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∫ MUDr. Jiří Besser
ministr kultury České republiky
∫ The Minister of Culture of the Czech Republic

Vážení přátelé dobré hudby,
Concentus Moraviae je ambiciózní hudební
událost, která se svou nezpochybnitelnou
kvalitou i invenční dramaturgií prosadila
mezi naše nejvýznamnější festivaly.
Význam šestnáctého ročníku festivalu
Concentus Moraviae bude ještě umocněn
tím, že se potřetí stane součástí velkého
evropského projektu České sny.
Letos se společně s vámi těším
na vystoupení nejznámějších českých
hudebníků s velmi osobními programy,
které budou reﬂektovat jejich vlastní rané
hudební sny. Koncerty zazní v inspirativním
prostředí architektonických skvostů regionu
a to je o důvod více procestovat s festivalem
Concentus Moraviae města jižní Moravy
a Vysočiny.
Přeji pořadatelům festivalu Concentus
Moraviae vyprodané sály, hudebníkům
radost z muzicírování a posluchačům zážitky,
které podnítí jejich vlastní sny.
S úctou

Dear friends of good music,
The Concentus Moraviae is an ambitious
musical event which has undoubtedly become
one of our most signiﬁcant festivals thanks
to the undisputed quality and invention of its
dramaturgy. The signiﬁcance of the sixteenth
year of the Concentus Moraviae Festival will be
further enhanced by the fact that it will be part
of the Europe-wide Czech Dreams project for
the third time.
This year, I am looking forward to the
performances of the most signiﬁcant
Czech musicians in very personal programs
which will reﬂect their early musical dreams.
The concerts will be held in the inspirational
architectural gems of the region which is just
one more reason to travel to the towns of South
Moravia and Vysočina with the Concentus
Moraviae Festival.
I wish the organisers of the Concentus
Moraviae Festival many sold-out venues,
the musicians much joy from making music
and the listeners many experiences which will
inspire their own dreams.
Yours sincerely
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∫ JUDr. Michal Hašek

∫ MUDr. Jiří Běhounek

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

Vážení přátelé hudby,
stejně jako v minulých letech jsem velmi
rád převzal záštitu nad letošním ročníkem
hudebního festivalu Concentus Moraviae.
Tuto akci Jihomoravský kraj dlouhodobě
ﬁnančně podporuje. Již pošestnácté se v řadě
měst a městeček jižní Moravy a Vysočiny
uskuteční koncerty, které přispívají
k rozvoji kulturního dění mimo hlavní
centra uměleckého života.
Podtitul akce České sny 2011 napovídá,
že v centru pozornosti budou tentokrát stát
domácí interpreti a skladatelé a jejich prchavé
a přitom silné zážitky z dětství, které ovlivnily
jejich další život a směřování k hudbě jako
svému životnímu poslání. Od zahajovacího
koncertu v třebíčské bazilice až po slavnostní
závěrečný koncert v chrámu v Hustopečích se
můžeme těšit na měsíc bohatých kulturních
zážitků. Věřím, že se na některém z koncertů
setkáme.
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Dear friends of music,
As in the past, I am once again very
pleased to be able to assume the patronage
of this year’s Concentus Moraviae Music
Festival. The South Moravian Region has
long been a ﬁnancial backer of this event.
For the sixteenth time, a number of the towns
and townships in South Moravia and Vysočina
will become the venues for concerts which
contribute to the development of cultural events
outside the main centres of artistic life.
The event’s subtitle of Czech Dreams 2011
hints at the fact that the focus of this year’s
festival will be domestic performers and their
ﬂeeting, yet strong childhood experiences
which inﬂuenced their later lives and their
orientation towards music as their life’s mission.
We can look forward to a month of rich cultural
experiences from the opening concert at the
Třebíč Basilica through to the oﬃcial closing
concert at the church in Hustopeče. I am sure
that we will meet at one of the many concerts.

CONCENTUS MORAVIAE

hejtman Vysočiny
∫ The President of the Vysočina Region

Vážení příznivci hudby,
s potěšením mohu konstatovat, že se
mezinárodní hudební festival Concentus
Moravae zapisuje výrazným písmem
do tradičních kulturních aktivit v kraji
Vysočina. Podmanivý název 16. ročníku
festivalu „České sny – otisky a vzpomínky“
vyvolává v každém z nás příjemné pocity
spojené se zážitky a se sny z minulosti.
Doufám, že Vás do této příjemné atmosféry
naladí třicet čtyři připravovaných koncertů
celkem ve dvaceti městech nejen na Vysočině.
Milí hosté, ať už jste k nám do regionu
přijeli z blízka či z daleka, přeji vám
během festivalových dnů od 28. května
až do 25. června roku 2011 neobyčejné
kulturní zážitky a věřím, že se na Vysočinu
budete vracet s příjemnými vzpomínkami.
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Dear music supporters,
It is with great pleasure that I can state that
the Concentus Moraviae International Music
Festival has become one of the signiﬁcant
traditional cultural activities in the Vysočina
Region. The compelling name of the 16th year
of the festival, “Czech Dreams – impressions
and memories”, invokes in each of us pleasant
feelings associated with our experiences and
dreams from the past. I hope that the thirty-four
concerts prepared in a total of twenty towns,
not only in Vysočina, will envelope you in this
pleasant atmosphere.
Dear guests, no matter whether you have
travelled to our region from near or far, I wish
you many exceptional cultural experiences
during the festival days from 28th May
to 25th June 2011 and I am sure that you
will return to Vysočina with fond memories.
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∫ David Dittrich
ředitel festivalu MHF 13 měst Concentus Moraviae
∫ The Director of the Concentus Moraviae
International Music Festival of 13 Towns

Vážení a milí posluchači,
srdečně Vás vítám na XVI. ročníku našeho
festivalu, který Vám letos představuje svou zcela
novou graﬁckou tvář. Po loňské mimořádně úspěšné
proměně webové prezentace jsme přistoupili
k zásadní úpravě tištěných materiálů a upřímně
doufáme, že jsme se treﬁli do vkusu publika
a zároveň vystihli snovou atmosféru letošní velmi
netradiční dramaturgie. Aleš Březina se totiž při její
tvorbě inspiroval osobnostmi interpretů a výsledkem
je 34 neobyčejně osobních a niterných koncertních
programů, v nichž zazní otisky a vzpomínky
skutečné elity domácí hudební scény a několika
exkluzivních hostů ze zahraničí úzce spjatých s naší
zemí. S potěšením mohu potvrdit, že Concentus
Moraviae se stane tento rok již potřetí součástí
rozsáhlého mezinárodního projektu České sny,
o kterém se více dočtete uvnitř katalogu.
Nemohu opomenout všechny partnery festivalu
i členy Klubu přátel festivalu, jejichž přízně si velmi
vážíme a kterým patří upřímné poděkování. Stejně
tak děkujeme i všem, kteří si zakoupili „svou“ židli
v rámci festivalové akce „Židle pro Pernštejn“.
Šanci přispět ke zdokonalení Rytířského sálu hradu
Pernštejn mají návštěvníci festivalu ještě letos
a my pevně věříme, že v XVII. ročníku si
pernštejnský koncert vychutnáte v židlemi
kompletně vybaveném sále.
Přeji vám kouzelné hudební zážitky
a těším se na setkání v hledištích.

Dear festivalgoers,
I would like to oﬀer you a warm welcome to
the 16th year of our festival which will present you
with a completely new graphic image this year. After
last year’s exceptionally successful transformation
of the web presentation, we have embarked upon
fundamental changes to the printed materials and
we sincerely hope that we have correctly gauged
the public’s tastes and at the same time captured
the dreamy atmosphere of this year’s highly
untraditional dramaturgy. Aleš Březina was inspired
by the personalities of the performers when putting
the dramaturgy together and this has resulted in
34 unusually personal and inward looking concert
programs which will resound with the impressions
and memories of the true elite of the domestic music
scene and of several exclusive guests from abroad
who are closely associated with our country.
I am pleased to be able to conﬁrm that this year
the Concentus Moraviae Festival will become part
of the international Czech Dreams project for
the third time: you can read more about this
project inside the catalogue.

ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
∫ XVI.
Concentus Moraviae se koná pod záštitou starostů
∫ 16th International Music Festival of 13 Towns is held under
the Auspices of Mayors

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

I must not neglect to mention all of the festival’s
partners and the members of the Friends of the
Festival Club, whose favour we hold in great esteem
and to whom we owe our sincere thanks. In the same
way, we would also like to thank everybody who has
purchased a seat within the framework of the “Seat
for Pernštejn” festival event. This year, festival visitors
will once again have the chance to contribute to the
improvement of the Knights’ Hall at Castle Pernštejn
and we ﬁrmly believe that you will be able to enjoy
the Pernštejn concert during the 17th year of the
festival in a hall with full seating.
I wish you many magical musical experiences
and I look forward to meeting you in the auditoriums
at our concerts.

Setkání starostů v Besedním domě v Brně 21. dubna 2011 ∫ Meeting of Mayors at the Besední dům in Brno
on 21 April 2011, foto Jiří Sláma
První řada zleva ∫ ﬁrst row from left: Mgr. Tomáš Třetina (starosta města Moravský Krumlov), Ing. Pavel Perout (starosta města Rájec-Jestřebí),
Bc. Josef Vojta (místostarosta města Bystřice nad Pernštejnem), Ing. Dagmar Zvěřinová (starostka města Žďár nad Sázavou), Ing. Luděk Baláč
(starosta městyse Lysice), MVDr. Pavel Heřman (starosta města Třebíč), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou), Ing. Ivan Charvát
(starosta města Slavkov u Brna)
Druhá řada zleva ∫ second row from left: Rostislav Koštial (starosta města Mikulov), Ing. Radovan Necid (starosta města Velké Meziříčí),
Ing. Jaroslav Dohnálek (starosta města Boskovice), Ing. Pavel Trojan (starosta města Valtice), Mgr. Jiří Mráka (starosta města Hodonín),
Ing. Luboš Kuchynka (starosta města Hustopeče), MUDr. Vojtěch Adam (starosta města Ivančice), PaedDr. Zdeněk Janalík (starosta města Holešov),
Jan Schneider (starosta města Tišnov)

∫8

CONCENTUS MORAVIAE

téma ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY

∫9

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

O čem snili geniální čeští hudebníci kdysi
a o čem sní dnes?

What did the brilliant Czech musicians dream
of in the past and what do they dream of now?

Možná dostaneme odpovědi na tyto otázky
při dalším ročníku festivalu Concentus
Moraviae. Alespoň téma a dramaturgie
tomu napovídá.

Perhaps we will receive an answer to this
questions during the next year of the
Concentus Moraviae Festival. At the very least,
the festival’s theme and dramaturgy would
suggest so.

Při poslechu krásné hudby, ať už staré
či současné, se do snění ponoříme jistě i my.
Možná něco málo pochopíme, něco nám bude
odhaleno, jiné zůstane pod rouškou tajemna.
Budeme nahlížet na hudbu a její tvůrce,
interprety jinak?
Podle zkušeností z předchozích ročníků
festivalu každopádně usuzuji, že nás čeká
mnoho nového, neotřelého a inspirujícího.
Jménem společnosti ČEZ, která festival
podporuje, chci popřát všem organizátorům,
návštěvníkům i samotným aktérům
– radost z hudby, silné prožitky a povzbuzení
do dalších dnů. Těším se na setkání
při plánovaných koncertech.

∫ 10

When listening to beautiful music, whether
early or contemporary, we too can immerse
ourselves in dreaming. Perhaps this will
enable us to comprehend in some small way
and something will be revealed to us, while
other things will remain behind the veil of
secrecy. Will we view the music, its creators
and the performers diﬀerently?
In my experience from the previous
years of the festival, I am quite sure that
we can expect much that is new, unique
and inspirational.
On behalf of the ČEZ Company, which
supports the festival, I hope that all of
the organisers, visitors and performers are
delighted by the music, have many powerful
experiences and are invigorated for the days
to come. I look forward to meeting you during
the planned concerts.

CONCENTUS MORAVIAE
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∫ Jan Pokorný
předseda představenstva a ředitel Modré pyramidy
stavební spořitelny, a. s.
∫ The Chairman of the Board of Directors and the Manager
of Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Vážení přátelé,
velice si vážím toho, že Modrá pyramida
stála u zrodu festivalu Concentus Moraviae
a řadu dalších let autorům a organizátorům
pomáhá naplňovat jejich sen. Sen, který se
každý rok mění ve skutečnost.
O to víc mě těší, že letošní ročník je opět
ve znamení „Českých snů“, kdy budou
v centru pozornosti čeští a v Čechách
působící hudebníci a jejich vlastní hudební
sny. Sny jsou totiž podle mého názoru důležité
pro každého člověka, vždyť každý si v nich
promítá vlastní vizi a to, čeho chce dosáhnout.
Modrá pyramida je nejen partnerem
„festivalových snů“, ale chce být na blízku
všem, kteří myslí na svou budoucnost,
a pomáhat jim ke splnění plánů a představ.
Chce být ﬁnančním rádcem svým klientům
na jižní Moravě, Vysočině i v dalších
místech České republiky a pomáhat jim plnit
vlastní sny přeměněné do reálné podoby
ﬁnančních plánů.
Přeji festivalu i Vám, milí přátelé, mnoho
nezapomenutelných hudebních zážitků
a co nejvíce splněných snů.

Dear friends,
I am very delighted that the Modrá pyramida
company was in at the inception of the
Concentus Moraviae Festival and that it has
since helped the authors and organisers to
achieve their dream for a number of years
now: a dream which is transformed into reality
every year.
It therefore pleases me all the more that
this year once again includes the “Czech
Dreams” project which will enable Czech
musicians, foreign musicians active in the
Czech Republic and their dreams to become
the focus of attention. In my opinion, dreams
are important for everybody, because each of
us projects visions of what we wish to achieve
into our dreams.
The Modrá pyramida is not only a partner of
“festival dreams”, but it also wishes to be close
to everybody who is thinking of the future and
to help them to fulﬁl their plans and goals.
It wants to be a ﬁnancial advisor for its clients
in Southern Moravia, Vysočina and in further
places around the Czech Republic and to assist
them in fulﬁlling their dreams with realistic
ﬁnancial plans.
I wish the festival and you, dear friends, many
unforgettable musical experiences and the
fulﬁlment of as many dreams as possible.

∫ 14
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∫ Ing. Michal Štefl
generální ředitel OHL ŽS, a. s.
∫ The Managing Director of OHL ŽS, a. s.

Vážení přátelé,

Dear friends,

společnost OHL ŽS je stálým partnerem
festivalu Concentus Moraviae, který se
za šestnáct let své existence vyproﬁloval
v prestižní kulturní událost, nabízející
obyvatelům i návštěvníkům Jihomoravského
kraje a Vysočiny koncerty vynikajících
hudebníků s programy v objevné dramaturgii.

The OHL ŽS Company is a permanent partner
of the Concentus Moraviae Festival which has
developed into a prestigious event oﬀering the
inhabitants and visitors to the South Moravian
and Vysočina Regions excellent programs with
innovative dramaturgy throughout the sixteen
years of its existence.

Jsem rád, že se spolu s Vámi letos mohu
nechat unášet hudebními sny předních
českých muzikantů a vyslechnout v jejich
podání známé i nové skladby klasického
repertoáru. Jako každoročně se těším
na neopakovatelnou atmosféru koncertů
konaných v zámeckých prostorách a dalších
architektonických skvostech regionu.

I am pleased that, like you, I can allow myself
to be carried away by the musical dreams of
leading Czech musicians and can enjoy their
performances of well-known and new works
in the classical repertoire. As every year, I am
looking forward to the unrepeatable atmosphere
of the concerts held in the châteaux and other
architectural gems of the region.

Hudební večery plné snění Vám přeje

∫ 16

I wish you many musical evenings full
of dreams.

CONCENTUS MORAVIAE
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∫ Concentus Moraviae
České sny 2011 – otisky a vzpomínky

První České sny byly v roce 2004 zamýšleny
jako jednorázová mezinárodní část festivalu
Concentus Moraviae, související s řadou
významných jubileí skladatelů z českých
zemí a také se vstupem České republiky
do Evropské unie. Jejich těžiště spočívalo
v repertoáru, předsevzaly si „objevovat staré
skladby v zaprášených archivech či nová
díla v šuplících žijících autorů.“ Druhý
ročník v roce 2007 reﬂektoval ustrnutí
české interpretační tradice v důsledku
mnohaleté izolace českých hudebníků
od dění ve světě a jejich obtížné prosazování
se na mezinárodní scéně a zaměřil se proto
na propojování českých umělců s jejich
nejlepšími zahraničními vrstevníky.

proměnách stále součástí jejich uměleckého
proﬁlu?

V centru pozornosti Českých snů 2011
stojí čeští a v Čechách působící hudebníci
a jejich vlastní hudební sny. Jakou měli
motivaci pro volbu konkrétního nástroje
a hudby jako svého životního poslání?
Jak nasměrovalo jejich první vědomé setkání
s hudbou jejich životní dráhu? Co z tehdejších
emocí je i po mnoha letech a společenských

Na zahajovacím koncertu si své dětství
připomene dirigent Kaspar Zehnder, který
často slýchával svou maminku zpívat
chrámový repertoár a zejména Schubertovu
árii Salve Regina. S Filharmonií Brno
a Českým ﬁlharmonickým sborem Brno
přednese též Fibichovu málo slýchanou
Missu brevis a Te Deum Antonína Dvořáka,
oblíbeného skladatele svého otce. Zuzana
Lapčíková vyrůstala v prostředí, ve kterém
se přirozeně prolínala klasická hudba
s folklórem. Její projekt Balady a janáčkovské
parafráze je perfektní syntézou těchto dvou
hudebních světů, obohacenou o spolupráci
se špičkovými jazmanny z jejího kvinteta.
Hornista Radek Baborák vytvořil variabilní
komorní soubor, se kterým se věnuje
širokému spektru hudby posledních tří staletí.
Mozartova slavná Serenáda KV 407 bude
dramaturgickou protiváhou tvorby skladatelů
20. století B. Martinů, Ch. Koechlina,
C. Nielsena a M. Ravela.

∫ 18
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Několik snů si splnil i dramaturg festivalu –
stejně jako v předcházejících dvou ročnících
Českých snů např. objednal i na rok 2011
nové dílo. Spojení tří sólistů Kateřiny
Englichové, Ivo Kahánka a Viléma Veverky
inspirovalo skladatele Pavla Nováka Zemka
k vytvoření tria pro hoboj, harfu a klavír
s názvem O Kráse pozemské a Kráse Ráje III.
Renata a Igor Ardaševovi oba v dětství rádi
improvizovali, ale první zásadní skladbou
pro čtyřruční klavír pro ně byly Slovanské
tance Antonína Dvořáka, ke kterým později
přibyly Uherské tance Johannesa Brahmse.
Velmi brzy je také zaujaly transkripce původně
orchestrálních skladeb. Na letošním ročníku
festivalu přednesou úpravy děl P. Dukase
a I. Stravinského. Drásnění pro ně napsal
Vít Zouhar na objednávku 1. ročníku Českých
snů v roce 2004 a od té doby ho úspěšně hráli
na mnoha koncertech doma i v zahraničí.
Iva Bittová překračuje hranici mezi
dětstvím a dospělostí prakticky ve všech
svých projektech, na Concentu Moraviae
2011 ji přitom doprovodí soubor Čikori.
O budovatelských snech 50. let minulého
století, prosazovaných lží a násilím,
pojednává opera Zítra se bude… v nastudování
Soni Červené, Jana Mikuška a dalších
aktérů inscenace Národního divadla v Praze.
Svou lásku k slavným operám uplatní členové
Aﬄatus kvinteta v úpravách Bizetovy Carmen
a Figarovy svatby W. A. Mozarta. Při provedení
Poulencova Sextetu pro klavír a dechové
kvinteto se k nim přidá Martin Kasík.
K důležitým „otiskům“ fagotisty Václava
Vonáška patřila instrumentální díla baroka
a klasicismu jako např. Vivaldiho Koncert
C dur RV 472, nebo Mozartův Kvartet F dur
KV 370, který přednese se členy souboru
Barocco sempre giovane v úpravě pro fagot
a smyčcové trio. Z hudby 20. století zazní
díla Jeana Françaixe, Gordona Jacoba
a Víta Zouhara.
Sbormistr Lukáš Vasilek si splnil sen
provádět na špičkové úrovni nejsložitější
vokální díla všech staletí, když v roce 2010
založil komorní sbor Martinů Voices. Kromě
Čtyř písní o Marii B. Martinů zazpívají
duchovní skladby G. Allegriho, B. Brittena
a M. Tippeta. Smyčcový kvartet Smrt a dívka
Franze Schuberta ovlivnil kdysi rozhodnutí
členů mladého, ale mezinárodně mimořádně
úspěšného Haasova kvarteta, věnovat se
komorní hudbě. Své vystoupení doplní díly
S. Prokofjeva a P. I. Čajkovského.
Speciální akcí v rámci letošního festivalu
budou tři vícežánrové varhanní koncerty,
téma ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY

pořádané ve spolupráci s holandským
projektem Connecting Arts. Interpretka
prvního z nich, varhanice Markéta Schley
Reindlová pochází sice z varhanické rodiny
(maminka varhanice, otec varhanář), nicméně
teprve v době vstupu na konzervatoř si sama
zvolila tento nástroj a opustila myšlenku stát
se klavíristkou. Obklopena od dětství hudbou
J. S. Bacha a francouzských romantiků
(C. Frank) přidávala k nim postupně skladatele
soudobé (O. Messiaen, M. Duruﬂé, P. Eben,
M. Kabeláč). Její vystoupení obohatí světelný
designér David Vrbík, který bude projektovat
scénograﬁe legendárního Josefa Svobody
(výběr Jakub Hejna a Kateřina Svatoňová)
přímo na varhany a na stěny kostela.
Výtvarník Petr Nikl ozvláštní svými
„světelnými partiturami“, projektovanými
na stěny kostela, koncert polského varhaníka
Wacława Golonky. Zazní na něm sólová
díla J. S. Bacha a M. Sawy a závěrečný díl
Responsorií J. D. Zelenky, která nastudoval
chlapecký sbor Boni pueri na objednávku
Concentu Moraviae postupně pro České
sny 2004, 2007 a 2011. Mezinárodně
renomovaná mladá varhanice a cembalistka
Kateřina Chroboková je nadmíru povolanou
interpretkou soudobé hudby. Pro svůj
koncert objednala nové skladby od několika
soudobých zahraničních autorů, které
zkombinuje s klasickými díly 20. století
a hudbou J. S. Bacha.
Každý z členů Smetanova tria seznámí
posluchače se zásadními hudebními
„otisky“ jednak sólově, jednak v souboru.
Nejranější hudební vzpomínkou violoncellisty
Jana Páleníčka jsou Variace na slovenskou
lidovou píseň B. Martinů, v případě klavíristky
Jitky Čechové to byly slavné Obrázky
z výstavy M. P. Musorgského a houslistka
Jana Vonášková-Nováková splnila sen
dramaturga festivalu a uvede vedle Tématu
a variací O. Messiaena též jeho nejranější
hudební vzpomínku – Císařova slavíka
od V. Trojana. Společně pak všichni tři
přednesou Ravelovo Klavírní trio a moll.
Dramaturgie letošního festivalu záměrně
vynechává formu klasického sólového
recitálu a místo něj upřednostňuje neobvyklé
kombinace dobře známých sólistů.
Na koncertu Pražské komorní ﬁlharmonie
přednesou houslista Roman Patočka
a violoncellista Jiří Bárta málo uváděnou
Sinfonii concertante, kterou slavný ﬁlmový
skladatel Miklósz Rosza komponoval
současně s hudbou k ﬁlmu Ben Hur.
Dirigent Tomáš Netopil se uvedením
6. symfonie L. van Beethovena vrátí k jednomu
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z určujících děl svého uměleckého zrání.
Uplatňování vynikajících mladých talentů
má na festivalu Concentus Moraviae
dlouholetou tradici. Letos na něm poprvé
vystoupí houslisté Jan Mráček, Ondřej
Lébr a klavírista Lukáš Klánský. Monika
Knoblochová bude v pestrém programu
(J.-Ph. Rameau, F. Couperin, J. S. Bach,
L. Koželuh a B. Martinů) střídat cembalo
a kladívkový klavír. K tomu si přizvala
ﬂétnistku Claru Novákovou, houslistku
Adélu Štajnochrovou a violoncellistku
Hanu Flekovou, hrající v některých skladbách
programu na violu da gamba. Clara Nováková
vystoupí o den později se svým mezinárodním
Triem Prisma v tématicky silně provázaném
česko-francouzském programu (C. Debussy,
A. Roussel, B. Martinů, J. Novák
a V. Kaprálová).
Při své vůbec první spolupráci se
Zemlinského kvartetem si připomene
klavírista Karel Košárek dva z určujících
momentů svého hudebního zrání, kterými
byla hudba W. A. Mozarta a jazz 20. let
minulého století. Mozartův klavírní Koncert
C dur i Milhaudova suita z baletu Stvoření
světa zazní v autorských úpravách pro
klavír a smyčcový kvartet. Zemlinského
kvarteto přednese jedno z ikonických děl
českého a světového repertáru, Smetanův
Kvartet č. 1 e moll „Z mého života.“ Speciálně
pro Concentus Moraviae dali výborní
mladí sólisté Martina Bačová, Tomáš Jamník
a Slávka Pěchočová dohromady soubor,
se kterým představí své určující hudební
zážitky. Na koncertu zazní Máchova Elegie
pro housle a klavír, Variace na slovenskou
lidovou píseň B. Martinů, Novákovo
Klavírní trio č. 2 d moll „Quasi una ballata“
a Schumannův Klavírní kvartet Es dur
op. 47, jeden z vrcholů komorní hudby
období romantismu.
Závěrečný koncert bude výjimečný nejméně
ve dvou ohledech. Jednak na něm Václav Luks
se souborem Collegium 1704 přednese dva
čtyřkoncerty G. F. Telemanna, které patřily
v podání souboru Musica antiqua Köln
k zásadním dílům jeho uměleckého dozrávání.
Provedení fascinujících Responsorií
J. D. Zelenky jen devět dní po uvedení
tohoto díla sborem Boni pueri by se mohlo
stát zajímavým příspěvkem ke koexistenci
donedávna antagonistických světů „moderní
interpretace“ a tzv. „historicky poučeného
provozování“ staré hudby.
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Program festivalu doplní sólový taneční
večer Lenky Bartůňkové (mj. na hudbu
Sylvie Bodorové), vynikající Epoque Quartet,
doplněný o nejlepšího mladého českého
klarinetistu Irvina Venyše v programu
překračujícím žánry (W. A. Mozart,
D. Balakrishnan, A. Shulman, S. Bodorová),
dále virtuózní multižánroví hudebníci
souboru Clarinet Factory se svým novým
programem Out of home, nový crossoverový
projekt souboru Bardolino (Pavel Fischer,
Margit Klepáčová a Camilo Caller)
a Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
s pořadem Písně krásné až k nesnešení.

