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Prof. PaedDr. JIŘÍ KOLÁŘ 
Jiří Kolář (*1932) je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze (1953) 
a Vysoké školy pedagogické v Praze (1962). V letech 1964 – 2001 se vě-
noval výuce sborového dirigování a intonační a sluchové výchově na Pe-
dagogické fakultě UK v Praze, v letech 2001 – 2005 pak externí výuce 
těchto disciplín v oboru Sbormistrovství chrámové hudby. V roce 1981 
získal � tul PaedDr., v roce 1991 se habilitoval a byl jmenován docentem 
pro obor Sbormistrovství a v roce 2000 byl jmenován profesorem pro 
obor Hudební výchova – Sbormistrovství.
Jeho umělecká činnost je spjatá především s činnos�  sbormistrovskou. 
V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, s nímž do 
roku 1999 absolvoval více než 800 koncertů doma a v 17 dalších evrop-
ských zemích. Sbor se pod jeho vedením stal dese� násobným laureátem 
pres� žních evropských sborových soutěží a nahrával v domácích i zahra-
ničních rozhlasových a televizních studiích (více než 100 nahrávek v Čs. 

rozhlase Praha, v Německu, Francii, Belgii, Finsku, Irsku, Maďarsku, Nizozemí, Norsku a Velké Británii). 
Jeho výkony jsou zachyceny na 9 LP a 16 CD.
Umělecká činnost Jiřího Koláře byla oceněna národními sbormistrovskými cenami – Cenou Ferdinanda 
Vacha (1999) a Bedřicha Smetany (2007), Cenou Ministerstva kultury ČR (2004), cenou Nadace Život 
umělce „Senior Prix 2007“, v roce 2012 stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR a zlatou medailí Uni-
verzity Karlovy za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu a v roce 2014 Evropským vyznamenáním 
WHO IS WHO. V roce 2016 mu pak byla udělena Pamětní medaile Fran� ška Lýska za mimořádný pří-
nos interpretační sbormistrovské činnos�  a oboru sborové pěvecké umění dě� , v roce 2017 Cena UČPS 
za celoživotní mistrovství v oboru sborový zpěv a za přínos českému sborovému hnu�  a v roce 2022 
Čestné ocenění České hudební rady za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci a reprezentaci České 
republiky v zahraničí.
Jiří Kolář je autorem nebo spoluautorem řady učebnic, vysokoškolských učebnic a vysokoškolských učeb-
ních textů z oblas�  intonační a sluchové výchovy a řízení sboru a v různých odborných časopisech publi-
koval více než 800 článků a odborných studií. V letech 1989 – 2005 byl šéfredaktorem časopisu Hudební 
výchova.
Je čestným předsedou Unie českých pěveckých sborů, byl předsedou Sdružení sborových dirigentů při 
AHUV (1990 - 2010), je členem přípravných výborů a uměleckých rad řady mezinárodních sborových 
fes� valů a stálým členem odborných porot mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží.

Zdravice Jiřího Koláře
Vážení milovníci sborového zpěvu, milí sboroví přátelé,

v důsledku mimořádné současné situace v celém světě se letos poprvé fes� val IFAS, který nese ve 
svém názvu slovo „mezinárodní“, uskuteční bez účas�  zahraničních pěveckých sborů. Hudba a sborový 
zpěv zvlášť, však hovoří jazykem všech lidí světa, a tak bude znít i na letošním pardubickém fes� va-
lu, který organizační výbor připravil se stejnou pečlivos�  a láskou jako předchozí mezinárodní fes� valy.

