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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

.

Název:

Hudbaznojmo, z.s.

IČ:

059 45 984

Sídlo:

Hrnčířská 246/1,
669 04 Znojmo - Přímětice

Statutární zástupce:

Mgr. Jiří Ludvík

Zahájení činnosti:

28. března 2017

🎻 Hudba Znojmo
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2. ÚČEL SPOLKU
●

příprava, realizace, produkce a další nakládání s koncerty, které
vznikají v rámci Hudebního festivalu Znojmo

● výzkum a vzdělávání v oblasti hudby
● příprava a realizace hudebních děl
● praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní
úrovni
● propagace vlastní činnosti
● vydávání a distribuce hudebních a obrazových nosičů, publikace
brožur, letáků a dalších propagačních materiálů
● poradenská a konzultační činnost v oblasti hudby a její historie

.
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3. CÍLE SPOLKU

.

Hudební festival Znojmo je zaměřen na nastudování děl známých i méně
známých skladatelů. Žánrově pestrou dramaturgii sjednocuje téma daného
ročníku festivalu, ale také koncerty, které se již staly tradičními. Programy
koncertů jsou šité na míru festivalu a jsou realizovány v jeho vlastní
produkci.
Festival si klade za cíl stát se celostátně a časem i celoevropsky
uznávanou kulturní akcí a tím zviditelnit město Znojmo jako kulturní
centrum. Dalším cílem festivalu je připravovat unikátní umělecké
projekty, které se stanou nedílnou součástí dění v kulturním světě.
Pro následující roky se chystá propojení a postupné sloučení s
partnerským Retz Festival Offene Grenzen - Musik und Literatur. Od
ročníku 2022 se obnovují projekty již v minulých letech fungující (setkání
festivalů na Heiliger Steinu či Tour de Varhany) a připravují se projekty
nové.
Patronem festivalu je již řadu let houslový virtuos Pavel Šporcl a záštitu
pravidelně přebírá ministr kultury, hejtman Jihomoravského kraje a
starosta města Znojma.
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4. PŘEHLED VŠECH AKCÍ
uskutečněných v rámci festivalu - včetně programu v jednotlivých dnech
konání festivalu

PROGRAM HUDEBNÍHO FESTIVALU ZNOJMO 2021

Sobota 3.7.2021
18:00 Hradební příkop, Znojmo (sál Znojemské Besedy)
David Dorůžka Trio
Ohlasy JazzFestu Znojmo, který se letos nemohl uskutečnit, přinese
oblíbená jazzová formace Davida Dorůžky
20:30 Sklepení u Císaře Zikmunda, Znojmo
Jam session
David Dorůžka Trio after party.

Čtvrtek 8.7.2021
18:00 – 22:00 Sklepení u Císaře Zikmunda, Znojmo
Degustace festivalových vín
První ochutnávka limitované edice festivalových vín vybraných u
příležitostí 17. ročníku festivalu
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Pátek 9.7.2021
18:00 nádvoří Jihomoravského muzea, Znojmo ( kostel sv. Mikuláše)
Gala koncert Pavla Šporcla aneb 15 let jsem patronem
Hudební virtuóz a živel Pavel Šporcl již 15 let spolupracuje s festivalem
jako jeho patron. Mezi jinými v programu za[1]zní ve světové premiéře
skladba pro sólové housle Lukáše Sommera „Variace na covidové téma“.
Účinkují: Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský – klavír, Bára Kodetová –
zpěv a moderace, Lukáš Sommer – kytara a další
20:00 Horní náměstí, Znojmo
Nevážné open air festivalu
Uvolněná hudební zábava i artistika s ohněm a vodou. Spolupráce s
festivalem Letní Letná. Účinkují: Brass Avenue a Big Band Znojmo.

Sobota 10. 7.2021
11:00 … Heiliger Stein
Setkání se sousedy na Heiligersteinu
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka hraje na magickém místě.
21:00 … Dům umění, Znojmo
Koncert při svíčkách I
Za svitu svíček zazní především díla českých autorů. Účinkují: Romana
Kružíková – soprán, Jarmila Balážová – mezzosoprán, Marta Vašková –
klavír.
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Neděle 11. 7.2021
11.00: kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava, Znojmo –
Louka / 13.00: kostel svatého Cyrila a Metoděje, Rybníky / 14.30: kostel
sv. Kunhuty, Vedrovice
Tour de Varhany
Brněnský varhaník Martin Jakubíček projde od válečné hudby přes hudbu,
která zanikla v požárech klášterních kůrů, až po hudbu takových živlů,
jako byl český skladatel František Kočvara.
18:00 … Sklep Piálek & Jäger, Nový Šaldorf-Sedlešovice
Gastro večírek s patronem Pavlem Šporclem
Zážitková degustace s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem

