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Program oslav

17. září – Putování za Santinim
                kostel Nejsvětější Trojice a kostel sv. Martina

                
28. září – Dechový svatováclavský koncert
                nádvoří chrasteckého zámku, vystoupení         
 
29. září – Klavírní recitál Richarda Reipricha
                   zámecká kaple 

30. září – ZUŠ J. N. Filcíka Chrast 
                   kostel Nejsvětější Trojice 

30. září – Karla Bytnarová a Lubomír Brabec
                        kostel Nejsvětější Trojice 

1. října – Mše biskupa Mons. Jana Vokála 
               kostel Nejsvětější Trojice 

Výstavy: 

od 28. září do 31. října – Výstava „ Dům Božího přebývání“ 
od 28. září do 31. října – Výstava „V náruči památkové péče“ 

Změna programu vyhrazena. Pro aktuální informace sledujte www.mestochrast.cz, 
facebookové stránky městského muzea Chrast nebo kontaktujte městské muzeum: 
email: muzeum@mestochrast.cz
telefonní číslo: 469 667 194,  725 887 191

                               Akce nančně podporují Město Chrast a Pardubický kraj.
                      



Klavírní recitál Richarda Reipricha

  Richard Reiprich je posluchačem 1. Magisterského ročníku Janáčkovy akademie múzických 
umění Brno pod pedagogickým vedením Mgr. Igora Ardaševa. Absolvoval řadu interpretačních 
kurzů zahraničních pedagogů - např. Eugena Indjice, Eduarduse Halima, Avnera Arada, Richarda 
Cionco, Pierre Amoyal, Bruno Caninno. Zúčastnil se mnoha národních i prestižních mezinárodních 
klavírních  soutěží. Koncertoval v České republice, Polsku, Itálii, Maďarsku, Rakousku, Portugalsku   
a na Slovensku. V Chrasti Richard Reiprich vystoupí po několika letech.

    Obec Chrast byla po staletí klidným duchovním centrem – sídlem královehradeckých biskupů, kteří 
se zasloužili o rozvoj města a zbudovali několik jeho dominant.   V samotném srdci města se nachází 
jeden ze symbolů města i éry královehradeckých biskupů, který patří architektonicky mezi 
nejzajímavější kulturní památky – kostel Nejsvětější Trojice. Vysokou architektonickou hodnotu 
získal především  rukou geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela, který se podílel na 
dostavbě zmíněného jubilanta a přestavbě kostela sv. Martina  v Chrašicích. Rok 2017  je plný 
symboliky. Symboliky, kterou Santini tolik miloval a díky které jsou jeho díla poutavá i po tolika 
uplynulých staletích. Vždyť je tomu již 300 let, co byl nový kostel Nejsvětější Trojice vysvěcen a 340 let 
od narození jednoho z největších géniů české architektury, Jana Blažeje Satniniho – Aichela. Krásná 
kulatá výročí nemohou zůstat bez povšimnutí, a tak město Chrast rok 2017 kulturně zasvětí  kostelu, 
sakrální architektuře a odkazu Jana Blažeje Satniniho – Aichela. 

Oslavy 300 let od svěcení kostela Nejsvětější Trojice Chrast

Putování za Santinim
Kde: kostel Nejsvětější Trojice a Kostel sv. Martina
Kdy: 17. září

 

Doprovodný program

    Spolek Putování za Santinim prezentuje a popularizuje dílo geniálního architekta Jana Blažeje 
Sanitniho - Aichela po celé České republice. V rámci Evropských dnů kulturního dědictví zavítá 
spolek také do Chrasti. Poutavý příběh Santiniho života a díla si návštěvnici vyslechnou hned ve dvou 
Santiniovských stavbách - kostele Nejsvětější Trojice a kostele sv. Martina. Přednáška bude obohacena 
 hudebním doprovodem podtrhujícím sakrální prostor a zároveň odkazující k duchu Santiniho doby. 

 ZUŠ J. N. Filcíka Chrast
Kde: nádvoří zámku, kostel Nejsvětější Trojice
Kdy: 28. září, 30. září

     Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast vznikla v roce 1968.  Posláním školy je 
poskytnout odborné vzdělání v hudebním a výtvarném oboru se zaměřením na rozvoj talentu. 
V rámci oslav vystoupí dechový orchestr a to na tradiční svatováclavské odpoledne s dechovou 
hudbou. V sobotu 30. září se v kostele Nejsvětější Trojice uskuteční společný koncert učitelů a žáků 
hudebního oboru ZUŠ J. N. Filcíka. Výtvarný obor se bude podílet na výstavě „Dům božího 
přebývání”, kde studenti představí svůj pohled na dominantu města a sakrální architekturu. 

Richard Reiprich
Kde: zámecká kaple Městského muzea Chrast
Kdy: 29. září

Karla Bytnarová a Lubomír Brabec
Kde: Kostel Nejsvětější Trojice
Kdy: 30. září 

   Karla Bytnarová absolvovala Konzervatoř v Pardubicích u prof. Svatavy Šubrtové(1995) a ve studiích 
pokračovala na Konzervatoři Richarda Strausse v Mnichově (u prof.Andreje Kucharského).  
V současné době pracuje s prof. Marii Pochopovou. V roce 1997 zvítězila v soutěži německých 
konzervatoří v Augsburgu a získala stipendium na Bayereuther  Festspiele Richarda Wagnera. Je 
laureátkou několika mezinárodních pěveckých soutěží - hned dvakrát zvítězila v soutěži Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech, stala se absolutní vítězkou v soutěži Emy Destinnové v Českých 
Budějovicích, seminalistkou Belvedere ve Vídni, ARD v Mnichově a nalistkou v Ranieri I Cestelli  
v Mnichově a Debüt in Meran (Italie).  Do Chrasti zavítá mezzosopranistka Karla Bytnarová společně
s kytarovým virtuosem Lubomírem Brabcem.

Výstavy

    Výstava k oslavám 300 let od svěcení kostela Nejsvětější Trojice Chrast, výstava historických 
fotograí kostela, liturgických předmětů a tématických prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. N. Filcíka

    Putovní výstava pardubického pracoviště Národního památkového ústavu na téma městských 
památkových zón v Pardubickém kraji.

Dům Božího přebývání
Kde: Městské muzeum Chrast
Kdy: Od 28. září do 31. října 

V náruči památkové péče
Kde: Městské muzeum Chrast
Kdy: Od 28. září do 31. října  

Mše biskupa Mons. Jana Vokála
Kde: Kostel Nejsvětější Trojice
Kdy: 1. října
 
   Velké jubileum u sakrálního prostoru nemůže být oslaveno jinak, než duchovní cestou. Vyvrcholením 
 celých oslav bude bohoslužba vedená královehradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem. 
 Mši doprovodí chrámový sbor vedený panem Divošem. 
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