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Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR ve Španělském sále, deklarovaný pořádající Správou 
Pražského hradu jako akce k výročí republiky a současně jako prolog ke Dnům Bohuslava Martinů, byl 
v neděli nefalšovaným náročným programem ze současné tvorby. Pochod V nový život Josefa Suka a 
Polní mše Bohuslava Martinů do programu svou dobovou moderností ovšem zapadly také, víc než dobře. 
 
The concert of the Band of the Castle Guards & Czech Police in Spanish Hall on Sunday, announced by 
the Prague Castle Administration as an event to celebrate the anniversary of the Czech Republic and at 
the same time as the prologue of the Bohuslav Martinů Days, was a real challenging program of 
contemporary creations. The march Towards a New Life by Josef Suk and the Field Mass of Bohuslav 
Martinů with their period modernism were certainly fitting, more than well. 
 
Hudbu Hradní stráže, špičkový policejní orchestr schopný reprezentace státu a jeho tradic a kultury na 
mezinárodních platformách, si posluchač bezděky spojuje spíše s plenérem. V interiéru jde o 
posluchačský zážitek vybočující z každodennosti. O výšce hladiny dynamiky produkované tímto tělesem 
vypovídá hodně sama skutečnost, že dokázalo ve Španělském sále vybudit značný dozvuk či echo. Téměř 
kostelní. Pro uniformovaný orchestr jde však rozhodně o prostředí případnější, než by byl chrám. Hudba 
zněla často, ba převážně ve fortissimu, ale ke stylu a projevu takového souboru to asi patří. 
 
The Band of the Castle Guards & Czech Police, a top-notch police orchestra capable of representing the 
state [country] and its traditions and culture on an international platform, naturally connects with the 
listener more in the outdoors. Inside, it is a listening experience that evolves from everyday life. The high 
dynamic level able to be produced by this group is very evident, given that it managed to awaken 
considerable reverb, or echoes, in Spanish Hall. Almost like a church. For an orchestra in uniform, 
however, this was certainly more their environment than a cathedral. The music sounded often, mostly 
fortissimo, but it is probably fitting to the style and expression of such a band. 
 
[…] 
 
Na programu byla po přestávce novinka, evropská premiéra. Autorem je mladý Američan Jacob Beranek. 
Jeho předkové přišli do Ameriky v roce 1891 a student kompozice a klavírista, posluchač Vanderbilt 
University’s Blair School of Music ve státě Tennessee, si své kořeny náležitě užívá – úzký vztah k české 
hudbě zmiňuje proklamativně a promítá ho i do toho, co komponuje. Má za sebou úspěchy v národních 
skladatelských soutěžích a už dvakrát byl na studijní návštěvě v Čechách. Nyní poskytl k provedení 
skladbu s názvem Památník (Memorial), která zazněla úplně poprvé v podání orchestru Symphony Band 
na Wisconsinské univerzitě v River Falls letos na jaře. Z Wisconsinu na severovýchodě USA Beranek 
pochází. Autor dílo věnoval třem výročím – sto letům od vzniku Československa, půlstoletí od srpnové 
okupace a 25 letům České republiky. Pohrává si v něm docela schopně s motivy národních písní a také 



s rytmem furiantu, ale zvukově jde o typicky americkou hudbu, hlásící se k tamnímu dědictví. Beranek 
vrství hudební struktury zručně a efektně – a směřuje k melodii písně Kde domov můj. 
 
After the break there was something new on the program, a European premiere. The author is the young 
American Jacob Beranek. His ancestors came to America in the year 1891, and, an undergraduate 
composition student and pianist at Vanderbilt University’s Blair School of Music in the state of 
Tennessee, he is properly taking advantage of his roots – a close relationship to Czech music is 
proclaimed and projected into what he composes. He has achieved success in national composition 
competitions and has already been on study trips to the Czech Republic twice. Now he has provided for 
the performance a composition with the title Památník (Memorial), which was performed for the very 
first time by the orchestra Symphony Band at the University of Wisconsin-River Falls this year in the 
spring. Beranek comes from Wisconsin in northeastern USA. The author dedicated the piece to three 
anniversaries – one hundred years since the founding of Czechoslovakia, half a century since the August 
occupation, and 25 years of the Czech Republic. He plays quite capably with motifs of national songs and 
also with the rhythm of the furiant, but still within the sound-world of typical American music, therein 
showing affiliation with his heritage. Beranek layers musical structures skillfully and effectively – and 
drives toward the melody of the song Kde domov můj. 
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