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Informace k digitálnímu vydání kroniky.  

 

Ročníky kroniky od roku 1982 po rok 2014 byly zpracovány ručně. Tyto kroniky zpracovala členka boru 

Hana Prokopcová. Za její pečlivou práci ji patří velký dík.  

Od roku 2013 jsme začali pro výměnu interních informací sboru využívat prostředí Google+. Již při 

prvním záznamu informací jsme se rozhodli zpracovat zaznamenané informace do nově vydávané 

kroniky, která takto existuje v tištěné a současně v digitální podobě, uložená na našich webových 

stránkách. Pokud listujete touto kronikou na internetu, jsou zde k dispozici funkční odkazy. Díky těmto 

odkazům lze vyslechnout nahrávky z našich koncertů, či listovat širokou škálou archivu připojených 

fotografií. 

Firma Googl však od 2.dubna 2019 uzavře prostředí google+, z tohoto důvodu jsme pro výměnu 

interních informací začali od ledna 2019 využívat prostředí facebooku, kde jsme pro tento účel založili 

uzavřenou komunitu. Od roku 2019 budeme tedy kroniku našeho sboru zpracovávat z prostředí 

facebooku. 

Závěrem sdělujeme, že ročníky kroniky 2013 a 2014 existují ve dvojím vyhotovení. Především je to ručně 

zpracovávaná kronika od Hany Prokopcové a následně je to tato digitální kronika. 

 

autoři kroniky od roku 2013 

Trutnov 9.3.2019 

Karel, Jan a Šťěpán Vojáčkovi 
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Seznam členů 

Sbormistr: Eva Slaninová 

Bobrová Monika Slaninová Eva 

Dewat Miroslav Slavíková Helena 

Dušánková Martina Slávišová Květoslava 

Fajstavrová Elena Strnadová Jana 

Fürbacherová Alena Svěcený Pavel 

Hálek Vítězslav Šebková Hana 

Halířová Dagmar Ševčíková Lucie 

Holubcová Ilona Šidláková Eva 

Chrastinová Martina Šopincová Helena 

Kasperová Lenka Vavřík Pavel 

Kejzlarová Jana Vitvarová Iva 

Kolbert Pavel Vlasáková Ivana 

Králová Zuzana Vojáček Jan 

Krhánková Květa Vojáček Štěpán 

Kubová Lada Vrběcká Jana 

Lábusová Jitka  

Machová Jitka  

Machová Květoslava  

Maixnerová Marcela 
Karolína 

 

Maliňák Bohumil  

Matoušek Vladimír  

Mazáč Jaroslav  

Milátová Dáša  

Nedomlelová Zdena  

Novotná Hana  

Oplt František  

Palátová Eva  

Pěnčíková Ludmila  

Penzéšová Jaroslava  

Petrů Jana  

Pleskačová Kateřina  

Prokopcová Hana  

Prouzová Štěpánka  

Přibilová Milena  

Radiměřská Bohumila  

Ročková Jaroslava  

Rousek Miloslav  

Rousková Viera  

Rozsévačová Marcela  

Sádovský Jiří  

Shrbená Alena  
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Vystoupení a koncerty 

 

25.5.2013 Jarní koncert Chotěvice - kulturní dům 

22.5.2013 Jarní koncert Síň Bohuslava Martinů Trutnov 

1.6.2013 Vystoupení na setkání pěveckých borů Foerstrova Osenice 

3.6.2013 Noc kostelů Trutnov kostel Narození Panny Marie 

9.6.2013 Jarní koncert v Husově sboru Církve Československé Husitské 

19.10.2013 Festival Polsko Beati Cantore  Szczawno 

26.10.2013 Koncert Oslava k 95. výročí vzniku Československé republiky - Malé Svatoňovice 

23.11.2013 Slavnost svaté Kateřiny Zlatá Olešnice 

9.12.2013 Adventní koncert - Domov pro seniory  Trutnov , R. Frimla 

14.12.2013 Adventní koncert Chotěvice 

16.12.2013 Adventní koncert Síň Bohuslava Martinů Trutnov 

29.12.2013 Vánoční koncert v Horním Maršově  

 Celkový počet koncertů  12 

 