Pondělí 12. 7.2021
10:00–15:00… Husovy sady – Dolní park, Znojmo
Dětský hudební den
Tvořivé dílny pod širým nebem. Výtvarné řádění, muzicírování na různé
nástroje, pohybové aktivity a mnoho dalšího.
18:00 … nádvoří Jihomoravského muzea, Znojmo (Městské divadlo)
Koncert malých géniů
Vítězové nejuznávanějších dětských soutěží mladých talentů vystoupí s
mimořádnými hudebními výkony.
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Úterý 13. 7.2021
10:00–18:00 … centrum Znojma
Hudba v ulicích
Celodenní multižánrový happening pod širým nebem.
19:00 … vinařství Lahofer, Dobšice
Husák Quartet: Koncert na dřeň
Folklórně-klasická virtuózní hudební katastrofa v podání multižánrového
kvarteta. Charitativní koncert na podporu Nadace pro transplantace kostní
dřeně

Středa 14. 7.2021
19:00 … nádvoří proboštství sv. Hippolyta Hradiště, Znojmo (kostel sv.
Mikuláše)
Koncert Znojemského komorního orchestru s Pavlem Šporclem
Klasická sestava smyčcového orchestru nadšených hudebníků regionu ve
spojení s virtuozitou patrona festivalu Pavla Šporcla. Hudební obrazy
klasiků, jako houslový koncert La tempesta di mare A. Vivaldiho

Čtvrtek 15. 7.2021
18:00… zámecká kaple sv. Ludvíka, Starý zámek, Jevišovice
Přednáška: Dějinné okamžiky a jejich odraz v hudbě
Přednáší hudební vědec Mgr. Vladimír Maňas, PhD.
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19:00…» kostel sv. Josefa, Jevišovice
Koncert vítězů
Laureáti Letní školy barokní hudby v Holešově 2020: Marie Nečasová –
cemballo (3. místo), Kristýna Vylíčilová – soprán (2. místo), Jiří Havrlant
– cembalo (1. místo).

Pátek 16. 7.2021
19:00 … nádvoří Louckého kláštera, Znojmo
Cimbál, víno, katastrofy
Ozvěny závažných událostí v lidových baladách a poezii v podání
Cimbálové muziky Antonína Stehlíka a CM Veltlínek. Následuje
vědecko-popularizační přednáška prezidenta festivalu Jiřího Ludvíka.

Sobota 17. 7. 2021
15:00 … sklepení U Císaře Zikmunda, Znojmo
Vína ve stínu vulkánu
Velkolepá cesta za vulkanickými víny se znalcem vín Michalem Šetkou.
Vydáme se na Sicílii a Etnu, na úpatí Vesuvu, do bájných Pompejí, na
řecký ostrov Santorini a na další místa, kde víno a vinaře ovlivňuje oheň a
láva.
18:00… nádvoří Jihomoravského muzea, Znojmo (kostel sv. Mikuláše)
Alexander Hrustevich: Vivaldiho živelná harmonika
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Jeden z nejlepších světových harmonikářů hraje Čtvero ročních dob A.
Vivaldiho. Těšit se můžete také na přednes Vivaldiho sonetů v podání
oblíbené české herečky Martiny Preissové.

Sobota 17.7.2021
21:00 … kaple sv. Václava, Znojmo
Koncert při svíčkách II
Svatotomášský sbor Praha a jeho program duchovní hudby z dob
válečných a jiných útrap, kdy hudba byla často posledním útočištěm těžce
zkoušených lidí.

Neděle 18. 7.2021
13:00 … zámek Písečné nad Dyjí
Dvorní hostina na venkově
Koncert spojený s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem v
úžasných prostorách zámku v Písečném nad Dyjí
19:00 … kostel sv. Jana Křtitele, Znojmo
Hudba z archivů
Program složený z hudebních skvostů ukrytých ve znojemských archivech
v podání Societas Incognitorum. Hudba chránící před morem a před
požárem.
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Pondělí 19. 7.2021
19:00… Althanský palác, Znojmo (kostel Nalezení sv. Kříže)
Anna Prohaska: Hudba v dobách moru
Významná rakouská sopranistka Anna Prohaska v doprovodu světového
orchestru La Folia Barockorchester.

