‰ejte e-shop âeskéhoV BRNĚ/IN
rozhlasu

♪ Komorní skladby ♪ Krátká hudební zastavení ♪ Duchovní hudba ♪ Koncerty vážné hudby ♪

KONCERTY

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI
O AKTUÁLNÍM KULTURNÍM DĚNÍ?

VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM KULTURY
aktuální tipy, glosy, komentáře // exkluzivní rozhovory // recenze
pohledy do rozhlasového zákulisí
programy Českého rozhlasu a České televize
k předplatnému výhody Klubu Radioservis


 
 













 


 
 





 
   
  
 

© foto: Martin Pekárek (Zelenka, Born), Martin Linhart (Anna K), Tomáš Vodňanský (Velíšek), Mona Martinů (Brdečková)

ZAJÍMAJÍ VÁS NÁZORY LIDÍ,
KTEŘÍ MAJÍ CO ŘÍCI?







 
 









 






 





 






 
 


 

 
  
  

  



 

  
 
  



 




  

     
     



  
 

 
  

  

 





 

 

  

 

  



 
    

     
  
     
     

  

CONCENTUS MORAVIAE
XXI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
21 ST INTERNATIONAL MUSIC
FESTIVAL OF 13 TOWNS
téma

SHAKESPEARE, BEETHOVEN A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
SHAKESPEARE, BEETHOVEN AND THE CZECH QUARTET TRADITION

theme

01 06 — 28 06 2016

RETZ (AT)

festivalová města
hlavní silniční směry

Boskovice
www.boskovice.cz
www.regionboskovicko.cz

10 06
26 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.
Kulturní zařízení města Boskovice připravují
v průběhu roku řadu společenských a kulturních akcí. Na podzim zahajují dva hudební
cykly – Kruh přátel hudby a Jazz and Blues
Boskovice, 1. a 2. října 2016 se konají již
13. Husí slavnosti, které připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných
zejména na vídeňských trzích. Návštěvníci se
mj. mohou těšit na dvoudenní programový blok
v areálu Letního kina, zaměřený na lidovou
a folkovou hudbu.
K již tradičním akcím patří i Festival Boskovice, který pořádá za přispějí Města Boskovice
hnutí Unijazz. Festival se koná od 7. do 10.
července 2016 a je zaměřený převážně na
alternativní hudbu a jeho součástí je i výborná
jazzová a divadelní scéna.

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
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structure. A point of technical interest
is the 26-metre deep well driven by
a wooden treadle.
The Empire-style appearance of the
Boskovice château has its origins in the 1820s
and 1830s, but the history of this building
was written almost one and a half centuries
earlier. The château was returned to its original
owners, the House of Mensdorff-Pouilly after
1991. The interiors house a historical exhibition
with unique fittings, mainly in the Empire
and Biedermeier styles.
The Empire-style greenhouse at the château
with glazed arcades and a circular pool was
built in 1826-1829 on the site of the burntdown sheep pens and it was designated
for the cultivation of thermophilic plants.
At present, it serves as a cultural and social
centre. The Church of St. James with its
41 m high tower is located in the lower part
of Masaryk Square. The first written mention
comes from the end of the 14th century.
A number of concerts are held at the church
during the year.
The maior synagogue is the only preserved
synagogue in the Boskovice Jewish town.
Its foundations date from 1639. In 2002,
the synagogue was opened to the public
after general reconstruction work. It houses
a permanent exhibition on the Jewish Quarter
in Boskovice which documents the history
of the local Jewish community.
City of Boskovice in collaboration with other
local organizations has prepared a series of
social and cultural events for the year 2016.
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Brno
www.brno.cz
www.roksmireni.cz

15 06

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

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

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

09 06
23 06
Rázovitým městem v jihovýchodním cípu
Vysočiny je Bystřice nad Pernštejnem. Během
osídlování tohoto kraje založil šlechtický
rod erbu zubří hlavy, páni z Medlova, později
z Pernštejna, své správní středisko na bystré
vodě. Od ní se odvíjí jméno města, ve starých
pramenech jmenované Říčka, místními
obyvateli nazývané Bystřička. Počátky města
spadají do 13. století a celá jeho středověká
historie byla úzce spjata s nedalekým hradem
Pernštejnem a jeho majiteli.
Postupem staletí se Bystřice stala
přirozeným střediskem oblasti a spádovým
centrem obchodu, řemesel a posléze
i průmyslu. K nejvýznamnějšímu mezníku
v historii města patří rok 1580, kdy císař
Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil
jí nová privilegia. Město k této příležitosti
dostalo nový znak: půlku zubří hlavy a půlku
rozkřídleného orla ve zlatém poli. Ve druhé
polovině 20. století byl rozvoj města spojen
s rozmachem uranového průmyslu.
Dnes se Bystřice stává poklidným
městečkem na okraji Vysočiny, které se
může stát velmi dobrým výchozím bodem
pro poznávání této části země. Městu dominují
především dva kostely. Původně raně gotický
kostel sv. Vavřince ze 13. století se nachází
přímo na náměstí. Během své historie prošel
několika přestavbami až do dnešní podoby
v barokním slohu. Kostel sv. Trojice z roku
1615 patřil původně nekatolíkům, později
převzal roli hřbitovního kostela.
Další významnou architektonickou památkou na náměstí je budova bývalé radnice,
kde dnes sídlí městské muzeum a turistické
informační centrum. Letopočet 1809 na fasádě
dokládá dobu vzniku radnice po spojení dvou
starších budov. V letech 2003-2008 budova
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a návštěvníkům nabízí řadu zajímavých expozic. K dalším
zajímavostem náměstí patří kašna s plastikami
sv. Cyrila a Metoděje, sloup se sochou Panny
Marie a čtyřmi patrony města na podstavci.

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

Bystřice nad Pernštejnem is a distinctive town
in the south-eastern tip of Vysočina. During the
settlement of this region, the aristocratic house
with a bison’s head in its coat of arms, the House
of Medlov which later became the House
of Pernstein, built its administrative centre in
a place of rapid water. The town’s name is derived
from this place: it was named Říčka (“říčka”
means “little river, stream”) in the old written
sources, while the locals called it Bystřička
(“bystrý” means “rapid”). The town’s origins date
back to the 13th century and its entire medieval
history was closely associated with the nearby
Pernstein Castle and its owners.
As the centuries passed, Bystřice became
a natural centre for the area and the focal
point for trade, crafts and eventually also for
industry in the area. One of the most significant
milestones in the town’s history was 1580, when
Emperor Rudolf II raised Bystřice to the status
of a town and gave it new privileges. The town
also received a new coat of arms upon this
occasion: half a bison’s head and half a winged
eagle on a golden field. In the second half
of the 20th century, the town’s development
was associated with the boom in the
uranium industry.
Nowadays, Bystřice is a quiet town at the edge
of Vysočina which is a very good starting point
for getting to know this part of the country. The
town is mainly dominated by two churches. The
originally early gothic Church of Saint Lawrence
dating from the 13th century is located directly
on the square. Throughout its history, the church
was reconstructed several times until it received
its current appearance in the baroque style.
The Church of the Holy Trinity dating from 1615
originally belonged to non-Catholics and it later
assumed the role of the cemetery church.
The building of the former town hall which
now houses the town museum and the tourist
information centre is another significant
architectural monument on the square. In
the period from 2003 to 2008, the building
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underwent extensive reconstruction work and
it now offers visitors a range of interesting
exhibitions. The square’s further points of
interest include a fountain with statues of Saints
Cyril and Methodius and a column with a statue
of the Virgin Mary and the town’s four patron
saints on a pedestal. The statue of T. G. Masaryk
by Vincenc Makovský which stands in front of
the Masaryk Primary School is also significant.
Sports and cultural buildings have gradually
become the modern symbols of the town,
especially the modern multifunctional sports
hall, the heated outdoor swimming pool and
a new winter stadium. The town’s cultural and
social life is especially secured by the cultural
centre, the town library, the town museum and
the TIC. The EDEN Center of green knowledge
was opened in 2015 and visitors are welcome
to explore a Horácko village, a manor courtyard
with brewery, an eco-pavilion and a ridingschool. 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.
∫ 105

Hustopeče
www.hustopece-city.cz
www.hustopece.eu
www.hustopecsko.net

03 06
17 06
Hustopeče leží v samém centru jižní Moravy,
v krajině zalité horkým sluncem, porostlé
vinicemi a ovocnými sady, mezi nimiž vyniká
rarita zdejších klimatických podmínek:
mandloňové háje. Svou krásou uchvacují
především brzy na jaře, v době plného květu.
Hustopeče jsou městem bohatého
kulturního a společenského dění
a s nepřeberným množstvím vinných sklípků.
Jsou oblíbeným místem turistů a cyklistů,
kteří odtud vyráží na výlety a vyjížďky do
okolí. Lákadlem je jim malebná krajina
a přírodní zajímavosti s bohatým propletencem
turistických tras. Dále od města jsou to
Novomlýnské přehradní nádrže, CHKO
Pálava, Lednicko-valtický areál s památkami
UNESCO, či osobité vinařské vesničky v okolí.
S městem Hustopeče je spojena celá řada
významných osobností. Mezi nejvýznamnější
z nich patří první československý prezident
T. G. Masaryk. Jeho matka se ve městě
narodila a on tu se svými rodiči strávil
studijní léta. Ve městě je mu věnováno
několik pamětních desek, pomník a také
naučná stezka. Jeho rodiče jsou pochováni
na místním hřbitově a k jejich hrobu vždy
směřují kroky významných osobností,
které se v Hustopečích zastaví.
Hustopeče také často navštěvoval
světoznámý secesní malíř Alfons Mucha.
Jezdil za svojí sestrou Annou, která zde
byla provdána za Filipa Kubera, národního
buditele zdejší české menšiny a vydavatele
novin a časopisů. Alfons Mucha přispíval
svými kresbami do hustopečských českých
periodik a v roce 1898 zde uspořádal
i velkolepou výstavu.
Daří se zde nejen vínu, jednou ze
zajímavostí jsou zdejší mandloňové sady,
položené nejseverněji v Evropě. V roce 2012
byla uprostřed mandloňových hájů postavena
turistická rozhledna. Z ní lze pozorovat

