
 

Jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí Moravskoslezského kraje 
je bezesporu Svatováclavský hudební festival. Letos již poosmé přivítá nejprestižnější 
orchestry, soubory, sólisty a dirigenty z celé Evropy, v jejichž podání zazní 
na 36 koncertech v 19 městech a obcích našeho kraje hudební skvosty všech 
slohových období.  
Po loňském onemocnění členky souboru a změně programu snad již letos u nás 
konečně přivítáme čtyři mladé umělce, jejichž muzikálnost, rovnováha mezi 
precizností a živelností, obdivuhodná souhra i sólový potenciál jednotlivých hráčů  
a barvitost jejich projevu je zárukou hodnotného uměleckého zážitku. Pavel Haas 
Quartet ve složení Veronika Jarůšková -1. housle, Eva Karová -2.housle, Pavel Nikl -
viola, Peter Jarůšek - violoncello, nese ve svém názvu jméno talentovaného českého 
skladatele Pavla Haase, žáka Leoše Janáčka, který v roce 1944 zahynul 
v koncentračním táboře Osvětim. 
Soubor vznikl v roce 2002 a již v roce 2004 vyhrál cenu „Vittorio E. Rimbotti“ 
ve Florencii a v roce 2005 zvítězil v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 2005. 
Cestu na světová hudební pódia mu otevřelo vítězství v mezinárodní soutěži „Premio 
Paolo Borciani“, kterou smyčcová kvarteta považují za své „mistrovství světa“. 
Následovalo turné 40 koncertů po USA, Japonsku a Evropě, nominace Organizací 
Evropských Koncertních Síní (ECHO) jako „Rising Stars“ pro koncertní sezónu 
2007/08, která zahrnovala koncerty ve Vídni, Salzburgu, Amsterdamu, Bruselu, 
Paříži, Kolíně nad Rýnem, Baden-Badenu, Stockholmu, Birminghamu a New Yorku. 
V roce 2007 získal soubor cenu poroty BBC Music Magazine Awards „Objev 
roku“a po dva roky nosil titul „BBC New Generation Artists“. 
Pavel Haas Quartet si pro své vystoupení v Rychvaldě vybral jeden z vůbec 
nejkrásnějších smyčcových kvartetů, který zkomponoval Antonín Dvořák během 
svého tříletého působení v Americe, obklopen přáteli, českými krajany a přírodou. 
Vzniklo dílo, charakteristické spojením slovanské vroucnosti s prvky americké lidové 
hudby, tak blízké všem milovníkům hudby, Smyčcový kvartet op. 96 „Americký“. 
Dále se můžeme těšit na Smyčcový kvartet č. 1 Petra Iljiče Čajkovského. 
Koncert se uskuteční v Husově sboru ve čtvrtek 13. 10. 2011 v 18.00 hodin. 
Vstupenky (150,- Kč dospělí,  100,- Kč studenti, senioři a ZTP) můžete zakoupit 
v ZUŠ Rychvald nebo před koncertem.  
Jménem komise kulturní a společenské činnosti, Města Rychvald a ZUŠ Rychvald 
Vás k účasti na tomto svátečním setkání s hudbou zve 
 
Vlasta Matonogová 
předsedkyně komise 
 