Významnější události během roku 

 

Návrh loga Chorea Corcontica 15.3.2013  

Zahájení provozu nových webových stránek sboru 20.1.2013 webmastr Karel Vojáček 

Zahájení internetové kavárny s povídáním členů sboru 9.3.2013  

 

  

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F0741031.xlsx%23RANGE!_Toc1680672
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F0741031.xlsx%23RANGE!_Toc1680673
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Seznam písní zařazených do knihovny sboru k danému roku 

 

Píseň 

Rok zařazení 
do kdnihovny 
ChC 

Prší prší SATB  2013 

Adeste fideles SATB  2013 

Adresát neznámý SATB  2013 

Aká si mi krásná SATB  2013 

Aku som si SATB  2013 

Alleluia Jan Křtitel Vaňhal SATB  2013 

Anděl Gabriel SATB  2013 

Ave Maria_Douša SATB  2013 

Ave Maria_Rachmaninov SATB  2013 

Až se v ráji sejdem SATB  2013 

Beatles SATB  2013 

Bejvávalo SATB  2013 

Betlémská noc SATB  2013 

Běží voda běží SATB  2013 

Bodaj by vás SATB  2013 

Bogorodica Devo SATB  2013 

Bongo bongo SATB  2013 

Bratři já sem slyšel  2013 

Can-Can SATB  2013 

Can't help folling in love SATB  2013 

Contraponto bestiale alla mente SATB  2013 

Což se mně má milá hezká zdáš SATB  2013 

Dávná píseň SATB  2013 

Dávno dávno vím SATB  2013 

Der Frohe Wandersmann SATB  2013 

Durch feld und buchenhallen SATB  2013 

Ej vandrovali hudci SATB  2013 

Every Breath You Take SATB  2013 

Ezop a brabenec SATB  2013 

Florebat olim studium SATB  2013 

Florebat olim studium SATB 2013 2013 

Gloria_Douša SATB  2013 

Goodnight sweetheart SATB  2013 

Halleluja kánon SATB  2013 

Hallo django SATB  2013 

Hava nagila SATB  2013 

Hory doly SATB  2013 

Hruška SATB  2013 

Chuť snů SATB  2013 

Chvalme Zem SATB  2013 

Ja mám koně STAB  2013 

Jede sedlák do mlejna SATB  2013 

Juš sie zmierscha SATB  2013 
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Kánony kukaččí a jiné SATB  2013 

Kánony Taize SATB  2013 

Když si člověk zpívá SATB  2013 

Keep your lamps SATB  2013 

Krajina posedlá tmou SATB  2013 

Kyrie SATB  2013 

Laburda lidové písně SABar  2013 

Lékořice SATB  2013 

Magnificat SATB  2013 

Malý bubeníček SATB  2013 

Mayim  SATB  2013 

Medieval gloria SATB  2013 

Medzi horama SABar  2013 

Mše Zdeněk Lukáš AgnusDei SATB  2013 

Musica SATB  2013 

Neťukej SAB  2013 

Nikdo nic nikdy nemá SATB  2013 

Ó muziko, ctné umění SATB  2013 

Parvulus nobis nascitur SATB  2013 

Píseň času májového SATB  2013 

Pod dubem  SATB  2013 

Pod horou Černou i bílou SATB  2013 

Quem pastores laudavere  2013 

Quodlibet SATB  2013 

Regina Coeli SATB  2013 

Rorando coeli defluant SATB  2013 

Rožnovské hodiny SATB  2013 

Růže, růže, růžičko SATB  2013 

Serduszko puka  SATB  2013 

Signum SATB  2013 

Siyhamba SATB  2013 

Siyhamba SATBv03  2013 

Sluníčko SATB  2013 

Sonet CHC SATB  2013 

Srdíčko ťuká v rytmu cha-cha SATB  2013 

Svítá SATB  2013 

Swingový kánon SATB  2013 

Taize Adoramus te o christe + Laudate omnes 
gente  2013 

Těbje pajóm SATB  2013 

Telemele SATB  2013 

Thula mtwana wami SATB  2013 

Tichá noc SATB  2013 

Transeamus SATB  2013 

U Betléma na salašu SATB  2013 

Va pensiero SATB  2013 

Veru si ty šohajíčku SATB  2013 

Vivat Musica SATB  2013 

Za naším huménkem lúka široká SATB  2013 

Zazpívaj slavíčku SATB  2013 
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Zdrávas Královno SATB  2013 

