
MAS Sedlčansko, o. p. s., vás zve na Varhany znějící 2014 (6. – 27. září 2014) 
– pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu, 

který představí památné varhany na Slánsku a Sedlčansku. Festival pořádají  
Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný 

 a obec Petrovice pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého. 
 

Bližší informace můžete zjistit na: WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ 

 
Varhany znějící 2014, Slaný–Velvary–Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity. Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu se 
v roce 2014 uskuteční díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve 
spolupráci s MAS Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a obec Petrovice. Proto vám můžeme 
tentokrát představit památné varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale také na Sedlčansku (Petrovice  
a Dolní Hbity) a to jak na hlavních koncertech – včetně možnosti zúčastnit se po registraci jednoho koncertu na Sedlčansku 
pro zájemce ze Slánska a naopak – tak při putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také 
uskuteční dvě rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice u Sedlčan – a oba opravené nástroje také samozřejmě 
uslyšíte na festivalových koncertech. 

 

PROGRAM – VARHANY ZNĚJÍCÍ 2014 – 6. – 27. září 2014 
 
PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SLÁNSKU 
6. 9. – Malíkovice, Hořešovice, Klobuky, Smolnice 
 průvodci – Štěpán Svoboda (organolog) a Jakub Janšta (varhaník) 
 

KONCERTY SLÁNSKO 
8. 9. – Slaný, Kaple Zasnoubení P. Marie (19.30) 
Švýcarská hudba pro varhany, alpský roh, jódlování a akordeon 
 Peter Fröhlich (CH) – varhany, Flavian Imlig (CH) – alpský roh 
 Monika Nötzli a Hany Küttel (CH) – jódlování, Mario Küttel(CH) – akordeon 
 
10. 9. – Slaný, chrám sv. Gotharda (19.30) 
Vrahany vážně – nevážně, Jiřina Dvořáková-Marešová (CZ) – varhany 
 
13. 9. – Velvary, kostel sv. Kateřiny (18.00, výměnný koncert) 
Francouzská varhanní hudba 19. a 20. století 
Michel Bouvard (F) – varhany, Yasuko Uyama-Bouvard (F) – varhany 
 
15. 9. – Zlonice, chrám Nanebevzetí P. Marie (19.30) 
Chvála improvizace – improvizační večer na témata z publika 
 Jaroslav Vodrážka (CZ) – varhany 
 
17. 9. – Slaný, klášterní kostel Nejsv. Trojice (19.30) 
Musica magnorum solamen dulce laborum 
 Tomáš Flégr (CZ ) – pozitiv, muselaar, virginaly, portativy, Jankees Braaksma (NL) – zobcové flétny, portativy 
 

KONCERTY SEDLČANSKO 
20. 9. – Petrovice 
kostel Sv. Petra a Pavla (18.00, výměnný koncert)  
Z hudebních pokladů venkovských kantorů, Pavel Černý (CZ) – varhany 
 
24. 9. – Dolní Hbity, kostel Sv. Jana Křtitele (19.30) 
Bach a jeho následovníci v 19. a 20. století, Petr Čech (CZ) – varhany 
 
PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SEDLČANSKU 
27. 9. – Krásná Hora nad Vltavou, Svatý Jan, Kamýk nad Vltavou 
 a Maková Hora – průvodce – Pavel Černý (varhaník a organolog) 
 

• Oprava a prezentace varhan (Zlonice, Petrovice) 
• Zájezd posluchačů ze Slánska na festivalový koncert na Sedlčansko a naopak 
• Putování za varhanami na Slánsku a na Sedlčansku 
• Vydání CD (troj CD) • Přenos obrazu z kůru • Upomínkové grafiky 
 

Příjemné prožití Velikonočních svátků a příjemný zážitek při účasti na některém 
z pořádaných koncertů vám přeje jménem MAS Sedlčansko, 
                                                                                         Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o. p. s. 


