
VáÏení ãtenáfii!
Máme za sebou dal‰í tfii
mûsíce intenzivní sborové
práce. Koncertní sbor usku-
teãnil svÛj první samostatn˘
celoveãerní koncert, provedl
Mozartovo Te Deum. Zatím-
co Královéhradeck˘ muÏsk˘
sbor absolvoval své první
koncertní turné po USA,
Bonifanti se pfiipravují na
své první turné do Nûmecka,
Belgie, Holandska a Francie..
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Pardubice, sv. Bartolomûj.

4. duben 2002 se stal pro
Chlapeck˘ sbor BONIFANTES
zlomov˘m dnem. Koncert-
ní sbor poprvé uskuteãnil
samostatn˘ celoveãerní 
koncert. Vyprodan˘ kostel
sv. Bartolomûje byl navíc
svûdkem premiéry Mozar-
tova Te Deum. V podání
pardubick˘ch chlapcÛ sklad-
ba zaznûla tak, jak ji Mozart
pfied 233 lety napsal. Kon-
cert nav‰tívilo odhadem
kolem 350 posluchaãÛ.
Takovou náv‰tûvu pr˘
v kostele sv. Bartolomûje
jiÏ dlouho nezaÏili.

... pokraãování na str. 2

CChhrráámmoovv˘̆  kkoonncceerrtt::  pprreemmiiéérraa
MMoozzaarrttoovvaa  TTee  DDeeuumm  

Královéhradeck˘ muÏsk˘
sbor má za sebou své první

koncertní turné po USA.
10 koncertÛ, 2000 najet˘ch
mil,  mrakodrapy, vesmírné
stfiedisko NASA, palmy,
kaktusy, nad‰ené publi-
kum. Velkého úspûchu
a opravdového docenûní
se doãkala kantáta Bohu-
slava MartinÛ Hora tfií svûtel,
kterou KHMS dával v Ame-
rice v anglickém pfiekladu.
V‰echna její provedení
byla ocenûna "standing
ovations". 

KKHHMMSS  nnaa  ttuurrnnéé  vv  UUSSAA

B o n i f a n t e s  B o y  C h o i r  P a r d u b i c e
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Pardubice, 7. bfiezna 2002

Pro kaÏdého malého Bonifanta je koncert
opravdov˘m svátkem. MÛÏe rodiãÛm,

sv˘m uãitelÛm a kamarádÛm ukázat, jak˘
pokrok  za uplynulé období uãinil, kolik
nov˘ch písniãek se nauãil a vÛbec se zkrátka
pochlubit, Ïe je Bonifantem. Tak tomu
bylo i pfii koncertu pfiípravn˘ch oddûlení
7. bfiezna v Koncertním sále pardubické
Radnice. 

KKoonncceerrtt  ppllnn˘̆  ppfifieekkvvaappeenníí
Je jiÏ skoro tradicí, Ïe koncerty BonifantÛ
posluchaãe vÏdy nûãím pfiekvapí. Jarní
koncert pfiípravek pfiinesl pfiekvapení
hned nûkolik. Sv˘m velk˘m kfiestem
si pro‰el sbormistr Milan Motl, kter˘
poprvé dirigoval v‰echna pfiípravná
oddûlení. Dal‰ím pfiekvapením pro poslu-
chaãe byli dva noví klavíristé - jedním
(opravdov˘m) byl nov˘ spolupracovník
chlapeckého sboru Bonifantes student
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové Michal Donát. Tím druh˘m
byl kupodivu umûleck˘ vedoucí sboru
Jan Mí‰ek, kter˘ zaskakoval za nemocné-
ho klavíristu pfiípravn˘ch oddûlení. 

PPrrvvÀÀááããccii  nnaa  vv˘̆bboorrnnoouu
Velkou chloubou a nadûjí chlapeckého
sboru jsou ti nejmen‰í zpûváci - prvÀáci.
Jejich vystoupení je vÏdy mil˘m zpestfie-
ním koncertu. Kluci berou zpívání
nesmírnû váÏnû a je to na nich - na cvrã-
cích vidût. KaÏdá písniãka musí b˘t co nej-
lépe zazpívaná, aby byli posluchaãi i pan
sbormistr Motl spokojení. 

