7/2008

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

Nova Silesia bûhem koncertu

Foto: J. BlaÏek

Nova Silesia

Ohlédnutí za leto‰ním cyklem Concentus Moraviae
Vynikající hudební i pěvecké výkony vokálně
instrumentálních souborů Ensemble Inégal pod
vedením Adama Viktora a Nova Silesia pod vedením Jana Čižmáře přinesly návštěvníkům
obou koncertů skvělé kulturní zážitky. Oba koncerty se uskutečnily v Historickém sále slavkovského zámku a vnesly do nádherných historických prostor barokní hudbu, která sem
nepochybně prioritně patří. Soubory s mezinárodním obsazením přednesly možná méně
známá díla význačných barokních skladatelů,
nicméně jejich vyznění i naprosto skvělé provedení bylo zcela mimořádné a přineslo pro nadšené posluchače skvělý zážitek.
O tom, že cyklus koncertů Concentus Moraviae si získal díky skvělé dramaturgii, špičkovým interpretům evropské úrovně naprosto výjimečné postavení mezi pravidelnými hudebními
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akcemi pořádanými v ČR, není třeba pochybovat. Někteří odborníci již nyní hovoří o tom, že
ve své kategorii se tento cyklus zařadil po bok jiných prestižních festivalů, mezi které u nás například patří Pražské jaro. Letošní již 13. ročník
Concentus Moraviae, který se opět uskutečnil
ve 13 městech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, toto jen potvrdil.
V uplynulých dnech došlo k podpisu
smlouvy, kterou se Jihomoravský kraj zavazuje
festival Concentus Moraviae podporovat po
dobu dalších 20 let. A my jako občané našeho
města můžeme být pyšní na to, že město Slavkov
u Brna a jeho zámek zaujímá v rámci zmíněného festivalu pevné přední místo. Příznivci
hudby se tedy již dnes mohou těšit na příští 14.
ročník, který se uskuteční v červnu příštího roku.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS

Obrázky Boﬁivoje Karáska

Netradiãní akce – v˘stava obrázkÛ Boﬁivoje Karáska
Svoji první větší výstavu – pro přátele a známé
– uspořádal pan Bořivoj Karásek v sobotu 28.
června v Černé kuchyni barokního zámku ve
Slavkově u Brna. Tato výstava byla ojedinělá
i tím, že trvala pouze jeden den, a část ze 490
obrázků si mohli prohlédnout i účastníci Oldtimeru, kteří se dostali do těchto prostor.
Bořivoj Karásek se narodil v roce 1952 v Brně,
kde žije a pracuje. Své obrázky maluje s láskou
a podle těch, co je doposud viděli, jsou nabity
pozitivními informacemi. Dalo by se říci, že jsou
to moderní podoby mandal. Mandalou nazýváme
obrázek, který přináší člověku nějaké poselství –
většinou poselství lásky, čistoty ducha a pomoci
druhým. A toto všechno je v obrázcích obsaženo.
Říká se, že mandaly zde nejsou jen pro pár vy-
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volených, jsou tu pro každého, kdo hledá v životě lásku, radost, klid nebo zdraví. Z vystavených
obrázků bylo vidět, že jsou stále propracovanější
a autor hledá jemnější vyjádření pro své
myšlenky a pocity.
Barevných obrázků zde bylo vystavováno
poměrně málo, převažovala černá a bílá,
o kterých se říká, že obsahují celé barevné spektrum a tyto barvy jsou i symbolem protikladů.
Téměř každý účastník si domů odnesl autorem
podepsané dílko. „Budeme chtít, aby se výstava
co nejdříve opakovala“, znělo při loučení ze
všech stran. „A i s vynikajícím pohoštěním, které
připravil pan Hrazdílek“, dodává sám autor.
Člověk má být štastný teď a tady. A to sobotní
odpoledne tomu tak bylo… Ludmila Pilátová

Z dopisÛ náv‰tûvníkÛ zámku
Vážený pane řediteli,
s radostí posíláme Vám i všem angažovaným v práci pro historický zámek Slavkov –
Austerlitz naše upřímné blahopřání. Plně si
zasloužíte udělený titul Národní památka ČR,
což přináší krom radosti a hrdosti též spoustu
starostí, v čemž stojíme za Vámi a s Vámi sympatizujeme.
Jak jsme se Vám již dříve svěřili, prožili
jsme tři roky v léčebně ve Slavkově od roku
2000, jež nám byly více nežli prospěšny a též
položili jsme zde základy k našemu manželství.
Letos jsme s manželkou byli ve Slavkově podruhé a zase to stálo za to!
Oldtimer festival byl pěkný i obě právě probíhající výstavy jsou velmi atraktivní, aktuální, co se týče o panu hraběti Kounicovi, Ladovy obrázky jsou kouzelné. Od Kounicova
paláce v Brně bydlíme pár metrů… Obě výstavy jsou velmi vkusně aranžovány a návštěvu jich i zámku stále doporučujeme, kde
můžeme!
V roce 2009 si hodně slibujeme od oslav
240. výročí narozenin císaře Napoleona. Je to
velká příležitost přilákat turisty, jde též o to,
aby si odvezli upomínky. My, ač nepříliš majetní důchodci, odvážíme si pokaždé pěkné
hodnotné suvenýry.
Přejeme Vám úspěšnou letní sezonu, program
o zámku i Vás, viděli jsme 11. 7. na ČT 1 a též
Vám přejeme hodně zdraví a co nejméně starostí.
S mnoha pozdravy Vaši Slezákovi
Brno dne 12. 7. 2008
redakčně zkráceno

Čechomor opět ve Slavkově!
Zámecký park bude v sobotu dne 30. srpna
2008 opět patřit již 3. samostatnému vystoupení
hudební skupiny ČECHOMOR, která zařadila
Slavkov do svého hudebního turné. Oba předcházející koncerty přinesly posluchačům a návštěvníkům vždy velký kulturní zážitek a svou návštěvností se zařadily mezi ty největší a nejúspěšnější
hudební akce, které v zámeckém parku probíhaly.
Skvělá atmosféra koncertu v jedinečném prostředí
slavkovského parku vytváří předpoklad, že tomu
bude tak i v letošním roce, kdy se skupina představí s nově komponovaným programem.
Zájemci si mohou lístky zakoupit v předprodeji v Informačním centru za zvýhodněnou
cenu. Podrobnější informace naleznete na plakátech ke koncertu.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