∫ Concentus Moraviae
Czech Dreams 2011 – Imprints and recollections

Propojenost s předcházejícími dvěma
ročníky se projeví jednak návratem k některým
skladbám, vzniklým pro České sny 2004
a 2007, jednak dalšími objednávkami
nových děl českých autorů. Vedle toho
budou pokračovat některé rozsáhlé projekty
dřívějších ročníků, z nichž tím nejvýraznějším
bude již zmíněné dvojí nastudování třetího
dílu Responsorií Jana Dismase Zelenky,
jejichž první dvě části byly nastudovány
pro České sny 2004 a 2007.
Stejně jako oba předcházející ročníky
chtějí ale České sny 2011 opět hlavně docílit
toho, aby posluchači odcházeli z každého
jednotlivého koncertu s pocitem mimořádného
zážitku z poslechu krásné hudby ve vynikající
interpretaci.
Aleš Březina, dramaturg

Aleš Březina, 1971

The ﬁrst Czech Dreams Festival in 2004
was intended as a one-oﬀ international
addendum to the Concentus Moraviae Festival
in association with a number of signiﬁcant
anniversaries relating to composers from
the Czech lands and also with the accession
of the Czech Republic to the European Union.
Its focal point was the repertoire and its
purpose was to “discover early works in dusty
archives or new works in the drawers of living
authors.” The second year of Czech Dreams
in 2007 reﬂected the stagnation of the Czech
performing tradition as a consequence of
the many years of isolation of Czech musicians
from events in the world and their diﬃculty
in penetrating the international scene
and it therefore focussed on bringing Czech
artists together with their best international
contemporaries.
The focus of the 2011 Czech Dreams is Czech
musicians and musicians who are active in
the Czech Republic and their musical dreams.
What was their motivation when choosing their
speciﬁc instruments and music as their life
mission? How did their ﬁrst conscious meeting
with music guide their careers? Which of those
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emotions is still part of their artistic proﬁle after
many years and social transformations?
At the opening concert, the conductor
Kaspar Zehnder will recall his childhood
when he often heard his mother sing a
church repertoire, especially Schubert’s aria
Salve regina. He will also present Fibich’s
little heard Missa brevis and the Te Deum
by Antonín Dvořák, a favourite composer of his
father, with the Brno Philharmonic and the
Czech Philharmonic Choir of Brno. Zuzana
Lapčíková grew up in an environment where
classical music naturally merged with folklore.
Her project entitled Ballads and Janáčkian
Paraphrases is a perfect synthesis of these
two musical worlds, enriched thanks to the
cooperation of the top jazzmen from her quintet.
The French horn player Radek Baborák has
created a variable chamber ensemble with
which he has dedicated himself to a wide
spectrum of music from the last three centuries.
Mozart’s famous Serenade KV 407 will be
the dramaturgical counterweight to the works
of the 20th century composers B. Martinů,
C. Koechlin, C. Nielsen and M. Ravel.
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The festival dramaturge has also had
several dreams come true: as in the previous
two years of the Czech Dreams, for example,
he has also commissioned a new work
for 2011. The combination of the three
soloists Kateřina Englichová, Ivo Kahánek
and Vilém Veverka inspired the composer
Pavel Zemek Novák to create a trio for oboe,
harp and piano called Earthly Beauty and the
Beauty of Paradise III. Renata and Igor Ardašev
both loved to improvise in childhood, but
their ﬁrst fundamental work for four-handed
piano was Antonín Dvořák’s Slavonic Dances,
to which they later added Johannes Brahms’
Hungarian Dances. They very soon became
interested in transcriptions of originally
orchestral works. This year, they will perform
arrangements of works by P. Dukas and
I. Stravinsky. Scary Dreaming was written
for them by Vít Zouhar as a commission for
the 1st year of the Czech Dreams in 2004 and
since then they have played it successfully
at many concerts both at home and abroad.
Iva Bittová transcends the boundary
between childhood and adulthood in
practically all of her projects. She will
be accompanied at the 2011 Concentus
Moraviae Festival by the Čikori ensemble.
The opera Tomorrow There Will be … about
the society-building dreams of the 1950s
and the promotion of lies and violence
has been prepared by Soňa Červená,
Jan Mikušek and other performers in
a production from the National Theatre in
Prague. The members of the Aﬄatus Quintet
will assert their love of favourite operas in
arrangements of Bizet’s Carmen and W. A.
Mozart’s Marriage of Figaro. Martin Kasík
will join them during the performance
of Poulenc’s Sextet for piano and brass
quintet. The important “impressions” of
the bassoonist Václav Vonášek included
the instrumental works of the baroque and
classicism such as Vivaldi’s C major concerto
RV 472 or Mozart’s F major quartet KV 370
which he will perform with the members
of the Barocco sempre giovane ensemble
in an arrangement for bassoon and string trio.
Works by J. Françaix, G. Jacob and V. Zouhar
will represent the music of the 20th century.

quartet by Franz Schubert inﬂuenced the
decision of the members of the young, but
internationally successful Haas Quartet,
to dedicate themselves to chamber music.
They will supplement their performance with
works by S. Prokoﬁev and P. I. Tchaikovsky.
The special events within the framework
of this year’s festival will include three organ
concerts held in association with the Dutch
Connecting Arts project. The performer
of the ﬁrst concert, the organist Markéta
Schley Reindlová, comes from a family
of organists (her mother is an organist,
her father an organ builder), but it was only
when she entered the conservatoire that she
chose this instrument and gave up her plan to
become a pianist. Surrounded by the music of
J. S. Bach and the French romantics (C. Frank)
since childhood, she has gradually added
a number of contemporary composers to their
number (O. Messiaen, M. Duruﬂé, P. Eben and
M. Kabeláč). Her performance will be enriched
by the lighting designer David Vrbík who will
project the stage designs of the legendary
Josef Svoboda (chosen by Jakub Hejna and
Kateřina Svatoňová) directly onto the organ
and the walls of the church. The artist Petr
Nikl will give a special ﬂavour to the concert
by the Polish organist Wacław Gołonka by
projecting his “light scores” onto the church
walls. The concert will include solo works by
J. S. Bach and M. Sawa and the ﬁnal part of
J. D. Zelenka’s Responsoria which has been
prepared by the Boni pueri boys’ choir for
Czech Dreams 2004, 2007 and 2011 upon
the basis of a commission from the Concentus
Moraviae. The internationally renowned young
organist and harpsichord player Kateřina
Chroboková is a highly qualiﬁed performer
of contemporary music. For her concert,
she has commissioned new works from several
contemporary authors which combine the
music of J. S. Bach with classical works
of the 20th century.

Themes and Variations. All three will then
perform Ravel’s A minor piano trio together.
The dramaturgy of this year’s festival has
deliberately omitted the form of the classic
solo recital and has given preference to
unusual combinations of well-known soloists
in its stead. At the Prague Philharmonia’s
concert, the violinist Roman Patočka
and the violoncellist Jiří Bárta will present
the little performed Sinfonia concertante
which the famous ﬁlm composer Miklósz
Rosza composed while simultaneously writing
the music to the ﬁlm Ben Hur. The conductor
Tomáš Netopil will return to one of the deﬁning
works of his artistic growth with a performance
of L. van Beethoven’s 6th symphony. The use
of excellent young musical talents has a long
tradition at the Concentus Moraviae Festival.
This year will see the ﬁrst performances
at the festival by the violinists Jan Mráček
and Ondřej Lébr and the pianist Lukáš Klánský.
Monika Knoblochová will alternate between
harpsichord and fortepiano in a highly
varied program (J.-Ph. Rameau, F. Couperin,
J. S. Bach, L. Koželuh and B. Martinů).
She has invited the ﬂautist Clara Nováková,
the violinist Adéla Štajnochrová and the
violoncellist Hana Fleková, who will also
play the viola da gamba in some of the
program’s compositions, to play with her.
Clara Nováková will also perform one day
later with her international Trio Prisma in
a thematically strongly related Franco-Czech
program (C. Debussy, A. Roussel, B. Martinů,
J. Novák and V. Kaprálová).

The dream of the choirmaster Lukáš Vasilek
to perform the most complicated vocal works
of all the centuries at an excellent level came
true when he established the Martinů Voices
chamber choir in 2010. As well as B. Martinů’s
Four Songs about Mary, they will also sing
spiritual works by G. Allegri, B. Britten and
M. Tippet. The Death and the Maiden string

Each of the members of the Smetana
Trio will acquaint the listeners with their
basic musical “impressions” both as soloists
and in the ensemble. The earliest musical
memories of the violoncellist Jan Páleníček
involve the Variations on a Slovak Folk Song
by B. Martinů, while in the case of the pianist
Jitka Čechová it was the famous Pictures at an
Exhibition by M. P. Mussorgsky and the violinist
Jana Vonášková-Nováková has fulﬁlled the
dream of the festival’s dramaturge and will
perform a piece from his earliest musical
memory, the Emperor’s Nightingale (Císařův
slavík) by V. Trojan, alongside O. Messiaen’s

During his ﬁrst collaboration with
the Zemlinsky Quartet, the pianist Karel Košárek
will recall two of the deﬁning moments of his
musical growth which will include music by
W. A. Mozart and jazz from the 1920s. Mozart’s
C major piano concerto and Milhaud’s suite
from the ballet of the Creation of the World will
be performed in his own arrangement for piano
and string quartet. The Zemlinsky Quartet will
perform one of the iconic works of the Czech
and international repertoire, Smetana’s
E major Quartet No. 1 “From My Life”.
The excellent young soloists Martina Bačová,
Tomáš Jamník and Slávka Pěchočová have
created an ensemble especially for the
Concentus Moraviae Festival and together they
will perform their deﬁning musical experiences.
The concert will include Mácha’s Elegy for violin
and piano, the Variations on a Slovak Folk Song
by B. Martinů, Novák’s D minor Piano Trio no. 2
“Quasi una ballata” and Schumann’s E ﬂat major
Piano Quartet op. 47, one of the acmes of the
chamber music of the romantic period.
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The closing concert will be exceptional
in at least two respects. On the one hand,
Václav Luks with the Collegium 1704 ensemble
will perform G. F. Telemann’s two Concertos
for four violins which, as performed by
the Musica antiqua Köln ensemble, constituted
fundamental works during his musical
growth. The performance of the fascinating
Responsoria by J. D. Zelenka just nine days
after this work was performed by the Boni
Pueri choir should become an interesting
contribution to the coexistence of the until
recently antagonistic worlds of the “modern
interpretation” and the so-called “historically
informed performance” of early music.
The festival program will be supplemented
by a solo dance evening by Lenka
Bartůňková (amongst other to the music of
Sylvie Bodorová), the excellent Epoque Quartet,
including the best young Czech clarinettist
Irvin Venyš, in a program which exceeds
the bounds of genres (W. A. Mozart,
D. Balakrishnan, A. Shulman and S. Bodorová),
the virtuoso multi-genre musicians of
the Clarinet Factory ensemble with their
new program entitled Out of home, the new
crossover project of the Bardolino ensemble
(Pavel Fischer, Margit Klepáčová and Camilo
Caller) and Ondřej Havelka and his Melody
Makers with a program entitled Songs too
Beautiful to Bear.
The connection with the previous two
years will be manifest on the one hand
with the return to some works which were
commissioned for Czech Dreams 2004 and
2007 and on the other hand by means of further
new works commissioned from Czech authors.
Additionally, some of the expansive projects
from the earlier years will continue, of which
the most distinctive will be the aforementioned
second performance of the third part of
Jan Dismas Zelenka’s Responsoria, the ﬁrst
two parts of which were performed for Czech
Dreams 2004 and 2007.
However, as in both previous years, Czech
Dreams 2011 mainly wishes to once again
ensure that the audience members leave every
individual concert with the feeling of having
had an exceptional experience while listening
to excellent performances of beautiful music.
Aleš Březina, dramaturge
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Monika Knoblochová
Slávka Pěchočová
Jan Novák s rodinou, Clara vlevo

Kaspar Zehnder, 1982

Jan Páleníček s tátou Josefem

Radek Baborák, třetí z prava, v sestřiných střevících
Jana a Petr Novákovi

Václav Luks
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∫ Klub přátel festivalu Concentus Moraviae

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

∫ Židle pro Pernštejn

Jak se stát členem klubu přátel MHF
Concentus Moraviae?
1. Zvolte jednu z uvedených kategorií
členství a formu registrace
a) vyplněním online formuláře na webových
stránkách festivalu:
www.concentus-moraviae.cz/klub_registrace
b) osobní registrací v kanceláři
MCSH Brno, o.p.s. po telefonické domluvě
2. Zvolte formu úhrady ročního
členského příspěvku
a) vkladem na účet v KB 35-832620227/0100
(jako variabilní symbol uveďte své datum
narození viz vzor 01011965)
b) osobně v kanceláři MCSH Brno, o.p.s.
po telefonické domluvě
Po Vaší registraci a uhrazení členských
příspěvků Vám na uvedenou adresu zašleme
členskou kartu Klubu přátel festivalu, která
Vás okamžitě opravňuje k čerpání vašich
členských výhod a beneﬁtů.

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

V případě dotazů se obraťte na:
Mezinárodní centrum slovanské hudby
Brno, o.p.s., Monika Nilašová
Polní 6, 639 00 Brno
tel: 542 210 713
e-mail: monika@concentus-moraviae.cz

∫ 26
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Majestátní středověký hrad Pernštejn
nebyl nikdy dobyt a ani ve 21. století není
organizace kulturních akcí ve zdech tohoto
architektonického skvostu jednoduchá.
Veškeré zařízení je nutno na hrad dovézt
a vynést v rukách do hradních prostor.
S každou židlí na cestě do hradu se musí
vystoupat do strmého svahu a nesčetných
schodů. Akcí „Židle pro Pernštejn“ bychom
rádi vytvořili stálý mobiliář 250 židlí
použitelných pro hudební i společenské
události konané v Rytířském sále nebo
v hradní Sýpce, která byla rekonstruována
po požáru v roce 2005.

téma ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY

Pomozte pořídit židle pro hrad Pernštejn
zakoupením speciální vstupenky v ceně
550 Kč na kterýkoliv koncert festivalu
Concentus Moraviae 2011. Vstupenky
„Židle pro Pernštejn“ můžete rezervovat
a zakoupit v kanceláři festivalu
i v předprodejích festivalových měst,
další informace získáte na:
www.concentus-moraviae.cz,
na telefonním čísle 542 210 713
nebo prostřednictvím e-mailu:
monika@concentus-moraviae.cz.
Akce „Židle pro Pernštejn“ je organizována
ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem v Brně.

∫ 27

Přehled koncertů
∫ Concert summary
so 28 05 ∫ sat
Třebíč
bazilika sv. Prokopa, 19:00 hod.
∫ Basilica of St. Prokopius, 7:00 pm
FILHARMONIE BRNO
∫ BRNO PHILHARMONIC
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
∫ CZECH PHILHARMONIC CHOIR OF BRNO
KASPAR ZEHNDER
∫ dirigent ∫ conductor

ne 29 05 ∫ sun
Tišnov
Městské kulturní středisko, 19:30 hod.
∫ House of Culture, 7:30 pm
ZUZANA LAPČÍKOVÁ KVINTET

po 30 05 ∫ mon
Kyjov
zámek Milotice, Freskový sál, 19:30 hod.
∫ Chateau Milotice, Fresco Hall, 7:30 pm
VILÉM VEVERKA ∫ hoboj ∫ oboe
KATEŘINA ENGLICHOVÁ ∫ harfa ∫ harp
IVO KAHÁNEK ∫ klavír ∫ piano

po 30 05 ∫ mon
Holešov
zámek, hlavní sál, 19:30 hod.
∫ Chateau, Main Hall, 7:30 pm
BABORÁK ENSEMBLE

út 31 05 ∫ tue
Valtice
zámek, Taneční sál, 19:30 hod.
∫ Chateau, Dancing Hall, 7:30 pm
DUO ARDAŠEV ∫ klavír ∫ piano

st 01 06 ∫ wed
Náměšť nad Oslavou
nádvoří zámku, 19:30 hod.
∫ Chateau Courtyard, 7:30 pm
ČIKORI
IVA BITTOVÁ ∫ zpěv, housle ∫ voice, violin

čt 02 06 ∫ thu
Bystřice
nad Pernštejnem
Kulturní dům, 19:30 hod.
∫ House of Culture, 7:30 pm
Zítra se bude…
OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
∫ PRAGUE NATIONAL THEATRE OPERA
SOŇA ČERVENÁ, JAN MIKUŠEK
∫ v hlavních rolích ∫ soloists

pá 03 06 ∫ fri
Lysice
nádvoří zámku, 19:30 hod.
∫ Chateau Courtyard, 7:30 pm
ČIKORI
IVA BITTOVÁ ∫ zpěv, housle ∫ voice, violin

kostel sv. Vavřince, 19:30 hod.
∫ Church of St. Lawrence, 7:30 pm
MARKÉTA REINDLOVÁ ∫ varhany ∫ organ
DAVID VRBÍK ∫ videomapping

st 08 06 ∫ wed
Žďár nad Sázavou

út 14 06 ∫ tue
Rájec-Jestřebí

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

čt 09 06 ∫ thu
Slavkov u Brna
zámek, Historický sál, 19:30 hod.
∫ Chateau, Historical Hall, 7:30 pm
PAVEL HAAS QUARTET

zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod.
∫ Chateau, Slavic Epopee, 7:30 pm
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
VÁCLAV VONÁŠEK ∫ fagot ∫ basoon

pá 10 06 ∫ fri
Boskovice

po 06 06 ∫ mon
hrad Pernštejn
Rytířský sál, 19:30 hod.
∫ Knights Hall, 7:30 pm
MEREL QUARTET

út 07 06 ∫ tue
Brno
Českobratrský evangelický chrám
Jana Amose Komenského, 19:30 hod.
∫ Evangelic Church of Jan Amos
Comenius, 7:30 pm
ERIC VLOEIMANS ∫ trubka ∫ trumpet
BERT VAN DEN BRINK ∫ varhany ∫ organ

út 07 06 ∫ tue
Ivančice

CONCENTUS MORAVIAE

po 13 06 ∫ mon
Hodonín

nádvoří domu U Synků, 19:30 hod.
∫ Courtyard of The „U Synků“ House,
7:30 pm
CLARINET FACTORY

ne 05 06 ∫ sun
Moravský Krumlov

kino Réna, 19:30 hod.
∫ Réna cinema, 7:30 pm
ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS
∫ ONDŘEJ HAVELKA
AND HIS MELODY MAKERS

∫ 28

st 08 06 ∫ wed
Hustopeče

zámek, 19:30 hod.
∫ Chateau, 7:30 pm
PAVEL HAAS QUARTET

so 11 06 ∫ sat
Mikulov

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

st 15 06 ∫ wed
Náměšť nad Oslavou
nádvoří zámku, 19:30 hod.
∫ Chateau Courtyard, 7:30 pm
PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
∫ PRAGUE PHILMARMONIA
ROMAN PATOČKA ∫ housle ∫ violin
JIŘÍ BÁRTA ∫ violoncello ∫ cello
TOMÁŠ NETOPIL ∫ dirigent ∫ conductor

čt 16 06 ∫ thu
Moravský Krumlov
zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod.
∫ Chateau, Slavic Epopee, 7:30 pm
EPOQUE QUARTET
IRVIN VENYŠ ∫ klarinet ∫ clarinet

zámek, Zámecký sál, 19:00 hod.
∫ Chateau, Chateau Hall, 7:00 pm
CLARINET FACTORY

čt 16 06 ∫ thu
Boskovice

ne 12 06 ∫ sun
Třebíč

evangelický kostel, 20:30 hod.
∫ Evangelic Church, 8:30 pm
BONI PUERI
WACŁAW GOLONKA ∫ varhany ∫ organ
PETR NIKL ∫ světelné partitury
∫ light music scores