DDrruuhhááccii  --  vveellkk˘̆  sskkookk  kkuuppfifieedduu
Nejvût‰í pokrok vÛbec uãinili kluci
z druhého pfiípravného oddûlení. Celá
tfiicítka klukÛ se lep‰í hlavnû po hlasové
stránce velmi rychle, také soustfiedûní pfii
koncertû je jiÏ témûfi „dospûlácké".

TTfifieeÈÈááccii  --  rreeppeerrttooáárr  kkoonncceerrttnnííhhoo
ssbboorruu
Kluci nejstar‰í pfiípravky se uÏ pfiipravují
na vstup do koncertního oddûlení sboru.
Profesionální vystupování na podiu je pro
nû jiÏ samozfiejmostí. Zpûváci se pomalu
zaãínají uãit repertoár koncertního sboru.
Písniãky Italiaa Aulia Salinnena, Bfieznov˘
pochod nebo Jdeme slavnû ulicí uÏ hravû
zvládají, nyní je ãeká Ebenova Truvérská
m‰e a Moravské dvojzpûvy Antonína 
Dvofiáka. Nejstar‰í malé Bonifanty
musíme také pochválit za velmi dobré
chování bûhem koncertu. 

PPoozzddrraavv  kkoonncceerrttnnííhhoo  ssbboorruu
Koncertní sbor byl na koncertû  pfiíprav-
n˘ch oddûlení v roli hosta. Star‰í kluci
pozdravili své mlad‰í brá‰ky nûkolika
skladbami, aby jim ukázali, na jakou
bájeãnou muziku se také mohou tû‰it...

RReecceennzzee::  KKoonncceerrtt  ppfifiíípprraavvnn˘̆cchh  ooddddûûlleenníí

STRANA 2 BB UU LL LL EE TT II NN âÍSLO 6

...pokraãování ze strany 1

TTrruuvvéérrsskkáá  mm‰‰ee
Do repertoáru BonifantÛ patfií jiÏ rok

a pÛl Truvérská
m‰e Petra Ebena.
Bájeãné duchovní
dílo, které bylo
napsáno v ‰edesá-
t˘ch letech pro
skupinu Poutníci,
BonifantÛm oprav-
du sedí. Bonifanti
se bl˘skli peãlivû
odstínûnou dyna-

mikou, v˘born˘m zvukem a jistou intonací.
Dokonalé provedení m‰e podtrhl dopro-
vod dvou zobcov˘ch fléten. Stál˘mi
spolupracovníky sboru jsou Milan Motl
a Denisa Vi‰Àáková.  

BBoonniiffaannttii  aa  ssmmyyããccoovv˘̆  kkvvaarrtteett  
Cel˘ chrámov˘ koncert mûl zvlá‰tní atmo-
sféru. Nejinak tomu bylo i pfii skladbû
W. A. Mozarta Ave verum corpus. Bonifanti
opût sáhli k pÛvodní Mozartovû verzi
a tuto moÏná nejpopulárnûj‰í sborovou
skladbu provedli v doprovodu smyãcového
kvartetu. Ke spolupráci sbormistr Jan Mí‰ek

pfiizval své b˘valé spoluÏáky - smyãcov˘
kvartet studentÛ Konzervatofie Pardubice. 

MMuuÏÏsskk˘̆  ssbboorr  ssee  rroozzrrÛÛssttáá
Znaãná ãást koncertu patfiila muÏskému
sboru Bonifantes. Ten se v leto‰ním roce
rozrÛstá o nové zpûváky. Mladí tenofii
a basisté, leckdy Ïáci základní ‰koly
se ukazují v dobrém svûtle. Zejména 

v Janáãkovû skladbû Constitues se projevi-
lo, jak se zvuk muÏské sloÏky Bonifantes
stává zvukovû zral˘m. 

Dílo bylo dokonãeno pravdûpodobnû
v listopadu 1769 v Salzburgu, v období
Mozartov˘ch studií. Mozart jej tedy
zkomponoval ve sv˘ch tfiinácti letech.
V pÛvodní verzi napsáno pro chlapeck˘
sbor, smyãce a basso continuo, pozdûji
Mozart pfiidal part pro 4 trubky
a tympány. Jedná se o jedno z jeho
prvních mimome‰ních církevních dûl
stfiedního rozsahu, napsané je‰tû pod
vlivem Michaela Haydna – mlad‰ího bra-
tra slavného Josepha. Te Deum bylo

napsáno jako pfiíleÏitostné dílo na objed-
návku salzburského arcibiskupského
dvora.

