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Milí festivaloví posluchači, 

letos si poprvé užijete svůj festival na 
podzim. Důvody, které vedly organizátory 
k tomuto kroku, nemusím vysvětlovat, ráda 
bych tedy projevila celému festivalovému 
týmu své uznání: během několika týdnů 
přesunout hotový program o rok a připravit 
na letošek program zcela nový, to je opravdu 
obdivuhodný výkon. Září a říjen nám 
zpříjemní výteční muzikanti, které jsem 
ještě nikdy neviděla pohromadě na jednom 
festivalu, protože i když vesměs pocházejí 
z naší vlasti, většinou křižují Evropu či 
zámoří.  Velkou radost mám z pěvecké linky 
dramaturgie – publikum si bude moci vybírat 
z tolika skvělých pěvců! A pyšná jsem i na 
řadu mladých interpretů, kteří na festivalu 
prokážou, za co si vysloužili v zahraničí svá 
vzácná ocenění.

Opět budu mít tu čest letošní ročník 
festivalu zakončit na slavnostním koncertě, 
tentokrát navíc ve svém rodném Brně. Těším 
se, že se tam ve zdraví setkáme a festivalu 
popřejeme vše nejlepší ke krásným  
25. narozeninám!

Dear Festival Guests,

This year, for the first time, you will enjoy 
your festival in the autumn. I do not have to 
explain the reasons that led the organizers to 
this solution, so I would like to pay tribute to 
the whole festival team: to move the finished 
programme to next year and to prepare  
an entirely new programme for this year is  
a truly admirable performance. September and 
October will be made pleasant by excellent 
musicians, whom I have never seen together 
at one festival, because even though most of 
them come from this country, they usually tour 
Europe or overseas countries. I am very happy 
with the singing part of the dramaturgy – the 
audience will be able to choose from so many 
great singers! And I am also proud of a number 
of young performers who will prove at the 
festival how they have earned their precious 
awards abroad. 

Once again I will have the honour to end this 
year´s festival at a gala concert – this time  
in Brno, my hometown. I look forward to 
meeting you there in good health and wishing 
the festival all the best for its wonderful  
25th birthday!

Magdalena Kožená 
patronka festivalu Concentus Moraviae
/ The Patroness of the Concentus Moraviae Festival

Vážení přátelé,  

dovolte, abych projevil své uznání, jakým 
způsobem se pořadatelé mezinárodního 
hudebního festivalu Concentus Moraviae 
dokázali vyrovnat s krizovou situací, která  
tak bolestně zasáhla celou českou a světovou 
kulturu. Nejenže se podařilo přesunout 
plánovaný program z roku 2020 na příští 
rok, ale dokonce byl v úctyhodném tempu 
připraven mimořádný ročník konaný 
v netradičním podzimním termínu a pojatý 
tematicky jako „Domov můj“. 

Klasická česká hudba je příkladem 
dlouholeté tradice a hodnot, které přetrvaly 
napříč staletími, byť při pohledu na program 
je jasné, že festival má široký přesah i mimo 
tento žánr. Tak často opakovaná výzva 
„zůstat doma“ tedy nemusí znamenat jen 
nepříjemné omezení, ale i příležitost objevovat 
krásy našeho bohatého hudebního dědictví 
v různých moravských městech. Přeji XXV. 
ročníku festivalu Concentus Moraviae úspěch 
a všem jeho účastníkům hluboký kulturní 
zážitek.

Dear friends, 

Let me express my appreciation of how 
the organizers of the Concentus Moraviae 
international music festival were able to cope 
with the crisis situation which has so painfully 
affected the entire Czech and world culture. 
Not only did they manage to postpone the 
scheduled programme from 2020 to next year, 
but they have even prepared an extra festival 
in an impressive pace that will take place  
in an unusual Autumn term with the “My 
Home” theme.

Czech classical music is an example of long-
standing tradition and values that have lasted 
over the centuries, although when looking  
at the programme it is obvious that the festival 
broadly overlaps the borders of this genre. Thus 
the often-repeated call to “stay at home” may 
not only mean an unpleasant restriction, but  
in fact an opportunity to discover the beauty  
of our rich musical heritage in various Moravian 
towns. I wish the 25th Concentus Moraviae 
festival success and all the participants a deep 
cultural experience.

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury České republiky
/ The Minister of Culture of the Czech Republic
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Milí příznivci klasické hudby,

ačkoliv nestandardní situace posledních 
měsíců nepřála realizaci festivalu v plánovaném 
termínu, přesto organizátoři ani naposlední chvíli 
nezaváhali a dokázali běhemneuvěřitelně krátké 
doby sestavit samostatný, podzimní ročník pod 
názvem „Domov můj“. A za to jim patří velký 
obdiv a poděkování. 

Letos festival oslaví čtvrtstoletíexistence. 
Přivézt kvalitní hudbu mimo zavedené kulturní 
metropole a představit ji v inspirativních 
prostorách jihomoravského regionu byl opravdu 
skvělý a originální nápad. Vznikl tak festival 
s naprosto výjimečnou atmosférou a svědčí 
o tom mimo jiné i desetitisíce návštěvníků, které 
na festivalové koncerty zavítaly.

Jubilejnímu festivalu bych chtěl popřát 
dalších nejméně pětadvacet let fungování, 
dostatek sil, energie a tvůrčích dramaturgických 
nápadů. A Vám všem přeji krásné hudební 
zážitky v průběhu slavnostně laděného  
XXV. ročníku.

Dear fans of classical music,

Although the unusual situation of recent 
months was against holding the festival as it 
was scheduled, the organizers did not hesitate 
even at the last minute and managed to 
prepare a separate Autumn festival called “My 
Home” in an incredibly short time. And for that 
they deserve great admiration and thanks.

This year the festival will celebrate a quarter 
of a century of its existence. To bring high-
quality music outside the established cultural 
metropolis and to stage the concerts in some 
inspiring places of the South Moravian region 
was a super and original idea. This was how 
the festival with an absolutely exceptional 
atmosphere came to being, which has been 
attended by tens of thousands of visitors who 
have come to the festival concerts. 

I would like to wish the jubilee festival at least 
another 25 years of existence, enough strength, 
energy and creative dramaturgical ideas. And 
I wish you all a wonderful musical experience 
during this jubilee 25th festival.

JUDr. Bohumil Šimek 
hejtman Jihomoravského kraje
/ The Governor of the South Moravian Region

Vážení hosté festivalu Concentus Moraviae,
 
na všechno dobré a výjimečné se vyplatí 

si počkat. Platí to i v případě 25. ročníku 
tradičního festivalu Concentus Moraviae. 
Pořadatelé vedeni snahou dodržet kontinuitu 
předchozích úspěšných ročníků festivalu 
vsadili na program přesunutý na podzimní 
termín. Sérii koncertů, které spojuje 
jednotné téma „Domov můj“, tak bude moci 
publikum tleskat opět jak na Vysočině, tak 
i v Jihomoravském kraji. Přidanou hodnotou 
programu zaměřeného na starou českou 
hudbu je i výběr míst konání, často spojených 
s vlastním příběhem – zámek ve Velkém 
Meziříčí nabízející příběh sarajevského 
atentátu, knihovna zámku Náměšť nad 
Oslavou, kde trávil letní měsíce prezident 
Edvard Beneš, barokní působivé sály zámku 
Žďár nad Sázavou pod Zelenou horou 
zapsanou na seznam UNESCO, stejně jako 
bazilika svatého Prokopa v Třebíči a další. 

Koncerty propojující hudební svět a českou 
kulturu mají vlastní osobitou atmosféru  
a díky mimořádně nadaným interpretům, 
originálním orchestrům a kreativním 
souborům slibují nejen kontrasty, ale 
i vzájemné prolínání.

Přeji Vám mimořádné kulturní zážitky 
v příjemné společnosti hudebních mistrů.

Dear guests of the Concentus Moraviae festival, 

Anything good, indeed exceptional is worth 
waiting for. This is also true about the 25th 
traditional Concentus Moraviae festival.  
The organizers led by the effort to maintain  
the continuity of previous successful festivals 
opted to postpone the programme to the 
Autumn. Thus the audience will be able to 
applaud both in the Vysočina and South 
Moravian regions at the concert series 
connected by the “My Home” theme. The 
added value of the programme focused on old 
Czech music is also the choice of places often 
linked with their own stories – the Chateau  
in Velké Meziříčí with the story of the Sarajevo 
Assassination, the library of the Náměšť 
nad Oslavou Chateau, where the President 
Edvard Beneš spent the summer months, the 
impressive Baroque halls of the Chateau in 
Žďár nad Sázavou, below Zelená Hora, inscribed 
in the UNESCO List, as well as St. Prokopius 
Basilica in Třebíč and others. 

The concerts connecting the world of music 
with Czech culture have their own distinctive 
atmosphere and they promise not only 
contrasts but also harmonies thanks to the 
immensely-talented artists, original orchestras 
and creative ensembles. 

I wish you an exceptional cultural experience 
in the pleasant company of music masters.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
/ The Governor of the Vysočina Region
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Boskovice – Ing. Jaroslav Dohnálek

Brno – JUDr. Markéta Vaňková

Bystřice nad Pernštejnem – Ing. Karel Pačiska

Humpolec – Karel Kratochvíl

Hustopeče – PaedDr. Hana Potměšilová

Ivančice – Milan Buček

Kroměříž – Mgr. Jaroslav Němec

Kuřim – Mgr. Ing. Drago Sukalovský

Kyjov – Mgr. František Lukl, MPA

Lomnice – Mgr. Marie Brázdová

Lysice – Mgr. Pavel Dvořáček

Mikulov – Rostislav Koštial

Moravský Krumlov – Mgr. Tomáš Třetina

Náměšť nad Oslavou – Vladimír Měrka

Rájec-Jestřebí – Mgr. Romana Synakieviczová

Retz – Helmut Koch

Slavkov u Brna – Michal Boudný

Tišnov – Bc. Jiří Dospíšil

Třebíč – Mgr. Pavel Pacal

Valtice – Ing. Pavel Trojan

Velké Meziříčí – Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Žďár nad Sázavou – Mgr. Martin Mrkos

XXV. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu 13 měst Concentus Moraviae 
se koná pod záštitou starostek  
a starostů  
/25th Concentus Moraviae International 
Music Festival of 13 Towns is held 
under the patronage of Mayoresses 
and Mayors

Setkání starostek a starostů v Brně 25. června 2020 
/ Meeting of Mayoresses and Mayors in Brno on June 25th, 2020 / foto / photo Jiří Sláma

První řada zleva / first row from the left:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský (starosta města Kuřim), Sylva Chludilová (místostarostka města Mikulov),  
Mgr. Eva Oubělická, Dis. (ředitelka zámku Slavkov u Brna), prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (dramaturgyně festivalu),  
JUDr. Markéta Vaňková (primátorka města Brno), Mgr. Romana Synakieviczová (starostka města Rájec-Jestřebí),  
Mgr. Marie Brázdová (starostka městysu Lomnice), PaedDr. Hana Potměšilová (starostka města Hustopeče),  
Mgr. Jaroslav Němec (starosta města Kroměříž), Ing. Martin Mrkos (starosta města Žďár nad Sázavou) 
Druhá řada zleva / second row from the left:
Milan Buček (starosta města Ivančice), Mgr. Zdeněk Juránek (místostarosta města Moravský Krumlov),  
Ing. Pavel Janata (místostarosta města Třebíč), Mgr. Pavel Dvořáček (starosta městysu Lysice),  
Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice nad Pernštejnem), Ing. Pavel Trojan (starosta města Valtice),  
Ing. Radek Mazáč (místostarosta města Boskovice), Vladimír Měrka (starosta města Náměšť nad Oslavou),  
Ing. arch. Alexandros Kaminaras (starosta města Velké Meziříčí), Daniel Čmelík (místostarosta města Kyjov),  
Karel Kratochvíl (starosta města Humpolec), Bc. Jiří Dospíšil (starosta města Tišnov)
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David Dittrich 
ředitel festivalu Concentus Moraviae
/ The Director of the Concentus Moraviae Festival

Milí festivaloví hosté,

v životě se mi mnohokrát potvrdilo,  
že jen málokterá situace nenabízí pozitivní 
východisko, jen je zapotřebí ho najít. 
Nemohou-li cizí umělci k nám a naši umělci 
ven, přesuňme hotovou dramaturgii s řadou 
zahraničních hostů na příští rok a pozvěme na 
festival elitu domácí scény staré hudby! 
Výsledek této rychlé a intenzivní práce 
rozhodně stojí za to: dlouhý seznam 
exkluzivních sólistů, komorních ansámblů  
i orchestrů „made in Czech Republic“ 
doposud neměl na žádném z festivalů obdobu. 

Jsem velmi vděčný naší skvělé Barbaře 
Marii Willi, že neváhala a přidala se v tomto 
dobrodružství k nám; jako dramaturgyně se 
osvědčila více než skvěle a navíc si můžete 
vychutnat její umělecké kvality ve čtveřici 
koncertů. Těším se na širokou uměleckou 
paletu letošní rezidenční umělkyně Hany 
Blažíkové, na koncerty jejích kolegyň – 
předních českých pěvkyň, na velkolepé 
orchestry i na rafinovaná komorní uskupení. 
Děkuji svým kolegům, všem pracovníkům 
našich milých festivalových měst, oběma 
festivalům s námi „Spojeným hudbou“, všem 
umělcům, věrným parterům a především 
Vám, milí posluchači, za krásných společných 
25 let. 

Těším se na výjimečný podzimní ročník  
a na viděnou v hledištích festivalových měst!

Dear festival guests,

It has been proved many times in my life that 
very few situations do not offer a positive way 
out, one just has to find it. If foreign artists cannot 
come to us and our artists cannot go abroad, let 
us move the finished dramaturgy with a number 
of foreign guests to next year and invite our elite 
of the early music scene to the festival! The result 
of this quick and intense work is definitely worth 
it: the long list of exclusive soloists, chamber 
ensembles and orchestras “made in the Czech 
Republic” has so far been unparalleled at any of 
the previous festivals. 

I am very grateful to our great Barbara Maria 
Willi for not hesitating to join us in this adventure; 
she has proved to be an excellent dramaturge 
and moreover you can enjoy her artistic qualities 
at four concerts. I look forward to the wide 
artistic range of this year´s residential artist Hana 
Blažíková, to the concerts of her colleagues, 
leading Czech singers, to the great orchestras 
and to the refined chamber ensembles. I would 
like to thank my colleagues, all the colleagues in 
our lovely festival towns, both festivals “united by 
music”, all the artists, loyal partners and above 
all you, the audience, for 25 wonderful years 
together.

I look forward to the unusual autumn festival 
and to seeing you in the auditoriums of the 
festival towns. 

Vážení festivaloví přátelé,

letos jsem si potvrdil správnost svého 
výběru: před čtyřmi lety jsem se stal 
mecenášem festivalu Concentus Moraviae, 
protože mě lákala kombinace výtečných 
hudebníků a výjimečných míst konání jejich 
koncertů, líbila se mi součinnost všech 
festivalových měst, nadšení organizátorů  
a mimořádně pestrá společnost obklopující 
festival, od skvělých vinařů přes osvícené 
majitele či správce objektů, v nichž se koncerty 
konají, až po věrné publikum provázející 
festival už celých 25 let. Letos se k tomuto 
výčtu přidalo ještě ujištění, že festival se bude 
konat na zcela špičkové úrovni i v situaci, 
ve které by si jiní organizátoři zoufali. Už jen 
z toho, že si čtete tato má slova, je jasné,  
že svůj festival podporujete. A věřte, že si to 
letos zaslouží více než kdy jindy! 

Přeji festivalu ke čtvrtstoletí všechno 
nejlepší a Vám všem, abyste si dokázali naplno 
užít krásnou hudbu i jedinečnou festivalovou 
atmosféru.

Dear festival guests,

This year I am convinced that my choice 
was right: four years ago I became a patron of 
the Concentus Moraviae festival because I was 
attracted by a combination of outstanding 
musicians and exceptional concert venues, 
I liked the cooperation of all festival towns, 
the enthusiasm of the organizers and the 
exceptionally diverse company surrounding the 
festival, from great winemakers to enlightened 
owners or administrators of the venues where 
the concerts took place, to a loyal audience 
accompanying the festival for the entire 
period of 25 years. This year the list has been 
supplemented by the assurance that the 
festival will take place at the very top level even 
in a situation when other organizers would be 
desperate. Just the fact you are reading these 
words of mine proves you support the festival. 
And believe me, it deserves it more than ever 
this year!

I congratulate the festival on its 25th 
anniversary and invite all of you to fully enjoy 
the beautiful music and the unique festival 
atmosphere.

Julius Prüger 
mecenáš festivalu Concentus Moraviae
/ The Maecenas of the Concentus Moraviae Festival 
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Na konci března mi volal ředitel festivalu Concentus 
Moraviae David Dittrich s dotazem, zda bych byla 
ochotná vytvořit dramaturgii mimořádného 
podzimního ročníku festivalu s tím, že omezení 
pohybu použijeme pro dobro věci: že si dopřejeme 
český festival s českými umělci. Moje dramaturgické 
srdce se zaradovalo – byla jsem pověřena přípravou 
oslavy staré hudby v České republice! K mému 
rozhodnému ANO přispěly tři aspekty: je co slavit 
– máme opravdu bohatou scénu staré hudby 
a rozsáhlý výzkum českého repertoáru; za druhé je 
s kým slavit, protože do oslav s námi jdou další dva 
vynikající festivaly; za třetí pak nastal jeden výjimečný 
hudební moment, který mne přivedl k názvu letošní 
dramaturgie a o kterém budu psát později. 

Letošní festival je mimořádný nejen celospolečenskými 
okolnostmi, díky nimž vznikl, nýbrž také díky radostnému 
číslu, které Concentus Moraviae v roce 2020 provází: 
festival spojující města hudbou slaví letos pětadvacáté 

narozeniny. Během čtvrtstoletí jeho existence 
proběhly obrovské společenské změny, které dovolily 
uspořádat letos prezentovaný hudební zázrak. 
U nás mu říkáme stará hudba a bereme ho už jako 
samozřejmost. Je třeba si ale uvědomit, že před 
pětadvaceti lety bych při stejném zadání ucelenou 
sérii koncertů staré hudby nedokázala vystavět. Dnes 
naše země s pouhými 10 miliony obyvatel nabízí 
neobyčejně hustou strukturu mimořádně kvalitních 
specialistů a profesionálních orchestrů hrajících  
na historické nástroje, máme excelentní sólisty 
i komorní soubory a na evropské scéně staré hudby 
jsme si získali své pevné místo.

Aktuální krize však zároveň prokázala, jak zranitelná 
tato sféra je: právě excelentní hudebníci mají jako 
jedni z mála odvahu pracovat ve svobodném povolání. 
V časech blahobytu sklízejí obdiv a budují naší 
vlasti příznivé renomé, jsou ale také těmi nejdříve 
zasaženými v časech nepříznivých. Tím se vracím 
k jednomu z hlavních cílů mimořádného ročníku 
festivalu Concentus Moraviae, a to k záměru podpořit 
české sólisty, komorní soubory a orchestry. Nabídkou 
festivalového koncertu se jim snažíme alespoň 
částečně kompenzovat půlroční výpadek příjmů 
a chceme se společně emocionálně přenést přes 
propast existenčních otazníků. Posunem zavedeného 
termínu konání našeho festivalu jsme se časově 
proťali se dvěma skvělými festivaly, které pojaly 
podobný úmysl: MHF Lípa Musica a Svatováclavský 
hudební festival. Společně jsme se rozhodli proměnit 
nouzi v příležitost a spojili svá úsilí tak, aby záměr 
„zůstat doma“ získal nový, výhradně pozitivní význam 
a byl realizován maximálně intenzivně a efektivně. 
V rámci iniciativy Spojeni hudbou se vzájemně 
programově inspirujeme a získáváme širší nadhled, 
protože osm očí vidí víc než dvě, harmonizujeme 
termíny, aby publikum ve třech regionech nepřišlo 
o kýžené programy, a zároveň umožňujeme umělcům 
představit stejný nebo podobný program na více 
koncertech. Některé programy budou mezi festivaly 
putovat, některé programy zůstávají exkluzivními čísly 
jednoho z trojice festivalů.

Concentus Moraviae je festival zakládající si na 
silné dramaturgii. Když jsem hledala téma letošního 
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mimořádného ročníku, poskládala jsem dohromady 
všechny zmíněné aspekty: mohu se opřít o silnou 
domácí scénu staré hudby, o bohatý repertoár české 
hudby, o inspirativní spolupráci s jinými festivaly, 
o schopnost české společnosti naslouchat výzvě 
„zůstat doma“. Do toho vstoupila již zmíněná osobní 
motivace a silná hudební inspirace, a můj název 
festivalu DOMOV MŮJ byl na světě. Hudební inspirací 
byla nejstarší nahrávka české hymny z roku 1901, která 
se mi stala tím, co Francouzi nazývají coup de cœur – 
osudovou láskou. 

