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RESUMÉ 
 

Bakalářská práce pojednává především o sborech při Základní umělecké škole 

Františka Kmocha. Popisuje vznik, pedagogické vedení, koncertní činnost sborů. Cílem 

bylo poukázat nejen na odlišnosti, které se vyskytují v práci pedagogů, ale také na 

okolnosti, které velmi zásadně ovlivňují kariéru tělesa. Pro úplnost práce se zmiňuji o 

historii a působení i dalších kolínských sborů. 

 

SUMMARY 

The bachelor thesis deals with choirs inncured in the František Kmoch Primary 

school of art. Descibes creation, educational leadership, concerts and something else. The 

aim was to show many not only show a differences in the work conductors but also the 

circumstances that singnificantly affect a very solid career. I also mention history of other 

choirs in Kolín. 
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ÚVOD 

 

Dnešní doba je velmi příznivá pro všechny, kteří chtějí něco umět, znát a dokázat. 

Nabízí nám téměř neomezené možnosti ve vzdělávání. Nepřeberné množství škol a oborů, 

ale také zájmových kroužků, kurzů atd. Ať už se děti, mládež i dospělí věnují sportu, 

společenským hrám, cizím jazykům nebo hudbě, vždy najdou mnoho variant, ze kterých 

vybírají. Díky tomu se stává, že se děti nevěnují naplno jednomu kroužku, ale mají spoustu 

koníčků. Proto lektoři nebo učitelé spíš ocení studenty, kteří zájmu poskytnou maximum.  

Obětují mu mnoho ze svého volného času, poctivě se doma připravují a jsou ochotni udělat 

i něco víc, než je od nich požadováno. Samotní pedagogové dělají to samé, pokud chtějí 

dát svým žákům to nejlepší, co umí.  

Když se setkáme s lidmi, kteří v něčem vynikají, dozvíme se, že se své dovednosti 

věnují od mládí. Nejčastěji z iniciativy rodičů nebo prarodičů. Toto „pravidlo“ platí 

zejména v hudbě. Nepatří mezi neobvyklé koníčky. Studovat ji můžeme v základních 

uměleckých školách, středních i vysokých školách, soukromě nebo samostatně s učebnicí 

pro samouky. Hudba se ale stala součástí života každého člověka. Nejen těch, kteří se jí 

věnují. Málokdo má radši ticho. Nejspíš proto, že působí poněkud smutně a depresivně. 

Oproti tomu muzika nás potěší, rozveselí. Mezi její jedinečnou vlastnost patří fakt, že 

spoluvytváří atmosféru různých situací. Hudba zní v restauracích, obchodních domech, na 

společenských událostech, o Vánocích, Velikonocích, na svatbách apod. Mnoho lidí si pro 

radost zazpívá doma. Jiní si pustí rádio, nebo jdou na koncert. Tam se setkávají s umělci a 

interprety, kteří několik hodin denně cvičí, aby mohli svůj um předvést publiku. Každý 

výjimečný hudebník uvádí ve svém životopise, jaké vyhrál soutěže, kolik mistrovský kurzů 

absolvoval, na jakých zahraničních školách studoval. Téměř všichni mají jedno společné. 

Začátek. Ten sdílí i profesionální i amatérští hudebníci.  

Tím startem bylo navštěvování základní umělecké školy. Pedagogové rozvíjejí ve 

studentech tvořivost, představivost, píli a mnoho dalších dobrých vlastností. Děti si mohou 

vybrat, zda se chtějí věnovat hudebnímu, tanečnímu, dramatickému nebo výtvarnému 

oboru. Následně se jim v daném odvětví otevřou další možnosti a tím se mohou věnovat i 

více „disciplínám“. Například v hudebním oboru mohou hrát sólově, zapojit se do 

orchestrů a komorních souborů. Kromě hry na nástroj se také učí hudební teorii. Setkávají 

se se stejně starými dětmi, což je pro ně velmi přínosné. Odmala pracují v kolektivu a 

navzájem poměřují své dovednosti. Společně s hudbou zažívají malí hudebníci (i ti větší) 
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spoustu zábavy a získávají zkušenosti na společných akcích. Za tímto vším stojí obětavá a 

často nedoceněná práce pedagogů. Než toto všechno, prostřednictvím svých kantorů, děti 

zažijí, musí absolvovat talentovou přijímací zkoušku. Ta se neobejde bez zpěvu. 

Zpěv. Jaké asociace se nám vybaví s tímto slovem? Co si pod ním představíme? Co 

pro nás znamená? Někteří si vzpomenou na maminčinu ukolébavku na dobrou noc, kterou 

slýchávali jako děti. Jiní s úsměvem zavzpomínají na překotné zpívání lidových písní 

v lavicích základní školy. Některým se vybaví léto a zpívání trampských písní u ohně, 

a někteří s radostí zavzpomínají na léta strávená ve sboru na základní umělecké škole. Již 

odedávna se lidé scházeli, aby si společně zazpívali. Tento hudební projev je všem velmi 

blízký. Dokáže vyjádřit a vystihnout nejrůznější atmosféry, city, nálady. Písněmi můžeme 

oslavovat, ale také truchlit, vyznávat lásku, děkovat, blahopřát. S písní se lehčeji usíná 

i vstává. Hudba navodí požadovanou náladu a díky textům každý pochopí smysl písně, byť 

možná trochu po svém. 

Vedle sólového zpěvu je velmi oblíbený sborový zpěv. Jeho půvab objevuje stále 

velký počet nadšenců. Krása sborů pramení, podle mého názoru, z originality zvuku. 

Lidské hlasy mají odlišné barvy a výšky, proto nás jejich poslouchání nikdy neomrzí 

a stále v nich můžeme hledat něco nového. Poznávat nové možnosti hlasového projevu, 

kombinovat je apod. Toto zřejmě vedlo skladatele ke komponování sborové tvorby 

a sbormistry k zakládání pěveckých těles. Některá se stala profesionálními, jiná zůstala 

amatérská. Sbory vznikaly při městských kapelách, na kostelních kůrech, ve školách, či 

přímo v lidových školách umění (dnes základní umělecké školy). Když navštívíme koncert 

profesionálního dospělého pěvecké tělesa, jen málokdo si uvědomí, že většina zpěváků 

tohoto souboru prošla dětským sborem, který v nich vyvolal touhu a zálibu tak velkou, že 

se rozhodli v ní pokračovat na profesionální úrovni. 

Na základních uměleckých školách je někdy sborový zpěv zařazený jako povinný 

předmět pro všechny žáky hudebního oboru. Na některých je pouze dobrovolným 

předmětem a sám sbormistr si vybírá budoucí zpěváky. Od toho se pak odvíjí i jeho práce, 

která není tak snadná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Úkolem sbormistra dětského 

sboru není pouze nacvičení skladeb, které zazní na koncertě. Sbormistři formují malé 

muzikanty. Děti získávají mnoho zkušeností na koncertech, soutěžích, soustředěních. Také 

se učí, že hudba by měla zůstávat radostí a potěším, které je nutno rozdávat. Přesně o toto 

se snažily i sbormistryně v souborech, kterým jsem se rozhodla věnovat ve své práci. 
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Tělesa šla od počátku svého působení odlišnou cestou. Lišila se složením zpěváků, 

repertoárem, způsobem práce. Oba sbory měly (a stále mají) své příznivce, ale i odpůrce. 

Přesto si každý člen, který jedním či druhým ansámblem prošel, nese do života velké 

hudební zkušenosti, za které vděčí právě vedoucím sborů. 
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1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FRANTIŠKA KMOCHA 
V KOLÍNĚ 

 

Jak nám samotný název napovídá, škola byla, před sedmdesáti osmi lety, založena 

ve středočeském městě Kolíně. Stejně jako toto město i hudební škola má bohatou historii. 

O původní myšlenku založení hudebního institutu na výchovu mladých hudebníků 

se zasloužil František Kmoch. V roce 1872 založil soukromou hudební školu. Ta se 

zpočátku netěšila velké oblibě kvůli Kmochově minulosti
1
. O hudební vzdělání nebyl 

zájem. I přes tyto problémy škola fungovala a počet žáků se postupně každý rok navyšoval. 

Po deseti letech po založení městská rada ocenila zájem kolínské populace o hudbu 

a rostoucí počet zájemců o hudební vzdělání a doporučila, aby se soukromá škola stala 

veřejnou. Návrh byl přijat. 

Další písemné zmínky o hudební škole jsou známy až z roku 1932. Městská rada 

rozhodla o změně názvu, předpisech a řádu školy. 1. října 1932 byl zahájen provoz 

Městské hudební školy v Kolíně. Prvním ředitelem se stal dirigent Kolínské filharmonie 

Josef Mančal. Od této doby se teprve dá mluvit o hudební škole. Kromě výuky 

jednotlivých oborů byla zavedena pravidelná výuka hudební teorie, na kterou se kladl 

velký důraz. 

V kronice školy se dovídáme o vývoji školy během dalších let. Činnost školy byla 

mnohokrát ovlivněna politickou situací v zemi a změnami v samotném městě. Ne každý 

rok byl radostný a úspěšný, jak nám statistiky z kronik napovídají. Název školy byl celkem 

sedmkrát změněn, než se v roce 1990 ustálil na své nynější podobě. Avšak i přes potíže 

škola stále plnila svou funkci. Bylo zde vychováno několik velmi dobrých muzikantů
2
, 

kteří dále pokračovali v hudebním vzdělání na konzervatořích, univerzitách apod. Tito 

žáci, v době studia v Kolíně, reprezentovali školu na domácích soutěžích, přehlídkách 

a koncertech, a později se do Kolína vraceli na slavnostní akce pořádané především 

k výročím školy, aby hudbou oslavili významná jubilea. 

Dnes má Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně zhruba tisíc žáků
3
. 

Přes padesát pedagogů vyučuje ve čtyřech oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně 

                                                 
1
 Viz. v podkapitole František Kmoch. 

2
 Např. mezzosopranistka Ludmila Dvořáková, klavíristka Marie Knotková, violoncellisté Viktor Moučka 

a Antonín Kohout, houslistka Marie Hlouňová. 
3
 Ve školním roce 2009 – 2010 to vylo celkem 1109 žáků. 
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– dramatický), z nichž nejnavštěvovanější je hudební. V harmonogramu školního roku 

najdeme výstavy pořádané výtvarníky, taneční a divadelní představení a samozřejmě také 

koncerty smyčcového a dechového orchestru, pěveckého sboru, komorních souborů apod. 

Žáci se zúčastňují nejen akcí pořádaných školou, ale také akcí, které pořádá město Kolín
4
. 

Škola je neodmyslitelnou součástí kulturního života na Kolínsku. 

 

1.1. František Kmoch 

 

František Kmoch se narodil 1. srpna 1848 v Zásmukách. Jeho otec byl povoláním 

krejčí, ale zároveň také nadšený vesnický muzikant, klarinetista. Hudební nadání tedy 

zdědil František po otci. Na jeho talent upozornil již jeho první pedagog v Zásmukách 

Václav Ptáček, u kterého se Kmoch začal 

učit hře na housle. 

V roce 1864 byl přijat na první 

kolínskou reálku. Během studia na této 

škole své nadšení pro hudbu prohluboval. 

Stále hrál na housle a začal 

s komponováním. Dalšímu vzdělání se 

Františkovi dostalo v Praze na učitelském 

ústavu, kde studoval v letech 1868 – 1869. 

„Tehdejší učitelské ústavy dávaly vedle 

vlastní přípravy pro budoucí učitele také velmi důkladnou přípravu hudební, protože 

s učiteli bylo počítáno i jako s varhaníky.“
5
  

V roce 1869 nastoupil Kmoch na svoje první místo v Suchdole u Kolína. Zde 

vydržel pouhý rok. Následujícím působištěm se stala škola v Červených Pečkách. Na obou 

školách se Kmochovi dostávalo uznání za jeho pedagogickou činnost i za jeho upřímné 

muzikantství. Časem se však Kmochova láska k hudbě projevovala negativně na jeho 

učitelské kariéře. Díky mnoha hudebním aktivitám zanedbával školní povinnosti, a tak na 

něj bylo stále víc stížností. Jeho problémy vyvrcholily počátkem školního roku 1873 – 

                                                 
4
 Každoročně pořádaný Kmochův Kolín a Kašparův kolínský mimoriál. 

5
 Chvalovský, K. K. (1965). František Kmoch. str. 3. 

 

Portrét hudebního skladatele 
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1874, kdy byl suspendován, a tím skončilo jeho povolání učitele. Hlavními důvody 

vyloučení bylo hrubé zanedbávání školní povinnosti, což však nebyla zcela pravda. Kmoch 

nevyhovoval rakouským úřadům spíš politicky. Byl zastáncem nové pokrokové sokolské 

myšlenky a vyznával český program. „To se projevovalo především a nejúčinněji v jeho 

tvorbě, která probouzela v nejširších lidových vrstvách zdravé vlastenecké cítění.“
6
 

Díky vyřazení z pedagogických kruhů se Kmoch rozhodl věnovat naplno hudbě. 