V provedení BonifantÛ jsme se vrátili
k pÛvodnímu sborovému obsazení. PfiestoÏe
se toto dílo nejvíce zpívá ve smí‰en˘ch
sborech, bylo pÛvodnû napsáno pro chlapec-
k˘ sbor salzburského arcibiskupského dvora.
Skladba byla oznaãena jako opus KV 141.

CChhrráámmoovv˘̆  kkoonncceerrtt

WW..  AA..  MMoozzaarrtt::  TTee  DDeeuumm

Generální partner Chrámového koncertu

Z vystoupení 3. pfiípravného oddûlení
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Co o svém pûveckém sboru fiíká pan sbor-
mistr Karel ·trégl:

Pûveck˘ sbor kdosi charakterizoval jako
skupinu mírnû psychicky naru‰en˘ch
jedincÛ, ktefií se více ãi ménû pravidelnû
scházejí a myslí si, Ïe z nûãeho, co jednot-
livû nestojí za nic, kolektivnû vytvofií nûco
krásného. Obãas se jim to skuteãnû poda-
fií, a pak vznikne sbor - parta ‰ílencÛ,
v na‰em pfiípadû dûtí, které obûtují spou-
stu úsilí a volného ãasu na vûci, které se
vût‰inû lidí zdají nepochopitelné. A pfii-
tom je to tak snadné - staãí jen chtít. 
A chtít moc. MoÏná, Ïe by pro ilustraci
toho, co je to dûtsk˘ sbor, bylo nejlep‰í
citovat z jakési ústavy Carminy - na‰eho
vnitfiního kodexu, kter˘ vznikl v prÛbûhu
nûkolika let a byl vytvofien samotn˘mi
dûtmi. Stále ãastûji máme pocit, Ïe neje-
den dospûl˘ by se mohl pouãit:

„Vím, Ïe ãlovûk je bohat˘, tím co ví a umí"

„ Vím také, Ïe nûco vûdût a umût stojí
dfiinu, odfiíkání a sebeovládání"

... a trocha such˘ch ãísel pro milovníky 
statistik:

Rychnovsk˘ dûtsk˘ sbor byl zaloÏen v záfií
1992. V souãasnosti ve sboru pracuje 350
dûtí ve vûku 6 - 18 let. Máme 4 rychnovská
oddûlení, 4 mimo rychnovská a 4 nezávis-
lá v matefisk˘ch ‰kolách v Rychnové nad
KnûÏnou.

Koncertním oddûlením je CARMINA. 
Odzpívala jiÏ více neÏ 300 koncertÛ 
v âechách a mnoha dal‰ích zemích (Litva,
Loty‰sko, Estonsko, Ukrajina, Polsko,
Slovensko, Nûmecko, Holandsko, ·v˘carsko,
Dánsko, ·védsko, Rusko, Finsko, Itálie,
·panûlsko, Francie) - coÏ je v prÛmûru
jeden koncert t˘dnû, jedenkrát byla zlatá
v celostátní soutûÏi v âechách, jedenkrát
na mezinárodní soutûÏi ve finském
Tampere (tedy v prÛmûru jedno zlato 
za tfii roky), dvakrát byla stfiíbrná:
v italském Lecco a ve ‰panûlské Tolose
(prÛmûrnû jedno druhé místo za 4 roky).
Její koncerty nav‰tíví roãnû prÛmûrnû
20.000 posluchaãÛ a prÛmûrn˘ vûk
je 13 let. V‰ichni zcela nadprÛmûrnû 
milujeme to, co dûláme a máme spoustu
mil˘ch a moudr˘ch pfiátel, ktefií nám
se v‰ím absolutnû nadprÛmûrnû pomáhají.

