


Žadatel je dirigentem, varhaníkem, vyučujícím na Konzervatoři v Českých Budějovicích a v neposlední
řadě sbormistrem Vepřekova smíšeného komorního sboru, který byl založen v roce 1983. V minulosti

reprezentoval město Příbram na mnoha koncertech po celé České republice i v zahraničí.

Program „Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře 2022" představuje nepřehlédnutý počin v oblasti
české prezentace varhanní hudby českých i zahraničních interpretů, kteří vystoupí vrámci cyklu
zahrnujíclho 23 koncertů. Všechny koncerty budou zvukově zaznamenány, vybrané pak
audiovizuálně. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude zajištěno streamování.
Žadatel realizoval projekt „Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře“ již v předešlých letech, a to
v roce 2019, 2020 a 2021.

ZM bude 23.05.2022 ještě projednávat žádosti o dotace subjektů:
Brdonoš z„s., IČO: 01546481 žádá o částku 171.000,00 Kč na projekt „Dětský duatlon a triatlon
Brdonoš“.
TJ AMASOMA Příbram, 2. 5., IČO: 18608671 žádá o částku 480.000,00 Kč na projekt „Rekonstrukce
a nutná údržba ploch a zázemí hřiště".

Bruslařský klub Příbram, 2.5., IČO: 47071371 žádá o částku 66.300,00 Kč na projekt „Příspěvek na

zvýšené nájemné ledové plochY'. .
Hokejový klub HC Příbram, z. 3., IČO: 47072741 žádá o částku 70900000 Kč na projekt „Zádost o
dotaci na pokrytí nárůstu cen za pronájem |edů".

Ke dni 09.05.2022 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné ňnančnf zdroje ve
výši 180.500,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že ke dni 09.05.2022 jsou na kapitole 777-OŠKS volne finanční zdroje a vzhledem
k charakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných ňnančních výpomocí č. 1/2020, čl. | bod 2,
schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2020. Podmínka se

týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, \! platném zněnL se dotace

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu 0 dotaci může požádat každý žadatel, který
splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků
zekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
vplatném znění, 5 10a, odst. (4) nevyhoví—li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci







Financování projektu

Celkové náklady projektu: 470 000 Kč
Polnžk ' roz očst m'eklu - maten'álové náklad na ř. materlál.aw

Vima Řanoelárské potřeby Jiné ylžsžgou položku Uveď“ ““ ""“"“ s'wpce "PDP“ "“M""- “a' '
vyspedfikujta):

druhlha sloupce "ash \: Kč."

Parnikwý rozpočet prqektu - nemateriáluvé náklady (např. _ _ ,nájemné. přeprava osob. aestnvné, odměny účinkujíclm. trenérům ?“ “V923 W'Íi'á'iauwap'ežgy PÉE:Mk?apod.... náklady na propagaci, poštovné. telekomunikační služby, „2,553 " P“ '" Př Po “""" “" '
jiné......): '

Pclozkovy rozpočet projektu - 050an náklady (mzdy. DPP! DPČ):
Do levého palička uveďte typ osobních nákiadů
& puče! csob (např. mzdy - 2 05011305 do
pravého poučka uvadi: předpokládanou výši
nákladů.

Vlastní padu žadatele v Kč: 5 000 Kč
Vlasim podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v Kč: KČ

. 1““"" "d" adm“ v%" % z celkových nákladů projektu
Vlastní podn žadatele vč. jiných zdmjů ňnanoovánlv %: %

Účelové dotace od nshlních obcí: Kč

Dotace ze státního mzpočtu: 200 000 KČ

Dotace od krajského úřadu: Kč

Ostatní zdroje, dary: g“
000

Firmy vzniklé realizací pmjektu (vstupné, přfjmyz prodeje): 10 000 KČ

Výše požadované dotace v Kč: 55 000 Kč
.. . 18“lh "“domédm“" *" % : nslkových nákladů projsklu

Specmkacs uznatelných nákladů. na která je dotace propagace. "Sk mmm honoráře
„Moving umělců, pořadatelé

Uvedte uznatelné náklady. na které bude bude
dahee použita (např. nájemné, věcné ceny do
snutěžl apod.).

