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Tisk: Chorus Art, s.r.o. 
Dům dětí a mládeže 

Náklad: 1200 výtisků 
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Dům dětí a mládeže ve Štolbově ulici 

 

BULLETIN 
 
 
 
 
 
 



Oddělení:   Zkoušky: 
 
Bonifantes I.   pondělí   17,00 – 17,45 
(6-7 let) 
Bonifantes II.   středa   17,00 – 18,00 
(7-8 let) 
Bonifantes III.   pondělí 16,00 – 17,00 
(8-9 let) 
Bonifantes - Koncertní sbor středa   15,00 – 16,30 
(9-12 let)   pátek 15,00 – 16,30 
 
Bonifantes – Mužský sbor  středa 18,00 – 19,30 
První zkouška mužské složky se uskuteční ve středu 11. října 2000 
 
PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
 
Září a říjen 2000 Na všech pardubických základních  

školách probíhají talentové zkoušky 
chlapců 1. a 2. tříd. Nejlepší z nich budou 
pozváni do Chlapeckého sboru 
Bonifantes. 

 
4. října 2000 První setkání rodičů Klubu Bonifantes 
    18,00 – Koncertní sál pardubické Radnice 
11. října 2000   První schůzka mužského sboru 
 
14. a 15. října 2000 Víkendové soustředění koncertního 

sboru Bonifantes. 
 
10. – 12. listopadu 2000   Pardubice, Dům hudby 

18. Mezinárodní festival dětských a 
mládežnických sborů 

 
8. prosince 2000 Vánoční koncert všech oddělení 

Chlapeckého sboru BONIFANTES 
 
16. prosince 2000  Slavnostní adventní koncert 

Kostel sv. Bartoloměje Královéhradecký 
mužský sbor 
 

Naše poděkování patří těmto 
našim partnerům: 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
Magistrát města   

Pardubice  
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 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   



Klub Chlapeckého sboru Bonifantes 
 
Vážení rodiče a příznivci chlapeckého sborového zpívání! 
Přijměte prosím pozvání na první schůzka rodičů a přátel Chlapeckého 
sboru Bonifantes, která se uskuteční ve středu 4. října 2000 v 18,00 hodin 
v Koncertním sále pardubické Radnice na Pernštýnském náměstí.  
 
Nová podoba internetových stránek !!! 

 
 
Opět Vás zveme 

k návštěvě internetových 
stránek Chlapeckého sboru 
Bonifantes na adrese 
www.bonifantes.cz. Novinkou 
je zcela nový vzhled a 
struktura stránek. Věříme, že 
tato výrazná změna přispěje 
k lepší orientaci a atraktivnosti 
stránek.  
 

 
Důležité kontakty 
 
Jan Míšek, sbormistr  0604 23 65 95  
  http://www.misek.sbor.cz 

Email: jan.misek@bonifantes.cz 
      
Adresa sboru:    Chlapecký sbor Bonifantes 

Dům dětí a mládeže 
    Štolbova ulice 2665 

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

 
Nadační fond pro rozvoj chlapeckého sborového zpěvu 
Expandia banka, č. ú. 35 09 60 001 / 2400 
IČO 25 94 22 98 
V Lipkách 869, 500 02 Hradec Králové 
 

Vážení čtenáři! 
 

 Již potřetí za Vámi přicházíme s naším sborovým 
zpravodajem. Ohlédneme se za prvním prázdninovým soustředěním, 
kterého se zúčastnilo více než 120 zpěváků. Dozvíte se o úspěchu 
Královéhradeckého mužského sboru na 1. sborové olympiádě 
v rakouském Linci.  
 
Výuka flétny, intonace, rytmu a hlasové výchovy 
 

Od října tohoto roku zahajujeme výuku flétny, intonace, rytmu a 
hlasové výchovy. Cílem je všestranný rozvoj hudebních schopností a 
dovedností zpěváků našeho chlapeckého sboru Bonifantes. 
 

Samotná hra na flétnu je účinnou prevencí před 
mnohými onemocněními horních cest dýchacích. 
Navíc rozvíjí instrumentální dovednost a 
dechovou funkci, která je pro zpěv velmi 
důležitá. Intonace a rytmus chlapce připraví na 
zpěv podle notového zápisu bez opory klavíru a 
zlepší celkovou orientaci v notách, což klukům 

velice usnadní a zrychlí práci při nácviku nových skladeb a celému sboru 
umožní velký umělecký vývoj. Hlasová výchova poslouží k upevňování a 
rozvoji správných pěveckých návyků. Výuku, která bude probíhat formou 
kombinace nejrůznějších hudebních činností a her, doporučujeme všem 
chlapcům nejen pro rozvoj jejich vlastní hudebnosti, ale především pro 
využití získaných dovedností při práci ve sboru. 
 
