
    
 

7. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu (LVHF) se letos uskutečnil v hlavní programové části od 24. září do 
8. října 2022. Předzvěstí mu na konci léta, 25. a 26. srpna, byl Jugoprolog – přehlídka balkánské dechové hudby. Právě 
jihoslovanské národy a spojitost s Českou republikou se staly hlavním tématem letošního ročníku festivalu, který nesl 
název „Balkánské inspirace“. Jeho cílem bylo prostřednictvím hudby, přednášek ale i vhodně vybraných míst představit 
historii moravských Charvátů – potomků Chorvatů, kteří na území jižní Moravy přišli v 16. století před válkou s Osmany 
a na pozvání rodu Lichtenštejnů – jež v regionu žili a dodnes lze najít jejich stopy napříč jednotlivými obcemi.

Tak, jako byl ústředním skladatelem loňského ročníku Antonio Vivaldi, tak i letos spojovalo jednotlivé koncerty pomyslnou 
nitkou jméno jednoho skladatele. Přesněji chorvatské skladatelky Dory Pejačević (1885-1923), propojené s naší zemí 
přátelskými vztahy s mecenáškou umění Sidonií Nádhernou a literáty jako Karl Kraus či Rainer Maria Rilke. LVHF 2022 nabídl 
české debuty významných světových uměleckých osobností i novodobou světovou premiéru. Dramaturgem 7. ročníku byl 
ředitel festivalu Jiří Partyka, pro kterého téma balkánských inspirací bylo o to osobnější, že sám má část předků z Chorvatska.

Po dvou letech covidové pandemie se letošní 7. ročník uskutečnil zcela bez jakýchkoliv restrikcí a omezení. Situaci ani 
nezměnila válka na Ukrajině nebo energetická a s tím i částečně spojená finanční krize. Celkem 7. ročník festivalu včetně 
doprovodného programu navštívilo 3 093 lidí.

OHLASY PARTNERŮ

„Při druhém ročníku jsem se náhodně setkala s panem Partykou a on mi vysvětlil celý svůj záměr Lednicko-valtického hudebního 
festivalu. Spoustu let jezdím na hudební festival do Českého Krumlova, tak jsem okamžitě viděla, že můžeme náš Lednicko-valtický 
areál vyzdvihnout pomocí hudby. Máme krásné prostory a budovy na jižní Moravy, hned jsem v nich viděla koncerty a věděla, jak 
budou jedinečné. Proto jsem se rozhodla festival podporovat.“
Jarmila Poliaková, ZFP Group, generální partner festivalu

„Velmi jsem si užila nejen oba koncerty, kterých jsem se mohla zúčastnit, ale i přednášku o příchodu Charvátů na jih Moravy.  
Vše bylo krásné a nabité emocemi a věděním. Jsem poctěna, že na tomto festivalu a v prostředí, které je známé svou krásou,  
zní i díla naší chorvatské skladatelky Dory Pejačević.“
Ljiljana Pancirov, velvyslankyně Chorvatska v České republice

Historie moravských Charvátů připomenuta hudbou, přednáškami i lokacemi.  
Skončil 7. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu



KONCERTY LVHF 2022

25. srpna 2022 | Hlohovec | Areál Kulturního domu   Bojan Ristic Brass Band & Divanhana & HarMálek Orchestr

26. srpna 2022 | Charvátská Nová Ves | Areál Sokolovny   Bojan Ristic Brass Band & Divanhana & HarMálek Orchestr

24. září 2022 | Valtice | Zámecká jízdárna   Dalibor Karvay & Vid Veljak & Filharmonie Bohuslava Martinů

25. září 2022 | Mikulov | Zámek   Ensemble Illyrica & Josipa Bainac

28. září 2022 | Lednice | Kostel sv. Jakuba Staršího   Cappella Marianna & Goeyvaerts String Trio

30. září 2022 | Břeclav | Zámeček Pohansko   Aljoša Jurinić & Latica Anić

1. října 2022 | Lednice | Zámecká jízdárna   Aljoša Jurinić & Latica Anić

2. října 2022 | Valtice | Dianin chrám - Rendez-vous   Talichovo kvarteto

7. října 2022 | Valtice | Zámecké divadlo   Jiří Vodička & Barocco sempre giovane

8. října 2022 | Valtice | Zámecká jízdárna   Nika Gorič & Boris Prýgl & Janáčkova filharmonie Ostrava