Identifikace právnické osoby —

1. Identifikace osob zastupující právnickou Pavel Šmonk
.. Uveďte jméno & pfrjmení osaby nebo osob oprávněnychosobu s uvedením právního důvodu zastoupeni.

jednatjménem právnické osoby aíejlch funkci.
2“ „“MMB“ "505 &mm v této

Dáš? Padilem/e myšlen obchodními! dle 5 31 zák. č. mom sn., n' obchodních knrpamcrm, w zněnrpazdějlšlah pfbdpr'sů,

QM—neumdou se členové :polku, ale statutární zástupce nebo
osoba oprávněná dle shnnv/ednalza spolek.

MMM»neuvs'ádijednndivé slmlonáťe, ale zakladatele
uvedené voóchadhlm rels'b'lku.

Družstva - nejedná se o obdivdnípodn, informace dle bodu 2. a 3,
se nauvads (neuvádí ss dmžsrevníci, als statutární výbor).

3' 'demmka“ oso“ V "MŽ '"á př'my
3352233! Budou uvedeny názvy subjektů. vníchž ma' některáz Výše'

uvedených osob podil.
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Žadatel: Pavel molík ,
' '

Adresa: Kozá rovice 81, 262 84 anárovice

Název dotační oblasti: Kulturní aktivity 2022
'

Naev projektu: Nedělnívarhanní půlhodinky na Svaté Hoře 2022

pimpommfPDLOŽKOVÝ RDIPOĚETmomnu
Uvádějte pouze uznatelné výdaje \: sauhdu s platnými Pravidly pro poskytování dotací : návratných finančních výpomocí
: raxpočtu města. Neuznatelnými výdajijsou:

al úhrada plateb sa nhčnlho chamkteru & náhrad škody,
b) odměny členům stahnárnfch : kontrolnich orgánů právnických osob za výimnjeilch funkce nebo v souvislosti s ním,
:) DPH u plátců této daně, ledaže přUemce prokáže. že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,
45) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, : výjimkou věcných nen přl soutěžích,
e) výdaje na nákup věcla služeb osobní spotřeby přimo nesouvflsejtcfm s účelem dotace.
Upozorňujeme, že výdan na odměny členům statutárnfch orgánů přllemce za jiné činnosti, nežje výkon funkce
statutárního orgánu, nebo na odměny osobám ]Im blízkým (v případě, že přnemceje F0, pak osobám blkkým přUemcl),
mohou být ve vyúčtování datace uplatněny maximálně 10% celkové naskytnuté dotace.

Druh výdaje předpokládaná výše výdaje

Materiálovénákradv _
_—
__
kancelářskepmreuy _
'lné(specmkovat) _

Nemamiánovénámaansmžbv) _:ma
_—
přeprava osob a materiálu _

odměny (např. účinkujícím, trenérům,„...) _

, 50000
poštovné. telefon _
OSA- autorské poplatky
ubytování zahr. interpretů 14 nocí 37 000 Kč

Osobnínákladv _Ima
Doutsml. o dílo) _

-příprava textů - programy. propagace _mma
- pořadatelská služba 35 000 Kč
- příprava dramaturgie 10 000 Kč

- umělecké honoráře 9x tuzemští interpretl 50 000 Kč
- umělecké honoráře 5x zahraniční interpreti ( 77 000 Kč
— umělecké honoráře 9x zahraniční interpreti (' 128 000 Kč
- audiovizuální záznam a streamování vybraný- 20 000 Kč

Neinvestiční náklady celkem 470000
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Nedělní varhanní půlhodiny na Svaté Hoře u Příbrami 2022 - příloha

