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X. národní přehlídka sokolských pěveckých sborů, Boskovice 21. května 2022 
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• Ženský pěvecký sbor – Sokol Brno-Židenice 

Sbor vznikl v r. 1993 spojením zpěvaček ŽPS Krásnohorská a zpěvaček smíšeného sboru 
Sokola. V současné době má sbor 17 zpěvaček, vedoucí a dirigentkou je již přes 20 roků 
Mgr. Eva Holá. Repertoár obsahuje zejména úpravy lidových písní a úpravy skladeb pro 
ženský sbor naších i cizích autorů. V současné době zpíváme hlavně pro potěchu 
v domovech důchodců v Brně, při Vítání jara (Brno-Soběšice), při akcích v Sokole a 2x 
do roka pro veřejnost (jaro, Vánoce). Sbor se zúčastnil několika celostátních přehlídek 
sokolských sborů v Jihlavě i Boskovicích. 
 
Zazní: 
Pavel Jurkovič, Jaroslav Dostalík: Jarní píseň  
Jaroslava Luklová: Žezulička jarní  
Armin Kuab: Pampelišky  
Arkadij Filipenko: Veselý karneval  
Thomas Morley: Májový madrigal  
Wolfgang Amadeus Mozart: Píseň zvonečků  
Jaroslava Luklová: U nás doma (věnováno sboru k 25. výročí) 
 
 
Kontakt: sokolzidenice@volny.cz,  fiserova.bozp@volny.cz 
Web: http://sokolzidenice.cz/odbor-vsestrannosti/zensky-pevecky-sbor/ 
 

 

mailto:sokolzidenice@volny.cz
mailto:fiserova.bozp@volny.cz
http://sokolzidenice.cz/odbor-vsestrannosti/zensky-pevecky-sbor/
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• Mužský sbor Vlčnov – Sokol Vlčnov 

Vlčnov je malebná slovácká obec na úpatí Bílých Karpat, známá především Jízdou králů 
a jedinečností a originalitou svého kroje. Od nepaměti se ve Vlčnově také zpívalo a na 
tuto tradici se snaží už víc jak devatenáct let navázat i Mužský sbor Vlčnov. Současný 
sbor byl založen 12. března 2003 a na jeho pravidelných čtvrtečních zkouškách se schází 
až 20 členů. Za všechny ty roky vystoupil sbor více jak 330x na různých pódiích po České 
republice, ale i na Slovensku. Repertoárem jsou lidové písničky z celého Slovácka 
a hlavně z vlčnovského regionu. Sbormistrem je Petr Mikulec, jeho zástupcem Jan 
Moštěk, organizační záležitosti sboru má na starosti Otto Holeček, kroniku a sborové 
finance si hlídá Jiří Ulčík a internetové stránky vede Roman Zemek. Snahou sboru je 
udržet pro další generace lidovou píseň živou, bez úprav a uměleckých zásahů. 
 
Zazní: 
Lidové písničky z Vlčnova a blízkého okolí 
 
 
 
Kontakt: msvlcnov@seznam.cz, Ulcik.Jiri@seznam.cz 
Web: https://msvlcnov.estranky.cz/ 
Facebook: Mužský sbor Vlčnov 
https://www.facebook.com/Mužský-sbor-Vlčnov-1656594934609585 
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• Smíšený pěvecký sbor Foerster – Sokol Jihlava 

PS Foerster vznikl v roce 1927 jako mužský sbor. Jméno dostal po významném 
hudebním skladateli Josefu Bohuslavu Foersterovi, který k tomuto pojmenování sboru 
udělil sám souhlas. Sbor se přeměnil ve smíšený a ve vedení se vystřídalo několik 
dirigentů, z nichž nejvýznamnější byli Bohumil Bouda a Josef Mátl. Právě za Josefa Mátla 
dosáhl sbor největšího rozmachu. Účastnil se přehlídek a koncertů doma i v zahraničí. 
Po smrti Josefa Mátla se sbormistrem stal tehdejší vzdělavatel Sokola Jihlava Zdeněk 
Hromádka a od roku 1997 vede sbor současný sbormistr Pavel Brada. Od roku 2000 
působí sbor v Sokole Jihlava, pořádá pravidelně jarní koncert v červnu a vánoční koncert 
v prosinci. Dále se účastní přehlídek pěveckých sborů, pietních aktů a dalších akcí. 
 
Zazní: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluja 
František Šauer: Vlčí kopec 
Stanislav Jelínek: Pošlem ci mi milá psání 
  Keď já smutný pújdem 
  U Těšina bubny bijom 
Antonín Nosek: Pasení 
Josef Bohuslav Foerster: Lesní studánka 
Donald Moore: Holiday 
 
Kontakt: pavel.brada@atlas.cz 
Web: https://www.sokoljihlava.cz/oddily/foerster/ 
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• Marijánky – Sokol Vacenovice 
V roce 2003 se sešlo ke společnému zpěvu 7 žen z Vacenovic. Členky sboru spojilo 
nejenom jméno Marie (odtud název sboru Marijánky), ale i láska ke zpěvu, ke kráse 
lidového kroje a místním bohatým tradicím. Zvou ke společné prezentaci sbory z okolí 
na akci zvané Zpívajú sobě robky na Moravě. Vystupují v krojích, který si samy udržují 
a hlavní náplní jejich vystoupení je zpěv lidových písní celého Moravského Slovácka, 
hlavně jihokyjovského regionu. Jejich heslem je: „Zpíváme od srdce, zadarmo, bez not, 
pro uši i pro duši!“ 
 