Přestěhoval se do Kolína. Jeho začátky však nebyly snadné. První částečným zajištěním 

v nové hudební profesi bylo kapelnictví v taneční kapele Sokola a později se stal městským 

kapelníkem. Aby si finančně přilepšil, založil v Kolíně soukromou hudební školu. Bohužel 

záporný vztah rakouských úřadů ke Kmochovi a jeho minulost způsobily velkou nedůvěru 

v lidech, kteří zpochybňovali jeho hudební schopnosti, a tak měla jeho škola nedostatek 

studentů. Živila ho tedy hlavně taneční kapela, kterou stále zdokonaloval a zkvalitňoval, 

především díky hudbě, kterou psal. 

Kmochova skladatelská osobnost se projevila především v malých hudebních 

formách a v pochodech. Napsal okolo 350-ti děl. Nejvíc skladeb bylo složeno pro 

orchestry, řadu skladeb zkomponoval na požádání různých spolků či jiných kapel. Čerpal 

zejména z české lidové a národní tvorby. Tvorba Františka Kmocha se dá rozdělit do 

několika okruhů. Mezi první skladatelské počiny patří taneční tvorba. Vycházel především 

z podnětů okolo sebe; z osob, míst, událostí. Obsáhl veškeré tehdejší tance (sousedská, 

mazurka, kvapík, třasák, polka, valčík, čtverylka). Další skupinu tvoří již zmíněné úpravy 

lidových písní. Do okruhu Kmochovy „vážné hudby“ lze zařadit skladby malých forem. 

Uplatňoval je zejména ve svém symfonickém orchestru. I v této hudbě se však skladatel 

inspiroval českým folklórem. Nejpočetnější skupina zahrnuje populárních Kmochovy 

pochody: „Kmoch je tvůrcem českého pochodu, kterému dal typickou tvář obsahovou 

náplní a osobitou rytmicko – metrickou stavbou. […]“
7
 S touto formou se Kmoch setkal již 

ve vojenské službě. Když pak začal sám komponovat, propojil líbivou melodii s oblíbeným 

lidovým námětem. Těmto melodiím pak dodal osobitý ráz a rytmus. Není divu, že se ze 

zdánlivě jednoduché formy staly prokomponované pochody, složitější formy. Staly se 

velmi oblíbenými a ještě dnes je mládežnické dechové orchestry hrají. 

                                                 
6
Chvalovský, K. K. (1965). František Kmoch. str. 6. 

7
 Chvalovský, K. K. (1965). František Kmoch. str. 15. 
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František Kmoch zemřel ve svém domě v Kutnohorské ulici dne 30. dubna 1912 na 

selhání srdce. Jeho zdravotní stav se po delší dobu zhoršoval také díky pracovnímu 

vytížení a stresům s ním spojených. Na počest byl rok po Kmochově smrti Dolejší ostrov 

na Labi, kde velmi rád hrál se svou taneční kapelou, přejmenován na Kmochův ostrov a 

byl zde odhalen i jeho pomník. V roce 1922 byla vsazena na dům, kde pracoval, žil a kde i 

zemřel, pamětní deska. Na jeho památku se v Kolíně od roku 1962 koná festival 

dechových hudeb „Kmochův Kolín“. Také Kmochovy rodné Zásmuky nezapomněly na 

svého rodáka a v roce 1928 byla na jeho rodný dům nainstalována pamětní deska. 
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2. DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR BONI BAMBINI 

 

Původně se nazýval Pěvecký sbor města Kolína. Od jeho založení v roce 1988 až 

do roku 1991 spadal pod Městské kulturní středisko. Od té doby funguje při ZUŠ Františka 

Kmocha
8
. Uměleckou vedoucí byla do roku 2007 Mgr. Jana Blažková, která sbor spolu 

s Jiřím Trojanem založila. Sbor byl od začátku koncipován jako dětský sbor, protože ho 

navštěvovaly děti do 15-ti let. Po několika letech se od sboru oddělily děti předškolní, které 

vytvořily dětskou přípravku sboru. Repertoár tvořily zejména jednohlasé a dvouhlasé 

úpravy lidových písní, často s doprovodem klavíru, několik vánočních pásem lidových 

koled, velikonoční skladby a lidové písně cizích národů. Sbor Boni bambini pravidelně 

spolupracoval s Městkou hudbou Františka Kmocha, Kolínskou filharmonií, Dechovým 

orchestrem mladých. Nyní sbor nejčastěji koncertuje za doprovodu smyčcového orchestru 

ARCHI. Sbor spoluúčinkuje i s ostatními kolínskými sbory. Několik koncertů absolvoval 

se smíšeným sborem gymnázia Kolín, Ženským komorním sborem, smíšeným sborem 

Continuo. Koncerty pořádá většinou v Kolíně, např. v Městském divadle, ZUŠ, 

Regionálním muzeu, a v okolí. 

 

2.1. Historie dětského pěveckého sboru v Kolíně 

 

S myšlenkou založit v Kolíně dětský pěvecký sbor přišla jako první za Jiřím 

Trojanem
9
 tehdejší místopředsedkyně Městského národního výboru v Kolíně Mgr. 

Ludmila Bílá. Jiří Trojan byl v té době pedagogem na 1. základní škole v Kolíně. Vyučoval 

předmět Pracovní činnosti na druhém stupni. Přestože pocházel z hudební rodiny a jeho 

vztah k umění byl velký, nebylo mu v té době umožněno vyučovat hudební výchovu. 

Návrh Mgr. Ludmily Bílé ho nadchnul. Neváhal a ihned začal jednat. O pomoc požádal 

Mgr. Janu Blažkovou, která měla s prací sbormistra velké zkušenosti. Dvacet let pracovala 

se školním sborem v Červených Pečkách, který fungoval velmi dobře. Díky této praxi měla 

paní Mgr. Jana Blažková svoji velkou sbírku notových materiálů a bohaté metodické 

zkušenosti s hlasovou výchovou, takže s radostí nabídku přijala. Společně provedli nábor 

na kolínských základních školách. Na první zkoušku, která se konala 22. září 1988, přišlo 

                                                 
8
 Dále jen ZUŠ. 

9
 Původním jménem Jiří Tvrdý (bratr Otakara Tvrdého, pedagoga Pardubické konzervatoře). 
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64 dětí. Sbor patřil Městskému kulturnímu středisku. To však sbormistrům příliš 

nepomáhalo. Oba vedoucí se potýkali s nedostatkem prostor pro zkoušky. Stálou zkušebnu 

sbor neměl, a tak se zkoušelo, kde to jen šlo. Také bylo velmi obtížné množení notových 

materiálů. Městské kulturní středisko poskytlo vždy jen jednu kopii. Ostatní opisy si 

museli sbormistři obstarat sami. Práce s dětmi sbormistry však velmi těšila. O Vánocích 

1988 byl sbor připraven na první veřejné vystoupení. Zazpíval pásmo lidových koled, které 

na varhany doprovázel pan Jiří Trojan, smyčcový doprovod zajistili hráči z Kolínské 

filharmonie. Zdaleka to však nebyl koncert pouze pěveckého sboru. Kromě něj vystoupili 

také žáci Lidové školy umění Františka Kmocha v Kolíně
10

 a také pěvecký sbor Iuventus 

Pradubice. Koncert se velmi vydařil. 

Sbor po svém debutu pracoval dál velmi pilně. Hned v únoru roku 1989 se zúčastnil 

své první soutěže Svátky písní. Postoupil do krajského kola, kde získal bronzové pásmo. V 

tuto dobu onemocněl pan Jiří Trojan, a proto další koncert, který se konal v květnu, 

připravovala sama Mgr. Jana Blažková. Brzy zjistila, že vést sbor jako sbormistr 

a organizátor zároveň je velmi náročné. Požádala proto Evu Štrupovou, učitelku klavíru 

z kolínské LŠU, aby jí vypomohla s korepetováním a nácvikem skladeb. S Evou Štrupovou 

spolupracovala Mgr. Jana Blažková již v Červených Pečkách. Její pomoc velmi ocenila. 

Hned od začátku činnosti sboru začala Mgr. Jana Blažková spolupracovat 

s dirigentem Městské hudby Františka Kmocha
11

 Josefem Maršíkem
12

. První společný 

koncert se konal o Vánocích 1989. Mgr. Jana Blažková navázala také kontakt s Mgr. 

Magdalénou Lesákovou, která pracovala s pěveckým sborem kolínského gymnázia. Oba 

sbory poprvé společně vystoupily na recitálu v Regionálním muzeu v Kolíně v září 1990. 

Toto vystoupení doprovázel na klavír Jiří Polák, učitel ze ZUŠ. 

V roce 1991 nastoupila Mgr. Jana Blažková na ZUŠ, kde začala vyučovat hudební 

nauku a sborový zpěv. Díky tomu začal sbor „patřit“ škole. Stále však ještě vystupoval pod 

názvem Dětský pěvecký sbor města Kolína. V roce 1991 jel sbor prvně zpívat do nedaleké 

Kouřimi, kam se v následujících letech často vracel. Zejména do tamějšího kostela sv. 

Štěpána a do skanzenu. Od této doby se množství koncertů stále zvyšovalo. Harmonogram 

byl však každý rok velmi podobný. Těsně po letních prázdninách začal sbor nacvičovat 

                                                 
10

 Dále jen LŠU. Od roku 1990 byla škola přejmenována na Základní uměleckou školu Františka Kmocha 

v Kolíně, dáe jen ZUŠ. 
11

 S tímto orchestrem vystoupil sbor celkem na deseti vánočních koncertech a na několika ročnících festivalu 

Kmochův Kolín. 
12

 Jen jednou za celou dobu spolupráce dirigoval Petr Stříška, který Josefa Maršíka zastupoval. 
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pásmo vánočních lidových koled, se kterým během doby adventní a vánoční několikrát 

vystoupil. Na jaře se začal zkoušet nový repertoár. Sbormistryně se vždy snažila vybrat 

skladby, které by se k sobě hodily a byly podobného charakteru. Například jeden rok 

nacvičily děti několik českých lidových písní, další rok lidové písně cizojazyčné, soubor 

velikonočních skladeb, spirituály apod. Sbor vystupoval zejména v Kolíně. Mezi 

každoroční akce patřilo květnové vystoupení na Veřejném večeru souborů ZUŠ 

v Městském divadle v Kolíně, jarní koncert v Regionálním muzeu a vánoční koncert 

s Městskou hudbou Františka Kmocha. Mgr. Jana Blažková se sborem pořádala pro ZUŠ i 

sborové výchovné koncerty. Součástí koncertní sezóny se stal festival Mnichovohradištská 

jarní písnička, který pořádal tamější sbor Zvonky. Kolínský sbor se soutěže poprvé 

zúčastnil v květnu 1993 a dohromady jej navštívil celkem desetkrát. „Netušila jsem, že se 

tento festival stane naším tradičním zájezdem i v dalších letech, […]“
13

 

Školní rok 1993 – 1994 přinesl několik změn. Korepetitorku Evu Štrupovou 

nahradil Jiří Dušátko, pedagog ZUŠ. Mgr. Janě Blažkové se podařilo vytvořit nový 

pěvecký sbor, který fungoval jako přípravný sbor pro součastný Dětský pěvecký sbor 

města Kolína. Dostal název Cvrčci. Dětem bylo průměrně šest let. Ti nejlepší zpěváčci ze 

Cvrčků byli po nějakém čase přeřazeni k „velkým“. Paradoxem je, že ne vždycky platilo 

pravidlo čím starší, tím lepší. Velký sbor se od nového školního roku prezentoval pod 

názvem Dětský pěvecký sbor Boni bambini ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně (o rok 

později, tj. v roce 1995, byl tento dlouhý název zkrácen na Boni bambini). Ředitel ZUŠ 

Mgr. Pavel Rajdl vytvořil sboru logo, které se hojně využívalo na plakáty, pozvánky, ale 

také na sborová trička.  

Na jaře 1994 přišla Mgr. Jana Blažková s nápadem uspořádat v Kolíně přehlídku 

dětských pěveckých sborů. Mgr. Pavel Rajdl vyšel jejímu nápadu vstříc. Konal se první a 

poslední ročník festivalu dětských pěveckých sborů. Sbormistryně byla natolik vytížená 

svou prací a funkcemi, které v ZUŠ zastávala, že nebylo v jejích silách pořádat další 

ročníky. Do Kolína se tehdy sjely sbory Skřivánek a Korálek z Jablonce nad Nisou, 

Campanella Poděbrady, sbor 3. a 5. základní školy Brandýsa nad Labem, sbory ze Zruče 

nad Sázavou, Pěvecký sbor Gymnázia Kolín a sbory Mgr. Jany Blažkové (Cvrčci a Dětský 

pěvecký sbor Boni bambini). 