PřehIBd interpretů

1. 5. Tatiana Tishchenko

8. 5. Lukáš Vendl

15. 5. Jakub Ianšta
22. 5. Ivana Michalovičová

29. 5. Markéta Reindlová

5. 6. Wadaw Golonka (Polsko)

12. 6. Pavel Kohout

19. 6. Aude Heurtematte (Francie)

26. 6. Christophe Mantaux (Francie)

5. 7. Eva Bublová

10. 7. Krzysztof Urbaniak (Polsko)

17. 7. Matthias Síiss (Německo)

24. 7. juraj Mičúnek (Slovensko)

SL 7. Martin Rust (Německo)

7. 8. Marek Masná: (Slovensko)

14. 8. Martin Sturm (Německo)

21. 8. Stefan Baier (Německo)

28. 8. Martin Bemreuther (Německo)

4. 9. Iveta Zafková (Slovensko)

11. 9. Hanna Dys (Polsko)

18. 9. Tomáš Flégr

25. 9. Wolfgang Kogert (Rakousko)

2. 10. Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík
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Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře u Příbrami 2022 - Příloha

Popis projektu

komuje projekt určal
Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře se v průběhu minulých sezon (konají se každoročně od
roku 2017) staly v povědomí milovníků varhanní hudby z řad profesionálů i laiků událostí
prvořadého významu. Záduý jiný český festival konající se na jednom místě se nemůže vykázat
srovnatelným počtem čistě varhanních koncertů. V roce 2021 se jich konalo 23, reálný čas produkcí
se pohybuje od 30 do max. 45 minut, a to v závislosti na zvolené dramaturgii. Stěžejní roli
v celkové dramaturgii hraje na straně jedné hudba J. S. Bacha ajeho bezprostředních předchůdců
a následovníků, na straně druhé jde o vyvážené sondy do oblasti hudby buď ještě daleko starší, nebo
naopak novější, např. romantické, soudobé či experimentální, a to v podobě varhanních
improvizací.
Vůči dalším varhanním akcím konaným v České republice se svatohorské Nedělní varhanní
půlhodinky vymezují otevřeností interpretům, kteří se rekmtují z řad špičkových profesionálů
domácích i zahraničních, nicméně část Půlhodinek je vyhrazena i studentům vysokých hudebních
škol, ve výjimečných případech ještě mladším intexpretům, kteří si ale už vydobyli ostruhy např.
nějakým úspěchem na soutěžních kláních.

přínos pro cůovau skupinu
Koncerty ua Svaié Hoře poskytují publiku možnost poznávat široké spektrum varhanní literatury
včetně děl, která není dost dobře možné provádět jinde. Je to dáno širokým stylovým rozkročenim
varhan Vladimíra Šlajcha, varhanáře v Borovanech, postavených v roce 2018 (první ročník
Nedělních varhanních půlhodinck se konal na chórových Šlajchových varhanách umístěných
v presbytáři baziliky).
Novinkou v roce 2021 byl plán prezentovat všechny koncerty prostřednictvím streamu zpočátku
z nutnosti, později však bez ohledu na vývoj pandemické covidové situace a opatření z ní
eventuelně vyplývajících. Všechny koncerty byly streamovány, jsou i archivovány a k vidění na
kanálu Youtube (htlps://www. voutube. com/channellUCH271rerAQgRoCMchnNu).
Do konce roku 2021 budou znovu prezentovány v částečně zkrácených & upravených pořadech,
jejichž součástí budou i slovní komentáře aktérů a řada rozhovorů s interprety. Tato archivace opět
přináší dalši edukativní impulzy, zejména při konfrontaci s dalšimi dostupnými zdroji v podobě
srovnatehých videí a dalších nahrávek.