DOPROVODNÉ AKCE LVHF 2022

25. září 2022 | Břeclav | Havlíčkova vila 
Přednáška: Příchod Charvátů na jižní Moravu 

Miroslav Geršic, historik

26. září 2022 | Valtice & Lednice 
Edukační koncerty pro školy 

Komorní orchestr Moravia Brass Bandu

2. října 2022 | Hlohovec | Hraniční zámeček 
Přednáška: Barvy chorvatské Moravy 
Lenka Kopřivová, místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR

Kompletní program 2022

STOPA DORY PEJAČEVIČ NAPŘÍČ PROGRAMEM LVHF 2022

Symfonie fis moll, op. 41

Liebeslied, op. 39 (text R. M. Rilke)

Blumenleben, op. 19

Smyčcový kvartet C dur, op. 58

Předehra d moll pro orchestr, op. 49

NOVODOBÁ SVĚTOVÁ PREMIÉRA

V rámci LVHF 2022 byla uvedena tato skladba v novodobé světové premiéře: 
Akos Banlaky (1966): Skladba pro hlas, flétnu, violoncello a kytaru

https://www.lvhf.cz/program-a-vstupenky/


UMĚLCI FESTIVALU 

Festival propojuje nejen minulost v podobě skladatelů, ale i současnost spojením našich i zahraničních hudebníků. 
Návštěvníci tak zažili celou plejádu skvělých hudebníků.

Festival zarámovaly dva symfonické večery – zahajovacího v sobotu 24. září se zhostila Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem a závěr obstarala v sobotu 8. října Janáčkova filharmonie Ostrava 
pod taktovkou Marka Ivanoviće. 

V průběhu celého festivalu návštěvníci u nás poprvé slyšeli skutečné hvězdy z Chorvatska, Srbska, Slovinska 
či Slovenska; během prvního symfonického večera zahrál talentovaný houslista a koncertní mistr Vídeňského 
symfonického orchestru Dalibor Karvay, který hrál před králem Karlem III. z Walesu na hradě Windsor spolu  
s Mstislavem Rostropovičem. Hudebním kolegou mu byl violoncellista Vid Veljak, jenž vede sekci violoncellistů  
v Dubrovnickém symfonickém orchestru. 

Na závěrečném koncertu se představil hodonínský rodák a specialista na ruskou písňovou tvorbu Boris Prýgl. 
Společně s ním vystoupila i fenomenální sopranistka s „jedinečnou všestranností a divadelními schopnostmi“ Nika 
Gorič. Dále se představila Josipa Bainac a soubor Ensemble Illyrica. S nimi i samostatně vystoupili domácí špičkoví 
interpreti, jako je náš koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička nebo soubory Talichovo kvarteto, Capella 
Mariana či Barocco sempre giovane.

OHLASY UMĚLCŮ

„Češi a Chorvati byli vždy přátelé a mám radost, že se daří udržovat takto skvělé vztahy i díky projektům, jako  
je LVHF. Obzvlášť, když se na jednom místě potkají vynikající hudebníci, výborný program, nádherné prostory  
a publikum, které je otevřeno krásám hudby.“

Vid Veljak, chorvatský violoncellista

„Na koncert v rámci LVHF jsme se těšili rok a naše očekávání předčila výsledná realita. Jsme rádi, že můžeme hrát 
nejen oblíbené autory klasické hudby, ale i méně známé chorvatské a srbské skladatele, kteří mají publiku co říct.“

Ensemble Illyrica, chorvatské kvarteto

„LVHF mi umožnil zažít něco velmi netradičního. Když člověk zná historii a ví o spolupráci a dobrých vztazích  
Dory Pejačević s českými umělci a mysliteli, zastihne ho zvláštní pocit, když o století později sám dostane  
nabídku pokračovat v těchto šlépějích a na těchto vztazích vytvořit něco nového. Bylo to jedinečné a jsem  
za tuto zkušenost velmi ráda.“

Josipa Bainac, chorvatská sopranistka

„Prostředí Lednicko-valtického areálu je prostě unikátní. Nikdy jsme v Dianině chrámě – Rendez-vous 
nehráli a jsme rádi, že se nám to povedlo. Nádherná zachovalá stavba uprostřed lesa… má to své kouzlo.“