                                                 
13

 Kronika Boni bambini str. 4. 
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I v následujícím školním roce proběhly důležité události. Od září 1994 získala Mgr. 

Jana Blažková místo 2. zástupce ředitele v ZUŠ. Funkční pozice s sebou nesla spoustu 

povinností a sbormistryně musela opustit sbor v Červených Pečkách, který až doposud 

souběžně vedla s Boni bambini. Na jaře 1995 zemřel dosavadní korepetitor Jiří Dušátko. 

Toho nahradil Jiří Hruška. Doprovázel sbor na klavír, dokud se nevrátila opět Eva 

Štrupová. Jiří Hruška otevřel sboru nové možnosti. Spolu s ním vytvořily Boni bambini 

celkem čtyři nahrávky Veselých písniček. Veselé písničky jsou alba sestavená z písniček 

umělých
14

. V září 1995 dostala sbormistryně a zástupkyně Mgr. Jana Blažková ještě funkci 

organizační vedoucí velkého dechového orchestru ZUŠ, který dirigoval Josef Šťastný. 

Díky tomu začala nová spolupráce sboru a dechového orchestru. 

V dalších letech se sbor dostával více do povědomí nejen v Kolíně, ale i ve 

vzdálenějším „sborovém světě“. Pomohly tomu samostatné koncerty, spolupráce 

s ostatními obory na ZUŠ, články v kolínských novinách a také úspěchy na soutěžích. Na 

jaře 1996 vznikla první nahrávka s Jiřím Hruškou, která dostala název 1. Veselé písničky. 

Nahrávání však nenarušilo pravidelnou sborovou práci. Boni bambini se v té době 

připravovaly na soutěž. V dubnu 1996 získaly bronzové pásmo na soutěži dětských 

pěveckých sborů v Praze. Na podzim se znovu natáčelo. Vznikly 2. Veselé písničky. Jiří 

Hruška také připravil sboru pásmo písní, které nazval Živočichopis. V červenci 1996 

uspořádala Mgr. Jana Blažková 1. sborové prázdninové soustředění. „Společné zpívání, 

hry a výlety přinesly svůj výsledek i rozšíření sborového materiálu.“
15

  

V březnu 1997 opět na soutěži dětských pěveckých sborů v Praze získala 

„bambíňata“ nejvyšší ocenění, zlaté pásmo. Na soutěži sbor doprovázel opět Jiří Trojan, 

který se po dlouhé době ke sboru vrátil. Květen 1997 přinesl novou spolupráci. V ZUŠ 

působila při literárně – dramatickém oddělení herečka Městského divadla v Kolíně Jiřina 

Chlumská. Mgr. Jana Blažková připravila pásmo písní s doprovodem recitace veršů 

Františka Halase. Pásmo se jmenovalo Já se vrátím. Recitaci obstarali žáci Jiřiny 

Chlumské. V září toho roku zamířila Mgr. Jana Blažková s dětmi do nahrávacího studia 

Jiřího Hrušky, aby natočili Veselé písničky 3. Společně také připravovali menší divadelní 

počin. Opět požádali Jiřinu Chlumskou a její děti o recitaci. Vzniklo tak představení Jak je 

                                                 
14

 Zejména z dílny trojice Voskovec – Werich – Ježek. 
15

 Kronika Boni bambini str. 9. 
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moře velké. Hudbu složil Jiří Hruška, libreto na texty Jiřího Žáčka zpracovala Lenka 

Dvorníková
16

.  

Se zahájením nového školního roku 1997 - 1998 byl sbor rozdělen do tří oddělení. 

Nejstarší, nejzkušenější zpěváci chodili do Boni bambini. Těm bylo průměrně patnáct let 

a mnoho z nich v ZUŠ navštěvovalo kromě sboru také hru na nástroj nebo sólový zpěv. 

Předškolní děti a děti, které chodily na první stupeň základní školy, byly rozděleny do 

sborů Cvrčci 1 a Cvrčci 2 (ti přebrali funkci přípravného sborového tělesa). Celkem měla 

Mgr. Jana Blažková na starosti přes 120 hudebníků. Aby děti pouze necvičily 

a nekoncertovaly, zorganizovala Mgr. Jana Blažková každoročně nějaký kulturní výlet 

nebo oslovila profesionální sbor, který by svým koncertem děti inspiroval. Mezi takové 

akce patřil např. koncert Boni pueri, Virtuosi di Praga nebo návštěva Národního divadla v 

Praze.  

V září 1998 se Boni bambini poprvé vydaly za české hranice. Sbormistryně 

připravila zájezd do Francie. Jako se všemi vystoupeními a soustředěními, tak i se 

zájezdem jí pomáhali rodiče některých dětí. „Práce ve sboru byla pro mě radostí i proto, 

že rodiče byli spokojení a dovolovali svým dětem soustředění, řadu vystoupení i zájezdy. 

Získat mezi rodiči přátele mi bylo velkou ctí a vážím si toho dodnes.“
17

 Sbor se představil 

v Monte Carlu, Cannes, Grasse a Saint Tropez. Jednalo se o koncerty neformálního 

charakteru, ale i tak se na tuto zkušenost dlouho vzpomínalo. Hlavně také proto, že více 

zájezdů se sbor zatím nedočkal. Po návratu čekal na sbor Jiří Hruška nejen s připraveným 

materiálem pro další natáčení, ale i s vlastním novým muzikálem s názvem Pohádka o 

bílých růžích. Sbor natočil již poslední Veselé písničky 4.  

Ve školním roce 1998 – 1999 nastoupil na ZUŠ violoncellista Jiří Čmugr. Stal se 

dirigentem smyčcového souboru
18

 a hned první rok svého působení na škole upravil pásmo 

vánočních koled pro Mini Boni bambini (tak se nově přejmenovali Cvrčci 1) a smyčcový 

orchestr. Jejich první společný koncert, který se konal 16. 12. 1999, měl velký úspěch. Na 

jaře roku 2000 upravil Jiří Čmugr několik lidových písní. S orchestrem zpívaly nejen Mini 

Boni bambini, ale i Cvrčci a nejstarší Boni bambini. Smyčcový soubor Jiřího Čmugra se 

zařadil mezi tělesa, se kterými sbory často vystupovaly. V červnu 2000 si Boni bambini 

                                                 
16

 Lenka Dvorníková úzce spolupracovala s Jiřím Hruškou. Oba v té době vyučovali na 4. základní škole 

v Kolíně. 
17

 Kronika Boni bambini str. 17. 
18

 Později známí jako Komorní orchestr ARCHI Kolín. 
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zpestřily koncertní sezónu „open air“ koncertem. Na 1. festival folku, bluegrassu a country, 

který se konal na Kmochově ostrově v Kolíně, je pozval pořadatel festivalu Jan Roth
19

. 

Sbor zde zazpíval pásmo cizojazyčných lidových písní, které sbormistryně pojmenovala 

Cesta kolem světa. 

V roce 2002 onemocněla korepetitorka Eva Štrupová. Nahradila ji mladá 

klavíristka Markéta Jančíková, která nastoupila na místo učitelky klavíru do ZUŠ. „Mladá, 

nadějná, milá a vstřícná Markéta, která sboru i sólovému zpěvu zůstala věrná, s námi 

jezdila na soustředění i na všechna vystoupení.“
20

 Sbor doprovázela na několika 

koncertech než se Eva Štrupová uzdravila. Znovu se k němu vrátila v roce 2003 po 

definitivní odchodu Evy Štrupové.  

K 15. výročí založení sboru natočily všechny děti „bambini“ výroční CD. 

Sbormistryně vybrala na natáčení nové a starší skladby. Slavností 162. koncert sboru se 

konal v červnu 2004 v kolínské synagoze. Kromě sboru vystoupilo i Flétnové trio ZUŠ 

a Flétnové trio města Kolína. Mgr. Jana Blažková během uplynulých let navázala 

spolupráci s mnoha orchestry a sbory. Sbor však nevystupoval jen na vlastních akcích, ale 

byl často zván na charitativní projekty, sborové přehlídky, soutěže a hudební festivaly. 

Několikrát se také představil před televizními kamerami
21

. Po slavnostním koncertě měly 

děti zasloužené prázdniny. Sezóna každoročně začínala srpnových letním soustředěním, 

kam sbor jezdil se smyčcovým orchestrem Jiřího Čmugra. Mgr. Jana Blažková zde 

připravovala repertoár na novou koncertní sezónu. Přípravy a zkoušky potom probíhaly 

během školního roku kromě prázdnin každý týden dvě vyučovací hodiny a někdy i o 

víkendech.  

Sbory Mgr. Jany Blažkové odzpívaly během následujících let průměrně patnáct 

koncertů za rok. Mezi výjimečné akce se zařadil benefiční koncert pro UNICEF, který 

proběhl v lednu 2005 v kolínském evangelickém kostele, a festival základních uměleckých 

škol Středočeského kraje v roce 2007. Tři koncerty v rámci tohoto festivalu byly zároveň 

posledními vystoupeními pod taktovkou Mgr. Jany Blažkové. „Od září 2007 jsem 

„předávala taktovku“ Věře Buřilové – bývalé člence Boni bambini […]. Dětem jsem tuto 

                                                 
19

 Jan Roth navštěvoval u Mgr. Jany Blažkové hodiny sólového zpěvu. 
20

 Kronika Boni bambini str. 29. 
21

 Každoročně se v Městském divadle v Kolíně natáčelo pár koncertů populárních zpěváků a televizních 

zábavných estrád. Sbor příležitostně vypomáhal při natáčení jako doplňkové těleso. 
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skutečnost oznámila až na soustředění.“
22

 Bohužel po skončení školního roku 2006/2007 

došlo k prořídnutí sboru. Odrostlí zpěváci odešli a mladších bylo velmi málo. Na letní 

sborové soustředění v roce 2007 odjelo pouze 16 děvčat. Bylo posledním soustředěním, 

které organizovala Mgr. Jana Blažková. Během 18-ti let, kdy sbor vedla, uspořádala 195 

vystoupení a sborem prošlo přes 350 dětí.  

 

2.2. Součastnost pěveckého sboru Boni bambini 

 

V září 2007 předala Mgr. Jana Blažková své místo bývalé člence sboru Věře 

Buřilové. Věra Buřilová nastoupila jako studentka do ZUŠ ve školním roce 1992/1993. 

Kromě zpěvu a hry na příčnou flétnu se začala věnovat i sborovému zpěvu v Boni bambini. 

V tu dobu byla ve sboru jednou z nejmladších zpěvaček: „Pamatuji se, že většina dívek 

byla asi o 4 roky starší než já a hodně jsem se držela své sestry.“
23

 Se sborem vystupovala 

4 roky. Poté přestoupila do druhého sboru, který na ZUŠ součastně působil, Cantus laetus 

pod vedením PhDr. Jany Mančálové. Hlavním důvodem bylo také to, že u PhDr. Jany 

Mančálové navštěvovala hodiny sborového zpěvu. V této době neměla mladá studentka 

hudby ani potuchy, že by jednou mohla nějaký pěvecký sbor sama vést. Jejím přáním bylo 

sice stát se pedagogem, ale chtěla se věnovat spíš sólovému zpěvu, hudební nauce či příčné 

flétně. Z velké části se jí toto přání vyplnilo.  