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

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

11 06
20 06
Ivančice jsou historické město, které neslo
dlouhou dobu přízvisko královské. Geograficky
leží na soutoku tří řek (Jihlavy, Oslavy
a Rokytné, které dále pokračují jako Jihlava),
což dává okolí malebnost, kterou má jen
několik koutů naší republiky. Historicky leží
na křižovatce obchodních cest, což Ivančice
formovalo po celá staletí až do současné
podoby. Pozitivní na této křižovatce bylo, že
se všechny karavany a kupci v Ivančicích
zastavovali, přinášeli do města bohatství
a město vzkvétalo. Bohužel se zde zastavovala
také všechna vojska a armády, které přes
Moravu a České země procházely.
Město je výjimečné svojí historickou
tolerancí k jednotlivým náboženským
skupinám. V jednom místě zde žili křesťané,
protestanti, čeští bratří, švýcarští bratři, židé
i habáni, kteří dávali jednotlivým částem obce
specifické vzezření, které můžeme obdivovat
dodnes. Najdete zde místo, kde vznikala Bible
kralická, na Moravě druhý největší židovský
hřbitov a křesťanské památky v podobě
městské radnice, rodného domu Alfonse
Muchy (kdysi radnice a budova soudu),
staré kaple sv. Jakuba, tyčící se nad městem,
nebo zajímavě umístěná kaple Sv. Trojice.
Výhled na město a meandry malebné
řeky Jihlavy můžete obdivovat ze dvou
vyhlídkových míst. Jedním z nich je rozhledna
Alfonse Muchy, která je součástí přírodního
parku na Réně, nově zrekonstruovaného
odpočinkového místa. Druhým místem je
vyhlídkový altán na Oklikách, který nenabízí
tak komplexní pohled na město, zato do
přírodních krás jeho okolí určitě ano. Krásným
letním místem je pak ostrov tvořený náhonem
a řekou u Stříbského mlýna, kde se nachází
také několik výletních hospůdek.
Pokud jste unaveni výhledy a památkami,
můžete se osvěžit sklenkou ivančického vína,
protože Ivančice jsou jednou z nejseverněji

položených vinařských obcí. To dává místnímu
vínu nezaměnitelný charakter. Víno má město
i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté
vinné korbele.
Nejznámějším rodákem z Ivančic v České
republice je pravděpodobně Vladimír Menšík,
geniální herec a bavič. Světově proslulým
rodákem je secesní malíř Alfons Mucha.
Oba tito rodáci mají v Památníku Alfonse
Muchy svoji stálou expozici, kterou můžete
navštívit jak ve všední dny, tak o víkendu.
Pokud se do Ivančic chystáte a hledáte
vhodné datum, rozhodně bychom
doporučovali směřovat Vaši návštěvu na
květen. Nejen proto, že okolí Ivančic je
obklopeno třešňovými sady, které v této době
krásně kvetou, ale i proto, že v květnu se
konají tradiční Slavnosti chřestu (v roce 2016
22. ročník v termínu 20.–22. května). Jestliže
patříte k milovníkům této, v Ivančicích již
tradiční pochutiny, určitě si zde přijdete na
své. Restaurace i stánky na náměstí nabízejí
chřestové speciality, v centru probíhá zábavný
program a prodej zmiňované pochutiny
v čerstvém stavu.
Události festivalu Concentus Moraviae se
v letošním roce odehrají ve dvou prostorách.
Prvním je malebný kostelík Petra a Pavla
v Řeznovicích a druhým kostel Nanebevzetí
Panny Marie na náměstí v Ivančicích
a druhým je Dům pánů z Lipé, kde sídlí
místní radnice.

Ivančice is a historic town which long enjoyed
the epithet “royal”. Geologically, it lies at
the confluence of three rivers (the Jihlava,
Oslava and Rokytná Rivers, which then
continue as the Jihlava River), which gives
the environs a picturesqueness which few
areas in our republic can equal. Historically,
it lies at the intersection of three trade routes.
This has formed Ivančice both positively
and negatively over the centuries and up
to the present. The positive aspects of this
intersection involve the fact that all of the
caravans and merchants stopped in Ivančice
and brought wealth to the town which
manifested itself in the way the town flourished.
Unfortunately, all of the troops and armies
passing through Moravia and the Czech lands
also stopped here.
The town is exceptional due to its historical
tolerance towards individual religious groups.
It was home to Christians, Protestants, Czech
Brethren, Swiss Brethren, Jews and Habans,
who gave the individual parts of the town
their specific appearances which can still be
admired today. The town is home to the place
where the Bible of Kralice was created,
a Jewish cemetery, monuments from
the Habanian settlements and Christian
monuments in the form of the town hall,
the family home of Alphonse Mucha, the
old Chapel of St. James which towers above
the town or the interestingly placed Chapel
of the Holy Trinity.
The view of the town and the meanders
of the picturesque River Jihlava can be enjoyed
from two lookout points. One of them is the
Alphonse Mucha Lookout Tower which is part of
the nature park in Réna, a newly reconstructed
venue for rest and relaxation. The second such
place is the lookout pavilion on Okliky, which
offers a comprehensive view of the town and
the natural beauty in its environs.
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If you are tired of views and monuments,
you can refresh yourself with a glass
of Ivančice wine, because Ivančice is one
of the northernmost located winemaking
municipalities in the world. This gives the local
wine an unmistakeable character. Wine also
features in its coat of arms where there are
3 gold wine cups on a blue field.
The best-known native of Ivančice in
the Czech Republic is probably Vladimír
Menšík, a brilliant actor and entertainer.
The art nouveau artist, Alphonse Mucha,
is an internationally renowned native
of the town. Both of these natives have
a permanent exhibition at the Alphonse Mucha
Monument, which you can visit on weekdays
and during the weekend.
If you intend to come to Ivančice and are
looking for a suitable date, we would definitely
recommend that you time your visit for May.
Not only because Ivančice is surrounded
by cherry orchards which you will be able
to enjoy at their best in that month, but also
because the traditional asparagus celebrations
2016, will take place on 20 – 22 nd 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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Jihlava
www.jihlava.cz
tic.jihlava.cz

02 06

Jihlava je české krajské a statutární město
položené na někdejší česko-moravské zemské
hranici, tvořené zčásti řekou Jihlavou. Historicky se jedná o moravské město a i dnes
většina Jihlavy leží na moravské straně, pouze
severozápadní okraj je v Čechách. Historické
město, založené ve 13. století jako hornické
s těžbou stříbra, je od roku 1982 městskou
památkovou rezervací. Jihlava je od roku 2000
střediskem Kraje Vysočina. V současné době
zde žije okolo 50 tisíc obyvatel.
Na konci 12. století je na návrší nad řekou Jihlavou historicky doložena slovanská
vesnice s kostelíkem sv. Jana Křtitele. Stala
se východištěm kolonizace kraje, neobyčejně
urychlené nálezem stříbrných rud koncem
40. let 13. století. Stříbrná horečka sem přivedla horníky, řemeslníky a obchodníky z celé
Evropy. Malá vesnice jejich náporu a potřebám
nestačila, a proto se začalo na protějším břehu
řeky budovat nové město. Bohatství plynoucí
z dolování se projevilo zejména velkorysostí
jeho založení.
Téměř současně byly stavěny tři hlavní církevní stavby – farní kostel sv. Jakuba a klášterní komplexy minoritů a dominikánů. Pravidelný půdorys pravoúhlé sítě ulic s velkým
náměstím uprostřed byl dán stavebním řádem
krále Přemysla Otakara II. z roku 1270. Královská privilegia zaručovala městu prosperitu
a Jihlava se brzy stala jedním z nejmocnějších
měst království. Bylo chráněno mohutným
opevněním, náměstí lemovaly kamenné domy
s podloubím, ve městě se razily mince.
Jihlava zaujímá přední místo i v oblasti
právní – poprvé ve střední Evropě zde bylo vedle městského práva kodifikováno horní právo,
které se stalo vzorem pro řadu dalších horních
měst. Po dlouhá staletí byla Jihlava sídlem
vrchního horního soudu.
Význam těžby stříbra poklesl koncem
14. století, kdy byly vytěženy nejbohatší žíly
ryzího stříbra a doly postiženy zemětřesením
a záplavami. Hospodářský vývoj města však

již v té době zajišťoval obchod a řemeslná výroba – zejména soukenictví – se na tři století
stává rozhodujícím hospodářským odvětvím.
Velký požár města v roce 1523 ukončil
středověkou etapu výstavby města, které bylo
obnoveno v renesančním stylu. Město velmi
utrpělo za švédské okupace během třicetileté
války. Byla vypálena předměstí, pobořena
většina domů, ve městě zbyla pouhá osmina
obyvatel. Trvalo více než sto let, než byly
zahlazeny všechny škody a Jihlava dosáhla
nového hmotného i kulturního rozvoje.
Město bylo obnoveno v barokním duchu.
Nejvýznamnější barokní stavbou je jezuitský
kostel sv. Ignáce vybudovaný spolu s kolejí
a gymnáziem v poslední čtvrtině 17. století.
Další etapa rozvoje se uskutečnila opět ve
znamení sukna. Císařovna Marie Terezie do
města pozvala nizozemské soukeníky, jejichž
zkušenosti vedly ke zdokonalení výroby.
Soukenictvím se živily tisíce lidí ve městě
a okolí, ve druhé polovině 18. století byla
Jihlava druhým největším producentem
sukna v monarchii.
V Jihlavě najdete Horácké divadlo s velkou
a malou scénou, divadelním klubem, kavárnou
a Jazz Clubem sídlí v Komenského ulici. V Jihlavě fungují dvě stálá kina. V parku Heulos
stojí letní kino. Hudbě jsou zasvěceny menší
tematicky zaměřené kluby. Větší koncerty se
odehrávají na zimním stadionu, v Domě kultury a Dělnickém domě. V Domě kultury Jihlava
hostují svá představení různá česká divadla, avšak konají se zde i další společenské
události jako jsou plesy. Pro pořádání plesů
či kongresových setkání slouží též Dělnický
dům Jihlava.
Mezi tradiční kulturní událostí patří Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Jihlava, Festival Mahler
Jihlava, Festival sborového umění, Horácký
letecký den na henčovském letišti a jihlavská pouť.

