
VOX NYMBURGENSIS slaví 30. výročí slavnostním koncertem  

S FILHARMONIÍ HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Bylo by asi zajímavé zjistit, kolik procent „nymburáků“ ví o tom, že v jejich městě už 30 let existuje 

reprezentativní pěvecký sbor jménem Vox nymburgensis, tedy „hlas nymburských“. Vhledem k tomu, 

že ono procento bude zřejmě dost malé, bohužel, snad se i tímto textem podaří alespoň o něco je navýšit. 

A setkat se brzy – s mnohými poprvé – tváří v tvář. 

 

Ano, vězte, že během 30 let, v nichž Voxem prošly už téměř dvě stovky zpěváků, sbor vycestoval do 

bezmála dvou desítek zemí v Evropě a Jižní Americe, odzpíval na 600 koncertů a přivezl několik cen 

z prestižních soutěží. Však má také v čele vynikajícího sbormistra, dirigenta, zpěváka a cimbalistu 

MgA. Jana Mikuška, a to už téměř 20 let! 

    

Sezóna 2018/2019 tedy znamená pro sbor Vox nymburgensis sezónu jubilejní. Představovali si tehdy 

před třiceti lety jeho zakladatelé, pan ing. Zdeněk Kopecký a paní PhDr. Jaroslava Modrochová, že 

se  jejich dítě dožije tak vysokého věku? Pravděpodobně o tom vůbec nepřemýšleli. Jako správní rodiče 

se soustředili na výchovu. Vždy měli na mysli energii společného úsilí. Zdeněk Kopecký, dlouholetý 

prezident sboru, kdysi napsal: „Vox není „něco“, Vox jsem já a ty... a konečně MY. Hlasy, které by třeba 

po většině svou kvalitou odborníka moc nezaujaly, vytvoří ve dvaceti nový fenomén a novou kvalitu, nad 

níž tentýž odborník žasne. A  člověk cítí, že se dotýká něčeho velikého. Něčeho, co ho přesahuje."  

 

Atmosféra ve sboru časem přilákala zpěváky i ze vzdálenějších míst. Vox je tedy dnes již hlasem nejen 

nymburských, ale i pražských, kolínských, lyských, poděbradských, novopackých či říčanských. Už 

dlouho není sborem komorním, protože počet jeho členů je aktuálně 32. Stále přibývají, díky Bohu. 

 

Jako v každém silném vztahu, i ve Voxu se krásné chvíle střídají s těmi vypjatějšími. Byly doby, kdy 

bylo zpěváků jen 15. Ale největší nejistotu sbor zažil poté, kdy oba jeho duchovní rádci krátce po sobě 

v roce 2016 odešli na věčný odpočinek. Nastalá krize ovšem Voxu pomohla ujasnit si, že lidem v něm 

je spolu dobře, společné úsilí je obohacuje a rozhodně chtějí pokračovat. Moc bychom si přáli předávat 

tento pocit i při našich vystoupeních. 

 

Slavnostní koncert je velkým poděkováním: městu Nymburk a zřizovateli sboru - Nymburskému 

kulturnímu centru, zakladatelům Voxu, našim milým sbormistrům, všem, kdo zanechali v jeho historii 

svou stopu - a hlavně vám, posluchačům, kteří dáváte našemu snažení smysl. 

Srdečně vás proto zveme na slavnostní koncert do chrámu sv. Jiljí v pondělí 17. června 2019 v 19 

hodin. Na programu je moteto velkého nymburského rodáka B. M. Černohorského, světová premiéra 

skladby Los Angeles psané pro Vox jejím předešlým sbormistrem, skladatelem Janem Krejčíkem, 

česká premiéra skladby The Prayer slavného estonského skladatele Peterise Vaskse a ve finále 

mohutné Te Deum Antonína Dvořáka. Vox nymburgensis a Filharmonii Hradec Králové povede Jan 

Mikušek. Prožijte s námi nezapomenutelný večer. 

    Za Vox Martina Vavřincová, tajemnice,  

a Eva Hazdrová Kopecká, prezidentka sboru 

www.voxnbk.cz, www.facebook.com/voxnbk.cz  
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