Ještě jako studentka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
24

 začala na 

základní škole vyučovat hudební výchovu. V té době ještě netušila, že by někdy mohla 

nastoupit ZUŠ a už vůbec ne jako sbormistryně. Nyní dokončuje svá vysokoškolská studia 

a pracuje v ZUŠ jako učitelka sólového zpěvu, hudební nauky, přípravné hudební výchovy 

a sbormistryně Boni bambini. Své vzdělání doplňuje o semináře vedené prof. Evou 

Jenčkovou
25

 a Lenkou Pospíšilovou. Základům taktovací techniky se učila při studiu 

hudební výchovy v Praze u Mgr. et MgA. Marka Valáška, Ph.D. v Praze a dále v Hradci 

Králové u PaedDr. Dany Ludvíčkové. Na otázku, zda má nějaký hudební vzor, odpovídá: 

                                                 
22

 Kronika Boni bambini str. 43 
23

 Z rozhovoru s Věrou Buřilovou.  
24

 Obor hudební výchova - sólový zpěv. 
25

 Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. působí ve vzdělávácí instituci Tandem. Tato instituce byla založená v roce 

2003 v Hradci Králové a pořádá semináře pro učitele hudební výchovy. 
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„Vyloženě vzor – idol nemám, ale obdivuji pěvce, kteří ovládají italskou pěveckou školu 

bel canto. Ema Destinová, Enrico Caruso, Luciano Pavarotti a další.“ 

S odchodem Mgr. Jany Blažkové ze sbormistrovského postu Boni bambini, se se 

sborem rozloučila i většina odrostlejších dětí, které sbor navštěvovaly. Věra Buřilová v září 

2007 začínala s 24 dětmi, jejichž věkový průměr dosahoval 11 let. Nyní chodí do sboru 21 

dětí mezi 7 – 14 roky. Většina z nich navštěvuje v ZUŠ kromě sborového zpěvu ještě jiný 

obor, ať už v hudebním, dramatickém, tanečním, nebo výtvarném oddělení. Pravidelné 

zkoušky se konají jednou týdně. Výjimečná jsou letní a víkendová soustředění. Klavírní 

doprovod sboru zajišťuje Jana Svobodová
26

: „ […] kvůli školním povinnostem nemůže 

docházet na všechny zkoušky, a tak je nácvik repertoáru složitější.“
27

 Sbor také 

spolupracuje s Městskou hudbou Františka Kmocha, Velkým dechovým orchestrem, 

Ženským komorním sborem a samozřejmě s orchestry a soubory ZUŠ. Na začátku práce se 

sborem si sbormistryně lámala hlavu s výběrem repertoáru, který děti ne vždy oslovil. Se 

zkušenostmi se naštěstí situace zlepšuje
28

. V současné době nacvičují skladby autorů Emila 

Hradeckého a Miroslava Raichla. 

Do budoucna má Věra Buřilová jasnou představu o práci s tělesem. Ráda by 

navázala spolupráci v ZUŠ nejen s hudebním, ale i s tanečním nebo dramatickým oborem. 

Chce zavést přípravné oddělení, ale hlavně by ráda dosáhla upevnění kolektivu dětí a 

nadále vzbuzovala jejich chuť zpívat. Pouze za tohoto předpokladu bude mít možnost 

pustit se do složitějších úkolů – příprava náročnějšího repertoáru, soutěže, natáčení, více 

koncertů. 

                                                 
26

 Studentka oboru hudební výchova – hra na klavír v Hradci Králové.  
27

 Z rozhovoru s Věrou Buřilovou. 
28

 Věra Buřilová konzultuje výběr skladeb s PaeDr. Danou Ludvíčkovou a s Lucií Fárovou, sbormistryní 

přípravného sboru Jitra. 
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3. SMÍŠENÝ SBOR CANTUS LAETUS 

 

Smíšený sbor Cantus Laetus se velmi výrazně zapsal do kolínské hudební historie. 

Na jeho koncerty si všichni dobře pamatují. Charakteristický pro ně byl náročný a kvalitní 

repertoár, důsledná příprava a energická paní sbormistryně. I přesto, že od jeho založení do 

zániku neuběhlo mnoho let, pyšní se úspěchy v českých i zahraničních sborových 

přehlídkách a soutěžích, spoluprácí s výbornými hudebníky, nahrávkami a rozsáhlou 

koncertní aktivitou. Jeho cesta za úspěchem však nebyla vůbec snadná. Sbor a jeho 

vedoucí PhDr. Jana Mančálová často narážely na nepřízeň okolí. Bohužel s odchodem 

sbormistryně ze ZUŠ skončilo i ono „radostné zpívání
29

“. 

 

3.1. Vznik a vývoj sboru 

 

Cantus laetus se za léta svého působení stal opravdu pojmem. „Pěvecký sbor […] 

rázem zaujal svým náročným repertoárem i nasazením vedoucích a žáků, stal se 

reprezentačním tělesem školy.“
30

 Neodmyslitelně je s ním spojeno jméno jeho 

sbormistryně, hlasové vedoucí a zakladatelky PhDr. Jany Mančálové. Její názory, přístup 

k práci a k dětem by jí mohl každý opravdu závidět. Možná to byl jeden z důvodů, proč se 

často setkávala s kritikou.  

PhDr. Jana Mančálová pochází z Čáslavi
31

. Zde se od útlého věku věnovala hře na 

klavír a zpěvu. Její koníček jí vydržel přes studia na gymnáziu a Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy, kde vystudovala obor Český jazyk. Během svých studií v Praze se 

věnovala sborovému i sólovému zpěvu. Navštěvovala farní sbor v kostele sv. Jiljí a 

soukromé hodiny zpěvu u tenoristy Národního divadla Viktora Kočího. Své pěvecké 

dovednosti předvedla na konkurzu v Národním divadle a v divadle v Ústní nad Labem. 

Bohužel kvůli komplikované politické situaci nenastoupila ani na jednu ze scén, a tak se 

začala věnovat učitelské profesi na středních školách v Kolíně a Čáslavi. Na hudbu však 

nezanevřela. V roce 1991 byla oslovena vedením ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně, zda by 

nechtěla vyučovat sólový zpěv. Tuto nabídku přijala a své práci se věnovala poctivě. 

                                                 
29

 Volný český překlad latinského názvu cantus laetus. 
30

 Almanach  1993-2008 str. 38. 
31

 Čáslav se nachází 20km jižně od Kolína. 
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Kromě výuky sólového zpěvu, ve kterém se svými žáky brzy dosáhla úspěchů na 

soutěžích, pořádala sólové koncerty, spolupracovala s herečkou a pedagožkou ZUŠ Jiřinou 

Chlumskou a příležitostně nastudovala se svými žáky drobný sborový repertoár.  

V té době se zrodila myšlenka vést sbor. ZUŠ oslovila PhDr. Janu Mančálovou, aby 

převzala sbor Boni bambini, který na škole již nějaký čas fungoval. Ta však možnost 

nevyužila a radši se vrhla do založení nového tělesa. Hlavním impulsem vzniku sboru, 

který by se činnosti věnoval pravidelně, byl koncert v roce 1993. Zde zaznělo Stabat Mater 

od J. B. Pergolesiho. Koncert se těšil velkému úspěchu. Cantus leatus se díky tomuto 

úspěchu hned vypravil na zájezd do Chorvatska. Od této doby se zkoušelo a koncertovalo 

pravidelně. Sbor vystupoval zpočátku jako ženský komorní sbor. Později, když PhDr. Jana 

Mančálová přijala do své pěvecké třídy i chlapce, se z ženského sboru stal smíšený. Do 

sboru průměrně docházelo asi 18 členů. Zpěváky si sbormistryně pečlivě vybírala sama, 

připravovala je hlasově a vedla zkoušky. Klavírní korepetice zpočátku zajišťovala Eva 

Štrupová, se kterou PhDr. Jana Mančálová spolupracovala od nástupu na ZUŠ. Po celou 

dobu existence sboru se sbormistryně při výběru skladeb neodchýlila od vážného 

sborového repertoáru. 

První koncerty nově vzniklého sboru se konaly v Kolíně a jeho okrese. Zpívalo se 

na veřejných večírcích, při benefičních koncertech, křtech, přednáškách aj. V prvním roce 

sbor absolvoval tři vystoupení, ve druhém již devět. Později začal sbor jezdit se svým 

repertoárem po celé republice a koncertoval hlavně v kostelích. Ve školním roce 

1995/1996 uspořádala sbormistryně první letní soustředění, které se konalo v Rokytnici 

nad Jizerou. Tato akce si získala ze strany dětí velkou oblibu a stala se součástí 

každoročního programu sboru. V tom samém roce sbor opět vyjel za české hranice. 

Tentokrát na zájezd do Neměcka a Dánska. 

Brzy vznikla také „dětská verze“ Cantus laetus, a to dětský sbor, který PhDr. Jana 

Mančálová nazvala Bábrlata. Sbor navštěvovaly děti od první do třetí třídy. Inspirace pro 

originální název sboru pochází z názvu písňového cyklu od Otmara Máchy. Tento 

skladatel ovšem nebyl sbormistryni vůbec cizí. Díky jejím kontaktům z dob studií v Praze 

navázala s Otmarem Máchou cennou spolupráci. Sbor vystupoval s jeho skladbami 

pravidelně. Mezi oblíbené kusy patřila právě Bábrlata nebo Moravské lidové písně. Sbory 
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si dokonce zazpívaly na dvou koncertech, pořádaných k výročí 75. narozenin tohoto 

skladatele
32

. Vystoupila jak Bábrlata tak Cantus laetus.  

Nejen skladby Otmara Máchy, ale i díla dalších českých skladatelů tvořily repertoár 

sboru. Oblíbený byl Petrklíč od Bohuslava Martinů, či Mariánské písně Zdeňka Lukáše. 

S těmito a mnoha dalšími skladbami vystupoval sbor PhDr. Jany Mančálové na koncertech 

i festivalech. Mezi ty, na které ráda vzpomíná, jsou koncerty v Praze konané pod záštitou 

nadace Bohuslava Martinů. Z festivalů například Jaro se otevírá
33

, Festival B. M. 

Černohorského
34

, Hudební festival Pontes, který se konal také v roce 1998. Právě v této 

době se sbor těšil velké oblibě. Na sborových vystoupeních často hostoval ještě nějaký 

instrumentalista, kterého vedoucí požádala o spolupráci. „Spolupráce s renomovanými 

umělci […] přinášely sboru trvalé úspěchy v Čechách i v zahraničí.“
35

 Mezi velké 

příznivce sboru patřil houslista Čeněk Pavlík, Jiří Kuchválek, varhaníci Karel Hiner a 

Jaroslav Tůma nebo klavíristka Halka Jelínková. Do práce se zapojili i učitelé ZUŠ – 

trumpetista Wahid Samandari, varhanistka Kristýna Cermanová, nebo vedle Evy Štrupové 

korepetitorka Renata Skalická. 

Prezentace sboru také spočívala v soutěžních vystoupeních, které sbormistryně 

velmi důkladně připravovala. Zpěváci se účastnili nejen pravidelných zkoušek, ale také 

výjimečných soustředění a víkendových příprav. Odměnou za píli byly pak hodnotné ceny. 

Stříbrnou medaili si v roce 1997 zpěváci odvezli ze soutěže pořádané v rámci festivalu 

Iuventus Mundi Cantat, který se konal v Olomouci. „Stříbrný“ byl sbor i o dva roky 

později na soutěži Bohuslava Martinů v Hradci Králové. Avšak jednou z nejvýznamnějších 

událostí byla v roce 2000 účast na mezinárodním festivalu a soutěži Orlanda di Lassa 

v italském Římě. Soutěže se zúčastnilo 17 profesionálních i amatérských sborů. Cantus 

laetus si se skladbami
36

 českých autorů 20. století vybojoval druhou cenu. Z Říma si sbor 

odvezl nejen dobré umístění, ale i další hezké momenty. Zazpíval si totiž na slavnostní 

mši, zúčastnil se audience u Svatého Otce a navázal přátelské vztahy estonským sborem.  

V letech 2001-2002 absolvoval sbor celkem 16 vystoupení. Několik koncertů bylo 

opravdu výjimečných. Jedním z nich bylo zpívání na slavnostním svěcení zvonů, které 

                                                 
32

 V roce 1997. 
33

 Plzeň, 1998 
34

 Nymburk, 1998 
35

 Almanach 1993-2008 str. 38. 
36

 Mezi čtyři soutěžní skladby patřil sbor Svítání a De Angelis od P. Ebena, Mlýnek od O. Máchy a Qout sunt 

apes Z. Lukáše. 



26 

 

byly nově instalovány do kolínského chrámu sv. Bartoloměje. Dalším mimořádným 

vystoupení byl recitál krásném kutnohorském gotickém chrámu sv. Barbory. Sbor si 

zasloužil i pozvání do Německa. Spolu s dalšími soubory kolínské ZUŠ
37

 se zúčastnil 

několika koncertů v Bavorsku. 

Se začátkem školního roku 2002/2003 přišli do staršího sboru noví mladí zpěváci, 

kteří vystřídali stávající členy. Pro sbor to byla velmi zásadní změna. Po ustavičné, 

desetileté práci zpěváků i sbormistryně se muselo začít znovu. Není tedy divu, že v letech 

2002 – 2004 čekalo sbor pouze pár koncertů. Odměnou za trpělivou práci byl koncert, kde 

sbor provedl Stabat Mater G. B. Pergolesiho. Doprovod zajistila Renata Skalická a studenti 

pražské Akademie múzických umění. 