RRyycchhnnoovvsskk˘̆  ddûûttsskk˘̆  ssbboorr
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Pardubice. 14. a 15. dubna 2002

Pozvání k náv‰tûvû mlad‰ího koncertního
oddûlení Chlapeckého sboru BONIFATNES
pfiijalo nejstar‰í pfiípravné oddûlení
Rychnovského dûtského sboru CARMINA
- Ptáãata. Hned úvodem je tfieba zdÛraz-
nit, Ïe dûtsk˘ sbor - to jsou hlavnû dûvãa-
ta. (do Pardubic pfiijeli i dva stateãní rych-
nov‰tí chlapci - pozn. redakce). Zpûváci
rychnovského dûtského sboru byli ubyto-
váni v rodinách na‰ich chlapcÛ. Bonifanti
pfiipravili pro Ptáãata zajímav˘ program.

VVyyssttoouuppeenníí  pprroo  cceennttrruumm  ssoocciiáállnníí
ppoommooccii
Sobotní odpolední program zaãal pro 
rychnovské zpûváky pracovnû.  Uspofiádali
odpolední koncert pro Domov dÛchodcÛ ve
·trossovû ulici. Kolem 40 posluchaãÛ mûlo
moÏnost poslechnout si v˘bûr z repertoáru
Ptáãat. StafieãkÛm se líbil cyklus Pût ptaãích
písniãek pardubického
skladatele Miroslava
Raichla. 

OOddppoolleeããnníí
pprroocchháázzkkaa
PPaarrdduubbiicceemmii  
Odpoledne dûti z Rych-
nova strávily krátkou
prohlídkou pardubické-
ho centra a zámku.
Procházka v‰ak nemo-
hla b˘t pfiíli‰ dlouhá,
protoÏe sbor ãekal
na svÛj hlavní bod
náv‰tûvy v Pardubi-
cích  - spoleãn˘ koncert
s Chlapeck˘m sborem Bonifantes. 

KKoonncceerrtt  
Pfied pátou hodinou se v‰ichni úãinkující
- tedy 40 rychnovsk˘ch dûtí a 100 pardubic-
k˘ch chlapcÛ se‰lo k akustick˘m zkou‰kám
pfied Koncertním sálem pardubické Radnice. 

PosluchaãÛm se nejprve pfiedstavil mlad‰í
koncertní sbor Bonifantes.  Krátké úvodní
vystoupení bylo velkou událostí pro
chlapce 3. pfiípravného oddûlení, ktefií se
pfiipravují na vstup do koncertního sboru
a poprvé si spoleãnû zazpívali na koncertû. 
S krátkou zdravicí se pfiipojil i star‰í 
koncertní sbor. Hlavním bodem programu
bylo ale vystoupení Rychnovského dûtské-
ho sboru Ptáãata pod vedením sbormistra
Karla ·trégla. 

Rychnovské dûti zazpívaly bájeãnû - s pfie-
svûdãiv˘m v˘razem a v˘bornou v˘slovností.
Pana sbormistra je tfieba pochválit za zají-
mavû zvolen˘ repertoár. 

NNeeddûûllnníí  
zzkkoouu‰‰kkaa
Ideální nedûlní
dopoledne si „nor-
mální" ãlovûk pfied-
stavuje jako odpoãi-
nek po nároãném
t˘dnu. Úplnû jinak
je tomu  u nad‰e-
n˘ch sborov˘ch zpû-
vákÛ. Pan dirigent
Karel ·trégl se jako
správn˘ sbormistr
rozhodl vyuÏít vol-
ného ãasu k pofiád
né sborové zkou‰ce. 

RReecceennzzee::  RRyycchhnnoovvsskk˘̆  ddûûttsskk˘̆  ssbboorr
--  PPttááããaattaa  hhoosstteemm  BBoonniiffaannttÛÛ

Ptáãata pfii koncertû v domovû dÛchodcÛ

Karel ·tfiégl

Ptáãata pfii koncertu v Pardubicích
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FFoottooggaalleerriiee
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Chlapeck˘ sbor BONIFANTES se stává
opravdu ãinorod˘m umûleck˘m tûlesem.
Pfiijmûte prosím pozvání na pfií‰tí koncerty
BonifantÛ a sledujte s námi v˘voj pardu-
bického chlapeckého sboru!