Jan Talich, český houslista

„S Aljošou se známe dlouhou dobu, potkáváme se při svých cestách nebo u nás doma v Chorvatsku.  
Paradoxně jsme ale spolu nikdy nehráli, až díky LVHF v České republice. Cesty osudu jsou  
nevyzpytatelné, ale mnohdy velmi příjemné.“

Latica Anić, chorvatská violoncellistka

„Velmi si cením nejen samotné organizace festivalu, kdy je o nás hezky postaráno 
a vše předem připraveno, ale i fakt, že se jednotlivé koncerty odehrávají napříč 
unikátními architektonickými skvosty, které jsou i často zapsány na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Já tato místa při svých cestách vyhledávám a je to pro 
mě vždy čest, když je mohu navštívit nejen jako návštěvník, ale i jako hudebník.“

Aljoša Jurinić, chorvatský pianista



NOVÁ LOKACE

Centrem koncertů se letos staly zámek Valtice a zámek Lednice, nicméně festival představil i zbrusu novou lokaci:
Zámeček Pohansko v Břeclavi

PARTNEŘI LVHF 2022

Festival mohl být realizován v takové kvalitě a rozsahu jen s podporou jak veřejného, tak soukromého sektoru. 
Základem jeho finanční stability je podpora společností působících v regionu jižní Moravy, jejichž loajality a pomoci 
si festival nesmírně váží. Generálním partnerem festivalu se již pošesté stala společnost ZFP GROUP a.s., respektive 
jedna z jejích společností ZFP akademie a.s. Na pozici Hlavních partnerů byly STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Alca s.r.o., 
ALBAform Inc., DOMOPLAN, a. s.  a MND, a. s. 

Festival se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, města Břeclavi, města Valtice, 
města Mikulova, obce Lednice, obce Hlohovec a Dobrovolného svazku obcí LVA. Do finanční podpory festivalu se v tomto roce 
významně zapojili rovněž členové Mecenášského klubu LVHF. 

Díky patří i Partnerům festivalu, ČEPS a.s., DOMOPLAN a.s., STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. Ivo Marek s.r.o.,  
Synett s.r.o., KALINA industries s.r.o., MAKPAK s.r.o., MONTPETROL – Plus, s.r.o., Vespera Design s.r.o.,  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, AGROTEC a.s.

VÝZNAMNÍ HOSTÉ 

Festival poctili svou návštěvou chorvatská velvyslankyně J. E. Ljiljana Pancirov, honorární konzulka České republiky v Atlantě 
(USA) Monika Vintrlíková, velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v České republice J. E. Martina Mlinarević, skladatel Akos 
Banlaky, velvyslanec Srbské republiky v České republice J. E. Berislav Vekić, velvyslankyně Slovinska  
v České republice J. E. Tanja Strniša.

ZÁŠTITY

LVHF 2022 se konal pod záštitou ministra kultury České republiky Martina Baxi a hejtmana Jihomoravského kraje Jana 
Grolicha. Záštitu jednotlivým koncertům udělili: velvyslankyně Chorvatska v České republice J. E. Ljiljana Pancirov, 
velvyslanec Srbské republiky v České republice J. E. Berislav Vekić, velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v České republice  
J. E. Martina Mlinarević, velvyslankyně Slovinska v České republice J. E. Tanja Strniša, děkanka Mendelovy zahradnické 
fakulty v Lednici  Alena Salašová a honorární konzulka České republiky v Atlantě (USA) Monika Vintrlíková.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Pomáháme s Plusem byla založena v roce 2017 s cílem podporovat tělesně postižené, handicapované  
a jinak strádající osoby a organizace, které těmto občanům pomáhají. Letos jsme se rozhodli podpořit zařízení,  
které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi, a to Stacionář Vlaštovka. Naši věnovanou částku  
10 000 Kč náš festivalový partner Stavební firma Plus zdvojnásobí a věnuje na výstavbu stacionáře.

KAMPAŇ 2022

Hlavními mediálními partnery LVHF byly v roce 2022 Česká televize a Deník. Festival se v České republice prezentoval 
nejen na tradičních formátech outdoorové reklamy (CLV, BB, plakáty) a v českých médiích (Česká televize, Deník, 
RTVJ, Harmonie, KlasikaPlus, Opera Slovakia, Opera Plus, Rádio Jih, Český rozhlas Brno, Look At It).