Na otázku Kde domov můj? dostaneme celou 
řadu nečekaných odpovědí. „Zůstat doma“ 
nemusí znamenat pouze omezení, ale třeba také 
znovuobjevení. Aniž bych chtěla naivně zlehčovat 
negativní důsledky krize, tvrdím, že dostáváme kromě 
otřesu (a právě díky tomuto otřesu) i obrovskou šanci. 
DOMOV MŮJ je šance k návratu domů.  
Martina Janková se rozhodla riskovat cestu domů 
a připravit program s barokním orchestrem Musica 
Florea. Jsem vděčná za to, že se Magdalena Kožená, 
patronka našeho festivalu, rozhodla zrealizovat 
závěrečný koncert. Hana Blažíková, celosvětově 
uznávaná ikona historického zpěvu, přijala nabídku 
stát se rezidenční umělkyní festivalu a podílí se hned 
na na pěti koncertech pronikajících do skutečně 
rozmanitých vrstev naší hudební kultury.  
Markéta Cukrová vnese čistotu osobnosti a čistotu 
svého hlasu do několika seskupení a dovolí nám 
uvolnit napjaté nervy poslechem ukolébavek ve 
velice luxusním doprovodu. Festival zahájí Václav 
Luks, Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704, 
kteří rozzáří celkovou situaci provedením Händelova 
oratoria Mesiáš, a tato skladba o naději se stane 
putovním symbolem zmíněné trojice festivalů. 
V rámci spolupráce jsme se nechali inspirovat 
Martinem Prokešem a Igorem Františákem k dalším 
průnikům: vítaným osvěžením je například spolupráce 
s Beatou Hlavenkovou a její kapelou, stejně jako 
žesťový soubor Moravia Brass Band, který nabízí 
velmi originální moderní pojetí historické česko-
moravské hudby. Všichni pozvaní umělci obdrželi 
výzvu, aby se zamysleli nad tím, co pro ně sousloví 
DOMOV MŮJ hudebně představuje. U kreativních 
souborů se můžeme těšit na originální pojetí české 
hymny. V oblasti staré hudby může být pojem domov 
velmi široký, protože před nástupem nacionálních 
směrů na konci 19. století byla evropská společnost 
vskutku velmi kosmopolitní. Hrabě von Haugwitz 
z Náměšti nad Oslavou provozoval již v 18. století 
Händelova díla, na která se po skladatelově smrti 
všude jinde zapomnělo; rok stará hudba byla tehdy 
opravdu stará, a tím pádem mizela v propadlišti dějin… 
Moravsko-anglické ose skrze Händelovu hudbu se 
bude věnovat vedle oratorního koncertu Václava 
Lukse také Marek Štryncl s kantátovým programem. 
Obnovitel Händelova odkazu, hrabě Heinrich 
Wilhelm von Haugwitz obdivoval a prezentoval 

(stejně jako další vídeňský Moravan, Raphael Georg 
Kiesewetter) také dílo jiného barokního velikána, 
a to Johanna Sebastiana Bacha. Roman Válek tento 
Haugwitzův zájem o Bacha oslavuje bachovským 
kantátovým koncertem. Jak patrno, politické spojitosti 
tehdy tvořily rody, nikoli národy, a tak můžeme 
pozorovat italsko-moravská pojítka v 17. století, 
franko-české spojitosti ve středověku či dokonalé 
mapování tehdejší celoevropské hudební produkce 
na biskupském dvoře v Kroměříži. Národní tóny 
v moderním smyslu slova můžeme najít v programu 
Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou 
Petra Fialy, který se představí nejen jako dirigent,  
ale také jako skladatel, což je pro starou hudbu  
velmi typické.

Velkorysá festivalová nabídka zahrnuje široký 
okruh nejlepších českých orchestrů a sólistů staré 
hudby, ukáže cestu ke komorní spolupráci, podnítí 
kreativní složku křížením historické a soudobé hudby, 
uvede komorní soubory, které do svého repertoáru 
zařazují nejstarší vrstvy české a evropské kultury, 
podpoří české hlasy a vokální projekty a v neposlední 
řadě přivítá mladou krev, nastupující generaci 
vynikajících umělců, kteří přinášejí nejen ceny 
z mezinárodních soutěží (Jiří Havrlant z Rumunska, 
Michaela Koudelková z Izraele), ale především  
do hudby vnášejí svěží a energický náboj. Poznáte 
celé spektrum výzkumu staré hudby od středověku 
po romantismus včetně originálních moderních 
zpracování historických materiálů. Doufám, že tato 
přehlídka a prohlídka zdrojů našeho domova publikum 
osvěží, potěší a bude motivovat.

Přeji nám všem pevné zdraví a mnoho  
kreativní energie! 

Barbara Maria Willi
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Svatováclavský hudební festival zahájil 3. září svůj 
17. ročník, jehož 29 koncertů se bude již tradičně 
konat v nejrůznějších sakrálních prostorách celého 
Moravskoslezského kraje až do 28. září (sv. Václava), 
kdy bude festival uzavřen Missou solemnis L. van 
Beethovena. Festival se zaměřuje na uvádění 
duchovní a tzv. staré hudby, kterou pravidelně 
reprezentují rezidenční festivalové soubory, jakými 
jsou Collegium 1704, Český filharmonický sbor 
Brno a  Collegium Marianum. Za dobu své existence 
zrealizoval přes 950 koncertů.

Igor Františák, ředitel

Letos devatenáctiletý MHF Lípa Musica není 
pouze festivalem, ale i společenskou značkou, 
jejíž partnerská základna je tvořena z více jak 150 
partnerů – podnikatelů, lékařů, donátorů z regionu 
vytvářejících svou dlouholetou podporou stabilní 
základnu a zároveň nedílnou součást festivalové 
rodiny. Vysoké úrovně při tvorbě dramaturgie 
festival dosahuje skrze uměleckou garanci 
osobností – Radek Baborák, Josef Špaček ad.  
Na všechny koncerty mimo srdce festivalu – Českou 
Lípu – jsou vypravovány autobusy, festival svou 
hudební rodinu tedy vozí všude s sebou.

Martin Prokeš, ředitel

V reakci na pandemickou situaci a přijatá 
bezpečnostní opatření vznikla na jaře společná 
iniciativa tří festivalů s názvem Spojeni hudbou, 
jejímž cílem je podpořit českou kulturu a tuzemské 
umělce. MHF Lípa Musica, Svatováclavský hudební 
festival a Concentus Moraviae vytvořili společnou 
koncertní řadu, která se prolne všemi festivaly, 
nabídne českým umělcům možnost uskutečnit na 
podzim letošního roku malé české festivalové turné 
a publiku jednotlivých akcí setkat se s předními 
českými interprety a dramaturgicky výjimečnými 
projekty v několika regionech České republiky.
O tom, jaké je to být „spojeni hudbou,“ hovoří ředitelé 
Igor Františák (SHF) a Martin Prokeš (Lípa Musica).

Vnímáte projekt Spojeni hudbou spíše v praktické 
rovině, nebo je pro Vás zásadnější symbolický 
rozměr celé iniciativy? 

Martin Prokeš: Naši společnou iniciativu vnímám 
hlavně v symbolické rovině, jako modelový příklad 
semknutí, vzájemného respektu a sounáležitosti, 
kterou jsem ve společnosti i v hudební branži často 
postrádal. Letos se nabízelo propojit síly, zkušenosti 
a nápady. Mám radost, že český hudebník dostává 
více prostoru hned na třech festivalech a že český 
promotér může dělat svou práci. 

Igor Františák: Naše tři festivaly již delší čas spojuje 
jak členství v České asociaci festivalů, tak vášeň  
a snaha v našich specifických regionech udržovat 
a rozvíjet kulturní dění prostřednictvím špičkových 
koncertů. Jsem nesmírně rád, že se naše společná 
myšlenka zhmotnila v reálnou podobu a byli jsme 
schopni se domluvit na konkrétních sdílených 
projektech. Tímto vstřícným krokem výrazně 
podporujeme české umělce v dnešní nesmírně 
složité a především nejisté době. Upřímně věřím,  
že z této spolupráce vzejde nejen inspirace a 
praktické rady, ale také nové možnosti propojení 
všech tří našich festivalů.

Ředitel festivalu David Dittrich o vašich 
festivalech hovoří jako o špičkových hudebních 
akcích, které podobně jako Concentus Moraviae 
oživují a obohacují region, v němž probíhají, a jsou  
aktivní i v příhraniční spolupráci. Existuje něco, 
co by si Váš festival vybral u jednoho i druhého 
festivalu a čím by je naopak rád inspiroval?

Martin Prokeš: Práce obou kolegů si nesmírně vážím. 
Ukazují, že pouze systematičnost a dlouhodobost  
s akcentem na špičkové provedení našeho hudebního 
dědictví přináší plody. Je to naše společná cesta a 

služba zároveň. Všichni tři, přestože jsme každý  
v jiné části země, máme společný historický prostor 
bývalých Sudet a s tím spojené morální, duchovní  
a společenské dopady. Naše cesta je v tomto trnitější 
a nesnadno prošlapaná. Ale je tím zároveň nesmírně 
posílena.Na Igorově festivalu obdivuji, že se nebojí 
zařazovat velké oratorní a orchestrální projekty. 
Mám rád jeho přehled v komorní hudbě, který je 
opřen o jeho umělecké a pedagogické kvality. Igor 
je důkazem, že mohou existovat mezi hudebníky 
i lidé, kteří dokáží být skvělými hráči i vynikajícími 
organizátory.David je nejzkušenějším z nás tří a jeho 
přehled a organizační zkušenost jsou obrovské. 
Velice se mi líbí, s jakým důrazem je přistupováno  
k dramaturgické linii jeho festivalu. Tu si nechává 
stavět význačnými muzikology a hudebníky.
Jak u Igorova, tak Davidova festivalu se dá hovořit 
o tom, že jsou skutečnými poklady svých regionů, 
ve kterých působí. Myslím si, že můžeme se vší 
skromností posloužit jako důkaz důležitosti role, 
kterou hrajeme v regionech ve vztahu k české kultuře.

Igor Františák: Davida Dittricha a stejně tak  
i Martina Prokeše považuji za mimořádně pracovité 
a nesmírně schopné ředitele svých festivalů, kteří 
je vystavěli na „zelené“ louce a dnes patří k tomu 
nejlepšímu, co můžeme v ČR slyšet. Každoročně se 
jedná o křišťálově vybroušené dramaturgie a skvělé 
připravené PR a také špičkovou produkci, bez které 
by se žádný festival nemohl obejít. Pokud bych 
měl uvést alespoň jeden z koncertů, které bych si 
z jejich letošní nabídky rád vyslechl, tak u CM by to 
byl závěrečný koncert Magdaleny Kožené společně 
s bazilejským barokním orchestrem La Cetra  
a skvělým Andreou Marconem a v případě festivalu 
Lípa Musica fantastický projekt „Jurkovičovy 
ukolébavky“ v podání Jany Semerádové a Hany Blažíkové.
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pá 11/9
Kroměříž 
skleník Květné zahrady, 1900 hod.  
Slavnostní zahajovací koncert 

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 
Václav Luks / dirigent
Hana Blažíková / soprán 
Markéta Cukrová / alt 
Jaroslav Březina / tenor
Roman Hoza / bas 
Georg Friedrich Händel: Mesiáš 

čt 24/9 
Boskovice 
kostel sv. Jakuba Staršího, 1900 hod.

Collegium Marianum
Jana Semerádová / umělecká vedoucí, flétna 
Hana Blažíková / soprán
Markéta Cukrová / alt 
Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi, 
Pierre-Gabriel Buffardin, Alessandro Scarlatti

pá 9/10
Rájec-Jestřebí 
zámek, Slavnostní sál, 1900 hod. 

Tiburtina Ensemble
Barbora Kabátková / umělecká vedoucí 
Jistebnický kancionál

čt 15/10
Mikulov 
zámek, Velký sál, 1900 hod. 

Hana Blažíková / soprán 
Jana Semerádová / flétny
Mélusine de Pas / viola da gamba
Jiřina Dvořáková Marešová / varhanní pozitiv 
Jan Krejča / loutna
Pavel Jurkovič, Nicolo Matteis, Giovanni 
Girolamo Kapsberger, Adam Michna  
z Otradovic

čt 22/10
Brno
ArtBar, 2000 hod. 

Stillknox
Rezidenční umělkyně hraje na basovou kytaru 
v punk-rockové kapele

Hana Blažíková
rezidenční umělkyně XXV. ročníku festivalu Concentus Moraviae

Festival Concentus Moraviae je s průzračným 
sopránem letošní rezidenční umělkyně  
Hany Blažíkové neodmyslitelně spjatý.  
Naši posluchači tuto celosvětově uznávanou 
pěvkyni znají ze sólových recitálů doprovázených 
harfou či cinkem, slyšeli ji v menších i větších 
ansámblech, v operních produkcích si užívali i jejího 
hereckého umění. Letos si tento úžasný rozsah 
mohou vychutnat v jednom ročníku. 

Co všechno jste si jako rezidenční umělkyně 
připravila?

Bude to opravdu pestré. Na zahájení festivalu 
v Kroměříži s Collegiem 1704 a skvělými kolegy 
předneseme Händelovo oratorium Mesiáš. 
V Boskovicích na posluchače čeká komornější, 
opravdu krásný program: se svou milou kolegyní 
Markétou Cukrovou a souborem Collegium Marianum 
Jany Semerádové nabídneme Scarlattiho Stabat 
Mater a Pergolesiho duet Domine Deus. Na rájeckém 
zámku to bude něco úplně jiného: s Tiburtina 
Ensemble budu zpívat chorály z Jistebnického 
kancionálu, což je mimořádně působivá hudba! 
V Mikulově zazní Jurkovičovy Ukolébavky a „třešnička 
na dortu“ bude brněnský koncert s mojí rockovou 
kapelou Stillknox.  

Zastavme se u Ukolébavek Pavla Jurkoviče: 
můžete jejich autora a okolnosti vzniku těchto 
skvostných originálních skladbiček představit?

Pavel Jurkovič byl všestranná osobnost hudebního 
světa – muzikant, zpěvák, skladatel zejména skladeb 
pro děti a především skvělý pedagog. Měla jsem  
to štěstí, že mě provázel celé dětství jako učitel 
hudební výchovy ve speciální hudební třídě, naučila 
jsem se od něj opravdu mnoho. Měl krásný zvyk složit 
pro nově narozené děťátko svých přátel a kolegů 
ukolébavku. Před lety přišel můj spolužák a dramaturg 
orchestru FOK Martin Rudovský s nápadem některé 
z nich nahrát; vybrali jsme ty nejhezčí, nebo ty, ke 
kterým máme nejužší vazby, a vznikla velmi poetická 
nahrávka, na které se podílela řada muzikantů.  
Na koncertech tyto písničky zazní v trochu jiné úpravě, 
pouze se mnou a několika hudebníky. 

 
Znáte všechna festivalová města, do kterých Vás 
letos role rezidenční umělkyně zavede? 

Brno znám od malička, od Brna pochází můj 
tatínek. V Mikulově a Kroměříži jsem už zpívala, 
ale že bych ta místa dobře znala, to se neodvažuji 
říct. Boskovice a Rájec-Jestřebí možná navštívím 
vůbec poprvé, ale jistá si nejsem. Mám totiž takovou 
„profesionální vadu“ – dost často se mi stane, že mi 
nějaké místo podle názvu nic neříká, ale když se tam 
pak ocitnu, většinou v nějakém sále nebo kostele, tak 
hned vím: „Aha, tady už jsem byla!“ Navštívila jsem s 
koncerty už opravdu hodně míst a někdy je pro mě 

těžké vše udržet v paměti, takže pokud už jste mě 
na všech těchto místech už slyšeli, tak mi to prosím 
odpusťte! 

Tvoříte své projekty a hledáte hudební poklady 
v archivech, někdy ale samozřejmě přijmete 
pozvání k hotovému programu. Lze říci, co je pro 
muzikanta Vašeho naturelu příjemnější?

Druhá varianta je asi častější, přece jen jsem hlavně 
výkonný umělec na volné noze a většinou  
se nechávám „najímat“ do hotových dramaturgií. 
A často se mi stává, že díky oněm „nájemním“ 
koncertům poznávám opravdu krásnou hudbu,  
ke které bych se sama těžko dobrala. Vytvořit nový 
program může být někdy hodně náročné, ale zase je 
to potom takové vaše dítě. Takže si nemohu vybrat,  
co by mi bylo milejší, obojí má něco do sebe. 

  
Doprovázíte se na harfu, hrajete na basovou 
kytaru, určitě ovládáte hru na klavír. Vracíte se 
někdy i k houslím?

Housle už doma bohužel nemám. Když je někdy 
přece jen dostanu do ruky, tak jsem překvapená,  
že jsem ještě nezapomněla prstoklady, s pravou rukou 
je to ale poněkud horší! Nehraji už opravdu dlouho, 
přestala jsem ve čtrnácti letech a vrhla se naplno  
do zpěvu a hry na harfu. 

 
V současné je velmi nejisté cokoli plánovat, přesto 
ale prozraďte, na jakou pracovní nabídku nebo 
vlastní projekt se v nejbližších měsících těšíte.

Těším se teď asi na všechno. Práce teď bylo 
po nějakou dobu málo a já se velmi těším na svůj 
podzimní maraton na „trojfestivalí“ Concentus 
Moraviae, Lípa Musica a Svatováclavský hudební 
festival! Pak bych měla mít pár koncertů v zahraničí 
(ťuk ťuk), i když málo, hodně toho bylo zrušeno. Každý 
výjezd ven teď vnímám velmi osobně, stýská se mi po 
mém nomádském způsobu života, po mých přátelích, 
kolezích a hudbě, kterou jsem s nimi provozovala. 
Upínám se na výjezd do Japonska v únoru, doufám,  
že se situace do té doby trochu zklidní. 

 
Pomineme-li nepříjemné dopady karanténních 
opatření, dokázala jste tu vynucenou pauzu 
využít i k něčemu pozitivnímu?

Byla jsem několik měsíců v kuse doma, což se mi 
nestalo už velmi dlouhou dobu. Určitě to bylo dobré 
období k utužování osobních vztahů. Hodně jsem 
četla, měla jsem pravidelné lekce japonštiny  
a samozřejmě jsem se věnovala hudbě, poměrně dost 
jsem toho nacvičila. Jako experiment to bylo hezké  
a zajímavé, ale teď bych se už opravdu ráda vrátila  
k práci, tak si držme palce! 