přínos pro obor
Pro většinu interpretů, zejména domácích, nejsou zdejší varhany snadno uchopitelným nástrojem, je
1řeba se na ně emocionálně naladit & zvyknout si na jejich náročnou traktum. Nikoli náročnou ve
smyslu obtížného nebo fyzicky těžkého hraní. Zejména třetí, ale i první manuál jdou po mechanické
velmi lehce. Ovládnout ale způsob stisku a tím docílit perfekinícho chodu traktury není nijak
snadné. Zažívají zde něco podobného, jako na mnohých iniciačních, zejména historických
nástrojích v zahraničí. Zvolit správné výrazové prostředky a jejich optimální míru vůči prostoru
baziliky jc nadobyčej obtížné, ale Zároveň inspirující. Pro mnohé, dokonce i relativně zkušené
interprety, tak znamená styk s tímto nástrojem ivelmi důležitý zážitek ve smyslu edukačním, tím
spíše pro nejmladší generaci budoucích mistrů hry na královský nástroj.
V rámci České republiky jsou svatohorské varhany naprosto unikátní, např. je lze považovat za
nejvhodnější nástmj u nás pro veškerý varhanní odkaz J. S. Bacha. Toho ostatně využívá
audiovizuální projekt Jaroslava Tůmy, svatohorského titulámiho varhaníka, jehož náplní je v roce
2020 uskutečněný souborný záznam Bachových varhanních skladeb. Záwveň ale zdejší nástroj
vyhoví i ncjnáročnějšbn požadavkům na provádění skladeb také dalších stylových období, včetně
hudby předbachovské, nebo na druhé sumě i soudobé.
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časový harmonogram projektu
Dramaturgická příprava pro rok 2022 proběhla už na podzim 2021. Výsledkemje přehled interpretů
pro jednotlivé koncerty.

1. 5. Tetiana Tishchenko
8. 5. Lukáš Vendl
15. 5. Jakub Janšta
22. 5 . Ivana Michalovíčová
29. 5. Markéta Reindlovi
5. 6. Waclaw Golonka (Polsko)
12. 6. Pavel Kohout
19. 6. Aude Heurtematte (Francie)
26. 6. Christophe Mantoux (Francie)
3. 7. Eva Bublová
10. 7. KrzysztofUrbaniak (Polsko)
17. 7. Matthias 8558 (Německo)
24. 7. Juraj Miěůnek (Slovensko)
31. 7. Martin Rost (Německo)
7. 8. Marek Mosnir (Slovensko)
14. 8. Martin Sturm (Nčmecko)
21. 8. Stefan Baier (Německo)
28. 8. Martin Bernreuther (Německo)
4. 9. lvem Zat'ková (Slovensko)
11. 9. Hanna Dys (Polsko)
18. 9. Tomáš Flégr
25. 9. Wolfgang Kogert (Rakousko)2. 10. Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík

Čtrnáct interpretů přijede ze zahraničí, z toho dva z Francie, jeden z Rakouska, pět z Německa, potřech z Polska a ze Slovenska. Do konce února bude uzavřena konkrétní dramanugie jednotlivýchkoncertů, koncertní řada proběhne od 1. května do 2. října 2022.

kanhěl'níreulizačníplán
_V sezóně 2022 bude opět řada koncertů streamována, byť bude vytvořen výběr zejména těch, kterébudou dosavadní dramatmgii dále rozšiřovat. Zejména půjde o stream a záznam koncertů

zahraničních interpretů, novinkou bude zařazení francouzské barokní hudby v podání varhaníkůz Francie. Audio záznamy budou opět pořízeny ze všech koncertů, tyto dolmnenlační
audionahrávky představují významný potenciál pro budoucí dlouhodobý výzkum varhanní
interpretace. Umožňují srovnávat odlišná pojetí a přístupy intexpretů !( různým obdobím široké
varhanní literatury a zároveň leflektovat faktickou úroveň současného interpretačního umění.
Cennýje takto vznikající archiv z několika důvodů. Jednak zaznamenává hudební výkony na
špičkovém nástroji srovnatelném se světovou špičkou, jednak tímto způsobem vznikají snímkynijak postprodukčně neupravované.

