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Sedmý ročník mezinárodního varhanního festivalu pořádají 
Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., společně s MAS Dolnobřežansko, o. p. s.,

 za fi nanční podpory Královských měst Slaného a Velvar a obcí Zlatníky-Hodkovice
a Psáry. Festival se koná pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého

a také za laskavé podpory pana Geoff reyho Pipera.
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VARHANY ZNĚJÍCÍ ���� – PŘEHLED

Putování za varhanami na Dolnobřežansku
Sobota �. září ���� od �.�� do �	 hodin
Vrané nad Vltavou, Zvole, Psáry-Dolní Jirčany, Zlatníky
Průvodcem je varhaník a organolog PAVEL ČERNÝ

Koncerty na Slánsku a Dolnobřežansku
SLANÝ, pondělí �. září ����, Kostel sv. Gotharda v �	.
� hodin
Varhanní variace
PAUL KAYSER (L) – varhany

SLANÝ, středa !. září ����, Kaple Zasnoubení P. Marie v �	.
� hodin 
Jihoněmecká hudební procházka
JÜRGEN ESSL (D) – varhany a varhanní pozitiv

VELVARY, sobota �. září ����, Kostel sv. Kateřiny v �� hodin
Toccaty před Bachem a po Bachovi
DRAHOMÍRA MATZNEROVÁ (CZ) – varhany

ZLATNÍKY, pondělí ��. září ����, Kostel sv. Petra a Pavla v �	.
� hodin
Museum für Orgel-Spieler
aneb praktické i efektní komposice staršího i nového času
ROBERT HUGO (CZ) – varhany
LUCIE KAŇKOVÁ (CZ) – soprán

PSÁRY-DOLNÍ JIRČANY, středa ��. září ����, Kostel sv. Václava v �	.
� hodin
Od Temperovaného klavíru
přes varhanní galanterie k tajemství improvizace
PAVEL ČERNÝ (CZ) – varhany

Putování za varhanami na Slánsku
Sobota �!. září ���� od �.�! do �	 hodin
Smečno, Velvary, Slaný (kostel a piaristická kaple)
Průvodcem je varhaník a organolog PAVEL ČERNÝ
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Varhany znějící 2018 – Slánsko a  Dolnobřežansko
Varhany znějící ���� – Slaný a Velvary & Zlatníky a Psáry. Sedmý ročník mezi-
národního varhanního festivalu se v roce ���� uskuteční díky dotaci z Programu 
rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spo-
lupráci s MAS Dolnobřežansko, o. p. s. Partnery tohoto festivalu jsou Královské 
město Slaný, Královské město Velvary a  obce Zlatníky-Hodkovice a  Psáry. Díky 
této spolupráci vám můžeme tentokrát představit památné a zajímavé varhany ne-
jenom na Slánsku, ale také na Dolnobřežansku, a to jak na vlastních festivalových 
koncertech, tak při putování za varhanami v obou regionech.

Na koncertech se představí jak světově uznávaní zahraniční interpreti, tak i vyni-
kající čeští hudebníci. Náš výběr reprezentuje nejen koncertní umělce, kteří jsou 
v současné době na vrcholu své kariéry, ale i umělce mladé, talentované a nadějné. 

Festival zahájí celodenní výlet – Putování za  varhanami na  Dolnobřežansku 
(určeno pro zájemce ze Slánska), při kterém návštěvníci ze slánského regionu zde 
budou mít možnost navštívit čtyři místa a seznámit se s místními nástroji.

Festival zakončí druhý celodenní výlet, který je zase určen pro zájemce z Dolno-
břežanska – Putování za varhanami na Slánsku (určeno pro zájemce z Dolnobře-
žanska). Na obě akce je nutné se přihlásit.

Informace o přihlášení na Putování za varhanami na Dolnobřežansku a Putování 
za varhanami na Slánsku najdete na stránkách jednotlivých putování a na interne-
tových stránkách festivalu www.varhany.slansko.cz.