MEDIÁLNÍ OHLASY

Součástí letošních mediálních výstupů jsou rozhovory v magazínu Look At It nebo na portále Opera 
Plus. U mediálních partnerů pak průběžně během roku vycházely články týkající se 7. ročníku 
LVHF. Za zmínku stojí i živý přenos ze závěrečného galakoncertu do zpravodajské relace 
Události a Události v kultuře České televize, recenze z pera Karly Hofmannové pro KlasikuPlus 
a Jiřího Vejvody pro KlasikuPlus nebo série devíti reportáží mapujících jednotlivé koncerty 
včetně Jugoprologu.

Samostatným výstupem podporujícím jedinečnost festivalu bylo natáčení celého koncertu 
Talichova kvarteta v prostorách Dianina chrámu – Rendez-vous u Valtic  
pro ČT Art, který stanice odvysílá v rámci svého programu.

https://www.stacionarvlastovka.cz


VÝBĚR Z RECENZÍ

Dalibor Karvay & Vid Veljak & Filharmonie Bohuslava Martinů 
Karla Hofmannová, 27. září, klasikaplus.cz

…Filharmonie Bohuslava Martinů se projevila jako silný a dynamický orchestr, schopný plastické dynamiky 
a pod vedením šéfdirigenta Roberta Kružíka, který ji vedl přesnými a jasnými gesty s pečlivě vypracovanými 
dynamickými kontrasty a vlnami, hrála s maximálním soustředěním a nadšením. Byl to velmi silný  
a inspirativní zážitek, který předznamenal celý festival a nasadil velmi vysokou kvalitativní úroveň.

Lednicko-valtický hudební festival
Jiří Vejvoda, 9. října, klasikaplus.cz

...Vědom si pravdivého rčení, že ďábel tkví v detailu, všímám si během festivalových večerů i toho,  
jak se ve zdánlivých drobnostech zvedá nejen jeho organizační zdatnost, ale i jeho společenská úroveň. 
Diváci nejenže už netleskají mezi větami skladeb, ale svůj kulturní prožitek zohledňují mimo jiné  
v tom, jak – rok za rokem – přijíždějí noblesněji oblékáni. Je vidět, že koncerty jsou pro ně událostí...

Nika Gorič & Boris Prýgl & Janáčkova filharmonie Ostrava
Karla Hofmannová, 10. října, klasikaplus.cz

...Mladí protagonisté jsou dva krásní lidé se smyslem pro humor s komediálními schopnostmi, a navíc mají 
krásné hlasy, které spolu dobře ladily. Od počátku si dokázali otevřeností a milým projevem získat publikum, 
které se nechalo strhnout jejich výkony i jiskřivou hudbou...

...Po přestávce zahřměl orchestr a spustil předehru k opeře Carmen, jiskřivou a údernou, a fanfáry se  
v prostoru konírny rozléhaly velmi silně. Následovala stylově árie Escamilla v efektním podání Borise Prýgla 
a po něm nastoupila s árií smutná, ale odhodlaná Micaëla, hledající svého Josého. Její hlas zářil a zvonil  
a dokázal se prosadit i přes burácející orchestr...

...Duet Noriny a Doktora Malatesty podali oba aktéři s noblesou, vkusem i rozverností a pěvecky virtuózně. 
Rozdováděné a nadšené publikum si vytleskalo hned dva přídavky, nejprve roztomilý duet Pa-pa-pa  
z Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta a na úplný závěr hladivý a v touze se rozplývající duet  
Hanny Glawari a Danila z operety Veselá vdova Franze Lehára...

https://klasikaplus.cz
https://klasikaplus.cz
https://klasikaplus.cz


25. srpna 2022 | Hlohovec | Areál Kulturního domu   
26. srpna 2022 | Charvátská Nová Ves | Areál Sokolovny    
Bojan Ristic Brass Band & Divanhana & HarMálek Orchestr

24. září 2022 | Valtice | Zámecká jízdárna    
Dalibor Karvay & Vid Veljak & Filharmonie Bohuslava Martinů



28. září 2022 | Lednice | Kostel sv. Jakuba Staršího    
Cappella Marianna & Goeyvaerts String Trio