S Hanou Blažíkovou hovořila Eva Dittrichová



Přehled koncertů 
Summary of concerts

CONCENTUS MORAVIAE18

13/8
Brno
vila Tugendhat, 2100 /  
Villa Tugendhat, 900 pm
MAGDALENA KOŽENÁ / mezzosoprán / 
mezzo-soprano
SIR SIMON RATTLE / klavír / piano
Prolog festivalu / Prologue of the festival

11/9
Kroměříž 
skleník Květné zahrady, 1900 hod./ 
Greenhouse in the Flower garden, 700 pm
COLLEGIUM 1704  
& COLLEGIUM VOCALE 1704 
VÁCLAV LUKS / dirigent / conductor
HANA BLAŽÍKOVÁ / soprán / soprano
MARKÉTA CUKROVÁ / alt / alto
JAROSLAV BŘEZINA / tenor
ROMAN HOZA / bas / bass

12/9
Lysice
zámek, 1800 hod. / Château, 600 pm
IRENA TROUPOVÁ / soprán / soprano
MICHAELA AMBROSI / traverso
JIŘÍ HAVRLANT / kladívkový klavír / 
fortepiano

13/9
Lomnice 
kostel Navštívení Panny Marie, 1900 hod. / 
Church of the Visitation of the Virgin 
Mary, 700 pm
ENSEMBLE INÉGAL
ADAM VIKTORA / umělecký vedoucí / 
artistic director 

14/9
Humpolec
evangelický kostel, 1900 hod. /  
Evangelistic Church, 700 pm
MARTINA JANKOVÁ / soprán / soprano
MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL / umělecký vedoucí / 
artistic director

17/9
Hustopeče
kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 1900 
hod. / St. Wencelas and St. Agnes Czech 
Church, 700 pm
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO / 
CZECH PHILHARMONIC CHOIR BRNO
PETR FIALA / dirigent, sbormistr / 
conductor, choirmaster
PAVLÍNA ŠVESTKOVÁ / soprán / soprano
PETR LEVÍČEK / tenor
PAVLA KOPECKÁ / harfa / harp
MARTIN JAKUBÍČEK / varhanní pozitiv / 
positive organ

18/9
Tišnov
kostel sv. Václava, 1900 hod. / St. Wencelas 
Church, 700 pm
CAPPELLA MARIANA
VOJTĚCH SEMERÁD / umělecký vedoucí / 
artistic director

20/9
Velké Meziříčí
zámek, 1900 hod. / Château, 700 pm
JAN OSTRÝ / flétna / flute
PETRA MACHKOVÁ ČADOVÁ / cello 
BARBARA MARIA WILLI / cembalo / 
harpsichord

21/9
Státní hrad Pernštejn
Přijímací sál, 1900 hod. /  
Reception Hall, 700 pm
MARKÉTA CUKROVÁ / mezzosoprán / 
mezzo-soprano
KATEŘINA GHANNUDI / harfa / harp
JAN KREJČA / theorba / theorbo

22/9
Ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla, 1900 hod./ 
Řeznovice, St. Peter and Paul Church, 700 pm
B3 ENSEMBLE 
VOJTĚCH JAKL / barokní housle /  
baroque violin
MICHAL RAITMAJER / viola da gamba, 
barokní violoncello / viola da gamba, 
baroque cello
FILIP HRUBÝ / cembalo / harpsichord

23/9 
Kuřim
kostel sv. Maří Magdaleny, 1900 hod. / 
Church of Saint Mary Magdalene, 700 pm
KATTA / varhany / organ

24/9 
Boskovice
kostel sv. Jakuba Staršího, 1900 hod. / 
Church of St. James the Elder, 700 pm
COLLEGIUM MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ / umělecká vedoucí / 
artistic director
HANA BLAŽÍKOVÁ / soprán / soprano
MARKÉTA CUKROVÁ / alt / alto
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25/9 
Moravský Krumlov
kostel sv. Bartoloměje, 1930 hod. /  
Church of St. Bartholomew, 730 pm
KCHUN

26/9
Náměšť nad Oslavou
zámecká knihovna, 1700 hod. / 
Château´s library, 500 pm
CZECH ENSEMBLE BAROQUE 
ORCHESTRA & CHOIR
ROMAN VÁLEK / dirigent / conductor
TEREZA VÁLKOVÁ / sbormistr / 
choirmaster 

28/9
Žďár nad Sázavou
zámecké barokní sály, 1900 hod. /  
Château, baroque halls, 700 pm
MICHAELA KOUDELKOVÁ / zobcové flétny / 
recorders
BARBARA MARIA WILLI / cembalo / 
harpsichord

30/9 
Valtice
zámecká kaple, 1900 hod. / 
Château´s chapel, 700 pm
CZECH ENSEMBLE BAROQUE QUINTET
PETER LOYDL, MAREK ČERMÁK /  
varhany / organ 

4/10
Třebíč
bazilika sv. Prokopa, 1900 hod. /  
Basilica of St. Procopius. 700 pm
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
DAVID EBEN / umělecký vedoucí /  
artistic director

 
 

9/10 
Rájec-Jestřebí
zámek, 1900 hod. / Château, 700 pm
TIBURTINA ENSEMBLE
BARBORA KABÁTKOVÁ / umělecká 
vedoucí / artistic director

12/10 
Kyjov
Kulturní dům, 1900 hod. / 
Culture house, 700 pm
BEATA HLAVENKOVÁ / klavír, zpěv /  
piano, vocal
OSKAR TÖRÖK / trubka / trumpet

13/10 
Slavkov u Brna
zámek, 1900 hod. / Château, 700 pm
LIBOR MAŠEK / barokní violoncello / 
baroque violoncello
MONIKA KNOBLOCHOVÁ / cembalo / 
harpsichord

15/10 
Mikulov
zámek, 1900 hod. / Château, 700 pm
HANA BLAŽÍKOVÁ / soprán, harfa / 
soprano, harp
JANA SEMERÁDOVÁ / flétny / flutes
MÉLUSINE DE PAS / viola da gamba
JIŘINA DVOŘÁKOVÁ MAREŠOVÁ / 
varhanní pozitiv / positive organ
JAN KREJČA / loutna / lute

19/10 
Brno
Sál milosrdných bratří, 1930 hod. /  
Hall of Merciful Brothers, 730 pm
KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ / soprán / soprano
BARBARA MARIA WILLI / cembalo, 
kladívkový klavír / harpsichord, fortepiano
 

21/10
Bystřice nad 
Pernštejnem
kulturní dům, 1900 hod. /  
Culture house, 700 pm
MORAVIA BRASS BAND
CHUHEI IWASAKI / dirigent / conductor
 
22/10
Brno
ArtBar, 2000 hod. / 800 pm
STILLKNOX

29/10 
Brno
Besední dům, 1900 hod. /  
Beseda House, 700 pm
MAGDALENA KOŽENÁ /  
mezzosoprán / mezzo-soprano
LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL
ANDREA MARCON / umělecký vedoucí, 
cembalo / artistic director, harpsichord

 
Změna programu, účinkujících a míst 
konání vyhrazena /
The program, places and performers 
subject to change.
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čt 13/8 thu
Brno

vila Tugendhat, 2100 hod. / Villa Tugendhat, 900 pm 

Festivalový prolog / Festival prologue

Magdalena Kožená
mezzosoprán / mezzo-soprano

Sir Simon Rattle
klavír / piano

Bohuslav Martinů: Písničky na dvě stránky / Songs on two pages H. 302
Petr Eben: Malé smutky / Little sorrows
Antonín Dvořák: Večerní písně op. 3 a op. 9 (výběr) / Evening songs, op. 3 and op. 9 (selection)
Ervín Schulhoff: Národní písně a tance z Těšínska WV 120 (výběr) / 
Songs and dances from the Těšín region WV 120 (selection)
Bohuslav Martinů: Písničky na jednu stránku / Songs on one page H. 294
Antonín Dvořák: Čtyři písně op. 2 / Four songs, op. 2
Leoš Janáček:  Moravská lidová poezie v písních (výběr) / Moravian folk poetry in songs (selection)

Ve spolupráci s festivalem Maraton hudby Brno
In cooperation with Brno Music Marathon

pá 11/9 fri
Kroměříž

skleník Květné zahrady, 1900 hod. / Greenhouse in the Flower Garden, 700 pm
 
Slavnostní zahajovací koncert / Ceremonial opening concert

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 
Václav Luks
dirigent / conductor

Hana Blažíková (rezidenční umělkyně / artist in residence)
soprán / soprano

Markéta Cukrová
alt / alto

Jaroslav Březina
tenor

Roman Hoza
bas / bass
 
Georg Friedrich Händel: Mesiáš / Messiah HWV 56

Ve spolupráci s Letní hudební akademií Kroměříž  
In cooperation with Summer Music Academy in Kroměříž
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so 12/9 sat
Lysice

zámek, 1800 hod. / Château , 600 pm

Romantické trio / Romantic trio
Michaela Ambrosi
traverso

Irena Troupová
soprán / soprano

Jiří Havrlant
kladívkový klavír / fortepiano

Franz Lachner: Tři básně pro soprán, flétnu a klavír, op. 43 / Three poems for soprano, traverso 
and piano, op. 43
Johann Nepomuk Hummel: Sonáta č. 2 G dur pro flétnu a klavír, op. 2 / Sonata no. 2 in G Major 
for traverso and piano, op. 2
Johann Nepomuk Hummel: „Le Portrait d'Amour“ pro soprán a klavír, op. 48 / for soprano  
and piano, op. 48
Kaspar Kummer: „Von Dir!“ pro soprán, flétnu a klavír, op. 127 / for soprano and piano, op. 127
Texty / Texts: Marie von Ebner-Eschenbach

Koncert se koná při příležitosti 190. výročí narození Marie von Ebner-Eschenbach.
The concert takes place on the occasion of the 190th anniversary of the birth of Marie von Ebner-
Eschenbach.

ne 13/9 sun
Lomnice

kostel Navštívení Panny Marie, 1900 hod. / Church of the Visitation, 700 pm

Ensemble Inégal
Adam Viktora 
umělecký vedoucí, varhanní pozitiv / artistic leader, positive organ 

Gabriela Eibenová
Canto I 

Daniela Čermáková
Canto II

Lenka Torgersen, Simona Tydlitátová
housle / violins

Petr Mašlaň
violoncello / cello

Jan Čižmář
theorba / theorbo 

 
Adam Václav Michna z Otradovic: Loutna česká / Czech Lute 

Ve spolupráci s městem Tišnov  
In the cooperation with the town Tišnov
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po 14/9 mon 
Humpolec 

evangelický kostel, 1900 hod. / evangelical church, 700 pm

Musica Florea
Marek Štryncl
umělecký vedoucí / artistic leader

Martina Janková
soprán / soprano

Luce eterna
Světlo věčné / Eternal light
Řím na přelomu 17. a 18. století / Rome at the turn of the 17th and 18th centuries

Výběr árií z oratoria San Nicola di Bari G. B. Bononciniho v kontextu oratoria Il trionfo del tempo 
e del disinganno G. F. Händela /  
Selection of arias from the oratorio San Nicola di Bari by G. B. Bononcini in the context  
of the oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno by G. F. Händel

čt 17/9 thu
Hustopeče

kostel sv. Václava a sv. Anežky České, 1900 hod.  
Church of Saint Wenceslaus and Saint Agnes of Bohemia, 700 pm

 
Koncert hejtmana Jihomoravského kraje  
Concert of the Governor of the South Moravian Region

 
Pavlína Švestková

soprán / soprano

Petr Levíček
tenor

Pavla Kopecká
harfa / harp

Martin Jakubíček
varhany / organ

Český filharmonický sbor Brno  
Czech Philharmonic Choir Brno
Petr Fiala

dirigent, sbormistr / conductor, choirmaster

Kde domov můj / Where my home is 

Zdeněk Fibich: Missa brevis F dur pro smíšený sbor a varhany / Missa brevis in F Major for mixed 
choir and organ
Anton Bruckner: Duchovní moteta (výběr) / Sacred Motets (selection)
Petr Fiala: Gratia Musa tibi pro soprán a smíšený sbor / Gratia Musa tibi for soprano and mixed choir
Henryk Górecki: Totus tuus ke 100. výročí narození Jana Pavla II. / Totus tuus on the 100th 
anniversary of the birth of John Paul II
Leoš Janáček: Otčenáš pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany / Our Father for tenor, mixed 
choir, harp and organ
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pá 18/9 fri
Tišnov

kostel sv. Václava, 1900 hod. / Church of Saint Wenceslaus, 700 pm

 
Cappella Mariana
Vojtěch Semerád
umělecký vedoucí, tenor / artistic leader, tenor

Hilda Gulyás
soprán / soprano

Daniela Čermáková
alt / alto

Tomáš Lajtkep
tenor 

Tomáš Šelc
baryton / baritone

Jaromír Nosek 
bas / bass

Ó světlo zrozené / O light born
Nebeské harmonie anglické renesance / The celestial harmonies of the English Renaissance

Thomas Tallis: O nata lux
William Byrd: Christus resurgens 
Thomas Tallis: Dum transisset Sabato 
John Sheppard: Christ rising again 
John Sheppard: Hæc dies
William Byrd: Victimae paschali laudes 
John Taverner: Quemadmodum 
Robert White: Christe, qui lux es et dies 
John Tavener: The Lamb

ne 20/9 sun
Velké Meziříčí

zámek, jídelna 1900 hod. / Château, dinning hall, 700 pm

Jan Ostrý
flétna / flute

Petra Machková Čadová
violoncello / cello

Barbara Maria Willi
cembalo / harpsichord

Bach, Benda, současnost / Bach, Benda, the present day
Johann Sebastian Bach: Sonáta A dur pro flétnu a obligátní cembalo, BWV 1032 / Sonata in 
A Major for flute and obligatory harpsichord, BWV 1032
Jiří Antonín Benda: Tři sonatiny pro cembalo sólo / Three sonatinas for harpsichord solo
František Benda: Sonáta F dur / Sonata in F Major
Milan Slimáček: Divertimento pro flétnu, cembalo a violoncello světová premiéra /  
Divertimento for flute, harpsichord and cello World premiere
Johann Sebastian Bach: Sonáta h moll pro flétnu a obligátní cembalo, BWV 1030 /  
Sonata in B minor for flute and obligatory harpsichord, BWV 1030



2928 CONCENTUS MORAVIAE téma Domov můj / My home

po 21/9 mon
Státní hrad Pernštejn / Pernštejn Castle

Přijímací sál, 1900 hod. / Reception hall, 700 pm

Koncert Národního památkového ústavu / Concert of the National Heritage Institute

Markéta Cukrová
mezzosoprán / mezzo-soprano

Kateřina Ghannudi
harfa / harp

Jan Krejča
theorba / theorbo

Ty spíš, duše moje / You sleep, my soul 

Italská hudba 1. poloviny 17. století / Italian music of the first half of the 17th century
Francesco del Nicolino:  Tu dormi, anima mia
Giulio Caccini: Se ridete gioiose
Claudio Monteverdi: Dolci miei sospiri
Belerofonte Castaldi: Tasteggio soave  
Settimia Caccini: Due luci ridenti
Francesca Caccini: Lasciatemi qui solo
Belerofonte Castaldi: Capriccio detto Bischizzoso
Claudio Monteverdi: Ecco di dolci raggi / Io che armato sin hor
Anonym: Amor crudo, fior tiranno
Barbara Strozzi: Udite, udite!
Ascanio Mayone: Ricercar sopra il canto di Costantio Festa
Giulio Caccini: Amarili, mia bella
Tarquinio Merula: Canzonetta spirituale sopra la nanna

út 22/9 tue
Ivančice, Řeznovice

kostel sv. Petra a Pavla, 1900 hod. / Saint Peter and Paul Church, 700 pm

B3 Ensemble
Vojtěch Jakl
barokní housle / baroque violin

Michal Raitmajer
viola da gamba, barokní violoncello / viola da gamba, baroque cello

Filip Hrubý
cembalo / harpsichord

Biber, Finger, Capricornus, Muffat – Čechy a Morava / Bohemia and Moravia
Gottfried Finger: Sonata prima pro housle, violu da gamba a continuo op. 1 / Sonata prima  
for violin, viola da gamba and continuo, op. 1
Gottfried Finger: Sonata seconda pro violu da gamba a continuo / Sonata seconda  
for viola da gamba and continuo
Gottfried Finger: Sonata seconda pro housle, violu da gamba a continuo op. 1 / Sonata seconda 
for violin, viola da gamba and continuo, op. 1
Georg Muffat: Passacaglia g moll / Passacaglia in G minor
Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonata č. 6 pro housle a basso continuo / Sonata no. 6 for violin  
and basso continuo
Gottfried Finger: Sonata terza pro housle, violu da gamba a basso continuo op. 1 / Sonata terza 
for violin, viola da gamba and basso continuo, op. 1
Samuel Capricornus: Ciaconna in D pro housle, violu da gamba a basso continuo / Ciaconna  
in D for violin, viola da gamba and basso continuo
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st 23/9 wed
Kuřim

kostel sv. Maří Magdaleny, 1900 hod. / Church of Saint Mary Magdalene, 700 pm

Katta
varhany / organ 

Johann Sebastian Bach: Tokáta a fuga d moll BWV 565 / Toccata and Fugue in D minor  
BWV 565
Arvo Pärt: Trivium
Katta: Bogorodice Djevo, Slavkof
Johann Sebastian Bach: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
Johann Sebastian Bach: Preludium G dur BWV 541 / Preludium in G Major BWV 541
Katta: Agněče Bóžij
Arvo Pärt: Pari Intervallo
Katta: Veni Sancte Spiritus
Johann Sebastian Bach: Tokáta d moll „dórická” BWV 538 / Toccata in D minor "Dorian"  
BWV 538

čt 24/9 thu
Boskovice

kostel sv. Jakuba Staršího, 1900 hod. / Church of St. James the Elder, 700 pm

Collegium Marianum
Jana Semerádová
umělecká vedoucí, flétna / artistic leader, flute

Hana Blažíková (rezidenční umělkyně / artist in residence)
soprán / soprano

Markéta Cukrová
alt / alto

Antonio Vivaldi: Sonáta „Al Santo Sepolcro“ Es dur, RV 130 / Sonata "Al Santo Sepolcro"  
in E flat Major, RV 130
Giovanni Battista Pergolesi: Duetto „Domine Deus“ 
Pierre-Gabriel Buffardin: Koncert e moll pro flétnu a orchestr / Concerto in E minor  
for flute and orchestra
Alessandro Scarlatti: Stabat Mater c moll pro soprán, alt a orchestr / Stabat Mater in C minor  
for soprano, alto and orchestra
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pá 25/9 fri
Moravský Krumlov

kostel sv. Bartoloměje, 1930 hod. / Church of St. Bartholomew, 730 pm 

Kchun
Martin Prokeš
tenor

Marek Šulc
baryton / baritone

Atila Vörös, Rudolf Živec
videoart

Vladimír Javorský
mluvené slovo / recitation

Purgatio 
aneb S Dantem do ráje / or With Dante to Paradise

Multimediální projekt; skladby z evropských středověkých kodexů a manuskriptů orámované 
texty Františka z Assisi a Danta Alighieriho
Multimedia project; compositions from European medieval codices and manuscripts framed  
by texts of Francis of Assisi and Dante Alighieri

so 26/9 sat
Náměšť nad Oslavou

zámecká knihovna, 1700 hod. / Château library, 500 pm

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
Roman Válek
dirigent / conductor

Tereza Válková
sbormistr / choirmaster

Johann Sebastian Bach: Kantáty / Cantatas
Wachet auf, ruft uns die Stimme / Vzhůru, hlas nás volá / Awake, calls the voice to us BWV 140
Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! / Ať znějí bubny! Zvučte, trubky! / Resound, ye drums! 
Ring out, ye trumpets! BWV 214

Ve spolupráci s „29,5.“ zámeckým koncertem hudební sezóny na zámku Náměšť nad Oslavou
In cooperation with the "29.5th" Château concert of the music season  
at the Náměšť nad Oslavou Château
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po 28/9 mon
Žďár nad Sázavou

Zámek, barokní sály, 1900 hod. / Château, baroque halls, 700 pm

Michaela Koudelková
zobcové flétny / recorders

Barbara Maria Willi
cembalo / harpsichord

Gottfried Finger: Sonáta d moll č. 9, op. 3 / Sonata in D minor no. 9, op. 3
Jiří Antonín Benda: Sonáta B dur č. 1 pro sólové cembalo / Sonata in B flat Major no. 1  
for harpsichord solo
František Benda: Sonáta D dur č. 2 / Sonata in D Major no. 2
Jiří Antonín Benda: Sonáta G dur / Sonata in G Major
Georg Philipp Telemann: Sonáta C dur TWV 41:C5 / Sonata in C Major TWV 41:C5

pá 9/10 fri
Rájec-Jestřebí

zámek, Slavnostní sál, 1900 hod. / Château, Ceremonial hall, 700 pm

Tiburtina Ensemble
Barbora Kabátková
umělecká vedoucí / artistic leader

Ivana Bilej Brouková, Hana Blažíková (rezidenční umělkyně / artist  
in residence), Tereza Böhmová, Daniela Čermáková,  
Anna Chadimová Havlíková, Kamila Mazalová, Barbora Kabátková

Jistebnický kancionál / Jistebnice hymn book
aneb jak se dělá český chorál podle husitského receptu / or how a Czech chant is made 
according to a Hussite recipe
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po 12/10 mon
Kyjov

Kulturní dům, 1900 hod. / House of Culture, 700 pm

Beata Hlavenková
klavír, zpěv / piano, voice

Oskar Török
trubka / trumpet

Patrick Karpentski
kytara / guitar

Miloš Peter Klápště
basová kytara / bass guitar

Sně / Dreams
Autorský večer / Author's evening

út 13/10 thu
Slavkov u Brna / Austerlitz

zámek, Rubensův sál, 1900 hod. / Château, Rubens hall, 700 pm

Libor Mašek
barokní violoncello / baroque cello

Monika Knoblochová
cembalo / harpsichord

Carl Philipp Emanuel Bach: Sonata a Harmonica e Violoncello
Jiří Čart: Sonata per il violoncello solo e Cembalo
Joseph Benedikt Zyka: Sonáta G dur / Sonata in G Major
Johann Sebastian Bach: Sonata g moll BWV 1029 / Sonata in G minor BWV 1029
Antonín Kraft: Sonáta č. 3 op. 1 / Sonata no 3, op. 1
Kryštof Mařatka: Melopa pour clavecin
Josef Václav Spurný: Sonáta č. 4 op. 4 / Sonata no. 4, op. 4
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čt 15/10 thu
Mikulov

zámek, Velký sál, 1900 hod. / Château, Great hall, 700 pm

Hana Blažíková (rezidenční umělkyně / artist in residence)
soprán / soprano

Jana Semerádová
flétny / flutes

Mélusine de Pas
viola da gamba

Jiřina Dvořáková Marešová
varhanní pozitiv / positive organ

Jan Krejča
loutna / lute

Pavel Jurkovič: Ukolébavky / Lullabies
Nicolo Matteis: Sarabanda amorosa, Scaramuccia
Nicolo Matteis: Aria for the Flute
Giovanni Girolamo Kapsberger: Toccata g moll / Toccata in G minor
Jacques Morel: Chaconne en trio
Adam Michna z Otradovic: Děťátku my prozpěvujme, by pospalo /  
Let's sing to the baby, he would sleep
Giovanni Girolamo Kapsberger: Figlio, dormi

po 19/10 mon
Brno

Sál milosrdných bratří, 1930 hod. / Hall of Merciful Brothers, 730 pm

Kateřina Kněžíková
soprán / soprano

Barbara Maria Willi 
cembalo, kladívkový klavír / harpsichord, fortepiano

Zlatý hlas / Golden voice
Christoph Wilibald Gluck: Misera, dove son… ah, non son io che parlo
Georg Friedrich Händel: Lascia ch'io pianga
Jan Antonín Benda: Sonáta B dur pro kladívkový klavír / Sonata in B flat Major for fortepiano
Josef Mysliveček: Tu me da me dividi 
Wolfgang Amadeus Mozart: Basta, vincesti... Ah non, lasciarmi
Ludwig van Beethoven: Clavierstück WoO 6
Ludwig van Beethoven: Ah, perfido op. 65