Renomovaný a citlivý přístup všech interpretů k technickým a zvukovým dispozicím jednotlivých nástro-
jů společně s promyšlenou dramaturgií festivalových koncertů je příslibem jedinečných hudebních zážitků.

VSTUP NA  KONCERTY VE  SLANÉM, VELVARECH, ZLATNÍKÁCH A  PSÁRECH JE VOLNÝ!

Na koncertech budeme pomocí kamer přenášet obraz z kůru. Z pohodlí lavic v chrámové lo-
di tak budete mít možnost sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!

Z festivalových koncertů budou opět pořízeny živé nahrávky, z nichž budou sestavena dvě výběrová CD.

Festival se koná také díky laskavé podpoře farností Arcidiecéze pražské – Slaný, 
Smečno, Kralupy nad Vltavou, Jílové u Prahy, Zlatníky a Praha-Zbraslav.

Mezinárodní festival Varhany znějící 2018 se koná pod uměleckou záštitou varhaníka 
Pavla Černého a také za laskavé podpory pana Geoff reyho Pipera.
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VARHANY ZNĚJÍCÍ ����

Putování za varhanami na Dolnobřežansku
Společné putování s varhaníkem a organologem Pavlem Černým za varhanami 
na Dolnobřežansku (Vrané nad Vltavou, Zvole, Psáry-Dolní Jirčany, Zlatníky).

Sobota �. září ���� od �.�� do �	 hodin

Putování na Dolnobřežansku je určeno zájemcům ze Slánska – odjezd je ze Slaného.

Sedmý ročník festivalu Varhany znějící ���� zahájíme v  sobotu �. září ���� již tradičním Putováním 
za historickými varhanami. S varhaníkem a organologem Pavlem Černým se společně vydáme na Dolno-
břežansko, kde se seznámíme se zajímavými historickými varhanami.

Ty mnohdy neprávem unikají naší pozornosti, neboť se nenacházejí v centrech kulturního dění. Neza-
pomeňme však, že velká tradice českého muzikantství (české hudební kultury) pochází právě z těchto 
malých míst, a to díky působení kantorů – varhaníků kostelních kůrů i v té nejzapadlejší vísce Čech.

Na každé ze společných zastávek nás varhaník Pavel Černý nejprve seznámí s historií každého nástroje 
a poté v malém koncertu každý nástroj představí i po zvukové stránce. Po prohlídce nástroje v kostele 
sv. Markéty ve Zvoli bude následovat společný oběd v restauraci U Rybníka.

Na Putování za varhanami je nutné se přihlásit! Cena zájezdu je ��� Kč za osobu.

V ceně zájezdu je společný oběd, doprava autobusem, odborný výklad a koncertní ukázky. Společný 
oběd (hlavní chod + pivo, nebo nealkoholický nápoj) bude v restauraci U Rybníka ve Zvoli. Peníze bu-
deme vybírat při nástupu do autobusu. Kapacita autobusu je omezená, proto je nutné se přihlásit.

Přihlášky na putování, nebo dotazy posílejte prostřednictvím přihlašovacího formuláře 
na strákách www.varhany.slansko.cz, případně volejte na číslo 9�� !�� ���. Počet míst 
společného putování je limitován kapacitou autobusu!

ODJEZD je v sobotu �. září ���� v �.�� hodin z autobusové zastávky „U Váhy“ 
v  Šultysově ulici ve  Slaném. Návrat přibližně v  �	 hodin na  místo odjezdu.
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VARHANY ZNĚJÍCÍ ����

Koncert první
Slaný, pondělí �. září ����
Kostel sv. Gotharda v �	.
� hodin 

VARHANNÍ VARIACE
Na varhany Antonína Reisse z roku ���� hraje Paul Kayser (L)

Variace byly a jsou mezi hudebními skladateli, ale i posluchači velmi oblíbenou hudební formou. Lucemburský varha-
ník Paul Kayser vás společně s krásným nástrojem Antonína Reisse v kostele sv. Gotharda ve Slaném seznámí s růz-
nými variačními formami a variačními cykly (Téma s variacemi, Ciaccona, Passacaglia) z různých věků a zemí.