Jihlava is a city in the Czech Republic. Jihlava
is a capital of the Vysočina Region, situated on
the Jihlava river on the historical border between
Moravia and Bohemia, and is the oldest mining town in the Czech Republic, approximately
50 years older than Kutná Hora.
Among the principal buildings are the early
Gothic churches of St. Jacob, Friars Minor church
of Our Lady and Dominican church of Holy Cross,
the Baroque church of St. Ignatius of Loyola, the
Municipal Hall and a number of municipal houses
containing Gothic and Renaissance details.
There is also a Jewish cemetery, containing some
remarkable monuments including the tombstone
of the parents of Gustav Mahler.
The city's German name, Iglau, is derived from
the German word for hedgehog, Igel, hence the
hedgehog on the coat of arms. According to
legend, already in the year 799 silver was mined in
Iglau. King Ottokar I established a mint, and Iglau
was granted extensive privileges from early times
onwards. An old Slavic settlement upon a ford was
moved to a nearby hill where the mining town was
founded (ca. 1240) by king Václav I, in the Middle
Ages inhabited mostly by Germans. Medieval
mines surrounded by mining settlements were
localized outside the walls of the medieval town.
In the era of the Hussite Wars, Jihlava remained
a Catholic stronghold and managed to resist
a number of sieges.
During the Thirty Years' War Jihlava was twice
captured by the Swedes. In 1742 it fell into the
hands of the Prussians, and in December 1805
the Bavarians under Wrede were defeated near
the town. In 1860 it became the childhood home
of Bohemian-Austrian composer Gustav Mahler,
who retained his ties to the town until the death
of both of his parents in 1889.
Until World War I the town was an important
Austro-Hungarian Army military centre. In 1914
the I, II and III. Battalion of the Moravian Infantry
Regiment No. 81 and the Second Battalion of
the Landwehr infantry regiment number 14 were
the garrison troops.
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After World War I the town constituted a German language island (Sprachinsel) within Slavic
speaking Moravia. This affected local politics
as it remained the centre of the second largest German-speaking enclave in the republic
of Czechoslovakia (after Schönhengstgau/
Hřebečsko). Unsuccessful in getting their right to
self-determination recognized and incorporated
into the new Czechoslovakian state instead, many
of the indigenous Germans took to more nationalistic politics. Thereafter extremist political figures
like Hans Krebs, editor of the Iglauer Volkswehr
newspaper, became prominent with the rise of
Nazism and the Nazi occupation (1939-1945).
The area remained, until the end of World War II,
a distinctive regional folk culture reflecting hundreds of years of local customs. The local dialect
of German was a unique branch of Mitteldeutsch.
Musicians often used homemade instruments
and original groups of four fiddles (Vierergruppen
Fiedeln) and Ploschperment. Typical folk dances
were the Hatschou, Tuschen and Radln. Peasant
women like wearing old "pairische" Scharkaröckchen costumes with shiny dark skirts and big
red cloths.
After the end of World War II, and following the
Beneš decrees, these German speakers were
evicted; it is estimated that hundreds died on the
arduous trek to Austria. The town was repopulated
with Czech and Moravian settlers favoured by the
new Communist regime. After 1951, the town was
the site of several Communist show trials, which
were directed against the influence of the Roman
Catholic Church on the rural population. In the
processes eleven death sentences were passed
and 111 years of prison sentences imposed.
All the convicted persons were rehabilitated
after the Velvet Revolution.
In protest against the Soviet occupation of
Czechoslovakia in 1969 Evzen Plocek set himself
on fire in the town marketplace in emulation
of others in Prague. Today there is a memorial
plaque to him.
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Kyjov
www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.slovacko.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz

04 06
20 06
Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli
největším městem a přirozeným kulturním
i správním centrem Kyjovska. Leží 50 km
jihovýchodně od Brna v malebné krajině,
která má ráz odlesněné pahorkatiny s poli,
sady a vinicemi. Západně a severně od města
se zdvíhají zalesněné vrcholky Kyjovské
pahorkatiny, Ždánického lesa a Chřibů.
Nejstarší doklady osídlení pocházejí ze starší
doby kamenné, první písemná zpráva je pak
z roku 1126. Důležitým mezníkem je rok 1548,
kdy bylo město povýšeno na město královské.
Kyjovskému náměstí vtiskla jedinečný
charakter půvabná renesanční radnice,
kterou nechal v letech 1561-1562 vybudovat
tehdejší primátor města Václav st. Bzenecký.
Zajímavostí, která je na radnici k vidění,
je míra zapravená do pískovcového portálu
hned vedle radničních vrat. Její původní
umístění díky opravám renesanční fasády
neznáme. Jedná se o starý prototyp kupeckého měřidla. Dle dostupných pramenů
je taková veřejná míra pouze v Novoměstské
radnici v Praze, v Mělníku a v Kyjově. Radnice je v současnosti sídlem městského úřadu.
Další dominantní stavbou na centrálním
Masarykově náměstí je kostel Nanebevzetí
Panny Marie a raně barokní mariánský sloup.
Na ulici Palackého najdeme nejstarší dochovanou budovu ve městě – renesanční zámeček postavený v roce 1540, od roku 1928
hostící Vlastivědné muzeum, a dále kapli
sv. Josefa. K turistickým cílům patří i soubor
památek moderní architektury z 1. poloviny
20. století.
Vyznavači aktivního odpočinku a cykloturistiky se mohou projet na kole jednou ze tří
regionálních cyklostezek, které prochází územím Kyjovska, ty jsou součástí ucelené sítě
značených cyklistických tras procházejících
všemi vinařskými podoblastmi jižní Moravy
a jejich okruhy jsou propojeny páteřní

Moravskou vinnou stezkou. Milovníci vína
jistě neopomenou navštívit některý z vinných
sklepů, koštů či vinoték. V březnu zní
Kyjovem Jarní zpívání.
K tradičním akcím patří na konci dubna
a pak koncem května Stavění a Kácení máje.
V srpnu ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi, milovníci folku znají Žalmanův folkový
Kyjov. V listopadu se můžete stát přímými
aktéry Martinských hodů. Kromě dalších
folklorních svátků a tradičních akcí je Kyjov
i místem, kde se konají pravidelně koncerty
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.

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

14 06
25 06
Městys Lysice se nachází na východním úpatí
Českomoravské vysočiny asi 3 km západně od
silnice Brno-Svitavy. Lysice leží v nadmořské
výšce 366 m n. m. Počet obyvatel Lysic
k 1. 1. 2016 byl 1901 obyvatel, výměra katastru
činí 670 ha. První písemná zmínka o Lysicích
jako osadě je z roku 1308. Na městečko byly
povýšeny v roce 1652 s právem pořádání čtyř
trhů během roku.
Západně od Lysic v lese stál hrad Rychvald.
Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1437.
Poté se sídlem lysické vrchnosti stala gotická
vodní tvrz, která byla postupně přebudována
na prostorný renesanční objekt. Od roku 1960
přešel zámek pod správu Státní památkové
péče, později byl opraven a slouží jako kulturní památka. Je v něm cenná sbírka starých
zbraní, obrazů, porcelánu, nábytku
a knihovna rakouské spisovatelky
Marie Ebner–Eschenbachové. Na zámecký
areál navazuje areál zámecké obory, která
se rozkládá v kopcovitém terénu na ploše
60 ha severně od zámku. Obora byla opatřena stylovým oplocením a chovalo se zde až
200 kusů daňčí zvěře. Státní zámek není jen
velice významnou turistickou dominantou,
ale pořádá se zde řada kulturních a společenských akcí z nichž některé mají již dlouholetou
tradici. K nejvýznamnějším kulturním akcím,
které přesahují rámec obce, patří tradiční
pořádání ve spolupráci s obcí dvou koncertů
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae.
Budova základní školy byla postavena po
2. světové válce v areálu zámecké obory podle
projektu architekta Bohuslava Fuchse.
Počet žáků základní školy ve školním roce
2015/2016 je 473. 2/3 dětí skutečně dojíždí,
a to nejen ze spádových obcí, ale i např.
z Kunštátu. Průměrně dochází do školy
520 dětí – z toho dvě třetiny jsou dojíždějící
ze spádových obcí. V místě se nachází

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

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

01 06

Mikulov, malebné město na jihu Moravy, nabízí
jedinečné zážitky pro všechny vaše smysly.
Vinařské centrum, kde se pěstování a zpracování hroznů rozvíjelo již od dob starých Římanů,
leží na úpatí Pavlovských vrchů, přibližně
250 kilometrů od Prahy.
Základ nezaměnitelného panoramatu města
tvoří zámek na skalním útesu, Kozí hrádek
a Svatý kopeček, který se pyšní nejstarším stavebním souborem křížové cesty na území České
republiky; pro svůj bohatý výskyt chráněných
a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho
území vyhlášeno přírodní rezervací. Na všechny tři dominanty je jedinečný pohled z terasy
dalšího historického skvostu – Dietrichsteinské
hrobky. Ta se nachází v dolní části historického
náměstí s renesančními domy.
Významné zastoupení mají v Mikulově rovněž
církevní stavby a klenoty židovské komunity:
bývalá židovská čtvrť, rozsáhlý židovský hřbitov
a jediná na Moravě dochovaná synagoga
polského typu. Největší jeskyně Pavlovských
vrchů – jeskyně Na Turoldu vyniká svojí specifickou výzdobou a přes zimu se stává útočištěm netopýrů.
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 9. do 11. 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 nabízí město
v druhé půli roku i další kulturní, společenské
a vinařské akce:
∫ 3. – 9. 7. 2016 – Kytarový festival
Mistrovské interpretační kurzy a koncerty
světových renomovaných kytaristů.
∫ 15. – 17. 7. 2016 – Festival Národů Podyjí
Přehlídka národnostních delikates, kulinářské
speciality národů z oblasti Podyjí a bohatý
doprovodný program.
∫ 16. 7. – 13. 8. 2016 – Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“. Letní výtvarné setkání českých
a zahraničních umělců tvořících v prostorách
mikulovského zámku.
∫ 26. – 28. 8. 2016 – Eurotrialog Mikulov
Festival alternativní hudby.
∫ 23. – 25. 9. 2016 – Dny židovské kultury
Představení židovské kultury s bohatým programem, tancem a hudbou, výstavou, ochutnávkou
židovské kuchyně a se zpřístupněním památek.
∫ 11. – 20. 11. 2016 – Svatomartinský Mikulov
Tradiční akce – Svěcení vína ročníku 2016,
příjezd svatého Martina s družinou, svatomartinský jarmark, ochutnávky svatomartinských
a mladých vín, gastronomické speciality,
zpřístupnění prohlídkových objektů, bohatý
kulturní program pro celou rodinu.

