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                                                Program 

FESTPOL  
11. Mezinárodní festival policejních orchestrů a sborů 

Praha, 4.6. – 7.6. 2015 
 
V červnu 2015 se v Praze uskuteční již 11. Mezinárodní festival policejních orchestrů a sborů. Předchozích 
deseti  ročníků festivalu, který začal v roce 1995, se zúčastnilo 95 souborů z Rakouska, Dánska, Anglie, Německa, 
Irska, Itálie, Holandska, Norska, Nového Z 
élandu, Polska, Švédska, Švýcarska, USA  a České republiky. 
 
Myšlenka festivalu je zasvěcena přání, aby se setkali a vzájemně poznali ti, kteří v řadách policie pěstují ušlechtilou 
kulturní činnost. Svými koncerty pak policie představuje veřejnosti tvář, která je pod tvrdou prací "mužů zákona" 
jinak neviditelná. Cílem festivalu je tuto ušlechtilou aktivitu policistů propagovat a podpořit. 
 
Orchestry a sbory se během čtyř dnů festivalu představí veřejnosti v koncertních sálech, kostelích, ve Valdštejnské 
zahradě a v zahradě na Valech, v průvodu centrem města i na Staroměstském náměstí. 
 
Pořadatelem festivalu je Hudba Hradní stráže a Policie ČR, která v tomto roce slaví  70. výročí  svého vzniku  
ve spolupráci s BP Promotion Praha pod patronací předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, 
policejního prezidenta České republiky Tomáše Tuhého a primátorky Prahy paní Adriany Krnáčové. 
 
4.6. 2015 /  Čtvrtek 
                 Odpoledne – příjezd účastníků do Prahy 
20,00         Setkání  zástupců souborů s představiteli města na Staroměstské radnici 
                  Soubory – individuální program – návštěva kulturních představení, folklorní večer atd. 
 
5.6. 2015 /  Pátek 
  9,00        Prohlídka Prahy s průvodcem 
11,30        Přijetí zástupců sborů policejním presidentem 
14,00        Valdštejnská zahrada – slavnostní zahájení festivalu      
14,10        Koncerty orchestrů a sborů ve Valdštejnské zahradě 
Večer      Projížďka lodí po Vltavě s večeří (2 hod) – podle přání  
                                      
6.6. 2015 /  Sobota 
  9.30          Koncert sborů v Basilice sv. Jiří na Pražském Hradě 
10,00         Koncert Hudby Hradní stráže a Policie České Republiky a všech zúčastněných orchestrů a sborů 
                   V zahradě na Valech* 
12,30         Společný oběd všech účastníků 
15,00         Průvod všech zúčastněných orchestrů a sborů centrem města a společný koncert  
                  na Staroměstském náměstí* 
20,00         Rezidence primátora - Závěrečný večer s udílením cen, večeří, zpěvem a tancem 

 
* Během společných koncertů 6.6. budou provedeny společně skladby Františka Kmocha: Kolíne, Kolíne a  Muziky, muziky 
 
 



7.6. 2015 /  Neděle                  
                              Odjezd domů 
 
. 
                                                                                    


