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Ředitel Klášterních hudebních slavností: „Již se nebojím.“ 
 

Rozhovor s Romanem Janků, ředitelem hudebního festivalu, který neúnavně pořádá v srdci Jeseníků již 
15 let. Letos má od 27. června do 13. září na programu symbolických 15 koncertů. Vystoupí mimo jiné 

světová harfistka a patronka festivalu Jana Boušková spolu s houslistou Josefem Špačkem, nejlepší 
hornista světa Radek Baborák či rezidenční soubor festivalu Musica Florea. 

 
Na úvod provokativní otázka, pane řediteli. Bojíte se? 
Ne, letos se již nebojím. Po zkušenostech z loňského roku jsme všichni otrlejší, akčnější, připraveni 
pružně reagovat na situaci a dělat i radikální změny. Loni jsme byli přeci jen šokově paralyzováni. 
 
Co Vás přesvědčilo, uspořádat festival i v tak nejistých podmínkách? 
Neuspořádat nic nebo festival letos zrušit úplně by bylo velice jednoduché, ale fatální. Takové 
rozhodnutí se bere zpátky velice těžce. Já naopak vnímám, že mám ke společnosti jisté závazky. Kdysi 
jsem začal pořádat koncerty a musel si získat důvěru lidí na různých úrovních. Přesvědčit je, že to 
myslím vážně a že to, co nabízíme, je životaschopné, maximálně kvalitní a jedinečné. 15 let existence 
tak velkého festivalu je rozhodně závazkem. 
Na druhou stranu existují současná omezení, které kultuře neprospívají. I proto jsem součástí jedné 
pracovní skupiny, která se snaží s ministerstvem kultury komunikovat podmínky, za kterých by se mohly 
koncerty v létě konat. Jsem přesvědčen, že lze najít konsenzus, abychom mohli přivítat publikum na 
živých koncertech, a přitom je neohrožovat na zdraví. To vše musí vykomunikovat ministerstvo kultury 
s ministerstvem zdravotnictví. My se v pracovní skupině snažíme nabídnout pohled pořadatelů na 
podmínky a jejich reálnost. 
 
Můžete tedy shrnout, jaké jsou nyní (v dubnu) vyhlídky konání kulturních akcí?  
Shrnuje se velice těžce, protože na veřejnost mnoho informací neproniká. Ministerstvo kultury 
oznámilo, že Česká filharmonie a Pražské jaro budou pilotně zkoušet hrát pro publikum, které bude 
očkované. Žádné konkrétní informace, jak to bude probíhat, jaké další podmínky pro takový koncert 
budou vyžadovány. Nevíme tedy nic. Nicméně jsem výše naznačil, že není již možné nečinně čekat, 
takže jednáme. 
Můj osobní názor je takový, že v létě již budeme moci publikum do sálů pozvat. Můžeme zohlednit 
proočkovanost populace v daný moment, akceptaci čerstvých PCR nebo antigenních testů, sníženou 
kapacita sálů, rozestupy mezi místy v publiku, pravidelné větrání, dezinfekci, ochranu úst a nosu. To jsou 
naše vyhlídky na léto. 
 
Myslíte si, že opatření poznamenají pohodu na koncertech? 
Z loňských zkušeností si troufnu říci, že ne. Stále si myslím, že živý koncert žádný online přenos 
nenahradí. A pokud přesvědčíme lidi, že děláme maximum pro ochranu jejich zdraví, věřím 
v pohodovou atmosféru na všech koncertech. 
 
Jak to vidíte, přijdou lidé na koncerty nebo se budou bát? 
Záleží, jak se situace bude vyvíjet. S mnohými opatřeními v současnosti nelze souhlasit, mnohé zase 
smysl dávají. Pokud budeme jako pořadatelé jasně deklarovat podmínky, za kterých se koncerty budou 
moci uskutečnit, a budeme je mít podpořeny z ministerstva zdravotnictví, tak nevidím důvod se bát.  
 
Děkuji za rozhovor a přeji, ať se festival povede. 
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KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2021 
Festival KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI si za 15 let fungování našel cestu k tisícům diváků a je nedílnou součástí 
kulturního léta v Olomouckém kraji. Letos od 27. června do 13. září uvede 15 koncertů.  
 
Rezidenční soubor festivalu Musica Florea uvede na zahajovacím koncertu díla Antonína Reichenauera a jeho 
současníků a závěrečný večer pak věnuje konfrontaci Oratoria Václava Horálka s Requiem W. A. Mozarta.  
Mezi skutečné hudební lahůdky bude letos patřit vystoupení patronky festivalu harfenistky Jany Bouškové s 
koncertním mistrem České filharmonie Josefem Špačkem v dřevěném kostelíku v Maršíkově.  
Vůbec poprvé festival zavítá do klášterního kostela v Bílé Vodě a hned se světovým hornistou Radkem 
Baborákem.  
V Jeseníku se odehraje barokní opera Endymio včetně originálních kostýmů a kulis. Varhany v klášteře Na 
Hedeči rozezní Waclav Golonka. Kostel ve Šternberku bude hostit soubor Czech Enseble Baroque. Znovu ožije 
unikátní Tančírna v Račím údolí projekty nespoutané Gabriely Vermelho a mužského vokálního kvarteta Q VOX. 
Nádvoří zámku Velké Losiny ozáří světelná show s hudbou Clarinet Factory. Osvěžení přinese swingový Orchestr 
Ježkovy stopy v Rapotíně, multižánrové Bardolino ve Šternberku a fúze klasické hudby s folklórem 
FolkloreClassic v Loučné nad Desnou. Vzpomínce na Václava Havla bude věnován pořad Dopisy Olze v podání 
harfistky Zdeňky Šolcové, mezzosopranistky Evy Garajové a herečky Valérie Zawadské. Do Karlovy Studánky 
přiveze Ensemble Lucis Vivaldiho Čtvero ročních dob.  
 

Vstupenky jsou dostupné online na www.klasternihudebnislavnosti.cz nebo www.klasterky.cz. V nabídce je 
zatím pouze poloviční kapacita sálů pro případ, že bude nutné dodržovat povinné rozestupy.  Nakupovat a 
rezervovat vstupenky lze také na e-mailu vstupenky@klasternihudebnislavnosti.cz. 
 

 

KONTAKT:  Roman Janků, 603 491 979 – ředitel festivalu 
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