
     „Nikdy nebyla nouze o repertoár. Vždy jen o čas“.   

Ing. Zdeněk Kopecký      

Vážení, 

ještě jednou vřelé přivítání v nové sezóně a prosba hned v jejím úvodu: vytrvejte. Čeká nás 

hodně náročné práce, která směřuje k důstojným oslavám 30 let trvání našeho úžasného 

společenství. 

Kromě řady samostatných koncertů by měla mít nadcházející sezóna (minimálně) dva vrcholy: 

prosincový koncert se souborem Musica Florea v Lysé (s Charpentierovou Messe de Minuit a 

Händelovým Mesiášem), v termínu téměř na den přesně 30 let od prvního veřejného 

vystoupení Voxu nymburgensis (5. 12. 1988). Druhým vrcholem bude oslavný koncert letní, 

na němž se (zatím neznámým) symfonickým orchestrem pod taktovkou Jana Mikuška 

provedeme v Nymburce mj. Te Deum Antonína Dvořáka.                                                                                                    

Protože Vox během těch 30 let dosáhl výtečné pěvecké úrovně, a dokazuje ji každým dalším 

veřejným vystoupením, prosím vás všechny a každého zvlášť: věnujte společnému úsilí svůj 

čas, choďte na každou zkoušku, zkuste v rámci možností domácí přípravu (třeba jen poslech 

nahrávek). Jsem si jistá, že odměnou nám bude mimořádný zážitek. Nám i posluchačům. 

Za ono ocenění (Lva), kterého se nám dostává, vděčíme nejen otcům/matkám zakladatelům, 

prvním členům, přes všechny, kdo za ty tři desítky let Voxem prošli, až k vám, kteří jej 

formujete dnes. Veliké díky všem, Honzovi, a Deo gratias taktéž.    EHK 

A teď už prakticky termíny a plány září-prosinec: 

 
11. 10. Čt Koncert v Domě Antonína Dvořáka ve ZLONICÍCH, 18:00 
  (sraz na místě 16:45, zkouška začíná v 17:00) 
 
12. 10. Pá Koncert v zámku LEŠANY (Lešany u Benešova), 19:00 
  (sraz na místě 17:45, zkouška od 18:00) 
 
28. 10. Ne Celodenní soustředění sboru, Nymburk, 10-17 hodin (pauza na oběd) 
   
29. 10. Po Vox přebírá vyznamenání Nymburský lev 1. třídy, Hálkovo divadlo v Nymburce, 

18:30. Poté představení Divadla Rokoko, následně malý koncert Voxu 

13. 11. Út Koncert v Břevnovském klášteře, Tereziánský sál, napůl s duem 

Beautiful Strings, 19:00 

17.-18. 11. So+Ne  Dvoudenní soustředění, místo v jednání 

2. 12. Ne Slavnostní koncert Voxu a souboru Musica Florea, Lysá n. Labem                                                                              
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