25. září 2022 | Mikulov | Zámek    
Ensemble Illyrica & Josipa Bainac



1. října 2022 | Lednice | Zámecká jízdárna   
Aljoša Jurinić & Latica Anić 

30. září 2022 | Břeclav | Zámeček Pohansko 
Aljoša Jurinić & Latica Anić



7. října 2022 | Valtice | Zámecké divadlo 
Jiří Vodička & Barocco sempre giovane

2. října 2022 | Valtice | Dianin chrám - Rendez-vous 
Talichovo kvarteto



8. října 2022 | Valtice | Zámecká jízdárna    
Nika Gorič & Boris Prýgl & Janáčkova filharmonie Ostrava

26. září 2022 | Valtice & Lednice 
Edukační koncerty pro školy 

Komorní orchestr  
Moravia Brass Bandu



2. října 2022 | Valtice | Dianin chrám - Rendez-vous 
Talichovo kvarteto

25. září 2022 | Břeclav | Havlíčkova vila 
Přednáška: Příchod Charvátů na jižní Moravu  
Miroslav Geršic, historik

2. října 2022 | Hlohovec | Hraniční zámeček 
Přednáška: Barvy chorvatské Moravy 
Lenka Kopřivová, místopředsedkyně  

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR



MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

22/3/2022 OperaPlus
https://operaplus.cz/lednicko-valticky-
hudebni-festival-priblizi-hudebni-
historii-moravskych-charvatu/

23/3/2022 Metro
https://www.metro.cz/lvhf-2022-priblizi-
hudebni-historii-moravskych-charvatu

23/3/2022 Barrandov.tv
https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/
protext/lvhf-2022-priblizi-hudebni-historii-
moravskych-charvatu_20949.html

23/3/2022 WN24
https://www.wn24.cz/lvhf-2022-priblizi-
hudebni-historii-moravskych-charvatu/

23/3/2022 Brněnský deník
https://brnensky.denik.cz/z-regionu/lednicko-
valticky-hudebni-festival-divoky-balkan-
a-odkaz-moravskych-chorvatu-202.html

23/3/2022 Břeclavský deník
https://breclavsky.denik.cz/zpravy_
region/lednicko-valticky-hudebni-
festival-divoky-balkan-a-odkaz-
moravskych-chorvatu-202.html

23/3/2022 Hodonínský deník
https://hodoninsky.denik.cz/z-
regionu/lednicko-valticky-hudebni-
festival-divoky-balkan-a-odkaz-
moravskych-chorvatu-202.html

23/3/2022 Blanenský deník
https://blanensky.denik.cz/z-regionu/lednicko-
valticky-hudebni-festival-divoky-balkan-
a-odkaz-moravskych-chorvatu-202.html 

23/3/2022 Znojemský deník
https://znojemsky.denik.cz/z-regionu/lednicko-
valticky-hudebni-festival-divoky-balkan-
a-odkaz-moravskych-chorvatu-202.html

23/3/2022 Vyškovský deník
https://vyskovsky.denik.cz/z-regionu/lednicko-
valticky-hudebni-festival-divoky-balkan-
a-odkaz-moravskych-chorvatu-202.html

25/3/2022 Časopis Harmonie
https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/
lednicko-valticky-hudebni-festival-priblizi-
hudebni-historii-moravskych-charvatu.html

28/3/2022 KlasikaPlus
https://www.klasikaplus.cz/vyhled-2/
item/7039-lednicko-valticky-hudebni-
festival-posedme-letos-na-vlne-balkanu

1/4/2022 Deník 5plus2 – Festival 
rozezní zámky balkánskou hudbou

9/5/2022 Deník Právo – Značení 
směruje turisty k zámečku

1/6/2022 Pardubický deník příloha – 
Lednicko-valtický hudební festival: divoký 
Balkán a odkaz moravských Chorvatů

1/6/2022 Frýdecko-místecký a třinecký deník 
– Lednicko-valtický hudební festival: divoký 
Balkán a odkaz moravských Chorvatů

6/6/2022 PR Deník
https://pr.denik.cz/doporucujeme/zpet-ke-
korenum-lednicko-valticky-hudebni-festival-
pripomene-moravske-chorvaty-2.html

20/6/2022 Informuji.cz
https://www.informuji.cz/akce/
jhm/142734-lvhf2020-cechomor-mfo/

21/6/2022 KlasikaPlus
https://www.klasikaplus.cz/aktuality/
item/7595-cechomor-a-mfo-v-patek-
a-v-srpnu-jugoprolog-lednicko-
valtickeho-hudebniho-festivalu

