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„Dokud se zpívá, ještě se neumřelo…“ 

   J. Nohavica  

Vážení, 

srdečný pozdrav do nejisté doby posílám a věřím, že ta naše jistota - radost ze společného 

zpěvu sdíleného s posluchači – nám dlouho vydrží a neohrozí ji nic a nikdo. 

S přicházejícím jarem se nám rýsují důležité akce, o nichž bych Vás ráda informovala i touto 

cestou. Rovnodennost v Sedlecké katedrále je unikátní každoroční akcí Kutné Hory, na níž se 

prý v posledních letech průměrně scházelo 500-600 posluchačů (!). Každý rok průchod prvního 

jarního slunečního paprsku Santiniho katedrálou doprovází živá hudba, díky úsilí Martiny 

Vavřincové jí letos budeme právě my ( https://www.sedlec.info/udalost/77/). Prostor je vzácně 

překrásný (https://www.sedlec.info/katedrala/), ale má také vzácnou nevýhodu: dozvuk je zde 

údajně 9,7 vteřin (!), což prý katedrále vyneslo přední místo v žebříčku deseti chrámů světa, 

v nichž se nejhůře zpívá. Nebojme se! Rozhodně to bude magický zážitek a navíc se na něj 

připravíme: zkouška 8. března se uskuteční právě tam. Sejdeme se v Kutné Hoře – Sedleci v 

18:00 hodin (kdy v chrámu končí mše svatá) před hlavním vchodem.  

Na jaře by mělo proběhnout soustředění, a to v termínu 29.4.-1.5. (lásky čas!). Místo 

upřesníme, prosím, předběžně si tento termín vyblokujte ve svých nabitých diářích. 

Ve čtvrtek 12. května dorazí do Prahy francouzský sbor Choeur Montansier z Versailles i se 

svým sbormistrem Janem Krejčíkem. Je to malý sbor, zpěváků je asi 16, někteří přijedou se 

svými protějšky, celkem se vejdou do 25 lidí. V pátek 13. května bychom s nimi zazpívali 

koncert v Praze (čas a místo upřesníme), v sobotu 14. května bychom společně zpívali 

v Nymburce v chrámu sv. Jiljí (v rámci Festivalu BMČ). Vzhledem k tomu, že to je sbor, s nímž 

nás čeká na podzim výměna (my do Versailles), moc prosím vás všechny, abyste se co nejvíce 

zapojili do společných aktivit (bude procházka Prahou i Nymburkem, exkurze do pivovaru), ale 

hlavně počítali se společným posezením po sobotním koncertě. Na nás také bude po koncertě 

sbor pohostit českými specialitami (pravděpodobně v naší zkušebně). V neděli zřejmě zpívání 

při mši sv. (Nymburk) a mávání při odjezdu našich nových (a starých) přátel. Uvažované 

termíny pro Francii jsou zatím +- 6.- 9. října nebo 3. - 6. listopadu 2022. 

Dalších koncertů se „cestou časem“ může ještě narodit dost, průběžně budu plány aktualizovat. 

Snad se nebudou měnit jako „situace na frontě“… 

   Držme se sami i navzájem a zpívejme, co to dá, všemu a všem navzdory. 

           Eva 

 

 

                    

 

 

 

Vox Nymburgensis  
 

 

https://www.sedlec.info/katedrala/


Akce: 

8. 3. v 18:00  Zkouška v katedrále Sedlec, Kutná Hora 

20. 3. v 17:00 Rovnodennost v katedrále Sedlec, čas zkoušky upřesníme 

29.4. – 1.5.  Víkendové soustředění Voxu, místo v jednání 

13. 5.    Koncert v Praze se sborem Choeur Montansier, bude upřesněno 

14. 5. v 19:00 Koncert v Nymburce v rámci B. M. Černohorského 

 

Pár obrázků, které jsme s Honzou pořídili na obhlídce Sedlece: 

 



       

 

 

 

 


