
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA, 19. srpen 2020 

 
Na předposledním srpnovém koncertu festivalu Za poklady 
Broumovska vystoupí Pražský žesťový soubor s Alešem Bártou 
 
Broumov | 15. ročník festivalu Za poklady Broumovska pomalu míří ke svému finále. 
Předposlední srpnový koncert letní přehlídky přivítá v sobotu 22. srpna od šesti hodin Pražský 
žesťový soubor a varhaníka Aleše Bártu v broumovském kostele sv. Petra a Pavla.  
 

 
Pražský žesťový soubor                                 Aleš Bárta 
 
Pražský žesťový soubor působí na hudební scéně již 40 let. Koncert k oslavě 40. výročí působení 
souboru, který vystupuje ve složení Jan Votava (tenorový trombon), František Bílek (trubka), 
Arnold Kinkal (trubka), Jiří Lisý (lesní roh) a Karel Kučera (basový trombon), doplní na nedávno 
zrekonstruované varhany v broumovském kostele sv. Petra a Pavla jeden z nejúspěšnějších českých 
varhaníků Aleš Bárta. V kombinaci barokního a moderního programu zazní následující skladby: 
 
Program koncertu: 
Jan Křtitel Tolar: Sonáta in C 
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (výběr) 
Bohuslav Matěj Černohorský: Toccata C dur, Fuga a moll' 
Georg Philipp Telemann: Tři hrdinské pochody 
Dietrich Buxtehude: Ciaccona e moll 
Johann Sebastian Bach: Chorál „Jesus bleibet meine Freude“ 
Carl Orff ( arr. J. Votava ): Carmina Burana ( výběr ) 
Bohuslav Martinů: Loutky 
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d-moll (BWV 565)      
Pavel Josef Vejvanovský: Serenáda in C 
 
Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc skupině broumovských kostelů. 
Posluchači mohou také podpořit festival na webu https://www.darujme.cz/projekt/1203098. 

https://www.darujme.cz/projekt/1203098


 

 

Aktuální informace 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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