Zottelmarch SATB  2013 
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Vánoční a Novoroční přání – Vánoce 2013 
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Dopis od Evy ze dne 27.12.2013  

 

Ahoj pěvci, připomínám vám naše povánoční povinnosti, a to nedělní koncert v Horním Maršově v 19 

hodin. Odjezd autobusu z Trutnova je v 17,15 hod. z autobusového nádraží. Zkouška v místním kostele 

bude hned po našem příjezdu. Hlavně se dostatečně ustrojte, ať se ve zdraví dožijete Nového roku!  

Eva S. 
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Plakát na vánoční koncert v Horním Maršově 29.12.2013 
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Adventní koncert Síň Bohuslava Martinů Trutnov 16.12.2013 

Prozatím nenastříhané ve třech úsecích. V názvu nahrávaného úseku je vždy první a poslední písnička, 

tak jak jsme to zpívali za sebou. Nahrávka je z telefonu. 

ODKAZ viz Google Drive 

Pozn. 

Až kliknete na vybranou nahrávku tak buďte trpěliví, ono to chvíli trvá, než si to stáhne patřičný úsek 

dat aby to mohl přehrát. 

ahoj Štěpán  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz5NzYlbtnYnZVpaeEdWeXl0ZjQ 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5116839 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz5NzYlbtnYnZVpaeEdWeXl0ZjQ
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5116839
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Dopis k připravovanému koncertu v Chotěvicích14.12.2013 

Jenda kopíruje dopis od Evy z 12. 12. 2013 

Ahoj zpěváci, dohodli jsme se, že si ještě před odjezdem autobusu v 17,30 uděláme zkoušku v hudebce v 

16,15 hod a potom teprve půjdeme na autobus. Na sebe tentokrát sukně (páni nemusí) a halenky a šály. 

Tak tedy v sobotu 14. 12. na zkoušce, vlastní koncert začíná až v 19 hodin v Chotěvicích.  Míla R. nemusí 

tahat do hudebky klávesy, protože doprovázečka bude až v Ch. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YAJywCWcQBanBfWFA1LXREbEE?tid=0Bz5NzYlbtnYnYTVl

akVMZmlOd2c 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_YAJywCWcQBanBfWFA1LXREbEE?tid=0Bz5NzYlbtnYnYTVlakVMZmlOd2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YAJywCWcQBanBfWFA1LXREbEE?tid=0Bz5NzYlbtnYnYTVlakVMZmlOd2c
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Domov pro seniory  Trutnov , R. Frimla 9.12.2013 

Zahájení koncertních vystoupení ADVENT 2013 - koncert 9.12.2013 

foto Jan Vojáček 
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Dopis od Evy ze dne 6.12.2013  

Na nástěnku věší Jenda Vojáček 

Ahoj zpěváci, v pondělí zkouška v Domově důchodců na Humláku v 17,15 hodin, koncert v 18 hodin. 

Na sebe obvyklé oblečení, místo sukně kalhoty. Další vystoupení pak v sobotu 14. 12. v 19 hodin v 

Chotěvicích, odjezd autobusu v 17, 30. Všechny další informace o vystoupeních jsou na našich stránkách. 

Posílám program našeho koncertu v Trutnově , kdo můžete, tak ho rozmnožte (ještě se o tom můžeme 

domluvit)a přineste do Síně. Bude s námi vystupovat poměrně velký soubor ze ZuŠ Trutnov, prosím 

naše členky, aby se mezi sebou dohodly o malém občerstvení pro děti, jestli něco upečete.  