Ve spolupráci se XVII. ročníkem koncertního cyklu „B. M. Willi uvádí…”  
In cooperation with 17th. year of the concert cycle ”B. M. Willi presents…”
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st 21/10 wed 
Bystřice nad Pernštejnem

kulturní dům, 1900 hod. / House of culture, 700 pm

Moravia Brass Band
Chuhei Iwasaki
dirigent / conductor

Ondřej Moťka
trubka / trumpet

Pavel Josef Vejvanovský: Sonata sancti Petri et Pauli
Adam Václav Michna z Otradovic: Loutna česká (výběr) / Czech lute (selection) 
Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonata Sancti Polycarpi
Antonín Dvořák: V přírodě op. 91 / In nature, op. 91
Bohuslav Martinů: Sonatina pro trubku H. 357 / Sonatina for trumpet H. 357
Bedřich Smetana: Z českých luhů a hájů / From Bohemia's Meadows and Forests

(aranžmá skladeb / arrangement of compositions: Ondřej Moťka)

Ve spolupráci s Klubem přátel hudby v Bystřici nad Pernštejnem 
In cooperation with the Club of Friends of Music in Bystřice nad Pernštejnem

čt 22/10 thu
Brno

ArtBar, 2000 hod. / ArtBar, 800 pm

Stillknox
Zuzana Beránková
zpěv / voice 

Eliška Kohoutová 
kytara / guitar

Hana Blažíková (rezidenční umělkyně / artist in residence)
baskytara / bass guitar

Jan Martínek
bicí / drums
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čt 29/10 thu
Brno

Besední dům, 1900 hod. / Beseda House, 700 pm

Slavnostní závěrečný koncert / Ceremonial closing concert

Magdalena Kožená
mezzosoprán / mezzo-soprano

La Cetra Barockorchester Basel
Andrea Marcon

umělecký vedoucí, cembalo / artistic leader, harpsichord

Marco Ucellini: Aria Quinta sopra la Bergamasca a tre
Claudio Monteverdi: Disprezzata Regina
Tarquinio Merula: Folle è ben si crede / Sonata XXIV „Ballo detto Pollicio“ 
Claudio Monteverdi: Si dolce è il tormento
Dario Castello: Sonata XV a quattro
Marko Ivanović / Claudio Monteverdi: Arianna has a problem / Ariadna má problém
Luciano Berio: Sequenza III for female voice / Sekvence III pro ženský hlas
Biagio Marini: Passacaglio a quattro 
Claudio Monteverdi: Il combattimento di Tancredi e Clorinda



Prolog XXV. ročníku festivalu  
Concentus Moraviae 
/ Prologue of the 25th Festival 
Concentus Moraviae

Magdalena Kožená / mezzosoprán 
/ mezzo-soprano
Sir Simon Rattle / klavír
/ piano

Brno, vila Tugendhat / Villa Tugendhat
13/8 2020
foto / photo / Jiří Sláma
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I obyčejné díky 
neobyčejně 
potěší

Náš kraj je neobyčejný především díky svým  
lidem. V roce 2020 si připomíná Jihomoravský 
kraj 20 let své existence a my chceme poděkovat 
všem, kdo o náš region dnes a denně pečují.  
Přidejte se i Vy.

poděkovat všem neobyčejným lidem 
#TAradost

www.neobycejnych20let.cz

KULTURA
na Vysočině

www.kr-vysocina.cz
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Blues Alive

Colours of Ostrava

Folkové prázdniny

Concentus Moraviae
Hudební festival Znojmo

JazzFestBrno

Letní Letná

MHF Lípa Musica

Moravský podzim

Respect

Struny podzimu

Svatováclavský hudební festival

Tanec Praha
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Přinášíme 
Vám 

svět umění
czaf.cz



Najděte si čas
číst své noviny

ještě
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Fotoohlédnutí za XXIV. ročníkem festivalu 
Concentus Moraviae
/ Images of the 24th Concentus Moraviae 
Festival
téma / theme 
Koncert národů / Concert of Nations

foto / photo / Jiří Sláma, Adam Dušek, Vojtěch Kába



5554 CONCENTUS MORAVIAE téma Domov můj / My home



5756 CONCENTUS MORAVIAE téma Domov můj / My home

Dramaturgie XXVI. ročníku festivalu 
Concentus Moraviae 
téma 
Hudba jako na dlani

27/5–24/6 2021

V červnu 2020 si chtěl festival Concentus Moraviae 
potřást rukou s publikem, s umělci a partnery  
na oslavu 25. narozenin. Dvacet pět let hudby, divu 
a krásy v úžasných městech jižní Moravy. Virus rozhodl 
jinak. Od března jsme si rukou už potřást nemohli.  
To však neznamenalo, že spojení bylo ztraceno. Hudba 
je stále v našich rukou. Stal se zázrak: kromě Händelova 
operního pasticcia Alessandro Severo se v dubnu 
2020 festivalovému týmu podařilo přesunout všechny 
ostatní koncerty na nové květnová a červnová data 
roku 2021. Kromě toho se jim na podzim roku 2020 
podařilo uspořádat další festival s crème de la crème 
českých umělců v oblasti staré hudby. Ano, „stará 
hudba“ je naživu a pokračuje dál, ať už tady virus je, 
nebo není. Guidonská ruka nás nadále povede  
do budoucnosti.

 
Ve středověku se ruka používala jako mnemotechnická 
pomůcka, která pomáhala zpěvákům zpívat z listu. 
Concentus Moraviae 2021 ji využívá jako symbol, 
který má pomoci divákům 21. století blíže poznat svět 
staré hudby. Není to jen bohatá historie, kterou tato 
hudba má, ale i její role, kterou může, měla by a bude 
hrát v budoucnosti. Z tohoto důvodu jsme pozvali 
ke spolupráci hned pět dramaturgů, pět prstů, které 

budou utvářet festival, tvarovat ruku mávající na 
všechny, kteří mají chuť odhalovat krásu a moudrost. 
Zároveň se tato ruka bude natahovat po budoucnosti. 
Těchto pět prstů je pět specialistů, kteří šíří radost 
ze staré hudby po celé Evropě a svým záběrem 
Evropu téměř pokrývají: organizátor a performer 
Jelle Dierickx, dva celosvětově respektovaní umělci 
a pravidelní hosté našeho festivalu Ital Andrea Marcon 
a Rakušan Pierre Pitzl, finský cellový virtuos ovládající 
zároveň hru  
na veškeré gambové předchůdce violoncella Markku 
Luolajan-Mikkola a Francouzka Carine Moretton, 
která jubilejní program obohatí svými téměř 
neomezenými znalostmi flétnového repertoáru všech 
období i národů.

 
Program bude skutečným ohňostrojem staré hudby, 
jehož zář zasahuje až do 21. století. Festival vstoupí 
do svého dalšího čtvrtstoletí s absolutní evropskou 
interpretační elitou věnujíci se renesanční a barokní 
hudbě, a stane se tak jednou z nejvýznamnějších 
evropských přehlídek staré hudby v roce 2021.

 
Rezidenční umělkyní bude fenomenální 
multiinstrumentalistka Anna Fusek.

 
Rozlučme se s minulostí, přivítejme budoucnost. 
Zamávejme jim.

 
Jelle Dierickx, dramaturg

XXVI. ročník festivalu

CONCENTUS 
MORAVIAE
27/5–24/6 2021

téma

Hudba jako 
na dlani festivalcm.cz
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NETRADiČNÍ pROHlÍDKY
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XXV. ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu 13 měst
25th International Music 
Festival of 13 Towns

CONCENTUS 
MORAVIAE
téma

Domov můj
Theme

My home 

11/9—29/10 2020
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Město Boskovice se rozkládá v severní části 
Jihomoravského kraje a je centrem mikroregionu 
Boskovicko. Je historickým a správním střediskem, 
městem škol a kulturních tradic. V Boskovicích 
najdete to, co jinde nemají – ojedinělé spojení 
hradu a zámku, jednu z nejzajímavějších 
židovských čtvrtí v České republice, unikátní 
empírové stavby a interiéry a Westernové 
městečko. Hrad, zámek, židovská čtvrť a kostely 
však nejsou jen svědky bohaté historie, 
ale každoročně   ožívají při pořádání mnoha 
kulturních a společenských akcí.

Jako městečko vystupují Boskovice 
v písemných pramenech od 2. poloviny 15. století. 
Městem byly Boskovice jistě již v polovině 
14. století. V 16. století zde vznikla i židovská 
osada, jež se v průběhu dalšího století stala 
jednou z nejvýznamnějších na Moravě. V letech 
1819–1826 přestavbou zrušeného kláštera vznikl 
empírový zámek. Boskovický erb – bílý hřeben 
o sedmi špicích na červeném štítě – je doložen 
z roku 1548.

Městská památková zóna Boskovice zahrnuje 
historické jádro města včetně náměstí, zámku, 
hradu, židovského ghetta se synagogou, 
rezidence, bývalého kláštera, skleníku, jízdárny. 

Romantická zřícenina goticko-renesančního 
hradu Boskovice pochází z přelomu 13. a 14. sto-
letí a v 18. století bylo šlechtické sídlo opuštěno. 
Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo 
hradního paláce nabízející impozantní výhled  
do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost 
představuje 26 metrů hluboká studna s dřevě-
ným šlapacím kolem.

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

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

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

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

Boskovice

24/9

www.boskovice.cz 
www.regionboskovicko.cz
www.kulturaboskovice.cz

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

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

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

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

The Boskovice Castle – the romantic 
ruins of a gothic-renaissance castle dating 
from the middle end of the 13th century. The 
aristocratic seat was abandoned in the 
18th century. Only the torso of the castle palace, 
which offers an impressive view of the local 
picturesque landscape, has been preserved 
from the originally massive structure. A point 
of technical interest is the 26-metre deep well 
driven by a wooden treadle. 

 

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

The Empire-style greenhouse at the château 
with glazed arcades and a circular pool was built 
in 1826–1829 on the site of the burnt-down sheep 
pens and it was designated for the cultivation 
of thermophilic plants. At present, it serves as 
a cultural and social centre. The Church of St. 
James with its 41 m high tower is located in the 
lower part of Masaryk Square. The first written 
mention comes from the end of the 14th century. 
A number of concerts are held at the church 
during the year.

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

The Town of Boskovice in collaboration with 
other local organizations has prepared a series of 
social and cultural events for the year 2020.
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Brno je inteligentní, duchem mladé město. 
Působí zde celá řada vysokých škol, jmenujme 
například Masarykovu univerzitu a Vysoké učení 
technické. Na všech univerzitách dohromady 
studuje téměř 90 000 studentů. S akademickou 
sférou je těsně propojena oblast vědy, výzkumu 
a inovací. Najdeme zde například špičkové 
vědecké centrum CEITEC nebo zábavní vědecký 
park VIDA. Právě v této oblasti je Brno v současné 
době na špici a patří k nejprogresivnějším 
centrům vědy a inovací ve střední Evropě.

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

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

Ještě víc ale Brno láká „klasické“ turisty ze 
všech koutů světa. Díky bohaté historii města 
zde lze nalézt stovky kulturních památek, většina 
z nich se nachází v historickém jádru. Jedna 
z nejznámějších památek, funkcionalistická vila 
Tugendhat, je zapsána na seznam světového 
dědictví UNESCO. Patří ke stěžejním dílům 
světové moderní architektury. Přímo v centru 
se nachází hrad a pevnost Špilberk, který byl 
založen ve 13. století. Jeho nedílnou součástí 
je obávaná věznice – kasematy – kde byli ještě za 
druhé světové války vězněni čeští vlastenci. Mezi 
další památky v Brně patří podzemí pod Zelným 
trhem, hotel Avion, katedrála svatého Petra 
a Pavla nebo Kounicovy koleje. 

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

V roce 2017 Síť kreativních měst UNESCO 
udělila Brnu prestižní titul „Kreativní město 
hudby“, a ocenila tak aktivity Brna na poli hudby, 
mimořádnou rozmanitost hudební nabídky  
i plány zařadit hudbu do rozvojových priorit města. 

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

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

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

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

Brno attracts “classical” tourists from all corners 
of the world, too. Thanks to the city’s rich history 
there are hundreds of cultural monuments, mostly 
in the historical centre. One of the most famous 
ones, the functionalist Tugendhat Villa, is included 
in the UNESCO World Heritage List. It is a magnum 
opus of international modern architecture. The 
Špilberk castle and fortress founded in the 13th 
century is situated in the very centre of the city. 
It includes a once formidable prison – casemates 
– where Czech patriots were imprisoned during 
World War II. Other monuments include the 
underground passages under Zelný trh, Avion 
hotel, St. Peter and Paul’s Cathedral or Kounic Halls 
of Residence. 

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

The prestigious label of UNESCO Creative City 
granted in 2017 recognises the activities of Brno in 
the field of music, the exceptional diversity of the 
music on offer here and the plans to incorporate 
music in the development priorities of the city 

The theatre tradition in the city reaches as far 
as the 17th century. In Zelný trh we can find the 
oldest theatre building in Central Europe, the 
Reduta theatre. Other theatres are, for example, 
Janáček Opera, Radost Puppet Theatre, Bolek 
Polívka Theatre or HaDivadlo. The repertoire of 
Brno theatres is vast and is being complemented 
by guest ensembles.
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Bystřice 
nad Pernštejnem

21/10
Rázovitým městem v jihovýchodním cípu 

Vysočiny je Bystřice nad Pernštejnem. Během 
osídlování tohoto kraje založil šlechtický rod erbu 
zubří hlavy, páni z Medlova, později z Pernštejna, 
své správní středisko na bystré vodě. Od ní se 
odvíjí jméno města, ve starých pramenech 
jmenované Říčka, místními obyvateli nazývané 
Bystřička. Počátky města spadají do 13. století 
a celá jeho středověká historie byla úzce spjata 
s nedalekým hradem Pernštejnem a jeho 
majiteli. 

Postupem staletí se Bystřice stala přirozeným 
střediskem oblasti a spádovým centrem obchodu, 
řemesel a posléze i průmyslu. K nejvýznamnějšímu 
mezníku v historii města patří rok 1580, kdy císař 
Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil jí nová 
privilegia. Město k této příležitosti dostalo nový 
znak: půlku zubří hlavy a půlku rozkřídleného orla  
ve zlatém poli. Ve druhé polovině 20. století byl 
rozvoj města spojen s rozmachem uranového 
průmyslu. 

Dnes se Bystřice stává poklidným městečkem 
na okraji Vysočiny, které se může stát velmi dob-
rým výchozím bodem pro poznávání této části 
země. Městu dominují především dva kostely. 
Původně raně gotický kostel sv. Vavřince ze  
13. století se nachází přímo na náměstí. Během 
své historie prošel několika přestavbami až  
do dnešní podoby v barokním slohu. Kostel  
sv. Trojice z roku 1615 patřil původně nekatolíkům, 
později převzal roli hřbitovního kostela. 

Další významnou architektonickou památkou 
na náměstí je budova bývalé radnice, kde dnes 
sídlí městské muzeum a turistické informační 
centrum. Letopočet 1809 na fasádě dokládá 
dobu vzniku radnice po spojení dvou starších 
budov. V letech 2003–2008 budova prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí a návštěvníkům nabízí 
řadu zajímavých expozic. K dalším zajímavostem 
náměstí patří kašna s plastikami sv. Cyrila 
a Metoděje, sloup se sochou Panny Marie 
a čtyřmi patrony města na podstavci. Ceněna je 

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

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

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

www.bystricenp.cz

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

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

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

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

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

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

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



6968 CONCENTUS MORAVIAE téma Domov můj / My home

Humpolec
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Humpolec, desetitisícové město mezi Prahou 

a Brnem, se mnohým vybavuje v souvislosti 
s legendární hláškou „Hliník se odstěhoval  
do Humpolce!“ z českého filmu Marečku, podejte 
mi pero! I když je město na svého fiktivního 
přistěhovalce hrdé – věnovalo mu pamětní desku 
a recesistické muzeum Hliníkárium – s jeho 
historií i současností je spojena řada skutečných 
osobností a zajímavostí, o nichž stojí za to vědět 
víc. Jmenujme například literáty Jana Zábranu 
a Ivana Martina Jirouse, světově proslulého 
antropologa Aleše Hrdličku nebo lékaře  
a spisovatele Františka Hamzu. Z památek  
a unikátních míst zmiňme třeba zříceninu hradu 
Orlík nad Humpolcem, kouzelnou čtvrt Zichpil  
se zachovalým skanzenem, kostel svatého 
Mikuláše či ceněné architektonické poklady, 
k nimž patří Gočárova vila, v jejímž sousedství  
se rozkládá park se symbolem svobody – 
bronzovou sochou Tomáše Garrigua Masaryka, 
která se v roce 2020, kdy by první československý 
prezident oslavil 170. narozeniny, dočkala obnovy, 
stejně jako park, jemuž dominuje.  

První písemná zpráva o Humpolci pochází 
z mladšího písemného falza, které se hlásí 
do roku 1219. Pro rozvoj města ve 13. století 
byl zásadní zájem o zlato a stříbro, které bylo 
možné získat těžbou a rýžováním. Pozůstatky 
této činnosti jsou patrné dodnes, a to v lokalitě 
takzvaných štůl pod hradem Orlík. Od roku 1597 
náleželo Humpolci právo vařit pivo vrchnosti, 
která zde v 18. století vybudovala pivovar 
v místech současného Rodinného pivovaru 
Bernard. Nejstarší podoba města pochází 
z přelomu 18. a 19. století. Specifikem Humpolce 
je fakt, že se v podstatě jednalo o dvojměstí 
– jednu část tvoří trojúhelníkovitá lokalita 
dnešního Horního a Dolního náměstí, druhou 
část pak velké čtvercové náměstí rozprostírající 
se západně – později nazývané jako České město. 
Právě tam si evangelíci v roce 1852 postavili školu, 
o dva roky později také faru, v roce 1862 kostel, 

ke kterému v roce 1891 přistavěli věž. Díky tomu, 
že Humpolec v 19. století proslul výrobou sukna, 
přezdívalo se mu Český Manchester. 

Výhodou je, že z centra města je to kousek  
do přírody. Z Horního náměstí se stačí vydat ulicí 
Hradská, kde pod základní školou začíná Naučná 
stezka Březina. O historii leccos vypoví židovský 
hřbitov, kde jsou pohřbeni například i předci 
hudebního skladatele Gustava Mahlera nebo 
spisovatele Franze Kafky. Do mírného kopce vede 
cesta na zříceninu hradu Orlík, jejíž turistickou 
atraktivitu umocňuje rozhledna, z níž je krásný 
výhled na okolí. Humpolecké Muzeum Dr. Aleše 
Hrdličky s pobočkami na Horním a Dolním 
náměstí je pojmenované po světoznámém 
antropologovi, rodákovi z Humpolce. Ten by 
v roce 2019 oslavil 150. narozeniny, a tak se nejen 
k této příležitosti obnovila celá antropologická 
expozice. V muzeu je možné zavítat i do dalších 
expozic: národopisné, expozice loutek, expozice 
Jak se žilo, jak se šilo nebo do expozice nazvané 
Peklo. Z budovy muzea na Horním náměstí 
je to kousek do kostela svatého Mikuláše, 
architektonicky i umělecky cenného chrámu 
s vyhlídkovou věží a s varhany z varhanářské 
dílny Kánský – Brachtl z Krnova, které v roce 2004 
věnoval humpolecký rodák Stanislav Kotyza  
se svou manželkou.

Pro Humpolec je typický bohatý spolkový 
život s dlouholetou tradicí a podporou města. 
K rozšíření nabídky v posledních letech přispívají 
i soukromé projekty, k nimž patří 8smička – zóna 
pro umění, Divadlo Za komínem nebo festival 
Letní Platforma, který se koná v nově obnoveném 
parku Stromovka. 

www.infohumpolec.cz
www.mesto-humpolec.cz

Humpolec is a city of ten thousand inhabitants 
situated between Prague and Brno. It is generally 
known for the legendary movie quote "Hliník 
has moved to Humpolec!" from the Czech 
film Marečku, podejte mi pero! (Marecek, pass 
me the pen!) Even a memorial plaque and 
a small museum called Hliníkárium have been 
dedicated to this movie character. Local people 
ale rightly proud of this imaginary inhabitant 
but Humpolec is also associated with a number 
of real personalities and attractions that are 
worth knowing more about. Let us mention, for 
example, the writers Jan Zábrana and Ivan Martin 
Jirous, the world-famous anthropologist Dr. Aleš 
Hrdlička or the doctor and writer František Hamza. 
Among the monuments and unique places we 
can mention the ruins of Orlík Castle, the old town 
quarter Zichpil with a well-preserved open-air 
museum, the St. Nicholas Church or highly-valued 
architectural treasures, including Gočár's Villa. 
The villa is situated next to the park with a symbol 
of freedom – a statue of the first Czechoslovak 
president Tomáš Garrigue Masaryk. The statue as 
well as the park was restored in 2020, in the year 
when the president Masaryk would celebrate his 
170th birthday.   