Louka na Hrádku, 14:00 hod.
∫ Hrádek´s meadow, 2:00 pm
ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI
∫ AFTERNOON FOR FAMILIES
WITH CHILDREN

ne 12 06 ∫ sun
Velké Meziříčí
Jupiter Club, 19:30 hod.
∫ Jupiter Club, 7:30 pm
ZUZANA LAPČÍKOVÁ KVINTET

pá 17 06 ∫ fri
Lysice
zámek, Velký salón, 19:30 hod.
∫ Chateau, Great Drawing Room, 7:30 pm
JAN MRÁČEK ∫ housle ∫ violin
ONDŘEJ LÉBR ∫ housle ∫ violin
LUKÁŠ KLÁNSKÝ ∫ klavír ∫ piano

so 18 06 ∫ sat
Bystřice
nad Pernštejnem
kostel sv. Vavřince, 19:30 hod.
∫ Church of St. Lawrence, 7:30 pm
KATEŘINA CHROBOKOVÁ
∫ varhany ∫ organ

ne 19 06 ∫ sun
Žďár nad Sázavou
Městské divadlo, 19:30 hod.
∫ Town Theatre, 7:30 pm
LENKA BARTŮŇKOVÁ ∫ tanec ∫ dance

po 20 06 ∫ mon
Ivančice
Besední dům, 19:30 hod.
∫ Beseda House, 7:30 pm
BARDOLINO

út 21 06 ∫ tue
Slavkov u Brna

čt 23 06 ∫ thu
Tišnov
Městské kulturní středisko, 19:30 hod.
∫ House of Culture, 7:30 pm
ZEMLINSKY QUARTET
KAREL KOŠÁREK ∫ klavír ∫ piano

pá 24 06 ∫ fri
Velké Meziříčí
zámek, Zámecká jídelna, 19:30 hod.
∫ Chateau, Dining Room, 7:30 pm
MARTINA BAČOVÁ ∫ housle ∫ violin
PETR VERNER ∫ viola
TOMÁŠ JAMNÍK ∫ violoncello ∫ cello
SLÁVKA PĚCHOČOVÁ ∫ klavír ∫ piano

so 25 06 ∫ sat
Hustopeče
kostel sv. Václava a sv. Anežky České,
19:30 hod. ∫ Church of St. Wenceslas and
St. Agnes, 7:30 pm
COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM VOCALE 1704
VÁCLAV LUKS ∫ dirigent ∫ conductor

zámek, Historický sál, 19:30 hod.
∫ Chateau, Ceremonial Hall, 7:30 pm
AFFLATUS QUINTET
MARTIN KASÍK ∫ klavír ∫ piano

út 21 06 ∫ tue
Slavkov u Brna
zámek, Historický sál, 19:30 hod.
∫ Chateau, Historical Hall, 7:30 pm
MONIKA KNOBLOCHOVÁ
∫ cembalo ∫ harpsichord
CLARA NOVÁKOVÁ ∫ ﬂétna ∫ flute
ADÉLA ŠTAJNOCHROVÁ ∫ housle ∫ violin
HANA FLEKOVÁ ∫ violoncello ∫ cello

st 22 06 ∫ wed
Kyjov
kaple sv. Josefa Kalasanského, 19:30 hod.
∫ Chapel of St. Joseph Calasanctius,
7:30 pm
TRIO PRISMA
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so 28 05 ∫ sat
Třebíč

ne 29 05 ∫ sun
Tišnov

bazilika sv. Prokopa, 19:00 hod. ∫ Basilica of St. Prokopius, 7:00 pm
Slavnostní zahajovací koncert ∫ Ceremonial opening concert

FILHARMONIE BRNO ∫ BRNO PHILHARMONIC
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
∫ CZECH PHILHARMONIC CHOIR OF BRNO
Petr Fiala ∫ sbormistr ∫ choirmaster
Hana Škarková ∫ soprán ∫ soprano
Adriana Kohútková ∫ soprán ∫ soprano
Richard Novák ∫ bas ∫ bass
Kaspar Zehnder ∫ dirigent ∫ conductor

Městské kulturní středisko, 19:30 hod. ∫ House of Culture, 7:30 pm

ZUZANA LAPČÍKOVÁ KVINTET
∫ ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET
Zuzana Lapčíková ∫ cimbál, zpěv ∫ cimbalom, voice
Josef Fečo ∫ kontrabas ∫ double bass
Kamil Slezák ∫ bicí nástroje ∫ percussion
Ondrej Krajňák ∫ klavír ∫ piano
Rostislav Fraš ∫ saxofon ∫ saxophone
Balady a janáčkovské parafráze ∫ Ballads and Janáčkian paraphrases

Franz Schubert: Salve Regina D 676 pro soprán a smyčcový orchestr
∫ Salve Regina D 676 for soprano and string orchestra
Zdeněk Fibich: Missa brevis op. 21
Antonín Dvořák: Te Deum op. 103

Filharmonie Brno

Kaspar Zehnder
Český ﬁlharmonický sbor Brno

∫ 30
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Zuzana Lapčíková
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po 30 05 ∫ mon
Kyjov

po 30 05 ∫ mon
Holešov

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

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

Vilém Veverka ∫ hoboj ∫ oboe
Kateřina Englichová ∫ harfa ∫ harp
Ivo Kahánek ∫ klavír ∫ piano

Koncert je pořádán ve spolupráci s festivalem Musica Holešov
∫ The concert is presented in cooperation with the Musica Holešov Festival

Robert Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír op. 94
∫ Three romances for oboe and piano op. 94
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku pro klavír, 2. řada
∫ On the Overgrown Path for piano, 2nd set
Jan Ladislav Dusík: Duo concertante Es dur pro klavír a harfu
∫ Duo concertante E ﬂat major for piano and harp
Petr Eben: Risonanza pro harfu sólo∫ Risonanza for harp solo
Pavel Haas: Suita pro hoboj a klavír∫ Suite for oboe and piano
Pavel Zemek: O Kráse pozemské a Kráse Ráje, III. část pro hoboj, harfu a klavír
∫ On Beauty of Earth and Beauty of Paradise III for oboe, harp and piano

BABORÁK ENSEMBLE
Radek Baborák ∫ lesní roh, umělecký vedoucí ∫ French horn, artistic leader
Bohuslav Martinů: Serenáda pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu č. 1
a moll H. 217 ∫ Serenade for clarinet, French horn, three violins and viola No. 1
A minor H. 217
Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet Es dur pro lesní roh, housle, dvě violy
a violoncello KV 407 ∫ Quintet E ﬂat major for French horn, violin, two violas
and cello KV 407
Bohuslav Martinů: Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek
C dur H. 139 ∫ Quartet for clarinet, French horn, cello and side-drum in C major H. 139
Charles Koechlin: Klarinetistovy důvěrnosti, výběr ∫ Les conﬁdences d’un jouer
de clarinet, selection
Carl Nielsen: Serenata in vano pro klarinet, fagot, lesní roh, violoncello
a kontrabas ∫ Serenata in vano for clarinet, basoon, French horn, cello and double bass
Maurice Ravel ∫ Radek Baborák: Bolero

Vilém Veverka

Kateřina Englichová

Ivo Kahánek
∫ 32

Radek Baborák, foto: D. Port
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út 31 05 ∫ tue
Valtice

st 01 06 ∫ wed
Náměšť nad Oslavou

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

DUO ARDAŠEV

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

ČIKORI

Renata Ardaševová, Igor Ardašev ∫ klavír ∫ piano
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46 a op. 72, výběr ∫ Slavonic Dances op. 46
and op. 72, selection
Johannes Brahms: Uherské tance, výběr ∫ Hungarian Dances, selection
Vít Zouhar: Drásnění ∫ Scary Dreaming
Petr Iljič Čajkovskij: Suita z baletu Louskáček ∫ Suite from Nutcracker Ballet
Paul Dukas: Čarodějův učeň ∫ Sorcerer‘s Apprentice
Igor Stravinskij: Petruška ∫ Petrushka

Iva Bittová ∫ zpěv, housle ∫ voice, violin
Vladimír Václavek ∫ akustická kytara ∫ acoustic guitar
Oskar Török ∫ trubka ∫ trumpet
Jaromír Honzák ∫ kontrabas ∫ double bass
Miloš Dvořáček ∫ perkuse ∫ percussion

Duo Ardašev

Iva Bittová
∫ 34
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čt 02 06 ∫ thu
Bystřice nad Pernštejnem

pá 03 06 ∫ fri
Lysice

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

OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
∫ PRAGUE NATIONAL THEATRE OPERA
CANTI DI PRAGA
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR ∫ KÜHN CHILDREN’S CHOIR
INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR PURPUR
∫ PURPUR INSTRUMENTAL ENSEMBLE

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

ČIKORI
Iva Bittová ∫ zpěv, housle ∫ voice, violin
Vladimír Václavek ∫ akustická kytara ∫ acoustic guitar
Oskar Török ∫ trubka ∫ trumpet
Jaromír Honzák ∫ kontrabas ∫ double bass
Miloš Dvořáček ∫ perkuse ∫ percussion

Soňa Červená, Jan Mikušek ∫ v hlavních rolích ∫ soloists
Aleš Březina ∫ hudba ∫ music
Aleš Březina, Jiří Nekvasil ∫ libreto ∫ libretto
Marko Ivanović ∫ hudební nastudování, dirigent ∫ music direction, conductor
Jiří Nekvasil ∫ režie ∫ direction
Daniel Dvořák ∫ scéna, kostýmy ∫ stage design, costumes
Jiří Chvála, Jan Krejčík, Andrea Krausová ∫ sbormistři ∫ choir masters
Zítra se bude… ∫ Tomorrow there will be...
opera, proces ∫ opera, trial

Zítra se bude...
∫ 36

Iva Bittová
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ne 05 06 ∫ sun
Moravský Krumlov

po 06 06 ∫ mon
hrad Pernštejn ∫ Pernštejn Castle

zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod. ∫ Chateau, Slavonic Epopee, 7:30 pm

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

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

MEREL QUARTET

Josef Krečmer ∫ umělecký vedoucí ∫ artistic leader
Iva Kramperová, Zdeňka Krebsová ∫ housle ∫ violin
Jiří Kabát ∫ viola
Jan Zemen ∫ violoncello ∫ cello
Jan Prokop ∫ kontrabas ∫ double bass
Pavel Svoboda ∫ cembalo ∫ harpsichord
& Václav Vonášek ∫ fagot ∫ basoon
Antonio Vivaldi: Koncert pro fagot, smyčce a cembalo C dur RV 472
∫ Concerto for basoon, strings and harpsichord C major RV 472
Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet F dur KV 370 v úpravě pro fagot
a smyčcové trio ∫ Quartet F major KV 370 arranged for basoon and string trio
Vít Zouhar: Ritorni per archi e cembalo
Gordon Jacob: Suita pro fagot a smyčcové kvarteto
∫ Suite for basoon and string quartet
Jean Françaix: Divertimento pro fagot a smyčcové kvinteto
∫ Divertimento for basoon and string quintet

Mary Ellen Woodside ∫ housle ∫ violin
Meesun Hong ∫ housle ∫ violin
Alexander Besa ∫ viola
Rafael Rosenfeld ∫ violoncello ∫ cello
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet Es dur op. 74
∫ String quartet E ﬂat major op. 74
Johannes Brahms: Smyčcový kvartet a moll op. 51 č. 2
∫ String quartet A minor op. 51 No. 2
Leoš Janáček: Listy důvěrné, smyčcový kvartet č. 2
∫ Intimate Letters, string quartet No. 2

Václav Vonášek

Barocco Sempre Giovane

Merel Quartet
∫ 38

CONCENTUS MORAVIAE

téma ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY

∫ 39

út 07 06 ∫ tue
Ivančice

út 07 06 ∫ tue
Brno

kino Réna, 19:30 hod. ∫ Réna Cinema, 7:30 pm

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
∫ ONDŘEJ HAVELKA AND HIS MELODY MAKERS
Písně krásné až k nesnešení ∫ Songs too Beautiful to Bear

Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, 19:30 hod.
∫ Evangelic Church of Jan Amos Comenius, 7:30 pm
Ve spolupráci s Connecting Arts v Kodani, Malmö, Toulouse a Utrechtu
∫ In cooperation with Connecting Arts in Copenhagen, Malmö, Toulouse
and Utrecht
Eric Vloeimans ∫ trubka ∫ trumpet
Bert van den Brink ∫ varhany ∫ organ
Jazzoví prominenti ∫ Jazz Prominents

Ondřej Havelka

Eric Vloeimans

Bert van den Brink

Melody Makers
∫ 40
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st 08 06 ∫ wed
Hustopeče

st 08 06 ∫ wed
Žďár nad Sázavou

nádvoří domu U Synků, 19:30 ∫ Courtyard of the “U Synků“ House, 7:30 pm

CLARINET FACTORY
Jindřich Pavliš ∫ klarinet ∫ clarinet
Luděk Boura ∫ klarinet, basový roh ∫ clarinet, basset horn
Vojtěch Nýdl ∫ klarinet ∫ clarinet
Petr Valášek ∫ basklarinet, tenorsaxofon ∫ bass-clarinet, tenor-saxophone
Alan Vitouš ∫ perkuse ∫ percussion
Out of Home

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

MARTINŮ VOICES
Lukáš Vasilek ∫ sbormistr ∫ choirmaster
Gregorio Allegri: Miserere
Benjamin Britten: Hymnus ke svaté Cecílii op. 27 ∫ Hymn to Saint Cecilia op. 27
Bohuslav Martinů: Čtyři písně o Marii H. 235 ∫ Four Songs of Mary H. 235
Michael Tippett: Pět černošských spirituálů z oratoria Dítě naší doby
∫ Five Negro Spirituals from oratorio A Child of our Time

Clarinet Factory
Martinů Voices

∫ 42
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čt 09 06 ∫ thu
Slavkov u Brna

pá 10 06 ∫ fri
Boskovice

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

PAVEL HAAS QUARTET

zámek, 19:30 hod. ∫ Chateau, 7:30 pm

PAVEL HAAS QUARTET
Veronika Jarůšková ∫ housle ∫ violin
Eva Kárová ∫ housle ∫ violin
Pavel Nikl ∫ viola
Peter Jarůšek ∫ violoncello ∫ cello

Veronika Jarůšková ∫ housle ∫ violin
Eva Kárová ∫ housle ∫ violin
Pavel Nikl ∫ viola
Peter Jarůšek ∫ violoncello ∫ cello
Sergej Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 1 h moll op. 50
∫ String quartet No. 1 B minor op. 50
Franz Schubert: Smrt a dívka, smyčcový kvartet d moll D 810
∫ Death and the Maiden, string quartet D minor D 810

Sergej Prokofjev: Smyčcový kvartet č. 1 h moll op. 50
∫ String quartet No. 1 B minor op. 50
Petr Iljič Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 1 D dur op. 11
∫ String quartet No. 1 D major op. 11

Pavel Haas Quartet, foto: M. Borggreve

Pavel Haas Quartet, foto: M. Borggreve
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so 11 06 ∫ sat
Mikulov

ne 12 06 ∫ sun
Třebíč

zámek, Zámecký sál, 19:00 hod. ∫ Chateau, Chateau Hall, 7:00 pm

CLARINET FACTORY
Jindřich Pavliš ∫ klarinet ∫ clarinet
Luděk Boura ∫ klarinet, basový roh ∫ clarinet, basset horn
Vojtěch Nýdl ∫ klarinet ∫ clarinet
Petr Valášek ∫ basklarinet, tenorsaxofon ∫ bass-clarinet, tenor-saxophone
Alan Vitouš ∫ perkuse ∫ percussion

Louka na Hrádku, 14:00 hod. ∫ Hrádek´s meadow, 2:00 pm
Pod záštitou senátora Vítězslava Jonáše
∫ Under the Auspices of the Senator Vítězslav Jonáš
Ve spolupráci se Sítí mateřských center v rámci kampaně „Táta dneska frčí“
∫ In cooperation with the Network of Maternal Centres within the campaigne
“Dad is on the go today“

ODPOLEDNE PRO RODINY S DĚTMI
∫ AFTERNOON FOR FAMILIES WITH CHILDREN

Out of Home

Na programu: divadlo Perníková chaloupka, žonglérská show, výtvarné,
rukodělné a hudební dílny, indiánské a kovbojské hry a soutěže, zábavná
stanoviště mateřských center, hudební a taneční vystoupení dětí, projížďky
na koních, ukázkový program Městské policie Třebíč a dobrovolných
hasičů Benetice.
∫ On the program: theatre Gingerbread house, juggler show, creative and musical
workshops, indian and cowboy plays and competitions, stands of Maternal Centres,
musical and dance performances of children, horse riding, demonstration programs
of the Town police Třebíč and voluntary ﬁremen Benetice.

Clarinet Factory, foto: P. Hajská
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ne 12 06 ∫ sun
Velké Meziříčí

po 13 06 ∫ mon
Hodonín

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

ZUZANA LAPČÍKOVÁ KVINTET
∫ ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET

Markéta Schley Reindlová ∫ varhany ∫ organ
David Vrbík ∫ videomapping – s použitím scénograﬁí Josefa Svobody
∫ with stage designs by Josef Svoboda

Zuzana Lapčíková ∫ cimbál, zpěv ∫ cimbalom, voice
Josef Fečo ∫ kontrabas ∫ double bass
Kamil Slezák ∫ bicí nástroje ∫ percussion
Ondrej Krajňák ∫ klavír ∫ piano
Rostislav Fraš ∫ saxofon ∫ saxophone
Balady a janáčkovské parafráze ∫ Ballads and Janáčkian paraphrases

César Franck: Chorál a moll z cyklu Tři chorály
∫ Choral A minor from Three chorals
Johann Sebastian Bach: Fantasie g moll BWV 542 ∫ Fantasy G minor BWV 542
Maurice Duruﬂé: Prélude ze suity op. 5 ∫ Prélude from the suite op. 5
Petr Eben: Moto ostinato z cyklu Nedělní hudba
∫ Moto ostinato from Sunday music
Olivier Messiaen: Zjevení věčného chrámu ∫ Apparition de l’église éternelle
Miloslav Kabeláč: Fantasie d moll z cyklu Dvě fantasie op. 32 č. 1
∫ Fantasy D minor from Two fantasies op. 32 No. 1

Markéta Schley Reindlová

Zuzana Lapčíková Kvintet
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út 14 06 ∫ tue
Rájec – Jestřebí

st 15 06 ∫ wed
Náměšť nad Oslavou

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

SMETANOVO TRIO ∫ SMETANA TRIO
Jana Vonášková – Nováková ∫ housle ∫ violin
Jan Páleníček ∫ violoncello ∫ cello
Jitka Čechová ∫ klavír ∫ piano
Ervín Schulhoﬀ: Duo pro housle a violoncello ∫ Duo for violin and cello
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy pro klavír sólo, výběr
∫ Pictures at an Exhibition for piano solo, selection
Václav Trojan: Císařův slavík pro housle a klavír
∫ The Emperor‘s Nightingale for violin and piano
Olivier Messiaen: Téma s variacemi pro housle a klavír
∫ Theme with variations for violin and piano
Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello
a klavír H. 378 ∫ Variations on a Slovak Folk Song for cello and piano H. 378
Maurice Ravel: Klavírní trio a moll op. 105 ∫ Piano Trio A minor op. 105

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

PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE ∫ PRAGUE PHILHARMONIA
Roman Patočka ∫ housle ∫ violin
Jiří Bárta ∫ violoncello ∫ cello
Tomáš Netopil ∫ dirigent ∫ conductor
Vítězslav Novák: Slovácká suita pro malý orchestr op. 32
∫ Slovacko suite for small orchestra op. 32
Miklós Rosza: Sinfonia concertante pro housle, violoncello a orchestr op. 29
∫ Sinfonia concertante for violin, cello and orchestra op. 29
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“
∫ Symphony No. 6 F major op. 68 “Pastoral”

Roman Patočka

Jiří Bárta

Pražská komorní ﬁlharmonie
Smetanovo trio
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čt 16 06 ∫ thu
Moravský Krumlov

čt 16 06 ∫ thu
Boskovice

zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod. ∫ Chateau, Slavonic Epopee, 7:30 pm

EPOQUE QUARTET

Evangelický kostel, 20:30 hod. ∫ Evangelic Church, 8:30 pm

BONI PUERI

David Pokorný ∫ housle ∫ violin
Vladimír Klánský ∫ housle ∫ violin
Vladimír Kroupa ∫ viola
Vít Petrášek ∫ violoncello ∫ cello
& Irvin Venyš ∫ klarinet ∫ clarinet

Marek Štryncl ∫ sbormistr ∫ choirmaster
Wacław Golonka ∫ varhany ∫ organ
Petr Nikl ∫ světelné partitury ∫ light music scores

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello
A dur KV 581 ∫ Quintet for clarinet, two violins, viola and cello A major KV 581
David Balakrishnan: Suita Pavoučí sny ∫ Spider dreams suite
Alan Schulman: Rendezvous pro klarinet a smyčce
∫ Rendezvous for clarinet and strings
Sylvie Bodorová: Babadag pro klarinet a smyčce
∫ Babadag for clarinet and strings

Johann Sebastian Bach: Passacaglia c moll BWV 582
∫ Passacaglia C minor BWV 582
Marian Sawa: Taneční obrázky ∫ Dance Pictures
Jan Dismas Zelenka: Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55

Boni Pueri
Wacław Golonka

Epoque Quartet

Irvin Venyš
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pá 17 06 ∫ fri
Lysice

so 18 06 ∫ sat
Bystřice nad Pernštejnem

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

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

Jan Mráček ∫ housle ∫ violin
Ondřej Lébr ∫ housle ∫ violin
Lukáš Klánský ∫ klavír ∫ piano

Kateřina Chroboková ∫ varhany ∫ organ

Viktor Kalabis: Capriccio pro dvoje housle a klavír op. 85
∫ Capriccio for two violins and piano op. 85
Bedřich Smetana: Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír
∫ From My Homeland, two duos for violin and piano
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír ∫ Sonata for violin and piano
Fryderyk Chopin: Barkarola Fis dur op. 60 pro klavír
∫ Barcarole F sharp major op. 60 for piano
Moritz Moszkowski: Suita pro dvoje housle a klavír
∫ Suite for two violins and piano

Jehan Alain: Litanie ∫ Litanies
Olivier Messiaen: Modlitba po přijímání z Knihy Nejsvětější svátosti
∫ Prière après la Communion from Livre du Saint Sacrement
Felipe Juan Waller: Chemicangelo pro varhany ∫ Chemicangelo for organ
Peter Graham: Dolcissima mia vita...
Dimitris Andrikopoulos: Prominence
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll ∫ Toccata and fugue D minor

Lukáš Klánský

Ondřej Lébr

Jan Mráček
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ne 19 06 ∫ sun
Žďár nad Sázavou

po 20 06 ∫ mon
Ivančice

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

BARDOLINO

Lenka Bartůňková ∫ tanec ∫ dance
Dagmar Chaloupková ∫ tanec ∫ dance
Lotte Nowkens ∫ tanec ∫ dance

Pavel Fischer ∫ housle ∫ violin
Margit Klepáčová ∫ violoncello ∫ cello
Camilo Caller ∫ perkuse ∫ percussion

Knihovna ∫ Library
Symbiosis
Libera me

Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních, výběr
∫ Moravian Folk Poetry in Songs, selection
Bohuslav Martinů: Tři madrigaly pro housle a violu H. 313
(úprava pro housle a violoncello)
∫ Three Madrigals for violin and viola H. 313 (arranged for violin and cello)
Béla Bartók: 44 duetů pro dvoje housle SZ 98, výběr
∫ 44 duos for two violins SZ 98, selection
Ondřej Kukal: Bláznova žena ∫ Fool´s wife
Margit Klepáčová: Elementy ∫ Elements
Camilo Caller: Rozbřesk u Sněženky ∫ Dawn at Sněženka
Pavel Fischer: Koně ∫ Horses

Lenka Bartůňková, foto: V. Brtnický

∫ 56

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

Bardolino
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út 21 06 ∫ tue
Rájec – Jestřebí

út 21 06 ∫ tue
Slavkov u Brna

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Ceremonial Hall, 7:30 pm
Koncert hejtmana Jihomoravského kraje
∫ Concert of the President of the South Moravian Region