10. - 12. kvûtna 

Náv‰tûva litomûfiického chlapeckého

sboru Páni kluci v Pardubicích

11. kvûtna 

Koncert s Pány kluky v koncertním sále 

pardubické Radnice

19. kvûtna

A.L.Webber: Requiem  v Poliãce

20. kvûtna 

A.L.Webber: Requiem v Hradci Králové

24. - 26. kvûtna

Festival Malí zpûváãci - Liberec

25. kvûtna

Festiválek Nechanice

27. kvûtna

Koncert v Pardubicích

13. ãervna

Koncert v Hradci Králové

14. ãervna

DÛm hudby - Závûreãn˘ koncert v‰ech 

oddûlení Chlapeckého sboru BONIFANTES

15. - 16. ãervna

hostování v Rychnovû nad KnûÏnou

u Rychnovského dûtského sboru

21. ãervna - 6. ãervnence

Koncertní turné po Nûmecku, Belgii, 

Nizozemí a Francii

19. - 31. srpna

letní pûvecké soustfiedûní ve Zbyslavci

Listopad

SoutûÏ PraÏské dny sborového zpûvu

7. - 16. prosince

Koncertní turné po Nûmecku a Dánsku

19. prosince

Koncert v Kralupech nad Vltavou

Vedle koncertÛ Bonifanti uskuteãní kolem
600 pravideln˘ch zkou‰ek roãnû, koncertní
sbor se navíc schází kaÏd˘ mûsíc na víken-
dovém soustfiedûní.

KKaalleennddááfifi  
Fotografie z Chrámového koncertu 4. 4. 2002
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Na svou velkou událost se nyní intenzivnû
pfiipravuje nejstar‰í pfiípravné oddûlení
Chlapeckého sboru BONIFANTES. Tou
událostí je vstup do koncertního sboru.
TfieÈáci si pfii koncertû s RDS Ptáãata popr-
vé zazpívali s mlad‰ím koncertním sborem
a od úter˘ 16. dubna zaãínají nav‰tûvovat
vybrané zkou‰ky koncertního oddûlení.
Kluci se nyní musí postupnû nauãit reper-
toár koncertního sboru - od jednodu‰‰ích
skladeb aÏ po Mozartovo Te Deum. Na
nové tfieÈáky se koncertní sbor uÏ moc
tû‰í. První velkou spoleãnou akcí bude
uãast na festivalu Malí zpûváãci v Liberci,
kam se tfieÈáci spoleãnû s mlad‰ím kon-

certním sborem chystají na konci kvûtna.
V ãervnu pak kluci oplatí náv‰tûvu 
Rychnovskému dûtskému sboru. Velk˘m
pfielomem potom bude prázdninové 
soustfiedûní v LT ve Zbyslavci, bûhem 
kterého se chlapci jiÏ plnû zapojí do práce
koncertního sboru. âtenáfiÛm je‰tû musí-
me prozradit, Ïe mají pfied sebou velk˘
úkol, protoÏe vedle asi 30 skladeb musí
zvládnout i správné sborové chování
a sebeovládání. DrÏme jim palce, aÈ tento
tûÏk˘ krok v‰ichni úspû‰nû zvládnou.

KdyÏ Zdenûk Luká‰
na zaãátku prosin-
ce 2001 pfiijíÏdûl 
na kfiest CD Králo-
v é h r a d e c k é h o
muÏského sboru
„Putování k hofie",
netu‰il, Ïe se mu
setkání s dirigen-
tem Janem Mí‰kem
stane osudn˘m.
Pan skladatel byl
jako kmotr nového
cédûãka nejprve
trochu zklamán,
Ïe v programu

není Ïádná z jeho sborov˘ch skladeb.
Po prvních tónech se v‰ak jeho zprvu
ponûkud podmraãené ãelo vyjasnilo.
O nûkolik minut pozdûji pak  jiÏ poslucha-
ãÛm Mûstské hudební sínû zvûstoval, Ïe se
narodil bájeãn˘ muÏsk˘ sbor. Neobvykl˘
zvuk muÏského sboru ho opravdu oslovil.
Uplynulo nûkolik t˘dnÛ a telefonoval Janu
Mí‰kovi se zprávou: "ví‰, já jsem ti napsal
skladbu".... To by zas aÏ taková novina
nebyla (co jiného také ãekat od hudebního

skladatele). Vzniklo asi tfiíminutové dílko
na text ·alamounov˘ch pfiísloví Proverbium.
Pouhé tfii t˘dny od dokonãení byla premiéra.
(Zdenûk Luká‰ se divil: „takhle rychle mi
je‰tû nikdo skladbu neprovedl").