KHMS – Podařilo se jim vyzpívat olympijské zlato 
 Linz, Rakousko  /  Ve  dnech  6. - 15.července 2000 se konal v rakouském 
Linci historicky 1. ročník světové Olympiády pěveckých sborů. Během 14 
dnů soutěžilo na 360 sborů ze 60 zemí celého světa v 28 kategoriích.  
Královéhradecký  mužský sbor pod vedením 23tiletého sbormistra Jana 
Míška dokázal v těžké konkurenci vybojovat zlatou medaili. Stal se tak 
jediným českým sborem, kterému se dostalo nejvyššího ocenění. 31 
mladých zpěváků z Hradce Králové tak završilo více než rok trvající 
náročnou přípravu. Vynikající úspěch je ale zároveň velkou výzvou pro 
tento perspektivní mužský sbor - příští Sborová Olympiáda se uskuteční v 
roce 2002 v Koreji a Královéhradecký mužský sbor u toho určitě nebude 
chybět. Více: http://khms.sbor.cz.    Zdroj: ČTK 

http://www.bonifantes.cz/
http://khms.sbor.cz/


Ohlédnutí za prázdninovým soustředěním 
 

Posledních prázdninových 11 dní se více než 120 Bonifantů 
rozjelo do Moravského Berouna, aby tam společně absolvovali své první 
letní soustředění.  

 
Každý den odpoledne probíhaly 

zkoušky. Kluci „pilovali“ repertoár a 
seznamovali se s novými skladbami. Současně 
probíhala výuka zobcové flétničky, kde se 
kluci kromě samotného muzicírování na flétnu 
jako správní zpěváci zdokonalovali 
v hudebních dovednostech.  
  

 
 Po pilné práci kluky čekala spousta her a 
soutěží, které pro ně se svými pomocníky připravil 
sám bájný čaroděj Merlin se svými pomocníky. 
Kluci jako panoši v artušovských družinách měřili 
své síly ve vodních hrách, štafetách, na střelnici, 
olympiádě a dalších soutěžích. Dokonce mohli jako 
budoucí rytíři vyzkoušet své jezdecké umění na 
koni. Snažili se také obstát v náročných úkolech 
udatného krále Artuše. Za každý splněný úkol mohli 
obdržet řád. Nejoblíbenější byl samozřejmě řád 
překonání strachu, nejobtížnější řád mlčenlivosti 

(zkuste si celý den nepromluvit ani jediné slovo!). 
 
 Večer se bavili při hudebních hrách, kvizech a hlavolamech, 
nejraději při táboráku. Na ten poslední se chlapci obzvlášť těšili. Šestnáct 
nejlepších panošů bylo králem Artušem pasováno na rytíře.  
 
 Největší odměnou za 
poctivou práci, kterou chlapci při 
soustředění odvedli bylo zdárné 
nacvičení první čtyřhlasé skladby. 
Lidovou píseň Jede sedlák si naši 
kluci zazpívali v sestavě soprán – alt 
– tenor – bas společně 
s Královéhradeckým mužským 
sborem. 

 Díky soustředění se z Bonifantů stali 
opravdoví kamarádi. Krom toho si kluci 
dokázali, že se z nich mohou stát výteční 
muzikanti a že  sborové zpívání v Chlapeckém 
sboru Bonifantes chtějí brát opravdu vážně. 
 
 
Soustředění očima  
táborové lékařky Pavly 
 

Když jsem se v nemocnici pochlubila 
svým kolegům, že část své dovolené strávím na táboře jako lékař, závistivě 
se na mne dívali s přesvědčením, že si užiji spoustu legrace. Ve chvíli, kdy 
se dozvěděli, že se ve skutečnosti jedná o soustředění chlapeckého sboru, 
změnil se výraz jejich tváře na dosti rozpačitý. 

 
Kluci a zpívání – je to normální?!?  
 
Na uštěpačné poznámky o tom, že 
lékařské péče mezi zpívajícími kluky 
určitě nebude zapotřebí, jsem 
vzpomínala celých 11 dní.  
 
Bonifanti totiž jako správní kluci 
hned po příjezdu vyzkoušeli, že 

všechna vosí hnízda jsou opravdu obydlena vosami a ty se pak za 
klukovskou návštěvu „mstily“ po všechny další dny. Jako správní kluci 
každou volnou chvilku „lítali“ za míčem, a tak po pár dnech jen málokteré 
koleno zůstalo neošetřeno. A protože 120 kluků se rovná 240 kolen, 
peroxid tekl proudem a obvazy mizely po kilometrech. Bonifanti však 
usilovali o své rytířské řády s takovou vervou, že na boule, odřeniny i na 
únavu rychle zapomínali a své malé 
zdravotní újmy nesli velmi statečně. 
 

S naprostou jistotou jsem 
tedy mohla po návratu z dovolené své 
spolupracovníky ujistit, že Bonifanti 
jsou opravdu úplně normální kluci.  
Jen proti ostatním umí navíc krásně 
zpívat. 