The first written mention of Humpolec dates 
from 1219. For the development of the town in the 
13th century, there was a significant interest in gold 
and silver, which could be obtained by mining and 
panning. The remains of this activity are still visible 
today in the drifts (so-called “Štůly”) below the Orlík 
castle. In 1597 Humpolec got the right to brew beer 
for the nobility and in the 18th century a brewery 
was built on the site of the current Bernard Family 
Brewery. The oldest form of the city dates from 
the turn of the 18th and 19th centuries. Originally 
Humpolec was situated on two towns. One part 
was a triangular location of today's Horní náměstí 
Square and Dolní náměstí Square, the other part 
was a large square extending to the west. Right 
there the Evangelicals built a school in 1852, a parish 

two years later and a church in 1862, to which they 
added a tower in 1891. Thanks to the production of 
cloth in the 19th century Humpolec got a nickname 
“the Czech Manchester”.

The center of Humpolec is conveniently located 
close to nature. Hradská Street leads from Horní 
náměstí Square to the primary school and from 
that point you can easily follow the Březina Nature 
Trail. The Jewish cemetery, where, for example, the 
ancestors of the composer Gustav Mahler or the 
writer Franz Kafka are buried, tells a lot about the 
history. A path leads up a gentle hill to the ruins of 
the Orlík castle with a nice lookout tower giving  
a beautiful view of the surroundings. 

Museum of Dr. Aleš Hrdlička was named after the 
world-famous anthropologist, a native of Humpolec. 
He would celebrate his 150th birthday in 2019, so not 
only on this occasion the entire anthropological 
exhibition was restored. In the museum it is also 
possible to visit other expositions: the ethnographic 
exposition, the puppet exposition, the exposition 
called “How people lived and how they sewed” or 
the exposition called “Hell”. 

Close to the museum there is the St. Nicholas 
Church, an architecturally and artistically valuable 
church with a lookout tower and organ from the 
organ workshop Kánský – Brachtl in Krnov. The 
organ was donated in 2004 by Stanislav Kotyza,  
a native of Humpolec, and his wife.

Humpolec has a rich cultural life with a long 
tradition and the support of the city. Private projects 
have also contributed to the expansion of the offer 
in recent years, including 8smička Art Gallery, Za 
komínem Theatre or Letní Platforma festival, which 
takes place in the newly renovated Stromovka park 
with a playground, café and places inviting to sit 
right on the grass.
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Hustopeče leží v samém centru jižní Moravy, 
v krajině zalité horkým sluncem, porostlé 
vinicemi a ovocnými sady, mezi nimiž vyniká 
rarita zdejších klimatických podmínek: 
mandloňové háje. Svou krásou uchvacují 
především brzy na jaře, v době plného květu. 

Hustopeče jsou městem bohatého kulturního 
a společenského dění a s nepřeberným 
množstvím vinných sklípků. Jsou oblíbeným 
místem turistů a cyklistů, kteří odtud vyráží 
na výlety a vyjížďky do okolí. Lákadlem je jim 
malebná krajina a přírodní zajímavosti s bohatým 
propletencem turistických tras. Dále od města 
jsou to Novomlýnské přehradní nádrže, CHKO 
Pálava, Lednicko-valtický areál s památkami 
UNESCO, či osobité vinařské vesničky v okolí.

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

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

Daří se zde nejen vínu, jednou ze zajímavostí 
jsou zdejší mandloňové sady, položené nejsever-
něji v Evropě. V roce 2012 byla uprostřed mandlo-
ňových hájů postavena turistická rozhledna.  
Z ní lze pozorovat malebné pohledy do krajiny. 
Celá přírodně chráněná oblast se nachází v blízkosti 
města a vybízí k vycházkám, vyjížďkám na koni, či  
na kole a celkově k odpočinku a relaxaci.

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

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

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

Po celý rok se ve městě koná mnoho kulturních, 
společenských a sportovních akcí. 

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

Hustopeče lies in the very centre of South 
Moravia, in countryside bathed in warm sunshine 
and strewn with vineyards and orchards, including 
almond groves, a rarity for the local climatic 
conditions. These areas are especially beautiful in 
spring, in the period when they are in full bloom. 

Hustopeče is a town of rich cultural and social 
events and a plentiful supply of wine cellars. It is 
a popular place for hikers and cyclists who use 
it as a starting point for trips and rides into the 
environs. Visitors are attracted by the picturesque 
landscape and natural points of interest with an 
extensive network of walking tracks. The Nový 
Mlýn Reservoirs, PLA Pálava, the Lednice-Valtice 
area with UNESCO monuments and the unique 
winemaking villages in the environs are located 
near the town.

A number of significant personalities are 
associated with the town of Hustopeče. The most 
significant of them includes the first Czechoslovak 
President T. G. Masaryk. His mother was born in the 
town and he spent his school years here with his 
parents. There are a number of memorial plaques, 
a monument and a teaching trail dedicated to 
him in the town. His parents are buried in the local 
cemetery and significant personalities who stop  in 
Hustopeče frequently visit their grave. 

Hustopeče was also often visited by the 
internationally renowned art nouveau painter, 
Alfons Mucha. He came to the town to visit 
his sister Anna who was married to Filip 
Kuber, a national revivalist for the local Czech 
minority and a publisher of newspapers and 
magazines. Alfons Mucha contributed drawings 
to the Hustopeče Czech periodicals and he held 
a magnificent exhibition in the town in 1898.

Not only grapes thrive here. One point of 
interest is the local almond groves which are the 
northernmost in Europe. In 2012, a hikers’ lookout 
tower offering picturesque views of the countryside 
was built in the middle of the almond groves. The 
entire protected area is located in the vicinity of the 

town and it offers options for walks, horse riding 
and cycling and for rest and relaxation in general.

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

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

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

Many cultural, social and sports events are held 
in the town throughout the year. 



7372 CONCENTUS MORAVIAE téma Domov můj / My home

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

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

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

Pokud jste unaveni výhledy a památkami, 
můžete se osvěžit sklenkou ivančického vína, 
protože Ivančice jsou jednou z nejseverněji 
položených vinařských obcí. To dává místnímu 
vínu nezaměnitelný charakter. Víno má město 

i ve znaku, kde na modrém poli jsou 3 zlaté vinné 
korbele.

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

Pokud se do Ivančic chystáte a hledáte vhodné 
datum, rozhodně bychom doporučovali směřovat 
Vaši návštěvu na květen. Nejen proto, že okolí 
Ivančic je obklopeno třešňovými sady, které 
v této době krásně kvetou, ale i proto, že v květnu 
se konají tradiční Slavnosti chřestu a vína. Jestliže 
patříte k milovníkům této, v Ivančicích již tradiční 
pochutiny, určitě si zde přijdete na své. Regionální 
restaurace přímo na náměstí nabízejí chřestové 
speciality, lze degustovat víno místních vinařů, celou 
akci provází bohatý kulturní program, program pro 
děti, řemeslný jarmark a kuchařské show.

Koncert festivalu Concentus Moraviae se  
v letošním roce odehraje v malebném kostelíku 
sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. 

Ivančice
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Ivančice is a historic town which long enjoyed 
the epithet “royal”. Geologically, it lies at the 
confluence of three rivers (the Jihlava, Oslava and 
Rokytná Rivers, which then continue as the Jihlava 
River), which gives the environs a picturesqueness 
which few areas in our republic can equal. 
Historically, it lies at the intersection of three trade 
routes. This has formed Ivančice both positively 
and negatively over the centuries and up to the 
present. The positive aspects of this intersection 
involve the fact that all of the caravans and 
merchants stopped in Ivančice and brought 
wealth to the town which manifested itself in the 
way the town flourished. Unfortunately, all of the 
troops and armies passing through Moravia and 
the Czech lands also stopped here.

The town is exceptional due to its historical 
tolerance towards individual religious groups. 
It was home to Christians, Protestants, Czech 
Brethren, Swiss Brethren, Jews and Habans, who 
gave the individual parts of the town their specific 
appearances which can still be admired today. 
The town is home to the place where the Bible 
of Kralice was created, a Jewish cemetery, 
monuments from the Habanian settlements 
and Christian monuments in the form of the town 
hall, the family home of Alphonse Mucha, the old 
Chapel of St. James which towers above the town 
or the interestingly placed Chapel of the Holy 
Trinity. 

The view of the town and the meanders 
of the picturesque River Jihlava can be enjoyed 
from two lookout points. One of them is the 
Alphonse Mucha Lookout Tower which is part of 
the nature park in Réna, a newly reconstructed 
venue for rest and relaxation. The second such 
place is the lookout pavilion on Okliky, which offers 
a comprehensive view of the town and the natural 
beauty in its environs.

If you are tired of views and monuments, you 
can refresh yourself with a glass of Ivančice wine, 
because Ivančice is one of the northernmost 

located winemaking municipalities in the world. 
This gives the local wine an unmistakeable 
character. Wine also features in its coat of arms 
where there are 3 gold wine cups on a blue field.

The best-known native of Ivančice in the Czech 
Republic is probably Vladimír Menšík, a brilliant 
actor and entertainer. The art nouveau artist, 
Alphonse Mucha, is an internationally renowned 
native of the town. Both of these natives have 
a permanent exhibition at the Alphonse Mucha 
Monument, which you can visit on weekdays and 
during the weekend. 

If you intend to come to Ivančice and are 
looking for a suitable date, we would definitely 
recommend that you time your visit for May. 
Not only because Ivančice is surrounded by cherry 
orchards which you will be able to enjoy at 
their best in that month, but also because the 
traditional asparagus celebrations will take place. 

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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Kroměříž je od nepaměti spjata s úrodnou 
hanáckou krajinou a mocí olomouckých 
biskupů. Kdykoliv sem zavítáte, obklopí vás 
neopakovatelná atmosféra. Před očima máte 
skvosty světového umění a architektury, kulturní 
i přírodní památky a unikátní sbírky. Historický 
odkaz se snoubí s nabídkou malebných hotelů  
a penzionů, kulturního, sportovního i turistického 
vyžití. Přesvědčte se na vlastní oči. 

Kroměříž se poprvé připomíná roku 1107. 
Na rozvoj města měli zásadní vliv olomoučtí 
biskupové a arcibiskupové. Kroměřížský zámek 
byl jejich letní rezidencí a stavitelské aktivity 
biskupů, zvláště po skončení třicetileté války  
v 17. století, přinesly městu velkorysou obnovu. 
Díky tomu dnes patří Kroměříž k předním 
historickým městům České republiky. Centrum 
Kroměříže bylo vyhlášeno v roce 1978 městskou 
památkovou rezervací. Komplex tvořený 
Arcibiskupským zámkem, Květnou a Podzámeckou 
zahradou byl vyhlášen v roce 1995 Národní 
kulturní památkou a v roce 1998 byl zapsán  
na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.

Arcibiskupský zámek je rozsáhlý raně barokní 
komplex knihoven, hudebního archivu, obrazárny 
a téměř 40 pokojů a sálů, z nichž většina  
je spojená s příběhy významných návštěvníků 
a událostí. Největším a jedním z nejkrásnějších 
rokokových sálů České republiky je sál Sněmovní. 
V revolučním roce 1848 byla právě sem přeložena 
z Vídně jednání říšského sněmu habsburské 
monarchie a Kroměříž se až do jara 1849 stala 
centrem evropského dění.

Podzámecká zahrada byla založena již v roce 
1509 a během několika staletí se proměnila 
ze zelinářské a ovocnářské zahrady na stylový 
krajinářský park. Zahrada o velkorysé rozloze 
64 ha vás uchvátí nejen výsadbou 200 druhů 
vzácných stromů z různých částí světa, ale  
i vodními prvky, rybníky a drobnou architekturou 
romantických staveb. Po celý rok slouží  

k zastavení, načerpání nových sil, potěšení, 
občerstvení a relaxaci.

Květná zahrada představuje vrcholné dílo 
evropského zahradního umění 17. století  
a přelomovou fázi vývoje mezi renesančními 
zahradami a italskými a francouzskými 
zahradami barokně klasicistního typu, jako  
je Versailles. Architektonická čistota a rozsah 
vytváří z Květné zahrady skvost, který nemá  
ve světě obdoby.

Kroměříž
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Kroměříž has always been associated with 
the fertile Hana landscape and the power of the 
Olomouc bishops. Whenever you come there, 
you will be surrounded by a unique atmosphere. 
Before your eyes, there are treasures of world art 
and architecture, cultural and natural monuments 
and unique collections. The historical legacy is 
combined with a range of picturesque hotels and 
guest houses, and cultural, sporting and tourist 
activities. See it with your own eyes.

Kroměříž was fi rst mentioned in 1107.  
The development of the town was signifi cantly infl 
uenced by the Olomouc bishops and archbishops. 
The Kroměříž Chateau was their summer 
residence, and the construction activities of the 
bishops, especially after the Thirty Years’ War in the 
17th century, brought about a major restoration. 
Thanks to this Kroměříž ranks among today’s 
prominent historic cities in the Czech Republic.  
The centre of Kroměříž was declared  
an Urban Monuments Preservation Area in 1978. 
The complex formed by the Archbishop’s Chateau, 
the Flower Garden and the Chateau Garden was 
declared a National Cultural Monument in 1995 
and a UNESCO World Heritage Site in 1998.

The Archbishop’s Chateau is a vast Early 
Baroque complex of libraries, a music archive,  
an art gallery and almost 40 rooms and halls, 
most of which are associated with the stories of 
important visitors and events. The Assembly Hall is 
the largest and one of the most beautiful Rococo 
halls in the Czech Republic. In the revolutionary 
year of 1848, the meetings of the Imperial Council 
of the Habsburg monarchy were transferred there 
from Vienna, and Kroměříž was thus the centre  
of European affairs until the spring of 1849.

Chateau Garden It was founded in 1509 and 
over the centu-ries has changed from a fruit and 
vegetable garden to a stylish landscaped park.  
The garden, with an area of 64 hectares, will 
captivate you not only with 200 kinds of rare trees 
from different parts of the world but also with 

its water features, ponds and small romantic 
buildings. Throughout the year, visitors can go 
there for pleasure, relaxation and refreshment.

The Flower garden – the Czech Versailles It is 
the crowning work of the European garden art 
of the 17th century and represents a ground-
breaking stage of development between Italian 
Renaissance gardens and French Baroque and 
Classicist gardens such as Versailles. Because of its 
architectural purity and scope, the Flower garden 
is a gem that is unparalleled in the world.
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První písemnou zmínku o Kuřimi najdete  
v listině vydané českým králem a markrabětem 
moravským Přemyslem Otakarem I., píše  
se v ní o placení desátek brněnskému kostelu 
sv. Petra a Pavla. Listina byla vydána při založení 
kuřimského kostela sv. Maří Magdaleny roku 
1226. Město je skvělým místem pro klidný život 
blízko přírody, místem, které kromě příjemného 
bydlení nabízí široké spektrum služeb, zábavy 
i vzdělávání. Nachází se 14 km severozápadně 
od Brna. Do oblasti zasahuje nejvýznamnější 
tektonický zlom České vysočiny – Boskovická 
brázda. Ta odděluje Hornosvrateckou vrchovinu 
na severozápadě od Bobravské a Drahanské.

Většina kuřimských pamětihodností  
je situována do historické části města, jedná 
se především o římskokatolický kostel sv. Maří 
Magdaleny, kapli Panny Marie, faru, blízký 
renesanční zámek. Z dalších kuřimských 
památek to jsou socha sv. Floriana na náměstí  
1. května a vodní kaple sv. Jana situovaná  
na úbočí Kuřimské hory. 

Kostel sv. Maří Magdaleny byl založen králem 
Přemyslem Otakarem I.  roku 1226 a postaven 
původně v románském slohu. Po vydrancování 
Švédy na konci třicetileté války byl kostel 
obnoven v letech 1766–1772 do současné 
podoby v pozdně barokním slohu. V roce 1998 
proběhla výměna věžní kopule za pomoci 
těžkotonážního jeřábu a do nové kopule byly 
instalovány elektronické věžní hodiny. V kostele 
se konají i varhanní a pěvecké koncerty. 

Historie kuřimské farnosti se datuje ke vzniku 
kostela a současná budova fary je stará více než 
200 let. Fara byla založena v roce 1226 a stavení 
bylo ještě roku 1806 ze dřeva. Naproti faře je 
umístěna kaple Panny Marie, která je vsazena 
do zdi pod kostelem. V současné době probíhá 
postupná celková rekonstrukce fary a díky 
zrekonstruování části prostor už slouží nejen 
farníkům pro setkávání, ale také široké veřejnosti, 
konají se zde příležitostně malé výstavy  
a komorní přednášky. 

Zámek Kuřim – šlechtické sídlo rodů pánů 
z Křižanova a později z Landeka se od roku 1547 
změnilo na sídlo správců zemských statků města 
Brna. Původní tvrz nestačila jejich potřebám, 
a proto byla přestavěna na renesanční zámek, 
který byl postupně využíván jako dívčí sirotčinec, 
následně ústav pro kojence a kojící matky. V roce 
1951 byla v budově zámku zřízena střední škola, 
která zde funguje až do současnosti.

Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého je zděná 
půlkruhovitá stavba, která se nachází na úpatí 
kopce Kuřimská hora. Ve spodní části kaple  
je výklenek, odkud vytéká pramen vody  
a v horní části je v nice umístěna socha sv. Jana 
Nepomuckého, kterou kryjí bohatě vyřezávaná 
dřevěná dvířka. Podle zdejší farní kroniky byla 
postavena roku 1722, ale některé současné 
prameny tvrdí, že to bylo až počátkem 19. století. 

Socha sv. Floriana stojí na dnešním náměstí 
1. května od konce 17. století. Původně stála 
před obecní radnicí, která však byla v roce 1968 
zbořena. Sv. Florian, patron hasičů, nyní hledí 
směrem k silnici a je zády obrácen k náměstí, 
v levé ruce má prapor a pravá ruka směřuje 
k hrudi. Na podstavci sochy je vytesaný reliéf 
hořícího města a šifrovaný pozlacený nápis 
v latině, který v překladu znamená: Svatý 
Floriáne, městečko kuřimské ochraňuj a zaslib.

Kuřim
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The first written record about Kuřim is mentioned 
in a deed issued by the Czech king and Moravian 
margrave Přemysl Otakar I. There is a part of the 
text about paying a tithe as a tax for the support  
of the Cathedral of St. Peter and Paul in Brno. 
The deed was created on the occasion of the 
establishment of Mary Magdalene Church  
in 1226. Nowadays Kuřim is a great place for  
a calm life near nature and offers it‘s residents 
huge possibilities for fun, culture and education. 
Kuřim is located 14 kilometers northwest of Brno. 
One of the famous tectonic breaks of Česká 
Vysočina named Boskovická brána encroaches 
on the area. Boskovická brána separates 
Hornosvratecká highlands northwest of Bobravská 
and Drahanská highlands.

Much of the sights in Kuřim are located in 
the historical part of the city. For exapmle, it 
is Romain catholic Mary Magdalene Church, 
Chapel of St. Mary, The Rectory Building and the 
nearby renaissance castle. Of other sights can be 
mentioned Statue of St. Florian in the square  
1. května. Another interesting sight on the Kuřim´s 
mountainside there is the Water Chapel of St. John.

The Mary Magdalene Church was founded 
by the Czech king and Moravian margrave 
Přemysl Otakar I. The church was originally built 
in Romanesque style. After devastating raids of 
Swedish soldiers at the end of The Thirty Years' 
War, the church was rebuilt between 1766 and 1772 
in late baroque style. This is the current view of the 
church building. In the year 1998, the tower dome 
was replaced by using a heavy duty crane. During 
the replacement of the old tower dome with the 
new one, an electronic tower clock was installed. 
The church often hosts organ and singing concerts.

The rectory Building is more than 200 years old 
building. The history of the parish in Kuřim begins 
by building The Mary Magdalene church. The 
rectory building was built in 1226.  Even in 1806 
construction of the building was wooden. Opposite 
the rectory building, there is the Chapel of St. Mary 

situated in the wall under the church. In present 
times reconstruction of the building is in progress. 
Parts of the building after reconstruction are used 
for Christian meetings, small exhibitions or lectures.