Velké uznání patří i všem stálým podporovatelům, kteří zůstali i přes nečekané komplikace našemu fes-
� valu věrní. Všem účastníkům i posluchačům přeji příjemně prožité dny, plné krásné sborové hudby 
a nezapomenutelné fes� valové atmosféry.
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Doc. Ing. VLASTISLAV NOVÁK 
Vlas� slav Novák (1931–2018) Od roku 1980 byl profesorem dirigování 
a sborového zpěvu na pardubické konzervatoři, kde vychoval řadu zná-
mých dirigentů a sbormistrů, kteří nyní působí jak na domácí scéně, tak 
i v zahraničí. Vedl jako lektor mnoho dirigentských a sbormistrovských 
seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, 
Řecku, Americe a Japonsku. Byl zván do mezinárodních porot světových 
sborových soutěží. V roce 1968 založil v Pardubicích tradici Mezinárod-
ních fes� valů akademických sborů „IFAS”, v roce 1969 Fes� val dětských 
a mládežnických sborů a v roce 1999 Fes� val a soutěž Bohuslava Mar� -
nů. Byl oceněn nejvyššími dirigentskými cenami České republiky - cena 
Bedřicha Smetany a Fran� ška Lýska. V únoru 2008 byl jmenován za Čes-
kou republiku členem mezinárodní organizace „Choir Olympic Council”. 
V roce 2008 mu byl udělen � tul „Čestný prezident IFAS”. Počátkem květ-
na 2018 měl převzít vysoké krajské ocenění – Cenu za celoživotní přínos 

k rozvoji hudebních ak� vit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji. 16. dubna 2018  nás navždy 
opus� l, a stále nám chybí.

PETER FREESTONE 
Peter Freestone se narodil v anglickém hrabství Surrey, 8. ledna 1955. 
V šes�  letech ho rodiče dali studovat na chlapeckou internátní školu 
Lushington Hall v Jižní Indii. Po pě�  letech se vrací do Anglie a po dostu-
dování v roce 1973 začíná v Londýně pracovat jako pomocník v obchodě 
se smíšeným zbožím. Jeho kariéra se rozvíjí a zakrátko se stává nejmlad-
ším obchodním managerem svého oboru v celé metropoli. 
Rok 1975 ale znamená pro Petera obrat jiným směrem, na částečný úva-
zek začíná působit v Královské Opeře v Londýně. Později už vede oddělení 
kostýmů Královského baletu, kde v roce 1979 v podstatě náhodou potkává 
Freddieho Mercuryho, který zde vystupuje na charita� vním představení. 
Již dva týdny poté Peter začíná pracovat pro skupinu Queen. Od toho dne 
se datuje přátelství Freddieho a Petera, který se o rok později stává i Mer-
curyho osobním tajemníkem a po jeho boku zůstává den co den až do jeho 
smr�  v listopadu 1991.

Poté pracuje jako ošetřovatel v nemocnici pečující o lidi s AIDS, provozuje hotel a vyvíjí mnoho dalších 
podnikatelských ak� vit. Je autorem dvou knih o Freddiem, jež byly přeloženy do mnoha jazyků a staly se 
bestsellery. Před několika lety se přestěhoval do České republiky, o níž hrdě prohlašuje, že právě ona je 
jeho domovem, nikoli Anglie. Většinu roku tráví ovšem na cestách. Je významným členem Hudební spo-
lečnos�  města Montreux, dějiště světoznámého hudebního fes� valu, hudebním kri� kem britského Ope-
ra magazine, respektovaného periodika, pro nějž recenzuje operní inscenace uváděné v kon� nentální 
Evropě a neúnavným bojovníkem pro�  AIDS (zejména pro nadaci Mercury Phoenix Trust). Se zbývajícími 
členy skupiny Queen je stále v kontaktu. Petr se podílí na činnos�  baletu a divadel po celé České repub-
lice. Je zapojen také do projektu TFA, v jehož rámci cestuje po světě a hovoří se studenty o nebezpečí 
nemoci HIV/AIDS. Tak se mu podařilo ovlivnit již více než 7000 studentů.
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PhDr. Jan Pirner 
Studoval na PedF UK obor český jazyk a literatura a hudební výchova 
(2002–08) a na FF UK paralelně muzikologii (2003–06). Působil jako 
ředitel Pražského komorního sboru (2010–15), se kterým procesto-
val většinu Evropy, Japonsko, Macao a Libanon a opakovaně navš� vil 
významné hudební fes� valy (Rossini Opera Fes� val, Wexford Fes� val 
Opera ad.). V letech 2012–18 byl zaměstnán v Kabinetu hudební his-
torie Etnologického ústavu AV ČR jako redaktor vědeckého časopisu 
Hudební věda, podílel se zde rovněž na dvořákovském bádání. Od roku 
2012 pracuje v NIPOS jako správce hudební knihovny, editor sborové 
edice Polyhymnia Bohemica a od 2019 také jako odborný pracovník 
pro sborový zpěv dospělých. Hudbě se věnuje od dětských let, nejprve 
v chlapeckém sboru Pueri gaudentes, později jako člen či příležitostný 
host profesionálních sborů a komorních těles (Pražský fi lharmonický 