Skladatel byl pfiítomen na premiéfie
a provedení jeho skladby ho tak zaujalo,
Ïe se rozhodl napsat pro Mí‰kovy muÏské
sbory velké oratorium. 

Zatím je to tajemství, ale podle mistrov˘ch
slov se mÛÏeme tû‰it na nûco, co je‰tû
v ãeské sborové tvorbû nebylo. A co na to
pan sbormistr? „Jsem rád, Ïe se nám dafií
motivovat autory, aby opût skládali pro
muÏské a chlapecké hlasy. Na nové dílo
ZdeÀka Luká‰e se uÏ teì moc tû‰íme!"

TTfifieeÈÈááccii  ddoo  kkoonncceerrttnnííhhoo  ssbboorruu

SSkkllaaddaatteell  ZZddeennûûkk  LLuukkáá‰‰  sskkllááddáá  pprroo  MMíí‰‰kkoovvyy  ssbboorryy
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Star‰í koncertní
sbor ãeká první
velká odmûna za
dosavadní tfiíletou
práci. Na pfielomu
ãervna a ãervence
se vypraví na své
první koncertní
turné do Nûmecka,
Belgie, Nizozemí 
a Francie. Bûhem
ãtrnáctidenní kon-
certní cesty ujedou
více neÏ pût tisíc
kilometrÛ a ãeká

je dvanáct velk˘ch koncertÛ. Vedle kon-
certní ãinnosti si jistû chlapci pfiijdou na
své i jako cestovatelé. Bûhem turné
poznají Amsterdam, Haag, Brusel, Antver-
py, PafiíÏ a nebudou chybût ani zámky na
Loifie. První koncertní cesta bude pro
Bonifanty prÛkopnická, rozhodnû ale
nebude poslední. UÏ v prosinci se Boni-
fanti vydají na dal‰í turné, tentokrát do
Nûmecka a Dánska. 

Velkou reportáÏ o prvním koncertním
turné Vám pfiineseme v pfií‰tím ãísle na‰e-
ho sborového Bulletinu.

Koncertní sbor BONIFANTES se uãí stále
tûÏ‰í a nároãnûj‰í skladby. V minulém ãísle
na‰eho Bulletinu jsme avízovali premiéru
Mozartova Te Deum. Tentokráte se chlap-
ci ve své cestû za poznáváním klenotÛ svû-
tové hudby vypravili do 20. století. Dvûma
nov˘mi skladbami, na které se budou
posluchaãi napfií‰tû moci tû‰it, jsou Túrót
eszik a cigány Zoltána Kodály a teprve
nûkolik let stará skladba nûmeckého
autora Rolfa Lukowského Salve regina.
Jan Mí‰ek jakoÏto dramaturg tak potvrzu-
je v˘bûrem tûchto skladeb svou velkou

náklonnost k hudbû soudobé. Vedle tûch-
to dvou navíc do repertoáru pfiibude
i nûkolik holandsk˘ch, belgick˘ch a fran-
couzsk˘ch lidov˘ch písní, které chlapci
nacviãí speciálnû pro své první velké kon-
certní turné. 

Ani muÏsk˘ sbor nelení. Do repertoáru
muÏské sloÏky pfiibyla skladba Leo‰e
Janáãka Constitues, chorál z ‰amotuského
kancionálu PozorujteÏ mne, dí Pán a píseÀ
Clémenta Jannequina Ce moys de mais.

Aby tûch na‰ich sborov˘ch „poprvé"
nebylo málo, pfiicházíme za Vámi s dal‰ím
z nich. Chlapeck˘ sbor Bonifantes se popr-
vé objevil ve zpravodajství pardubické
regionální televize TV Pardubice. Ta vysí-
lala zhruba dvouminutov˘ sestfiih z dub-
nového Chrámového koncertu, kter˘ se
uskuteãnil zaãátkem mûsíce v kostele 

sv. Bartolomûje. O tomto koncertu pí‰eme
také rozsáhlou reportáÏ na jiném místû
tohoto ãísla Bulletinu.