Pierre d‘Atteignant | Tylman Susato | Jan Pieterszoon Sweelinck
Girolamo Frescobaldi | Dietrich Buxtehude | Johann Bernhard Bach

PAUL KAYSER se narodil v Lucembursku v roce ����. Hru na varhany začal stu-
dovat v  roce ���� ve  třídě profesora Pierra Nimaxe jr. na  konzervatoři hudby 
v Lucemburku. Ve studiu pokračoval na Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main ve  třídě Martina Lückera a  Daniela Rotha (varhany), 
a u profesorů Winfrieda Tolla (sbormistrovství), Gerda Wachowského (liturgic-
kou varhanní hudbu) a Godeharda Joppicho (gregoriánský chorál). Studia ukon-
čil koncertní zkouškou na Vysoké škole umění v Berlíně, kde byl přijat do varhani-
cké improvizační třídy prof. Wolfganga Seifena. Kromě studia spolupracoval také 
s Paulem Boyerem, Gillian Weirem, Lorenzo Ghielmim, Olivierem Latrym a � ie-
rrym Escaichem. V  roce 
���� se Paul Kayser stal 
laureátem v  improvizační 
soutěži v  Bad Homburgu 
a  v  roce ���� se stal lau-
reátem na soutěži Orgues 

Sans Frontières. Pravidelně vystupuje se sólovými recitály 
na festivalech v Lucembursku, Německu, Francii, Španělsku 
a České republice. V roce ���� hrál jako sólista s Lucembur-
ským fi lharmonickým orchestrem na  Festival d‘Orgue de 
Dudelange. V témže roce absolvoval koncertní turné v  Ja-
ponsku s Pueri Cantores du Conservatoire de Luxembourg. 
V  současné době je Paul Kayser varhaníkem kostela St-Al-
phonsus v  Lucembursku a  slavné baziliky St.Willibrordus 
v Echternach. Učí hru na varhany, improvizaci a harmonii 
v hudebních školách v Bascharage a Echternach.
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VARHANY ZNĚJÍCÍ ����

 Koncert druhý
Slaný, středa !. září ����
Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé 
piaristické koleji v �	.
� hodin

JIHONĚMECKÁ HUDEBNÍ PROCHÁZKA
Na varhany J. I. Schmidta z ��. stol. a na barokní pozitiv
neznámého českého mistra hraje Jürgen Essl (D)

Program německého varhaníka Jürgena Essla, který zcela mimořádně představí v bývalé piaristické kapli hned dva 
nástroje, zahrnuje výlučně díla jihoněmeckých skladatelů: Johann Jakob Froberger se narodil a vyrostl ve Stuttgartu, 
Johan Kaspar Kerll působil ve Vídni a Johann Pachelbel jako jediný protestantský skladatel tohoto programu spojuje 
italský styl s ještě novou protestantskou tradicí. Variace, představené Pachelbelovou a Kerllovou Ciacconou, byly v již-
ním Německu (a tím se myslí prostor dnešního jižního Německa, Švýcarska a Rakouska včetně Čech) velmi oblíbené. 
Isfrid Kayser pochází z Ulmu a jako mnich žil a skládal hudbu v klášteře Obermachtal, Franz Xaver Anton Mur-
schhauser působil v Mnichově a Georg Muff at převážně v Pasově. Jürgen Essl pochází ze Stuttgartu, kde také v dnešní 
době vyučuje na vysoké škole. Zvláštní pozornost věnuje objevování klášterní hudby z Oberschwabenu z ��. stol., 
stále také působí jako skladatel. Skladba Capriccio sopra la serenita vznikla na zakázku u příležitosti znovuobnovení 
varhan Gaetana Calida (����– ���	) v kostele sv. Nicola v italském městě Treviso. Jelikož je Jürgen Essl uznávaný 
a vyhledávaný improvizátor, nebudou v programu chybět ani dvě improvizace.