The Renaissance Castle was an aristocratic 
residence for the Lords of Křižanov House and 
later for the Lords of Ladek House. From the year 
1547 the castle was in the use of aristocrats from 
Brno. The original fortress building was rebuilt 
into the form of a Renaissance castle. The castle 
building was used as an orphanage for girls or 
infants home in the past. Since 1951 the building is 
occupied by high school.

The Water Chapel of sv. John of Nepomuk is a 
brick semicircular building located at the foot of 
the hill named Kuřimská hora. In the lower part of 
the chapel, there is a niche, from where a spring of 
water flows. In the upper part of the chapel there 
is a statue of St. John of Nepomuk.  The statue is 
hidden behind a wooden carved door. According 
to the local chronicle the water chapel was built in 
1722. Other sources of information claim that the 
water chapel was built at the beginning of the 19th 

century.
There is a statue of St. Florian in the 1. května 

square from the end of the 17th century. Originally 
the statue stood in front of the town hall but the 
building of the town hall was destroyed in 1968. 
Saint Florian is the patron saint of firefighters.  
Saint Florian on a statue looks on the road with 
his back to the square. He has a banner in his left 
hand and his right hand points to his chest. On the 
pedestal of the statue is carved relief of a burning 
city and an encrypted gilded inscription in Latin: 
Saint Florian city of Kuřim protect and promise.
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Kyjov je se svými téměř 12 tisíci obyvateli 
 největším městem a přirozeným kulturním  
správním centrem Kyjovska. Leží 50 km jihový-
chodně 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 vybudovattehdejší primátor 
města Václav st. Bzenecký. Zajímavostí, která je 
na radnici k vidění, je míra zapravená do pískov-
cového 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 ve-
řejná míra pouze v Novoměstské radnici v Praze, 
v Mělníku a v Kyjově. Radnice je v současnosti 
sídlem městského úřadu. 

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

Vyznavači aktivního odpočinku a cykloturistiky 
se mohou projet na kole jednou ze tří regionálních 
cyklostezek, které prochází územím Kyjovska, ty 
jsou součástí ucelené sítě značených cyklistických 
tras procházejících všemi vinařskými podoblastmi 
jižní Moravy a jejich okruhy jsou propojeny páteřní  
Moravskou vinnou stezkou. Milovníci vína jistě 
neopomenou navštívit některý z vinných sklepů, 
koštů či vinoték. V březnu zní Kyjovem Jarní zpívání.

K tradičním akcím patří na konci dubna a pak 
koncem května Stavění a Kácení máje. V srpnu 
ožívá město Kyjovskými letními slavnostmi, 
milovníci folku znají Žalmanův folkový Kyjov. 
V listopadu se můžete stát přímými aktéry 
Martinských hodů. Kromě dalších folklorních 
svátků a tradičních akcí je Kyjov i místem, kde se 
konají pravidelně koncerty klasické hudby v rámci 
festivalu Concentus Moraviae a mnohé další.

Věříme, že naše město na Vás zapůsobí svou 
přirozeností a dobrosrdečností svých obyvatela  
že ve Vás jeho návštěva zanechá spoustu 
pozitivních dojmů.

Kyjov
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With its 12 thousand inhabitants, Kyjov 
is the largest town and the natural cultural 
and administrative centre of the Kyjov area. It lies 
50 km to the southeast of Brno in a picturesque 
landscape featuring deforested downs with fields, 
gardens and vineyards. The forested peaks of the 
Kyjov Downs, the Ždánice Forest and Chřiby rise 
to the west and the north of the town. The oldest 
evidence of the settlement comes from the late 
Stone Age, while the first written record dates 
from 1126. The year 1548 is an important milestone 
as it was the year when the town was raised 
to the status of a royal town. 

The Kyjov square’s unique character is derived 
from the charming town hall which was built in 
the renaissance style by the town’s former Lord 
Mayor, Václav st. Bzenecký, in 1561–1562. A point of 
interest which can be seen on the town hall is the 
measure set in the sandstone portal immediately 
next to the town hall’s door. Its original location 
is now unknown due to the renovations of 
the renaissance façade. This involves an old 
prototype of a merchant’s measure. According to 
the available sources, such public measures are 
only to be found in the New Town Hall in Prague, 
in Mělník and in Kyjov. The town hall is currently the 
seat of the municipal authority.

Another dominant building of the square is 
the Church of the Assumption of the Virgin Mary 
and the early baroque Marian column. Palackého 
Street includes the oldest preserved building in 
the town, the renaissance château built in 1540 
and the home of the National History Museum 
since 1928, but also the Chapel of St. Joseph. 
Tourist destinations also include the set of modern 
architectural monuments dating from the 1st half 
of the 20th century.

Those who enjoy active relaxation and cycle 
tourism can travel along any of the three regional 
cycle trails which pass through the territory of the 
Kyjov area and which form part of the integrated 
network of marked cycle trails passing through all 

of the winegrowing sub-areas of South Moravia. 
The various tracks are interconnected by the main 
Moravian Wine Trail. Wine lovers will be sure to visit 
some of the wine cellars or wine bars.

We are sure that you will delight in the natural-
ness 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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Malebný městys s unikátním rozlehlým 
náměstím je mimořádnou urbanistickou perlou 
jižní Moravy.  Nepoměrně velký chrám Navštívení 
Panny Marie jen ukazuje na velkolepé plány 
rodu Serenyiů, který se výrazně podepsal na 
jeho tváři. Kromě zámku na ostrohu zde stojí 
budovy barokní radnice, panského hostince, 
fary a pivovaru a unikátní morový sloup od 
brněnského sochaře Mathiase Thomasbergera, 
který také vytvořil interiér kaple sv. Antonína 
Paduánského. Ojedinělostí je zámecká oranžerie 
spojená s původní hrnčírnou v bývalém 
zámeckém zahradnictví. Silnou atmosféru místa 
dotváří židovská čtvrť s čtvercovým náměstím, 
bývalým rabinátem, synagogou a tajuplným 
židovským hřbitovem. Příjemnou procházkou 
lze z Lomnice vyrazit stezkou Járy Cimrmana 
na nedaleký kopec Sýkoř. Po cestě je možné 
se zastavit na plahočinách, které popisují 
Cimrmanův vynález pětitaktního motoru.

Poprvé se o Lomnici zmiňuje v roce 1265 jako 
o staré osadě. Městečkem byla nazývána od 
roku 1504. Od 13. století patřila rozvětvenému 
rodu pánů z Lomnice, po nabytí panství 
uherským rodem Serenyiů v roce 1662 začala 
pro Lomnici éra zcela mimořádného rozkvětu. 
Serenyiové nechávají přestavět celý střed 
Lomnice – postavili budovu radnice, která byla 
dokončena již r. 1669. V témže roce začínají se 
stavbou raně barokního kostela – stavba byla 
dokončena r. 1882 po třinácti letech usilovné 
práce. Původní kostel byl zbořen a hřbitov, který 
byl u kostela, je přestěhován do západní části 
Lomnice. U něj je vystavěna kaple sv. Antonína 
Paduánského – stavba byla dokončena v r. 1670. 
V místě starého kostela je vybudován mariánský 
morový sloup, jako poděkování za to, že se do 
Lomnice nedostala morová nákaza – stavba byla 
dokončena v r. 1710.

O židovské komunitě v Lomnici nejsou žádné 
písemné zprávy, teprve počátkem 18. století 
hrabě Serenyi pozval do Lomnice větší skupinu 

židovský osadníků z nedalekých Lysic. Nechává 
pro ně vybudovat samostatnou židovskou 
čtvrť a ve 2. pol. 18. století byla postavena 
nejvýznamnější budova gheta – krásná synagoga 
v pozdně barokním slohu. 

Od r. 1965 má Lomnice další tři místní části 
bývalé obce Brusná, Řepka, Veselí. V říjnu r. 2006 
byl Lomnici navrácen statut městyse. 

Lomnice má základní školu, s tělocvičnou 
a bazénem, ale také ZUŠ a MŠ. Dlouhou dobu 
zde byly i dvě střední školy – Fortika, zaměřená 
na hotelnictví a turismus a SOU a SOŠ SČMSD 
s.r.o. Zámek 35, učební obor kadeřník, kuchař–
číšník a studijní obor sociální péče, který se dělí 
na sociálně-správní činnost nebo pečovatelská 
činnost. Seniorům slouží nově zřízený dům 
s pečovatelskou službou. V roce 2017 byl zámek 
vrácen původním majitelům, je ve správcovství 
rodiny Thienen-Adlerflycht, budoucí využití 
předpokládá částečné zpřístupnění pro veřejnost.  
Lomnice nabízí i kulturní vyžití: přírodní hřiště, 
dětské hřiště, sokolovna, krytý bazén, cyklotrasy, 
naučné stezky a další. Ve spolupráci s místními 
organizacemi jsou celoročně připravovány 
kulturní programy, např. místní hody, výstavy, 
zábavné programy pro děti, večírky a zájezdy pro 
seniory a jiné. 

Tradiční akce: Letní sborová dílna, Jízda 
elegance historických vozidel, Hody, Dny 
evropského dědictví. 

Lomnice

13/9
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A picturesque small town with a unique 
large square is an amazing urban gem in 
South Moravia. A disproportionally big church 
of the Visitation of Virgin Mary only shows the 
great plans of the Serenyi family that distinctly 
influenced its appearance. Apart from the chateau 
on the promontory, there are the buildings 
of the Baroque town hall, a manor inn and 
a unique plague column by the Brno sculpturer 
Mathias Thomasberger who also created the 
interior of St Anthony of Padua´s chapel. The 
chateau’s orangery is also unique and is connected 
with an original pottery in the former chateau 
garden centre. The powerful atmosphere of the 
place is intensified by the Jewish quarter with 
a square, rabbinate, synagogue and mysterious 
Jewish cemetary. A short walk from Lomnice 
following Jara Cimrman’s path leads to the nearby 
hill of Sýkoř. On the way you can stop at the 
trudges („plahočiny“) where Cimrman´s invention 
of a five-stroke engine is described. 

Lomnice was first mentioned in 1265 as an old 
village. It was called a small town in 1504. From the 
13th century it belonged to the Lords of Lomnice. 
After the Hungarian family of Serenyi took it over 
in 1662, the town underwent a massive boom. 
The Serenyis had the entire centre of Lomnice 
rebuilt. The building of the town hall was finished 
in 1669. In the same year the construction of the 
Early Baroque church started. It was finished 
after thirteen years of hard work – in 1682. The 
original church was destroyed and the adjacent 
churchyard was moved to a western part of 
Lomnice where the Chapel of St Anthony from 
Padua was built – it was finished in 1670. A plague 
column of the Virgin Mary was built in the place 
of the old church in 1710 as thanksgiving for 
protection of Lomnice against plague infection.

There are no written documents about the 
Jewish community in Lomnice. Count Serenyi 
invited a big group of Jewish settlers from nearby 
Lysice to Lomnice as late as the early 18th century. 

He had an separate Jewish neighbourhood built 
for them and the most important building of the 
ghetto was built in the 2nd half of the 18th century  
– a beautiful synagogue in the late Baroque style.

In 1975, the three villages of Brusná, Řepka and 
Veselí were connected with Lomnice. In October 
2006 the title of small town was returned to 
Lomnice.

Lomnice has a primary school with a gym and 
a swimming pool, art school and a kindergarten. 
For a long time, there were two secondary 
schools:  Fortika, focusing on hotel management 
and tourism; and the Vocational School, offering 
the vocational fields of hairdresser, cook-waiter 
and social care, which was divided into social-
administrative and care activities. In 2017 the 
chateau was returned to the original owners 
of the Thienen-Adlerflycht family. It is planned 
to be partly accessible for public. Lomnice also 
offers various leisure time activities, including 
a natural playground, a children’s playground, 
gym, an indoor pool, cycling tracks and nature 
trails. Various cultural programmes are regularly 
prepared every year, e.g. local folk feasts, 
exhibitions, entertainment for children, parties and 
organised trips for the elderly.

Traditional events: Summer Choir Workshop, 
Elegant Parade of Historical Vehicles, Feasts, Days 
of European Heritage.
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Městys Lysice se nachází na východním úpatí 
Českomoravské vysočiny asi 3 km západně od 
silnice Brno-Svitavy. Lysice leží v nadmořské 
výšce 366 m n. m. Počet obyvatel Lysic  
k 1. 1. 2020 byl 1877 obyvatel, výměra katastru činí 
670 ha. První písemná zmínka o Lysicích jako 
osadě je z roku 1308. Na městečko byly povýšeny 
v roce 1652 s právem pořádání čtyř trhů během 
roku. 

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

Budova základní školy byla postavena po 
2. světové válce v areálu zámecké obory podle 
projektu architekta Bohuslava Fuchse. Průměrně 
dochází do školy 520 dětí – z toho dvě třetiny jsou 
dojíždějící ze spádových obcí. V místě se nachází 
i mateřská škola, která má každoročně naplněnu 
svou kapacitu tj. 92 dětí.

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

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

Lysice
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www.lysice.cz
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The township of Lysice is located in the eastern 
foothills of the Czech-Moravian Highlands, about 
3 km to the west of the Brno-Svitavy road. Lysice 
lies at a height of 366 m above sea level. The 
number of inhabitants is 1901, while its cadastral 
area is 670 ha. The first written mention of Lysice 
as a settlement dates from 1308. It was raised to 
the status of a township with the right to hold four 
markets a year in 1652. 

The Rychvald Castle stood in the forest to 
the west of Lysice. The last mention of the castle 
dates from 1437. The seat of the Lysice estate 
was later based at a gothic water fortress which 
was gradually rebuilt as a spacious renaissance 
object. In 1960, the château passed to the 
administration of the National Heritage Institute 
and it was subsequently renovated. It is now used 
as a cultural monument. It houses a valuable 
collection of old weapons, paintings, porcelain, 
furniture and the library of the Austrian writer 
Marie Ebner-Eschenbach. The château facility is 
connected to the château game reserve which 
spreads out over hilly terrain in an area of 60 ha 
to the north of the château. The game reserve 
has been equipped with stylised fencing and up 
to 200 head of deer were bred there. The state 
château is not only a highly significant dominant 
tourist feature, but it is also a venue for a number 
of cultural and social events, of which some 
have a very long tradition. The most significant 
cultural events, which exceed the bounds of the 
municipality, include the traditional holding 
of two concerts within the framework of the 
Concentus Moraviae International Music Festival 
in association with the municipality.

The building of the primary school, designed 
by the architect Bohuslav Fuchs, was built in the 
area of the château game reserve after the 2nd 
World War. On average, the school is attended 
by 520 children – of that, two thirds commute 
from the surrounding municipalities. There is 
also a kindergarten there which manages to fill 
its capacity of 92 children every year.

The Parish Church of Saint Peter and Saint 
Paul dates from the 14th century. The first report 
dates from 1397. The rectory at the church 
dates from 1390. The significant dominant 
features of the town include the monument 
to the fallen from the 1st World War and the 
Marian Column in Liberation Square (náměstí 
Osvobození). The municipality’s largest 
companies include the Agricultural joint stock 
company which farms a total of 2076 ha of land. 
The municipality’s inhabitants usually commute 
to work. The main civic amenities include 
a shopping centre, a general practitioners’ surgery, 
a pharmacy, a post office, a savings bank branch, 
an outdoor swimming pool, a football ground, 
a skating rink and a number of small shops. 
The Sokolovna Hall, the library with its cultural 
room, the parish hall and the local restaurants 
all play a role in the municipality’s cultural, social 
and sports activities.



8584 CONCENTUS MORAVIAE téma Domov můj / My home

Mikulov, malebné město na jihu Moravy, nabízí 
jedinečné zážitky pro všechny vaše smysly.  
Vinařské centrum, kde se pěstování a zpracování 
hroznů rozvíjelo již od dob starých Římanů, 
leží na úpatí Pavlovských vrchů, přibližně 
250 kilometrů od Prahy. 

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

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

Mikulov klade velký důraz na odkaz k vlastním 
kořenům, ctí tradice, historii a umění, podporuje 
rozkvět v oblasti kulinářství a hýčká si vinice, ze 
kterých pochází vína té nejvyšší kvality. To vše 
také dotváří jedinečnou atmosféru oslav vína, 
jimž je tradičně zasvěcen druhý zářijový víkend.

Nenechte si proto ujít Pálavské vinobraní, 
které se koná od 10. do 12. září 2021. Těšit se 
můžete na historický průvod, řemeslnou 
i vinařskou tržnici, národopisné soubory, 
cimbálovou muziku i dechové hudby, koncerty 
hvězd české hudební scény, stánky s vínem, 
lahodným burčákem a gastronomickými 
specialitami nebo nedělní výstup na Svatý 
kopeček. Program nezapomíná ani na děti, pro 
ně je připravena řada her, soutěží a atrakcí.

 

Babí léto v Mikulově si můžete užít také 
ve vzduchu – v průběhu celého vinobraní  
se pořádají vyhlídkové lety vrtulníkem nad 
městem. Kromě Pálavského vinobraní nabízí 
město v druhé půli roku i další kulturní, 
společenské a vinařské akce:  
25.–27. 9. 2020 – Dny židovské kultury  
11.–15. 11. 2020 – Svatomartinský Mikulov v termínu 
29. 11.–24. 12. 2020 – Advent v Mikulově

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

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

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

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

Mikulov places great emphasis on the legacy 
of its roots, respects its traditions, history and 
art, supports the boom in the culinary arts, and 
boasts vineyards that produce wine of the very 
highest quality. All this goes towards putting the 
final touches to the unique atmosphere of its 
wine celebrations, to which the second 
week in September is traditionally devoted.  
So don’t miss the Pálava Grape Harvest Festival. 

You can look forward to a torch show, a historical 
parade, a craft and wine market, ethnographic 
groups, cimbalom music and brass bands, 
concerts by some of the biggest stars from the 
Czech music scene, stands offering wine, delicious 
young wine and gastronomic specialities, 
or a Sunday climb to the top of Holy Hill. 
There’s plenty on the programme for children too, 
such as a number of games, competitions and 
attractions. You can also enjoy the Indian summer 
in Mikulov from the air – sightseeing flights over 
the town in a helicopter are available throughout 
the entire grape harvest. 

Unforgettable experiences are also offered by 
a number of other cultural, social and wine events, 
in addition to the Pálava Grape Harvest Festival.
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Přijíždíte-li od Ivančic, rozprostře se vlevo pod 
vámi půvabné městečko Moravský Krumlov, ležící 
v Oslavanské brázdě, v meandru řeky Rokytné. 
Město je vzdáleno od Brna třicet a od rakouských 
hranic čtyřicet kilometrů. V současné době má 
asi šest tisíc obyvatel. 

První písemná zmínka o Moravském Krumlově 
pochází z roku 1279. Bohaté archeologické nálezy 
však dokládají kontinuální osídlení regionu  
od pravěku. Významnou kapitolou v dějinách 
města byla éra pánů z Lipé. V 2. polovině  
16. století byl původní středověký hrad přestavěn 
italským stavitelem Leonardem Gardem di 
Bisono na dvoupatrový arkádový zámek, coby 
skvost zaalpské renesance a unikát české 
renesanční architektury. Následně po bitvě na 
Bílé hoře se stal Moravský Krumlov sídelním 
městem knížecího rodu z Lichtenštejnů. Ti se zde 
neúspěšně pokusili založit samostatné knížectví 
Liechtenstein. 

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

Z významných osobností českých dějin  
je spojen s Moravským Krumlovem hejtman 
táboritů Bohuslav ze Švamberka; v roce 1537 zde 
působil jako osobní lékař Jana III. z Lipé slavný 
lékař Theophrastus Bombastus z Hohenheimu, 
zv. Paracelsus. Roku 1571 zemřel v Moravském 
Krumlově při vizitaci biskup Jednoty bratrské Jan 
Blahoslav. Osvětová činnost českého živlu  
ve městě je spjata se spolkem Matice školská 
a jeho významnou osobností MUDr. Mořicem 
Odstrčilem. Díky němu byla v roce 1887 založena 
první česká měšťanská škola. 

Historický znak města vypovídá o hlavních 
vládnoucích rodech na Krumlově – pánech  
z Kravař, pánech z Lipé a pánech z Lichtenštejna. 
Z památek se připomíná nejstarší zachovaná 
stavba na náměstí, tzv. Knížecí dům, jehož dnešní 
podoba je z přelomu 16. a 17. století. Dnes je 
v tomto honosném městském paláci umístěno 
muzeum a galerie. Významné sakrální stavby 
představují farní kostel Všech svatých,  klášterní 
kostel sv. Bartoloměje s bývalým klášterem, 
kde je dnes Městský úřad, a kostel sv. Vavřince 
v městské části Rakšice. Nad městem se tyčí 
barokní kaple sv. Floriána, patrona města, z konce 
17. století. Památkami nadregionálního  významu 
jsou židovský hřbitov a hrobka místní větve 
rodu Lichtenštejnů.

