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Ústí nad Labem - V Ústí nad Labem začal nový hudební festival 
Hudební setkání, v úterý večer zahrál v městském muzeu houslista 
Jaroslav Svěcený na vzácné italské housle. Pořadatel Michal 
Mašek plánuje na listopad koncert kytaristy Štěpána Raka, další 
jsou naplánované do března. 

"Mým cílem je představit vám na každém koncertě osobnost výjimečného umělce, 

nejlepšího z nejlepších a současně s ním také poukázat na mladé talenty z našeho 

města Ústí nad Labem, kteří v programu krátce vystoupí," uvedl Mašek. Půjde o 
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vybrané žáky ústeckých základních uměleckých škol a mateřské školy.

Svěcený dnes večer hrál na italské housle z 17. až 20. století, které postavili 

houslařští mistři v Cremoně, Neapoli, Brescii a Mantově. Na programu byla díla 

českých autorů Bedřicha Smetany, Josefa Suka i Svěceného. Zazněla také hudba 

Ludwiga van Beethovena či Astora Piazolly.

V listopadu chystá pořadatel koncert kytaristy Štěpána Raka, v prosinci vánoční 

klavírní koncert, v lednu 2013 bude následovat vystoupení violoncellisty Petra 

Nouzovského a harfenistky Barbory Plaché. Poslední zatím naplánovaný koncert 

bude v březnu příštího roku, vystoupí flétniska Žofie Vokálková a fórum mladých.

"Nečekejte nezáživné programy a nekonečné skladby, ale příjemnou živou hudbu 

s uvolněnou atmosférou, která vás obohatí a pohladí na duši," pozval zájemce 

pořadatel Mašek. Všechny koncerty hostí rekonstruovaný Císařský sál Muzea 

města Ústí nad Labem, kde v roce 1901 přijali ústečtí konšelé císaře Františka 

Josefa I.

Nové muzeum město otevřelo po pěti letech loni v červnu, rekonstrukce stála přes 

446 milionů korun, většinu hradila Evropská unie. Posledních velkých oprav se 

objekt muzea z 19. století dočkal po druhé světové válce, kdy byly odstraňovány 

škody způsobené spojeneckými leteckými nálety z dubna 1945. Objekt je první 

budovou v tehdejším Československu napojenou na dálkové topení. Stalo se tak v 

roce 1922. Dřívější škola slouží potřebám ústeckého muzea od 70. let 20. století. 
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