The picturesque town of Mikulov in South
Moravia offers unique experiences for all your
senses. The focal point of the winegrowing
industry, where grapes have been cultivated
and processed since the times of the ancient
Romans, lies on the foothills of the Pavlov Hills,
around 250 kilometres from Prague.
The unforgettable panorama of the town is
made up of the château on its rocky cliff, Kozí
Hrádek and Holy Hill, which boasts the oldest
Way of the Cross in the Czech Republic and
which has been declared a nature reserve for
its abundance of rare and protected species of
plants and animals. A unique view of all three
of these landmarks is offered by the terrace
of another of the town’s historical jewels –
the Dietrichstein Crypt, which can be found
in the lower part of the historical square with
its Renaissance buildings.
Mikulov also has a large number of ecclesiastical buildings and jewels of the Jewish community – the former Jewish Quarter, the large Jewish cemetery and the only surviving synagogue
of the Polish type in Moravia. The largest cave
in the Pavlov Hills – the Turold Cave – is famous
for its distinctive decoration and provides a refuge for bats in the winter months.
The Mikulov area has plenty to offer everyone
who appreciates good wine, culinary delicacies, extraordinary architecture, architectural
monuments, an extensive programme of cultural events and a wide range of opportunities
for sport and relaxation. Enjoy every moment
offered by the region – on foot, by bike, on the
water or from the back of a horse.
Mikulov places great emphasis on the legacy
of its roots, respects its traditions, history and
art, supports the boom in the culinary arts, and
boasts vineyards that produce wine of the very
highest quality. All this goes towards putting
the final touches to the unique atmosphere
of its wine celebrations, to which the second
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week in September is traditionally devoted.
So don’t miss the Pálava Grape Harvest Festival
held 9 – 11 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:
∫ 3.-9. 7. 2016 – Guitar Festival.
Master interpretation courses and concerts.
∫ 15.-17. 7. 2016 – Dyje Valley Festival of Nations.
National delicacies and culinary specialities
from the nations of the Dyje Valley.
∫ 16. 7.-13. 8. 2016 – 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.
∫ 26.-28. 8. 2016 – Mikulov Eurotrialog
Festival of alternative music.
∫ 23.-25. 9. 2016 – 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.
∫ 11.-20. 11. 2016 – 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

23 06
28 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 Lichtenštejnů. Ti se zde
neúspěšně pokusili založit samostatné
knížectví Liechtenstein.
Jako příhraniční město byl Moravský
Krumlov vždy jazykově smíšenou lokalitou,
sdružující jak Čechy a Němce, tak i velkou
židovskou komunitu. Vlivem politických
událostí 20. století byl zařazen v roce 1938
do německého záboru Sudet a byl přičleněn
z větší části k Říši. Ve dnech 7. – 8. května
1945 byl Moravský Krumlov bombardován
Rudou armádou. Katastrofické bombardování
si vyžádalo 14 lidských obětí a poškození dvou
třetin domů. Poválečná rekonstrukce města
trvala až do roku 1960.
Z významných osobností českých dějin
je spojen s Moravským Krumlovem hejtman
táboritů Bohuslav ze Švamberka; v roce
1537 zde působil jako osobní lékař Jana III.
z Lipé slavný lékař Theophrastus Bombastus
z Hohenheimu, tzv. Paracelsus. Roku 1571
zemřel v Moravském Krumlově při vizitaci
biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav.

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

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

03 06
14 06
Na malebných březích dolního toku řeky
Oslavy, na úpatí Vysočiny, 40 km od Brna leží
malé město Náměšť nad Oslavou.
Počátky systematického osídlení
Náměšťska spadají do počátku 12. století.
První zmínka o Náměšti pochází z roku
1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku
rodu Meziříčských z Lomnice, dnes toto
období připomíná jen okrouhlá kamenná věž
v západní části zámeckého areálu. V roce
1563 získal Náměšť Jan starší ze Žerotína,
jehož mocný rod zasáhl do dějin tohoto sídla
rozhodujícím způsobem. V létech 1565-1578
proměnil původní hrad na honosné renesanční
sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné
podobě dodnes. Součástí areálu jsou
budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí,
anglický park a malá francouzská zahrada.
Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice
gobelínů, cenných obrazů či historického
nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná
svoji architekturou i barokním mobiliářem,
knihovna bohatým knižním fondem i štukovou
klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou
a vnitřní nádvoří pak zdobenými renesančními
arkádami. V roce 2001 byl areál zámku
prohlášen Národní kulturní památkou.
Náměšť nad Oslavou má hudební tradici,
jakou se může pochlubit jen málo moravských
lokalit. Hudba zde zněla již za vlády Karla
staršího ze Žerotína na konci 16. století,
ale teprve za hudbymilovného rodu Haugwitzů
se koncem 18. a prakticky po celé 19. století
na zámku soustřeďovala soustavná koncertní
činnost. Z držitelů panství vynikl Jindřich
Vilém Haugwitz (1770-1842). Tento vzdělaný
osvícenský šlechtic, jehož doménou byla
hudba, založil zámeckou kapelu a přijetí
do služby podmínil znalostí zpěvu nebo hry
na hudební nástroj. Nadaní muzikanti se
školili ve Vídni, a tak náměšťská zámecká
kapela neměla ve své době na Moravě

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

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

13 06

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

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

The monumental Pernštejn Castle, the
uncrowned king of Moravian castles, rises
on a forested promontory near the town of
Nedvědice, on the eastern edge of the CzechMoravian Highlands.
The first written mention of Pernštejn Castle
dates from 1285. It had been built shortly before
that by the Lords of the South-Moravian House
of Medlov, who later changed their name to
the Lords of Pernstein according to the name
of their seat. According to legend, the patriarch
of the family, Věňava the Charcoal Burner,
caught a mighty aurochs which was living in
the surrounding forests. He threaded a willow
rod through the animal’s nostrils and brought
the live animal before the king, whereupon
he cut off its head with his axe. As a reward
for this heroic act, the king raised him to the
aristocracy, gave him the land where he had
previously burnt his charcoal as a fiefdom and
assigned him a coat-of-arms with an aurochs
head with a willow rod through its nostrils.
The original 13th century castle with
a “bergfrit” layout was not particularly large.
Its position was influenced by the steep cliff
on which it was built. The castle’s current
appearance is the result of a number
of renovations which gradually transformed
the austere castle into a magnificent lordly
seat which in no way lost its defensive
abilities. After 300 years, its owners, the
Lords of Pernstein, extended and modified
the castle and it served as the main seat of
the House of Pernstein for approximately
200 years. Despite the fact that the Lords
of Pernstein eventually acquired and inhabited
much more comfortable seats (for example,
the chateaux in Prostějov, Tovačov, Pardubice
and Litomyšl or today’s Lobkowicz Palace
in Prague Castle) and that they belonged
to the richest and most influential aristocratic
house in the Czech Republic at the turn of the
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15th and 16th centuries, the members of this
house maintained a special relationship with
Pernštejn Castle, the cradle of their line.
This is documented by the words which John
the Rich said to his sons on his death bed in
1548: “Never allow Pernštejn to be sold, but let
building always continue there. And when there
is nothing left to build, knock something down
and build something new in its place..”.
However, the worsening economic situation
of the House of Pernstein in the 2nd half
of the 16th century not only meant the end
of any building activities, but it also forced the
grandson of John the Rich to sell the castle and
the estate in 1596. It was as if this sale augured
the end of the House of Pernstein itself, as it
died out when Vratislav Eusebius was killed by
the sword in 1631.
During the period of the Thirty Years War,
when the castle was owned by Paul Christopher
of Liechtenstein-Castelcorn, it was one of the
few fortresses to resist the Swedish besiegers
in 1645. Other owners, the Stockhammer,
Schroeffl and Mittrow families, modified
some castle rooms and supplemented the
medieval fortress with a romantic park
stretching out on the castle’s southwest slope.
The castle’s external appearance has remained
more or less unchanged, with the exception
of the lowering of the floor of the square tower.
The plan for the re-gothification of the castle
drawn up by the architect August Prokop
dating from the end of the 19th century was also
never realised. Pernštejn Castle is therefore
one of but a few historical buildings which
have preserved their late gothic and early
renaissance appearance.
Regular cultural events:
The Pernstein Estate Celebrations (the beginning of July, this year 2-6 th July 2016)
Autumn at Pernstein (the 2nd half of September)
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Rájec - Jestřebí
www.rajecjestrebi.cz
www.zamekrajec.cz