Eva S. 
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Seznamovali jsme se s novými možnostmi sociálních sítí 29.11.2013  

Experiment s novou funkcí na Google Plus - komunitami. 

Mohlo by to sloužit jako informační kanál mezi naším sborem a veřejností. Jaký je váš názor? 

Bohuš Maliňák, 29. 11. 2013 

 

Bohouši můžeme to zkusit, jestli bude probíhat nějaká vzájemná komunikace. Já o těch komunitách také 

přemýšlel. Je pravda, že my nikde nemáme prostor, kde by nám mohl někdo něco sdělovat. Já ale 

myslím, že tak jako my, tak také zbytek světa se teprve seznamuje s tím co chytrého se v googlu 

vymyslelo a snažíme se to všichni pochopit k čemu to je a jak je to myšleno, a jak se to má používat. 

Bohouši, ale myslím, že bychom komunitu měli opravdu využívat pouze pro komunikaci s veřejností. 

Pro interní sdělení uvnitř ChC ponechme tuto zavedenou nástěnku. Myslím na to, aby v tom byl systém. 

Například tam máš  kategorii koncerty, tak já myslím, že zde budeme očekávat ohlasy na naše 

vystoupení, Jinak naše koncerty budeme inzerovat na našich webových stránkách, Ale tak si to asi taky 

myslel, tak já se omlouvám, že o tom vůbec píšu. 

Jo a ještě něco. Asi bychom měli mít přímo na našich stránkách ve veřejné části odkaz do této komunity. 

Když chceme aby lidi  na nás reagovali. 

 

Štěpán Vojáček 
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Slavnost svaté Kateřiny Alexandrijské – Zlatá Olešnice 23.11.2013 

 



2013 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 20 

 

 

 

https://choreacorcontica.rajce.idnes.cz/2013.11.23_Zlata_Olesnice/ 

  

https://choreacorcontica.rajce.idnes.cz/2013.11.23_Zlata_Olesnice/
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Vládce světa 

https://choreacorcontica.rajce.idnes.cz/2013.11.23_Zlata_Olesnice/#Vladce_sveta.jpg 

 

Gloria  

https://www.youtube.com/watch?v=ENPMRGoowz0&feature=autoshare 

 

https://choreacorcontica.rajce.idnes.cz/2013.11.23_Zlata_Olesnice/#Vladce_sveta.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ENPMRGoowz0&feature=autoshare
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Festival Polsko Beati Cantore  Szczawno Zdrój 19.10.2013 

Tebe pajom 

https://www.youtube.com/watch?v=7DN6PzagdZQ&feature=autoshare 

  

Zottelmarch 

https://www.youtube.com/watch?v=KmyX5lRn90U&feature=autoshare 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7DN6PzagdZQ&feature=autoshare
https://www.youtube.com/watch?v=KmyX5lRn90U&feature=autoshare
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Zkušebna Beati Cantore 2013 Mayim 

https://www.youtube.com/watch?v=n99dQ7k4fVM&feature=autoshare 

 

Aleluja 

https://www.youtube.com/watch?v=ykbazq9aO-0&feature=autoshare 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n99dQ7k4fVM&feature=autoshare
https://www.youtube.com/watch?v=ykbazq9aO-0&feature=autoshare
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Jedeme na festival do polského Szczawno  Zdróje  Beati Cantores 2013 

 

 

https://chorea.trutnovsko.net/Galerie/FotoGal2013/PL-SzczawnoZdroj-Tomas/index.htm 

Foto album  festivalu pěveckých sborů v Polsku Beati Cantore 19.10 2013 

 Foto od Tomáše Vojáčka 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5110301 

 

https://chorea.trutnovsko.net/Galerie/FotoGal2013/PL-SzczawnoZdroj-Tomas/index.htm
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5110301
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Sdílené odkazy videí Lucie Ševčíkové  na Facebooku  a  YouTube z Festivalu pěveckých sborů v Polsku 

19.10 2013 

Ke zhlédnutí je nutno být registrovaným uživatelem(kou) Facebooku. 