sbor, Pražský komorní sbor, Kühnův smíšený sbor ad.). Od roku 2012 je sbormistrem dětského pěvec-
kého sboru Radost Praha, s nímž pravidelně soutěží a koncertuje doma i v zahraničí. Za svoji sbormis-
trovskou a organizační práci získal cenu pro nejlepšího sbormistra soutěžního fes� valu Kaunas Cantat 
v Litvě (2016), Ocenění Zastupitelstva Městské čás�  Praha 7 za zásluhy v oblas�  kultury (2016) a cenu 
„Sbormistr – junior“ (2016), národní ocenění udělované Unií českých pěveckých sborů.

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr 
V letech 1976 – 2013 působil na katedře hudební kultury Fakulty pe-
dagogické Západočeské univerzity v Plzni, v roce 1994 se habilitoval 
na Ostravské univerzitě a byl jmenován docentem pro obor Hudeb-
ní výchova se zaměřením na sbormistrovství. Pomohl akreditovat 
magisterský obor Sbormistrovství, v němž vychoval desítku ak� vních 
absolventů. Několik let pedagogicky působil na plzeňské konzervatoři. 
V letech 1979–1990 vedl sbor Česká píseň, v roce 1990 založil Novou 
Českou píseň, v jejímž čele stál do ledna 2018. Získal řadu předních 
umístění ve sborových soutěžích doma i v zahraničí, vydal 6 samostat-
ných CD, natočil v rozhlase desítky původních skladeb a úprav lidových 
písní, uskutečnil řadu zahraničních turné do mnoha zemí Evropy a do 
USA, vedl několik sborových ateliérů, je zván do porot mezinárodních 
i národních sborových soutěží. Získal pres� žní sbormistrovskou „Cenu 

Ferdinanda Vacha“ za rok 2005, v roce 2018 byl oceněn ministrem kultury medailí „Ar� s Bohemiae 
Amicis“ za šíření dobrého jména české kultury, Unie českých pěveckých sborů mu udělila „Cenu B. 
Smetany“. V letech 1994-2019 byl sbormistrem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde za tu dobu nastu-
doval více než 100 inscenací a řadu sborových koncertů. Založil a pět let vedl i Dětský operní sbor DJKT. 
Od roku 2007 je majitelem rukopisného archivu skladatele Zdeňka Lukáše.

Josef Surovík  
Josef Surovík (1975) je sbormistrem pěveckých sborů Can� ca lae� � a 
Zlín, celorepublikový sbor Moraviachor a Sonet Vse� n. Po studiu na kon-
zervatoři působil do roku 2004 jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava 
Mar� nů Zlín, kde založil dětský pěvecký sbor Can� ca. Se svými sbory 
získává přední umístění v domácích i mezinárodních soutěžích (Debre-
cen, Maaschmelen, Llangollen, Spi� al/Drau, Baden,Marktoberdorf), 
a také několik Grand Prix (Praha, IFAS Pardubice, Olomouc, Bra� slava, 
Žilina, Prijedor). Je lektorem sbormistrovských kurzů a porotcem mezi-
národních i národních sborových soutěží a je lektorem sbormistrovských 
kurzů. Za dobu svého působení získal Cenu Unie pěveckých sborů „Sbor-
mistr – junior“(2009), Cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem 
na FSU Jihlava (2012), Cenu za nejlepší dirigentský výkon na Mezinárod-
ním fes� valu adventní a vánoční hudby (Praha 2014), Ocenění primátora 

města Zlína (2014), Cenu za nejlepší dirigentský výkon na Mezinárodním fes� valu adventní a vánoční 
hudby (Bra� slava 2018). Národní ocenění Unie českých pěveckých sborů „Cena Ferdinanda Vacha „ 
(2019). Je členem odborné rady Nipos-Artama pro dětské sbory.
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ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL 
Antonín Dvořák Napadly písně v duši mou
Ukrajinská lidová Pline kaca