07 06
18 06
Zveme vás do města jiřin a kamélií –
do Rájce-Jestřebí. Město zasazené doprostřed krásné krajiny vybízí k příjemným procházkám a prohlídkám historických objektů.
Rájec-Jestřebí leží v romantickém údolí, na
obou březích řeky Svitavy na železniční trati
mezi Brnem a Českou Třebovou. Leží v blízkosti Moravského krasu, od města vzdáleného 11 km. Město má přes 3 600 obyvatel.
Zmínka o Rájci se poprvé objevuje ve
Zdíkově listině ze čtyřicátých let 12. století.
Ve středověku jsou v Rájci doloženy dvě
tvrze, z nichž jedna, jež stávala na kopci
Hradisko, zcela zanikla, zatímco druhá,
nacházející se v bezprostřední blízkosti
nynějšího zámku, byla kolem r. 1500 upravena v nové pozdně gotické sídlo, a nakonec
kolem r. 1570 velkoryse přestavěna na renesanční zámek. Ten r. 1756 vyhořel a zakrátko
byl zbourán při stavbě současného zámku.
Rokokově-klasicistní zámek byl postavenve francouzském stylu v letech 1763-1769
starohrabětem Antonínem Karlem Salmem.
Dnes mohou turisté navštívit rájecký zámek,
zámecký park a také obdivovat vzácné kamélie, jejichž unikátní sbírka je soustředěna
v zámeckém skleníku.
V hlavním sále zámku se odedávna konaly
hudební produkce a také dnes se zde pořádají slavnostní koncerty. Hostovala zde naše
i zahraniční hudební uskupení. Přepychově
vybavené interiéry zámku zdobí sbírka obrazů, obsahující díla evropských mistrů
16. – 19. století. Z bohatých zámeckých
sbírek vyniká rozsáhlá kolekce orientálního
porcelánu a bezmála 60 000 svazků
z empírové knihovny.
V prostorách zámecké kaple jsou umístěny
kamenné náhrobky, které sem byly přeneseny
z farního kostela.
Ve městě najdete knihovnu s výstavní síní,
informační centrum, nově zrekonstruované

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

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

05 06

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

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

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

15 06
22 06
Město Slavkov u Brna, proslulé díky Bitvě tří
císařů z 2. prosince 1805 a ve světe známé
pod názvem Austerlitz, se rozkládá na pravém
břehu říčky Litavy, v kotlině na úpatí Chřibů.
Nejstarší písemná zmínka o městě se objevuje
v listině krále Václava I. z roku 1237. V roce
1416 pak král Václav IV. udělil tomuto městu
pečeť a znak, jenž je nejstarším znakovým
privilegiem v českých zemích. Toto významné
výročí si letos město připomene při několika
významných příležitostech a kulturních akcích.
Dominantou města je barokní zámek, jehož
stavbu navrhl na konci 17. století italský architekt Domenico Martinelli z Luccy pro moravský
rod Kouniců. Interiéry zámku jsou bohatě vyzdobené štukovou a freskovou výzdobou a sochařskými prvky. Mezi nejkrásnější místnosti
prohlídkové trasy patří Sál předků, Rubensův
sál, Divadelní sál nebo kaple sv. Kříže. Zcela
výjimečným interiérovým prostorem zámku je
centrální oválný sál, dnes zvaný Historický, kde
bylo dne 6. prosince 1805 po bitvě u Slavkova
podepsáno příměří mezi Francií a Rakouskem.
Zámek Slavkov – Austerlitz je zapsán v seznamu Národních kulturních památek a je zařazen
do projektu Top výletní cíle jižní Moravy a návštěvníci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových tras interiérů či prohlídky podzemí.
Park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším
historickým zahradám na Moravě. Bohatá sochařská výzdoba je dílem významného italského sochaře Giovanniho Giulianiho.
Nedílnou součástí slavkovské historie jsou
i další významné budovy, které můžete spatřit
při procházce městem. Náměstí ze severní
strany uzavírá klasicistní kostel Vzkříšení Páně
od Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenberku vybudovaný v letech 1786-1789. Jde o technicky
náročnou stavbu, postavenou v bažinatém terénu na dubových pilotech. Renesanční radnice
z roku 1592 ve svých zdech dosud uchovává
bývalou městskou šatlavu.

Barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1743
je spolu s budovou bývalého špitálu včleněna
do urbanistického celku hřbitova. Pod touto
kaplí se nachází rodinná hrobka rodu Kouniců,
je zde pohřben i jeho nejvýznamnější člen –
Václav Antonín Kounic. Jednou z nejstarších
budov ve Slavkově je Panský dům, jehož jádro
pochází ze 16. století. V přízemí i sklepech
se zachovala řada dobových portálů či ostění oken.
Židovská synagoga, která svou nynější podobu získala přestavbou v roce 1858, je dokladem
dřívější existence početné židovské komunity
v našem městě. Expozice zřízená ve staré
židovské škole je věnovaná právě židovskému
osídlení města Slavkova u Brna. Nad městem
na kopci Urban ve výšce 362 m nad mořem se
vypíná kaple sv. Urbana. Za napoleonských
válek byla poškozena a nynější podobu získala
v roce 1858. Cennou památkou jsou městské
hradby, které se dochovaly na několika místech a jsou přímým dokladem fortifikace ze
14. a 15. století.
Šestitisícové město Slavkov nabízí návštěvníkům četné možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití. Nejen pro milovníky
zeleného sportu, ale i pro širokou veřejnost
je určeno osmnáctijamkové golfové hřiště.
Zámek Slavkov – Austerlitz se již tradičně
podílí na pořádání významných kulturních akcí,
jakými jsou např. Dny Slavkova (2. 6. – 5. 6.),
Oldtimer festival (25. 6.), Napoleonské hry
2016 (13. 8.), a především Vzpomínkové akce
k 211. výročí bitvy u Slavkova (1. 12. – 3. 12.).
Letos se stane Slavkov u Brna také domovem
legendárního česko – slovenského festivalu
TOP Fest (11. 6.). Na zámeckém nádvoří zazpívá také Lucie Bílá (3. 9.).

The town of Slavkov u Brna, made famous by the
Battle of the Three Emperors held on 2 December
1805 and known internationally under the name
of Austerlitz, lies on the right-hand bank of the
River Litava, in a basin at the foot of the Chřiby
Hills. The oldest written mention of the town
can be found in a document of King Wenceslas
I dating from 1237. In 1416, King Wenceslas IV
gave the town its seal and coat-of-arms, which is
the oldest heraldic privilege in the Czech lands.
The dominant feature of the town is the baroque
château, which was designed at the end of the
17th century by the Italian architect, Domenico
Martinelli of Lucca, for the Moravian House of
Kounic. The château interiors are richly decorated
with stuccowork and frescos and a number of
statues. The most beautiful rooms which visitors
can see at the château include the Hall of the
Ancestors, the Rubens Hall and the Chapel of
the Holy Cross. Another exceptional interior area
in the château is the central oval hall, now known
as the Historical Hall. It is historical due to the
fact that it was the venue for the signing of the
truce between France and Austria on 6 December
1805. The Slavkov - Austerlitz Château has
been entered in the Register of National Cultural
Monuments and visitors can choose from two
tour routes through the interior or tours of the
underground areas.
The château park with a total area of
16 hectares is one of the most significant
historical gardens in Moravia. The abundant
statues are the work of the significant Italian
sculptor, Giovanni Giuliani.
Further buildings, which can be seen when
walking through the town, form an integral part of
the history of Slavkov. The northern side of the
square is enclosed by the classicist Church of the
Resurrection of the Lord by Ferdinand Hetzendorf
of Hohenburg built in 1786-1789. This involves
a technically demanding structure built in swampy
terrain on oak piles. The renaissance town hall
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dating from 1592 still includes the former town
magistrate’s jail with in its wall. The baroque
Chapel of Saint John the Baptist dating from
1743 and the building of the former hospital
are incorporated in the urbanistic unit of the
cemetery. The family tomb of the House of Kounic
is located under this chapel. The most significant
member of this aristocratic house, Václav Antonín
Kounic. One of the oldest buildings in Slavkov
is the Manor House, the core of which dates
from the 16th century. A number of period portals
and reveals have been preserved on the ground
floor and in the cellar.
The Jewish synagogue, which received its
current appearance during renovation work
in 1858, is evidence of the existence of a large
Jewish community in our town. The exhibition
at the old Jewish school is dedicated to the
Jewish settlement in the town of Slavkov u Brna.
The Chapel of Saint Urban towers above the
town on the Urban Hill at a height of 362 m above
sea level. It was damaged during the Napoleonic
Wars and received its current appearance
in 1858. The town fortifications, which have
been preserved in several places and are
direct evidence of the fortifications from the
14th and 15th centuries, are a valuable monument.
Slavkov, a town with six thousand inhabitants,
offers visitors numerous opportunities for cultural,
social and sports activities.
The Château Austerlitz has traditionally
participated in organizing of well-attended events,
such as Days of Austerlitz and St. Urban Feast
(2 - 5 June), Oldtimer Festival (25 June),
Napoleon Days (13 August), and especially
Commemoration of the 211th Anniversary of the
Battle of Austerlitz (1 - 3 December).
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Tišnov
www.tisnov.cz
www.tisnov.info
www.tisnovsko.com

08 06
24 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 Muzeum města
Tišnova se stálou expozicí věnující se historii
a přírodě Tišnova a okolí a řadou tematických
výstav, přednášek a koncertů. Z moderní
zástavby stojí za pozornost několik secesních
vil a funkcionalistická stavba Komerční banky.
Za pozornost stojí Jamborův dům na Brněnské
ulici se stálou galerií obrazů malíře Vysočiny
a čestného občana Tišnova Josefa Jambora
na ulici s 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 střediska volného
času Inspiro. Turisticky atraktivní krajině
v bezprostředním okolí města vévodí zděná
rozhledna, která stojí od roku 2003 na kopci
Klucanina na místě původní dřevěné rozhledny
ze 30. let 20. století. Protilehlá hora Květnice
je významnou mineralogickou a botanickou
lokalitou, navíc s četnými krasovými jevy, zejména veřejnosti běžně nepřístupnou unikátní
Královou jeskyní. Pravidelně dvakrát do roka
se do Tišnova soustředí pozornost sběratelů
minerálů z celého světa v době konání jarní
a podzimní mezinárodní burzy. Město Tišnov je
jedním z pořadatelů 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
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of Vysočina and honorary citizen of Tišnov,
Josef Jambor, and an exhibition hall for shortterm exhibitions, with which the newly built
town library dating from 2005 forms
a visual unit.
The social and sports activities of the
current inhabitants and visitors to the Town
are served by the “sokolovna” with its adjoining
modern sports hall, the building of the
town cultural centre in Mlýnská Street, the
cinema, the summer cinema, the outdoor
swimming pool, the tennis courts, including
the inflatable hall and the football ground at
Ostrovec, the automobile club, the shooting
range, the 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