Zazní: 
Zpíváme lidové písně z jihokyjovského regionu (případně z jiných oblastí Moravy)  
Kdo by vás mládenci nemilovál  
U Dunaja stála  
Uvázala žena muža  
Zasela sem marijánku  
Má stará mamulko  
Dúbravěnko zelená 
 
 
 

Kontakt: vacenovice@centrum.cz,  rihakova.m@email.cz 
Web: https://www.vacenovice.cz/organizace-1/zensky-sbor-marijanky 
 

 

mailto:vacenovice@centrum.cz
mailto:rihakova.m@email.cz
https://www.vacenovice.cz/organizace-1/zensky-sbor-marijanky
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• Phurore/Raňija – Sokol Kampa 

Sbor společně zpívá 13 let, od roku 2019 s novým kapelníkem, skladatelem, kytaristou 
a aranžérem v jedné osobě Janem (Jéňou) Duždou ze slavné hudební rodiny Duždů 
z Rokycan. Repertoár se skládá z původní autorské tvorby kapelníka. Jeho skladby se 
inspirují jazzem, latinem, flamenkem a romskou hudbou. V repertoáru čerpáme také 
z tradiční romské muziky, která má kořeny v Evropě i na Východě, jakož i na Ukrajině. 
Písně jsou rytmické a harmonické zároveň. Texty čerpají stejnou měrou z romské i české 
kultury, nechybí písně o lásce, štěstí, radosti, ale i bolesti, zármutku či hledání sama 
sebe. Možná se posluchač bude cítit ošizen, že romským textům nerozumí, není však 
potřeba za každou cenu textům rozumět, nejdůležitější je nechat na sebe tuto muziku 
působit. Kapelník: Jan (Jéňa) Dužda, sbor: Veronika Jeřábková, Jindra Růžičková, Jana 
Zichová, Naděžda Schelzig Marková, Lucie Raková, Marcela Joy Koucunová, Andrea 
Roselli. 
 
Zazní: 
2x tradiční romský čardáš: Andro Verdan, Duj Duj Duj  
romská tradiční píseň: Račaha / autor neznámý 
3x Jan Dužda: Devloreha, So kamehas, Savore jilestar  (změna možná) 
 
Kontakt: naschelma@gmail.com 
Web: https://t-j-sokol-kampa.estranky.cz/clanky/umelecke-soubory/ranija/ 
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• Ženský pěvecký sbor Píseň – Sokol Jedovnice 

ŽPS Píseň byl založen v roce 1980 při kulturním středisku městyse Jedovnice. Od roku 
1991 je sbor součástí místní sokolské jednoty. První sbormistryní byla Magdalena 
Javorská a vedla sbor neuvěřitelných 40 let. Vychovala si své nástupkyně, takže dnes se 
ve vedení střídají Kateřina Javorská, Iveta Moťková a Kateřina Veselá. Žánrové zaměření 
sboru je široké, od lidových písní ve vícehlasých sborových úpravách přes klasiku až po 
populární muzikálové kousky, ale i duchovní skladby z nejrůznějších období, spirituály 
a díla soudobých skladatelů českých i světových. Píseň pravidelně vystupuje 
v Jedovnicích a okolí, účastní se festivalů a přehlídek. Sbor účinkoval také při 
slavnostním zahájení několika sokolských sletů v Praze. A kromě zpívání na pódiích 
českých a moravských se během dlouhé historie sboru zpěvačky podívaly i do mnoha 
evropských zemí. 
 
Zazní: 
František Kmoch: sokolský pochod Lví silou Spějme dál? 
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy (Dyby byla kosa nabróšená, Prsten) 
arr. Ejvind Dengts: Can´t Help Falling in Love 
Lauren Daigle: You Say 
Jiří Laburda: 10 moravských lidových písní (výběr 3 skladby) 
 

Kontakt: sokoljedovnice@centrum.cz Facebook: Ženský pěvecký sbor Píseň 
https://www.facebook.com/Ženský-pěvecký-sbor-Píseň-Jedovnice-372773796167362 
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• Gaudium Praha – Sokol Královské Vinohrady 

Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha byl založen v roce 1988 sbormistry Vladislavem 
a Zdenou Součkovými. Základem sboru se staly zejména bývalé členky dětského 
pěveckého sboru Radost Praha, které odrostly dětským střevíčkům. Doplnili je další 
nadšenci sborového zpívání z řad jejich rodičů, ale i ti, které sem přivedlo jejich 
muzikantské srdce. Nyní se počet členů pohybuje mezi 55–60. Systematickou prací bylo 
postupně nastudováno přes 300 skladeb nejrůznějších žánrů od děl duchovních 
a klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné autory. V repertoáru 
Gaudia jsou též standardní skladby klasické sborové tvorby, černošské spirituály, jakož 
i vícehlasé úpravy lidových písní, pocházející z pera našich i zahraničních autorů. Sbor 
Gaudium pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR. Zpíval v Anglii, Belgii, 
Francii, Itálii, Německu, Norsku a Polsku. 
 
Zazní: 
Charles Gounod: Kyrie 
Antonín Dvořák: Vyběhla bříza běličká 
Eugen Suchoň: Aká si mi krásna 
František Kmoch: Lví silou 
Leonard Cohen: Halleluja 
Lidová: Chodila Maryška 
 
Kontakt: vlad.soucek@volny.cz Web: http://www.gaudiumpraha.org/ 
 

 

mailto:vlad.soucek@volny.cz
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