CHLAPECKÝ SBOR BONIFANTES PARDUBICE
John Rutt er Magnifi cat 1

MUŽSKÝ SBOR BONIFANTES PARDUBICE
Jonathan Quick Loch Lomond

POCTA BOHUSLAVU MARTINŮ
Bohuslav Marti nů Chceme my se, chceme

CHORUS OSTRAVA
Leoš Janáček Kačena divoká

ALIKVOTNÍ SBOR  SPEKTRUM PRAHA
Anonym, arr. Jan Staněk A na Zemi upokojení
Franz Xaver Biebl Ave Maria
Baird Hersey, arr. Jan Staněk Brahmacharya – Dharana

PŘESTÁVKA

AKADEMICKÝ PĚVECKÝ SBOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ 
TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

Erasmus Widmann  Wohlauf  Ihr Gäste
Ivan Hrušovský  Zahučali chladné vetry v doline
Peter Špilák Ara more, pašal ma!

CHORUS OSTRAVA
Zdeněk Lukáš Oj, oj, oj
Peter Špilák Kde si bola

DÍVČÍ SBOR ORIANA, ODĚSA, UKRAJINA
Ganna Gavriylecová Krokove koleso
Anatolij Kos–Anatolskij Bukovinski  večornici

AKADEMICKÝ LIDOVÝ SBOR UNIVERZITY V OSTROHU, UKRAJINA
Svatební tanec  Svatební chléb

Hymna Ukrajiny
An Irish Blessing 

PONDĚLÍ 4. ČERVENCE 2022

19:00 SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ BENEFIČNÍ KONCERT
„IFAS zpívá Ukrajině“, IFAS СПІВАЄ УКРАЇНІ
Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, Polabiny II

ÚTERÝ 5. ČERVENCE 2022

9:00 SOUTĚŽNÍ PROGRAM IFAS

17:00 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - kostel Nejsvětější Trojice, Sezemice
 (APS TUO Ostrava, Mládí Jablonec n. J., Chlapecký a mužský sbor Bonifantes Pardubice)

17:00 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - kostel Nanebevze�  Panny Marie, Česká Skalice
 (Chorus Ostrava, Alikvotní sbor Spektrum Praha)

STŘEDA 6. ČERVENCE 2022

10:00 DOPOLEDNÍ MATINÉ SBORŮ - Zámek Pardubice

14:00 IFASIÁDA - soutěž v netradičních sportovních disciplínách – kampus UPCE

19:00 PLES IFAS se SUPER STAR - DK Dukla - vstupné 100 Kč/účastníci zahajovacího   
 koncertu zdarma, hudba: FOXY JAM a Michal Voldán

ČESKÁ REPUBLIKA

AKADEMICKÝ PĚVECKÝ SBOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA 

ALIKVOTNÍ SBOR SPEKTRUM - PRAHA 

DÍVČÍ SBOR MLÁDÍ - JABLONEC NAD JIZEROU 

CHORUS OSTRAVA 

MUŽSKÝ SBOR BONIFANTES PARDUBICE

UKRAJINA

DÍVČÍ SBOR ORIANA  -  ODĚSA 

STUDENTSKÝ LIDOVÝ AKADEMICKÝ SBOR NÁRODNÍ UNIVERZITY AKADEMIE V OSTROHU
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Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále 
APS) vznikl v roce 2000 pod vedením Jana Mlčocha, svůj současný název používá toto 
komorní smíšené těleso od roku 2007. Od roku 2015 vede sbor Adam Sedlický. Sbor 
se objevuje každoročně na několika českých a zahraničních fes� valech, slyšet jej lze 
také na koncertech v Ostravě a okolí. Pěvecké seskupení získalo za dobu své existence 
řadu ocenění, nejnověji si do sbírky zařadilo 1. místo na Choralia Praha 2022 v katego-
rii komorní sbory a stalo se také absolutním vítězem celé soutěže. Na Interna� onaler 
Chorwe� bewerb 2019 Spi� al/Drau získal APS 2. místo v kategorii „lidová píseň“. Na 
Žilina Voce Magna 2018 vyhrál APS kategorii „smíšených dospělých komorních sborů“ 
a následně také Grand Prix celého fes� valu. Zvláštní ocenění za dirigentský výkon si 
odnesl i Adam Sedlický. Na Akademické Banské Bystrici 2017 sbor vyhrál kategorii 
„komorních sborů“, získal ocenění za nejlepší interpretaci povinné skladby a stal se 
absolutním vítězem celého fes� valu. Z mezinárodní soutěže 2017 ve Varně v Bulhar-
sku si APS odvezl 3. místo a speciální ocenění pro mladého dirigenta.