PhDr. Jana Mančálová chtěla i s novými dětmi začít krásnou sborovou literaturou, 

ale také velmi odvážnou. Do repertoáru si Cantus laetus přidal dílo Bohuslava Martinů 

Otvírání studánek. Bohužel „Studánky“ se nesetkaly s velkým nadšením ze strany hudební 

školy. Sbormistryně požádala zástupce smyčcového oddělení o spolupráci s nacvičením 

smyčcového tria, který sbor ve skladbě doprovází. Když bylo na jaře 2005 vše připravené, 

nastudované pro brzký koncert, ukázalo se, že koncert se zatím konat nebude. Důvod – 

v harmonogramu školního roku ZUŠ nebyl na předem avizovaný koncert najednou prostor. 

Nejen sbormistryně, ale také sbor vnímal odsunutí vystoupení na podzim jako nepříliš 

férové jednání. Naštěstí vše dobře dopadlo a Cantus laetus se „Studánkami“ úspěšně 

vystoupil v kolínské synagoze.  

Sbor se však ve školním roce 2005/2006 nevěnoval pouze zmiňované skladbě. Stihl 

nacvičit další repertoár a vystoupit s ním např. na Festivalu církevní hudby v kostele sv. 

Ludmily v Praze. Mezi úspěšná vystoupení patří i adventní koncert v Nymburce, kde 

vystoupila Bábrlata i Cantus laetus. A také koncert v rámci Festivalu pěveckých sborů, 

který pořádal Český sborový svaz v Brandýse nad Labem. Největším úspěchem roku byla 

3. cena z olomoucké soutěže Musica religiosa Olomouc. Všechny tyto akce obstaral sbor 

v novém složení. Obdiv veřejnosti patřil dětem a sbormistryni. Ve škole se však sbor 

nesetkával se slovy chvály často. Situace se postupně zhoršovala. PhDr. Jana Mančálová 

byla kritizována nejen za svůj osobitý postoj k práci s dětmi, ale také za své názory apod. 

Dostávala stále méně prostoru pro svá vystoupení. Spolupráce začala váznout i ze stran 

kolegů. I veřejnost, která měla se ZUŠ co do činění, velmi ostře napadala samotnou 

                                                 
37

 Na zájezdu byl také smyčcový orchestr Archi a dechový orchestr Josefa Šťastného. 
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sbormistryni a její práci s dětmi. Sbor si od začátku držel svou úroveň a sbormistryně si 

nepřála, aby tomu bylo jinak. Mnohým rodičům se tak nepřijetí jejich dětí do Bábrlat či 

Cantus laetus znelíbilo.  

 

3.2. Ukončení činnosti pěveckého sboru 

 

V létě 2006 proběhlo kolínským tiskem několik zpráv o odchodu PhDr. Jany 

Mančálové ze ZUŠ z pozice učitelky zpěvu a vedoucí sboru. Články hanlivě popisovaly 

nepříjemné události, které se mezi dlouholetou členkou pedagogického sboru ZUŠ a jejím 

vedením staly. Začátek školního roku 2006/2007 nebyl ani trochu úspěšný. Nejenže škola 

přišla o vyučující, ale hlavně ztratila těleso, které ji po dlouhá léta reprezentovalo. Cantus 

laetus, který vždy vystupoval pod hlavičkou ZUŠ, nenašel místo své zakladatelky nového 

nástupce a neobhájil si svou pozici mezi soubory školy. 

Ještě po odchodu PhDr. Jany Mančálové se starší členové sboru nějaký čas 

scházeli. Bohužel to nemělo dlouhého trvání. Jednak sbor značně prořídl, ale hlavně 

zápasil s nedostatečnými podmínkami pro zkoušení. Sama PhDr. Jana Mančálová byla 

všemi nepříjemnými událostmi velmi poznamenána, a tak hledat sílu na nové zkoušení 

nebylo možné. Nyní existuje sbor Cantus laetus a Bábrlata pouze na starých pozvánkách, 

koncertních programech a ve vzpomínkách. Některé bývalé členky sboru se však zpěvu 

nepřestaly věnovat, přestože není jejich hlavním povoláním. Pár z nich navštěvuje odborné 

konzultace u pedagogů na Pražské nebo Pardubické konzervatoři, jiné zpívají 

v populárních kapelách a jedna ze zpěvaček našla své místo v Dětské opeře Praha. 

Sbor Cantus laetus má na kontě přes 70 koncertů, což by se za 13 let práce mohlo 

zdát málo. Ovšem přičtením 10-ti letních soustředění, 5-ti zájezdů do zahraničí, 4 ocenění 

ze soutěží a spousty výjimečných zkoušek všichni musí uznat, jak hodnotnou práci vedoucí 

s dětmi odvedla.  
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4. VZPOMÍNKY 

 

Velkou odměnou pro sbormistra je vydařený koncert, veselé soustředění, kde se 

sbor naučí naplánované skladby, úspěšné umístění v soutěži, dobře natočená nahrávka 

apod. Ještě důležitější však pro něj může být podpora okolí. Nejen samotné úspěchy, které 

slaví se zpěváky, ale uznání od kolegů, vstřícné publikum a kladné ohlasy. To se potom na 

léta strávená s hudebníky vzpomíná jedna radost. Kroniky jsou čtivé, plné optimistických 

poznámek na léta fungování sboru.  

Mezi takové čtení, které doopravdy povzbudí, patří kronika o sboru Boni bambini. 

Mgr. Jana Blažková pečlivě shromažďovala informace, kupila programy z koncertů a 

zapisovala každý detail. S odstupem času si tak každý zpěvák může přečíst, který koncert 

byl jeho první, na kterém chyběl. Kolik absolvoval soutěží, a v kterém roce byl s partou 

kamarádů v Národním divadle na Louskáčkovi. Také se potěší z fotografií. Lehko se na 

tváři objeví úsměv, když se hledáte mezi malými drobnými zpěvačkami v bílých 

punčoškách, černých sukýnkách a s velkými bílými a červenými mašlemi v copu. Každá si 

vybaví, jak je maminky některých kamarádek před koncerty upravovaly, česaly a zdobily. 

Představa, že by děvčata a samozřejmě i kluci nebyli téměř jeden jak druhý, nepřipadala 

v úvahu. Hodně lidí se svým vzhledem zaobírá a je to samozřejmě dobře. Navíc u souboru, 

který veřejně vystupuje, působí jednotné oblečení velmi dobře. Tuhle strategii měly Boni 

bambini vždy dokonale zvládnutou. 

Jestliže se vydáme mezi bývalé členy a členky souboru a zeptáme se na jejich léta 

strávená mezi kamarády zpěváky, odpovědi nás jen potěší. Vzpomínky na sbormistryni 

jsou vesměs kladné. Samozřejmě se tu a tam nějaká námitka najde, ale bez toho by to snad 

ani nešlo. Zkoušky sboru byly pohodové, nenáročné a čas, který se na nich strávil, by snad 

všichni označili jako příjemně strávený. Vybraný repertoár se také líbil všem. Publiku i 

dětem. Byl totiž oddychový. Žádné namáhavé skladby. Písničky, jednohlasé a dvouhlasé, 

byly hlavně pro radost. Často s vtipným, pohádkovým textem. Zpěváci k sobě byli 

přátelští. Kolektiv jedna radost. Není divu, že se v roce 2010 bývalé sboristky domluvily 

na společném setkání po několika letech, co sbor přestaly navštěvovat, a pozvaly 

samozřejmě i Mgr. Janu Blažkovou.  

Slovo rivalita zde nemělo žádný význam. Boni bambini se neskládaly ze sólových 

zpěváků. Ti, kteří hodiny sólového zpěvu navštěvovali zároveň se sborem, byli pro ostatní 
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sboristy velkou inspirací
38

. Sbormistryně je obsazovala do sólových partů v některých 

skladbách. Jinak se zde setkaly děti, které se ve více případech věnovaly nějakému 

hudebnímu nástroji než zpěvu. Sbor byl pro ně příjemným zpestřením. A to také udávalo 

atmosféru souboru. Bohužel zároveň to byl také důvod odlivu některých zpěváků. O 

šikovné a nadějné instrumentalisty nechtěli přijít dirigenti orchestrů ZUŠ. Není divu, že 

orchestrální hudba zlákala nejednoho zpěváka. Přestože sbor přišel tímto způsobem o 

několik svých členů, bylo hezké se s nimi setkávat na společných koncertech nebo letních 

soustředěních
39

.  

Díky všem těmto faktorům neměl sbor tak vysokou úroveň, jakou by mohl mít, 

kdyby se každý člen věnoval pouze zpěvu. Ale všichni na sbor vzpomínají v dobrém. Práce 

s dětmi byla systematická a vedla stále kupředu. Samozřejmě že by kolegové v činnosti 

sbormistryně mohli najít nějaké chyby, ale to by bylo poněkud pokrytecké. Odvedla velmi 

poctivou a přínosnou práci. Sice historii Boni bambini nenalezneme nesčetně nahrávek a 

diplomů ze soutěží, ale najdeme bývalé zpěváčky, dnes už dospělé lidi, kteří si práce Mgr. 

Jany Blažkové cení. 

I druhý sbor Cantus laetus má svůj působivý, velmi osobní, ale citlivý příběh. 

Bohužel i krása a úspěch nemusí trvat věčně. Často stačí jen velmi málo k tomu, aby 

rozdělaná práce pozbyla smyslu. Někdy je na vině nedostatek nadšených zpěváků, jindy 

může chuť k práci ztratit sbormistr. Občas se ale přičiní i jiné mezilidské vztahy a vnější 

faktory. Část tohoto povídání je toho důkazem. A přestože Cantus laetus byl bezpochyby 

vynikajícím tělesem, jeho příběh nekončí „happy endem“. Vzpomínky na krásná léta 

zastiňuje nepříjemná situace, která způsobila rozpad sboru. 

Každý pracujeme jinak. Někdo rychleji, někdo pomaleji. Využíváme různých 

metod, odlišně komunikujeme s lidmi, vydobýváme si svou pozici a nakládáme s vlastní 

autoritou. Způsob, kterým vyučovala PhDr. Jana Mančálová byl pro všechny 

nezapomenutelný. Její přístup k práci byl zcela výjimečný a osobitý. Z mnoha úst zazněla 

na její metody slova kritiky. I přes to dosahovala moc dobrých výsledků. Její pěvecká třída 

se od ostatních opravdu výrazně lišila. Děti se chovaly velmi vzorně a hlavně výjimečně 

zpívaly. Tito studenti byli opravdovými sólisty. Sbor Cantus laetus z nich byl složen, což 

                                                 
38

 Dvě členky se v součastné době věnují sólovému zpěvu profesionálně. Jana Kohoutková vystudovala 

Pardubickou konzervatoř, vyučuje sólový zpěv na ZUŠ v Kolíně a Petra Vondrová letos absolvuje na Pražské 

konzervatoři. 
39

 Boni bambini jezdili s Archi na letní soustředění několik let po sobě. 
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se samozřejmě projevilo na jeho kvalitě, ale i v náročnosti požadavků jeho vedoucí na 

zpěváky. Navenek sice nepůsobil tak vesele a uvolněně jako jeho kolega Boni bambini, ale 

je zde nutno podotknout, že odlišnost mezi tělesy byla opravdu velká. Rozdíl mezi 

skladbami, které měl na repertoáru tento sbor, a mezi skladbami „bambín“ by poznal i 

nezkušený posluchač. „Pamatuji se na dobu, kdy jsem chodila do sboru k paní Blažkové. 

Jednou za mnou přišla paní Mančálová, jestli bych také nechtěla zpívat v Cantusu. Protože 

jsem byla poměrně malá, s rozhodnutím mi pomohla maminka. Tenkrát mi řekla, že 

nemůžu být členkou zábavné kapely a vážného orchestru zároveň. V tu dobu jsem začínala 

hrát na violoncello, bylo mi deset let, a tak přirovnání k cellu a hře v instrumentálním 

ansámblu byla nejsrozumitelnější. Pochopila jsem, že by se jednalo o úplně jinou práci, 

než na kterou jsem byla zvyklá.“
40

 

Ačkoliv Cantus laetus znamená ve volném překladu radostné zpívání, není zcela 

výstižný. Rozhodně to byla práce pro radost a z velké lásky, ale zároveň studování 

namáhavého a těžkého repertoáru. Takže toto zpívání bylo často náročné nejen hudebně, 

ale z části i psychicky. Do jaké míry bude sbormistr svůj sbor šetřit a do jaké míry nikoliv, 

je pouze na jeho uvážení. Je jisté, že PhDr. Jana Mančálová měla na studenty vysoké 

požadavky. Vzhledem k tomu, že sbor neměl mnoho členů, vzrostla tím zodpovědnost 

každého zpěváka za vlastní výkon, kterým ale ovlivní celkový výsledek všech. Vícehlasé 

skladby
41

 prováděné v malém počtu sboristů, vyžadovaly opravdu perfektní soustředění a 

připravenost. Ze vzpomínek členů Cantusu můžeme vytušit, že zkoušky byly naprosto 

vyčerpávající. Stejně tak koncerty, které se často konaly v chrámech a kostelích. Přístup 

sbormistryně byl sice přátelský, protože dětí si za jejich výkony vážila, ale zároveň 

vyžadovala soustředěnost a píli. Pro ostřejší slovo také nešla daleko. (Což však není mezi 

dirigenty a sbormistry výjimkou.)  