23/6/2022 Nový život – zpravodajský deník 
– Čechomor zahraje ve valtické jízdárně

13/8/2022 Břeclavský deník – Jugoprolog

23/8/2022 Centrumnews.cz
https://www.centrumnews.cz/

23/8/2022 Opera Plus
https://operaplus.cz/lednicko-
valticky-hudebni-festival-prinese-
balkan-na-jizni-moravu/

25/8/2022 KlasikaPlus
https://www.klasikaplus.cz/
vyhled-2/item/7939-jugoprolog-
predznamena-sedmy-rocnik-lednicko-
valtickeho-hudebniho-festivalu

28/8/2022 Informuji.cz
https://www.informuji.cz/akce/jhm/252868-
lednicko-valticky-hudebni-festival-2022/

30/8/2022 Obecní zpravodaj Lednice – 
Ledničanům zahrají nejen chorvatské hvězdy

1/9/2022 Břeclavský deník
https://breclavsky.denik.cz/ctenar-reporter/
energicky-uvod-prolog-lednicko-valtickeho-
festivalu-rozjely-balkanske-dechovky-2.html

1/9/2022 Mikulovský zpravodaj – Chorvatské 
hvězdy klasické hudby zahrají v Mikulově

5/9/2022 PR Deník
https://pr.denik.cz/doporucujeme/lednicko-
valticky-hudebni-festival-pripomene-
moravske-charvaty-20220905.html

10/9/2022 – Měsíčník břeclavské radnice 
– Balkánské hvězdy v Břeclavi

14/9/2022 České noviny 
https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/
zpravy/lednicko-valticky-hudebni-festival-
pripomene-moravske-charvaty/2256724

14/9/2022 Barrandov.tv
https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/
protext/lednicko-valticky-hudebni-festival-
pripomene-moravske-charvaty_23321.html

14/9/2022 Metro
https://www.metro.cz/lednicko-
valticky-hudebni-festival-
pripomene-moravske-charvaty

15/9/2022 Dobré ráno
https://www.ceskatelevize.cz/porady/-rano/

15/9/2022 Nový život – zpravodajský deník – 
Balkánské dechovky oznámily začátek festivalu

15/9/2022 Life4you.cz
https://life4you.cz/kultura/
lednicko-valticky-hudebni-festival-
pripomene-moravske-charvaty/

21/9/2022 Český rozhlas Plus
https://dvojka.rozhlas.cz/host-jiri-partyka-
houslista-ktery-nekolik-let-porada-
lednicko-valticky-hudebni-8832150

21/9/2022 Opera Plus
https://operaplus.cz/jiri-partyka-
vracim-se-k-rodnym-korenum/

22/9/2022 Glanc- tištěné 
vydání- Kam za kulturou

23/9/2022 Dobré ráno
https://www.ceskatelevize.cz/
porady/10435049455-dobre-rano/

23/9/2022 KlasikaPlus
https://klasikaplus.cz/aktuality/item/8140-
zacina-lednicko-valticky-hudebni-festival

27/9/2022 KlasikaPlus 
https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/
item/8168-lednicko-valticky-hudebni-
festival-ovladly-balkanske-inspirace

30/9/2022 RTVJ
https://www.rtvj.cz/ve-valticich-byl-
slavnostne-zahajen-lvhf-2022/

6/10/2022 RTVJ
https://www.rtvj.cz/kostel-sv-jakuba-v-
lednici-hostil-3-koncert-lvhf-2022/

6/10/2022 Český rozhlas Brno
https://brno.rozhlas.cz/den-na-zeleznici-
burcakovy-pochod-nebo-kreativni-
veletrh-vyberte-si-z-8562721

8/10/2022 Události
https://www.ceskatelevize.
cz/porady/1097181328-
udalosti/222411000111008/ 

8/10/2022 Události v kultuře
https://www.ceskatelevize.cz/
porady/1097206490-udalosti-v-
kulture/222411000121008/ 

9/10/2022 KlasikaPlus
https://www.klasikaplus.cz/serial/

10/10/2022 KlasikaPlus
https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/
item/8258-sedmy-rocnik-lednicko-
valtickeho-festivalu-ve-znameni-
jihoslovanskych-rytmu-i-historie

11/10/2022 Life4You
https://life4you.cz/kultura/skoncil-
lednicko-valticky-hudebni-festiva
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