AFFLATUS QUINTET
Roman Novotný ∫ flétna ∫ flute
Jana Brožková ∫ hoboj ∫ oboe
Vojtěch Nýdl ∫ klarinet ∫ clarinet
Ondřej Roskovec ∫ fagot ∫ bassoon
Radek Baborák ∫ lesní roh ∫ french horn
& Martin Kasík ∫ klavír ∫ piano
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba, předehra v úpravě pro dechové
kvinteto ∫ Figaro´s Marriage, overture arranged for wind quintet
Georges Bizet: Carmen, suita z opery v úpravě pro dechové kvinteto
∫ Carmen, suite from the opera arranged for wind quintet
Malcolm Arnold: Tři popěvky ∫ Three Shanties
Jean Françaix: Pastýřova hodina, sextet pro klavír a dechové kvinteto
∫ L´Heure du Berger, sextet for piano and wind quintet
Francis Poulenc: Sextet pro klavír a dechové kvinteto op. 100
∫ Sextet for piano and wind quintet op. 100

zámek, Historický sál, 19:30 hod. ∫ Chateau, Historical Hall, 7:30 pm
Monika Knoblochová ∫ cembalo, kladívkový klavír ∫ harpsichord, fortepiano
Clara Nováková ∫ ﬂétna ∫ ﬂute
Adéla Štajnochrová ∫ housle ∫ violin
Hana Fleková ∫ viola da gamba, violoncello ∫ cello
Bohuslav Martinů: Promenády pro ﬂétnu, housle a klavír H. 274
∫ Promenades for ﬂute, violin and piano H. 274
François Couperin: Umění hry na cembalo ∫ L’art de toucher le clavecin
Jean-Philippe Rameau: Pátý koncert z cyklu Koncertní kusy pro cembalo
∫ Cinquième concert – Pieces de clavecin en concert
Leopold Koželuh: Sonáta č. 3 pro cembalo nebo kladívkový klavír v doprovodu
houslí a violoncella op. 28 ∫ Sonate III. pour le Clavecin ou Piano Forte avec
l´Accompagnement d´un Violon et Violoncelle op. 28
Viktor Kalabis: Čtyři obrazy op. 73 pro ﬂétnu a cembalo
∫ Four pictures op. 73 for ﬂute and harpsichord
Johann Sebastian Bach: Triová sonáta c moll z Hudební obětiny BWV 1079
∫ Musical Oﬀering trio sonata C minor BWV 1079

Monika Knoblochová

Clara Nováková

Martin Kasík

Adéla Štajnochová

Aﬄatus Quintet
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st 22 06 ∫ wed
Kyjov

čt 23 06 ∫ thu
Tišnov

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

TRIO PRISMA
Clara Nováková ∫ flétna ∫ flute
Adrian van Dongen ∫ violoncello ∫ cello
Timothy Lissimore ∫ klavír ∫ piano
Bohuslav Martinů: Trio pro ﬂétnu, violoncello a klavír H. 300
∫ Trio for ﬂute, cello and piano H. 300
Albert Roussel: Hráči na ﬂétnu pro ﬂétnu a klavír
∫ Joueurs de flûte for ﬂute and piano
Jan Novák: Sonata tribus pro ﬂétnu, violoncello a klavír
∫ Sonata tribus for ﬂute, cello and piano
Vítězslava Kaprálová: Ritornel op. 25 pro violoncello a klavír
∫ Ritournelle op. 25 for cello and piano
Claude Debussy: Šest antických epigrafů pro ﬂétnu, violoncello a klavír
∫ Six Épigraphes antiques for ﬂute, cello and piano

Městské kulturní středisko, 19:30 hod. ∫ House of Culture, 7:30 pm

ZEMLINSKY QUARTET
František Souček ∫ housle ∫ violin
Petr Střížek ∫ housle ∫ violin
Petr Holman ∫ viola
Vladimír Fortin ∫ violoncello ∫ cello
& Karel Košárek ∫ klavír ∫ piano
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír č. 13 C dur v autorově úpravě
pro klavír a smyčcové kvarteto ∫ Concerto for piano No. 13 C major in composer´s
arrangement for piano and string quartet
Bedřich Smetana: Z mého života, smyčcový kvartet č. 1 e moll
∫ From My Life, string quartet No. 1 E minor
Darius Milhaud: Stvoření světa v autorově úpravě pro klavír, 2 housle, violu
a violoncello ∫ La Création du Monde in composer´s arrangement for piano,
two violins, viola and cello

Karel Košárek

Zemlinsky Quartet

Trio Prisma
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pá 24 06 ∫ fri
Velké Meziříčí

so 25 06 ∫ sat
Hustopeče

zámek, zámecká jídelna, 19:30 hod. ∫ Chateau, Dining Room, 7:30 pm
Martina Bačová ∫ housle ∫ violin
Petr Verner ∫ viola
Tomáš Jamník ∫ violoncello ∫ cello
Slávka Pěchočová ∫ klavír ∫ piano

COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM VOCALE 1704

Vítězslav Novák: Klavírní trio č. 2 d moll op. 27 „Quasi una ballata“
∫ Piano trio No. 2 D minor op. 27 “Quasi una ballata“
Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír ∫ Elegy for violin and piano
Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello
a klavír H. 378 ∫ Variations on a Slovak Folk Song for cello and piano H. 378
Robert Schumann: Klavírní kvartet Es dur op. 47 ∫ Piano quartet E ﬂat major op. 47

Martina Bačová

Tomáš Jamník
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kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 19:30 hod.
∫ Church of St. Wenceslas and St. Agnes, 7:30 pm
Slavnostní závěrečný koncert ∫ Ceremonial Closing Concert

Václav Luks ∫ dirigent ∫ conductor
Georg Philipp Telemann: Koncert G dur pro 4 housle TWV 40:201
∫ Concerto G major for four violins TWV 40:201
Jan Dismas Zelenka: Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55 1 – 6
Georg Philipp Telemann: Koncert pro 4 housle D dur TWV 40:202
∫ Concerto for four violins D major TWV 40:202
Jan Dismas Zelenka: Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55 7 – 12
Jan Dismas Zelenka: Miserere c moll ZWV 57 ∫ Miserere C minor ZWV 57

Petr Verner

Slávka Pěchočová
CONCENTUS MORAVIAE
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www.radiopetrov.com

Katalog zašleme zdarma.

www.radioservis-as.cz

foto © Felix Broede/DG

Koncerty
vážné a duchovní hudby na Proglasu

Radio Proglas vysílá analogově i digitálně
Brno 107,5 MHz, České Budějovice 92,3 MHz, Ještěd 97,9 MHz,
Nové Hrady 107,5 MHz, Písek 89,5 MHz,
Praděd 93,3 MHz, Příbram 96,0 MHz, Hostýn 90,6 MHz,
Tábor 88,7 MHz, Třebíč 96,4 MHz,
Uherský Brod 105,7 MHz, Valašské Klobouky 104,2 MHz,
Velké Meziříčí 100,6 MHz, Znojmo 107,2 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHz,
DVB-T celá ČR
DVB-S ze satelitu Astra 3A: celá ČR a Evropa; kabelové sítě;
živě na internetu: www.proglas.cz.

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby

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

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

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

hudba.proglas.cz/klasika

HUDEBNÍ ROZHLEDY

rozhovory  události  festivaly  koncerty horizont  opera  balet
 muzikál  zahranií studie  komentáe  knihy 
svt hudebních nástroj  revue hudebních nosi

Adresa redakce: Radlická 99, 150 00 Praha 5, tel.: 251 552 425, 251 554 089, e-mail: rozhledy@volny.cz, www.hudebnirozhledy.cz
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∫ Fotoohlédnutí za XV. ročníkem festivalu
Concentus Moraviae 29 05 – 29 06 2010
∫ Images of 15th Concentus Moraviae Festival
Třebíč, 02 06 2010

Třebíč, 16 06 2010

Brno, 31 05 2010

Moravský Krumlov, 06 06 2010

Předklášteří, 29 05 2010

Ivančice, 05 06 2010

Rájec-Jestřebí, 08 06 2010

Žďár nad Sázavou, 31 05 2010

Pernštejn, 07 06 2010

Hustopeče, 01 06 2010
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Slavkov u Brna, 26 06 2010
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Jaroměřice nad Rokytnou, 23 05 2010
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Žďár nad Sázavou, 10 06 2010

Valtice, 04 06 2010
K
Kurdějov,
12 06 2010

Brno, 31 05 2010

Ivančice, 05 06 2010

Mikulov, 14 06 2010

Slavkov u Brna, 08 06 2010

Řeznovice, 17 06 2010

Náměšť nad Oslavou, 25 06 2010

Lysice, 05 06 2010
∫ 78

CONCENTUS MORAVIAE

téma ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY

∫ 79

∫ České sny ∫ Czech Dreams
III. ročník mezinárodního kulturního projektu
věnovaného propagaci české hudby
∫ The 3rd year of the international cultural project dedicated
to the promotion of Czech music
28 05 – 03 12 2011

28 / 5 – 3 / 12 / 2011
III. ročník mezinárodního kulturního projektu věnovaného propagaci české hudby

Cíle projektu
— Prezentace České republiky v Evropě
— Podpora kulturních projektů
v evropských regionech
— Podpora partnerství evropských měst a krajů
— Posílení kulturní spolupráce zemí Visegrádu
Popis projektu
Třetí ročník evropského kulturního projektu
České sny je zaměřen na kulturní spolupráci
mezi evropskými městy a regiony a na propagaci
špičkových českých umělců.
Díky projektu bude Česká republika prezentována
formou atraktivního a v nejširším slova smyslu
inspirativního kulturního projektu. V několika
městech vybraných zemí budou uspořádány
dokonce „České víkendy“.
Projekt přispěje k řešení aktuální problematiky
kulturního rozvoje evropských regionů tím,
že iniciuje řadu regionálních spoluprací v kulturní
oblasti v rámci Evropské unie.
Další ambicí projektu je prohloubení partnerství
evropských měst a krajů či jejich obohacení
přispěním do náplně partnerských aktivit.
Významným přínosem projektu je prezentace
špičkových českých umělců v zahraničí a podpora
nových koncertních příležitostí pro mladé
špičkové české interprety.
Prostřednictvím podprojektu „Visegrádské sny“
bude výše uvedeným aktivitám věnována mimořádná
péče v zemích Visegrádu; mezi další snahy
projektu v rámci EU patří tedy zásadní přispění
ke zviditelnění neobyčejně silných a funkčních
kulturních vazeb mezi zeměmi Visegrádu.
Průběh projektu
V období od 28. května do 3. prosince 2011
proběhne cca 100 koncertů v 19 evropských
státech. Koncerty Českých snů se budou konat
v cca 70 městech, obcích a vesnicích (mimo
metropole hostitelských států).

Pod společnou záštitou Magdaleny Kožené a Václava Havla
Pod záštitou ministra kultury ČR Jiřího Bessera
a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga
téma ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY

The project’s goals
— The presentation of the Czech Republic in Europe
— Support for cultural projects in the European regions
— Support for partnerships between European cities
and regions
— Strengthening the cultural cooperation of
the Visegrad countries
A description of the project
The third year of the Czech Dreams European cultural
project will focus on cultural cooperation between
European cities and regions and the promotion of
the top Czech performers.
Thanks to this project, the Czech Republic
will be presented in the form of an attractive and
inspirational (in the widest sense of the word) cultural
project. “Czech Weekends” will also be held in several
cities in selected countries.
The project will contribute to the cultural
development of the European regions by initiating
a number of cases of regional cooperation in the area
of culture within the framework of the European Union.
The project also aims to deepen the partnerships
between European cities and regions or to enrich
any such existing partnerships by contributing to
their activities.
One of the project’s signiﬁcant beneﬁts involves
the presentation of top Czech performers abroad and
support for new concert opportunities for top young
Czech performers.
The aforementioned activities will be given
exceptional attention within the Visegrad countries
by means of the “Visegrad Dreams” sub-project; the
project’s further eﬀorts within the framework of the EU
will therefore also include a fundamental contribution
towards increasing the visibility of the remarkably
strong and functioning cultural links within the
Visegrad countries.
The course of the project
More than 100 concerts of the Czech Dreams
2011 will take place in 19 European countries and
approximately 70 cities, towns and villages (outside
the metropolises of the host countries) in the period
of May 28 – December 3, 2011.
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Kouzlo čísel

The Magic of Numbers

Geometrický zápis
středověkého kánonu
nabízí řadu možných
hudebních kombinací.
∫ The geometric
inscription of the
medieval canon oﬀers
a range of possible
musical combinations.

Německý matematik,
astrolog a astronom
Johannes Kepler,
který působil v Praze
na dvoře Rudolfa II.,
porovnával harmonii
planet s harmonickými
proporcemi v hudbě.
∫ The German
mathematician,
astrologer and
astronomer, Johannes
Kepler, who was active
at the court of
the Rudolf II in Prague,
compared the harmony
of the planets with the
harmonic proportions
in music.

B. M. Willi, foto: S. Schweiger

Ve středověké ﬁlozoﬁi patřila hudba
mezi matematické disciplíny a její ušlechtilost
se vysvětlovala tím, že odráží Bohem dané
zákonitosti stejně jako vědy geometrie
a aritmetika. Setkání s hudbou středověku
odhaluje mnohá překvapení: spekulativní
skladby mistra Josquina Depreze a jeho
současníků, kteří ve svých vokálních
kompozicích virtuózně odráželi nejrůznější
raﬁnované hry s čísly a proporcemi, se mohou
směle měřit se současnou avantgardní
tvorbou. Vyznačují se podobnou odvahou
a intelektuálním nábojem a přesto se jedná
o díla, jejichž poselství nám míří přímo
do srdce. Tato velmi raﬁnovaná hudba je
totiž zároveň smyslná a křehká.
Jako matematické kuchařky se čtou
renesanční kompoziční učebnice, popisující
kombinační možnosti různých hudebních
proporcí, takzvaných intervalů. Abstraktní
svět čísel vyvolal v 16. století protireakci
v podobě monodie, která preferovala
individualitu a citové vyprávění. Jak to
ale v lidských dějinách bývá – kyvadlo se
záhy obrátilo zpět a ještě v Bachově době
najdeme spoustu zastánců matematického
„starého“ stylu.

Číselná magie koncem barokního období
na nějakou dobu ztratila na síle, nicméně
fascinace určitými čísly zůstala a v hudbě
se i nadále zrcadlily čtyři živly, čtyři světové
strany nebo biblických sedm posledních slov.
V hudebních sbírkách nacházíme kompozice
o šesti nebo dvanácti kusech a stále se
objevuje symbolika čísel 3 respektive 30,
která byla považována za dokonalá čísla.
Concentus Moraviae bude v roce 2012
ve svém ročníku staré hudby vážně a hravě
představovat nejdůležitější aspekty
matematiky v hudbě – spekulativní
středověkou tvorbu, propracované
a elegantní dílo prvních kontrapunktistů,
skladby velmistra kontrapunktu Johanna
Sebastiana Bacha, barokní kódování skladby
do generálbasových čísel, ale také naši vlastní
hru s čísly. Některé koncerty budou zahrnovat
skladby ze stejného roku nebo se stejným
opusovým číslem, nebo na nich bude všechno
fungovat na tři…
Záměrem všech takových pravidel i her
s čísly je nalezení znějícího řádu, který
by uvedl prostřednictvím hudby do harmonie
také naši duši.
Barbara Maria Willi, dramaturgyně
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In medieval philosophy, music was included
among the mathematical disciplines and its
nobility was explained by the fact that it
reﬂected the God-given laws in exactly
the same way as the sciences of geometry
and arithmetic. (The opposite of this “pure” art
was usually instrumental music meant purely
for entertainment.) An encounter with the music
of the Middle Ages unveils many surprises:
the speculative works of the master Josquin des
Prez and his contemporaries, who ingeniously
reﬂected the most varied and sophisticated
games with numbers and proportions in their
vocal compositions, boldly measure up to the
current avant-garde works. They are marked
with a similar boldness and intellectual
charge and for all that they are still works,
whose message heads directly to our hearts.
At the same time, this highly reﬁned music is
sensuous and fragile.
The renaissance composition textbooks read
like mathematical cookbooks and they describe
the combinatory possibilities for various
musical proportions (so-called intervals).
The abstract world of numbers gave rise to
a counter-reaction in the 16th century in the
form of monody, which preferred individuality
and emotional narration. As is often the case
in human history, however, the pendulum
suddenly swung back and we can still ﬁnd
many advocates of the “old” mathematical style
in Bach’s period.
téma ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY

The numerical magic at the end of the
baroque period lost its strength of a while,
but the fascination with certain numbers
remained and music continued to reﬂect
the four elements, the four points of the
compass or the last seven words of the Bible.
Musical collections contained compositions
in six or nine parts and the symbolism of the
numbers 3 or 30, which were considered to be
perfect numbers, continued to appear.
In 2012, Concentus Moraviae will seriously
and playfully present the most important
aspects of mathematics in music – speculative
medieval works, the elaborate and elegant work
of the ﬁrst contrapuntalists, the works of the
master of counterpoint Johann Sebastian Bach,
the baroque coding of works in general bass
numbers, but also our own play on numbers.
Some of the concerts will include works from
the same year or with the same opus numbers
or everything in them will be linked to three …
The intention of all of these rules and games
with numbers is to discover the sound rules
which will also bring harmony to our souls
via music.
Barbara Maria Willi, the dramaturge
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145
years

PETROFF

sounds

DANIEL HERTZ SA

12.
mezinárodní
hudební
festival
11—23|8|2011
velké nádvoří
hradu Špilberk
Brno

1 ČT 11|8|2011 20:00 hodin
Franz Liszst Preludia
Klavírní koncert č. 1 Es dur
Richard Strauss Tak pravil Zarathustra,
symfonická báseň op. 30
Alexej Botvinov klavír
dirigent Aleksandar Marković
2 PO 15|8|2011 20:00 hodin
Julius Fučík Pochod gladiátorů
Friedrich Gulda Koncert pro violoncello
a dechový orchestr
Joseph Haydn Symfonie G dur Hob. I:100
„Vojenská“
Mindaugas Bačkus violoncello
dirigent Kaspar Zehnder

3 ST 17|8|2011 20:30 hodin
SKLADBY ROCKOVÝCH LEGEND II
Modest Petrovič Musorgskij,
Nikolaj Rimski-Korsakov, Led Zeppelin,
Deep Purple, AC/DC
Roman Dragoun klavír
Kamil Střihavka zpěv
Metropolitní symfonický orchestr
dirigent Ariell Sharon
4 ÚT 23|8|2011 20:00 hodin
VELKÁ FILMOVÁ HUDBA
„Steven Spielberg a John Williams“
1941, E.T. Mimozemšťan, Amistad, Gejša,
Terminál, Hvězdné války, Zachraňte vojína
Ryana, Indiana Jones, Sám doma I a II,
Schindlerův seznam, Hook, Bok po boku
orchestr a sbor Janáčkovy opery
Národního divadla Brno
dirigent Caspar Richter
Koncerty se uskuteční za každého počasí.
Kyvadlová doprava zdarma! Změna programu vyhrazena!

Festival Špilberk 2011
podporují
Ministerstvo kultury ČR
a Jihomoravský kraj

Pod záštitou
Pavla Rychetského,
předsedy ústavního soudu ČR
Romana Onderky, primátora
statutárního města Brna
Michala Haška, hejtmana
Jihomoravského kraje

Předprodej Filharmonie Brno,
Besední ulice, 602 00 Brno
T +420 539 092 811,
e-mail: predprodej@
ﬁlharmonie-brno.cz
PO a ST 9:00–14:00 hod.
ÚT, ČT a PÁ 13:00–18:00 hod.
a hodinu před koncertem
na místě

Filharmonie Brno,
příspěvková organizace
Komenského nám. 534/8
602 00 Brno
T +420 539 092 801
info@ﬁlharmonie-brno.cz
www.ﬁlharmonie-brno.cz

Statutární město Brno
ﬁnančně podporuje
Filharmonii Brno

One big deal, one epic concert, one connected person or one new idea could change
everything for your business. MIDEM, the world’s music business community,
is the place that concentrates opportunities on a global scale - all in just 4 days.

Save the date!
28 - 31 January 2012
Cannes, France

MIDEM® is a registered trademark of Reed MIDEM - All rights reserved.

Thanks to the
European
Festivals
Association
doors swing
wide open

The European Festivals
Association is the
network of and for arts
festivals. Together with
our members from
around 40 countries
across four continents,
we open doors for artists
and audiences. Find
out more about these
significant cultural art
events at
www.efa-aef.eu

Which music & innovation event
could change everything for your
business?

European Festivals Association
Kleine Gentstraat 46 - B-9051 Gent - Belgium
T +32.(0)9.241 8080 - info@efa-aef.eu

www.midem.com

One event can change everything

XVI. MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ FESTIVAL
13 MĚST
16 TH INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL
OF 13 TOWNS
téma

ČESKÉ SNY – OTISKY A VZPOMÍNKY
CZECH DREAMS – IMPRINTS AND RECOLLECTIONS

theme

28 05 — 25 06 2011

ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
BYSTŘICE NAD
PERNŠTEJNEM

SVITAVY
BOSKOVICE

PRAHA

PERNŠTEJN

OSTRAVA

LYSICE
RÁJEC – JESTŘEBÍ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

HOLEŠOV

TIŠNOV

TŘEBÍČ
NÁMĚŠŤ NAD
OSLAVOU
IVANČICE

BRNO

SLAVKOV
U BRNA
KYJOV

HUSTOPEČE

MORAVSKÝ
KRUMLOV

HODONÍN
MIKULOV
VALTICE
Festivalová města

BRATISLAVA

Hlavní silniční směry

VÍDEŇ
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Boskovice
www.boskovice.cz
www.regionboskovicko.cz

10 06
16 06
Město Boskovice se rozkládá v severní
části Jihomoravského kraje a je centrem
mikroregionu Boskovicko. Je historickým
a správním střediskem, městem škol
a kulturních tradic. V Boskovicích najdete
to, co jinde nemají – ojedinělé spojení
hradu a zámku, jednu z nejzajímavějších
židovských čtvrtí v České republice, unikátní
empírové stavby a interiéry a Westernové
městečko. Hrad, zámek, židovská čtvrť, kostely
však nejsou jen svědky bohaté historie,
ale každoročně ožívají při pořádání mnoha
kulturních a společenských akcí.
Ve 13. století po založení gotického
hradu vzniká trhová osada pod hradem.
Jako městečko vystupují Boskovice
v písemných pramenech od 2. poloviny
15. století. V těžké době po vyhnání
z moravských královských měst zde vznikla
i židovská osada, jež se v průběhu dalšího
století stala jednou z nejvýznamnějších
na Moravě. V letech 1819 - 1826 přestavbou
zrušeného kláštera vznikl empírový zámek,
sídlo posledních majitelů panství rodu
Mensdorﬀ-Pouilly, kteří převzali boskovické
panství v padesátých letech 19. století.
Boskovický erb - bílý hřeben o sedmi špicích
na červeném štítě – je doložen z roku 1567.
Městská památková zóna Boskovice
zahrnuje historické jádro města včetně
náměstí, zámku, hradu, židovského ghetta
se synagogou, rezidence, bývalého kláštera,
skleníku, jízdárny.
Romantická zřícenina goticko-renesančního
hradu Boskovice pochází z poloviny 13. století
a v 18. století bylo šlechtické sídlo opuštěno.
Z původně mohutné stavby se dochovalo
torzo hradního paláce nabízející impozantní
výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou
zajímavost představuje 26 metrů hluboká
studna poháněná dřevěným šlapacím kolem.
Empírová podoba zámku Boskovice má
původ ve dvacátých a třicátých letech
devatenáctého století, ale historie této stavby

se psala o téměř půl druhého století dříve.
Po roce 1991 byl zámek vrácen původním
majitelům, hraběcí rodině Mensdorﬀ-Pouilly.
Interiéry tvoří historické expozice s unikátním
vybavením převážně ve stylu empíru
a biedermeieru.
Empírový skleník u zámku s prosklenými
arkádami a kruhovým bazénkem 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.
Evangelický kostel je zdaleka vidět díky
své věži s kalichem spočívajícím na Bibli.
Byl postaven v roce 1941 nákladem
Českobratrské obce a je nejmladší kulturní
památkou Boskovic, od roku 1996 je zapsán
v Rejstříku kulturních památek Ministerstva
kultury České republiky. Architektem
a stavitelem této funkcionalisticky čisté
stavby je Karel Fabiánek.
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.
Mezi tradiční akce města patří Festival
Boskovice konaný v roce 2011 od 7. do 10. 7.,
srpnový festival IBERICA a Husí slavnosti,
jejíž 8. ročník proběhne 1. a 2. 10.