Johann Jakob Froberger | Johan Kaspar Kerll | Johann Pachelbel | Georg Muff at
Isfrid Kayser | Franz Xaver Anton Murschhause | Jürgen Essl | Improvizace

JÜRGEN ESSL (*����) je jedním z předních evropských varhaníků a  skladate-
lů. Pravidelně vystupuje na prestižních místech po celém světě, včetně míst jako 
je Notre Dame v Paříži, Kölner Dom v Německu, Auditorio Nacional v Madri-
du, Smetanova síň v Praze, Konzerthaus ve Vídni, Filharmonie v Moskvě, stejně 
jako v Amsterdamu, Lisabonu, Milánu, Tokiu a USA. Často se objevuje v televizi 
a  rádiu jako varhaník a  také jako dirigent. Jürgen Essl studoval hru na varhany 
v  Německu a  Francii u  Ludgera Lohmanna a  Francise Chapeleta. Studium do-
končil ve Vídni u Michaela Radulesce. 
Od  roku ���� působí jako profesor 
na  Hochschule für Musik und Dars-
tellende Kunst Stuttgart. Jako profesor 
hry na varhany působil také na Musik-
hochschule Lübeck a zároveň byl var-
haníkem zámeckého kostela ve měste 
Sigmaringen. V roce ���� vedl mezi-

národní Kongress der Kirchenmusik ve Stuttgartu a je jedním ze zakla-
datelů Mezinárodní letní akademie hudby – ISAM v německém Ochsen-
hausenu. Pravidelně nahrává pro prestižní hudební vydavatelství. Jürgen 
Essl je známý též jako vynikající improvizátor. Nahrávací společnost 
Organ Promotion nahrála samostatné CD věnované Esslově imrovizaci 
v  bruselské katedrále. Jürgen Essl se kromě hry na  varhany věnuje též 
kompozici. Nejznámějšími jsou jeho moteta a oratoria, která byla prove-
dena předními sbory jako Darmstädter Kantorei a Regensburger Dom-
spatzen. Esslovy skladby vyšly v  renomovaných nakladatelstvích jako 
Doblinger, Carus-Verlag a Schott Verlag. O hudbě Jürgena Essla prohlá-
sil známý skladatel Arvo Pärt: „Byl jsem ohromen Esslovým unikátním 
stylem a kompozičním jazykem … “
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VARHANY ZNĚJÍCÍ ����

Koncert třetí
Velvary, sobota �. září ����
Kostel sv. Kateřiny v �� hodin

TOCCATY PŘED BACHEM A PO BACHOVI
Na varhany Em. Štěpána Petra z r. ���� hraje Drahomíra Matznerová (CZ)

Na velice zajímavém a atraktivním koncertu v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech se stanete svědky proměn oblíbené 
hudební formy Toccaty, která vznikla na konci ��. století v severní Itálii. Odtud se Toccata postupně rozšířila do Ně-
mecka, kde v průběhu baroka prošla velkým vývojem a postupně nabývala na délce, členitosti i virtuozitě. Svého 
vrcholu pak dosáhla v díle Johanna Sebastiana Bacha. Jeho Toccata a fuga v d moll je dnes jednou z vůbec nejznáměj-
ších varhanních skladeb. V pozdějších obdobích se objevují Toccaty méně, ale i přesto tuto hudební formu nacházíme 
v dílech hudebních skladatelů pozdějších období až po současnost.