Možná právě proto si vyslechla tolik záporných hodnocení na svou osobu. Mnoho 

nestranných lidí by její přístup určitě nepochopilo a už vůbec potom neocenilo její práci. 

Důležité ale je, že děti ji měly rády. Cantus laetus se mohl pyšnit pevnými vztahy 

kolektivu. Navíc díky podobnému věku členů se zde netvořily skupinky a všichni táhli za 

jeden provaz.  

                                                 
40

 Vzpomínka autorky. 
41

 Většinou čtyřhlasé skladby, zejména s latinským textem. často duchovní tematika. 
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Jak bylo předesláno, tak tento příběh, zdánlivě dobře rozepsaný, nekončí dobře. Ať 

už za ukončením pedagogické činnosti PhDr. Jany Mančálové na ZUŠ stálo cokoliv a vinu 

nese jedna či druhá strana, je velká škoda, že tento sbor dále nefunguje. Proto i vzpomínky 

sbormistryně jsou zpočátku spíš tmavé a neradostné. Postupně se ale vyjasňují. Po 

nahlédnutí do programů ze soutěží, koncertů, nebo do informačního letáku, který o sboru 

vyšel, opět vyvstanou na mysl příjemná léta se šikovnými studenty. Není divu, však tato 

práce jistě měla svůj smysl a spousta zpěváků Cantusu si své zkušenosti nese do profesního 

života.  

Je velmi důležité si o věcech utvořit vlastní názor a nenechat se strhnout 

většinovým postojem. I v této „aféře“, kterou jeden čas žil celý maloměstský Kolín, 

najdeme samozřejmě chyby a viny na obou zúčastněných stranách. Důležitý je ale odkaz, 

který tu Cantus laetus zanechal, a který mu už nikdo nevezme. 

Je jisté, že na sbory Mgr. Jany Blažkové a PhDr. Jany Mančálové si všichni dobře 

pamatují. Obě sbormistryně byly přínosem pro pedagogický i hudební život na ZUŠ. Je 

zde ale jeden podstatný rozdíl. Přestože Mgr. Jana Blažková předala svůj sbor dál a 

přestala pracovat ve vedení ZUŠ, stále je aktivní jako sbormistryně a pedagog (vyučuje 

Přípravné hudební nauky na ZUŠ). Zatímco PhDr. Jana Mančálová ztratila sbor, ale hlavně 

také chuť k další hudební činnosti. 
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5. OSTATNÍ KOLÍNSKÉ SBORY  

 

Kromě sborů Boni bambini a Cantus laetus působí v Kolíně ještě dalších pět sborů. 

Tyto sbory nevystupují pod hlavičkou ZUŠ, jsou však s hudební školou také velmi úzce 

spojeny. Spolupracují s jejími soubory, vystupují na akcích, které ZUŠ pořádá apod. 

Kromě toho většina členů těchto sboristů kdysi hudební školou sama prošla ve 

studentských letech. 

 

5.1.  Ženský komorní sbor 

 

Tento sbor vznikl v roce 1999 z iniciativy zpěvaček bývalého Učitelského sboru. 

Na požádání sboristek se prvním vedoucím ochotně stal Jiří Trojan
42

. V korepeticích a 

klavírních doprovodech mu pomáhala jeho žákyně Irena Zajíčková. Během dvou let 

nacvičil se sborem četný repertoár. Vystoupil s ním na dvou přehlídkách pořádaných 

Kruhem přátel hudby
43

 a vánočních koncertech. Již od začátku spolupracoval Jiří Trojan 

s Mgr. Janou Blažkovou a jejím sborem Boni bambini. A proto když v lednu 2001 musel 

sbormistr svou práci opustit kvůli zdravotním problémům, předal své místo právě Mgr. 

Janě Blažkové. 

S výměnou sbormistra odešlo ze sboru sedm členek, aby založily jiné těleso, které 

by opět vedl Jiří Trojan. Ten však nabídku nepřijal. Naštěstí přišly do Ženského komorního 

sboru nové zpěvačky, odrostlé členky Boni bambini. Díky tomu se mohlo dál pokračovat 

v práci. Pozici korepetitorky nově zaujala učitelka klavíru ze ZUŠ Markéta Neřoldová – 

Jančíková. Na spolupráci s Mgr. Janou Blažkovou byla zvyklá, protože také působila u 

Boni bambini. 

V součastné době má Ženský komorní sbor 27 stálých členek. Schází se pravidelně 

jednou týdně v ZUŠ, která mu poskytuje velmi dobré zázemí. Za dobu své existence 

uspořádal, nebo byl přizván na mnoho vánočních, jarních i příležitostných koncertů
44

. Mgr. 

Jana Blažková ráda spolupracuje s Blankou Beranovou, sopranistkou opery v Ústí nad 

                                                 
42

 Tento sbormistr stál u zrodu Boni bambini. 
43

 Kruh přátel hudby v Kolíně spadá pod Městský společenský dům. Má na starosti kulturní akce, zejména 

v oblasti vážné hudby. 
44

 Např. zajištění hudebního doprovodu při příležitosti svěcení zvonů, vystoupení v kostelech na kolínsku aj. 
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Labem a hostující členkou Národního divadla v Praze a Brně. Až do roku 2010 Ženský 

komorní sbor velmi hojně spolupracoval s Boni bambini. Sbor je v kontaktu i s kolínskými 

orchestry, které ho často doprovází. Např. Velký dechový orchestr, Smyčcový orchestr 

Archi, Městská hudba Františka Kmocha, nebo kvarteto Collegium musicum Colinese. 

Přestože Ženský komorní sbor nejčastěji vystupuje na kolínsku, najdeme v jeho 

minulosti i koncerty mimo tento okres. Na svém kontě má zájezd na Slovensko do 

Rimavské Soboty. Také vystupoval na oslavách 28. října v České Lípě, nebo na Festivalu 

duchovní hudby v Cholticích. Oblíbené jsou koncerty v Letohradě. S tamním sborem 

Canzonetta navázala Mgr. Jana Blažkové velmi blízké přátelské vztahy. Díky tomu mohl 

vzniknout společný koncert, na kterém sbory provedly Otvírání studánek od Bohuslava 

Martinů. Sbor doprovodilo smyčcové trio ze ZUŠ a mužské sólo zazpíval učitel Mgr. Petr 

Hlavatý. V roce 2005 uspořádala sbormistryně první ročník malé přehlídky pěveckých 

sborů a nazvala ji „Vítáme Slunovrat“. Od tohoto roku se koná pravidelně v kolínské 

synagoze. Vystupují zde zejména všechny kolínské sbory a nějaký hostující sbor z jiného 

města
45

. 

Repertoár sboru je rozmanitý a čítá okolo 120 nastudovaných skladeb. Obsahuje 

mnoho úprav lidových písní, vánoční pásma, písně duchovní i světské, ale také díla 

tradiční, která má na svém kontě snad každý ženský sbor – Dvořákovy Moravské 

dvojzpěvy či Moravskou lidovou poezii Otmara Máchy. Zajímavostí je duchovní repertoár 

sboru. Ten obsahuje zejména skladby Jiřího Laburdy
46

.  

S tímto repertoárem vystoupil Ženský komorní sbor zatím na 99-ti koncertech a 

další ho čekají v letošním roce 2012. 

  

                                                 
45

 V uplynulých letech navštívily Kolín sbory Vox Nymburgensis, Canzonetta, Českolipský dětský sbor, 

Bělohradský ženský sbor, Dzwiek Karviná, Cantica a California Children´s choir. 
46

 Mgr. Jana Blažková je bývalou studentkou Jiřího Laburdy a má s ním velmi blízký vztah, proto inklinuje 

k jeho skladbám. 
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5.2.  Privatissima 

 

Italské slovíčko, po kterém se sbor pojmenoval, vystihuje v češtině výraz „velmi 

soukromé“. A právě taková kolínská Privatissima skutečně je. Komorní a kamarádský 

kolektiv, který mezi sebe jen tak nějakého cizince nepustí.  

Privatissima vznikla v roce 2004. Založily ji zpěvačky, které odešly z Ženského 

komorního sboru. Původně byl tedy sbor pouze ženský a nějakou dobu takto vystupoval. 

Později se na popud vedoucího sboru Jiřího Šindeláře přidaly i mužské hlasy. Od té doby 

sbor prodělal ve svém obsazení drobné změny. V zásadě se ale scházejí od jeho začátku 

stále stejní zpěváci. Celkem má tedy Privatissima 12 členů. Jejich profesní život směřuje 

naprosto mimo hudební branži. Svému koníčku se však věnují s velkým nadšením a 

láskou. „Chápání základních hudebních pojmů hudební teorie má u nás tolik podob, kolik 

je členů. […] A přece nás něco spojuje, tlačí k dalším a dalším pokusům, drží pohromadě. 

Pro vybroušené ucho hudebníka to jistě zní jako čistý paradox, ale je to láska k hudbě, 

která nás do sboru přivedla, a skrze ni dala vzniknout hlubokému lidskému přátelství.“
47

  

I sbormistr Jiří Šindelář neměl hudební kariéru hned jasnou. Teprve po ukončení 

studií na střední a vyšší odborné škole
48

 se rozhodl pro přihlášení na Konzervatoř a vyšší 

odbornou školu Jaroslava Ježka v Praze. Zde vystudoval obor Skladba a Hra na saxofon. 

Nyní využívá znalosti a dovednosti ze všech vystudovaných škol. Spektrum jeho činností 

je doopravdy bohaté. Jako klarinetista a saxofonista se každoročně účastní klarinetových 

kurzů v Žirovnici, hraje v komorních souborech, big bandech, jazzových souborech i 

dechových orchestrech. Podniká v oborech 

výroba, nahrávání, rozmnožování a distribuce 

zvukových a zvukově-obrazových záznamů. 

Zajímavostí je, že v roce 2009 spolupracoval 

na představení Kudykam (hudební aranžmá). 

Kromě toho stíhá vést nejen Privatissimu a 

Kokosy, ale také spolupracuje s orchestrem 

LVI CHORDAE. Jeho pracovní nasazení a 

vytížení je pozoruhodné. 

                                                 
47

 Z internetových stránek sboru. 
48

 ISŠT Kolín obor Mechanik elektronik pro organizační a výpočetní techniku, SVOŠ Filmová s.r.o. Písek 

obor Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě. 

Logo pěveckého sboru  
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Hned od prvního roku společného zkoušení začala Privatissima vystupovat. V roce 

2004 koncertovala pouze jednou, o rok později dvakrát a v roce 2006 bylo koncertů již 

deset. Od té doby je počet vystoupení téměř stejný. Sbor pravidelně zpívá na několika 

festivalech a přehlídkách. Patří mezi ně dva kolínské festivaly Vítáme slunovrat a 

Kmochův Kolín
49

, Festival duchovní písně pořádaný v Cholticích u Přelouče a také 

krumlovské Svatováclavské slavnosti. Privatissima vystoupila při příležitosti oslav 750. 

výročí založení města Kolína. Jiří Šindelář byl jakožto absolvent ZUŠ se svým sborem 

pozván na slavnostní koncert konaný k 75. výročí založení hudební školy. Naprosto 

výjimečné koncerty připravil sbormistr v zimě 2010. Skladbu Cesta do Betléma
50

, kterou 

sám složil, provedl hned dvakrát a to v Kolíně a v Kutné Hoře. Privatissimu přijel podpořit 

sbor Cantare ze Slavičína, sopránového sóla se ujala studentka pražské HAMU Anna 

Dolejší a instrumentální doprovod obstarali žáci ZUŠ. 

Asi polovinu koncertů, kterou sbor odzpívá, tvoří vystoupení s Kokosy - Kolínský 

komorní symfoňák. Tento orchestr nadšenců filmové hudby částečně vede Jiří Šindelář. A 

protože pro ansámbl připravuje také úpravy známých filmových a pohádkových melodií, 

nezapomíná rozepsat i sborové party, kterých se Privatissima ráda ujme. Tato spolupráce 

funguje od roku 2006. Díky Kokosům se sbor dostal na mnoho zajímavých akcí a míst. 

Nejzajímavější proběhla teprve nedávno, v lednu 2012. Jednalo se o koncert s Pražskou 

komorní filharmonií v Rudolfinu. Privatissima si zazpívala s tímto vynikajícím orchestrem 

– dirigoval Tomáš Brauner. 

