
XI. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. 

Svatováclavský hudební festival, jehož koncerty probíhají pravidelně i u nás v Rychvaldu, letos poprvé 
proběhne v novém termínu od 1. září do 28. září. „Hlavním důvodem, který nás přivedl ke změně 
tradičního termínu konání festivalu, je snaha zvýšit komfort hudebníků i návštěvníků. Všechny 
koncerty se odehrávají v kostelích, kde teplota v říjnu bývala často na hranici přijatelnosti, a několikrát 
hrozilo, že kvůli tomu budeme muset koncert dokonce zrušit,“ vysvětlil ředitel Svatováclavského 
hudebního festivalu Igor Františák.  
Letopočet letošního roku je zakončen číslem čtyři a to znamená, že je opět celý rok věnován české 
hudbě. Tato tradice se datuje již od roku 1924, protože právě na čtyřku připadá celá řada významných 
výročí českých osobností. Dramaturgie letošního XI. ročníku SHF se tedy rovněž ponese ve znamení 
Roku české hudby. Na 30 koncertech v Ostravě a dalších 16 městech a obcích Moravskoslezského 
kraje zazní díla českých skladatelů od baroka až po současnost v podání jak českých umělců, 
tak vynikajících hudebníků ze Španělska, Francie, Rakouska, Německa, Švýcarska, Dánska, Polska 
a Slovenska.  
Hosty rychvaldského koncertu SHF, který se uskuteční v sobotu 27. září v 16.00 v Husově sboru, 
budou Igor Františák a Zemlinského kvarteto, kteří si pro tuto příležitost přichystali Kvintet A dur, 
KV 581 W. A. Mozarta a Kvintet h moll J. Brahmse. 
Klarinetista Igor Františák kromě své bohaté koncertní činnosti se specializací na hudbu barokní 
a soudobou působí jako odborný asistent klarinetové a komorní hry na Ostravské univerzitě a jako 
spoluorganizátor a lektor Mezinárodních klarinetových kursů v Ostravě. Umělecké veřejnosti je znám 
jako ředitel, dramaturg a organizátor Svatováclavského hudebního festivalu, dramaturg Cyklu 
komorních koncertů v Českém rozhlase Ostrava a dramaturg koncertního cyklu Čtvero ročních období. 
Zemlinského kvarteto ve složení František Souček - 1. housle, Petr Střížek - 2. housle, Petr Holman -
viola, Vladimír Fortin - violoncello vzniklo v roce 1994 a jeho uměleckou dráhu lemuje řada úspěchů: 
vítězství v mezinárodní soutěži smyčcových kvartet ve francouzském Bordeaux v roce 2010, jsou 
laureáty mezinárodních soutěží v kanadském Banffu (2007), v Praze (Pražské jaro 2005), v Londýně 
(2006) a zvítězili v mnoha dalších soutěžích v Čechách a na Slovensku. Koncertovali v mnoha zemích 
Evropy, Asie a Severní a Jižní Ameriky. Repertoár kvarteta tvoří více než 200 skladeb předních 
českých i zahraničních autorů od baroka až ke kompozicím současných skladatelů. 
Vstupné činí 150,- Kč, 100,- Kč pro studenty, seniory nad 60 let a ZTP a 75,- Kč pro děti do 15 let. 
Vstupenky je možno zakoupit v ZUŠ Rychvald nebo před koncertem. 
Přijměte pozvání na tuto výjimečnou kulturní událost našeho města. 
 
Jménem komise kulturní a společenské činnosti Vás zve 
 
Vlasta Matonogová 
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