
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 28. květen 2020 

 
První červencový týden nabídne hned dva živé koncerty festivalu Za 
poklady Broumovska  
 
Vižňov, Police nad Metují | Ve středu 1. července zamíří festival Za poklady Broumovska do obce 
Vižňov, kde v kostele sv. Anny přivítá sopranistku Janu Šrejmu Kačírkovou, kytaristu Lukáše 
Sommera a M. Nostitz Quartet. V sobotu 4. července pak festival vyráží do Police nad Metují, 
kde v kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Ivo Kahánek s Norou Lubbadovou. Jde o první 
živé koncerty letošního, patnáctého ročníku festivalu. Oba koncerty začínají v 18 hodin.   
 

 
 
Sólistka Národního divadla a dvojnásobná držitelka Ceny Thálie Jana Šrejma Kačírková představí 
ve Vižňově sopránové árie i písňové cykly v neobvyklém spojení se smyčcovým souborem M. 
Nostitz Quartet  a kytarou Lukáše Sommera.  
 
Program koncertu: 
L. Boccherini: Quintet D dur, G 448, 2. věta Pastorale 
Ch. W. Gluck:  árie Sesta „Se mai senti spirarti sul volto“ z opery La clemenza di Tito 
W. A. Mozart: Il Re pastore KV. 208 (1775) – Předehra k opeře 
W. A. Mozart: árie Aminta „L'amerò, sarò costante" 
J. Mysliveček: Smyčcový kvartet C dur 
J. Mysliveček: Olimpiade – árie Argénis „Che non mi disseun di`“ 
L. Sommer: Suita ve starém stylu pro sólovou kytaru 
W. A. Mozart:  Smyčcový kvartet F dur 
 
Umělecký ředitel mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa a držitel hudební ceny BBC 
Music Magazine Awards, koncertní pianista Ivo Kahánek, vystoupí v polickém kostele s vítězkou 1. 
kategorie Broumovské klávesy 2019 Norou Lubbadovou.  
 
Program koncertu: 
L. van Beethoven: Bagatella op. 119 č. 3 D dur, Sonáta op. 2 č. 1 f moll – 1. věta  



 

 

F. Chopin: Mazurka op. 68 č. 3 F dur  
Valčík op. 64 č. 1 Des dur  
Cantabile b 84  B dur  
Polonéza op. 71, č. 1, d moll 
D. Scarlatti: Sonáta E dur, K 380, Sonáta d moll, K 141  
L. van Beethoven: Sonáta c moll op. 13 „Patetická“ 
F. Chopin: Andante spianato a Velká brilantní polonéza Es dur, op. 22  
 
 
Vstupné na oba koncerty je dobrovolné. Vybrané peníze organizátoři věnují na opravu 
broumovských kostelů, v nichž festival probíhá.  
 
Vižňovský koncert bude odvysílán také online, a to v sobotu 11. července v 18 hodin na webu 
www.zapoklady.cz nebo na internetové televizi Mall.tv v rámci série #kulturažije.  
Koncert je možné podpořit také na darovacím portálu darujme.cz ZDE.  
 
Aktuální informace o programu i vstupném naleznou zájemci na webu www.zapoklady.cz nebo na 
facebookovém profilu festivalu. Nad 15. ročníkem festivalu převzali osobní záštitu ministr kultury 
ČR Lubomír Zaorálek, kardinál Dominik Duka OP a víceletou záštitu převzal Královéhradecký kraj.  
 
Hlavními partnery festivalu jsou Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj, město Broumov a 
společnost MND. Významnými partnery jsou Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný 
svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing,  Kasper a Wikov. Partnery festivalu jsou 
královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, 
Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub Broumovska, Z-Trade, Region Broumovsko, 
Rakouské kulturní fórum, velvyslanectví Polska, společnost Petrof, penzion Jízdárna Hejtmánkovice 
a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními 
partnery 15. ročníku festivalu jsou Mall.tv, Radio Classic, Český rozhlas Hradec Králové, 
Klasikaplus.cz, Opera+, časopis Harmonie, PROPAMÁTKY, scéna.cz a Naše Broumovsko.  
 

 
Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny 

broumovských kostelů, které rozeznívá sobotními podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. 

Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou 

hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných 

posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav 

kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na koncerty je dobrovolné a přispívá 

k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny. 
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