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Výroční zpráva

o činnosti Spolku pro zvelebení staré hudby v Čechách, o.s.

Naše činnost v roce 2013 byla zaměřena na 3 akce: festival „Hudební léto 
v Jezeří”, „Podzimní koncerty v Neustadt an der Waldnaab” a cyklus koncertů 
v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze „Hudební večery 
v DOMINIKÁNSKÉ 8”.

Hudební léto v Jezeří

2. ročník festivalu se uskutečnil v srpnu, vždy v sobotu a v neděli na Státním zámku 
Jezeří.
Letos byl věnován 200. jubileu lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera (1771 - 
1813).
V rámci festivalu bylo uvedeno několik novodobých premiér, z nichž nejvýznamnější 
byla opera Jana Josefa Röslera „Vrahem z pomsty” (Assassino per vendetta) 
v komorním úpravě. Programově festival prezentuje díla skladatelů, kteří přímo 
působili v Lobkovické kapele nebo zde hostovali. Festival dlouhodobě připomíná 
výjimečnou činnost milovníka hudby a mecenáše Františka Maxmiliána Lobkowitze, 
který ze zámku na přelomu 18. a 19. století vytvořil centrum tehdejší moderní hudby. 
Díky němu mohla v zámecké divadla také poprvé zaznít Beethovenova 3. symfonie 
Eroica.

Podzimní koncerty v Neustadt an der Waldnaab

Podzimní cyklus v bavorském městečku Neustadt an der Waldnaab, který má velmi 
podobnou historii jako Jezeří (jedno z panství Františka Maxmiliána Lobkowitze), se 
letos podařilo uskutečnit poprvé, a to v partnerství s „Kulturfreunde Lobkowitz”. 
Věnuje se také repertoáru Lobkovické kapely. Zazněla zde díla Beethovena, Haydna, 
Dusíka a Tomáška a proběhl zde barokní adventní koncert. 

Hudební večery v Dominikánské 8

Cyklus koncertů v nádherných prostorách barokního refektáře kláštera sv. Jiljí 
je věnován převážně barokní duchovní hudbě. Zazněly zde ale i dva koncerty 
se středověkým repertoárem a jeden klasicistní. I zde se zaměřujeme na objevné 
dramaturgie nebo výjimečný přístup. Letos zde zazněla dvě díla v novodobé 
premiéře a většina reprtoáru byla vůbec poprvé uvedena v Čechách. Proběhlo zde 
deset koncertů, zpravidla druhý čtvrtek v měsících akademického roku.
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Interpreti

Na našich akcích vystoupilo celkem 48 umělců 11 národností. 

Mediální ohlasy

Naši činnost opakovaně komentoval Český rozhlas (rádio Vltava, ČRo 6, Radiožurnál), 
dále Hudbení rozhledy a časopis Harmonie i regionální tisk a regionální televize.

Obsah činnosti

Obsahem naší činnosti je především:
 Finanční zabezepečení akcí
 Podávání grantů u možných přispěvatelů
 Dramaturgie akcí
 Organizační zajištění akcí
 Zajištění publicity pro tyto akce
 Vytváření dokumentace k získání dárců v budoucnosti.

Organizační struktura a kontakt

Výkonným orgánem sdružení je tříčlenný výbor (MgA. Alena Hönigová, 
Mgr. Miroslav Rovenský, Alexandra Alvarová).

Sídlo sdružení je na adrese S. K. Neumanna 2011/7, Praha 8.
Kontaktní osoba: MgA. Alena Hönigová, tel. 777 644 737.
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