SSttfifiííppkkyy  zzee  ssbboorroovvééhhoo  ÏÏiivvoottaa

NNoovviinnkkyy  vv  rreeppeerrttooáárruu

BBoonniiffaannttii  vv  tteelleevviizznníímm  zzpprraavvooddaajjssttvvíí
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KKoovvbboojjoovvéé  aa  rraannããeefifiii  
––  pprrvvnníí  ddeenn  vv  UUSSAA
Po patnáctihodinovém letu, kter˘ byl
opepfien dvouhodinov˘m zpoÏdûním
v PafiiÏi a siln˘mi - asi hodinu trvajícími

- turbulencemi nad
Labradorem pfiistá-
váme na meziná-
rodním leti‰ti Geor-
ge Bushe v Housto-
nu. První setkání 
s americk˘mi rodi-
nami, nyní je potfie-
ba naãerpat síly,
ãeká nás 13 dní
nabit˘ch koncerto-

váním a cestováním. Dopoledne trávíme
aklimatizací v rodinách, odpoledne
se scházíme ke spoleãné zkou‰ce. Pilujeme
hlavnû ãerno‰ské spirituály a Horu tfií svûtel
Bohuslava MartinÛ
v anglické verzi. Hostite-
lé se nám snaÏí vpravit
do na‰í angliãtiny ‰petku
texaského akcentu. Po
zkou‰ce odcházíme na
prav˘ texask˘ potlach
s country tancem 
a peãen˘m b˘kem. Jsme
oficiálnû o‰átkováni a v‰ichni vypadáme
jako kovbojové nebo ranãefii. 

CCeennttrruumm  ããeesskkééhhoo  kkuullttuurrnnííhhoo
ddûûddiiccttvvíí  vv  TTeexxaassuu
Opou‰tíme Houston a vydáváme se na
dlouhou cestu po Texasu. První koncertní
zastávka nás ãeká v místû zvaném
La Grange. V Texasu je velmi silná ãeská
komunita, která se snaÏí udrÏet svou
pÛvodní národní identitu. Nav‰tûvujeme
muzeum âeského kulturního dûdictví,
dozvídáme se, Ïe staví nové velké cent-
rum pro ãeskou kulturu. Pro koncert 
v presbyteriánském kostele pfiidáváme do
programu více ãeské hudby. Posluchaãi,
mezi kter˘mi je hodnû ãesk˘ch krajanÛ,

oceÀují JanáãkÛv Ohlas národních písní 
a úpravy ãesk˘ch lidov˘ch písní.  

AAuussttiinn
Hlavní mûsto
Texasu – Austin
je známo svou
krásnou archi-
tekturou. Capi-
tol je postaven
ve stylu Capito-
lu ve Washing-
tonu. Mrakodrapy nejsou tak vysoké jako
v jin˘ch americkych mûstech, ale zajíma-
vûj‰í. Po krátké procházce mûstem 
vjíÏdíme do areálu University of Texas
in Austin. Nejvût‰í univerzita v Texasu
a jedna z nejvût‰ích v Americe. Králové-
hradeck˘ muÏsk˘ sbor veãer vystupuje
pro Fakultu hudebních vûd a katedru
slavistiky. Koncert má velkou publicitu
a sjíÏdí se na nûj spousta krajanÛ,
s nûkter˘mi jsme se vidûli uÏ v La Grange.
Koncert v obrovské koncertní hale má
bájeãnou atmosféru. Vzdûlané publikum
odmûÀuje Horu tfií svûtel standing 
ovations. Druhá polovina koncertu
je sloÏena z virtuozních a efektních
kouskÛ, nejúspû‰nûj‰í jsou u posluchaãÛ
dvû ãásti Carminy Burany Carla Orffa. 

