
Vyberte si z bohatého programu, 

POJĎTE DO TOHO S NÁMI 

a pomozme společně zachránit 

unikátní Schiffnerovy varhany 

v Bazilice v Krupce-Bohosudově.

Kroky, které se již podařilo vykonat:

• Zahájení veřejné sbírky

• Adopce bohosudovských píšťal 
online na www.varhanybohosudov.cz

• Vzdělávací programy pro děti 
u varhan

• Zpracování restaurátorského záměru 
na opravu varhan

• Konání kulturních akcí na záchranu 
varhan

Jak mohu přispět:

• adoptujte si skutečnou píšťalu 
na www.varhanybohosudov.cz

• přispějte jakoukoliv částkou bez adopce 
přímo převodem na náš sbírkový účet: 
2701895854/2010

• v bazilice po celou dobu akce můžete 
vkládat hotovostní dary do sbírkové 
pokladny ve tvaru varhan

CESTA
ZA PÍŠŤALAMI

aneb

„DALŠÍ KROK 
K ZÁCHRANĚ VARHAN“

PROGRAM
18.–19. 9. 2021

www.varhanybohosudov.cz
www.bgbzs.cz

Partneři akce

za finanční podpory



HISTORICKÉ SRDCE KRUPKY— AREÁL BAZILIKY PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

FARA BAZILIKA AMBITY PROSTOR PŘED ŠKOLOU BAZILIKA

18. 9. 2021 19. 9. 2021

9.30–17.00

Setkání 
diecézních 
varhaníků

9.30–12.00

Zkouška 
amatérských 

varhaníků 
na kůru

9.00–10.00

Mše svatá

10.00–12.00

Výstava 
liturgických 
předmětů,  

oděvů 
a vzácného 

ornátu

10.00–12.00

Prohlídka 
baziliky

Zajímavosti a historii 
baziliky přiblíží ve svém 

výkladu studenti 2.A8 
Biskupského gymnázia

10.00–17.00

Staročeský 
jarmark

prodej  
tradičních výrobků

maminčiny 
domácí koláče

skleněné 
a háčkované 

ozdoby

pletení košíků

malování tašek

výroba náramků

Nenechte si ujít

flašinetáře

žongléry

hadí ženu

loutkové divadlo

zpěv a tanec

ukázku tkaní 
na stavu

bubeníka

11.00

Flétnový soubor 
ZUŠ Krupka

12.00

Flétnový soubor 
ZUŠ Krupka

12.00–17.00

Staročeské 
klání

soutěže pro děti

střelba z luku a praku 

chůze po provaze

souboj na koni

žonglování

hod na kůl

chytání rybiček

skok v pytli

a další

Děti své výhry ze soutěží 
smění za sladké odměny 

ve venkovním stanu.

12.00–18.00

Venkovní stan 
pro občerstvení 

a načerpání sil do 
dalších zážitků

směna výhry 
ze soutěží dětí 

za sladkou odměnu

limo

káva

čaj

teplá klobása

kremrole

a další laskominy

zajišťuje firma 
PEER FOOD s.r.o.

13.00–13.35 

Výstava obrazů komentovaná Marií Sabau

 13.45–14.05

Divadelní 
představení

14 .05–14.40

Přehlídka 
amatérských varhaníků

Zahájí čestný host Florian Löw, 
varhaník z bavorského Plössbergu

Tomáš Hájíček

Daniel Rychnovský

14.45–15.05

Divadelní 
představení

15.05–15.40

Přehlídka 
amatérských varhaníků

Jan Kodeš

Josef Honzíček

Kristýna Honzíčková

16.05–16.45

Přehlídka 
amatérských varhaníků

Josef Materna

Josef Bilohlávek

Přehlídku uzavře Radek Rejšek, 
varhaník a regenschori 

pražské Lorety

18.00–19.30

Slavnostní 
varhanní koncert

Miloš Bok – varhany
regenschori bohosudovské baziliky

Barbora Nedvědová – zpěv

Jan Kodeš – zpěv