personálnízajiřtěm'projekíu
Dmmauugii Varhamdch půlhodinek připravují & garantují Pavel Šmolík, svatohorský regenschori,Jamslav Tůma, svatohorský titulární varhaník, a správce zdejší farnosti P. David Horáček. Záštitu
poskytuje Matice Svatohorská, společenství příznivců a přátel Svaté Hory, která se zasloužila
o financování stavby zdejších varhan a zajišťuje i zdárné organizační zázemí konání Varhamích
půlhodinek a jejich mediální prezentaci. Stmamy a jejich archivaci zajišťuje Alexandr Vojta vespolupráci s Pavlem Šmolíkem.
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Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře u Příbrami 2022 - Příloha k žádosti

Přehled repertoáru předchozích ročníků

Repertoár uvedený v rámci Varhuum'cl: půlhndínek v sezonách 2019, 2020 a 2021 *:

Paul Homaimer (1459-1537) Salve Regina
Andrea Gabrieli (] 520- 1586) Rícercare del XII tono*
Girolamo Cavazzom' (] 525-po 1577) Canzona ,

Ave Maris Stella
Mikočaj : Krakowa Preambulmn in F (ca 1540)

Ave Jerarchia
Jakub Sowa (7-1593) Salve Regina
z tabulatury Jana z Lublina Colenda (ca 1540)
Hans Leo Hassler (1564-1612) chercar del secondo mno
Christian Erbach (ca. 1570-1635) Canzona qarti tuni
Carl von der Haven (1580-1661) Toccata secundi Ton?
Samuel Scheidt ( 1 587- 1654) Echo Fantasia
Heinrich Scheidemann (1595-1663) Praeambulum in d, WV 34 (vícekrát)*
Delphin Strunck ( 1 6131-1694) Magnificat noni toni: Meine Seele erhebet den Herren
Pablo Bruna(1611-1679) Pange língua

Tiento sobre la letanía de la Virgen
Johann Jacob Froberger (1615-1667) Toccata & m011*

Canzona in G*
Anthoni van Noordt (1617-1695) Psalm 24*
Dietrich Buxtehude (1637-1707) Praeludium in C BuxWV 137 (vícekrát?

Praeludium in (1 BuxWV 140
Praeludium E dur, BuxWV 141
Preludium Hs moll BuxWV l46*
Priludium und Fuge a-moll BuxWV 153*
Toccata in F BuxWV 156*
Ciacona in e BuxWV 160 (vícekrát)*
Passacaglía in d BuxWV 161
Praeludium in g BuxWV 163 (vícekrát?
Canzona in d BuxWV168*
Christ unser Herr zum Jordan kam BuxWV 180*
Herr Christ, der einig Gottcs Sohn BuxWV 192

Magnificat prími toni BuxWV 203 (vícehát)*
Ich ruf zu Dir

Juan Cabanilles (1644-1712) Corrente Italiana
Johann Michael Bach (1648-1694) Von Gott will ich nicht lassen*
Georg Muťfat (1653 -1704) Nova Cyclopieas Harmonica

Toccata prima (vícekrát)*
Toccata tertia
Toccata quartz
Toccata settima (vícekrát)*
Toccata duodecima et Ultima

Johann Pachelbel (1653-1706) Partita Ach, was soll ich Siinder machen
Partita Was Gott tut, das ist Wohlgetan (vícekrát)
Aria prima z Hexachordum Apollonis
Toccata*
Toccata in a'

Vincent Liibeck (1654-1740) Praeludim'n und Fuge in F
Fischer Johann Caspar Ferdinand (1 656- 1 746) Chaconne (zc suity Urania)
Georg Bůhm (1661-1733) Preludium : moll

Vater unser im Himmelreich (vícekrát)*
Wer nur den lichen Gott 15.131 walten
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Nicolaus Bruhns (1665-1697) Prmludium ex E l: . PeclaliteťF
Preludium e moll „malé“
Preludium e moll „velké“