Foto od Lucie Ševčíkové 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5110322 

Videa od Lucie - Což se mě má milá 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10201023257400863&set=o.289907461053262&type=2&theater   

Jede sedlák 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5110322
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201023257400863&set=o.289907461053262&type=2&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?v=10201023286641594&set=o.289907461053262&type=2&theater   

 

Přidal Karel Vojáček 25. 10. 2013 

Nezlobte se, dnes víc nepřidám, musím jít do volební komise pro volby do PS ČR. 

Vystoupení souboru Canticum Novum ve Szczwno Zdroji 19. 10. 2013 

Pro zpestření připojuji odkaz na vystoupení souboru Canticum Novum ve Szczwno Zdroji 19.10.2013, 

kterého jsme se taktéž zúčastnili. 

Poslechněme si jejich provedení Panis Angelicus, já je chválím a současně říkám že provedení, které jsme 

v CHC nastudovali se sólovým zpěvem je taktéž pěkné. Jako poslední zpívají písničku, která se nám 

líbila "Serduszko puka w rytmie cza-cza" 

 

Na nástěnku špendlí Jenda 

 

https://www.facebook.com/chorcanticumnovum/videos/632709666779770/ 

  

https://www.facebook.com/photo.php?v=10201023286641594&set=o.289907461053262&type=2&theater
https://www.facebook.com/chorcanticumnovum/videos/632709666779770/
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Serduszko puka w rytmie cha-cha) – Chór "Cantikum Nowum" 28.11.2013 

Připínám jeden příspěvek na nástěnku. 

Jedná se o skladbu: "Srdíčko bije v rytmu cha-cha" (Serduszko puka w rytmie cha-cha) v podání 

Wałbrzychszskieho Chóru "Cantikum Nowum". 

Bohuš Maliňák, 28.11.2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FeuWA66uueA 

Malá diskuze k této písničce, než k ní Jenda napsal český text. 29. 11. 2013 

 

Jan Vojáček: 

Jak Bohoušku i všichni ostatní víte (neboť jsem o tom na zkoušce informoval), požádal jsem sbor 

Canticum Nowum o partituru na "Serduszko" téměř ihned, co jsme se vrátili.  Odpověděl mi Pawel 

Kempa, že žádají autora úpravy pro sborový zpěv pana Kubackiego o souhlas s poskytnutím partitury. 

Odpověděl jsem, že nezbývá než čekat i na naší straně. Jinak na internetu se můžeme dočíst, že autorem 

písně ja Romuald Žyliňski a napsal ji v roce 1957. 

Bohumil F.Naliňák: 

O tom vím. Já jen, že jsem narazil přímo na záznam provedení zmíněného sboru, tak jsem ho sem 

přišpendlil... :) 

Informace k rozbíhajícím se webovým stránkám našeho sboru 27. 11. 2013 

Dobrý den, 

zdraví Vás váš webmastr Karel. Tak nám stránky sboru Chorea Corcontica v novém provedení a 

struktuře běhají na webu od března 2013. Jistě jste za tu dobu zjistili, že jsou stále živé čtivé a průběžně 

aktualizované, a to jak v části veřejné a z důvodu vašich potřeb něco sdělit i v části neveřejné. Podle 

počítadla ležícího na stránkách je každému viditelný počet návštěv. Počitadlo Každého návštěvníka 

https://www.youtube.com/watch?v=FeuWA66uueA
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započte při vstupu na stránky pouze 1x za den. 

Byl bych rád, aby stránky sloužily co nejlépe a to jak Vám tak široké veřejnosti. Proto mě zajímá, jaké 

druhy zařízení používáte, a jak se Vám stránky zobrazují a zda se v nabídkovém menu orientujete. Jestli 

víte kde leží pravidelně doplňovaný archiv realizovaných koncertů. ( viz: 

https://www.chorea.trutnovsko.net/Archiv%20vystoupeni.html#table1-4l 

  Možná že by v této věci stálo za úvahu, kdyby se někdo ujal sepsání struktury stránek. Já bych to pak 

na stránky přišpendlil. Tím by měli občasní návštěvníci snadnější orientaci. 