Johann Sebastian Bach | Johann Jakob Froberger| < eodor Dubois | Domenico Paradise
Alexandre Guilmant | Gaston Béliér | Milan Slimáček | Ernest Halsey

DRAHOMÍRA MATZNEROVÁ vystudovala pražskou konzer-
vatoř pod vedením profesora Jana Hory a Akademii múzických 
umění ve třídě profesora Jaroslava Tůmy. V době studií se zúčast-
nila řady varhanních kurzů v Čechách, Holandsku a ve Francii 
pod vedením předních varhaníků. Těžištěm jejího repertoáru je 
romantická a moderní hudba se zvláštním zaměřením na fran-
couzskou varhanní literaturu ��. a ��. století. Pro Český rozhlas 
vytvořila záznamy premiér předních českých skladatelů. Jako 
sólistka pravidelně koncertuje. Vystoupila na  různých festiva-
lech, např. v  roce ���� na Mezinárodním hudebním festivalu 
Pražské jaro, ve stejném roce účinkovala na Mezinárodním fes-
tivalu v Kutné Hoře a varhanním festivalu v katedrále sv. Víta 

v Praze. V roce ���� na festivalu PROMS. V roce ���� vystoupila dvakrát jako sólistka ze Severočeskou fi lharmonií 
Teplice, nebo na Mezinárodním varhanním festivale v Olomouci a začátkem roku ���� se Symfonickým orchestrem 
hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni v Praze. V únoru ���� hrála jako sólistka s Filharmonií Brno, v březnu s Ko-
morní fi lharmonií Žilina nebo v červenci na mezinárodních varhanních festivalech na Slovensku. Letos vystoupila 
s Karlovarským symfonickým orchestrem nebo na festivalech v Českém Krumlově, Filipově či slovenské Nitře. Dra-
homíra Matznerová je zároveň vyhledávanou komorní hráčkou. Spolupracuje s předními pěveckými i instrumentálními 
sólisty. Od roku 1995 působí jako titulární varhanice v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. Od roku 1996 
je také varhanicí v obřadní síni Novoměstské radnice. V roce 2014 ji vyšlo u Radioservisu Českého rozhlasu nové CD. 
Na všech pódiích, kde vystupovala, byla odbornou kritikou vysoce ceněna.
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VARHANY ZNĚJÍCÍ ����

Koncert čtvrtý
Zlatníky, pondělí ��. září ����
Kostel sv. Petra a Pavla v �	.
� hodin

MUSEUM FÜR ORGEL-SPIELER
ANEB PRAKTICKÉ I EFEKTNÍ KOMPOSICE STARŠÍHO I NOVÉHO ČASU
Na varhany Karla Schiff nera z konce ��. století hraje Robert Hugo (CZ)
a zpívá sopranistka Lucie Kaňková (CZ)

Jednomanuálové mechanické varhany ve  Zlatníkách postavil významný pražský varhanář �	. století Karel
Schiff ner (��
�–��	�). Ačkoli nástroj pochází až z druhé poloviny �	. století, autor při jejich stavbě respektoval 
klasický varhanní ideál vytvořený předchozími generacemi. Klasická konstrukce českých varhan �	. století není ale 
zřejmě pouze otázkou řemeslné tradice, ale odpovídá i skladbám, které komponovali čeští autoři první poloviny století, 
zejména ti, kteří absolvovali tzv. Pražskou varhanickou školou, založenou roku ��
�.
Koncert L. Kaňkové a Ro. Huga ve Zlatníkách chce poskytnout pohled na českou duchovní a varhanní hudbu ze zorného 
úhlu poloviny �	. století. Pro varhanní repertoár této doby byla určující obsáhlá třídílná antologie starší české varhanní 
hudby, kterou ve třicátých letech �	. století vydal ředitel zmíněné varhanické školy K. F. Pietsch. Zazní díla vrcholného 
baroka (program představí i některé čerstvé objevy), ale i hudba z Pietschova okruhu – geniálního R. Führera a také 
hudba A. Dvořáka. Jeho varhanní skladby, jakkoli jsou psány v raném věku, představují v jistém smyslu konečné vyús-
tění kompoziční praxe starší doby, přetavené Dvořákovým kompozičním mistrovstvím. — Robert Hugo —

