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Tisková zpráva: 

Hudební jaro u dominikánů letos ve znamení diplomacie a smíření 

Druhému ročníku festivalu staré hudby, který se koná 28. – 31. května v barokním refektáři 

dominikánského kláštera sv. Jiljí, poskytl záštitu doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD., D. E. A., 

poslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu. 

Jak napovídá podtitul „Hudba ve službách diplomacie a smíření“, zaměřuje se letos na 

duchovní i světskou hudbu, která byla zkomponována v souvislosti s významnými 

evropskými setkáními panovníků a diplomatů a jejichž výsledkem byl smír. 

Hudba při takovýchto setkáních hrála vždy důležitou roli a skladby zkomponované na 

zakázku nebo jako reakce na tíživou situaci, která těmto jednáním předcházela, ovlivňovaly 

celou situaci. 

„Ať už to byla třicetiletá válka a Vestfálský mír, války o španělské dědictví a Utrechtský mír, 

nebo napoleonské války a Vídeňský kongres, všechny tyto události jsou propojeny s uměním. 

Ludvík XIV. umění nejen miloval, ale i vědomě užíval ke zlepšení vztahů se sousedy a 

k udržení pokoje ve Francii,“ vysvětluje organizátorka festivalu Alena Hönigová. 

Zmíněné události byly místem propojení hudby z různých částí Evropy a zajistily období 

míru, při kterých se získané podněty mohly rozvinout. 300 let po Utrechtských jednáních 

(1713 - 1715) a 200 let po Vídeňském kongresu (1814 - 1815) si tak můžeme připomenout 

témata, která jsou dnešní době velmi podobná a propojit i v našem skromném měřítku 

hudebníky z různých zemí. 

Ve stručném komentáři se také dozvíte, jak se proslavil Beethoven, o čem si povídal Goethe 

s Napoleonem po jeho dobytí Berlína nebo komu Ludvík XIV. svěřil úkol zajistit zábavu pro 

účastníky jednání, na němž závisel osud Francie. 

Festival se koná ve dnech 28. -31. května, ve všední dny od 19:30 a o víkendu vždy o páté. 

Více na www.dominikanska8.cz. 

Další informace: MgA. Alena Hönigová, organizátorka festivalu 

   honigova@hotmail.com, tel: 777 644 737 
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