The Town of Boskovice lies in the northern
section of the South Moravian Region and it
is the centre of the Boskovice micro-region.
It is a historical and administrative centre
and a town of schools and cultural traditions.
Boskovice oﬀers things which you cannot ﬁnd
elsewhere – the unique combination of a castle
and a château, one of the most interesting
Jewish quarters in the Czech Republic, unique
Empire-style structures and interiors and
a Western town. However, the castle, château,
Jewish cemetery and the churches are not
only witnesses to the town’s rich history, but
they also come to life every year with a number
of cultural and social events.
In the 13th century, a market settlement was
established under the newly established gothic
castle. Boskovice was mentioned in written
sources as a small town from the 2nd half of
the 15th century. A Jewish settlement also
arose here during the diﬃcult period of the
expulsion of Jews from Moravian towns and
it subsequently became one of the most
signiﬁcant such settlements in Moravia over
the course of the next century. In 1819-1826,
the decommissioned monastery was rebuilt
as an Empire-style château and as the seat
of the last owners of the estate, the House
of Mensdorﬀ-Pouilly, which took over the
Boskovice estate in the 1850s. The coatof-arms of Boskovice (a white ridge with
seven peaks on a red background) has been
documented from 1567.
The Boskovice urban heritage zone
incorporates the town’s historical core,
including the square, the château, the castle,
the Jewish ghetto with the synagogue,
the residence, the former monastery,
the greenhouse and the riding school.
The Boskovice Castle - the romantic ruins
of a gothic-renaissance castle dating from
the middle of the 13th century. The aristocratic
seat was abandoned in the 18th century.
Only the torso of the castle palace, which
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oﬀers an impressive view of the local
picturesque landscape, has been preserved
from the originally massive structure. A point
of technical interest is the 26-metre deep well
driven by a wooden treadle.
The Empire-style appearance of the
Boskovice château has its origins in the 1820s
and 1830s, but the history of this structure
was written almost one and a half centuries
earlier. The château was returned to its original
owners, the House of Mensdorﬀ-Pouilly after
1991. The interiors house a historical exhibition
with unique ﬁttings, mainly in the Empire
and Biedermeier styles.
The Empire-style greenhouse at the château
with glazed arcades and a circular pool was
built in 1826-1829 on the site of the burntdown sheep pens and it was designated
for the cultivation of thermophilic plants.
At present, it serves as a cultural and social
centre. The Church of St. James with its
41 m high tower is located in the lower part
of Masaryk Square. The evangelical church is
visible from far away thanks to its spire with
the symbol of a chalice resting on a bible.
It was commissioned in 1941 by the Unitas
Fratrum Church and it is the youngest cultural
monument in Boskovice. It has been registered
in the Register of Cultural Monuments of
the Czech Republic since 1996. The architect
and builder of this functionalistically pure
structure was Karel Fabiánek.
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.
The multi-genre Boskovice Festival will take
place from 7 to 10 July in 2011, the IBERICA
Festival of Spanish Culture in August and the
8th Goose Celebrations on 1 and 2 October.
∫ 95

Bystřice
nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

02 06
18 06
Během osídlování jihovýchodní části
Vysočiny založil šlechtický rod erbu zubří
hlavy, páni z Medlova, své správní středisko
na bystřině. Od ní se odvíjí jméno města,
ve starých pramenech jmenované Říčka,
místními obyvateli nazývané Bystřička.
Počátky města spadají až do 13. století a celá
jeho středověká historie byla úzce spjata
s nedalekým hradem Pernštejnem a jeho
majiteli. Postupem staletí se Bystřice stala
přirozeným střediskem oblasti a spádovým
centrem obchodu, řemesel a posléze
i průmyslu. K nejvýznamnějšímu datu
v historii města patří rok 1580, kdy císař
Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil
jí nová privilegia. Město k této příležitosti
dostalo nový znak: půlku zubří hlavy a půlku
rozkřídleného orla ve zlatém poli.
Ve druhé polovině 20. století byl rozvoj
města spojen s rozmachem uranového
průmyslu. Postupný útlum těžební činnosti
a bohužel i zánik několika významných
průmyslových podniků v porevoluční době
vede k tomu, že se Bystřice znovu stává
poklidným městečkem na okraji Vysočiny,
které se může stát velmi dobrým výchozím
bodem pro poznávání této části země.
Vzhledu města dominují dva kostely.
Původně raně gotický kostel Sv. Vavřince
ze 13. století se nachází přímo na náměstí.
Během své historie prošel několika
přestavbami až do dnešní podoby v barokním
slohu. Kostel sv. Trojice z roku 1615 plní
již takřka dvě století roli hřbitovního kostela.
Další významnou architektonickou památkou
na náměstí je budova bývalé radnice,
kde dnes sídlí Městské muzeum. Letopočet
1809 na fasádě dokládá dobu vzniku radnice
po spojení dvou starších budov. V roce
2005 budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí
a návštěvníkům nabízí řadu zajímavých
expozic. K dalším zajímavostem náměstí patří
kašna s plastikami sv. Cyrila a Metoděje, sloup
se sochou Panny Marie a čtyřmi patrony města
na podstavci.

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

During the settlement of the southeastern
part of the Vysočina area, the aristocratic
house with the aurochs head on its coat of
arms, the lords of Medlov, established its
administrative centre on a brook and it is
from this geographical feature that the town’s
name has been derived – in the old records
it was called Říčka (Little River), but it was
called Bystřička (derived from the Czech
word for a brook) by the local inhabitants.
The beginnings of the town date back to the
13th century and its entire history has been
closely associated with the nearby Pernštejn
castle and its owners. Over the centuries,
Bystřice became the natural centre of the area
and the centre for trade, crafts and gradually
also for industry. The most important date in the
town’s history is the year 1580, when Emperor
Rudolf II raised Bystřice to the status of a town
and issued it with new privileges. It was upon
this occasion that the town received its coat
of arms: half an aurochs head and half an eagle
with wings raised on a golden ﬁeld.
In the second half of the 20th century,
the town’s development was associated with
the boom in the uranium industry. The gradual
closure of mining activities and unfortunately
also the winding up of signiﬁcant industrial
enterprises in the postrevolution period led
Bystřice to once again become a quite town
at the edge of the Vysočina area and made it
a very good starting point for getting know this
part of the country.
The town is dominated by two churches.
The church of Saint Lawrence dating from
the 13th century is located directly on the
square. It was originally built in the early
gothic style, but it has been reconstructed
several times throughout its history and its
current appearance is that of the baroque style.
The Church of the Holy Trinity dating from
1615 fulﬁlled the role of the cemetery church
for almost two centuries. A further architectural
monument on the square is the building
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of the former town hall which is now home
to the Town Museum. The year of 1809 on
the facade bears witness to the date of the
establishment of the town hall after two older
existing buildings were joined. In 2005, the
building underwent extensive reconstruction
and it now oﬀers visitors a number of interesting
exhibitions. The further points of interest in
the square include the fountain with statues
of Saints Cyril and Methodius and the column
with the statue of the Virgin Mary and the
town’s four patron saints on a pedestal.
Sports and cultural buildings have gradually
become the town’s modern symbols, especially
the modern multipurpose sports hall and the
outdoor heated salt water swimming pool.
The town’s cultural and social life is especially
provided by the cultural centre, the town
library, the town museum and the DUNA TRI
gallery. Visitors to the town are attracted by
the children’s choir festival called You Sing,
I Sing, We Sing (Zpíváš, zpívám, zpíváme),
the concerts of the Concentus Moraviae
International Musical Festival, the Saint
Lawrence Fair and the traditional May banquet
or the hike “To the Beauty of Vysočina”.
The attractive historical monuments – the
Pernštejn castle, the ruins of Zubštejn, Pyšolec
and Aueršperk or the church in Vítochov
and the chapel in Pivonice – make attractive
destinations for hikes into the environs of
Bystřice. The diverse nature shows itself in its
full glory from the lookout tower of Karasín or
along the newly opened Svratka water teaching
trail which leads along the Vírská reservoir from
Dalečín to Vír. Lovers of the American Wild West
should be sure to make a trip to Šikl’s Mill at
nearby Zvole. All visitors who come to Bystřice
nad Pernštejnem, both for culture and to get to
know the area, will be warmly welcomed.
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Hodonín
www.hodonin.eu
www.hodonin.ic.cz
www.hodoninsko.info

13 06

Město Hodonín leží v krajině jihovýchodní
části Moravy, v přirozeném turistickém
regionu Slovácko. Do mysli obdivovatelů se
region zapsal jako úrodná oblast kvalitního
vína, folklóru a rázovitých lidových tanců
a písní. Jeho jedinečnou atmosféru dotváří
vinařská turistika, stezky pro pěší i cyklisty,
historické a kulturní památky, ale také řada
folklorních akcí a festivalů. K největším
pravidelným kulturním akcím v Hodoníně
patří tradiční srpnové Svatovavřinecké
slavnosti a Svátek vína v polovině září.
Město leží na řece Moravě, která tvoří hranici
se Slovenskou republikou. Se svými 26 tisíci
obyvateli patří k největším městům v tomto
regionu. Původně průmyslové město se stává
centrem cestovního ruchu s přívlastky „město
lázeňské“ a „město vysokoškolské“. Hodonín
je rodištěm prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Město je aktivním členem asociace
Národní sítě Zdravých měst České republiky.
Dějiny Hodonína jsou úzce spjaty se
stejnojmenným vodním hradem, který
nechal vybudovat český kníže Břetislav I.
(1035 − 1055) jako součást pohraničního
obranného systému. Osady, vznikající
pod hradem se staly základem pozdějšího
města. První písemná zmínka o potvrzení
městských privilegií pochází z roku 1228
od královny Konstancie Uherské, manželky
českého krále Přemysla Otakara I. a Hodonín
se tak stává jedním z nejstarších moravských
měst. Za Přemyslovců a Lucemburků
hrál Hodonín vícekrát významnou roli
v diplomatických jednáních českých
panovníků. V roce 1762, kdy celé hodonínské
panství koupil císař František Štěpán
Lotrinský, manžel císařovny Marie Terezie,
se stává součástí císařského velkostatku.
Majetkem císařské rodiny zůstalo až do vzniku
první republiky v roce 1918. Od poloviny
19. století vedle tabákové továrny vznikaly
cukrovary a cihelny, dále sladovna, slévárna,

koželužna, závod na překližky a dýhy,
mlékárna a konzervárna ovoce a ryb. Začalo
se zde s těžbou lignitu, nafty a zemního plynu.
V této době pozitivně ovlivnila průmyslový
rozvoj výstavba Severní Ferdinandovy dráhy.
Po druhé světové válce došlo k prudkému
rozmachu těžkého průmyslu a energetiky.
Ve městě byla postupně vybudována vodní
a tepelná elektrárna.
Historickým centrem Hodonína je
Masarykovo náměstí s barokním kostelem
sv. Vavřince a radnicí ve stylu norimberské
secese s restaurací a vyhlídkovou věží,
která bývá přístupná při Svatovavřineckých
slavnostech. V zámečku sídlí Masarykovo
muzeum s ojedinělou expozicí, věnovanou
nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi
T. G. Masarykovi. V památkově chráněném
Domě umělců z let 1911 – 1913 se zajímavě
prolínají prvky místní lidové architektury se
secesním stylem, sídlí zde Galerie výtvarného
umění se stálou expozicí českého malířství
a sochařství 20. století. Návštěvníky
lázeňského města láká unikátní expozice
v Muzeu naftového dobývání a geologie nebo
parkově upravený židovský hřbitov. Zoologická
zahrada Hodonín chová asi 500 kusů našich
i exotických zvířat ve více než 140 druzích.
V přístavišti „U Jezu“ se nabízejí vyhlídkové
plavby na dvoupalubové lodi Konstancie
po řece Moravě, na nejkrásnějším úseku řeky
s neporušenou přírodou a jejími meandry,
ale i po části Baťova kanálu. V okolí je
množství atraktivních turistických cílů
a síť cyklotras. Lázně Hodonín, moderní
lázeňský komplex uprostřed malebného
parku, byly založeny na léčebných účincích
kvalitní jodobromové vody, která patří mezi
nejkvalitnější vody svého druhu v Evropě.
V lázních jsou léčeny nemoci pohybového
a oběhového ústrojí. Procházka lázeňským
parkem zdobeným sochami zpříjemní chvíle
nejen lázeňským hostům.

The Town of Hodonín lies in the landscape of
the south-eastern part of Moravia, in the Slovácko
natural tourism region. The region is known to
its admirers as a fertile area of high quality wine,
folklore and distinctive folk dances and songs.
Its unique atmosphere includes wine tourism,
cycle and hiking trails, historical and cultural
monuments, but also a number of folklore events
and festivals. The largest regular cultural events in
Hodonín include the Saint Lawrence Celebrations
in August and the Wine Festival in mid-September.
The town lies on the River Morava, which forms
the border with the Slovak Republic. With its
26 thousand citizens, it is one of the largest towns
in this region. The originally industrial town is
becoming a tourism centre with the attributes of
a “spa town” and a “university town”. Hodonín is
the birthplace of the ﬁrst Czechoslovak President
Tomáš Garrigue Masaryk. The town is an active
member of the National Network of Healthy Towns
of the Czech Republic.
The history of Hodonín is closely associated
with the water castle of the same name which
was built by the Czech Prince Břetislav I
(1035 - 1055) as part of the border protection
system. The settlements arising under the castle
became the foundations for the later town.
The ﬁrst written mention of the conﬁrmation
of the town’s privileges dates from 1228 from
Queen Constance of Hungary, the wife of the
Czech King Přemysl Otakar I, and Hodonín
thus became one of the oldest Moravian towns.
During the reign of the House of Přemyslid
and Luxembourg, Hodonín played a signiﬁcant
role in the diplomatic negotiations of Czech
sovereigns. In 1762, when the entire Hodonín
estate was purchased by Emperor Franz Stefan
von Lothringen, the husband of Empress Maria
Theresa, it became part of the imperial estate.
It remained the property of the imperial family
up until the establishment of the First Republic
in 1918. Since the mid 19th century, sugar mills
and brickworks, a malt-house, a foundry, a tannery,
a plywood and veneer plant, a dairy and a fruit
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and ﬁsh canning plant were established alongside
the tobacco factory. The extraction of lignite, oil
and natural gas also began in the town. At that
time, the construction of the Northern Ferdinand
Railway positively inﬂuenced the town’s industrial
development. After the Second World War, there
was a sharp increase in heavy industry and power
engineering. A hydroelectric and a coal-ﬁre power
station were built in the town.
The historic centre of Hodonín is Masaryk
Square with the baroque church of St. Lawrence
and the town hall in the style of the Nuremburg
secession with a restaurant and lookout tower,
which is usually accessible during the Saint
Lawrence Celebrations. The Masaryk Museum
with its unique exhibition dedicated to the
Hodonín native T. G. Masaryk is located in
the château. The listed House of Artists (Dům
umělců) dating from 1911 – 1913 combines and
merges elements of local folk architecture and
the secession style and it is home to the Art Galley
with a permanent exhibition of Czech painting
and sculpture of the 20th century. Visitors to the
spa town are attracted by the unique exhibition
in the Museum of Oil Extraction and Geology or
by the park-like Jewish cemetery. The Hodonín
Zoological Gardens breeds about 500 domestic
and exotic animals from more than 140 species.
The “U Jezu” wharf oﬀers sightseeing cruises on
the double-decker ship, the Konstancie, along
the River Morava, on the prettiest section of the
river with its unspoilt nature and through the
river’s meanders, but also along part of the Baťa
Canal. There are a number of attractive hiking
destinations and cycle trails in the environs.
The modern Hodonín Spa complex in the middle
of a picturesque park was established upon
the basis of the curatively eﬃcacious, high
quality iodobromite water, which is among the
best quality water of its type in Europe. The spa
treats disorders of the joints and muscles and the
circulation. A walk through the spa park decorated
with numerous statues will provide a pleasant
experience not only for spa guests.
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Holešov
www.holesov.cz
www.mks.holesov.cz
www.musicaholesov.cz
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Území města Holešov bylo osídleno
už v pravěku. Postupně se na křižovatce
obchodních cest vytvořila trhová ves, o které
je první zmínka v listině olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141
(příp. 1134). Od druhé poloviny 13. století
je Holešov městem. V roce 1366 se zde
narodil významný literát, vědec, zakladatel
moderní etnograﬁe a srovnávací jazykovědy
Jan z Holešova. Kolem roku 1454 vzniká
v Holešově významná židovská obec. V roce
1615 zde 3 roky před stavovským povstáním
dochází k násilné rekatolizaci. V Holešově
v té době působil katolický kněz, v roce 1995
svatořečený Jan Sarkander (1576 – 1620).
V roce 1650 se majitelem města stává hrabě
Jan z Rottalu, moravský zemský hejtman.
Zahajuje nákladnou stavbu obrovského
reprezentačního zámku s parkem a přináší
městu nebývalý hospodářský rozkvět.
V letech 1658 – 1663 působí v Holešově
jeden z nejvýznamnějších židovských
učenců, rabín Šabbataj ben Meir ha Kohen,
zvaný Šach (je zde pochován), duchovní
předchůdce chasidského směru. Za Františka
Antonína z Rottalu, posledního z rodu Rottalů
(1717 – 1762), dochází k největšímu rozvoji
města a místní kultury a umění. V zámku
je provozována barokní opera a působí
zde zámecká kapela.
V roce 1814 přešlo holešovské panství
dědictvím na rod hrabat Bruntálských
z Vrbna, kteří panství vlastní až do dob první
republiky. V druhé polovině 19. století dochází
k prudkému průmyslovému, stavebnímu
i demograﬁckému rozvoji města. Rozvoj
města pokračuje i v meziválečném období
a to jak po urbanistické stránce, tak bouřlivým
rozvojem zejména dřevozpracujícího průmyslu.
V Holešově se narodil skladatel, kapelník,
interpret a hudební teoretik František Xaver
Richter (1709 – 1789). Je spoluzakladatelem
tzv. “mannheimské školy” a hudebního
klasicismu. Město Holešov v roce 2009

uspořádalo oslavy 300. let narození tohoto
velikána a z nich vznikl nový festival
„Musica Holešov“.
Raně barokní zámek je monumentální
čtyřkřídlá budova se čtyřmi šestibokými
věžemi v nárožích, postavená v letech
1651 – 1674 vídeňským dvorním architektem
Filiberto Luchesem. Na zámek v Holešově
navazuje unikátní zámecký park, tvořený
formální zahradou protknutou sítí vodních
kanálů v podobě Neptunova trojzubce
a krajinářskou kompozicí nazývanou
„obora“.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
– trojlodní monumentální barokní stavba
s bohatou sochařskou výzdobou
J. J. Schaubergera a O. Zahnera.
Z celoevropského hlediska unikátní
Černá kaple byla ke kostelu přistavěna
v roce 1748 jako pohřební kaple nad hrobkou
hrabat z Rottalu. Filiální kostel sv. Anny
s komplexem trinitářského kláštera se
sochařskou výzdobou B. Fritsche,
oltářním obrazem od K. Palka a s kaplí
sv. Flámia s nástropní malbou F. Pilze.
Synagoga tzv. „stará“, nebo „Šachova“ byla
vystavěna v roce 1560. Je to jediná dochovaná
synagoga tzv. polského stylu na světě. Stěny
a klenby jsou zdobeny bohatou ornamentální
výmalbou s rostlinným dekorem, ovlivněným
moravskými lidovými prvky a hebrejskými
nápisy. Židovský hřbitov, který patří
k nejrozsáhlejším a nejstarším na Moravě,
vznikl ve 2. polovině 15. století. Nejstarší
identiﬁkovaný náhrobek pochází z roku 1646.

