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Oddělení:   Zkoušky: 
 
Bonifantes I.   středa   16,00 – 16,45 
(32 chlapců, 6-7 let) 
Bonifantes II.   středa   17,00 – 17,45 
(37 chlapců, 7-8 let) 
Bonifantes III.   pondělí 16,45 – 17,45 
(40 chlapců, 8-9 let) 
Bonifantes IV.   pondělí  15,30 – 16,30 
(33 chlapců, 9-10 let) 
Bonifantes V.   středa   14,30 – 15,45 
(46 chlapců, 10-11 let) 
 
Další talentovaní chlapci se mohou kdykoliv do Chlapeckého sboru 
Bonifantes dodatečně přihlásit.  
 
PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
 
První koncert 
 

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče na premiérový koncert 
Chlapeckého sboru Bonifantes, který se uskuteční v sobotu 26. února 2000 
v Domě hudby (Konzervatoř Pardubice). Hostem bude Královéhradecký 
mužský sbor. Koncert začíná v 19,00, zkoušky budou v Domě hudby 
probíhat od 17,00. Začátky zkoušek jednotlivých oddělení budou ještě 
upřesněny. 
 
1. dubna 2000   Hradec Králové, Adalbertinum 
   Aprílový koncert – Bonifantes V. hostem 
 
2. května 2000   Pardubice, Dům hudby 

Společný koncert s Pardubickým dětským 
sborem Iuventus cantans (dir. Vlastislav Novák) 

 
První soutěž 
 

Chlapecký sbor Bonifantes se zúčastní XXVIII. Mezinárodního 
festivalu pěveckých sborů „Festa musicale“ (Svátky písní), který se 
uskuteční od 7. do 11. června 2000 v Olomouci. Kategorie D je vypsána 
přímo pro chlapecké sbory.  

První prázdninové soustředění 
 

První prázdninové soustředění se uskuteční v letním táboře 
Campanella u Moravského Berouna v termínu od 20. do 30. srpna 2000. 
Moravský Beroun je městečko na úpatí Jeseníků ve výšce 564 m, 30 km 
severně od Olomouce. Tábor je situován mimo město u lesa.  

Ubytování je v chatkách (po čtyřech) a v budově. Stravování 
(plná penze - snídaně, oběd, svačina a večeře) je zajištěno přímo v objektu 
tábora.Sbor bude mít k dispozici 2 velké  zkušebny, dále 6 menších pro 
práci ve skupinách. Všechny tyto zkušebny jsou vybaveny elektronickými 
klávesami. Dále je možné využít tříd v místní škole. 

Pracovní náplň soustředění: Kromě "obvyklých" společných 
zkoušek bude součástí soustředění výuka intonace a rytmu, hlasová 
výchova a výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu. 
 
Na všechny Vaše dotazy Vám rádi odpovíme ! 
 
10. – 12. listopadu 2000  

Účast na 18. ročníku Mezinárodního festivalu dětských a 
mládežnických sborů v Pardubicích. 
 
 
Bonifantes na internetu! 
 

Zveme Vás k návštěvě internetových stránek Chlapeckého sboru 
Bonifantes. Zde budou k dispozici aktuální informace o všech našich 
aktivitách. Internetová adresa : http://www.volny.cz/bonifantes  
 
Klub Chlapeckého sboru Bonifantes 
 

Zřizovatelem Chlapeckého sboru Bonifantes je Dům dětí a 
mládeže v Štolbově ulici. Organizaci všech projektů (koncerty, zájezdy, 
soustředění apod.) bude zajišťovat právě zakládané občanské sdružení 
(podle zákona č. 83/1990 Sb.) Klub Chlapeckého sboru Bonifantes. 

Všem rodičům i ostatním zájemcům, kteří by se chtěli jakýmkoli 
způsobem podílet na organizaci a pomáhat při budování tohoto unikátního 
sborového tělesa, nabízíme možnost do našeho občanského sdružení 
vstoupit Stanovy Klubu budou uveřejněny na internetových stránkách 
Chlapeckého sboru Bonifantes bezprostředně po jejich schválení a 
registraci Ministerstvem vnitra ČR. 



Prosíme, pomozte 
 

Obracíme se na Vás, vážení rodiče, s prosbou o pomoc. Stojíme na 
samém začátku dlouhé (a pevně věříme, že úspěšné) cesty. Máme před 
sebou mnoho úkolů a cílů.  

Na prvním místě jsou  úkoly muzikantské, chcete-li umělecké. Jde 
nám o to, aby z Chlapeckého sboru Bonifantes jednou vyrostlo výtečné 
hudební těleso, které pořádá samostatné koncerty a  koncertní turné, účastní 
se významných soutěží a festivalů, účinkuje společně s Pardubickou 
komorní filharmonií a natáčí svá vlastní CD. Uskutečnění těchto cílů do 
značné míry závisí na houževnatosti a pracovitosti chlapců a pochopení 
jejich rodičů.  