Francois Couperin (1668-1733) Tiene en taílle (Messe pour les Convents).Marchand Louis (1669-1732) Grand Dialogue in Ut (Troisiěme Livre)Valentin Rathgeber (1674-1750) Concerto F dur
Johann Gottfried Walther(1684-1748) Concerto del sign. Telemann c m011*

Koncert h moll (podle RV 275) LV 133*
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Prěiludíum und Fuge in D BWV 532 (vícekrát)"'

Fantasie & Fuga :: moll, BWV 537 (vícekrát)*
Príiludium a fuga d moll BWV 539
Preludium a fuga G dur BWV 541 (vícehát)
Preludium a fuga a moll BWV 543 (vícebát)*
Preludium und Fuge C dur BWV 545 (vícelmžt)*
Preludium a fuga C dur BWV 547 (vícekrát)
Práludíum a ňlga e moll BWV 548
Preludium Es dur BWV 552 (vícekrát)*
Toccata, Adagio und Fuge C-Dur BWV 564 (vícekrát)
Toccata und Fuge in d Moll BWV 565 (vícelmit)*
Prsludium und Fuge in C-Dur BWV 566a*
Pmeludium in G dur BWV 568*
Preludium G dur BWV 568
Piěce d'orgue (Fantasia in G) BWV 572 (vícekrát?
Fuge c moll BWV 575

Fuge in G dur BWV 577 (vícekrát)*
Fuga g moll BWV 578*
Passacaglía BWV 582
Canzona BWV 588 (vícekrát?
Allabreve BWV 589
Concerto G dur BWV 592
Concerto & moll BWV 593
Concerto d moll podle A. Vivaldiho, BWV 596*
O Mensch, bewein dein Stinde gross BWV 622 (vícek)"
Ich ruf zu Dir BWV 639 (vícekrát)
chnwir in hóchsten Nóten sein BWV 641 (vícekrát)*
Wachct auf, ruň uns die Stimme BWV 645*
Meine Seele erhebet den Herm BWV 648
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BWV 651(vícekrát)*
Schmiicke dich, o liebe Seele BWV 654 (vícekrát)*
Chor. fantasie „O Lamm Gottes unschuldig“ BWV 656
Nun komm der Heiden Heiland BWV 659 (vícekrát?
Allein Gott BWV 662
Allain Gott in der Hóh' sei Eh: BWV 663 (vícekrát?
Jesus Christus, unser Heiland, der von uns BWV 665*
Jesus Christus, unser Heíland, der von uns BWV 666'
Korzun, Gott, Schůpfer, Heiliger Geist BWV 667*
Fantasia super Jesu, meine Freude BWV 713*
Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 (vícekrát)*
Fuga sopra: Magnificat BWV 733 (vícekrát?
Nun freut auch, lichen Christen g'mein BWV 734 (vícekr.)*
Gott, der Vater wohn uns bei BWV 748*
Partita č. 2 :: moll O Gott, du frommer Gott BWV 767
Concerto F dur BWV 978
Wir danken dir Herr Jesu Christ BWV 1096
O liebster Jesu
Fantasia a moll

Georg Friedrich Hindel (1685-1759) Passacaglia g moll
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Zipoli Domenico (1688-1726) Versetti e Canzona in F
Elevatione in F

Johann Emst Eberlin (1702-1762) Toccata quinta
Georg Andreas Sorge (1703-1778) Sonata HI fAndante, Larghetta, Fuga
Michel Corrette (1707-1795) Variace na píseň Ou S'en vont Ces gais bergers
John Stanley (1712-1786) Voluntary in D
Johann Ludwig Krebs (1713-1780) Fuga F dur

Fuga f moll
John Alcock (1715-1806) Voluntaly č. 10 D dur
JosefFerdinand Norbert Seger(1716-1782) Toccata a fuga a-moll,