  

Za případné další podněty děkuji. 

  

Zapsal Karel Vojáček 27. 11. 2013 

 

P.S. 

Jak nyní vidím při zobrazení stránky archivu. Dominujícím prvkem v odkazu je znak města. Bude to 

chtít asi změnit. 

Karel Vojáček  

  

https://www.chorea.trutnovsko.net/Archiv%20vystoupeni.html#table1-4l
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Slavnostní koncert –Slavnost svaté Kateřiny Zlatá Olešnice  23. listopadu 2013 
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5116858 

 

 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5116858
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Dopis od Evy ke koncertu ve zlaté Olešnici ze dne 20.11.2013 

Na nástěnku věší Jenda 

Ahoj všichni, posílám přehled skladeb na sobotu. Sejdeme se ve 14 hodin v ZUŠ na kratší zkoušku a pak 

z vlakového nádraží v 15 hodin do Zlaté Olešnice. Hela S. pojede autem, takže pár lidí 

vezme.(Připomínám, že jedeme autobusem pro 25 lidí, ale je to blízko a to přežijeme i někteří ve stoje) 

Vystupujeme v kostele, takže neřešíme oblečení, snad jen jestli máte něco tmavšího, nejlépe černého. 

1.    Gloria 

2.    Vládce světa 

3.    Panáček spí 

4.    Signore delle cime 

5.    Nebeský slavíček 

6.    Item jiná 

7.    Šalu šalom 

8.    Mayim 

9.    Douša -Ave Maria , Gloria 

10.  Thula mtwana 

11.  Bim bam 

12.  Alleluia 

P.S. Asi jste si všimli, že jsem tam nedala Z Betléma se ozývá. Písnička je hezká a nemůže za to, ale mě se 

nějak znechutila, nevím jestli to máte stejné jako já.  Ráda bych, abychom měli mezi sebou hezké vztahy 

a kamarádský přístup jeden k druhému. Jestli ji jindy na některém jiném koncertě budeme zpívat, záleží 

na vaší reakci...  

  



2013 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 32 

Video ze zkoušky sboru dne 9. 11. 2013 

Podle přání našeho internetového manažera přidávám video ze zkoušky sboru dne 9. 11. 2013. 

Z fotodokumentace a videi které pořídil Tomáš, jsem sestavil čtyřminutový sestřih. Pokud se vám bude 

zdá, že zpěváci špatně nasazují, není to jejich chyba, ale moje proto nechodím do sboru zpívat. 

Karel 11. 11. 2013 

 

https://youtu.be/_LYpVfbzE50 

 

Dopis sbormistryně ze dne 6.11.2013 

Ahoj všichni, připomínám sobotní soustředění sboru: v sobotu 9. 11. v 9 hodin v ZUŠ. Omlouvá jen 40 

stupňů horečky nebo smrt na jazyku.....prosím přijďte všichni! Přineste si noty, které v současnosti 

zkoušíme a přidejte k nim něco z loňska.Ten seznam je maximum, spíš budeme vybírat. 

- Ó, svatá dobo vánoční 

- Vládce světa (vloni se rozdávalo, ale nezkoušelo se to) 

- Signore delle cime 

- Parvulus nobis 

- Den přeslavný 

- Adeste fideles 

- Vánoční rosička 

- Panis angelicus 

- Z Betléma se ozývá 

- Magnificat 

- Nebeský slavíček 

- Item jiná 

Tak ahoj v sobotu, nezapomeňte pořádně promazat hlasivky, aby to vydržely!  

Eva S.  

https://youtu.be/_LYpVfbzE50
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Koncert Malé Svatoňovice 26. 10. 2013 

OSLAVA 95.výročí  založení Československé republiky - NAHRÁVKA 

 

Zde je přímý odkaz do naší knihovny s vlastními nahrávkami do složky 

Koncert Malé Svatoňovice. 

Nahrávka má několik nedostatků. 

Především nezpíváme v plném počtu. 

