
Vítáme Vás na 34. ročníku 

Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích 
a doporučujeme Vaší pozornosti některé důležité informace: 

1. KDE SE KONÁ MLŠSH? 

1) Vinařská škola = VŠ, Sobotní 116 

a) Internát Vinařské školy 

- jídelna 

- část ubytovacích kapacit  

- sekretariát MLŠSH (č. 31), 1. patro, otevřeno denně 12:45 – 14:15 hod. 

b) Vinařská škola – starší a novější propojené budovy; vchod přes starou budovu (ze severu / „od spodu“) 

- většina tříd instrumentálních a orchestr, přednášková učebna a cvičné třídy 

2) Základní škola (ZŠ), Náměstí Svobody/ul. Růžová 38 a 39 

- dvě propojené budovy (starší a novější), vchod od náměstí přes dvůr 

- jídelna je za tělocvičnou, vchod zvenku 

- tělocvična – vchod ze dvora 

3) Základní umělecká škola (ZUŠ), Náměstí Svobody 4, ve druhém patře budovy  

  

4) Zámek Valtice 

- Bílý sál = vchod v průchodu do zámku (vlevo) 

- Jízdárna = vchod přes dvůr či od balustrády – upřesníme v neděli podle přání správy zámku 

- Španělská konírna = vchod přes dvůr či od balustrády – upřesníme v neděli podle přání správy zámku 

- Zámecké divadlo = vchod bokem (z levé strany, nestoupejte ke kašnám a k zámku, ale obejděte levé křídlo zámku)  

5) Farní kostel Valtice, Náměstí Svobody  

– výuka varhan a koncerty, mše 

 

6) Kostel sv. Augustina – ul. P. Bezruče (u nemocnice, klášterní kostel, za křižovatkou směr Lednice) 

– třídní koncerty v pátek a sobotu  

 

7) Víceúčelová hala (= Nová tělocvična) = na konci ul. Střelecké – ubytování  

- K dispozici je 11 klíčů, o které se musíte mezi sebou rozdělit a před odjezdem opět odevzdat. 

- Doporučujeme vzájemně si vyměnit kontakty a kontrolovat, kdo se zde vyskytuje. 

- Na dveřích bude viset seznam ubytovaných. Doklady a cennosti noste při sobě! 

- Prosíme, nedotýkejte se složeného nábytku, nebezpečí úrazu! 

 

2. ÚČASTNICKÁ JMENOVKA 

- Slouží k Vaší identifikaci: umožňuje účast ve třídě (aktivní i pasivní!) a cvičit ve třídě. Zároveň slouží coby vstupenka 

na koncerty. Nošení Vaší jmenovky ve školních prostorách a na koncertech je zcela povinné.  

- Z kartičky se dozvíte: 

o Kdo odkud přijel: vlaječky v pravém dolním rohu 

o Je-li aktivním či pasivním účastníkem ve třídě: v druhém případě označeno písmenem P 

- Mimořádná nabídka – po předložení účastnické jmenovky můžete zakoupit týdenní vstupenku do Bylinkové zahrady u 

zámku za cenu jednorázového vstupu! 

  

3. VÝUKA & PRÁCE VE TŘÍDÁCH 

- Výuka ve většině tříd probíhá od 9 do 12:30 (detaily a odchylky viz list Denní program MLŠSH).  

- Rozvržení lekcí je na domluvě s lektory, v sólových třídách má každý aktivní účastník nárok na alespoň 3 lekce. Účast 

ve třídě je podmíněna splněním podmínek uvedených na webových stránkách třídy. O splnění rozhoduje lektor. 

- Aktivní účast v další třídě je – s výjimkou sboru či barokního orchestru – zpoplatněna. Po domluvě s lektorem se přijďte 

zaregistrovat na sekretariát. Kombinovat lze pouze třídy, které se časově nepřekrývají. 

- Cvičení ve třídách: na dveřích každé učebny je formulář pro rozvrh hodin. Tam se nejdříve zapíšou studenti a lektoři 

dané třídy. Zbylý volný čas je k dispozici ostatním zájemcům primárně na hodinu denně. Další čas je možné 

využít pouze není-li třída obsazená. 