DIRIGENT

Adam Sedlický (*1991) je absolventem hry na klavír a dirigování 
na Konzervatoři v Žilině, v r. 2016 ukončil magisterské studium 
orchestrálního dirigování na Vysoké škole múzických umění 
v Bra� slavě a v r. 2021 získal doktorský � tul na Akademii umění 
v Bánské Bystrici. Od r. 2017 je dirigentem operního souboru 
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a od r. 2020 

taktéž dirigentem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu. Dále od r. 2015 
vede Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO, se kterým dosáhl několika cenných me-
zinárodních úspěchů. Za rok 
2018 mu byla UČPS udělena 
cena „Sbormistr – junior“.

AKADEMICKÝ PĚVECKÝ SBOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ 
- TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA

Soutěžní program pro kategorii

A3 - ženské sbory s povinnou skladbou
Erasmus Widmann (1572-1634) Wohlauf, Ihr Gäste
Miroslav Raichl (1930-1998) Amours
Bedřich Smetana (1842-1884) Přiletěly vlaštovičky
Damijan Močnik (*1967) Acclamati o
Sally K. Albrecht (*1954) Alleluia
Ivan Hrušovský (1927-2001) Zahučali chladné vetry v doline
Peter Špilák (*1979) Ara more, pašal ma!

BM - soutěž o Cenu Bohuslava Martinů
Bedřich Smetana (1842-1884) Má hvězda
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) Duo Seraphim
Bohuslav Marti nů (1890-1959) Mořena, Mořena
Zdeněk Lukáš (1928-2007) Věneček
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Alikvotní sbor Spektrum, působící na hudební scéně od roku 2003 pod vede-
ním sbormistra Jana Staňka, přináší do klasického sborového zpívání dosud pří-
liš neprobádaný rozměr – techniku alikvotního zpěvu. Mezi ostatními alikvot-
ními sbory je Spektrum unikátní právě � m, že spojuje klasický sborový zpěv
s alikvotním.
Sbor v červenci 2012 přivezl stříbrnou medaili z 28. Mezinárodní-
ho soutěžního fes� valu komorních sborů v Takarazuce, v Japonsku (28.
Takarazuka interna� onal chamber chorus contest). V roce 2013 se účastnil 
Evropské sborové olympiády European Choir Games v rakouském Grazu, odkud přivezl 
dvě stříbrné medaile.
Sbor Spektrum vlastními náklady natočil a vydal tři CD - demo „Zpráva z cesty“ 
(2005), CD Villarosa (2009) a Paian (2015). Sbor udržuje mezinárodní kontakty 
s mnoha alikvotními zpěváky a i s několika alikvotními sbory.

DIRIGENT

Jan Staněk původním vzděláním teore� cký fyzik, 25 let výuky 
matema� ky na Technické univerzitě v Liberci. Sbormistrovství 
vystudoval teprve později (ukončil 2002) na Pedagogické fakultě 
Karlovy univerzity. V roce 2007 uveden v publikaci Who is who 
in choral singing. Od r. 1993 Hostující sbormistr mnoha sborů ze-
jména v Jižním Tyrolsku, Švýcarsku, Německu a Rakousku, pravi-
delné semináře v Itálii a v Rakousku.

Naše velké poděkování patří uměleckému řediteli prof. PaedDr. Jiřímu 
Kolářovi za veškerou odbornou pomoc při přípravě fes� valu, Ing. Janu 
Vlčkovi a jeho spolupracovníkům za pomoc při pořádání krásných 
koncertů v České Skalici a Mgr. Ivaně Mejstříkové za fi nanční dar. 
Za pomoc při pořádání koncertu v Sezemicích děkujeme paní Marii 
Schillerové.