Úterý 20. 7.2021
19:00… » Státní zámek Vranov nad Dyjí
Adam Plachetka & Metastasio
Pietro Metastasio a jeho přátelé v době živlů a katastrof v podání
světového basbarytonisty Adama Plachetky s klavírním doprovodem
Zdeňka Klaudy

Středa 21. 7. 2021
19:00… Státní zámek Uherčice (Kulturní dům, Uherčice)
Gentlemen Singers: Koncert uherčického zámku
Český mužský vokální soubor představí jedinečný projekt – Veselou
pohádku o živlech a katastrofách. Autorem pohádky je prezident festivalu
Jiří Ludvík.

Pátek 23. 7. 2021
20:00… kostel sv. Michala, Znojmo
G. P. Telemann: Den posledního soudu – premiéra
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Unikátní projekt stagiony Hudebního festivalu Znojmo. Dílo napsané pro
sóla, sbor a instrumentální soubor, je plné dramatických zvratů. Účinkují:
Markéta Böhmová, Romana Kružíková, Pavla Radostová – soprán, Lucie
Netušilová Karafiátová – alt, Matěj Benda – kontratenor, Jaroslav
Březina, Jakub Kubín – tenor, Tadeáš Hoza, Jiří Miroslav Procházka –
bas, Czech Ensemble Baroque.

Sobota 24. 7.2021
15:00 … start na zastávce na Masarykově nám.
Degustační procházka se sommelierem
Františkem Koudelou Festivalová kolekce vín odborně představená
předsedou VOC Znojmo Františkem Koudelou.
20:00 …kostel sv. Michala, Znojmo
G. P. Telemann: Den posledního soudu – repríza

Neděle 25. 7.2021
11:00 …. NP Podyjí – Pod Šobesem, Hnanice
Jazzové matiné v NP Podyjí
Setkání s přáteli a kapelou Kouda‘s Trio nad dobrým vínem a
piknikovými košíky chutných dobrot v lůně nádherné přírody Národního
parku Podyjí.
14:00… Horní park, Znojmo
Promenádní koncert
Kafe Kvartet na akci Okrašlovacího spolku města Znojma.
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20:00… kostel sv. Michala, Znojmo
G. P. Telemann: Den posledního soudu – derniéra

Neděle 20. 9.2021
19:00… Agrall Showroom, Bantice
Molieri (Mozart & Salieri)
Klasicistní recitál operního pěvce světového renomé Adama Plachetky v
doprovodu Czech Ensemble Baroque.

každý den festivalu
21.30…Radniční věž, Znojmo
VĚŽNÍ HUDBA
Fanfáry na dobrou noc v podání Znojemských žesťů.
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Dále pak produkce a postprodukce projektů:
(2005) G. F. Händel: Acis a Galatea (celkem již 8 představení)
(2006) W. A. Mozart: Don Giovanni (česká premiéra v poučené
interpretaci)
(2007) Když tančím s Beethovenem (světová premiéra hudebně tanečního
projektu)
(2008) A. Vivaldi: Dorilla in Tempe (česká premiéra v poučené
interpretaci)
(2009) J. Haydn: Život na Měsíci (česká premiéra v poučené interpretaci)
(2010) H. Purcell: King Arthur (česká premiéra v poučené interpretaci)
(2011) J. Mysliveček: Montezuma (česká premiéra v poučené interpretaci,
2 nom. na cenu Thálie)
(2012) J. B. Lully: Král Slunce (česká premiéra v poučené interpretaci)
(2013) C. Monteverdi: Combattimento - víra, láska, naděje (světová
premiéra)
(2014) J. P. Rameau: Platée (česká premiéra v poučené interpretaci
natočená ČT)
(2015) G. P. Telemann: Daniel v jámě lvové – unikátní scénické provedení
oratoria
(2016) W. A. Mozart: Don Giovanni (natočeno pro přímý přenos ČRo
Vltava a do záznamu ČT)
(2017) H. Schütz: Příběh o Kristu – unikátní scénické provedení oratoria
(světová premiéra)
(2018) E. de’ Cavalieri: Svár duše s tělem - scénické provedení oratoria
(česká premiéra v poučené interpretaci, celkem 7 představení)
(2019) G. F. Händel: SAUL
(2020) M. HAYDN: Der Traum (Sen)
(2021) G. P. Telemann: Der Tag des Gerichts, Den posledního soudu
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5. INFORMACE O POŘADATELI A PARTNERECH FESTIVALU

.