07 06
17 06
Třebíč je rozložena na obou březích řeky
Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města
i celého třebíčského okresu. Obklopuje ji
příroda charakteristická pro Českomoravskou
vrchovinu. Za dlouhá staletí své existence
se Třebíč stala důležitým hospodářským,
správním, politickým i kulturním těžištěm
jihozápadní Moravy. Její počátky sahají
až k roku 1101, kdy zde moravská údělná
knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský
založila v tzv. Třebečském lese benediktinský
klášter. Kolem poloviny 13. století (pravděpodobně v letech 1240-1260) přistoupil benediktinský konvent ke stavbě nové klášterní
budovy a pozoruhodné románsko-gotické
baziliky, která dnes nese jméno sv. Prokopa.
Pod klášterem vzniklo podél obou břehů řeky
Jihlavy středisko řemesel a obchodu, jemuž
v roce 1335 udělil Karel IV., tehdy ještě markrabě moravský, spolu se svým otcem Janem
Lucemburským městská privilegia. Postupnou
přeměnou bývalého benediktinského kláštera
v okázalé panské sídlo vznikla dnešní podoba
třebíčského zámku, ve kterém sídlí Muzeum
Vysočiny Třebíč.
K nejvýznamnějším třebíčským památkám
patří bezesporu skvost středověké evropské
architektury – bazilika sv. Prokopa, dále
židovská čtvrť a židovský hřbitov. Bazilika
sv. Prokopa byla během staletí mnohokrát
poškozena a po zániku kláštera pak byla více
než dvě století používána ke světským účelům.
Po obnově provedené architektem F. M.
Kaňkou v letech 1725-1733 byla znovu
využívána k sakrálním účelům a zasvěcena
sv. Prokopovi.
Židovská čtvrť se 123 domy je z urbanistického i historického hlediska evropským unikátem. První zmínka o židovském osídlení pochází
z roku 1338, druhá světová válka však znamenala násilný konec třebíčských Židů. Za zhlédnutí stojí především Zadní synagoga z roku
1669 s jedinečnou barokní výmalbou a dům
Seligmanna Bauera postavený v roce 1798.

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

Třebíč lies on both banks of the Jihlava River
which forms the natural axis of the town and
the entire District of Třebíč. It is surrounded by
the type of countryside which is characteristic
for the Bohemian-Moravian highlands. Over the
many centuries of its existence, Třebíč has
become an important economic, administrative,
political and cultural centre for south-western
Moravia. Its beginnings stretch back to 1101
when the Moravian appanage princes Oldřich of
Brno and Litold of Znojmo established a Benedictine monastery in the so-called “Třebečský”
Forest. Around the mid 13th century (probably
from 1240 to 1260), the Benedictine monastery
began building new monastery buildings, including the remarkable Romanesque-gothic basilica
which now bears the name of St. Procopius.
A centre of crafts and commerce arose along
both banks of the Jihlava River under the monastery and it received town privileges from Charles
IV, who at that time was the Moravian Margrave
with his father John of Luxemburg. The gradual
transformation of the former Benedictine monastery into a magnificent lordly seat gave rise to
the current Třebíč château which now houses
the Museum of Vysočina Třebíč.
The most significant Třebíč monuments
undoubtedly include the Basilica f St. Procopius,
a jewel of Central European architecture, as well
as the Jewish quarter and the Jewish cemetery.
The Basilica of St. Procopius was damaged
many times over the centuries and it was used
for secular purposes for more than two hundred
years after the closure of the monastery. After
it was renewed in 1725-1733 by the architect
F. M. Kaňka, it was once again used for sacred
purposes and consecrated to St. Procopius.
The Jewish quarter with 123 houses is unique
in Europe from an urbanistic and historic
point of view. The first mention of the Jewish
settlement dates from 1338, but the Second
World War brought a violent end of the Třebíč
Jews. The Rear Synagogue (Zadní synagoga)
with unique baroque paintings dating from 1669
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and the House of Seligmann Bauer built before
the year 1798 is especially worth a visit.
The Jewish cemetery has three thousand
gravestones and it is one of the largest and best
preserved in the republic. According to the information currently available, the oldest gravestone
dates from 1625.
3rd July 2003 is an important milestone for the
town, because it was then that the Třebíč Jewish Quarter and the Jewish Cemetery with the
Romanesque-gothic Basilica of St. Procopius
were entered into the prestigious UNESCO Register of World Cultural and Natural Heritage Sites
as the 12th monument in the Czech Republic and
the first Jewish monuments outside the state of
Israel. The experts appreciated the exceptional
nature of both monuments as silent witnesses to
the peaceful coexistence of two cultures: Christian and Jewish.
Třebíč is irreparably associated with many
personalities from Czech literature, including
Vítězslav Nezval, Jan Zahradníček, Jakub Deml
and Oldřich Mikulášek. Třebíč can boast a rich
cultural and musical history which has given rise
to many famous names. Třebíč natives include
the tenor, Kapellmeister and composer František
Václav Míča who was the author of the first Czech
opera on “The origins of Jaroměřice in Moravia”.
At present, there are several music groups active
in the town ranging from small chamber ensembles through to large church choirs.
Třebíč has lived an intensive cultural life.
A large range of annually organised cultural
events, festivals and town celebrations have
arisen from these theatrical and musical traditions. The most significant include the Třebíč
Puppet Spring, the event for professional theatre
groups known as the 2-3-4 Theatre Festival, the
One World Festival, the Concentus Moraviae
Festival, the Revived Jewish Quarter, the Three
Cowls Celebrations (Slavnosti tří kápí), Shamayim, the Třebíč Opera Festival, the Potato Harvest
Festival, St. Martin's Day, etc.
∫ 133

Valtice
www.valtice.eu
www.zamek-valtice.cz

27 06

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

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

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

∫ 135

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

06 06
21 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.
V roce 2015 si Velké Meziříčí připomnělovýznamné výročí, 50 let vzniku organizované
kultury ve městě. K tomuto výročí dostali
občané města krásný dárek. Nové multifunkční kulturní prostory, které vytvořily skvělé
podmínky pro konání divadelních představení,
koncertů, společenských akcí, konferencí
apod. Kulturní scéna nabízí našim návštěvníkům řadu tradičních akcí. Poslední květnový
víkend se uskuteční charitativní projekt
„Muzikanti dětem“. Ve dnech 3. až 12. června
se uskuteční jediná akce svého druhu v ČR,
již desátý ročník Evropského festivalu filozofie, tentokráte na téma: „Svoboda a násilí“.
Velkou událostí pro Velké Meziříčí bude
koncert Magdaleny Kožené s Melody Makers,
v rámci XXI. Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Červenec a srpen je zasvěcen Velkomeziříčskému
kulturnímu létu. Začátek září je ve znamení
Historických slavností.

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
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“Kde domov můj” for the first time in Moravia
here at the Slovanská beseda. The co-founder
of Vesna in Brno, Antonín Vorel, increased our
choral wealth in “Our Songs”. All Velké Meziříčí
associations established their own orchestras
and choirs. Leoš Janáček was involved in
“Hlahol velkomeziříčský” which he established
in 1901. This choir led by individuals trained and
acknowledged by Leoš Janáček cooperated with
Jaroslav Křička or Václav Kálik and it achieved
its greatest success at the end of the 1930s.
At present, the town has twelve thousand
inhabitants. Most of them work in the
engineering, cosmetic, electrotechnical and
foodstuffs industries. Since the second half of
the 19th century, Velké Meziříčí has been called
a town of schools. As well as the grammar
school, the Světlá Hotel School and the
Secondary School of Crafts and Services have
a more than one-hundred-year tradition.
If you visit Velké Meziříčí, you will find a rich
history, beautiful nature and friendly people.
Come and visit us and get to know the town
and its environs on foot, by bicycle or on skis.
We have prepared cycle trails, equestrian trails,
sports fishing, sightseeing flights and a ski
slope with artificial lighting. The town’s cultural
organisations have continued their activities
based on the intensive social and cultural life
of the past. They operate the town library, the
museum, the cinema and the Jupiter Club
cultural and social centre. They organise
exhibitions, concerts and further significant
cultural events. A number of ensembles
and non-profit organisations are involved
in the town’s mosaic of cultural life.
We would like to take this opportunity to
invite you to a number of our events. Lovers
of good food and drink enjoy the traditional
May “Gastronomy Day” event. Do not miss
the 9th annual European Festival of Philosophy
with leading philosophers, with whom you can
discuss the given topics.
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Veselí
nad Moravou
www.veseli-nad-moravou.cz
www.kultura-veseli.cz
www.tic-veseli.cz