Bohuslav Matěj Černohorský | Josef F. N. Seger | Robert Führer | Antonín Dvořák

ROBERT HUGO absolvoval fyzikální chemii na  Přírodovědecké fakultě UK, hudební teorii 
na pražské AMU a hudební vědu na brněnské Masarykově univerzitě. Na AMU zároveň studoval 
varhany. Zkušenosti v oboru staré hudby získal působením v souborech staré hudby v Německu, 
Polsku, Francii a Velké Británii, především však v projektech H. Eichhorna a M. B. Szczycinského. 
Od roku ���� působí jako varhaník akademického kostela Nejsv. Salvátora v pražském Klementi-
nu. Krátce působil jako dirigent Janáčkovy opery v Brně. Koncertoval v mnoha evropských zemích 
a Kanadě. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoně-
mecké oblasti. Svou vědeckou i uměleckou práci zasvětil unikátní osobnosti benediktinského ba-
rokního skladatele Gunthera Jacoba. Se souborem Capella Regia Praha, který založil v roce ����, 

se věnuje české a středoevropské barokní hudbě. Realizoval řadu operních projektů v barokních divadlech v Českém 
Krumlově a Valticích. Výsledkem jeho vědecké i umělecké činnosti je řada převážně premiérových nahrávek z oblasti čes-
ké i světové hudby. Vyučoval hudebně-teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v německém Görlitz, je 
vedoucím studijního oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity.

LUCIE KAŇKOVÁ se narodila ��. �. ���� v Praze ve významné hudební rodině Kaňků a Feldů. 
Ve čtyřech letech začla hrát na housle a klavír. V roce ���� začala studovat na Gymnáziu Jana Ne-
rudy s hudebním zaměřením a poté na pražské konzervatoři v houslové třídě Dariny Zárubové. 
Roku ���� Lucii Kaňkovou oslovil Mathias Spohr (švýcarský hudební skladatel), zda by ztvárnila 
hlavní roli Miesmies v jeho modení opeře Spiegel das Kätzchen. Díky této nabídce byla Lucie Kaň-
ková objevena světovým tenoristou F. Araizou v Curychu a poté absolvovala kurzy pod vedením 
A. Carangela či M. Beňačkové, které jí otevřely svět opery. V roce ���� nastoupila Lucie Kaňko-
vá do Operního studia ve švýcarském Bielu, kde pod vedením profesorky Barbary Locher s vy-
znamenáním ukončila roku ���� magisterské studium na Hochschule der Künste Bern. V sezóně 
����/���� byla Lucie Kaňková angažována v � eater Biel-Solothurn do rolí Kuchtík ve Dvořákově 

Rusalce a Luigi v Donizettiho Viva la mammě. Od roku ���� je také ofi ciální sólistkou švýcarského orchestru de Genève-
-Lancy. Od září ���� pokračuje vedle koncertní činnosti ve studiu pod vedením Barbary Locher na univerzitě v Luzernu. 
V tomto roce Lucie také započala doktorské studium na pražské HAMU a vystoupila na území České republiky v rámci 
Operního týdne v Kutné Hoře. Lucie Kaňová je nositelkou mnoha cen z tuzemských i mezinárodních pěveckých soutěží.
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Koncert pátý
Psáry, středa ��. září ����
Kostel sv. Václava v �	.
� hodin
(kostel se nachází v místní části Dolní Jirčany)

OD TEMPEROVANÉHO KLAVÍRU
PŘES VARHANNÍ GALANTERIE K TAJEMSTVÍ IMPROVIZACE
Na varhany Karla Schiff nera z roku ���� hraje Pavel Černý (CZ)

Skromné varhánky v kostelíku sv. Václava v Dolních Jirčanech (místní část obce Psáry) jsou svojí zvukovou krá-
sou a brilancí přímo předurčeny k vyjádření i těch nejdelikátnějších odstínů v dílech především starších barokních 
a klasicistních autorů. Jak zde budou znít původně klavírní Bachovy skladby? Jak bude znít händelovský orchestr 
ve varhanním zvuku? Jak se zde podaří ztvárnit různorodé emoce „galantní“ hudby? A jak zde může znít současná 
improvizace, když nástroj má jen pár rejstříků? Na tak krásné rejstříky je to radostný úkol, ale i velká výzva zároveň.