Soutěžní program pro kategorii

B2 - komorní smíšené sbory
Iván Eröd (1936-2019) Viva la Musica
Tereza Staňková (*1979) Kyrie
Vytautas Miškinis (*1954) Ubi Caritas
Baird Hersey, arr. Jan Staněk (*1949, *1952) Brahmacharya - Dharana
Håkan Parkman (1955-1988) Madrigal (Take, o take those lips away)
mold. lidová, arr. Szilvi Csernus (*1984) Zöld az Erdő

C1 - hudba jednoho stylu artifi ciální hudby
Doru Popovici (1932-2019) Amin
Arvo Pärt (*1935) Bogorodice Děvo, radujsa
Sergej Vasiljevič Rachmaninov (1873-1943) Bogorodice Děvo, radujsa
Baird Hersey, arr. Jan Staněk (*1949, *1952) Aparigraha
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) God be with you ti ll we meet again

ALIKVOTNÍ SBOR SPEKTRUM
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
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Pěvecký sbor Mládí pracuje při Základní umělecké škole v malém podhorském měs-
tečku – Jablonci nad Jizerou. Sborové zpívání zde má  dlouholetou tradici, sbor byl 
založen již v roce 1959. Od této doby se v něm vystřídaly celé generace zpěváků 
a zpěvaček.
V současnos�  Mládí navštěvuje 20 mladých a krásných děvčat ve věku od 12 do 28 
let. Mnohé z nich se věnují i sólovému zpěvu či hře na nějaký hudební nástroj.
Mezi kmenový repertoár patří především písně lidové v nejrůznějších úpravách, 
skladby duchovní i díla světových autorů. Sbor pravidelně koncertuje před domá-
cím publikem, účastní se různých soutěží či fes� valů. Hlavním posláním však nadále 
zůstává vést mladé lidi k hudbě, poznávání krásy harmonie tvořené lidským hlasem 
a v neposlední řadě rozdávání rados�  nejen posluchačům, ale i sami sobě.
Kdo zpívá, nemůže být špatným člověkem!!

DIRIGENT

Květa Kavánová (*1974) je absolventkou Střední pedagogic-
ké školy v Litomyšli a pedagožkou Základní umělecké školy 
v Jablonci nad Jizerou. Její Pěvecký sbor Mládí, který vznikl již 
v roce 1959, převzala po sbormistryni Janě Nedomlelové v roce 
2003 a vede jej úspěšně spolu s přípravným sborem Skřivánek 
a Komorním sborem Kalandra dosud. Za svůj největší sbormis-
trovský úspěch považuje to, že dě� , s nimiž začínala zpívat, s ní 
zpívají dodnes.

22

DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR MLÁDÍ
JABLONEC NAD JIZEROU, ČESKÁ REPUBLIKA

Soutěžní program pro kategorii

B3 - ženské sbory
John Leavitt  (*1956) Festi val Sanctus
Josef Suk (1874-1935) Žal (Deset zpěvů pro ženský sbor)
Josef Suk (1874-1935) Divná voda (Deset zpěvů pro ženský sbor)
Ivan Hrušovský (1927-2001) Zahučali chladné vetry
Tradic. Lat. Amer. Arr Franz Herzog (*1962) Un poquito cantas

D2 - folklor vlastního národa
Milan Uherek (1925-2012) Po dolině ti chý větr povívá
Jaroslav Herden (1931-2010) Bude večer
Zdeněk Lukáš (1928-2007) Zpívala bych, zpívala
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CHORUS OSTRAVA
OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA

Soutěžní program pro kategorii

D1 - folklor
Zdeněk Lukáš (1928-2007) Oj, oj, oj

lidová, úpr. Jiří Pospíšil (*1946) Dvě rekrutské písně

Peter Špilák (*1979) Kde si bola

BM - soutěž o Cenu Bohuslava Martinů
Claudio Monteverdi (1567-1643) Sfogava con le stelle