Město navazuje na staré a vytváří nové 
kulturní tradice. Velmi aktivní je místní pěvecký 
sbor,  bohatá je divadelní i koncertní činnost, 
výstavnictví galerie Knížecí dům, pořádání 
rockového  festivalu Vrabčák a festivalu africké 
hudby D jembee marathon. Město je zároveň 
součástí festivalů Hudební slavnosti a Concentus 
Moraviae.
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Moravský 
Krumlov

www.mkrumlov.cz
www.dokrumlova.cz
www.meksmk.cz

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

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

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

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

originally gothic and have undergone baroque 
renovations. The chapel dating from 1697, which 
is consecrated to Saint Florian, also comes from 
the baroque period. The Jewish cemetery is 
a monument of international significance.

The town continues its old cultural traditions, 
while at the same time also establishing new ones. 
The Bezgest amateur theatre company is very 
active, while the performances of choirs and the 
abundant exhibiting activities of the Gallery in the 
Princely House have become traditions a festival 
called Sparrow.

Moravský Krumlov also has beautiful environs. 
A teaching trail with twelve stations leads 
through the “Krumlovsko-rokytenské slepence” 
Nature Reserve. Nearby Řeznovice is home to 
a Romanesque church dating from the 11th century, 
while the ruins of the Templštejn castle are located 
near Jamolice. The entire region is a wine-growing 
area. 

This small town with its activities and environs 
has become a natural centre for the northern part 
of the Znojmo Region from an administrative point 
of view (a municipality with extended jurisdiction), 
but also from the point of view of education (five 
schools with almost two thousand pupils and 
students!), culture, industry, commerce and sport.
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Na malebných březích dolního toku řeky 
Oslavy, na úpatí Vysočiny, 40 km od Brna leží 
malé město Náměšť nad Oslavou.

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

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

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

www.namestnosl.cz
www.zamek-namest.cz

On the picturesque banks of the lower Oslava, 
40 km from Brno, there is the small town 
of Náměšť nad Oslavou. 

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

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

He had gifted musicians educated in Vienna, 
which meant that there was hardly any 

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

Monumentální hrad Pernštejn, nekorunovaný 
král moravských hradů, se tyčí na zalesněné 
ostrožně nedaleko městečka Nedvědice na 
východním okraji Českomoravské vrchoviny.

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

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

Zhoršující se ekonomická situace Pernštejnů 
ve 2. polovině 16. století však znamenala nejen 
konec stavební činnosti, ale v roce 1596 donutila 

vnuka Jana Bohatého k prodeji samotného hradu 
i panství. Tento prodej jako by předznamenal 
konec pernštejnského rodu samotného, který 
vymřel po meči roku 1631 osobou Vratislava 
Eusebia.

V době třicetileté války, když patřil hrad 
Pavlu Kryštofu z Liechtesteina-Castelcornu, 
odolal v roce 1645 jako jeden z mála švédskému 
obléhání. Další majitelé, Stockhammerové, 
Schroefflové a Mittrowští, upravili některé 
hradní místnosti a doplnili středověkou 
pevnost o romantický park, rozkládající se na 
jihozápadním hradním svahu. Vnější podoba 
hradu se až na snížení patra hranolové věže 
v podstatě nezměnila. Nerealizován zůstal i návrh 
na regotizaci hradu architekta Augusta Prokopa 
z konce 19. století. Hrad Pernštejn si tak až do 
dnešní doby jako jeden z mála historických 
objektů zachoval svou pozdně gotickou a raně 
renesanční podobu.

www.hrad-pernstejn.eu

The monumental Pernštejn Castle, the 
uncrowned king of Moravian castles, rises on 
a forested promontory near the town of Nedvědice, 
on the eastern edge of the Czech-Moravian 
Highlands.

The first written mention of Pernštejn Castle 
dates from 1285. It had been built shortly before 
that by the Lords of the South-Moravian House of 
Medlov, who later changed their name to the Lords 
of Pernstein according to the name of their seat. 
According to legend, the patriarch of the family, 
Věňava the Charcoal Burner, caught a mighty 
aurochs which was living in the surrounding 
forests. He threaded a willow rod through the 
animal’s nostrils and brought the live animal 
before the king, whereupon he cut off its head 
with his axe. As a reward for this heroic act, the 
king raised him to the aristocracy, gave him the 
land where he had previously burnt his charcoal 
as a fiefdom and assigned him a coat-of-arms 
with an aurochs head with a willow rod through its 
nostrils.

The original 13th century castle with a “bergfrit” 
layout was not particularly large. Its position was 
influenced by the steep cliff on which it was built. 
The castle’s current appearance is the result 
of a number of renovations which gradually 
transformed the austere castle into a magnificent 
lordly seat which in no way lost its defensive 
abilities. After 300 years, its owners, the Lords 
of Pernstein, extended and modified the castle 
and it served as the main seat of the House of 
Pernstein for approximately 200 years. Despite the 
fact that the Lords of Pernstein eventually acquired 
and inhabited much more comfortable seats 
(for example, the chateaux in Prostějov, Tovačov, 
Pardubice and Litomyšl or today’s Lobkowicz 
Palace in Prague Castle) and that they belonged 
to the richest and most influential aristocratic 
house in the Czech Republic at the turn of the 
15th and 16th centuries, the members of this house 
maintained a special relationship with Pernštejn 

Castle, the cradle of their line. This is documented 
by the words which John the Rich said to his sons 
on his death bed in 1548: “Never allow Pernštejn 
to be sold, but let building always continue there. 
And when there is nothing left to build, knock 
something down and build something new in its 
place..”.

However, the worsening economic situation of 
the House of Pernstein in the 2nd half of the 16th 
century not only meant the end of any building 
activities, but it also forced the grandson of John 
the Rich to sell the castle and the estate in 1596. It 
was as if this sale augured the end of the House 
of Pernstein itself, as it died out when Vratislav 
Eusebius was killed by the sword in 1631.

During the period of the Thirty Years War, 
when the castle was owned by Paul Christopher 
of Liechtenstein-Castelcorn, it was one of the 
few fortresses to resist the Swedish besiegers in 
1645. Other owners, the Stockhammer, Schroeffl 
and Mittrow families, modified some castle 
rooms and supplemented the medieval fortress 
with a romantic park stretching out on the 
castle’s southwest slope. The castle’s external 
appearance has remained more or less 
unchanged, with the exception of the lowering 
of the floor of the square tower. The plan for the 
re-gothification of the castle drawn up by the 
architect August Prokop dating from the end of 
the 19th century was also never realised. Pernštejn 
Castle is therefore one of but a few historical 
buildings which have preserved their late gothic 
and early renaissance appearance.



9392 CONCENTUS MORAVIAE téma Domov můj / My home

Zveme vás do města jiřin a kamélií –  
do Rájce-Jestřebí. Město zasazené doprostřed 
krásné krajiny vybízí k příjemným procházkám 
a prohlídkám historických objektů. Rájec-Jestřebí 
leží v romantickém údolí, na obou březích řeky 
Svitavy na železniční trati mezi Brnem a Českou 
Třebovou. Leží v blízkosti Moravského krasu,  
od města vzdáleného 11 km. Město má přes  
3 600 obyvatel.

Zmínka o Rájci se poprvé objevuje ve Zdíkově 
listině ze čtyřicátých let 12. století. Ve středověku 
jsou v Rájci doloženy dvě tvrze, z nichž jedna,  
jež stávala na kopci Hradisko, zcela zanikla, 
zatímco druhá, nacházející se v bezprostřední 
blízkosti nynějšího zámku, byla kolem r. 1500 
upravena v nové pozdně gotické sídlo, a nakonec 
kolem r. 1570 velkoryse přestavěna na renesanční  
zámek. Ten r. 1756 vyhořel a zakrátko byl zbourán 
při stavbě současného zámku.  Rokokově-
klasicistní zámek byl postaven ve francouzském 
stylu v letech 1763–1769  starohrabětem 
Antonínem Karlem Salmem. Dnes mohou turisté 
navštívit rájecký zámek, zámecký park a také 
obdivovat vzácné kamélie, jejichž unikátní sbírka 
je soustředěna v zámeckém skleníku.

V hlavním sále zámku se odedávna konaly 
hudební produkce a také dnes se zde pořádají 
slavnostní koncerty. Hostovala zde naše 
i zahraniční hudební uskupení. Přepychově 
vybavené interiéry zámku zdobí sbírka obrazů, 
obsahující díla evropských mistrů 16. – 19. století. 
Z bohatých zámeckých sbírek vyniká rozsáhlá 
kolekce orientálního porcelánu a bezmála 60 000 
svazků z empírové knihovny.

V prostorách zámecké kaple jsou umístěny 
kamenné náhrobky, které sem byly přeneseny 
z farního kostela.

Ve městě najdete knihovnu s výstavní síní, 
informační centrum, nově zrekonstruované 
 Kulturní centrum – sokolovnu, základní  
a mateřskou školu a gymnázium. 

První záznam o rájeckém kostele pochází 
z roku 1350 a do současné podoby byl přestavěn 
v roce 1699 hrabětem Kristiánem z Roggendorfu. 

Jestřebí bylo spojeno s Rájcem r. 1960, ale první 
zmínka o něm pochází již z r. 1371. Nachází se zde 
kaple sv. Anny, která byla vystavěna v roce 1866. 
V městských částech Holešín a Karolín, které byly 
integrovány k městu Rájec-Jestřebí v r. 1980, se 
pak nacházejí další kapličky.
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Rájec-Jestřebí
www.rajecjestrebi.cz
www.zamekrajec.cz

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

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

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

The town has a library with an exhibition 
hall, a recently renovated Sokol hall – culture 
centre, a primary school and a grammar school. 
The school building was opened in 1908. The first 
records of the Rájec church date from 1350 and it 
was given its current appearance in 1699 by Count 
Roggendorf. The Chapel of Saint Anne in Jestřebí 
was built in 1866 and the unique belfry dates from 

1813, which is documented by the year stamped on 
the bell. Further chapels are located in the town 
suburbs of Holešín and Karolín. 
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Město Slavkov u Brna, proslulé díky Bitvě 
tří císařů z 2. prosince 1805 a ve světe známé 
pod názvem Austerlitz, se rozkládá na pravém 
břehu říčky Litavy, v kotlině na úpatí Chřibů. 
Nejstarší písemná zmínka o městě se objevuje 
v listině krále Václava I. z roku 1237. V roce 1416 
pak král Václav IV. udělil tomuto městu pečeť 
a znak, jenž je nejstarším znakovým privilegiem 
v českých zemích.

Dominantou města je barokní zámek, jehož 
stavbu navrhl na konci 17. století italský architekt 
Domenico Martinelli z Luccy pro moravský rod 
Kouniců. Interiéry zámku jsou bohatě vyzdobené 
štukovou a freskovou výzdobou a sochařskými 
prvky. Mezi nejkrásnější místnosti prohlídkové 
trasy patří Sál předků, Rubensův sál, Divadelní 
sál nebo kaple sv. Kříže. Zcela výjimečným 
interiérovým prostorem zámku je centrální oválný 
sál, dnes zvaný Historický, kde bylo dne 6. prosince 
1805 po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi 
Francií a Rakouskem. Zámek Slavkov – Austerlitz 
je zapsán v seznamu Národních kulturních 
památek a je zařazen do projektu Top výletní 
cíle jižní Moravy a návštěvníci si mohou vybrat 
ze dvou prohlídkových tras interiérů či prohlídky 
podzemí.

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

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

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

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

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

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

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

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

Further buildings, which can be seen when 
walking through the town, form an integral part 
of the history of Slavkov. The northern side of the 
square is enclosed by the classicist Church of the 
Resurrection of the Lord by Ferdinand Hetzendorf 
of Hohenburg built in 1786–1789. This involves 
a technically demanding structure built in swampy 
terrain on oak piles. The renaissance town hall 
dating from 1592 still includes the former town 
magistrate’s jail with in its wall. The baroque Chapel 
of Saint John the Baptist dating from 1743 and the 

building of the former hospital are incorporated in 
the urbanistic unit of the cemetery. The family tomb 
of the House of Kounic is located under this chapel. 
The most significant member of this aristocratic 
house, Václav Antonín Kounic. One of the oldest 
buildings in Slavkov is the Manor House, the core 
of which dates from the 16th century. A number of 
period portals and reveals have been preserved on 
the ground floor and in the cellar.

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

Slavkov, a town with six thousand inhabitants, 
offers visitors numerous opportunities for cultural, 
social and sports activities.
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Tišnov leží na jihovýchodním okraji Česko-
moravské vrchoviny v údolí řeky Svratky pod 
majestátní horou Květnicí. Město, vzdálené 20 
km od Brna, má rozlohu 1716  ha a ke k 1. 1. 2020  
9 158 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 v letech 1855–1868  
a 1896–1960 (s přerušením v letech druhé světové 
války) byl také politickým okresem.  
Od 1. 1. 2003 je obcí s rozšířenou působností. 

Historickými dominantami města jsou kostel  
sv. Václava s charakteristickou věží a radnice. Farní 
chrám je původně gotická stavba, která po barokní 
přestavbě dostala konečnou podobu v letech 
1838–1841. Radnice na náměstí Míru byla postavena 
v romantizujícím historickém slohu v letech 
1905–1906 na místě původní barokní radniční 
budovy. Sgrafitové výzdoby, které byly v roce 2010 
restaurovány, na ní zachycují události z historie 
města. Jejich autorem je Jano Kőhler. Z dalších 
památek zaujme mariánský sloup na Komenského 
náměstí a barokní domy v historickém centru. 
Jeden z nich, tzv. Müllerův dům, byl za přispění 
grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
prostřednictvím Finančního mechanismu EHP 
kompletně rekonstruován a na jaře roku 2011 
v něm zahájilo svůj provoz Muzeum města Tišnova 
se stálou expozicí věnující se historii a přírodě 

Tišnova a okolí a řadou tematických výstav, 
přednášek a koncertů. Z moderní zástavby stojí za 
pozornost několik secesních vil a funkcionalistická 
stavba Komerční banky. Za pozornost stojí 
Jamborův dům na Brněnské ulici, kde více než 
třicet let žil a tvořil Josef Jambor, malíř Vysočiny 
a čestný občan Tišnova. V současné době 
v domě sídlí výstavní síň pro krátkodobé výstavy 
a pohledový celek s ním vytváří 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, 
workoutové hřiště atd. Důležitou roli hrají také 
sportovní areály u obou základních škol a činnost 
střediska volného času Inspiro. Turisticky 
atraktivní krajině v bezprostředním okolí města 
vévodí zděná rozhledna, která stojí od roku 
2003 na kopci Klucanina na místě původní 
dřevěné rozhledny ze 30. let 20. století. Protilehlá 
hora Květnice je významnou mineralogickou 
a botanickou lokalitou, navíc s četnými krasovými 
jevy, zejména veřejnosti běžně nepřístupnou 
unikátní Královou jeskyní. Pravidelně dvakrát  
do roka se do Tišnova soustředí pozornost 
sběratelů minerálů z celého světa v době konání 
jarní a podzimní mezinárodní burzy. Město Tišnov 
je jedním z pořadatelů 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.
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Tišnov
www.tisnov.cz 
www.tisnov.info
www.tisnovsko.com

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 9,158 inhabitants 
as of 1. 1. 2020. It is the gateway to the attractive 
landscape of the Svratka Highlands.

The first written mention of the town dates 
from 1233 and it is associated with the fate of the 
Porta Coeli Cistercian Convent, established by 
the Bohemian Queen Constance. The general 
development of the town was interrupted 
in the past by wartime events, especially during 
the Hussite Wars and the period of the Thirty Years 
War. Destructive fires also caused huge amounts 
of damage. Tišnov became a town in 1788 after the 
establishment of a regulated municipal authority.

The dominant historical features of the town are 
the Church of St. Wenceslas with its characteristic 
tower and the Town Hall. The parish church is 
an originally gothic building which received its 
final appearance in 1838–1841 after baroque 
renovations. The Town Hall on the Peace Square 
(náměstí Míru) was built in a romanticising 
historical style in 1905–1906 on the site of the 
original baroque town hall building. The sgraffito 
decorations on it which were restored in 2010, 
depict events from the town’s history. They are 
the work of Jano Köhler. Of the town’s many 
monuments, the Marian column on Comenius 
Square (Komenské náměstí) and the baroque 
buildings in the historical centre are perhaps the 
most attractive. Of the modern buildings, several 
of the art nouveau villas and the functionalist 
building of the Komerční banka are especially 
worthy of attention. The centre of the current 
cultural life is the Jambor Centre (Jamborův dům) 
in Brněnská Street with a permanent gallery of 
paintings by the painter of Vysočina and honorary 
citizen of Tišnov, Josef Jambor, and an exhibition 
hall for short-term exhibitions, with which the 
newly built town library dating from 2005 forms  
a visual unit.

The social and sports activities of the current 
inhabitants and visitors to the Town are served by 
the “sokolovna” with its adjoining modern sports 
hall, the building of the town cultural centre in 
Mlýnská Street, the cinema, the summer cinema, 
the outdoor swimming pool, the tennis courts, 
including the inflatable hall and the football 
ground at Ostrovec, the automobile club, the 
shooting range, the workout park and so on. 
The sports facilities at both primary schools 
and the activities of the Children and Young 
Person’s Home also play an important role. The 
attractive landscape in the immediate vicinity of 
the town is dominated by a brick lookout tower 
which has stood on the site of an original wooden 
lookout tower dating from the 1920s on the 
Klucanina hill since 2003. Mount Květnice, which 
lies opposite this hill, is a significant mineralogical 
and botanical locality with numerous beautiful 
areas, especially the unique Royal Cave (Králova 
jeskyně) which is not usually accessible to the 
public. The attention of mineral collectors from 
all over the world regularly falls on Tišnov twice 
a year during the period of the spring and autumn 
international mineral exchanges. The Town of 
Tišnov is one of the venues for the Concentus 
Moraviae Festival, within the framework of which 
concerts by leading domestic and international 
performers enrich the cultural life of the town in 
the summer months. Further traditions include 
the June Music Festivities and the Saint Wenceslas 
Feast at the end of September.
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Třebíč je rozložena na obou březích řeky  
Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města 
i celého třebíčského okresu. Obklopuje ji 
příroda charakteristická pro Českomoravskou 
vrchovinu. Za dlouhá staletí své existence se 
Třebíč stala důležitým hospodářským, správním, 
politickým i kulturním těžištěm jihozápadní 
Moravy. Její počátky sahají až k roku 1101, kdy 
zde moravská údělná knížata Oldřich Brněnský 
a Litold Znojemský založila v tzv. Třebečském lese 
benediktinský klášter. Kolem poloviny 13. století 
(pravděpodobně v letech 1240–1260) přistoupil 
benediktinský konvent ke stavbě nové klášterní 
budovy a pozoruhodné románsko-gotické 
baziliky, která dnes nese jméno sv. Prokopa. Pod 
klášterem vzniklo podél obou břehů řeky Jihlavy 
středisko řemesel a obchodu, jemuž v roce 1335 
udělil Karel IV., tehdy ještě markrabě moravský, 
spolu se svým otcem Janem Lucemburským 
městská privilegia. Postupnou přeměnou 
bývalého benediktinského kláštera v okázalé 
panské sídlo vznikla  dnešní podoba třebíčského 
zámku, ve kterém sídlí  Muzeum Vysočiny Třebíč.

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

Židovská čtvrť se 123 domy je z urbanistického 
i historického hlediska evropským unikátem. První 
zmínka o židovském osídlení pochází z roku 1338, 
druhá světová válka však znamenala násilný konec 
třebíčských Židů. Za zhlédnutí stojí především 
Zadní synagoga z roku 1669 s jedinečnou barokní 
výmalbou a dům Seligmanna Bauera postavený 
v roce 1798. 

Židovský hřbitov, čítající na tři tisíce náhrobků, 

patří k největším a k nejlépe zachovaným 
v republice. Podle dosavadních poznatků je 
nejstarší židovský náhrobek datován k roku 1625.

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

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

Třebíč žije intenzívním kulturním životem. 
Na hudební a divadelní tradice navazuje celá 
řada každoročně pořádaných kulturních 
akcí,  festivalů a městských slavností. K těm 
nejvýznamnějším patří Třebíčské loutkářské 
jaro, přehlídka profesionálních divadel s názvem 
Festival divadla 2-3-4, festival Jeden svět, festival 
Concentus Moraviae, Oživené židovské město, 
Slavnosti tří kápí, Šamajim, Třebíčský operní 
 estival, Bramborobraní, Svatomartinské  
slavnosti ad.
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Třebíč
www.trebic.cz
www.mkstrebic.cz
www.visittrebic.cz

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 and the House of 

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

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

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

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

Třebíč has lived an intensive cultural life. A large 
range of annually organised cultural events, 
festivals and town celebrations have arisen from 
these theatrical and musical traditions. The most 
significant include the Třebíč Puppet Spring, the 
event for professional theatre groups known as the 
2-3-4 Theatre Festival, the One World Festival, the 
Concentus Moraviae Festival, the Revived Jewish 
Quarter, the Three Cowls Celebrations (Slavnosti 
tří kápí), Shamayim, the Třebíč Opera Festival, 
the Potato Harvest Festival, St. Martin's Day, etc.
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Město Valtice s 3600 obyvateli leží při hranici 
s Rakouskem – na půli cesty mezi Brnem 
(70 km) a Vídní (70 km). První písemná zmínka 
o 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 zlacenýmištukami a nástropními 
malbami, je zde významnásbírka středoevropského 
barokního malířství. Pozoruhodná je i zámecká 
kaple – dle odborníků jeden z nejkrásnějších 
interiérů středoevropského baroka. V areálu zámku 
je po rekonstrukci v provozu divadlo a jízdárna – dva 
jevištní prostory o celkové kapacitě cca tisíc diváků. 
Z těchto objektů vzniklo Národní centrum divadla 
a tance.