Toccata a fuga d moll
Jiří Ignác Linek (1725-1792) Preambulum C dur
Charles Bumey (1726-1814) Fuga. fmoll
Frann'šek Xaver Brixi (1732-1771) Preludium F-dur
Jshaun Georg Albrechtsberger (1736-1809) Magnificat prími toni

Joseph Haydn (1732-1809) Flótenuhr Musik (I., II., III.)
Johann Christoph Kellner (1736-1803) Fantasia g moll*
JanKřtitel Vaňhal (1739—1813) FugaCdur

Preludium a fuga C dur*
José Lidón (] 748-1827) Himno Ave maris stella
Jan Křtitel Kuchař (1751-1829) Fantasia d moll*

Pastorale C dur*

Adagio As dur (vícekrát)*
Pastorella G dur*
Paxtifa'

Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791) Ouverture C dur KV 399 Fantasie, fmoll, KV 608
Sonata D dur KV 576*
Ein Stůck ňir ein Orgelwerk in einer Uhr, KV 594

Adagio und Rondo in c/C KV 617 (An. M. Bemreuther)*
Johann Heinrich Rínck (1770-1846) Varíations cm God save the King

Sachs Variational iiber ein Thema von Corelli 011.56
Padre Davide da Bergamo (1791—1863) Gran Sinfonia in Re*

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Preludium a fuga c moll z op. 37*

_ Preludium & fuga G dur z op. 37*
Sonáta A dur, op. 65, č. 3 (vícehát)*
Sonáta č. 2 (: moll bez fugy
Sonáta B dur op. 65 (výběr: Allegretto, Allegro m. e Vivace)

Robert Schumann (1810-1856) Fugen liber den Namen Bach -Op. 60 Nr. 6
Studien ňir den Pedalflíigel, op. 58 (IV., V., VI.)

Ferenc Liszt (1811-1886) Ave Maria (nach Arcadelt)
Johannes Brahms (1833-1897) Herzlich tut mich verlangen, op. 122"'
JosefGabn'eI Rheinberger (1839-1901) Senate c moll, op. 27

Antonín Dvořák (1841-1904) Preludium D dat*
Charles-Marie Widor (1 844-1 937) Bach's Memento: Pastorale

František Musil (1852—1908) Sonata Solemnis: Andante (Kánon) - Fuga

Sigfried Karg-Elert (1877-1933) Choral-Improvisationen op. 65 (Fughetta, Sarabande)
Nun danket alle Gott op. 65, čl 59

Marcel Dupré (1 1386-1971) Fiňeen Pieces for Organ, op. 18 (No. 2, 3, 5)*
Bohuslav Martinů (1890-1959) Vigilie*
Paul Hindemith (1895-1963) Sonata II (1. věta)*
Duruílé Maurice (1902-1986) Choral varié sur Veni creator

Jehan Alain (1911-1940) Ballade en mode phrygien
JosefFriedrích Doppelbauer (1918 -1989) Toccatina (1954), WV 440
Petr Eben (1929-2007) Sladké okovy lásky (z cyklu Labyrint světa a ráj srdce)

Mutationes H
Párt Arvo (*1935) Pati Intervallo, Tivium

Zdeněk Pololáník (* 193 5) Postludium*
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Glass Philipp (*1937) Mad Rush
Jeau-Louis F10ren1z(1947-2004) Laudes op.5 No.2 -Priére pour délier les charmesKvěch Otomar (1950-2018) Malá suita pro varhanyJaroslav Tůma (" 1956) Mariánské LannaEssl Jurgen (*1961) Capriccio sopra la serenřtáŠmolík Pavel (1979) Improvizace
Martin Stmm (*1992) Improvizace
Juraj Křemen (*1993) ImprovizaceFernet Daniel Knut (*1994) Ut queant laxísTrtlk Jiří (*1999) Es. H. (zkomponováno pro Svatou Horu-premiéra)

:

str. 14