19 06

Veselí nad Moravou je původně kupecká osada
založená na křižovatce obchodních cest. Dnes
je Veselí městem s necelými 12 tisíci obyvateli.
Leží v úrodné nížině Moravského Slovácka
lemované z jihovýchodu Bílými Karpatami, poli
a lužními lesy na západě a nepříliš vzdálenou
siluetou Chřibů na severním horizontu. Město
je významným silničním a železničním uzlem
s dobrým spojením na Slovensko. Zároveň
je skvělým výchozím bodem pro výlety do
širokého okolí za krásami přírody a památkami,
do historických vinných sklepů a vinoték, za
stále živými tradicemi a folklorem. Na své si
zde přijdou cykloturisté, díky poměrně husté
síti cyklostezek a cyklotras, pěší turisté,
příznivci vodní a také církevní turistiky. V roce
2011 město oslavilo výročí 750 let od první
písemné zmínky.
Nejstarší stopy osídlení na území Veselí nad
Moravou pocházejí z období staršího neolitu –
mladší doby kamenné.
První písemná zmínka o hradu Veselí se
datuje roku 1261. Při dopravní cestě podél
řeky Moravy jej nechal zbudovat břeclavský
komorník Sudomír z moravského rodu Tvrdišovců, který se podílel na osídlování doposud
téměř pustého kraje na levém břehu Moravy.
První písemná zmínka o městě Veselí, ležícím
na malém říčním ostrově před hradem, pochází až z roku 1397.
Díky své strategické poloze má město za
sebou pohnutou minulost, kdy období rozvoje
a hospodářské prosperity střídala období bídy,
hladu a válečných útrap.
Velký hospodářský rozmach zaznamenalo
Veselí v 19. století v souvislosti s budováním
železnice. Označení Veselí nad Moravou bylo
poprvé použito v roce 1883 a to pro název
železniční stanice. Velký vliv na ekonomický
rozvoj mělo zprovoznění tzv. Baťova plavebního kanálu roku 1936. Dne 27. 6. 1919
došlo ke spojení města Veselí s Veselským

předměstím a veselskou Židovskou obcí.
V roce 1950 byla připojena obec Milokošť,
v roce 1964 pak Zarazice. V druhé polovině 20.
století se Veselí stalo důležitým průmyslovým,
kulturním a správním centrem Moravského
Slovácka. Až do roku 1960 bylo Veselí nad
Moravou okresním městem.
Budova Panského dvora byla již od svého
počátku nejdůležitějším hospodářským celkem
ve Veselí nad Moravou, respektive tehdejšího
Předměstí Veselí. Samotné začátky dvora jsou
spojovány s Juditou Balassovou, která iniciovala jeho stavbu ve smlouvě o dělení majetku
z roku 1646, kde kromě jiného požaduje také
místo na Předměstí Veselí k výstavbě dvora
se zahradou. V té době to byl v dané lokalitě
výrazný urbanistický počin.
Rekonstrukcí Panského dvora, respektive
Turistického centra Veselska, získalo nejen
město Veselí nad Moravou, ale jak již vyplývá
ze samotného názvu rovněž celá oblast tzv.
Veselska, jedinečné centrum nejrůznějších
společenských aktivit a místo pro střetávání se
s ostatními napříč generacemi a okruhy zájmů.
Své místo, zde mají jak návštěvníci města, jež
mohou ocenit hlavně turistické informační
centrum, místo pro úschovu kol a celou řadu
stálých expozic věnující se jednak místním tradicím a řemeslům, úspěchům slavného rodáka
Josefa Zimovčáka a krásám a historii Baťova
kanálu. Tak pro místní občany zde budou nové
prostory Městské galerie nabízející pestrou
škálu výstav, a rovněž i víceúčelový a konferenční sál, který je také využíván k nejrůznějším kulturním a společenským událostem.
V rámci budovy tak najdou uplatnění nejen lidé
zabývající se kulturou pasivně z pozice diváků
jednotlivých událostí, nýbrž i aktivní umělci,
jež působí přímo v místě a mají zájem se podílet na rozvoji a obohacením svého okolí.

Veselí nad Moravou − originally a merchants
settlement founded at the crossing of trade
routes. A pub used to stand here in which
the guests might have made merry…
− this probably gave the name to the town –
Veselí (“Merry-making”).
Today, Veselí is a town with nearly twelve
thousands inhabitants. It is situated in the
fruitful lowlands of Moravian Slovakia and
surrounded by the White Carpathians in the
southeast, by fields and bottomland forests in
the west and by a near silhouette of the Chriby
Mountains in the north. A town swamped in
greenery with sparkling bodies of water – the
Morava River, its dead arms, many ponds and
the Bata-Canal. The town is an important traffic
and railway junction with good connection to
Slovakia, whose borderline is not far from here.
It is also a great starting point for trips to its
broad environs: to nature beauties and sights,
wine-shops and historical wine cellars, still
living traditions and folklore. The cyclists can
enjoy a quite dense network of cycle paths
and bike trails, while the hikers and the water
and church tourists can find a lot of interesting
places here. Are you coming to us for any
reason, be cordially welcome to Veselí − and
have merry fun here!
The oldest traces of a settlement in Veselí
nad Moravou are from the Neolithic Era – New
Stone Age (approx. 5700 – 4900 BC). The first
written report about a castle called Veselí dates
back to 1261. It was Sudomír from the House of
Tvrdišovec, a secretary of the Břeclav Region,
who had the castle built at a trading path along
the Morava River and took part in colonization
of this nearly desert region on the left bank of
the Morava River. The first written report about
the town of Veselí on a small river island in front
of the castle comes from 1397.
Thanks to its strategic position, the
town could survive disturbed times, whereby
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the periods of development and economic
prosperity were followed by the periods of
poverty, starvation and hardships of war.
Veselí flourished especially in the
19th century, as the railway was built and it was
the railway station, for which the name Veselí
nad Moravou was used for the first time in 1883.
On 27 June 1919, the City of Veselí united with
the Suburb (the original merchants´ settlement)
and the Jewish Community. In 1950 the village
of Milokošť and in 1964 the village of Zarazice
were affiliated. In the late-20th century, Veselí
became an important industrial cultural and
administrative centre of Moravian Slovakia.
Originally an administrative building with
an extraordinary large granary in the former
Suburb of Veselí, which Judita Balassiová
(born Bosnyáková from Magyárbél) had in
1646 built. It included a large complex of barns,
stables, and workshops. In the 19th century, this
farmyard was an important supplier of sugar
beet. After the confiscation of the property of
the then owners, the House of Chorinský, after
the World War II, the farmyard fell into disrepair.
After a recent voluminous reconstruction,
it accommodates the Tourist Centre of the
Veselsko Region.
You can find here the Regional Information
Office, the Bata-Canal Gallery presenting the
history and the present of the Canal, the Town
Gallery, two expositions – historical bikes of Mr.
Josef Zimovčák and an exhibition with typical
regional products, arts and crafts, examples
of local traditions etc., and a multi-use hall.
The bikers can find a space with lockable bike
racks and an opportunity to repair their bikes
here. The reconstruction was realized thanks
to the European union − European Regional
Development Fund, which covered 92,5% of
the eligible costs of the project.
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Žďár
nad Sázavou
www.zdarns.cz
www.zamekzdar.cz
www.zelena-hora.cz

16 06
25 06
Osada Žďár nad Sázavou vznikla při
cisterciáckém klášteře založeném Bočkem
z Obřan v roce 1252. O Žďáře jako městečku se
poprvé zmiňuje listina z roku 1293. Klášter se
dostal se svým panstvím v roce 1588
pod pravomoc olomouckého biskupství, v roce
1606 byl zrušen a přešel přímo do vlastnictví
kardinála Františka z Ditrichštejna. Ten roku
1607 povýšil městečko Žďár na město, udělil
mu nová privilegia a nový znak. Dnešní
podobu získal bývalý klášter při rozsáhlých
přestavbách za opata Václava Vejmluvy.
Přestavby provedené v duchu „barokní gotiky“
navrhl Jan Blažej Santini Aichl. Roku 1784
byl klášter císařem Josefem II. zrušen. Ve
druhé polovině 19. století se ve městě rychle
rozvíjí národní život. Byly založeny první větší
podniky, hlavně obuvnické, a město získává
železniční spojení. Na frontách I. světové
války v letech 1914-1918 zahynula řada
občanů města, kteří padli jako legionáři.
Druhá světová válka silně postihla
město v květnových dnech roku 1945. Bylo
zničeno a poškozeno mnoho domů. Po válce
došlo k prudkému vzrůstu počtu obyvatel
v souvislosti s výstavbou strojírenského
závodu ŽĎAS. Vznikla nová sídliště
a v sedmdesátých letech bylo takřka úplně
přestaveno historické jádro města.
Dnes má město přes 22 tisíc obyvatel.
S památkou UNESCO – poutním kostelem
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
a jako východisko do nejkrásnější části
Českomoravské vrchoviny je stále více
navštěvovaným centrem turistiky. Jsou zde
velké možnosti rekreačního a kulturního
vyžití, jehož přehlídka začíná již prvním dnem
v roce, slavnostním vítáním nového roku
spojeným s novoročním ohňostrojem. Před
velikonočními svátky stovky ochotníků hrají
Pašijovou hru. Hra pojednává o životě, smrti
a vzkříšení Ježíše Krista. 30. dubna 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 oslavě povýšení Žďáru na město
pod názvem „Den Žďáru“ a festivalu 13 měst
Concentus Moraviae a koncertům vážné
hudby. Již 33. ročník festivalu folkové písně
Horácké džbánek proběhne v areálu zámku
Žďár v měsíci srpnu.
A je tu podzím, na Vysočině dozrávají
jeřabiny a právě tato pochutina stojí za
názvem kulturního festivalu Slavnosti jeřabin.
Celý měsíc je návštěvníkům kulturních
zařízení představována výtvarná, hudební
či dramatická tvorba. První sobota v září
patří tradičnímu setkání přátel historie
a kultury žďárského kláštera s názvem
Klášterní noc. V listopadu probíhá v domě
kultury přehlídka středních škol a učilišť
pod názvem Festival vzdělávání. V očekávání
nejkrásnějších svátků v roce můžeme vidět
na náměstí hru o narození Ježíše Krista,
Živý Betlém.