 I přes poměrně krátkou dobu fungování sboru a fakt, že zpěvákům jde čtení nových 

not velmi pomalu, je repertoár poměrně rozmanitý a obsáhlý. Najdeme zde skladby 

duchovní, světské písně, lidové písně, koledy, jazzové a bluesové skladby i spirituály. 

Některé kusy upravil sám sbormistr. Je velmi inspirativní když mladý šikovný hudebník 

dokáže intenzivně a trpělivě pracovat i s takovými amatérskými hudebníky jako jsou 

v Privatissimě. 

  

                                                 
49

 Zde si sbor zazpíval s Velkým dechovým orchestrem. 
50

 Pro smyčcový kvartet, kontrabas, trubku, vypravěče, sopránové sólo a sbor. 
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5.3.  Pěvecký sbor Gymnázia Kolín 

 

Gymnázium Kolín nabízí studentům osmileté a čtyřleté studium. Pro ty co vychodí 

všech devět ročníků základní školy čtyřleté studium. Docházka je zakončena státní 

maturitní zkouškou. Během středoškolských let si gymnazisti postupně vybírají předměty, 

které je baví a více se na ně soustředí. Jedním z volitelných předmětů je i hudební výchova. 

Právě tito studenti jsou důležitou součástí zdejšího pěveckého sboru. (Neznamená to však, 

že by těleso bylo určeno pouze pro ně.) 

Pěvecký sbor vznikl na škole již ve školním roce 1975/1976. Začal pracovat jako 

dívčí sbor a pokračoval tak po zbytek 70. a celá 80. léta. Pravidelně se účastnil různých 

soutěží, přehlídek a samozřejmě pořádal samostatné koncerty. Také reprezentoval školu a 

město podle jejich požadavků. V roce 1991 převzala vedení sboru vyučující hudební 

výchovy Mgr. Magdaléna Lesáková. Přibrala k děvčatům i chlapce a vznikl tak smíšený 

pěvecký sbor. Počet sboristů se pohyboval mezi 25 – 30. Sbor vedla do konce školního 

roku 2010/2011. 

Jednou z velkých nevýhod, které těleso má, ale které se bohužel nikdy nezbaví, je 

fakt, že členové se velmi rychle mění. Se zpěváky, kteří studují na gymnáziu osm let a 

chodí na sbor již od primy
51

, je alespoň možnost nějak pracovat. Ale takových je poněkud 

poskrovnu. Složité období dospívání a jím způsobené fyzické i psychické změny snadno 

ovlivní rozhodování mladistvých o jejich aktivitách. Studenti čtyřletého gymnázia se 

nestačí za tu krátkou dobu ohřát ve škole natož pak ve sboru! Takže s každým novým 

školním rokem začíná boj o každý hlas, který je ochotný zpívat. Naštěstí se zatím vždy 

několik dobrovolníků našlo. Někteří zpěváci zůstali sboru věrní i po odchodu z gymnázia a 

dál se účastnili zkoušek a koncertů. Jiní byli hudbou ovlivněni ještě víc a rozhodli se 

studovat vysokou školu s hudebním zaměřením.  

Najdeme však i mnoho výhod, které u jednotlivých studentů najdeme. Jednou 

z nich jsou velmi dobré hudební předpoklady, talent zpěváků. Většina z nich se hudbě 

věnuje hlavně mimo školu v ZUŠ. Někteří chodili na sólový zpěv nebo sborový zpěv. 

V seznamech členů Pěveckého sboru Gymnázia Kolín najdeme stejná jména jako 

v kronikách Boni bambini nebo Cantus laetus. Studentky, které se ve svém volném čase 

učily v hudební škole hře na klavír, byly sbormistryni nápomocné při korepeticích. 
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 Osmileté studium se značí latinskými řadovými číslovkami a čtyřleté českými. 
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Mezi povinná vystoupení patřila reprezentace gymnázia na školních akcích
52

. Pro 

tento účel samozřejmě sbor vznikl. Mimo to Mgr. Magdaléna Lesáková zapojovala 

studenty i do jiné koncertní činnosti. Každoročně spolupracovala se smíšeným sborem 

Contiuo
53

, Ženským komorním sborem nebo Boni bambini. Tradiční byly vánoční 

koncerty, které se konaly v Kolíně o okolí. Společně s Kolínskou filharmonií prováděl sbor 

Českou mši vánoční J. J. Ryby.  Výjimkou nejbyla ani samostatná vystoupení, která se 

konala nejčastěji v synagoze nebo v divadle. Pěvecký sbor Gymnázia Kolín má na svém 

kontě i několik soutěží a přehlídek. Na Setkání mládežnických pěveckých sborů vyjel již 

po dvou letech svého působení, tj. v roce 1993. První diplom získal na soutěži Opava 

cantat za nejlepší provedení povinné skladby
54

. Čtyřikrát se zúčastnil soutěže Gymnasia 

cantat, která se pokaždé konala v jiném městě. Zlaté pásmo si odvezl v roce 1999 z Brna a 

o dva roky později z Prahy. Téměř každoročně vystupoval na festivalu Kmochův Kolín a 

setkání pěveckých sborů kolínska. Koncertní činnost sboru je tedy opravdu bohatá. 

Stejně tak je tomu s repertoárem. Seznam nacvičených skladeb obsahuje několik 

děl vokálně instrumentálních, např. již zmíněnou Českou mši vánoční J. J. Ryby, Missu 

Brevis J. Pavlici nebo Vánoční mši J. E. Kypty. Dále se sbor soustředí na sbory a capella 

nebo díla s klavírním či varhaním doprovodem. Mgr. Magdaléna Lesáková vybírala 

skladby od různých autorů, odlišných žánrů. Repertoár obsahuje lidové písně, úpravy 

populárních a muzikálových písní, jazzové skladby atd. Záběr je tedy opravdu široký. 

Ovšem vše jednou končí, a tak i Mgr. Magdaléna Lesáková ukončila své 

pedagogické působení na kolínském gymnáziu a předala sbor nové umělecké vedoucí. Tou 

se stala Mgr. Eliška Šeráková. Jak tomu u kolínských sborů bývá, i ona je bývalou členkou 

Pěveckého sboru Gymnázia Kolín. Několikrát si zde zazpívala jako sólistka a byla vždy 

velkou oporou ve skupině sopránů. Nyní, po dokončení jedné vysoké školy
55

, nahradila 

Mgr. Magdalénu Lesákovou a je jen na ní, kam sbor dál povede. 
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 Např. slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se koná v kolínské synagoze. 
53

 Viz. pod kapitola 5.4. 
54

 A. Tučapského Pater meus. 
55

 Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vystudovala obor Hv – Čj. V součastné době studuje 

obor Hv – Zpěv tamtéž. 
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5.4.  Continuo 

 

Když přeložíme italské a zároveň španělské slovo continuo, seznámíme se 

s přídavným jménem nepřetržitý. A pokud ve slově změníme poslední písmenko na e, 

vytvoříme anglické continue. Sloveso pokračovat. Mnoho těles si hledá ten pravý název, 

který by je nějakým způsobem charakterizoval. Kolínskému Continuu se to povedlo 

naprosto jedinečně. Toto uskupení vzniklo na popud absolventů kolínského gymnázia. Po 

ukončení školy opustili tamní sbor a neměli kde zpívat. Respektive chtěli zůstat mezi 

vrstevníky, a tak si založili vlastní těleso. Myšlenka se zrodila v létě 2003 a ještě tentýž rok 

na podzim se začalo Continuo scházet.  

Jeho vedoucím se stal Ing. David Lesák, jakožto nejzkušení ve sborovém zpěvu. 

Jak je ze jména patrné, jedná se o syna Mgr. Magdalény Lesákové bývalé sbormistryně 

Pěveckého sboru gymnázia
56

. K hudbě ho přivedli, jak už to bývá, rodiče. Od mládí 

navštěvoval v ZUŠ hodiny fagotu, klavíru a dětský pěvecký sbor
57

. Díky všem těmto 

předmětům získal širokou škálu možností. Klavír mu pomohl pochopit hudební teorii. 

Nyní je velkým pomocníkem na sborových zkouškách a při upravování skladeb. Hru na 

fagot využil v mnoha různých orchestrech a komorních souborech. Velkým přínosem pro 

něj byla výpomoc v orchestru Pardubické konzervatoře, stálé členství v Kolínské 

filharmonii, Velkém dechovém orchestru a Dechovém orchestru ZUŠ. K fagotu se znovu 

vrátil v poslední době kvůli koncertům s libereckým orchestrem Europera. Ve zpěvu 

pokračoval na gymnáziu. Po maturitě a po celou dobu vysokoškolských studií
58

 vypomáhal 

s dělenými zkouškami a nácvikem nových skladeb. „Když jsem začal pracovat a už nebylo 

možné zpívat a spolupracovat s gymnáziem, založil jsem Continuo.“
59

 Praktických 

zkušeností neměl nejmíň a teoretické znalosti čerpal z literatury. Podle jeho slov však 

v knize o dirigování nedošel dál než na dvacátou stránku. Dál ho již učila praxe. 

Na první zkoušce bylo 12 zpěváků. Sešlo se zastoupení všech hlasových skupin. 

Pouze s tenory byl problém, zastání měli alespoň ve sbormistrovi. „[…] první vystoupení 

jsem dirigoval ze sboru a z toho také vyplývá naše nezvyklé postavení, kdy z pohledu 

dirigenta jsou zleva soprány, alty, basy a na kraji tenoři.“
60

 Toto vystoupení se konalo 

                                                 
56

 Jedná se o sbor kolínského gymnázia sbormistryně Mgr. Magdáleny Lesákové. 
57

 Dětský pěvecký sbor města Kolína, budoucí Boni bambini. 
58

 Ekonomicky zaměřené studium. 
59

 Z vyprávění Davida Lesáka. 
60

 Z vyprávění Davida Lesáka. 
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v rámci setkání pěveckých sborů Městském kulturním domě v Kolíně. Continuo provedlo 

3 skladby, které měly velký úspěch. To sbor motivovalo pro další práci. Následující 

koncert se konal již ve spolupráci s Pěveckým sborem gymnázia a s  instrumentálním 

doprovodem rytmických nástrojů
61

. 

V roce 2005 se sbormistr pustil do většího díla - Requiem W. A. Mozarta. Opět se 

jednalo o spolupráci s gymnaziálním sborem, ale nově také se symfonickým orchestrem 

složeným ze žáků ZUŠ. Ing. David Lesák se poprvé vžil do role dirigenta a nazkoušel tři 

části z tohoto vokálně instrumentálního díla, Requiem aeternam, Kyrie eleison a Dies irae. 

A protože jejich provedení bylo úspěšné, nacvičil sbor a orchestr další části Requiem
62

. 

Koncert se konal na podzim 2005 v chrámu sv. Bartoloměje. Hudebníky a zpěváky přišlo 

podpořit na 600 posluchačů. Atmosféra koncertu byla strhující. Diváci se po roce dočkali 

jeho opakování. Tentokrát v prostorách kutnohorské Kostnice. Nejednalo se o poslední 

provedení skladby v podání kolínských hudebníků. Requiem přirostlo všem v Continuu 

k srdci, a tak se tedy k němu v roce 2010 opět vrátili. Přizvali si Učitelský smíšený 

pěvecký sbor Tyl
63

 a tradičně Pěvecký sbor Gymnázia. Docvičili dílo do poslední části. 

Vystoupili v Kolíně v kostele Husova sboru a v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Opět se 

oba koncerty těšily velkému nadšení ze stran publika. 

Continuo se ale během let 2005 – 2010 nezabývalo pouze skladbou W. A. Mozarta. 

Pilně zkoušeli a nacvičovali i jiné skladby. Přestože divácký rekord z roku 2005 nebyl 

doposud překonán, rozhodně stojí za zmínku jejich vlastní samostatné koncerty. Ty jsou 

zajímavé třeba tím, že se pokaždé konají na jiném místě. Tudíž stále přinášejí nové zážitky 

a zkušenosti publiku i zpěvákům. Mezi hezká vystoupení patří otevírání vernisáže 

výtvarnice Patricie Koubské v kolínské synagoze (2006). Netradičním koncertem byl 

„Jazzový večer“. V opraveném prostoru starých kolínských lázní provedlo Continuo spolu 

s jazzovým triem repertoár zaměřený pouze na jeden styl, který je patrný z názvu koncertu. 