Na straně druhé jsou to velké úkoly organizační. Čím více a lépe 
budou chlapci zpívat, tím bohatší bude naše činnost. Organizace koncertů, 
zájezdů, materiální zázemí… Naším velkým snem je, aby jednou 
Chlapecký sbor Bonifantes měl vlastní zkušebny, jako je tomu například u 
sborů v Praze (Pueri gaudentes) nebo v Hradci Králové (Boni pueri a Jitro).  
 

Prosíme proto všechny rodiče a přátele, aby – pokud je to v jejich 
silách – pomohli v naší společné věci.   
 
 
Důležité kontakty 
 
DDM ve Štolbově ulici 
 
Jan Míšek, sbormistr   0604 23 65 95 

http://www.volny.cz/jan.misek 
Email: jan.misek@volny.cz 

      
Adresa sboru:     Chlapecký sbor Bonifantes 

Dům dětí a mládeže 
     Štolbova 2665 

530 02 Pardubice 
http://www.bonifantes.cz 
Email: 
bonifantes@bonifantes.cz 

 
 
 

Vážení rodiče, milí příznivci chlapeckého sborového zpěvu! 
 

Dostává se Vám do rukou 1. číslo našeho bulletinu. Cílem 
tohoto občasníku je informovat Vás o činnosti Chlapeckého sboru 
Bonifantes, připravovaných koncertech, zájezdech, soustředěních a 
dalších projektech. Jde nám zkrátka o to, aby organizace činnosti byla 
pro Vás co možná „nejčitelnější“ 
 
 
Proč právě „BONIFANTES“ ? 
 

Bonifanti - latinsky "bonifantes" - byli zpěváci při svatovítské 
kapitule ve 13. století. V kronikách se můžeme dočíst, že kanovník 
Eberhard (+ 1259) věnoval výnos z vesnice Velká Ves pražskému chrámu 
sv. Víta "...pro enutriendis et vestiendis XII scholaribus, qui bonifanti 
appelantur..." (na stravu a ošacení 12 žáků, kteří se nazývají bonifanti).  

Slovo Bonifantes je možné přeložit dvěma způsoby: Jako Infantes 
boni = dobré děti (myšleno chlapci - dívky měly ve 13. století ke vzdělání 
pouze omezený přístup a služba se jich netýkala), nebo jako boni fantes (od 
fantare) = dobří zpívající, znějící.   
 
 
Chlapecké sbory v Čechách  
 

Přestože má chlapecký zpěv na našem území tak hlubokou tradici, 
daly by se české chlapecké sbory působící ve 20. století doslova spočítat na 
prstech. Za zmínku stojí Venhodova Schola cantorum (1939-1950) a svého 
času stopadesátičlenný chlapecký sbor gymnázia v Kroměříži, který v 60. 
letech vedl sólista PSMU Jan Jokl.  

Velkou tradici chlapeckého zpívání se podařilo obnovit až  prof. 
Jiřímu Skopalovi, který v roce 1982 založil chlapecký sbor Boni Pueri. V 
80. letech krátce působily chlapecké sbory také v Olomouci a Těchoníně. 
Letos slaví své 10. narozeniny pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes. 
Odměnou za desetiletou práci bylo jejich první koncertní turné po 
Japonsku. V Litoměřicích již šestým rokem funguje Chlapecký sbor Páni 
kluci 
 
 
 
 



 
 
 

Motto: 
 

„Chlapecký sborový zpěv patří jistě k tomu nejkrásnějšímu,  
co může hudba člověku dát“ 

 
Prof. PhDr. Jiří Skopal,  

zakladatel Chlapeckého sboru Boni pueri 
 
 

* 
 
 

Poděkování 
 

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem učitelům a ředitelům 
pardubických základních škol, že nám ve svých třídách umožnili uskutečnit 
talentové zkoušky. Díky jejich pomoci dnes mají Pardubice chlapecký sbor. 
 
 
 

* 
 
 

Na podzim roku 1999 byl založen Chlapecký sbor Bonifantes.  
 

Prvních zkoušek se zúčastnilo kolem 250 chlapců 1. – 5. tříd.  
 

Dnes zpívá v pěti odděleních téměř 200 talentovaných zpěváků. 
 
 

První kapitola Chlapeckého sboru Bonifantes je napsána… 
 

 
 
 
 
 

Naše poděkování patří těmto našim partnerům: 
 

 
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost 

 
 

* 
 
 

 
 

Komplexní služby v oblasti výpočetní techniky 
Instalace sítí, systémy DTP, CAD 

http://www.hespro.cz 
 
 

* 
 
 

 
 

„Naši klienti nám věří!“ 
 

Pojišťovací makléřství, s.r.o., Krunertova 425, Hradec Králové 
Tel. / fax.: 049 55 33 720, e-mail: pojmakl@telecom.cz  