Johann Sebastian Bach | Georg Friedrich Händel | Joseph Haydn | Improvizace a další …  

Varhaník, pedagog a organolog PAVEL ČERNÝ je často zván ke koncert-
ním vystoupením. Kromě předních domácích pódií účinkoval v různých 
zemích Evropy, v USA, Japonsku, Brazílii, Africe a na Kubě. Vyučuje var-
hanní hru a improvizaci na AMU v Praze a na JAMU v Brně a zasedá jako 
člen soutěžních porot. Upozornil na sebe získáním �. cen ve varhanních 
soutěžích v  Opavě (����), Lublani (����) a  na  Pražském jaru (����). 
Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních or-
ganizací. Doma i v zahraničí 
natáčí na  CD, pro rozhlas 
a  televizi. Některé CD na-
hrávky byly oceněny zahra-
niční kritikou. Je tvůrcem 
rozhlasových seriálů o  var-
hanách. Pavel Černý je umě-
leckým poradcem několika 
mezinárodních varhanních 

festivalů. Jako organolog pracuje v odborných komisích při stavbách 
nových varhan, restaurování a dokumentaci historických varhan. Publi-
kuje odborné články a propaguje historické varhany v České republice.
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Putování za varhanami na Slánsku
Společné putování s varhaníkem a organologem Pavlem Černým
za varhanami na Slánsku (Smečno, Velvary, Slaný).

Sobota �!. září ���� od �.�! do �	 hodin

Putování na Slánksu je určeno zájemcům z Dolnobřežanska – odjezd je ze Psár.

Sedmý ročník festivalu Varhany znějící ���� zakončí v sobotu ��. září ���� Putování za historickými var-
hanami. Společně s varhaníkem a organologem Pavlem Černým se vydáme na Slánsko, kde se seznámíme 
se zajímavými historickými varhanami.

Ty mnohdy neprávem unikají naší pozornosti, neboť se nenacházejí v centrech kulturního dění. Neza-
pomeňme však, že velká tradice českého muzikantství (české hudební kultury) pochází právě z těchto 
malých míst, a to díky působení kantorů – varhaníků kostelních kůrů i v té nejzapadlejší vísce Čech.

Na každé ze společných zastávek nás varhaník Pavel Černý nejprve seznámí s historií každého nástroje 
a poté v malém koncertu každý nástroj představí i po zvukové stránce. Po prohlídce nástroje v kostele 
sv. Kateřiny ve Velvarech bude následovat společný oběd v hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném.

Na Putování za varhanami je nutné se přihlásit! Cena zájezdu je ��� Kč za osobu.

V ceně zájezdu je společný oběd, doprava autobusem, odborný výklad a koncertní ukázky. Společný 
oběd (hlavní chod + pivo, nebo nealko nápoj) bude v hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném. Peníze bude-
me vybírat při nástupu do autobusu. Kapacita autobusu je omezená, proto je nutné se přihlásit.

Přihlášky na putování, nebo dotazy posílejte prostřednictvím přihlašovacího formuláře 
na strákách www.varhany.slansko.cz, případně volejte na číslo 9�� >�� 	>�. Počet míst 
společného putování je limitován kapacitou autobusu!

ODJEZD JE V SOBOTU �!. ZÁŘÍ ���� V �.�! HODIN ZE PSÁR. Autobus dál po-
jede po trase Jesenice, Zlatníky-Hodkovice, Dolní Břežany, Zvole a Vrané nad Vl-
tavou. Přesná místa a časy nástupů na trase budou upřesněny dle bydliště a množ-
ství přihlášených zájemců. Návrat bude přibližně v �	 hodin na místo odjezdu.
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Slaný, kaple Zasnoubení Panny Marie Velvary, kostel sv. Kateřiny

Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla

Psáry-Dolní Jirčany, kostel sv. Václava

Slaný, kostel sv. Gotharda

Psáry

Zlatníky-Hodkovice

Slaný Velvary