Veselou náladu, kterou hudba navodila, doplňovalo barevné oblečení zpěváků, které 

výtvarně ozdobila Patricie Koubská. Největší výzvou pro sbormistra byl koncert v 

katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Tato nejstarší gotická katedrála ve střední Evropě se 

nachází v Kutné Hoře – Sedleci. Největší výzvou je kvůli dozvuku, který trvá celých 9 

vteřin. 
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 Sbor nacvičil některé části z díla Carmina Burana. 
62

 Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis a Lacrimosa 
63

 Z Kutné Hory. 
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V součastné době má Continuo 18 členů. Uměleckým vedoucím je stále Ing. David 

Lesák
64

. Mezi poslední skladby, které sbor nacvičil a provedl, se řadí Requiem Zdeňka 

Lukáše, A Little Jazz Mass Boba Chilcotta nebo vokálně instrumentální Missa Brevis 

Jiřího Pavlici.  

 

5.5.  Kolínský pěvecký sbor 

 

„Miluje každý člověk muziku, protože harmonie hlasů jest uší pastva libá.“
65

 

J. A. Komenský 

Historie Kolínského pěveckého sboru je velmi zajímavá a poměrně dlouhá. Sahá až 

do poloviny 19. století. Sice nemůžeme říct, že v té době vznikl soubor ve své definitivní 

podobě, jak ho známe dnes, ale nedá se popřít návaznost mezi sbory, které v tu dobu 

vznikly.  

V roce 1858 byl kolínskými vlastenci založen pěvecký spolek. O několik let 

později přijal jméno Dobroslav. Sbor byl ryze mužský. Od roku 1876 máme také zmínky o 

nově vzniklém ženském sboru Dobromila. Oba soubory fungovaly samostatně, ale 

samozřejmě docházelo ke společným vystoupením. Dlouho se jim dařilo si své pozice na 

kolínské kulturní scéně hájit. Spolupracovaly se zdejší filharmonií, a také orchestrem 

Františka Kmocha. Až do roku 1951 pracovaly sbory bez větších problémů. Tentýž rok 

přešly pod ROH
66

 při Městském národním výboru a později pod Okresní národní výbor. 

Rok 1958, stý rok od založení původního spolku, byl pro oba sbory krizový a ukončil 

jejich činnost. 

Chuť zpívat však v lidech nezanikla. Proto v roce 1959 vzniknul mužský Učitelský 

pěvecký sbor. Navázal tak na tradici sboru Dobroslav. O rok později se sbor rozšířil o 

ženskou část. Od roku 1960 navštěvovala veřejnost koncerty smíšeného Učitelského sboru 

Kolínska. K přejmenování souboru došlo ještě jednou, a to v roce 1995, kdy sbor přijal 

součastný název Kolínský pěvecký sbor. Důvod změny jména byl velmi prostý. Původní 
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 Jediným pomocníkem od založení sboru byl bratr Filip. Občas vypomáhal se zkouškami, či nácvikem 

skladeb. 
65

 Citát z úvodní strany almanachu Kolínského pěveckého sboru, který byl vydán při příležitosti 50. Výročí 

založení sboru. 
66

 Revoluční odborové hnutí. 
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název byl již nepřesný, protože se změnilo složení členů. Soubor nenavštěvovali pouze 

učitelé, ale i zpěváci z jiných profesí. 

V čele sboru se vystřídalo několik sbormistrů. V letech 1960-1971 vedl těleso 

Václav Klíma, učitel z Velkého Oseka. Taktovku převzal Antonín Vosecký. Do roku 1980 

řídil sbor společně s Vlastimilem Maškem. A dále nechal vedení sboru pouze jemu. 

Předposledním sbormistrem byl v letech 1997-2001 Ing. Jiří Lorenc. Všichni sbormistři 

byli donuceni ukončit svou práci zejména ze zdravotních důvodů. Nyní je jedenáctým 

rokem
67

 uměleckou vedoucí Hana Trešlová. S výjimkou období, kdy si do čela sbor stoupl 

MVDr. Jiří Kuta, vede zpěváky sama. 

Hana Trešlová vystudovala Střední pedagogickou školu v Kutné Hoře. Hudební 

činnosti se věnovala od mládí v Lidové škole umění. Vzhledem k její učitelské profesi je 

celkem logické, že se stala členkou sboru. Již od roku 1972 stála po boku tehdejších 

sbormistrů. Díky klavírním dovednostem nacvičuje skladby sama. Také musí někdy zastat 

funkci korepetitora. Tuto pozici zajišťoval v letech 1970-1995 učitel ZUŠ z Velkého Oseka 

Jiří Polák. Později doprovázel Jiří Trojan, ten ale po založení ženského pěveckého sboru 

odešel
68

. Nyní je s obsazením místa již delší dobu problém. Příležitostně hraje učitelka 

kolínské ZUŠ Markéta Jančíková - Neřoldová, ale stálého klavíristu těleso a hlavně jeho 

vedoucí postrádá. 

V součastné době má sbor 24 členů. Zajímavostí je věkový průměr členů, který se 

ustálil na hranici 72 let. Tento fakt je velkým mínusem, protože stále odcházejí zpěváci (i 

když nedobrovolně kvůli zdravotním potížím) a nových je nedostatek. Na druhou stranu je 

obdivuhodné, že se členové již dlouhou řadu let stále jednou týdně setkávají na zkouškách 

a koncertují. Pravidelně vystupují na jarních, podzimních a adventních koncertech. Účastní 

se festivalu Vítání slunovratu a Kmochův Kolín, přehlídky duchovní a chrámové hudby 

v Cholticích. Spolupracují s ostatními kolínskými sbory, orchestry a smyčcovým kvartetem 

Collegium musicum Kolín a ZUŠ. Díky dlouholeté činnosti souboru je seznam 

nastudovaných skladeb rozsáhlý. Obsahuje vokální skladby zejména českých autorů (A. 

Dvořák, B. Smetana, L. Janáček), úpravy lidových písní apod. Oblíbeným autorem Hany 

Trešlové je Jaroslav Ježek.  
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 Od roku 2001. 
68

 Viz. podkapitola 5.1. Ženský komorní sbor. 
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Velkou oporu nachází sbor v Městském úřadě, který ho zaštiťuje. Díky tomu má 

vedení sboru finanční prostředky na cesty, které kvůli koncertům podniká, na oblečení 

apod. Velmi dobré vztahy také panují s ředitelem Městského společenského domu. 

V Kolíně má tedy sbor dobré zázemí. Jediným otazníkem, který se nad tělesem několik 

posledních let vznáší, je problém s novými členy a budoucím sbormistrem. 
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ZÁVĚR 

 

Kdo někdy absolvoval průzkum hudebnosti v mateřských školách, zná odpověď 

dětí na otázku „Kde se setkáváme s hudbou?“. Některé odpoví, že maminka a tatínek doma 

hrají na piáno, nebo že babička zpívá. Jiní si vzpomenou, že písničky slyší v rádiu a 

v televizi. Pouze některé se zatajeným dechem odpoví: „ Na koncertě.“ Výraz tváře těchto 

dětí se snadno označí jedním slovem – úžas. Jsou naprosto fascinovány vším, co se na 

koncertě odehrává. Vzhlížejí k vystupujícím a celá akce je pro ně něčím velmi svátečním. 

Tento pohled dětí je velmi inspirující. A stejnou radost z koncertu mají i senioři. Pro ty je 

velký svátek vypravit se do společnosti a poslechnout si krásnou hudbu. Dospělí, kteří mají 

denně (obzvlášť ve velkých městech) mnoho příležitostí vydat se za kulturou, si ani 

význam akcí neuvědomují. Někteří nepřikládají váhu svému chování, natož pak oblečení. 

Je velmi zajímavé, že na žákovských koncertech v základních uměleckých školách jsou 

většinou netrpělivé ne děti, ale rodiče účinkujících. Už aby jejich malý muzikant měl 

odehráno, maminka mohla vypnout kameru a opustit sál. Jak důležití jsou ti, kteří vydrží 

do konce! Podpořit si přece zaslouží všichni. Všichni, kteří stojí za výsledkem práce. 

Hudba je dřina. Možná ještě přesněji: vztah s hudbou je dřina. Málokdo si to na 

prvních hodinách v hudební škole uvědomí, ale dříve či později na to každý přijde sám. Za 

krásnými výkony na koncertech se neskrývá pouze 45 minut, které děti týdně pobývají 

s učitelem. Neviditelné jsou hodiny, které žáci (někdy s rodiči) stráví přípravou. Když je 

hezké počasí, když jdou kamarádi ven, oni zůstanou doma a pilují skladby, které jim dělají 

potíže. Práci jim zadávají jejich pedagogové. Ti, kteří svou práci dělají poctivě a záleží jim 

na výsledku, pečlivě vybírají repertoár, věnují se přípravě na hodiny a s dětmi pracují 

postupně. Často „ukrojí“ kus svého volného času a stráví ho se studenty. Je tu však jeden 

velký otazník. Když všichni vloží do společného muzicírování maximum, bude úspěch 

zaručen? Nezkazí se společná práce něčím? Ve větším ohrožení se nacházejí většinou 

soubory než sólisti. Když v orchestru začnou chybět hráči a ve sboru zpěváci, je to velký 

problém. A bez schopného dirigenta nebo sbormistra se soubor těžko vzchopí. 

Lidé, kteří vedou soubor či sbor, si opravdu zaslouží uznání. Jejich práce je velmi 

složitá a stále nedoceněná. Navíc pedagogové hudebních škol pracují s dětmi, které mají 

sbor jako volnočasový kroužek. Takže o to složitější je vysvětlování argumentů proč sbor 

navštěvovat. Když se však podaří získat děti (a rodiče také) na správnou stranu lodi, mohlo 

by být vyhráno a sbor by se mohl vydat na úspěšnou plavbu hudebními vodami.  
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O tomto všem vypráví sbormistryně Mgr. Jana Blažková a PhDr. Jana Mančálová a 

ostatní kolínští sbormistři. Tyto dvě dámy prožily se svými sbory velkou část života. Práce 

s dětmi se pro ně stala důležitou součástí profesního života. Věnovaly se sborům nejen při 

pravidelných týdenních zkouškách, ale mnoho úsilí je stálo vyjednávání koncertů, přípravy 

koncertů, soutěží atd. Jejich práce byla zdánlivě totožná. Faktem ale je, že každá měla ke 

své práci jiný přístup a jiné podmínky. Bylo by tedy nespravedlivé porovnávat je 

navzájem. Mnohem přínosnější bude, najít v obou příbězích momenty, které nás inspirují. 

A to nejen kladné, ale i záporné. 

Zůstat objektivní a podporovat se navzájem - to by měl být cíl hudebníků. Jedině 

tak mohou vzniknout harmonické akordy, inspirující koncerty a intenzivní hudební zážitky. 

Kdo upřímně hledá, přijde na své chyby, které dělá, sám. Život každému ukáže, že cesta, 

kterou se vydal, je nebo není ta správná a stále je tu možnost, začít dělat věci jinak. Navíc 

kritizovat je tak snadné! Oproti tomu pochválit, přiznat chybu, omluvit se nebo povědět 

slova uznání je někdy těžší, než se zdá. Je tedy důležité zůstat na jedné palubě, vydržet do 

konce celého koncertu. 
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PŘÍLOHA č. 1 

 

Seznam otázek pro Věru Buřilovou. 

 

1. Kdy jste začala chodit do hudební školy a co jste studovala? 

2. Jak dlouho jste navštěvovala Boni bambini? 

3. Máte nějaký hudební vzor? 

4. Jakou jste měla představu o své profesi? Chtěla jste vést sbor? 

5. Co v součastné době studujete? 

6. Jaké byly vaše začátky u Boni bambini: kolik a jak staré děti sbor navštevovaly? 

7. Jak probíhají vaše zkoušky? S kým spolupracujete? Kdo vám pomáha? 

8. Jaké jsou vaše plány do budoucna? 
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PŘÍLOHA č. 2 

 

Seznam otázek pro PhDr. Janu Mančálovou. 

 

1. Odkud pocházíte, kde a co jste studovala? Jak jste se ke zpěvu, sboru dostala? 

2. Kdo přišel s nápadem založit sbor, kdo Vás inspiroval při výběru názvu? 

3. Měla jste nějaký sbormistrovský vzor? 

4. Jaký směrem jste chtěla sbor vést?  

5. Jak jste vybírala zpěváky a repertoár? 

6. Průběh zkoušek. 

7. Prezentace sboru. 

8. Proč sbor ukončil svou činnost? Co dělají členové dnes? 
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PŘÍLOHA č. 3 

 

Boni bambini, sbormistryně Mgr. Jana Blažková 
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PŘÍLOHA č. 4 

 

Boni bambini, sbormistryně Mgr. Věra Buřilová 
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PŘÍLOHA č. 5 

 

Cantus laetus, sbormistryně PhDr. Jana Mančálová 
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PŘÍLOHA č. 6 

 

Kolínský pěvecký sbor, sbormistryně Hana Trešlová 

 

 

 

 

 

 