- Závěrečné koncerty – z časových důvodů vystoupí pouze omezený počet účastníků (sólové tř. max. 5 min)  



 

4. JÍDELNA VŠ & ZŠ – pouze pro registrované účastníky 

- Vinařská škola: snídaně, obědy, večeře  

- Základní škola: snídaně, obědy, večeře  

Snídaně 07:30 – 08:55 

Obědy 12:15 - 13:45 

Večeře 18:00 - 19:30 

 

5. KOPÍROVÁNÍ & INTERNET 

- Městská knihovna, Náměstí Svobody (budova radnice) 

- Vrátnice internátu: pouze kopírování (2,- Kč/A4, 4,- Kč/A3) 

 

6. PARKOVÁNÍ 

- Vinařská škola: parkování uvnitř areálu je vyhrazeno pouze pro lektory. Prosíme, respektujte to!  

Lektoři si vyzvednou v sekretariátu elektronický klíč proti podpisu. K dispozici je pouze 15 klíčů, omlouváme se! 

- Parkoviště u nové tělocvičny: zde mohou parkovat účastníci kursu.  

 

7. DŮLEŽITÉ OBECNÉ POKYNY 

- Recepce (vrátnice) v internátě VŠ je otevřena denně 7:00 – 24:00 

- Zamykejte laskavě pokoje (třídy), v budovách nekuřte a udržujte pořádek.  

- KLÍČE OD TŘÍD VRACEJTE BEZ PRODLENÍ! Klíče od pokojů v internátu si předávejte se svými spolubydlícími a 

využívejte služby vrátnice (7:00-24:00). 

- Na pokojích a ve třídách není dovoleno manipulovat s nábytkem.  

- Cembala apod. nástroje nelaďte ani nepřemisťujte bez výslovného svolení organizátorů MLŠSH. 

- Buďte ohleduplní a dodržujte, prosím, polední a noční klid (od 22:00), a to i na schodech internátu Vinařské školy. 

Využívejte služeb školního sklípku (ulice Hradební). 

- Nástroje mohou být uzamčeny ve třídách, po skončení práce, prosíme, vždy zavřete okna, zamkněte a vraťte klíč. 

- Ve třídách VŠ je možné zkoušet od 7:00 maximálně do půlnoci. Ve 24:00 hod služba všechny třídy zamkne a v celém 

objektu zhasne. Spodní brána areálu se otevírá a uzavírá automaticky v 7:00, resp. 19:30.  

- ZŠ se otevírá v 8:00 a zavírá ve 20:00, ZUŠ se otevírá s výukou v 9:00 a uzavírá v 18:00.  

- V prostorách zámku, zejména Konírny a Jízdárny, se pohybujte se zvýšenou opatrností. Panuje zákaz pohybu mimo 

přidělené prostory a otevírání jiných dveří a oken, než jaké určí technická služba zámku.  

 

Ačkoliv je momentálně pandemická situace příznivá, prosíme o pečlivé dodržování hygienických pravidel; využívejte 

dezinfekce na ruce, jež jsou k dispozici v prostorách školních budov. V případě příznaků virového onemocnění vyhledejte 

lékaře a informujte vedení MLŠSH. 

Všechny důležité informace jsou oznamovány na nástěnce v přízemí internátu VŠ, na facebooku a webu MLŠSH 
(news.early-music.cz) 

 

8. KONCERTY 

- Koncerty jsou pro účastníky kursů zdarma. Prosíme, dostavte se nejpozději 15 minut před začátkem, v opačném 

případě Vám nebudeme moci garantovat místo k sezení. Vstup je povolen pouze s jmenovkou. 

- Účast studentů na závěrečných koncertech a představeních je dobrovolná, nenároková a plně na rozhodnutí lektorů 

a uměleckého ředitele MLŠSH. Restrikce z časových důvodů jsou zcela nutné, děkujeme za pochopení. 

- Nahrávání koncertů je dovoleno pouze po předchozí domluvě s účinkujícími a uměleckým ředitelem MLŠSH. 

- Prosíme, na koncerty a zkoušky choďte včas, nerušte zbytečným přecházením, mějte vypnuté zvukové signalizace,  

mobily, nefotografujte s bleskem či v přílišné blízkosti účinkujících.  
 

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na společně prožitý čas naplněný skvělými hudebními zážitky! 

Vaši pořadatelé MLŠSH Valtice 2022 

http://news.early-music.cz/