The territory of the town of Holešov was
settled as early as in prehistoric times. A market
village gradually grew up at the intersection
of trade routes and the ﬁrst mention of this
village dates from 1141 (or 1134) in a document
of the Archbishop of Olomouc, Jindřich Zdík.
Holešov has been a town since the second
half of the 13th century. A signiﬁcant Jewish
community was established in Holešov around
1454. In 1615, the town was subjected to violent
recatholicisation, 3 years before the Estates
Revolt. The Catholic priest Jan Sarkander
(1576 – 1620), canonised in 1995, was active
in Holešov at the time. In 1658 – 1663, one of
the most important Jewish scholars, Shabbatai
ben Meir ha Kohen, known as Shakh, and the
spiritual predecessor of Hassidism was active in
Holešov (he is buried in the town). The largest
development of the town and the local culture
and art occurred under Frantíšek Antonín
of Rottal, the last of the House of Rottal
(1717 – 1762). There was a baroque opera in
the château and it was also home to a château
ensemble.
In 1814, the estate of Holešov passed to
the House of the Counts of Bruntál of Vrbno
which owned the estate up to the period
of the First Republic. In the second half of
the 19th century, the town underwent rapid
industrial, construction and demographic
development. The development of the town
also continued in the period between the wars
both from an urbanistic point of view and from
the point of view of the stormy development of
the wood processing industry. The composer,
“Kapellmeister”, performer and musical
theoretician, František Xaver Richter
(1709 – 1789), was born in Holešov. He was
the co-founder of the so-called “Mannheim
School” and of musical classicism.
In 2009, the Town of Holešov celebrated
the 300th anniversary of the birth of this great
man and this led to the establishment of a new
festival, “Musica Holešov”.
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The early baroque château is a monumental
four-winged building with four hexagonal towers
in the corners which was built in 1651 – 1674
by the Viennese court architect, Filiberto
Luches. The Holešov Château sits in a unique
château park created by a formal garden with
an intertwined network of water channels in
the form of Neptune’s trident and a landscape
composition called the “game preserve”.
The Parish Church of the Assumption
of the Virgin Mary is a monumental triplenaved baroque structure with rich sculptural
decorations by J. J. Schauberger and O. Zahner.
The Black Chapel, which is unique in Europe,
was added to the church in 1748 as a funeral
chapel above the tomb of the Counts of Rottal.
The ﬁlial Church of St. Anne with the Trinitarian
monastery complex includes sculptural
decorations by B. Fritsch, an altar painting
by K. Palko and the Chapel of St. Flaminius
with a ceiling fresco by F. Pilz.
The so-called “old” or “Shakh” synagogue
was built in 1560. It is the only preserved
synagogue of the so-called Polish style in the
world. The walls and the arches are decorated
with rich ornamental paintings with a plant
décor inﬂuenced by Moravian folk elements
and Hebrew inscriptions. The Jewish cemetery,
which is one of the largest and oldest in
Moravia, was established in the 2nd half of the
15th century. The oldest identiﬁed gravestone
dates from 1646.
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Hustopeče
www.hustopece-city.cz
www.hustopecsko.net
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Město Hustopeče leží na jižní Moravě
asi 30 kilometrů od Brna a se svými 6 tisíci
obyvateli patří mezi obce s rozšířenou
působností. Zdejší oblast se řadí ke klimaticky
nejteplejším v České republice, což prospívá
nejen pěstování kvalitního vína, ale také
turistické návštěvnosti v regionu
a u nedalekých Novomlýnských nádrží.
Katastr města patří k nejstarším osídleným
oblastem jižní Moravy. První písemné zmínky
pocházejí z poloviny 13. století, kdy byl
majitelem města Vilém z Hustopečí. Významný
mezník představoval rok 1572, kdy povýšil
císař Maxmilián Hustopeče na město a udělil
jim znak, jehož podoba zůstává nezměněna
do současnosti. Půlený štít na jedné straně
s větévkou révy s červeným hroznem
a vinařským nožem. Druhá polovina štítu je
zlatá a v ní je půl stříbrné orlice s červeným
jazykem.
Město bylo vždy úzce spjato s vinařstvím.
Dokazuje to nejen nejstarší hustopečská
pečeť z roku 1322 se znaky vinařství, ale také
fakt, že tu sídlil nejobávanější horenský soud.
Vrcholu dosáhlo zdejší vinařství v 16. a v 18.
století, kdy se enormní výměrou vinic staly
Hustopeče největší vinařskou obcí Moravy.
Přestože od tohoto zlatého věku tradice
vinařství v Hustopečích slábne, nemůže se
městu upřít strategická poloha vstupní brány
do vinařské oblasti jižní Moravy a právem mu
náleží přívlastek město dobrého vína.
Na hustopečském náměstí deﬁluje celá
řada staveb a objektů různých stavebních
slohů, od renesance, baroka, novorenesance
až po modernu. K nejzachovalejším
reprezentantům renesanční měšťanské
architektury ve městě patří dům U Synků,
dostaven v roce 1579. Z průčelí fasády vyčnívá
arkýř spočívající na dvou krakorcích, prostory
přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou
s lunetami. Na vnitřním nádvoří je schodiště
s arkádami a kamenná studna o hloubce
15,6 metrů. Rekonstrukce domu proběhla

v letech 1989 – 2001 a v jeho prostorách našlo
své místo Městské muzeum a galerie, Stálá
vinařská expozice a Turistické informační
centrum. Od roku 2007 zdobí zadní část
nádvoří domu pískovcová zvětšenina kvasinky
vinné. Její obvod činí 167 cm, jedná se tedy
o největší zvětšeninu živého organizmu,
za což náleží městu český rekord. Autorem
návrhu je Mgr. J. Milotová a realizátorem
T. Wech.
S Hustopečemi je spojena celá řada
významných osobností. Mezi mnohými
jmenujme T. G. Masaryka, jehož rodiče jsou
pochovaní na místním hřbitově a ve městě je
mu věnováno již několik pamětních desek,
unikátní neﬁgurální pomník a nově také
naučná stezka.
K Filipu Kuberovi, advokátnímu
koncipientovi a národnímu buditeli české
menšiny v Hustopečích, přijížděl světoznámý
malíř Alfons Mucha, bratr Kuberovy manželky.
Alfons Mucha nakreslil pro hustopečské
divadelní ochotníky oponu, vytvořil několik
kreseb do hustopečských tiskovin vydávaných
F. Kuberem a dokonce zapůjčil své obrazy
pro výstavu konanou v Hustopečích.
Město díky vinařské turistice a strategické
poloze v blízkosti Novomlýnských nádrží
a lednicko-valtického areálu patří mezi
turisticky navštěvovaná místa. Návštěvníky
láká nejen víno a okolní krajina, ale také
občanská vybavenost. Město nabízí sportovní
zázemí v podobě krytého bazénu, letního
aquaparku a sportovní haly. V průběhu
roku se ve městě koná celá řada kulturních,
společenských a sportovních akcí. Mnohé
z nich jsou věnované právě vínu: například
Burčákové slavnosti v říjnu, Svatomartinské
slavnosti v listopadu.

The town of Hustopeče lies in South Moravia,
about 30 kilometres from Brno. It has
6 thousand inhabitants and administratively
it is a municipality with extended jurisdiction.
The local area is one of the warmest climatic
regions in the Czech Republic, which not only
helps the cultivation of high quality grapes,
but also contributes to the tourist visitor
numbers in the region and at the nearby
Novomlýnský reservoir.
The site of the town is among the oldest
settled areas in South Moravia. The ﬁrst
written mention of the settlement dates from
the mid 13th century when its owner was
William of Hustopeče. An important milestone
occurred in the year 1572 when Emperor
Maximilian raised Hustopeče to the status of
a town and gave the town its coat of arms which
has remained unchanged to this day. It consists
of a bisected shield with some red grapes on
a vine branch and a grape knife on the ﬁrst half.
The second half of the shield is golden and it
contains half a silver eagle with a red tongue.
The town has always been closely associated
with winemaking. This is born out not only
by the oldest Hustopeče seal dating from
1322 which includes symbols of winemaking,
but also by the fact that it was once home
to a highly feared court, whose jurisdiction
concerned all aspects of winemaking. The
local winemaking industry reached its apex in
the 16th and 18th centuries, when Hustopeče
became the largest winemaking municipality
in Moravia thanks to the enormous area of its
vineyards. Despite the fact that winemaking in
Hustopeče has waned since this golden age,
the town deﬁnitely still occupies a strategic
position as the gateway to the winemaking area
of South Moravia and it is justiﬁably known as
a town of good wine.
The Hustopeče square is home to
a wide range of structures and buildings
in various architectural styles ranging
from the renaissance to the baroque
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and the neo-renaissance and on to the
modern. The best preserved representatives
of renaissance urban architecture in the
town include the U Synků House which
was constructed in 1579. An oriel window
extends from the façade frontage on two
cantilevers and the ground ﬂoor areas are
vaulted with a barrel vault with lunettes. The
internal courtyard has a stairwell with porticos
and a stone well at a depth of 15,6 metres.
The reconstruction of the house took place
from 1989 to 2001 and it now houses the Town
Museum and Gallery, a permanent winemaking
exhibition and the Tourist Information Centre.
Since 2007, the rear section of the house’s
courtyard has been decorated with a sandstone
enlargement of wine yeast. Its circumference
is 167 cm and this is therefore the largest
enlargement of a living organism, for which
the town is currently the holder of the Czech
record. The piece was designed by
Mgr. J. Milotová and it was realised by T. Wech.
Hustopeče is associated with a large number
of signiﬁcant personalities. These include
T. G. Masaryk, whose parents are buried in
the town cemetery, and the town is home
to a number of memorial plaques, a unique
non-ﬁgural monument and a new teaching trail
dedicated to him.
Thanks to wine tourism and the strategic
position of the town near to the Novomlýnský
reservoir and the Lednice-Valtice area,
Hustopeče is one of the most visited tourist
areas in the region. Visitors are not only
attracted by the wine and the surrounding
landscape, but also by the civic amenities.
The town oﬀers sports facilities in the form of
an indoor swimming pool, a summer aquapark
and sports halls. A range of cultural, social and
sports events are held in the town during the
course of the year. Many of them are dedicated
to wine; for example, the New Wine Celebrations
in October and the Saint Martin’s Celebrations
in November.
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Ivančice
www.ivancice.cz
http://kic.ivancice.cz
www.okraslovacispolekivancice.cz/
http://parkrena.cz

07 06
20 06
Ivančice jsou historické město, které
neslo dlouhou dobu přízvisko královské.
Geologicky leží na soutoku tří řek (Jihlavy,
Oslavy a Rokytné, které dále pokračují jako
Jihlava), což dává okolí malebnost, kterou má
jen několik koutů naší republiky. Historicky
leží pak na křižovatce tří obchodních cest.
To Ivančice formovalo celá staletí jak
pozitivně, tak negativně do současné podoby.
Pozitivní na této křižovatce bylo, že všechny
karavany a kupci v Ivančicích zastavovali
a přinášeli do města bohatství, které se
projevovalo jeho rozkvětem. Bohužel se zde
zastavovala také všechna vojska a armády,
které přes Moravu a České země procházeli.
Město je výjimečné svojí historickou
tolerancí k jednotlivým náboženským
skupinám. V jednom místě zde žili křesťané,
protestanti, Čeští bratří, Švýcarští bratři, Židé
i Habáni, kteří dávali jednotlivým částem obce
speciﬁcké vzezření, které můžeme obdivovat
dodnes. Najdete zde místo, kde vznikala
Bible Kralická, na Moravě druhý největší
židovský hřbitov, památky po osídlení Habánů
a křesťanské památky v podobě městské
radnice, rodného domu Alfonse Muchy,
staré kaple sv. Jakuba tyčící se nad městem
nebo zajímavě umístěné kaple sv. trojice.
Výhled na město a meandry malebné
řeky Jihlavy můžete obdivovat ze dvou
vyhlídkových míst. Jedním z nich je rozhledna
Alfonse Muchy, která je součástí přírodního
parku na Réně, nově zrekonstruovaného
odpočinkového místa. Druhým místem
je vyhlídkový altán na Oklikách, který
nenabízí tak komplexní pohled na město,
zato do přírodních krás jeho okolí. Krásným
letním místem je pak ostrov tvořený náhonem
a řekou u Stříbského mlýna, kde se nachází
několik hospůdek, galerie a kavárna, o které
si troufáme říci, že je jedna z nejmalebnějších,
jakou jste kdy navštívili.
Pokud jste unaveni výhledy a památkami,
můžete se osvěžit sklenkou Ivančického vína,

protože Ivančice jsou jednou z nejseverněji
položených vinařských obcí. To dává místnímu
vínu nezaměnitelný charakter. Víno mají
i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté
vinné korbely.
Nejznámějším rodákem z Ivančic v České
republice je pravděpodobně Vladimír Menšík,
geniální herec a bavič. Světově proslulým
rodákem je secesní malíř Alfons Mucha.
Oba tito rodáci mají v Památníku Alfonse
Muchy svoji stálou expozici, kterou můžete
navštívit jak ve všední dny, tak o víkendu.
Pokud se do Ivančic chystáte a hledáte
vhodné datum, rozhodně bychom doporučovali
směřovat Vaši návštěvu na květen. Nejen
proto, že okolí Ivančic je obklopeno
třešňovými sady, které si v této době nejvíce
užijete, ale i proto, že od 20. do 21. 5. 2011
se konají tradiční slavnosti chřestu. Jestliže
patříte k milovníkům této v Ivančicích tradiční
pochutiny, určitě si zde přijdete na své.
Restaurace i stánky na náměstí nabízejí
chřestové speciality, v centru je stálý kulturní
program a prodej zmiňované pochutiny
v čerstvém stavu.

Ivančice is a historic town which long
enjoyed the epithet “royal”. Geologically, it lies
at the conﬂuence of three rivers (the Jihlava,
Oslava and Rokytná Rivers, which then
continue as the Jihlava River), which gives
the environs a picturesqueness which few
areas in our republic can equal. Historically,
it lies at the intersection of three trade routes.
This has formed Ivančice both positively
and negatively over the centuries and up
to the present. The positive aspects of this
intersection involve the fact that all of the
caravans and merchants stopped in Ivančice
and brought wealth to the town which
manifested itself in the way the town ﬂourished.
Unfortunately, all of the troops and armies
passing through Moravia and the Czech lands
also stopped here.
The town is exceptional due to its historical
tolerance towards individual religious groups.
It was home to Christians, Protestants, Czech
Brethren, Swiss Brethren, Jews and Habans,
who gave the individual parts of the town their
speciﬁc appearances which can still be admired
today. The town is home to the place where the
Bible of Kralice was created, a Jewish cemetery,
monuments from the Habanian settlements
and Christian monuments in the form of the
town hall, the family home of Alphonse Mucha,
the old Chapel of St. James which towers above
the town or the interestingly placed Chapel
of the Holy Trinity.
The view of the town and the meanders
of the picturesque River Jihlava can be enjoyed
from two lookout points. One of them is the
Alphonse Mucha Lookout Tower which is part
of the nature park in Réna, a newly
reconstructed venue for rest and relaxation.
The second such place is the lookout pavilion
on Okliky, which oﬀers a comprehensive view
of the town and the natural beauty
in its environs.
If you are tired of views and monuments,
you can refresh yourself with a glass
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of Ivančice wine, because Ivančice is one
of the northernmost located winemaking
municipalities in the world. This gives the local
wine an unmistakeable character. Wine also
features in its coat of arms where there are
3 gold wine cups on a blue ﬁeld.
The best-known native of Ivančice in
the Czech Republic is probably Vladimír
Menšík, a brilliant actor and entertainer.
The art nouveau artist, Alphonse Mucha,
is an internationally renowned native
of the town. Both of these natives have
a permanent exhibition at the Alphonse Mucha
Monument, which you can visit on weekdays
and during the weekend.
If you intend to come to Ivančice and are
looking for a suitable date, we would deﬁnitely
recommend that you time your visit for May.
Not only because Ivančice is surrounded
by cherry orchards which you will be able
to enjoy at their best in that month, but also
because the traditional asparagus celebrations
take place in May (in 2011, they will take
place on 20th – 21st May). If you are a lover
of this traditional Ivančice delicacy, you are
sure to ﬁnd something to whet your appetite.
The restaurants and stands on the square oﬀer
asparagus specialities, there is a permanent
cultural program in the centre and the delicacy
is also sold fresh.
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Kyjov
www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.kyjovsko.cz
www.slovackyrok.cz

30 05
22 06
Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli
největším městem a přirozeným kulturním
a správním centrem Kyjovska. Leží 50 km
jihovýchodně od Brna v malebné krajině,
která má ráz odlesněné pahorkatiny s poli,
sady a vinicemi. Západně a severně od města
se zdvíhají zalesněné vrcholky Kyjovské
pahorkatiny, Ždánického lesa a Chřibů.
Nejstarší doklady osídlení pocházejí ze
starší doby kamenné, první písemná zpráva
je pak z roku 1126. Důležitým mezníkem je
rok 1548, kdy bylo město povýšeno na město
královské.
Kyjovskému náměstí vtiskla jedinečný
charakter půvabná renesanční radnice,
kterou nechal v letech 1561 – 1562
vybudovat tehdejší primátor města Václav
st. Bzenecký. Zajímavostí, která je na radnici
k vidění, je míra zapravená do pískovcového
portálu hned vedle radničních vrat. Její
původní umístění díky opravám renesanční
fasády neznáme. Jedná se o starý prototyp
kupeckého měřidla. Dle dostupných pramenů
je taková veřejná míra pouze v Novoměstské
radnici v Praze, v Mělníku a v Kyjově.
Radnice je v současnosti sídlem instituce
městského úřadu.
Další dominantní stavbou je kostel
Nanebevzetí Panny Marie a ranně barokní
mariánský sloup. Na ulici Palackého najdeme
nejstarší dochovanou budovu ve městě –
renesanční zámeček postavený v roce 1540
a od roku 1928 hostící Vlastivědné muzeum,
a dále kapli sv. Josefa. K turistickým cílům
patří i soubor památek moderní architektury
z 1. poloviny 20. století.
Vyznavači aktivního odpočinku
a cykloturistiky se mohou projet jednou
ze tří regionálních cyklostezek, které
procházejí územím Kyjovska – a jež
jsou součástí ucelené sítě značených
cyklistických tras procházejících všemi
vinařskými podoblastmi jižní Moravy
a okruhy jsou propojeny páteřní Moravskou

vinnou stezkou. Milovníci vína jistě
neopomenou navštívit některý z vinných
sklepů, koštů či vinoték.
Do Kyjova ovšem přijíždějí návštěvníci
především za folklorem a krásami lidových
krojů. Nejvýznamnější přehlídkou lidové
kultury národopisné oblasti Kyjovského
Slovácka je Slovácký rok, festival
s mezinárodním věhlasem, který se koná
jednou za čtyři roky a jehož první ročník
proběhl v roce 1921. Nejvýznamnější
národopisná slavnost regionu tak již
90 let přivádí do srdce Slovácka tisíce
příznivců národopisu z celé České republiky
i ze zahraničí. Od 11. do 14. srpna 2011 bude
Kyjov opět patřit lidovým tradicím a zvykům,
bohatství a kráse krojů, písním a všem těm,
kteří se o jejich zachování a šíření, nejen
doma, starají. Účast desítek národopisných
souborů a muzik z Kyjova a širokého okolí je
zárukou programové pestrosti připravovaných
pořadů. Tisíce účinkujících, od těch
nejmenších až po zralé muže a ženy, se
budou podílet na oživení všeho, co již není
nedílnou součástí jejich každodenního života,
ale tvoří základní kameny kulturního bohatství
a dědictví celého národa. I Vám otevře
Slovácko svou rozmanitou náruč, město Kyjov
svou pohostinnost, i Vy budete na Slováckém
roku upřímně vítáni!
Kyjov ale nabízí širokou paletu kulturních
i sportovních akcí celoročně. V srpnu
ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi
a festivalem Žalmanův folkový Kyjov, v březnu
Otevíráním sklepů, v listopadu Martinskými
hody a pravidelně se konají i koncerty vážné
hudby v rámci cyklu Concentus Moraviae.
Věříme, že naše město na Vás zapůsobí svou
přirozeností a dobrosrdečností svých obyvatel
a že ve Vás jeho návštěva zanechá spoustu
pozitivních dojmů. Na nashledanou v Kyjově!

With its 12 thousand inhabitants, Kyjov
is the largest town and the natural cultural
and administrative centre of the Kyjov area. It lies
50 km to the southeast of Brno in a picturesque
landscape featuring deforested downs with ﬁelds,
gardens and vineyards. The forested peaks of
the Kyjov Downs, the Ždánice Forest and Chřiby
rise to the west and the north of the town. The
oldest evidence of the settlement comes from
the late Stone Age, while the ﬁrst written record
dates from 1126. The year 1548 is an important
milestone as it was the year when the town was
raised to the status of a royal town.
The Kyjov square’s unique character is derived
from the charming town hall which was built in the
renaissance style by the town’s former Lord Mayor,
Václav st. Bzenecký, in 1561–1562. A point of
interest which can be seen on the town hall is the
measure set in the sandstone portal immediately
next to the town hall’s door. Its original location
is now unknown due to the renovations of
the renaissance façade. This involves an old
prototype of a merchant’s measure. According to
the available sources, such public measures are
only to be found in the New Town Hall in Prague,
in Mělník and in Kyjov. The town hall is currently
the seat of the municipal authority.
Another dominant building of the square is
the Church of the Assumption of the Virgin Mary
and the early baroque Marian column. Palackého
Street includes the oldest preserved building in
the town, the renaissance château built in 1540
and the home of the National History Museum
since 1928, but also the Chapel of St. Joseph.
Tourist destinations also include the set of
modern architectural monuments dating from
the 1st half of the 20th century.
Those who enjoy active relaxation and cycle
tourism can travel along any of the three regional
cycle trails which pass through the territory of the
Kyjov area and which form part of the integrated
network of marked cycle trails passing through all
of the winegrowing sub-areas of South Moravia.
The various tracks are interconnected by the
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main Moravian Wine Trail. Wine lovers will be sure
to visit some of the wine cellars or wine bars.
Visitors mainly come to Kyjov to experience
folklore and the beauty of regional folk costumes.
The best-known presentation of the folk culture
of the national history area of Kyjovské Slovácko
is the Slovácko Year (Slovácký rok), a festival
of international renown which takes place once
every four years and which started in 1921.
For 90 years the most signiﬁcant ethnographic
celebration brings to the heart of Slovácko region
thousands of fans from the Czech Republic and
abroad. From 11th to 14th August, Kyjov will once
again belong to folk traditions and customs, to the
richness and beauty of folk costumes and songs
and to all those who care for their preservation
and dissemination both at home and abroad.
The participation of tens of folklore and music
groups from Kyjov and its wider environs
guarantees the variety of the prepared programs.
Thousands of participants, ranging from young
children to men and women of advanced years,
will participate in reviving all that which is no
longer an integral part of their everyday lives,
but which constitutes the foundation stones
of the cultural wealth and heritage of our entire
nation. The Slovácko area will also open its varied
arms to you, the town of Kyjov will show you its
hospitality and you will be sincerely welcomed
to the Slovácko year!
However, Kyjov also oﬀers a rich pallet
of cultural and sports events all year round.
In August, the town comes to life with the Kyjov
Summer Celebrations and Žalman’s Folk Kyjov
Festival, the Opening of the Cellars is held
in March, the Feast of Martin is in November
and the town is also a regular venue for classical
music concerts within the framework of the
Concentus Moraviae festival cycle.
We are sure that you will delight in the
naturalness and goodheartedness of our town’s
citizens and that a visit to the town will leave you
with many positive impressions. See you soon
in Kyjov!
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Lysice
www.lysice.cz
www.zameklysice.cz

03 06
17 06
Městys Lysice se nachází na východním
úpatí Českomoravské vysočiny asi 3 km
západně od silnice Brno-Svitavy. Lysice
leží v nadmořské výšce 366 m n. m. Počet
obyvatel je 1915, výměra katastru činí 670 ha.
První písemná zmínka o Lysicích jako osadě
je z roku 1308. Na městečko byly povýšeny
v roce 1652 s právem pořádání čtyř trhů
během roku.
Západně od Lysic v lese stál hrad Rychvald.
Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1437.
Poté se sídlem lysické vrchnosti stala gotická
vodní tvrz, která byla postupně přebudována
na prostorný renesanční objekt. Od roku 1960
přešel zámek pod správu Státní památkové
péče, později byl opraven a slouží jako kulturní
památka. Je v něm cenná sbírka starých
zbraní, obrazů, porcelánu, nábytku
a knihovna rakouské spisovatelky
Marie Ebner–Eschenbachové. Na zámecký
areál navazuje areál zámecké obory, která
se rozkládá v kopcovitém terénu na ploše
60 ha severně od zámku. Obora byla
opatřena stylovým oplocením a chovalo se
zde až 200 kusů daňčí zvěře. Státní zámek
není jen velice významnou turistickou
dominantou, ale pořádá se zde řada kulturních
a společenských akcí z nichž některé mají
již dlouholetou tradici. K nejvýznamnějším
kulturním akcím, které přesahují rámec
obce patří tradiční pořádání ve spolupráci
s obcí dvou koncertů v rámci mezinárodního
festivalu Concentus Moraviae.
Budova základní školy byla postavena
po 2. světové válce v areálu zámecké obory
podle projektu architekta Bohuslava Fuchse.
Průměrně dochází do školy 520 dětí – z toho
dvě třetiny jsou dojíždějící ze spádových obcí.
V místě se nachází i mateřská škola, která má
každoročně naplněnu svou kapacitu tj. 65 dětí.
Farní kostel svatého Petra a Pavla pochází
ze 14. století. První zpráva je z roku 1397.
Fara při kostele se připomíná roku 1390.
K význačným dominantám obce patří

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

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

11 06

Mikulov, malebné historické město
s necelými osmi tisícovkami obyvatel ležící
uprostřed sluncem zalité krajiny osazené
vinicemi. Město pyšnící se mnoha památkami,
město s vůní jihu. Centrum Mikulovské
vinařské podoblasti, která je se svými bezmála
třemi tisíci hektary vinic největší v České
republice, leží na samé hranici se sousedním
Rakouskem, přibližně 50 km od Brna.
Vývoj města vždy ovlivňovala jeho poloha
na moravsko-rakouské hranici. Mikulovsko
bylo přičleněno k Moravě po vítězství krále
Vratislava nad rakouskými Babenbersky
v roce 1082. Prastará obchodní cesta od Baltu
k Jadranu křížila nově vzniklou hranici mezi
hlavním hřebenem Pálavy, který začíná
v Mikulově Zámeckým kopcem a Kozím
vrškem, a jejím prostředním hřebenem,
k němuž náleží Svatý kopeček. První
zmínka o Mikulovu pochází z roku 1173.
Listina, kterou byl založen klášter v Dolních
Kounicích, prokazuje existenci kostela
a osady, která k němu patřila.
Mikulov nabízí svým návštěvníkům
širokou škálu historických památek –
zámek stojící na výrazném skalním útesu,
historické náměstí s renesančními domy,
Dietrichsteinskou hrobku, Kozí hrádek,
Svatý kopeček s křížovou cestou. Židovský
hřbitov, jediná na Moravě dochovaná
synagoga polského typu a bývalá židovská
čtvrť návštěvníkům města připomínají
význam židovského ghetta, které zde
vznikalo od 15. století a postupně se
mikulovská židovská obec stala jednou
z nejvýznamnějších na Moravě.
Málokterá přírodní oblast nabízí tolik
možností k aktivnímu pobytu v přírodě
jako Mikulov a jeho okolí. Reliéf krajiny
je utvářen Mikulovskou pahorkatinou
s vápencovým hřebenem Pavlovských vrchů
a zalesněným Milovickým lesem. Především
skalnaté Pavlovské vrchy přitahují pozornost
návštěvníků různorodými formami krasových
jevů a rozmanitostí rostlin a živočichů.

