
Program:  
 

Fantazie g-moll         Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Trio B-dur                                  Improvizace Martina Kubáta (1975) 
 
Fuga g-moll           Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Variace na holandskou píseň        Johann Pietersson Sweelinck (1562 - 1621) 
 
Improvizace na chorální téma        Improvizace Martina Kubáta (1975) 
Variace na choral ,,Christus, der ist mein Leben“    Johann Pachelbel (1653 - 1706) 
 

 

Improvizace na dané téma        Improvizace Martina Kubáta (1975) 
Introdukce a passacaglia d-moll       Max Reger (1873 – 1916) 
 

Martin Kubát (*1975 v Ústí nad Orlicí) je profesionální varhaník z východních Čech. Svoji profesionální dráhu započal na českobudějovické Konzervatoři, kde 

absolvoval obor hra na varhany (prof. M. Svobodová) a dirigování (prof. K. Fráňa a P. Chromčák). Svá studia rozvíjel na mnoha mistrovských kurzech s 

předními evropskými varhaníky (D. Roth, H. Hasselböck, E. Koimann, M. Sander, P. Eben a další). 

K jeho největším úspěchům patří 2. cena na Mezinárodní varhanní soutěži v Mülheimu an der Ruhr a 1. cena na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě 

– varhanní improvizace.  

V letech 1994 – 2000 působil jako katedrální varhaník v Českých Budějovicích, od roku 2000 vyučuje varhanní improvizaci, liturgickou hru a praktikum 

liturgické hudby na Konzervatoři v Opavě. Jako člen redakční rady časopisu Varhaník působí od května 2008. Jeho koncertní činnost je velmi bohatá, ročně 

řádově dvě stovky vystoupení. Vedle klasických varhanních koncertů se specializuje na výchovné pořady s varhanní hudbou pro žáky mateřských, základních a 

středních škol. (O píšťalových varhanách, České baroko, J. S. Bach, W. A. Mozart, B. Smetana apod.). Je zakladatelem Mezinárodního varhanního festivalu v 

Českých Budějovicích. Umělecky spolupracuje se sólistou opery Slezského divadla v Opavě MgA. Zdeňkem Kaplem. Pravidelně pořádá kurzy „Improvizace v 

liturgii“ pro kostelní varhaníky (Jihlava, Litomyšl, Počátky) a komponuje drobné varhanní skladby pro použití v liturgické praxi. Je členem hudební sekce při 

Liturgické komisi královéhradeckého Biskupství a varhaníkem ve farnosti Dolní Újezd u Litomyšle. 

 
Koncert je pořádán na původních varhanách a v brzké budoucnosti bude instalován nový restaurovaný nástroj z roku 1900 
postavený Josefem Hubičkou. Pro dokončení nástroje je potřeba pro rok 2019 zaplatit ještě 230 000 Kč. Děkujeme za Vaši podporu. 
 

Nové varhany jsou finančně podporovány dotací MSK, obcí Slatina u Bílovce, farností Slatina a všemi dárci, kteří se účastní našich 
benefičních koncertů. 

 

 



Nové varhany pro Slatinskou farnost 

V roce 1900 postavil nástroj varhanář J. Hubička. 

Jedná se o dvoumanuálový nástroj s pedálem. 

Systém: mechanická kuželka.  

Nástroj věnovala farnosti Plzeňská konzervatoř.  

Varhany jsou opravovány varhanářem Martinem Tvarůžkou z Bílovce.  

V II. etapě je vyroben hrací stůl a nástroj je postupně sestavován  

do původní dispozice z roku 1900. III. etapa bude ukončena v roce 2019. 

 
Rejstříky            

 I. man.  

Principál         8´ 

Gamba            8´ 

Flétna          8´ 

Oktáva            4´ 

Mixtur          2 2 / 3´                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                           Slatina u Bílovce 9. 9. 2018 

II. man. 

Kryt   8´ 

Principál housl. 8´ 

Flétna  4´          

 

Pedál                         

Subbas         16´             

Cello   8´                  pořadatel koncertu Collegium musicum vocale

Spojka II/I, I/P                  http://www.cmvsoubor.cz/ 



 