Mgr. Jiří Ludvík – prezident festivalu
● absolvent Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové
● pedagog na Gymnáziu Dr. Karla Polesného ve Znojmě
● primáš a umělecký vedoucí Cimbálové muziky Antonína Stehlíka,
dětské cimbálové muziky folklorního souboru Dyjavánek a
Pěveckého sboru při Gymnáziu Dr. Karla Polesného
● organizátor hudební části obnovené tradice Hroznové kozy na
Znojemsku a dalších koncertů
Mgr. Roman Válek – umělecký ředitel festivalu (www.romanvalek.cz)
● absolvent Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně
● významný sbormistr a dirigent
● od zrodu festivalu uměleckým ředitelem
● zakladatel a šéfdirigent tělesa Czech Ensemble Baroque, který se
zabývá hudbou 17. až 19. století v duchu stylové interpretace,
šéfdirigent operní stagiony Hudebního festivalu Znojmo
● zakladatel Letní školy barokní hudby a Třebíčského operního
festivalu
Pavel Šporcl – patron festivalu (www.pavelsporcl.cz)
● houslový virtuóz, který sklízí úspěchy a mnohá ocenění doma i v
zahraničí
● patron festivalu od roku 2006
a další:
● tisková mluvčí
● produkční opery
● produkční festivalu

● pokladní, ekonom
● techničtí pracovníci –
brigádníci
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6. ORGÁNY SPOLKU V ROCE 2021 - počet členů
ORGÁNY SPOLKU:
● ČLENSKÁ SCHŮZE
● PREZIDENT SPOLKU - statutární orgán
POČET ČLENŮ SPOLKU:
● 5 členů

.
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7. ÚDAJE O DOTACÍCH
od orgánů státní správy a samosprávy
Přehled dotací v letech 2021
Hudební festival Znojmo 2021
Město Znojmo
800 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2021
Jihomoravský kraj
400 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2021 - 2 koncerty
Jihomoravský kraj
58 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2021
Ministerstvo kultury
675 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2021
Vinařský fond
70 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2021
Státní fond kultury
40 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2021
Obec Chvalovice
100 000 Kč

.
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8. NÁVŠTĚVNOST
- celkový počet návštěvníků festivalu a způsob výpočtu

.

● 11.000 návštěvníků
● způsob výpočtu = obsazenost židlí u jednotlivých placených
koncertů a u volně přístupných akcí kvalifikovaný odhad
9. INFORMACE O VSTUPNÉM
● ceny vstupenek od 100,- Kč do 1.250,- Kč
● předprodej vstupenek přes www.smsticket.cz = zvýhodněná cena
● prodej vstupenek na místě = plná (základní) cena
● sleva 10 % pro:
SENIOR PAS
průkaz ISIC
karta VIP CLUB FREEPORT
turistická karta ZnojmoRegionu 2021
● sleva 50 % pro:
držitele karty ZTP/P

.
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10. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
- základní ekonomické údaje

.
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11.

TISKOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2021

.

Ve Znojmě se uskutečnil festival hudby
a vína. Na ústředním tématu se
podepsala aktuální situace
Návštěvnost festivalu si udržela úroveň loňského ročníku,
který byl taktéž poznamenán covidem. Pořadatelé
Hudebního festivalu Znojmo připravili akci v plném rozsahu
a přišlo 11 tisíc návštěvníků. Prakticky všechny akce byly
zaplněny do plné kapacity.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, Petra Štorková, 26. července 2021
Hudební festival Znojmo, který přinesl v termínu 8. až 25. července na programu
třicet koncertů a doprovodných akcí, se letos konal už po sedmnácté. Ročník s
podtitulem „Pocta živlům a katastrofám“ se uskutečnil na různých místech města
Znojma a také v jeho okolí – v přírodě i v krásných prostorách zámků a kostelů.
Letošní festival je hlavně snahou vrátit vše do normálních kolejí.
Návštěvníci Hudebního festivalu Znojmo už řadu let spojují termíny svých
dovolených a výletů s programem festivalu. S tím vědomím jsme loni i letos
uspořádali festival, který se podařil prakticky jako jediný z kulturních akcí v České
republice uspořádat beze změn, škrtů v programu nebo přesunem termínu.
„Doufali jsme už loni, že náš festival, bude právě tím, který situaci vrátí zpátky do
normálu. Letos už tomu ale opravdu věřím. Ústřední téma festivalu jsme přizpůsobili
současné myšlence. Celá dramaturgie nutila člověka zamyslet se nad současným
stavem světa, ale zároveň se chce smát živlům a katastrofám. Vždyť i výborný virtuos
nebo zpěvák je hudební živel a často i během koncertu může dojít k docela velké
hudební katastrofě. Zároveň když bouchne sopka, je to katastrofa, ale v sopečném
prachu roste úžasné víno, takže vše špatné je vždy k něčemu dobré,” řekl prezident
festivalu Jiří Ludvík.