Leoš Janáček (1854-1928) Kačena divoká

Bohuslav Marti nů (1890-1959) Chceme my se chceme

Eric Whitacre (*1970) Sleep

Smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava působí od roku 2008 při Ekonomické fakultě 
VŠB - Technické univerzitě Ostrava, jeho zakladateli byli pan profesor Lumír Pivovarský 
se svým bývalým studentem Dr. Janem Mlčochem. Sbor patří v současnos�  k největ-
ším sborovým tělesům v České republice. Za dobu svého působení se ukázal v tom 
nejlepším světle nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Zúčastnil se mezinárodních sou-
těží a fes� valů v Polsku, Rusku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Singapuru, Rakousku 
a Itálii, kde se umís� l na předních příčkách. Mezi největší úspěchy patří absolutní ví-
tězství v Gdańsku v roce 2014 a 1. místo na mezinárodním fes� valu „Zlatna vila“ v Pri-
jedoru v Bosně a Hercegovině. Léto roku 2017 vyvrcholilo oceněním 3 zlatých pásem 
a absolutním vítězstvím na mezinárodním soutěžním fes� valu „Orientale Concentus“ 
v Singapuru. Na mezinárodním soutěžním fes� valu „Varsovia Cantat“ v polské Varšavě 
sbor získal 1. místo v kategorii smíšených sborů a stal se absolutním vítězem fes� valu. 
V roce 2018 byl oceněn Unií českých pěveckých sborů � tulem „Sbor roku 2017“. K 
nejčerstvějším úspěchům sboru patří zlaté pásmo ze sborového fes� valu Musica Or-
bis Gloria Praha 2021. Chorus Ostrava spolupracuje s Janáčkovou fi lharmonií Ostrava, 
Komorním orchestrem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Moravskoslezskou Sinfo-
nie� ou a Filharmonií Bohuslava Mar� nů ve Zlíně. Repertoár sboru zahrnuje téměř 
všechny žánry sborového zpěvu od vokální polyfonie přes spirituály a úpravy lidových 
písní až k dílům současných autorů.

DIRIGENT

Mgr. Petra Rašíková - v roce 2005 absolvovala Pedagogickou fa-
kultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova pro tře�  stupeň 
vzdělávání a sbormistrovství pod vedením profesora Lumíra Pivo-
varského. Sbormistrovskou průpravu získala ve Sborovém studiu 
Permoník, Vysokoškolském pěveckém sboru Ostravské univerzity 
a v Ostravských učitelkách. Od roku 2001 je uměleckou vedoucí a 
dirigentkou smíšeného pěveckého sboru Artep, který působí na 

Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové, se kterým dosahuje nemalých úspěchů v 
tuzemsku i v zahraničí (Švýcarsko, Itálie, Polsko, Slovensko, Mexiko). Od září 2013 je 
uměleckou vedoucí a sbormistryní smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava při 
Ekonomické fakultě VŠB-TUO. V současnos�  také působí na ZUŠ V. Petrželky v Ostra-
vě-Hrabůvce, kde vyučuje sólový a sborový zpěv. Mezi její největší osobní úspěchy pa-
tří zlaté pásmo ze sbormistrovské soutěže pedagogických fakult v Praze v roce 2002, 
je rovněž držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon a hlasovou kul-
turu. V roce 2010 jí Unie českých pěveckých sborů udělila cenu „Sbormistr – junior“. 
Je členkou odborné rady pro středoškolský sborový zpěv Nipos Artama Praha a jako 
porotkyně zasedá v krajských i celostátních soutěžích.
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MUŽSKÝ SBOR BONIFANTES
PARDUBICE, ČESKÁ REPUBLIKA

Soutěžní program pro kategorii

B4 - mužské sbory
Rolf Lukowsky (1926-2021) Sine musica nulla vita
Randall Thompson (1899-1984) Aleluia
Jonathan Quick (*1970) Loch Lomond
Bohuslav Marti nů (1890-1959) Petrklíč – 1

C1 - hudba jednoho stylu artifi ciální hudby
Marti n Kudrna (*1992) Libera me (světová premiéra) 
Rudi Tas (*1957) Pacem
Veljo Tormis (1930-2017) Kaksikühendus

Chlapecký a mužský sbor BONIFANTES byl založen v roce 1999. Mužská složka je 
přirozeným vyústěním práce s chlapci. V mužském sboru zpívají jinoši a mladí muži, 
absolven�  chlapeckého sboru. Mužský sbor má za sebou řadu samostatných kon-
certů, ve spolupráci s bývalým Královéhradeckým mužským sborem i několik kon-
certních turné a natočených CD. Zpěváci Mužského sboru BONIFANTES jsou součas-
ně studenty Základní umělecké školy BONIFANTES.

