
Statutární město Brno, Archiv města Brna
Národní památkový ústav, ÚOP v Brně a Ústav hudební vědy FF MU 
ve spolupráci s S:LUKAS s. r. o.
Brno, 22. května – 24. května 2023 

Při příležitosti sedmistého výročí založení starobrněnského kláštera se 
uskuteční mezinárodní vědecká konference. Dva jednací dny sympozia  
jsou rozděleny do tří tematických okruhů, na které v závěru naváže  
panelová diskuse, vedená předními odborníky z oblasti obecné i speciální  
medievistiky. Reflektována bude osobnost české a polské královny Alžběty 
(Elišky Rejčky) a její nejen fundátorské aktivity, problematika vzniku  
a vývoje kláštera cisterciaček v kontextu dané řehole i ve vztahu  
ke královskému městu Brnu až na práh raného novověku, a konečně klíčové 
aspekty uměleckohistorické. Kromě samotné architektury a výtvarných děl 
s klášterem spojených bude pozornost věnována také otázkám liturgického 
provozu a mimořádně dochovanému souboru liturgických rukopisů.  
Chorální repertoár z Rejččiných kodexů bude ostatně účastníky provázet 
po celou dobu konání konference. Výhradně k této příležitosti vznikla 
unikátní celovečerní kantáta Jana Šimíčka, kterou ve světové premiéře 
uvede soubor Czech Virtuosi s dirigentem Robertem Kružíkem v úterý  
23. 5. 2023 přímo v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. 
Třetí konferenční den bude věnován exkurzím s průvodci přímo v areálu 
starobrněnského kláštera.

Odborná část konference se bude konat v sále Zastupitelstva města Brna 
na Nové radnici. 

Pro zajištění hladkého průběhu prosíme všechny zájemce o účast na 
konferenci, aby se přihlásili prostřednictvím elektronického formuláře (zde) 
nebo zaslali vyplněnou přihlášku poštou na adresu Archivu města Brna,  
a to nejpozději do 21. dubna 2023.

Za organizátory konference
Mgr. Radana Červená, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Vácha
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Elisabeth
Richenza

Rejčka

Mezinárodní vědecká konference
Klášter cisterciaček na Starém Brně 
a jeho zakladatelka královna Alžběta
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náměstí Svobody 8, 601 54 Brno
sekretariat.brno@npu.cz
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