NNaa  hhrraanniiccíícchh  ss  MMeexxiikkeemm
––  BBrraavvoo,,  mmuucchhaacchhooss!!
University of Texas v Brownsville. NejjiÏ-
nûj‰í mûsto spojen˘ch státu Brownsville
leÏí na hranicích s Mexikem. Vût‰ina
obyvatel tu neumí anglicky, 80% je
hispánského pÛvodu.  Koncert nav‰tívilo
kolem 450 posluchaãÛ, fiada z nich jsou
studenti místní univerzity, která koncert
pofiádá. UÏ Hora tfií
svûtel zvedá poslu-
chaãe ze sedadel,
po ãerno‰sk˘ch
spirituálech poslu-
chaãi dûkují sboru

KKrráálloovvééhhrraaddeecckk˘̆  mmuuÏÏsskk˘̆  ssbboorr  vv  UUSSAA  spontánním voláním „Bravo, mucha-
chos!". Bezprostfiednû po koncertû násle-
duje tradiãní a v tûchto místech velmi
vfielé setkání zpûvákÛ s posluchaãi 
v pfiedsálí. Kluci podepisují programy,
propagaãní materiály i CD, mnozí si pfiipa-
dají jako rockové hvûzdy. To, Ïe jsme
na jihu, je vidût uÏ podle pfiírody: palmy,
kaktusy a opuncie....

HHoouussttoonn
Nejlidnatûj‰í mûsto Texasu a ãtvrté nejvût-
‰í mûsto USA - 4,5 milionÛ obyvatel. 
Oproti jin˘m velkomûstÛm má 5 down-
townÛ a mimofiádnou rozlohu. Králové-

hradeck˘ muÏsk˘
sbor absolvoval
v Houstonu ãtyfii
koncerty, ve vol-
n˘ch chvilkách jsme
pak mohli nav‰tívit
jedno z mrakodra-
pov˘ch center. Nej-
vy‰‰í mrakodrap
Houstonu - Willi-

ams Tower mûfií 280 metrÛ a má 81 pater.
Turistickou lahÛdkou byla pro v‰echny
zpûváky náv‰tûva vesmírného centra
NASA.

KKoonncceerrttyy
V‰echny koncerty se setkaly s nad‰en˘m
ohlasem amerického publika. MuÏské
sbory ve Spojen˘ch státech jsou velkou
raritou. Pfiíjemn˘m pfiekvapením pro sbor
i sbormistra bylo pfii-
jetí Hory tfií svûtel
v anglickém pfiekla-
du. PokaÏdé byla
tato dvacetiminu-
tová kantáta odmû-
nûna “standing ova-
tions” - potleskem
vstoje. âe‰tí kraja-
né byli vdûãni za
úpravy lidov˘ch písní a JanáãkÛv Ohlas
národních písní, rodilí Ameriãané nechá-
pali, Ïe bûlo‰i a je‰tû k tomu z Evropy zpí-
vají ãerno‰ské spirituály tak „ãerno‰sky"

pfiesvûdãivû. Díky dobré pfiípravû, obrov-
skému nasazení a skvûl˘m koncertÛm si
KHMS z USA pfiiváÏí nûkolik dal‰ích
pozvání. 

JJaann  MMíí‰‰eekk  ffoorr  pprreessiiddeenntt??  
... Z MF Dnes

Zpûváci  Královéhradeckého muÏského
sboru mají svÛj zvlá‰tní smysl pro humor.
Pfii poslední produkci v Houstonu, kdyÏ
‰éf zpíval sólo, sbor
vyrukoval na publi-
kum s nápisem Jan
Mí‰ek For President.
"Kluci si na mne
vÏdycky nûco vymys-
lí. Posluchaãi se mû
pak ptali, zda budu
kandidovat u nás,
nebo do Bílého domu," smûje se sbormistr.

ââaassoovv˘̆  pplláánn  ttuurrnnéé  --  kkoonncceerrttyy

31.1. Pfiílet do Houstonu

1.2. Opening evening, Houston

2.2. First Presbyterian, La Grande, TX 

3.2. Shepherd of the Hills Presbyterian
Church, Austin a Temple College,
Music Auditorium 

4.2. University of Texas in Austin,
Music Auditorium 

5.2. St. Mary’s church, Brownsville 

6.2. Blinn College, Concert Hall 

7.2. Natáãení, Houston

8.2. Windwood Presbyterian Church,
Cypress 

9.2. St. Cecilia’s Catholic Church,
Houston 

10.2. 18:30 Heritage Presbyterian
Church, Houston 

10.2. Voln˘ den - Houston
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StaÀte se také Vy partnerem Chlapeckého sboru BONIFANTES
a spojte své jméno s na‰imi úspûchy!

Na‰i partnefii

Mûsto Pardubice

Reklama
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