The settlement of Žďár originally grew up
around a Cistercian monastery founded
by Boček of Obřany in 1252. The first written
mention of the community as a small town
is found in a document from 1293. In 1588
the monastery and its domain came under
the control of the bishopric of Olomouc. Then
in 1606 the monastery was shut down and
passed into the direct ownership of Cardinal
Franz Dietrichstein, who in 1607 raised Žďár
to the status of a town, giving it new privileges
and a new emblem. The monastery was
given its present appearance by extensive
remodelling during the term of office of
Abbot Václav Vejmluva (1705-38) in the style
of the “Baroque Gothic”, designed by Blažej
Santini Aichl. Then in 1784 the monastery
was closed by Emperor Josef II. The second
half of the nineteenth century saw a rapid
development of Czech cultural life in Žďár.
The first substantial business enterprises
were founded, mainly in the footwear industry,
and the town acquired a railway connection.
Meanwhile the first major changes were made
in the town’s buildings. Between 1914 and 1918
many citizens of Žďár died as legionnaires
on the fronts in World War I.
And the town was seriously afflicted again in
May 1945 at the end of World War II, with many
buildings destroyed or damaged. In the postwar period there was a steep rise in population
associated with construction of the ŽĎAS
machinery works. New housing developments
were built, and in the 1970s the whole historical
core of the town was almost completely rebuilt.
Today Žďár nad Sázavou has over 22,000
residents. With its Church of St. Jan Nepomucký
(St. John of Nepomuk) on Zelená hora (Green
Mountain) – a landmark protected by UNESCO –
and its position as a gateway to the most
beautiful part of the Vysočina (BohemianMoravian Highlands), Žďár nad Sázavou
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is becoming more and more popular as a centre
of tourism. There are many opportunities
here for recreation and cultural enjoyment,
beginning each year already on January 1 with
a festive welcome to the new year including
a fireworks display.
Before Easter hundreds of amateur actors
present a Passion Play dealing with the life,
death, and resurrection of Jesus Christ.
On 30 April we celebrate the Witch’s Feast:
in the recreational complex in the Libušín
housing development there is a series of
games and competitions, witches are burned
in effigy. Last weekend in May, guests can
visit the private gardens of the château.
June belongs to the Concentus Moraviae
International Music Festival with its concerts
of classical music. The “Horácko Pitcher”
folk-style music festival is held in the complex
of the stately home of Dr. Kinský in August. And
now we come to autumn: rowans ripen in the
Highlands, and this tasty fruit inspires a cultural
event called the Rowan Festival: for a whole
month works of visual art, music, and drama
are presented in the town’s cultural facilities.
On the first September Saturday the traditional
meeting friends of history and culture of the
Žďár monastery is organised under the title
“Monastic night”. In November the House
of Culture hosts an Education Festival devoted
to secondary schools and training centres.
Finally, in expectation of the most beautiful
holidays of the year we can see a play on the
town square about the birth of Jesus Christ
titled A Living Nativity Scene.
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Lucemburský
rok 2016
Po stopách šlechtických rodů
Výstavy

hrad Karlštejn

hrad Veveří

Karlštejnský poklad
– kultura císařského
dvora Karla IV.

Lev a orlice.
Moravští
Lucemburkové
a jejich hrad

Následovníci
svatého Jiří

další výstavy
a akce na bezmála
30 památkách
ve správě Národního
památkového ústavu

od 7. května 2016

2. 7. – 30. 10. 2016

11. 8. – 30. 10. 2016

www.npu.cz

hrad a zámek
Jindřichův Hradec

Jak pěkná

jsou vína jižní Moravy?

Kostnice
u Svatého Jakuba
v Brně
Druhá největší kostnice v Evropě
ukrývá více jak 50 000 kosterních ostatků.
Jižní Morava a víno jsou jako tělo a duše – jeden bez
druhého nemohou existovat a neodmyslitelně k sobě
patří. Zkuste jít po stopách vína a jeho tradic. Prožijte
symbolické zaražání hory, vinobraní, košty vín,
valtické vinné trhy, hody a další úchvatné slavnosti.
Projděte se sklepními uličkami, nahlédněte do vinných
sklepů místních vinařů a okoštujte od nich to nejlepší.
www.tradicemasmysl.cz

Stahujte pro svůj iPhone i Android
zdarma aplikaci České tradice.

Nechte se inspirovat na www.tradicemasmysl.cz
a užijte si skvosty jižní Moravy.

Tajemství a záhady, ze kterých strachy doslova mrazí v kostech…
Jakubské náměstí | Brno
út– ne 9:30 – 18:00

www.ticbrno.cz

Vychutnávejte si české tradice všemi smysly!

Statutární město Brno finančně podporuje Turistické informační centrum města Brna, p.o.

61.
koncertní
sezona
2016
2017
JIŽ
V PRODEJI

Od Smetany
po Tan Duna

PŘEDPRODEJ v Besední ulici,
v Domě pánů z Lipé,
na webu on-line a na místě
3/4 hodiny před koncertem.
SLEVY pro studenty, seniory
a další skupiny.
INFO www.ﬁlharmonie-brno.cz

Generální partner Filharmonie Brno

Statutární město Brno ﬁnančně
podporuje Filharmonii Brno

ˇ HRANICE
HUDBA LITERATURA – OTEVRENÉ
7.7. – 24.7.2016 Retz / Dolní Rakousko
2016
www.jazzandwine.at

Concerts

«JEPHTHA»

ˇ
ˇ
SCÉNICKÉ ORATORIUM O TRECH
DEJSTVÍCH

ˇ
Farní kostel sv. Štepána
ˇ
ˇ
Premiéra: ctvrtek
7. cervence
2016
ˇ
Další predstavení: 10./15./17./21. a 24. cervence
2016
Vždy v 19:30 hod.

FESTIVAL Retz

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

INFORMACE A VSTUPENKY

26. 5.
11. 6.
3. 12.
17. 6. / 7. 10. / 4. 11.
11. – 16.7.

WELSH (Brunch)
MuSik auf dEM faHrrad
LEE ritEnour (USA)
friday nigHt SESSionS
17. Internationaler
Jazzworkshop
& Sessions

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

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

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

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

KANALIZACE

KANALIZACE

KOMUNIKACE
A DROBNÝ STAVEBNÍ
MATERIÁL

KOMUNIKACE
A DROBNÝ STAVEBNÍ
MATERIÁL

POZEMNÍ
STAVBY

POZEMNÍ
STAVBY

NÁDRŽE

NÁDRŽE

AZ SERVIS, a.s.
AZ TOWER
Pražákova 69, Brno
Tel.: 513 077 777
www.az-servis.cz

OTEVŘENO NON-STOP
24 HODIN DENNĚ
Pro Vás kdykoliv

za podporu
∫ Děkujeme
∫ We would like to thank for the support
PATRONKA FESTIVALU ∫ THE PATRONESS OF THE FESTIVAL
Magdalena Kožená, mezzosopranistka ∫ mezzo-soprano

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

PATRON 21. ROČNÍKU FESTIVALU ∫ THE PATRON OF THE 21ST FESTIVAL YEAR
Milan Škampa, violista Smetanova kvarteta
∫ viola player of the Smetana Quartet

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

ZÁŠTITU PŘEVZALI ∫ UNDER THE AUSPICES OF
Daniel Herman, ministr kultury České republiky
∫ The Minister of Culture of the Czech Republic
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
∫ The Governor of the South Moravian Region
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
∫ The Governor of the Vysočina Region
Erwin Pröll, zemský hejtman Dolního Rakouska
∫ The Governor of Lower Austria
starostové festivalových měst
∫ The mayors of the festival towns
JEDNOTLIVÉ KONCERTY ZAŠTÍTILI ∫ THE INDIVIDUAL CONCERTS UNDER THE PATRONAGE OF
J. E. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Rakousku
∫ The Ambassador of the Czech Republic in Austria
J. E. Christian Hoppe, velvyslanec Dánska v České republice
∫ The Ambassador of Denmark in the Czech Republic
J. E. Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v České republice
∫ The Ambasador of the Republic of Poland in the Czech Republic
Erin E. Kotheimer, kulturní atašé USA v České republice
∫ Cultural Attaché of USA in the Czech Republic
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZASLOUŽÍ ∫ SPECIAL THANKS GOES TO
rodina Mensdorff-Pouilly z Boskovic ∫ Mensdorff-Pouilly family from Boskovice
rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou ∫ Kinsky family from Žďár nad Sázavou
rodina Podstatzkých-Lichtensteinů z Velkého Meziříčí
∫ Podstatzky-Lichtenstein family from Velké Meziříčí
ČLENOVÉ KLUBU CONCENTUS MORAVIAE
∫ THE MEMBERS OF THE CONCENTUS MORAVIAE CLUB
manželé Jana a Petr Svobodovi, manželé Ivana a Pavel Svobodovi, Walter Moens,
Anastazios Jiaxis, Miloslav Klement, manželé Anna a Stanislav Schopfovi, Dagmar Vobecká,
manželé Svatava a Karel Padalíkovi, manželé Lucie a Tomáš Pokorní

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

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

Ve spolupráci ∫ In cooperation with

Hlavní partner ∫ The main partner

Patron ∫ The patron

Mecenáš ∫ Maecenas

Mediální partneři ∫ The media partners

Partneři ∫ The partners

Hlavní mediální partner ∫ The main media partner

2D varianta Základní barevné pozitivní provedení značky

1.1

Patroni měst ∫ The patrons of the towns

Varianta 2

Manuál značky České televize Verze 1.1

Varianta 1

Oficiální hotel festivalu ∫ The official festival

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

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

Varianta 1

Varianta 2

pro tisk
CT-V1-lg-cmyk.eps
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pro obrazovku
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Výhradní dopravce ∫ The exclusive carrier

Tradiční dodavatel vína ∫ The traditional wine provider

Ředitel ∫ Director
David Dittrich
Dramaturgové ∫ Dramaturges
Jiří Beneš, Aleš Březina
Manažerka ∫ Manager
Jitka Miková
Ekonomka, předprodej vstupenek ∫ Economist, advance ticket sales
Monika Nilašová
Klub Concentus Moraviae, Hudba na kole ∫ Concentus Moraviae Club, Music on bike
Zdenka Kachlová
Produkce ∫ Production
Martina Čermáková, Jan Mach
Redakce katalogu ∫ Editor of the catalogue
Jitka Miková
Redakce programů ∫ Editor of programs
Eva Dittrichová
Grafická úprava ∫ Design
Anymade Std., The Bestseller Creative Platform
Fotografie na obálce ∫ Cover photo
Daniela Dostálková, The Bestseller Creative Platform
Tisk ∫ Printed by
Tiskárna Matula
Katalog vydalo ∫ Published and produced by
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.
Concentus Moraviae si vyhrazuje právo na případné změny v programu a účinkujících
∫ Whilst every effort has been made to ensure accuracy in this programme catalogue,
the Concentus Moraviae reserves the right to change details and cannot be held
responsible for inaccuracies
INFORMAČNÍ A TISKOVÉ STŘEDISKO MHF 13 MĚST CONCENTUS MORAVIAE 2016
∫ INFORMATION AND PRESS CENTRE OF THE CONCENTUS MORAVIAE 2016
Polní 6, 639 00 Brno
tel.: +420 542 210 713
e-mail: info@concentus-moraviae.cz
www.concentus-moraviae.cz