K současným trendům patří zdravý životní
styl a s tím je spojen i rozvoj cykloturistiky.
Mikulov a celý region k cykloturistice přímo
vybízí. Krajinu kolem Mikulova a Pálavských
vrchů protkává síť kvalitních značených
cyklostezek včetně několika dálkových
a mezinárodních tras.
Turistika a historie však není to jediné,
co Mikulov nabízí. Nedílnou součástí
tohoto jihomoravského městečka je kultura.
V roce 2011 nabídne Mikulov opět svým
návštěvníkům širokou škálu kulturních akcí.
Nabízíme Vám přehled těch nejvýznamnějších:
3. – 9. července – Kytarový festival Mikulov
Občanské sdružení Kytarový festival
Mikulov pořádá již XXV. ročník mezinárodního
kytarového festivalu s mistrovskými
interpretačními kurzy a s koncerty světových
renomovaných kytaristů.
22. – 24. července – Festival národů Podyjí
Mikulovské náměstí se každoročně stává
centrem tradičních národnostních delikates.
Kulinářské speciality národů z oblasti Podyjí
doplňuje pestrý doprovodný program.
9. - 11. září – Pálavské vinobraní
Pěstování a zpracování hroznů rozvíjeli
na jižní Moravě již staří Římané. A přes
šedesát let se vínu každoročně vzdává
hold – také letos se bude v Mikulově druhý
zářijový víkend slavit. Přijeďte i Vy pozdravit
krále Václava IV., ochutnat letošní burčák,
rozdovádět chuťové buňky gastronomickými
specialitami a zažít výjimečnou kulturní
show. Takový program totiž nabídne Pálavské
vinobraní 2011. Vystoupí na něm národopisné
soubory, cimbálové muziky i dechové hudby
a chybět nebudou ani koncerty hvězd české
i zahraniční hudební scény.

Mikulov is a picturesque historical town with
just under eight thousand inhabitants which
lies in the middle of a sundrenched landscape
sown with vineyards. It is a town which can
boast a number of monuments, a town with
the fragrance of the south. The town is the centre
of the Mikulov winegrowing area, which is the
biggest in the Czech Republic with almost three
thousand hectares of vineyards, and it lies on the
border with neighbouring Austria, approximately
50 km from Brno.
The development of the town has always been
inﬂuenced by its position on the MoravianAustrian border. The Mikulov area was added
to Moravia after the victory of King Vratislav
over the Austrian House of Babenburg in 1082.
The ancient trade route from the Baltic to the
Adriatic crossed the newly established border
between the main Pálava Ridge, which begins
in Mikulov at the Zámecký Hill and Goat Peak
(Kozí vršek), and its central ridge, which includes
Svatý kopeček.
Mikulov oﬀers its inhabitants a wide range
of historical monuments – a château standing
on a striking cliﬀ promontory, a historical square
with renaissance houses, the Dietrichstein tomb,
the Goat Castle (Kozí Hrádek) and the Holy
Hill (Svatý kopeček) with its Way of the Cross.
The Jewish cemetery, the only Polish-type
synagogue which has been preserved in Moravia,
and the former Jewish quarter remind visitors of
the signiﬁcance of the Jewish ghetto which was
established here in the 15th century and gradually
grew until the Mikulov Jewish community
eventually became one of the most signiﬁcant
in Moravia.
Not many natural areas oﬀer as many
opportunities for active recreation in nature as
Mikulov and its environs. The landscape’s relief
has been created by the Mikulov Downs with the
limestone ridge of the Pavlovský Peaks and then
forested by the Milovice Forest. The Pavlovský
Peaks particularly attract the attention of visitors
with their varied forms of karst phenomena
and the diversity of their ﬂora and fauna.
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A healthy lifestyle is one of the current
trends and the development of cycle tourism is
associated with this. Mikulov and the entire region
are just right for cycle tourism. The landscape
around Mikulov and the Pálavský Peaks is
interwoven with a network of high quality
cycle trails, including several long-distance
and international routes.
Culture is also an integral part of this south
Moravian town. In 2011, Mikulov will once again
oﬀer its visitors a wide range of cultural events.
Here is a summary of the most signiﬁcant events.
3rd – 9th July – Guitar Festival Mikulov
The 25th year of the International Guitar
Festival will be organised together with
interpretation master courses and concerts.
22nd – 24th July – The Nations of the
Podyjí Festival
The Mikulov square is ﬁlled every year with
stands selling varied culinary specialities of
the nations from the Podyjí area. The event
is accompanied by a rich musical program.
9th – 11th September – the Pálava Wine Harvest
The cultivation and processing of grapes in
Southern Moravia was established by the ancient
Romans. And tribute has been paid to the wine
every year for more than sixty years – and this
celebration will take place once again in Mikulov
during the second weekend of September. Come
and greet King Wenceslas IV, taste this year’s new
wine, give your taste buds a treat with a number
of gastronomic specialities and experience an
exceptional cultural show. This is the program
oﬀered by the 2011 Pálava Wine Festival. There
will be performances by folk groups, dulcimer
music and brass music and concerts by stars
of the Czech and international music scenes.
The organisers have also prepared a historical
procession, craft and wine markets, stands
with wine, new wine and other delicacies or the
traditional Sunday ascent to the Holy Hill (Svatý
kopeček) for visitors. The Pálava Wine Festival
also has something for children and it oﬀers them
many games, competitions and attractions.
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Moravský
Krumlov
www.mkrumlov.cz
www.dokrumlova.cz
www.meksmk.cz

05 06
16 06
Přijíždíte-li od Ivančic, rozprostře se
vlevo pod vámi půvabné městečko, ležící
v Oslavanské brázdě, v meandru řeky Rokytné.
Město Moravský Krumlov je vzdáleno od Brna
třicet a od rakouských hranic čtyřicet
kilometrů. Má v současné době cca šest tisíc
obyvatel.
První zmínky o Moravském Krumlově
se objevují počátkem 11. století. Bohaté
archeologické nálezy však dokládají osídlení
místa od pravěku. Tradované povýšení
na město roku 1260 Přemyslem Otakarem II.
se nepotvrdilo. Hrad byl v 16. století za pánů
z Lipé přestavěn italským stavitelem
Leonardem Garusem de Bisono na renesanční
sídlo, jehož patrové arkádové nádvoří patří
ke skvostům zaalpské renesance.
Historický znak města vypovídá o hlavních
vládnoucích rodech na Krumlově. Páni z Lipé,
páni z Kravař a páni z Liechtensteina.
Od 15. století byl Moravský Krumlov
převážně českým městem i když ho
do konce 19. století ovládala německá
správa. Přesto město padlo v roce 1938 do
německého záboru a bylo přičleněno k Říši.
Ve dnech 7. - 8. května 1945 byl Moravský
Krumlov zbytečně bombardován Rudou
armádou. Bylo zasaženo 383 domů (z 502).
Zámek, kostel a dva historické domy zůstaly
bez poškození. Poválečná rekonstrukce města
trvala až do roku 1960.
Z významných osobností českých dějin
jsou spojeni s Moravským Krumlovem hejtman
táboritů Bohuslav ze Švamberka, v roce
1537 zde působil jako osobní lékař Jana III.
z Lipé slavný lékař Theophrastus Bombastus
z Hohenheimu = Paracelsus. Roku 1571 zemřel
v Moravském Krumlově při vizitaci biskup
Jednoty bratrské Jan Blahoslav. Osvětová
činnost českého živlu ve městě je spjata
s Maticí školskou a její významnou osobností
MUDr. Mořicem Odstrčilem. V roce 1887
založil s manželkou českou školu jednotřídní.

Z památek se připomíná nejstarší zachovaná
stavba na náměstí, tzv. Knížecí dům
ze 13. století. Dnes jsou v domě muzeum
a galerie. Významné sakrální stavby
představují farní kostel Všech svatých,
klášterní kostel sv. Bartoloměje s klášterem,
kde je dnes městský úřad a kostel sv. Vavřince
v Moravském Krumlově-Rakšicích.
Všechny stavby, původně gotické, doznaly
barokní přestavby. Z doby baroka pochází i
kaple z roku 1697, která je zasvěcena
sv. Floriánov. Památkou světového významu
je židovský hřbitov.
Město navazuje na staré a vytváří nové
kulturní tradice. Velmi aktivní je ochotnický
divadelní spolek Bezgest, tradicí se staly
přehlídky pěveckých sborů a bohatá
výstavní činnost Galerie v Knížecím domě,
pořádání festivalu Vrabčák a festivalu Hudba
pro Slovanskou epopej.
Moravský Krumlov má také překrásné
okolí. Národní přírodní rezervací Krumlovskorokytenské slepence vede naučná stezka
stejného jména s dvanácti zastaveními.
V nedalekých Řeznovicích je románský
kostel z 11. století, u Jamolic najdeme
zříceninu hradu Templštejna. Celý kraj, i když
je okrajovou vinařskou oblastí. Ubytování
a stravování je již na dobré úrovni.
Nevelké město se svými aktivitami a okolím
stalo přirozeným střediskem severní části
regionu Znojemsko, a to jak správním
(obec s rozšířenou působností), tak i v oblasti
školství (pět škol s téměř dvěma tisíci žáků
a studentů!), kultury, průmyslu, obchodu
a sportu.

If you head to Moravský Krumlov from
Ivančice, our charming town will spread out
before you on the left-hand side of the road
as it lies in the Oslavanský Trough and among
the meanders of the Rokytná River. The town of
Moravský Krumlov is situated thirty kilometres
from Brno and forty kilometres from the Austrian
border. It currently has approximately six
thousand inhabitants.
The ﬁrst mention of Moravský Krumlov
dates from the start of the 11th century.
However, abundant archaeological ﬁndings
have dated the settlement of the site back
to prehistory. The legendary promotion of
the settlement to a town in 1260 by Premysl
Otakar II has not yet been conﬁrmed. The castle
was rebuilt as a renaissance seat under the
Lords of Lipá in the 16th century by the Italian
architect Leonardo Gara de Bisono and its
storeyed arcade courtyard is one of the jewels
of the transalpine renaissance.
The historical coat of arms of the town
bears witness to the main ruling houses in
Krumlov, i.e. the House of Lipá, the House
of Kravaře and the House of Liechtenstein.
Moravský Krumlov was a predominantly Czech
town from the 15th century, even though it
was ruled by a German administration until
the end of the 19th century. Despite this,
the town fell to German annexation in 1938
and it was incorporated into the Third Reich.
On 7th-8th May 1945, Moravský Krumlov was
pointlessly bombarded by the Russian Army.
383 houses (out of 502) were hit. The 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
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the All Saints’ parish church, the monastery
church of Saint Bartholomew with the
monastery, which nowadays houses the
municipal authority, and the Church of Saint
Lawrence in Moravský Krumlov-Rakšice. All of
the buildings were originally gothic and have
undergone baroque renovations. The chapel
dating from 1697, which is consecrated to
Saint Florian, also comes from the baroque
period. The Jewish cemetery is a monument
of international signiﬁcance.
The town continues its old cultural traditions,
while at the same time also establishing new
ones. The Bezgest amateur theatre company
is very active, while the performances of choirs
and the abundant exhibiting activities of the
Gallery in the Princely House have become
traditions a festival called Sparrow and the
Music for the Slavonic Epopee Festival.
Moravský Krumlov also has beautiful
environs. A teaching trail with twelve stations
leads through the “Krumlovsko-rokytenské
slepence” Nature Reserve. Nearby Řeznovice
is home to a Romanesque church dating
from the 11th century, while the ruins of the
Templštejn castle are located near Jamolice.
The entire region is a wine-growing area.
Accommodation and catering are of a good
standard.
This small town with its activities and
environs has become a natural centre for the
northern part of the Znojmo Region from an
administrative point of view (a municipality with
extended jurisdiction), but also from the point
of view of education (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

01 06
15 06
Na malebných březích dolního toku řeky
Oslavy, na úpatí Vysočiny, 40 km od Brna leží
malé město Náměšť nad Oslavou.
Počátky systematického osídlení
Náměšťska spadají do počátku 12. století.
První zmínka o Náměšti pochází z roku
1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku
rodu Meziříčských z Lomnice, dnes toto
období připomíná jen okrouhlá kamenná věž
v západní části zámeckého areálu. V roce
1563 získal Náměšť Jan starší ze Žerotína,
jehož mocný rod zasáhl do dějin tohoto sídla
rozhodujícím způsobem. V létech 1565 – 1578
proměnil původní hrad na honosné renesanční
sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné
podobě dodnes. Součástí areálu jsou
budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí,
anglický park a malá francouzská zahrada.
Interiéry zámku nabízejí unikátní expozice
gobelínů, cenných obrazů či historického
nábytku, zámecká kaple je pozoruhodná
svoji architekturou i barokním mobiliářem,
knihovna bohatým knižním fondem i štukovou
klenbou s ojedinělou freskovou výzdobou
a vnitřní nádvoří pak zdobenými renesančními
arkádami. V roce 2001 byl areál zámku
prohlášen Národní kulturní památkou.
Náměšť nad Oslavou má hudební tradici,
jakou se může pochlubit jen málo moravských
lokalit. Hudba zde zněla již za vlády Karla
staršího ze Žerotína na konci 16. století, ale
teprve za hudbymilovného rodu Haugwitzů
se koncem 18. a prakticky po celé 19. století
na zámku soustřeďovala soustavná koncertní
činnost. Z držitelů panství vynikl Jindřich
Vilém Haugwitz (1770 – 1842). Tento vzdělaný
osvícenský šlechtic, jehož doménou byla
hudba, založil zámeckou kapelu a přijetí
do služby podmínil znalostí zpěvu nebo hry
na hudební nástroj. Nadaní muzikanti se
školili ve Vídni, a tak náměšťská zámecká
kapela neměla ve své době na Moravě vážnou
konkurenci. Jindřich Vilém udržoval úzký
kontakt s vídeňským hudebním světem

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

On the picturesque banks of the lower Oslava,
40 km from Brno, there is the small town
of Náměšť nad Oslavou.
The beginnings of the systematic settlement
of the Náměšť area date from the beginning
of the 12th century. The ﬁrst mention of Náměšť
dates from 1234, when the Náměšť castle
belonged to the House of Meziříčí from
Lomnice. Nowadays, the only reminder of
this period is the round stone tower in the
western section of the 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 chateau only
towards the end of 18th and during the whole
19th century. One of the most signiﬁcant owners
of the estate was Henry Wilhelm Haugwitz
(1770 – 1842). This learned and enlightened
nobleman, a great music lover, founded the
chateau orchestra, only accepting servants
who could either play an instrument or sing.
He had gifted musicians educated in Vienna,
which meant that there was hardly
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any ensemble that could compete with
the Náměšť chateau orchestra. Henry Wilhelm
was in close contact with the musical life of
Vienna, being on friendly terms with a number
of outstanding composers like Gluck or Salieri.
Karl Wilhelm Haugwitz, who owned the estate
after his father from 1834, was a successful
composer and a friend of Johann Strauss.
Both Haugwitzs were not only enthusiastic
musicians but also collectors of scores.
Henry the father, in addition, was an active
translator of operatic and oratorio libretti and
had Haendel’s and other composers’ oratorios
performed to follow the example of the Viennese
court. Karl Wilhelm, in addition to composition,
played the guitar, the cithar, the harp and the
piano, showing an inclination towards light
music of the Viennese type (ländlers, waltzes
and polkas). The Haugwitz collection of music
contains a number of unique items including
manuscripts by A. Salieri, valuable autograph
copies of Ch. W. Gluck, and two pieces by
Beethoven not to be found anywhere else,
copied by Karl Wilhelm Haugwitz himself.
Concerts of classical and folk music have
regularly been held in the chateau library
and in the yard.
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Rájec – Jestřebí
www.rajecjestrebi.cz
www.zamekrajec.cz

04 06
14 06
Zveme vás do města jiřin a kamélií –
do Rájce–Jestřebí. Město zasazené
doprostřed krásné, civilizací málo dotčené
krajiny, vybízí k příjemným procházkám
a prohlídkám historických objektů.
Rájec–Jestřebí leží v romantickém údolí,
na obou březích řeky Svitavy na železniční
trati mezi Brnem a Českou Třebovou.
Nazývá se také jednou ze severních bran
do Moravského Krasu, od města vzdáleného
11 km. Město má přes 3 600 obyvatel.
Zmínka o Rájci se poprvé objevuje ve
Zdíkově listině ze třicátých let 12. století.
Pod renesančním zámkem na březích Svitavy
stávaly kdysi dva hrady. Dnes mohou turisté
navštívit rájecký zámek, zámecký park
a také obdivovat vzácné kamélie, jejichž
unikátní sbírka je soustředěna v zámeckém
skleníku. Klasicistní zámek byl postaven
ve francouzském stylu v letech 1763 – 1769
hrabětem Antonínem Karlem Salmem.
V hlavním sále zámku se odedávna
muzicírovalo a také dnes se zde pořádají
slavnostní koncerty. Hostovaly zde naše
i zahraniční ansámbly. Přepychově vybavené
interiéry zámku zdobí sbírka obrazů,
obsahující díla evropských malířů baroka
a romantismu. Z bohatých zámeckých
sbírek vyniká rozsáhlá kolekce orientálního
porcelánu a přes 60 000 svazků z empírové
knihovny. V prostorách zámecké kaple jsou
umístěny kamenné náhrobky, které sem byly
přeneseny z farního kostela. Amﬁteátr slouží
k pořádání koncertů v letních měsících.
Ve městě najdete knihovnu s výstavní síní,
informační centrum, nově zrekonstruovanou
Sokolovnu – Kulturní centrum, Základní
školu, Gymnázium a Střední odbornou
školu. Budova školy byla poprvé otevřena
v roce 1908. První záznam o rájeckém
kostele pochází z roku 1350 a do současné
podoby byl přestavěn v roce 1699 hrabětem
Roggendorfem. Kaple Sv. Anny v Jestřebí

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

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

09 06
21 06
Město Slavkov u Brna, proslulé díky bitvě
tří císařů z 2. prosince 1805 a ve světe známé
pod názvem Austerlitz, se rozkládá na pravém
břehu říčky Litavy, v kotlině na úpatí Chřibů.
Nejstarší písemná zmínka o městě se objevuje
v listině krále Václava I. z roku 1237. V roce 1416
pak král Václav IV. udělil tomuto městu pečeť
a znak, jenž je nejstarším znakovým privilegiem
v českých zemích.
Dominantou města je barokní zámek, jehož
stavbu navrhl na konci 17. století italský
architekt Domenico Martinelli z Luccy pro
moravský rod Kouniců. Interiéry zámku jsou
bohatě vyzdobené štukovou a freskovou
výzdobou a sochařskými prvky. Mezi
nejkrásnější místnosti prohlídkové trasy patří
Sál předků, Rubensův sál, Divadelní sál nebo
Kaple sv. Kříže. Zcela výjimečným interiérovým
prostorem zámku je centrální oválný sál, dnes
zvaný Historický, kde bylo dne 6. prosince 1805
po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi
Francií a Rakouskem. Zámek Slavkov – Austerlitz
je zapsán v seznamu Národních kulturních
památek a je zařazen do projektu Top výletní
cíle jižní Moravy a návštěvníci si mohou vybrat
ze dvou prohlídkových tras interiérů, prohlídky
podzemí či virtuální bitvy.
Park o rozloze 16 ha patří k nejvýznamnějším
historickým zahradám na Moravě. Bohatá
sochařská výzdoba je dílem významného
italského sochaře Giovanni Giulianiho.
Ve spodní části zahrady si mohou
milovníci sportu zahrát golf, nachází se
zde šestijamková golfová akademie.
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. Z Husovy ulice je viditelný renesanční
portál zazděného vchodu. 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 jehož 300. výročí narození si v tomto
roce připomínáme. 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. Návštěvníci
mohou využít služeb sportovní střelnice
v historických prostorách kasemat slavkovského
zámku. Nejen pro milovníky zeleného
sportu, ale i pro širokou veřejnost je určeno
osmnáctijamkové golfové hřiště.
Rok 2011 je ve znamení oslav 300. výročí
narození Václava Antonína Kounice. Oslavy
kancléře čtyř císařů vyvrcholí v měsíci říjnu.
Slavkov u Brna tradičně pořádá veřejností
vyhledávané akce, jakými jsou Dny Slavkova
a Svatourbanské hody (4. – 5. 6. 2011), Oldtimer
festival (2. – 3. 7. 2011), Napoleonské dny
(13. – 14. 8. 2011) a Vzpomínkové akce
k 206. výročí bitvy u Slavkova (2. – 4. 12. 2011).