DIRIGENT

Jan Míšek (*1976) své první sbormistrovské zkušenos�  získal 
vedením přípravných oddělení Boni pueri. Jeho profesory diri-
gování byli prof. Jiří Skopal (Univerzita Hradec Králové) a doc. 
Vlas� slav Novák (Konzervatoř Pardubice). Je absolventem ně-
kolika mistrovských dirigentských kurzů (prof. Gert Frischmuth, 
Gábor Hollerung, prof. Friedrich Krell, Robert Sund, prof. Jerry 
Jordan, Petr Vronský) a Bachakademie Stu� gart pod vedením 
prof. Helmutha Rillinga.

VÝROBA A PRODEJ PERNÍKU
Pernik Po - Ne ul. J. Palacha 571

tel.: 608 467 472
cukrárna - kavárna tel.: 466 261 167
ul. Věry Junkové 306, PARDUBICE
E-mail: pernikjanos@seznam.cz

www.pernikjanos.cz
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DÍVČÍ SBOR ORIANA CENTRA UKRAJINSKÉ
KULTURY V ODĚSE

ODĚSA, UKRAJINA

ORIANA je neprofesionální dívčí pěvecký sbor, který vznikl v roce 2008. Svou činnost 
realizuje s podporou Ukrajinského kulturního střediska v Oděse. Jeho repertoár obsa-
huje skladby folklorní, klasická sborová díla i hudbu duchovní. Posláním sboru je oži-
vování a udržování bohatých ukrajinských tradic sborového zpěvu. Dívčí sbor ORIANA 
uspořádal od svého založení již více než 35 koncertů. Je mnohonásobným laureátem 
mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží a fes� valů konaných na 
Ukrajině, v Itálii, Francii, Makedonii, Polsku aj..

Galina Špaková Larysa BaščukováOksana Denysiuková

STUDENTSKÝ LIDOVÝ AKADEMICKÝ SBOR
NÁRODNÍ UNIVERZITA, AKADEMIE V OSTROHU-

OSTROH, UKRAJINA

Studentský lidový akademický sbor Národní 
univerzity, Akademie v Ostrohu vznikl v roce 
1995. Tvoří jej studen�  různých kateder Akade-
mie v Ostrohu, kteří nemají předchozí hudební 
průpravu, a univerzitní pedagogové. Sbor získal 
diplomy na těchto fes� valech: 4. Mezinárodní 
fes� val dechové hudby (Rivne, Ukrajina, 1997); 1. 
Mezinárodní studentský sborový fes� val (Vilnius, 
Litva, 1998); Fes� val sborového zpěvu Mriya (Lvov, 
2002); 2. a 3. Mezinárodní mládežnický fes� val 
duchovní hudby Ave Maria (Kremenets, 2007 a 
2008); Mezinárodní fes� val Night Before Ivana Ku-
pala (Przemysl, Polsko, 2007 a 2009). Současný re-
pertoár sboru obsahuje duchovní hudbu, úpravy 
ukrajinských lidových písní, sbory na slova Tarase 
Ševčenka, vánoční koledy a spirituály.
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Od roku 2002 pořadatelé festivalu nejlepšímu sboru udělují cenu GRAND PRIX IFAS.
2002
Česká republika, Brno „GAUDEMUS“ PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY

2004
Polsko, Gliwice „AZM“ APS SLEZSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ
2006
Austrálie, Brisbane  „SO-LA VOCE“ KOMORNÍ SBOR UNIVERZITY V QUEENSLANDU

2008
Polsko, Gdaňsk SBOR GDAŇSKÉ UNIVERZITY

2010
Česká republika, Brno PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY

2012
Rusko, Jekatěrinburg  AKADEMICKÝ STUDENTSKÝ SBOR 
 URALSKÉ FEDERÁLNÍ UNIVERZITY B. N. JELCINA 

2014
Česká republika, Zlín KOMORNÍ SBOR „CANTICA LAETITIA“ ZLÍN

2016
Nový Zéland, Wellington NOVOZÉLANDSKÝ MLÁDEŽNICKÝ SBOR „NZYC“               

2018
Polsko, Varšava PĚVECKÝ SBOR VARŠAVSKÉ UNIVERZITY

BROŽURU VYTISKLO POLYGRAFICKÉ STŘEDISKO UNIVERZITY PARDUBICE