Druhou historicky nejvýznamnější stavbou je 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stavbu 
raně barokní stavby z let 1631–1671 zahájil italský 
architekt G. G. Tencalla, dokončil ji brněnský 
stavitel O. Erna. Obraz Nanebevzetí Panny Marie 
na hlavním oltáři je kopií obrazu P. P. Rubense, 
menší obraz nad ním je Rubensovým originálem 
– představuje Nejsvětější Trojici. V kostele se 
nacházejí vzácné barokní varhany z poloviny 
18. století od tehdejšího nejvýznamnějšího 
vídeňského varhanáře Johanna Henckeho. Jsou 

využívány i ke koncertním účelům. Na náměstí 
jsou dvě muzea: Národní zemědělské muzeum 
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).

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. V Salonu 
vín ČR na zámku je degustační expozice 100 
nejlepších vín z Čech a Moravy.

Mezi Valticemi a rakouskou obcí Schrattenberg 
vede unikátní Stezka bosou nohou – rarita v ČR 
(délka 5 km, 11 tematických zastávek). Z řady 
akcí jmenujme aspoň Valtické vinné trhy, festival 
13 měst Concentus Moraviae, Mezinárodní letní 
škola staré hudby, Henckeovy barokní varhany, 
krojované hody, Dny valtických burčáků, 
Valtické vinobraní. 
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Valtice
www.valtice.eu
www.zamek-valtice.cz

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: National Agriculture Museum with an 

exhibition of historical wine presses and the Town 
Museum which depicts the rich history of Valtice 
and the princely House of Liechtenstein. The House 
of Liechtenstein built some unique romantic 
buildings in Valtice and its environs: the Empire-
style Belveder château, the lookout colonnade 
(known as Reistna, it is reminiscent of the Gloriette 
at Schönbrunn in Vienna) and the Temple of Diana 
(Rendez-vous) in the shape of a memorial arch.

Valtice and wine: these two terms have 
been inseparable for hundreds of years. 
The town’s winemaking tradition is confirmed by 
the existence of the local specialist winemaking 
secondary school dating from 1873, which is the 
only one in the Czech Republic. 

A 5 km long wine trail with 19 informative 
panels leads through Valtice. Of our many events, 
we would like to mention at least the Valtice 
Wine Markets, Festival Concentus Moraviae, 
the International Early Music Summer School, 
Hencke’s Baroque Organ Festival, the folk costume 
feasts, the Valtice New Wine Days and the Valtice 
Grape Harvest.
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Velké Meziříčí získalo jméno od příznivé polohy 
v místech, kde vodní toky přetínaly prastaré 
obchodní stezky. Od 13. století vyrůstalo jako 
správní centrum rozlehlého dominia pod 
románsko-gotickým hradem pánů mocného 
rodu erbu křídla. 

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.

Rozsáhlou rekonstrukcí Jupiter clubu před 
dvěma lety získalo město moderní, multifunkční 
kulturní prostory, o kterém se říká, že je nejkrás-
nějším kulturním sálem celé Moravy. 

Jedním z vrcholů sezóny je ve Velkém Meziříčí 
tradiční Evropský festival filosofie, fenomén, 
který nemá ve střední Evropě obdoby už kvůli  
své tisícové návštěvnosti.  

Červenec a srpen je zasvěcen ve městě 
Velkomeziříčskému kulturnímu létu, ojedinělé 
dvouměsíční přehlídce místní i importované 
kulturní tvorby pod širým nebem − přímo  
na náměstí. 
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Velké Meziříčí
www.mestovm.cz
www.festivalfilosofie.cz

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. 

The town’s buildings, where renaissance houses 
and palaces have been erected on the originally 
gothic floor plans, bear witness to the prosperity 
of the town in the period from the 15th century 
to the start of the 17th century. The castle was 
transformed into a comfortable aristocratic 
seat at that time. In 1578, the Latin Lutheran 
Academy was opened next to the château 
and the Church of St. Nicholas, the town’s most 
valuable historical building, and the first of three 
synagogues were built. The fruits of humanism are 
represented by the work of the Utraquist Beneš 
Optát, the co-author of the first Czech grammar, 
or by the Moravian-Markoman mythology. The 
counterreformation also had its significant 
protagonists here: the brothers Mikuláš Sarkander 
and Jan Sarkander, the second of whom was later 
canonised. 

The town recovered only gradually after 
the Thirty Years War: only the château received 
a new baroque appearance during two sets 
of renovations at the start of the 18th century. The 
rich cultural heritage belongs to the town’s oldest 
cultural layer. Not only the literary brethren were 
celebrated here, but also the bell founding of the 
master craftsmen Adam and Jakub Matouš, as 
was the work of the cantor František Sedláček 
and the Cyrillic Associations which he established. 
The grandfather of Otakar Ostrčil sang the Czech 
national anthem “Kde domov můj” for the first 
time in Moravia here at the Slovanská beseda. 
The co-founder of Vesna in Brno, Antonín Vorel, 
increased our choral wealth in “Our Songs”. All 
Velké Meziříčí associations established their own 
orchestras and choirs. Leoš Janáček was involved 

in “Hlahol velkomeziříčský” which he established 
in 1901. This choir led by individuals trained and 
acknowledged by Leoš Janáček cooperated with 
Jaroslav Křička or Václav Kálik and it achieved its 
greatest success at the end of the 1930s. 

At present, the town has twelve thousand 
inhabitants. Most of them work in the engineering, 
cosmetic, electrotechnical and foodstuffs 
industries. Since the second half of the 19th century, 
Velké Meziříčí has been called a town of schools. 
As well as the grammar school, the Světlá Hotel 
School and the Secondary School of Crafts and 
Services have a more than one-hundred-year 
tradition. 

If you visit Velké Meziříčí, you will find a rich 
history, beautiful nature and friendly people. 
Come and visit us and get to know the town and 
its environs on foot, by bicycle or on skis. We have 
prepared cycle trails, equestrian trails, sports 
fishing, sightseeing flights and a ski slope with 
artificial lighting. The town’s cultural organisations 
have continued their activities based on the 
intensive social and cultural life of the past. 
They operate the town library, the museum, the 
cinema and the Jupiter Club cultural and social 
centre. They organise exhibitions, concerts and 
further significant cultural events. A number of 
ensembles and non-profit organisations are involved 
in the town’s mosaic of cultural life. 

We would like to take this opportunity to invite 
you to a number of our events. Lovers of  good food 
and drink enjoy the traditional May “Gastronomy 
Day” event. Do not miss the 14th annual European 
Festival of Philosophy with leading philosophers, 
with whom you can discuss the given topics.
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Osada Žďár nad Sázavou vznikla při 
cisterciáckém klášteře založeném Bočkem 
z Obřan v roce 1252. O Žďáře jako městečku 
se poprvé zmiňuje listina z roku 1293. 
Klášter se dostal se svým panstvím v roce 
1588 pod pravomoc olomouckého biskupství, 
v roce 1606 byl zrušen a přešel přímo do 
vlastnictví kardinála Františka z Ditrichštejna. 
Ten roku 1607 povýšil městečko Žďár na město, 
udělil mu nová privilegia a nový znak. Dnešní 
podobu získal bývalý klášter při rozsáhlých 
přestavbách za opata Václava Vejmluvy. 
Přestavby provedené v duchu „barokní gotiky“ 
navrhl Jan Blažej Santini Aichl. Roku 1784 byl 
klášter císařem Josefem II. zrušen. Ve druhé 
polovině 19. století se ve městě rychle rozvíjí 
národní život. Byly založeny první větší podniky, 
hlavně obuvnické, a město získává železniční 
spojení. Na frontách I. světové války v letech 
1914–1918 zahynula řada občanů města, kteří padli 
jako legionáři. 

Druhá světová válka silně postihla město 
v květnových dnech roku 1945. Bylo zničeno 
a poškozeno mnoho domů. Po válce došlo 
k prudkému vzrůstu počtu obyvatel v souvislosti 
s výstavbou strojírenského závodu ŽĎAS. Vznikla 
nová sídliště a v sedmdesátých letech bylo takřka 
úplně přestaveno historické jádro města.

Dnes má město přes 22 tisíc obyvatel. 
S památkou UNESCO – poutním kostelem  
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a jako 
východisko do nejkrásnější části Českomoravské 
vrchoviny je stále více navštěvovaným centrem 
turistiky. Jsou zde velké možnosti rekreačního 
a kulturního vyžití, jehož přehlídka začíná již 
prvním dnem v roce, slavnostním vítáním nového 
roku spojeným s novoročním ohňostrojem. 
Před velikonočními svátky stovky ochotníků 
hrají Pašijovou hru. Hra pojednává o životě, 
smrti a vzkříšení Ježíše Krista. 30. dubna se 
budeme těšit na žďárskou filipojakubskou noc. 
V rekreačním areálu v sídlišti Libušín probíhá 

pásmo her a soutěží, volí se MISS čarodějnice. 
V rekreačním areálu v sídlišti Libušín probíhá 
pásmo her a soutěží, pálí se čarodějnice. Poslední 
květnový víkend mohou návštěvníci areálu 
zámku nahlédnout do soukromých zámeckých 
zahrad. Červen patří muzejní noci v místním 
Regionálním muzeu, připomínce povýšení Žďáru 
na město při akci Den Žďáru aneb Žďáráci pro 
Žďáráky a koncertům klasické hudby v rámci 
festivalu 13 měst Concentus Moraviae.

Během druhého víkendu v červenci se v Zámku 
Žďár setkávají příznivci tance a pohybového 
divadla na mezinárodním festivalu KoresponDance. 
Poslední červencový víkend se v Zámku Žďár 
koná multižánrový hudební Festival Pod Zelenou 
horou. Začátkem srpna zní ze zámeckého nádvoří 
nejen folk, a to při nejstarším žďárském festivalu 
Horácký džbánek. 

A je tu podzím, na Vysočině dozrávají jeřabiny 
a právě tato pochutina stojí za názvem kulturního 
festivalu Slavnosti jeřabin. Do 20. září jenávštěvníkům 
kulturních zařízení představována výtvarná, hudební 
či dramatická tvorba. Poslední sobota (26. 9.) v září je 
v Zámku Žďár věnovaná Dni venkova. 12. listopadu 
probíhá v domě kultury přehlídka středních škol 
a učilišť pod názvem Festival vzdělávání. V očekávání 
nejkrásnějších svátků v roce se setkáváme I. adventní 
neděli na náměstí u rozsvícení vánočního stromu. 
Několik dnů před Vánocemi studenti biskupského 
gymnázia hrají Živý betlém – hru o narození.
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Žďár 
nad Sázavou

www.zdarns.cz
www.zamekzdar.cz
www.zelena-hora.cz

The settlement of Žďár originally grew up 
around a Cistercian monastery founded by Boček 
of Obřany in 1252. The first written mention 
of the community as a small town is found in 
a document from 1293. In 1588 the monastery and 
its domain came under the control of the bishopric 
of Olomouc. Then in 1606 the monastery was shut 
down and passed into the direct ownership of 
Cardinal Franz Dietrichstein, who in 1607 raised 
Žďár to the status of a town, giving it new privileges 
and a new emblem. The monastery was given 
its present appearance by extensive remodelling 
during the term of office of Abbot Václav Vejmluva 
(1705–38) in the style of the “Baroque Gothic”, 
designed by Blažej Santini Aichl. Then in 1784 the 
monastery was closed by Emperor Josef II. The 
second half of the nineteenth century saw a rapid 
development of Czech cultural life in Žďár. The first 
substantial business enterprises were founded, 
mainly in the footwear industry, and the town 
acquired a railway connection. Meanwhile the first 
major changes were made in the town’s buildings. 
Between 1914 and 1918 many citizens of Žďár died 
as legionnaires on the fronts in World War I. 

And the town was seriously afflicted again in 
May 1945 at the end of World War II, with many 
buildings destroyed or damaged. In the post-
war period there was a steep rise in population 
associated with construction of the ŽĎAS 
machinery works. New housing developments 
were built, and in the 1970s the whole historical 
core of the town was almost completely rebuilt. 

Today Žďár nad Sázavou has over 22,000 
residents. With its Church of St. Jan Nepomucký 
(St. John of Nepomuk) on Zelená hora (Green 
Mountain) – a landmark protected by UNESCO – 
and its position as a gateway to the most beautiful 
part of the Vysočina (Bohemian-Moravian 
Highlands), Žďár nad Sázavou is becoming more 
and more popular as a centre of tourism. There are 
many opportunities here for recreation and cultural 
enjoyment, beginning each year already on January 

1 with a festive welcome to the new year including 
a fireworks display.  
Before Easter hundreds of amateur actors present 
a Passion Play dealing with the life, death, and 
resurrection of Jesus Christ. 

On 30 April we celebrate the Witch’s Feast: 
in the recreational complex in the Libušín housing 
development there is a series of games and 
competitions, witches are burned in effigy. Last 
weekend in May, guests can visit the private 
gardens of the château. June belongs to the 
Concentus Moraviae International Music Festival 
with its concerts of classical music. The “Horácko 
Pitcher” folk-style music festival is held in 
the complex of the stately home of Dr. Kinský in 
August. And now we come to autumn: rowans 
ripen in the Highlands, and this tasty fruit inspires 
a cultural event called the Rowan Festival: for 
a whole month works of visual art, music, and 
drama are presented in the town’s cultural 
facilities. The second weekend in September will be 
marked by the celebration of the 25th anniversary 
of the pilgrimage church registration at Zelená 
Hora by UNESCO. The last Saturday in September 
is dedicated to the Rural Day in the Žďár Castle. 
In November, a showcase of secondary schools 
and apprenticeships under the name Festival of 
Education takes place in the House of Culture. 
In anticipation of the most beautiful holidays of 
the year, we meet on the 1st Advent Sunday in the 
square at the Christmas tree. A few days before 
Christmas, students of the Bishops' Grammar 
School play Live Betlehem – a play about the birth 
of Jesus Christ.



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

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

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

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

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

Více informací na www.festivalcm.cz

Klub Concentus Moraviae
Vážení příznivci a přátelé festivalu Concentus Moraviae,

prožíváte rádi krásné chvíle s hudbou v jedinečných historických prostorách? Neváháte cestovat napříč jižní 
Moravou a Vysočinou za novými hudebními zážitky a skvělými hudebníky? Pak právě Vás srdečně zveme  
do Klubu Concentus Moraviae.

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

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

Kategorii Vašeho členství určí výše ročního příspěvku:

Křišťál od 1.000 Kč  I  Rubín od 5.000 Kč  I  Safír od 10.000 Kč  I  Smaragd od 25.000 Kč  I  Diamant od 50.000 Kč

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

PATRONKA FESTIVALU / THE PATRONESS OF THE FESTIVAL
Magdalena Kožená, mezzosopranistka / mezzo-soprano

ZÁŠTITU PŘEVZAL / UNDER THE AUSPICES OF
Lubomír Zaorálek, ministr kultury České republiky / The Minister of Culture of the Czech Republic

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje / The Governor of the South Moravian Region

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina / The Governor of the Vysočina Region

starostové festivalových měst / The mayors of the festival towns

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZASLOUŽÍ / SPECIAL THANKS GOES TO
rodina Mensdorff-Pouilly z Boskovic / Mensdorff-Pouilly family from Boskovice

rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou / Kinsky family from Žďár nad Sázavou

rodina Podstatzkých-Lichtensteinů z Velkého Meziříčí 

/ Podstatzky-Lichtenstein family from Velké Meziříčí

 

ČLENOVÉ KLUBU CONCENTUS MORAVIAE / THE MEMBERS OF THE CONCENTUS MORAVIAE CLUB 
Dagmar Vobecká, Jana a Petr Svobodovi, Ivana a Pavel Svobodovi, Helena Mittagová, 

Walter Moens, Anna a Stanislav Schopfovi, Helena Pískovská

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

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

Děkujeme MUDr. Davidu Štěpánovi za podporu slavnostního zahajovacího koncertu.  

/ We would like to thank dr. David Štěpán MD for the support of the ceremonial opening concert.

Dále děkujeme za spolupráci všem festivalovým městům a jejich pracovníkům v oblasti kultury a všem 

lidem, kteří nezištně pomáhají při přípravě a organizaci festivalu. 

/ We would further like to thank all the festival towns and their employees involved in the area of culture and all of 

the people who have selflessly assisted with the preparation and organisation of the festival.

S hlubokým zármutkem vzpomínáme na nedávno zesnulého Jiřího Beneše, vzácnou všestrannou osobnost 

nedílně spjatou s naším festivalem od zcela prvních okamžiků jeho existence. Byl to právě Jiří, kdo pro festival 

vymyslel název Concentus Moraviae a kdo nevynechal ani jediný ročník, ať už jako vynikající a invenční dramaturg, 

jako autor oblíbených a fundovaných komentářů do programů, jako nezištný spolupracovník, korektor a rádce, 

jako věrný posluchač a především velkorysý a moudrý přítel.  

Dovolujeme si letošní festivalový ročník věnovat jeho památce. Děkujeme Ti, Jiří! 

tým MHF Concentus Moraviae



Varianta 1

Varianta 2

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

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

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

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

Zdrojové soubory 
Varianta 1

pro tisk 
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Zdrojové soubory 
Varianta 2

pro tisk 
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pro obrazovku 
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Za finanční podpory / With the financial support

Hlavní partner / The main partner

Mecenáš / The Maecenas

Partneři / The partners

Hlavní mediální partner / The main media partner

Výhradní dopravce / The exclusive carrier

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

Ve spolupráci / In cooperation with

Mediální partneři / The media partners

Tradiční dodavatel vína / The traditional wine provider



Vaše oči do světa 
klasické hudby

Jiný pohled na klasickou hudbu a jazz 
rozhovory a seriály / komentáře / kritiky

 analýzy / recenze nahrávek
www.casopisharmonie.cz
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Váš hudební průvodce
Vše o muzice v Brně!
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ČT 26 a PÁ 27/11/2020 
Janáčkovo divadlo, 19:00

CAPUÇON HRAJE 
KORNGOLDA
BEDŘICH SMETANA
Šárka, symfonická báseň 
z cyklu Má vlast
ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Houslový concert D dur
THOMAS LARCHER
Symfonie č. 3 „A Line above the Sky“
česká premiéra

Renaud Capuçon housle
Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

ČT 10 a PÁ 11/12/2020 
Janáčkovo divadlo, 19:00

HAMLET
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Hamlet, scénická hudba
WILLIAM WALTON / 
arr. Christopher Palmer
Hamlet: A Shakespeare Scenario

Brian Caspe vypravěč
Filharmonie Brno
dirigent Gerrit Prießnitz

PÁ 11/9/2020 
katedrála sv. Petra a Pavla, 
Petrov, 19:00

ZAHAJOVACÍ 
KONCERT SEZONY
ARVO PÄRT
Cantus in memoriam Benjamin Britten
ANTON BRUCKNER
Symfonie č. 5 B dur

Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

ČT 1 a PÁ 2/10/2020 
Besední dům, 19:00

ANDĚLÉ SMUTKU
JOSEPH HAYDN
Symfonie č. 49 f moll „La passione“
GIJA KANČELI
Andělé smutku 
pro housle, violoncello, 
dětský sbor a komorní orchestr
KURT SCHWERTSIK
Scvrklá symfonie
česká premiéra
Pan K. objevuje Ameriku

Kantiléna, Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

ČT 19 a PÁ 20/11/2020 
Janáčkovo divadlo, 19:00

DVOŘÁKOVO 
REQUIEM
ANTONÍN DVOŘÁK
Requiem

Jana Šrejma Kačírková soprán
Václava Krejčí Housková alt
Richard Samek tenor
Jiří Sulženko bas
Český fi lharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent Robert Kružík

Filharmonie Brno 
v roce 2020
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David Herman
 
Doublebass  
and historical bow

www.dbassbow.com
dherman@centrum.cz
+420 603 830 790
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Klub Concentus Moraviae, Hudba na kole / Concentus Moraviae Club, Music on bike 
Zdenka Kachlová

Festivalový tým / Festival Team
Eva Dittrichová, Jan Dittrich, David Dostál, Šárka Králová, Klára Zemanová

Redakce katalogu / Editor of the catalogue
Eva Dittrichová, Mária Žilecká

Redakce programů / Editors of printed programs
Eva Dittrichová

Grafická úprava / Design
Tobiáš Grolich, Radim Kučera

Tisk / Printed by
Tiskárna Matula

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

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