22

Všechny koncerty v duchu letošní dramaturgie
Tématem, které se odráží na většině koncertů, určila nejen aktuální situace ve
společnosti, ale také operní projekt ve vlastní produkci. Podtitulem 17. ročníku je
„Pocta živlům a katastrofám”. „Festival si dává vždy skvělá témata. To letošní bylo
celkem přirozené.
Katastrofy jsou vděčným tématem nejen díky covidu. V hudbě se používala podobná
témata často a jsem rád, že i Lukáš Sommer na můj galavečer složil kompozici v tomto
duchu,” řekl patron festivalu Pavel Šporcl.
Na festivalu se letos představily velké hvězdy naše i zahraniční. Již tradičně vystoupil
Pavel Šporcl se svým Gala k 15 letům patronování festivalu. „Účinkoval klavírista
Petr Jiříkovský, violista Karel Untermüller, můj bratr Petr Šporcl hrál na violoncello a
Ondřej Štajnochr na kontrabas. Ve druhé půlce nastoupila plejáda vynikajících
umělců v čele s Janou Šrejmou Kačírkovou nebo Lukášem Sommerem. Ten pro nás na
závěr složil skladbu, která zazněla ve světové premiéře a jmenuje se Variace na
covidové téma. Dále zazpívala moje manželka Bára Kodetová i mé dcery a zahrál i
Vojtěch Szabó na akordeon,” odhalil Pavel Šporcl.
„Operní hvězda Adam Plachetka si připravil recitál na zámku ve Vranově nad Dyjí.
Přijela velká operní diva Anna Prohaska s La Folia Baroque orchestr a představili
projekt Hudba Evropy v dobách moru. Zasmáli jsme se a uvolnili se s Gentlemen
Singers či cimbálkou, ale zamysleli jsme se i nad našimi životy při operním
představení ve festivalové produkci Den posledního soudu s Czech Ensemble
Baroque,” shrnul Jiří Ludvík.

Klasická hudba hraje prim
Festival se od prvních ročníků zaměřuje především na klasickou hudbu, v programu
lze nalézt i cimbálovou muziku, jazz a originální crossoverové programy. Mnoho akcí
vzniká přímo na míru festivalu a nejsou jinde k vidění a slyšení. Návštěvníci se mohou
těšit na koncerty při svíčkách, objevování největšího libretisty dějin P. Metastazia,
folklorní koncerty i akce pro děti.
Kompaktní dramaturgie přináší širokou škálu koncertů od komorních přes symfonické
až po open-air akce a vlastní operní produkce, které připravuje festival každoročně
jako letní stagiony ve spolupráci s Czech Ensemble Baroque. Vyvrcholením celého
festivalu byl poslední festivalový víkend 3krát provedené operní představení Den
Posledního soudu G. P. Telemanna. Jde o unikátní projekt festivalové stagiony
připravený přímo v místě na míru festivalu. Poloscénické koncertní provedení
duchovního oratoria napsané pro sóla, sbor a instrumentální soubor, bylo plné
dramatických zvratů.

23

Festival pomáhá
V rámci festivalu pořadatelé připravili hned několik benefičních akcí. Prostřednictvím
Koncertu na dřeň multižánrového kvartetu Husák Quartet přispěl Nadaci pro
transplantace kostní dřeně. V zahradách uherčického zámku se představil mužský
vokální soubor Gentlemen Singers a součástí vystoupení byla již tradiční dražba na
obnovu mobiliáře zámku.
Letos s ohledem na zvolené téma a také na nemilé události na jižní Moravě festival
věnoval peníze i na oblasti zasažené tornádem.
„Festival věnoval pět korun z každé prodané vstupenky z koncertu, který se věnuje
tématu živlů a katastrof. Jelikož letos je téma festivalové dramaturgie pocta živlům a
katastrofám, cítíme potřebu pomoci jihomoravské lokalitě postižené tornádem,“ řekl
prezident festivalu Jiří Ludvík. Takových akcí je na programu více než patnáct.

Hudební festival Znojmo 2021 v číslech
17. ročník
11 000 celková návštěvnost
20 festivalových dní
30 koncertů a doprovodných akcí
14 akcí klasické hudby
3 akce s jazzovým programem
3 akce s cimbálovou muzikou
3 multižánrové akce
3 představení opery Den posledního soudu
4 programy propojené s gastronomií
18 krát zněla věžní hudba z radniční věže v centru Znojma
33 různých míst konání koncertů
23 festivalových vinařů
3 dobročinné akce (Nadace pro transplantace kostní dřeně, mobiliář zámku Uherčice,
příspěvek na školu postiženou tornádem na jižní Moravě)
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