The town of Slavkov u Brna, made famous
by the Battle of the Three Emperors held on
2nd December 1805 and known internationally
under the name of Austerlitz, lies on the
right-hand bank of the River Litava, in a basin
at the foot of the Chřiby Hills. The oldest written
mention of the town can be found in a document
of King Wenceslas I dating from 1237. In 1416,
King Wenceslas IV gave the town its seal and
coat-of-arms, which is the oldest heraldic
privilege in the Czech lands.
The dominant feature of the town is the baroque
château, which was designed at the end of the
17th century by the Italian architect, Domenico
Martinelli of Lucca, for the Moravian House of
Kounic. The château interiors are richly decorated
with stuccowork and frescos and a number of
statues. The most beautiful rooms which visitors
can see at the château include the Hall of the
Ancestors, the Rubens Hall and the Chapel of
the Holy Cross. Another exceptional interior area
in the château is the central oval hall, now known
as the Historical Hall. It is historical due to the fact
that it was the venue for the signing of the truce
between France and Austria on 6th December
1805. The Slavkov - Austerlitz Château has
been entered in the Register of National Cultural
Monuments and visitors can choose from two
tour routes through the interior, tours of the
underground areas or a virtual battle.
The château park with a total area of
16 hectares is one of the most signiﬁcant
historical gardens in Moravia. The abundant
statues are the work of the signiﬁcant Italian
sculptor, Giovanni Giuliani. Sports lovers can play
golf in the lower section of the gardens where
there is a six-hole course and a Golf Academy.
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
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terrain on oak piles. The renaissance town hall
dating from 1592 still includes the former town
magistrate’s jail with in its walls. The renaissance
portal of the walled entrance is visible from
Husova Street. 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 whose 300
anniversary of birth will be commemorated in this
year, is buried there. One of the oldest buildings
in Slavkov is the Manor House, the core of which
dates from the 16th century. A number of period
portals and reveals have been preserved on the
ground ﬂoor and in the cellar.
The Jewish synagogue, which received its
current appearance during renovation work
in 1858, is evidence of the existence of a large
Jewish community in our town. The exhibition
at the old Jewish school is dedicated to the
Jewish settlement in the town of Slavkov u Brna.
The Chapel of Saint Urban towers above the
town on the Urban Hill at a height of 362 m above
sea level. It was damaged during the Napoleonic
Wars and received its current appearance
in 1858. The town fortiﬁcations, which have
been preserved in several places and are direct
evidence of the fortiﬁcations from the 14th
and 15th centuries, are a valuable monument.
Slavkov, a town with six thousand inhabitants,
oﬀers visitors numerous opportunities for cultural,
social and sports activities.
In 2011 various interesting events take place
at the Austelitz Chateau. Days of Austerlitz and
St. Urban feats 4 – 5 June, the traditional Oldtimer
festival on 25 June, a festival of wind orchestras
2 – 3 July, Napoleon Days 13 – 14 August and
memorial events of the 206 anniversary of the
Austerlitz battle 2 – 4 December. In October,
celebrations of 300 anniversary of V. A. Kounic
birth will culminate.
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Tišnov
www.tisnov.cz
www.tisnov.info
www.tisnovsko.com

29 05
23 06
Tišnov leží na jihovýchodním okraji
Českomoravské vrchoviny v údolí řeky
Svratky pod majestátní horou Květnicí. Město,
vzdálené 20 km od Brna, má rozlohu 1 716 ha
a k 10. 2. 2011 8580 obyvatel. Je vstupní
branou do turisticky atraktivní krajiny
přírodního parku Svratecká hornatina.
První písemná zmínka o něm pochází
již z roku 1233 a je spojena s osudy ženského
cisterciáckého kláštera Porta coeli,
založeného českou královnou Konstancií.
Všestranný rozvoj městečka narušily
v minulosti válečné události, zejména
husitské války a období třicetileté války.
Obrovské škody způsobily také ničivé požáry.
Městem se stal Tišnov v roce 1788 po zřízení
regulovaného magistrátu. Pro moderní
etapu hospodářského a společenského
rozvoje města měla velký význam železnice,
která Tišnov propojila v roce 1885 s Brnem
a o dvacet let později se Žďárem nad Sázavou
a Prahou. V roce 1850 se Tišnov stal sídlem
okresního soudu a politickým okresem
nejprve v letech 1855 – 1868 a od roku 1896
s přerušením v letech druhé světové války
až do správní reformy v roce 1960.
Od 1. 1. 2003 je obcí s rozšířenou působností.
Historickými dominantami města jsou
kostel sv. Václava s charakteristickou věží
a radnice. Farní chrám je původně gotická
stavba, která po barokní přestavbě dostala
konečnou podobu v letech 1838 – 1841.
Radnice na náměstí Míru byla postavena
v romantizujícím historickém slohu v letech
1905 – 1906 na místě původní barokní
radniční budovy. Sgraﬁtové výzdoby,
které byly v roce 2010 restaurovány, na ní
zachycují události z historie města. Jejich
autorem je Jano Kőhler. Z dalších památek
zaujme mariánský sloup na Komenského
náměstí a barokní domy v historickém
centru. Jeden z nich, tzv. Müllerův dům,
byl nedávno za přispění grantu z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím

Finančního mechanismu EHP kompletně
rekonstruován a letos v něm zahajuje svůj
provoz městské muzeum. Z moderní zástavby
stojí za pozornost několik secesních vil
a funkcionalistická stavba Komerční banky.
Střediskem současného kulturního života
je Jamborův dům na Brněnské ulici se stálou
galerií obrazů malíře Vysočiny a čestného
občana Tišnova Josefa Jambora a výstavní
síní pro krátkodobé výstavy, se kterým
vytváří pohledový celek novostavba městské
knihovny z roku 2005.
Společenskému a sportovnímu vyžití
současných obyvatel a návštěvníků města
slouží sokolovna s navazující moderní
sportovní halou, budova Městského kulturního
střediska na Mlýnské ulici, kino, areál letního
kina, koupaliště, tenisové kurty včetně
nafukovací haly a fotbalové hřiště na Ostrovci,
automotoklub, střelnice, hřiště pro skateboard
atd. Důležitou roli hrají také sportovní areály
u obou základních škol a činnost Domu
dětí a mládeže. Turisticky atraktivní krajině
v bezprostředním okolí města vévodí zděná
rozhledna, která stojí od roku 2003 na kopci
Klucanina na místě původní dřevěné rozhledny
ze 30. let 20. století. Protilehlá hora Květnice
je významnou mineralogickou a botanickou
lokalitou, navíc s četnými krasovými jevy,
zejména veřejnosti běžně nepřístupnou
unikátní Královou jeskyní. Pravidelně dvakrát
do roka se do Tišnova soustředí pozornost
sběratelů minerálů z celého světa v době
konání jarní a podzimní mezinárodní burzy.
V roce 2011 je jarní termín stanoven na 29. 4. –
1. 5. a podzimní pak na 4. – 6. 11. Město
Tišnov je jedním z pořadatelů hudebního
festivalu Concentus Moraviae, v rámci kterého
vždy dvakrát v letních měsících obohacují
kulturní život koncerty předních tuzemských
i zahraničních umělců. K dalším tradičním
akcím patří červnový Svátek hudby a slavení
svatováclavských hodů na konci září.

Tišnov lies at the south-eastern edge
of the Bohemian-Moravian Highlands,
in the valley of the River Svratka under
the majestic Mount Květnice. The town is
located 20 km from Brno. It has an area of 1 716
ha and it had 8580 inhabitants as of 10. 2. 2011.
It is the gateway to the attractive landscape
of the Svratka Highlands.
The ﬁrst written mention of the town dates
from 1233 and it is associated with the fate of
the Porta Coeli Cistercian Convent, established
by the Czech Queen Constance. The general
development of the town was interrupted
in the past by wartime events, especially during
the Hussite Wars and the period of the Thirty
Years War. Destructive ﬁres also caused huge
amounts of damage. Tišnov became a town
in 1788 after the establishment of a regulated
municipal authority.
The dominant historical features of
the town are the Church of St. Wenceslas
with its characteristic tower and the town
hall. The parish church is an originally gothic
building which received its ﬁnal appearance
in 1838 – 1841 after baroque renovations.
The town hall on the Peace Square (náměstí
Míru) was built in a romanticising historical
style in 1905 – 1906 on the site of the original
baroque town hall building. The sgraﬃto
decorations on it which were restored in 2010,
depict events from the town’s history. They are
the work of Jano Kőhler. Of the town’s many
monuments, the Marian column on Comenius
Square (Komenské náměstí) and the baroque
buildings in the historical centre are perhaps
the most attractive. Of the modern buildings,
several of the art nouveau villas and the
functionalist building of the Komerční banka
are especially worthy of attention. The centre
of the current cultural life is the Jambor Centre
(Jamborův dům) in Brněnská Street with
a permanent gallery of paintings by the painter
of Vysočina and honorary citizen of Tišnov,
Josef Jambor, and an exhibition hall for
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short-term exhibitions, with which the newly
built town library dating from 2005 forms
a visual unit.
The social and sports activities of the
current inhabitants and visitors to the Town
are served by the “sokolovna” with its adjoining
modern sports hall, the building of the town
cultural centre in Mlýnská Street, the cinema,
the summer cinema, the outdoor swimming
pool, the tennis courts, including the inﬂatable
hall and the football ground at Ostrovec,
the automobile club, the shooting range,
the skateboard park and so on. The sports
facilities at both primary schools and the
activities of the Children and Young Person’s
Home also play an important role. The attractive
landscape in the immediate vicinity of the town
is dominated by a brick lookout tower which has
stood on the site of an original wooden lookout
tower dating from the 1920s on the Klucanina
hill since 2003. Mount Květnice, which lies
opposite this hill, is a signiﬁcant mineralogical
and botanical locality with numerous
beautiful areas, especially the unique Royal
Cave (Králova jeskyně) which is not usually
accessible to the public. The attention of
mineral collectors from all over the world
regularly falls on Tišnov twice a year during the
period of the spring and autumn international
mineral exchanges. In 2010, the spring
exchange has been set for 29. 4. – 1. 5. and the
autumn exchange will be held in the period of
4. – 6. 11. The Town of Tišnov is one of the
venues for the Concentus Moraviae music
festival, within the framework of which
concerts by leading domestic and international
performers enrich the cultural life of the town in
the summer months. Further traditions include
the June Music Festivities and the Saint
Wenceslas Feast at the end of September.
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Třebíč
www.trebic.cz
www.mkstrebic.cz

28 05
12 06
Třebíč je rozložena na obou březích řeky
Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města
i celého třebíčského okresu. Obklopuje ji
příroda charakteristická pro Českomoravskou
vrchovinu. Za dlouhá staletí své existence
se Třebíč stala důležitým hospodářským,
správním, politickým i kulturním těžištěm
jihozápadní Moravy. Její počátky sahají
až k roku 1101, kdy zde moravská údělná
knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský
založila v tzv. Třebečském lese benediktinský
klášter. Kolem poloviny 13. století
(pravděpodobně v letech 1240 až 1260)
přistoupil benediktinský konvent ke stavbě
nové klášterní budovy a pozoruhodné
románsko-gotické baziliky, která dnes nese
jméno sv. Prokopa. Pod klášterem vzniklo
podél obou břehů řeky Jihlavy středisko
řemesel a obchodu, jemuž v roce 1335 udělil
Karel IV., tehdy ještě markrabě moravský
spolu se svým otcem Janem Lucemburským,
městská privilegia. Postupnou přeměnou
bývalého benediktinského kláštera v okázalé
panské sídlo vznikla dnešní podoba
třebíčského zámku, ve kterém sídlí Muzeum
Vysočiny Třebíč.
K nejvýznamnějším třebíčským památkám
patří bezesporu skvost středověké evropské
architektury – bazilika sv. Prokopa, dále
židovská čtvrť a Židovský hřbitov. Bazilika
sv. Prokopa byla během staletí mnohokrát
poškozena a po zániku kláštera pak byla
více než dvě století používána ke světským
účelům. Po obnově provedené architektem
F. M. Kaňkou v letech 1725 – 1733 byla znovu
využívána k sakrálním účelům a zasvěcena
sv. Prokopovi.
Židovská čtvrť se 123 domy je
z urbanistického i historického hlediska
evropským unikátem. První zmínka
o židovském osídlení pochází z roku 1338,
druhá světová válka však znamenala násilný
konec třebíčských Židů. Za zhlédnutí stojí
především Zadní synagoga z roku 1669
s jedinečnou barokní výmalbou.

Židovský hřbitov, čítající na tři tisíce
náhrobků, patří k největším a k nejlépe
zachovaným v republice. Podle dosavadních
poznatků je nejstarší židovský náhrobek
datován k roku 1625.
Důležitým mezníkem je datum 3. července
2003, kdy byly třebíčská židovská čtvrť
a Židovský hřbitov společně s románskogotickou bazilikou sv. Prokopa zapsány
do prestižního Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO
jako 12. památka v České republice a první
židovská památka mimo území státu Izrael.
Experti ocenili výjimečnost obou památek
jako němých svědků pokojné koexistence
dvou kultur: křesťanské a židovské.
S Třebíči je neoddělitelně spjato mnoho
osobností české literatury mj. Vítězslav
Nezval, Jan Zahradníček, Jakub Deml
a Oldřich Mikulášek. Třebíč se pyšní
bohatou kulturní a hudební historií, z která
vzešla mnohá slavná jména. Mezi třebíčské
rodáky patří tenorista, kapelník a skladatel
František Václav Míča, který je autorem první
české opery „O založení města Jaroměřic“.
V současnosti působí ve městě několik
hudebních těles od menších komorních
souborů po mnohačlenné chrámové sbory.
Třebíč, jak v minulosti, tak v současnosti
žije intenzívním kulturním životem.
Na hudební a divadelní tradice navazuje
celá řada každoročně pořádaných kulturních
akcí, festivalů a městských slavností. K těm
nejvýznamnějším v roce 2011 patří Třebíčské
loutkářské jaro, přehlídka profesionálních
divadel s názvem Festival divadla 2-3-4,
zahajovací koncert v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae,
Countryfest, Slavnosti tří kápí, Šamajim,
Třebíčský operní festival, Bramborobraní ad.

Třebíč lies on both banks of the Jihlava River
which forms the natural axis of the town and
the entire District of Třebíč. It is surrounded by
the type of countryside which is characteristic
for the Bohemian-Moravian highlands. Over the
many centuries of its existence, Třebíč has
become an important economic, administrative,
political and cultural centre for south-western
Moravia. Its beginnings stretch back to 1101 when
the Moravian appanage princes Oldřich of Brno
and Litold of Znojmo established a Benedictine
monastery in the so-called “Třebečský” Forest.
Around the mid 13th century (probably from
1240 to 1260), the Benedictine monastery began
building new monastery buildings, including the
remarkable 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 of St. Procopius,
a jewel of Central European architecture, as well
as the Jewish quarter and the Jewish cemetery.
The Basilica of St. Procopius was damaged
many times over the centuries and it was used
for secular purposes for more than two hundred
years after the closure of the monastery. After
it was renewed in 1725-1733 by the architect
F. M. Kaňka, it was once again used for sacred
purposes and consecrated to St. Procopius.
The Jewish quarter with 123 houses is unique
in Europe from an urbanistic and historic point of
view. The ﬁrst mention of the Jewish settlement
dates from 1338, but the Second World War
brought a violent end of the Třebíč Jews. The Rear
Synagogue (Zadní synagoga) with unique
baroque paintings dating from 1669 is especially
worth a visit.
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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 Establishment of
the Town of Jaroměřice”. At present, there are
several music groups active in the town ranging
from small chamber ensembles through to large
church choirs.
As in the past, Třebíč currently lives
an intensive cultural life. A large range of annually
organised cultural events, festivals and town
celebrations have arisen from these theatrical
and musical traditions. The most signiﬁcant
include the Třebíč Puppet Spring, the event
for professional theatre groups known as the
2-3-4 Theatre Festival, the opening concert
within the framework of the Concentus Moraviae
International Musical Festival, the Countryfest,
the Three Cowls Celebrations (Slavnosti tří kápí),
Shamayim, the Třebíč Opera Festival, the Potato
Harvest Festival, etc..
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Valtice
www.valtice.eu
www.zamek-valtice.cz

31 05

Město Valtice s 3 600 obyvateli leží při
hranici s Rakouskem - na půli cesty mezi
Brnem (70 km) a Vídní (70 km). První písemná
zmínka o valtickém hradu pochází z roku 1193,
kdy Valticko patřilo pasovským biskupům,
kteří tento původně slovanský kraj po rozpadu
Velké Moravy kolonizovali. Na konci 14. století
začala ve Valticích dlouhá éra působení
Lichtenštejnů. Ti zde měli hlavní sídlo
až do roku 1945. Valtice, německy Feldsberg,
byly součástí Dolního Rakouska. 31. 7. 1920
bylo město na základě saintgermainské mírové
smlouvy připojeno k Československu. Valtice
jsou součástí Lednicko-valtického areálu,
který byl pro svou jedinečnost zapsán
v roce 1996 na seznam UNESCO. Jedná se
o nejrozsáhlejší člověkem komponovanou
krajinu v Evropě a pravděpodobně i na světě.
Jednou z dominant města je zámek.
Je pokládán za jeden z nejvýznamnějších
dokladů raně barokní architektury ve střední
Evropě. Byl několikrát přestavován, naposledy
v letech 1643 – 1730 za účasti předních
architektů, sochařů a malířů. Místnosti
jsou bohatě zdobeny zlacenými štukami
a nástropními malbami, je zde významná
sbírka středoevropského barokního malířství.
Pozoruhodná je i zámecká kaple – dle
odborníků jeden z nejkrásnějších interiérů
středoevropského baroka.
Druhou historicky nejvýznamnější stavbou
je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Stavbu raně barokní stavby z let 1631 – 1671
zahájil italský architekt G. G. Tencalla, dokončil
ji brněnský stavitel O. Erna. Obraz Nanebevzetí
Panny Marie na hlavním oltáři je kopií obrazu
P. P. Rubense, menší obraz nad ním
je Rubensovým originálem – představuje
Nejsvětější Trojici. V kostele se nacházejí
vzácné barokní varhany z poloviny 18. století
od tehdejšího nejvýznamnějšího vídeňského
varhanáře Johanna Henckeho. Jsou využívány
i ke koncertním účelům. Na náměstí jsou
dvě muzea: Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí s expozicí historických

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

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

12 06
24 06
Velké Meziříčí získalo jméno od příznivé
polohy v místech, kde vodní toky přetínaly
prastaré obchodní stezky. Od 13. století
vyrůstalo jako správní centrum rozlehlého
dominia pod románsko-gotickým hradem pánů
mocného rodu erbu křídla. První městská
práva obdrželo roku 1408, slavným se stalo
roku 1415, kdy sem moravský zemský hejtman
Lacek z Kravař sezval šlechtu kvůli stížnosti
lidu proti Husovu uvěznění v Kostnici.
Svědectvím rozmachu města
od 15. do počátku 17. století je celá
městská zástavba, v níž na gotickém
půdorysu vznikají renesanční domy a paláce.
Hrad se v té době proměnil v komfortní
sídlo. Roku 1578 byla otevřena latinská
luteránská akademie, vedle zámku a kostela
sv. Mikuláše nejhodnotnější historická
budova, a postavena první ze tří synagog.
Plody humanismu představuje dílo
utrakvisty Beneše Optáta, spoluautora první
české gramatiky, či mytologie moravsko–
markomanské. I protireformace zde nalezla
výrazné protagonisty, bratry Mikuláše
Sarkandra a Jana Sarkandra, z nichž druhý byl
později kanonizován.
Po Třicetileté válce se město
vzpamatovávalo jen pozvolna, jen zámek
dostal novou barokní tvář ve dvou přestavbách
na počátku 18. století. K nejstarší kulturní
vrstvě patří bohaté kulturní dědictví. Proslula
tu nejen literátská bratrstva, ale i zvonařství
mistrů Adama a Jakuba Matouše, stejně jako
dílo kantora Františka Sedláčka a jím založené
Jednoty cyrilské. Dědeček Otakara Ostrčila
zde v Slovanské besedě poprvé na Moravě
zpíval „Kde domov můj“. Písňové bohatství
zvěčnil v „Našich písních“ spoluzakladatel
brněnské Vesny Antonín Vorel. Své orchestry
a sbory zřizují všechny velkomeziříčské
spolky. Leoš Janáček spojil své úsilí v Hlaholu
velkomeziříčském, který založil v roce 1901.
Tento sbor, veden osobnostmi odchovanými
a uznávanými Janáčkem, spolupracoval

s Jaroslavem Křičkou či Václavem Kálikem
a dosáhl největšího rozmachu koncem 30. let.
V současnosti má město dvanáct
tisíc obyvatel. Většina z nich pracuje
ve strojírenství, kosmetickém,
elektrotechnickém a potravinářském
průmyslu. Od druhé poloviny 19. století
je město nazýváno městem škol. Vedle
gymnázia má více než stoletou tradicí
Hotelová škola Světlá a Střední škola
řemesel a služeb. Zavítáte-li do Velkého
Meziříčí, najdete tu bohatou historii, krásnou
přírodu a přívětivé lidi. Zastavte se u nás
a poznejte město a jeho okolí pěšky, na kole
nebo na lyžích. Máme pro vás připraveny
cyklistické stezky, projížďky na koni,
sportovní rybaření, vyhlídkové lety i lyžařskou
sjezdovku s umělým osvětlením. Kulturní
organizace města dnes navazují svou činností
na intenzívní společenský a kulturní život
minulosti. Provozují městskou knihovnu,
muzeum, kino i kulturně společenské centrum
Jupiter club. Organizují výstavy, koncerty
a další významné kulturní akce. Na pestré
mozaice kulturního života se podílí rovněž
celá řada souborů a neziskových organizací.
Dovolte, abychom vás pozvali na některé
z našich akcí. Milovníky dobrého jídla a moku
osloví tradiční květnový Gastroden. Nenechte
si ujít červnový 5. ročník Evropského festivalu
ﬁlozoﬁe na téma „Věda a víra“ s předními
ﬁlozofy, s kterými můžete diskutovat
na dané téma.

Velké Meziříčí received its name from
its favourable position at the site where
watercourses intersected the ancient trade
routes. From the 13th century, it grew as the
administrative centre of the expansive dominium
under the Romanesque-gothic castle of the
lords of a powerful aristocratic house. It received
its ﬁrst municipal rights in 1408 and it became
famous in 1415 when the Moravian Sheriﬀ,
Lacek of Kravaře, called a meeting of aristocrats
in the town because of the complaints of the
people against the imprisonment of John Huss
in Constance.
The town’s buildings, where renaissance
houses and palaces have been erected on
the originally gothic ﬂoor plans, bear witness
to the prosperity of the town in the period from
the 15th century to the start of the 17th century.
The castle was transformed into a comfortable
aristocratic seat at that time. In 1578, the
Latin Lutheran Academy was opened next to
the château and the Church of St. Nicholas,
the town’s most valuable historical building,
and the ﬁrst of three synagogues were built.
The fruits of humanism are represented by the
work of the Utraquist Beneš Optát, the co-author
of the ﬁrst Czech grammar, or by the MoravianMarkoman mythology. The counterreformation
also had its signiﬁcant protagonists here: the
brothers Mikuláš Sarkander and Jan Sarkander,
the second of whom was later canonised.
The town recovered only gradually after
the Thirty Years War: only the château received
a new baroque appearance during two sets
of renovations at the start of the 18th century.
The rich cultural heritage belongs to the town’s
oldest cultural layer. Not only the literary
brethren were celebrated here, but also the bell
founding of the master craftsmen Adam and
Jakub Matouš, as was the work of the cantor
František Sedláček and the Cyrillic Associations
which he established. The grandfather of
Otakar Ostrčil sang the Czech national anthem
“Kde domov můj” for the ﬁrst time in Moravia
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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. Don’t miss the
5th annual European Festival of Philosophy
held under the theme “Faith and Scinece”
with leading philosophers, with whom you can
discuss the given topics. We are looking forward
to seeing you here.
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Žďár
nad Sázavou
www.zdarns.cz

08 06
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Osada Žďár nad Sázavou vznikla
při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem
z Obřan v roce 1252. O Žďáře jako městečku
se poprvé zmiňuje listina z roku 1293. Klášter
se dostal se svým panstvím v roce 1588
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 kolem 22 tisíc obyvatel.
S památkou UNESCO – poutním kostelem
sv. Jana Nepomuského 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. Měsíc
březen je měsícem pohádky. Pohádkový
mlejnek je krajová přehlídka amatérských
divadelních souborů hrajících pro děti.
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 a celá akce je
završena ohňostrojem. Červen patří festivalu
13 měst Concentus Moraviae a koncertům
vážné hudby. Dlouholetou tradici má festival
folkové písně Horácký džbánek, který probíhá
v areálu zámku Kinských v měsíci srpnu.
A je tu podzim, na Vysočině dozrávají jeřabiny
a právě tato pochutina stojí za názvem
kulturního festivalu Slavnosti jeřabin. Celý
měsíc je návštěvníkům kulturních zařízení
ve městě představována výtvarná, hudební
či dramatická tvorba. 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 approximately
22,000 residents. With its Church of St. Jan
Nepomucký (St. John of Nepomuk) on Zelená
hora (Green Mountain) – a landmark protected
by UNESCO – and its position as a gateway
to the most beautiful part of the Vysočina
(Bohemian-Moravian Highlands),
Žďár nad Sázavou is becoming more and more
popular as a centre of tourism. There are many
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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. March is
a month of fairytales: the ‘Fairytale Potpourri’
is a review of amateur theatrical ensembles
from the region that perform for children.
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, and the whole event culminates with
ﬁreworks. June belongs to the Concentus
Moraviae Festival of Thirteen Towns with its
concerts of classical music. The 'Horácko
Pitcher' folk-style music festival, held in the
complex of the stately home of Dr. Kinský
in August, has a long tradition. 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. 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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