
Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé

Rejcha v Pečkách
NEDĚLE  17.listopadu  2013

Nevšední hudba v nevšedním prostoru
aneb       Méně známé, ale krásné 

ANTONÍN  REJCHA  (1770-1836) – významný český hudební skladatel a pedagog, člen Aka-
demie krásných umění v Paříži, jeho žáky byli např. F.Liszt, H.Berlioz, C.Franck.
Je autorem hudby komorní i symfonické. Propojuje prvky bachovského chorálu, tradiční
klasicismus a nastupující romantismus.

NOVÝ ŽALM je kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr.  Vznikla v době napoleonských vá-
lek (r.1807) jako kající modlitba za mír. Podle dostupných pramenů však byla poprvé uve-
dena až roku 1988 v Praze.

PEČKY  jsou nevelké město v Polabí, skrývají však jeden světový unikát –  kubistický kostel
z let 1913-1915. Cenný je zejména interiér a jeho výzdoba – originální, jemně elegantní.

A ještě jednu zvláštnost mají v Pečkách: každou neděli po bohoslužbách tu zní duchovní hud-
ba se zasvěceným výkladem. Nahrávky i komentáře připravuje jeden hudební nadšenec.

V neděli 17.listopadu se oba unikáty spojí: monumentální Rejchova kantáta Nový žalm zazní ze
záznamu své světové premiéry, a to právě v jedinečném prostoru kostela v Pečkách.

Tak tedy - dopřejte si  tento  muzikálně architektonický zážitek !

Adresa   :  Pečky, Husovo nám. 480 (jižně od nádraží ČD); GPS  50°5'15"N, 15°1'40"E
Program:   9.30    bohoslužby (evangelické)

10.30   Antonín Rejcha: Nový žalm  (s úvodem)
12.00  prohlídka kostela – s komentářem historika umění

     mezitím malé občerstvení (káva, čaj, sladké i slané drobnosti)
 13.00 vycházka okolím (asi 4,5 km): Dobřichov  – Radim (renes. zámek s parkem)

14.47 návrat lokálkou do Peček 
Doprava : autem z Prahy – D11, exit 35 Poděbrady-západ, v Pečkách za přejezdem doleva 

vlakem – z Mas.nádr. 8.17 (na bohoslužby) nebo 9.17 (na Rejchu), sraz u pokladen do 8.10
resp. do 9.10, skupinová jízdenka  Praha-Klánovice – Pečky (s OPEN Card); příj.
9.09 či 10.09; z nádr.kolem vodárny vpravo, z podchodu přímo a 2.ulicí opět vpravo

vlak zpět – po hudbě již 12.01 (Praha 12.53), po prohlídce 13.01 (příj.13.53), 
po vycházce 15.01 z Peček (Praha 15.53)

Různé  : * v kostele se netopí, je třeba opravdu teplého oblečení a dobrých bot – nepodceňte
* při prohlídce se dovíme i o neobyčejné historii stavby, cena prohlídky 30 Kč/os
* popolední vycházka je malým přírodním bonusem po kulturním dopoledni; 

 nabízí příjemné provětrání i zahřátí (Dobřichov na kopci) a řadu zajímavostí 

Už jste se rozhodli pohladit ucho i oko? Výborně! Na viděnou !

Srdečně zve  a do Peček na Rejchu se spolu s vámi těší    

7.11.2013         Zdeněk Lauschmann
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