Dále tablet pro pořízení nahrávky byl za našimi zády na pódiu. 

Ke kvalitě zpěvu nechť se vyjádří ostatní odborníci. 

Myslím si však že ze studijních důvodů a taky trochu pro budoucí vzpomínku má tato nahrávka v 

našem interním, tedy soukromém archívu své místo. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz5NzYlbtnYnYVJBTll1YWt6SUk 

P..s. foto není k dispozici neboť byly volby a fotografové byli u voleb. 

Ahoj, Štěpán a Karel Vojáček 28.10.2013 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz5NzYlbtnYnYVJBTll1YWt6SUk
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Prezentační skládačka sboru 21.10.2013 

Prezentační skládačky CHC v češtině, němčině a polštině. 

Sestavoval  Karel a  Štěpán, s texty se dále podíleli Dáša,  Helena, Jenda a nečlenové CHC Dita Pohlová, 

Michal Szaj  
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E-mail od Evy k vystoupení v lázeňském městě Sczcawno-Zdroj v Polsku 19.10.2013 

Kopíruji e-mail od Evy akce se týká vystoupení v lázeňském městě Sczcawno-Zdroj v Polsku v sobotu 

19.10.2013, dále pak informace z místního tisku "wiadomosciwalbrzyskie" o připravovaném vystoupení 

sborů. 

Jenda 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahoj všichni, posílám vám seznam skladeb na sobotu. Pro všechny, kteří jedou, připomínám, že jedeme 

autobusem z aut. nádraží v 8, 30 hod. Oblečení - naše obvyklé, tedy pánové oblek a motýlka, děvčata 

bílé halenky, šály a černé kalhoty.  

Alleluia 

Tebě pajom 

Mayim 

Marjánko, Marjánko 

Což se mně, má milá 

Jede sedlák 

Zottelmarsch 

 

Těším se na sobotu a ahoj Eva S. 

P.S. Posílám vám fotku pro potěšení, to jsou naše štěňátka! 
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Na obrázku Charles, John,  Kevin a Frencis Bacon, nebo jsou mezi nima holky, možná se jmenují jinak. 

Podle mně jsou ty pejskové smutný. Něco jim Evo zazpívej. Třeba tu Marjánku. 

                Štěpán 

Úvodní informace k zájezdu do Lochfeldenu 13. 3. - 16. 3.2014 

Akce Německo by probíhala jako minule, to zn. od čtvrtka do neděle - teď se teprve dívám do kalendáře 

a opravuji termín: 13.3.-16.3.2014. 

 ---------- Původní zpráva ---------- 

Od: Helena Slavíková <slavik.helena@seznam.cz> 

Datum: 13. 10. 2013 

Předmět: Re: chorea 

 

Milí zpěváci, 

připojuji se k mailu od Evy, abych Vám sdělila následující informace. Jak už jsem oznámila ústně na naší 

zahajovací schůzce v Pohodě, jsme příští rok opět zváni do partnerského města Lohfeldenu, Německo u 

příležitosti  výročí obce, a to v termínu 15.-18.března 2014. Jedná se o podobnou akci, kterou jsme již 

uskutečnili v červenci 2012. Tedy počítejte s 4 dny, ubytování v rodinách, jeden velký slavnostní koncert 

a  nějaké další menší koncerty. O dalším programu budete ještě včas informováni. 

Vím, že je teď trochu nevhodná doba /Polsko, Svatoňovice/,ale pan Kalle Kuhn mě žádá již teď o alespoň 

přibližný počet účastníků. 
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Pokud můžete, napište mi prosím mail, kdo pojedete. Samozřejmě je vše nezávazné, bude se toho hodně 

měnit, ale předpokládám, že nás teď bude určitě víc než minule. 

                                                                               Díky.  Helena 

Fotografie členů sboru se jmény k červnu 2013 

 

Foto z vystoupení v Husově sboru ČCH v Úpici 9.6.2013 

Karel Vojáček 
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117481 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117481
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Chotěvice - kulturní dům 25.5. 2013. Malá ukázka pro vzpomínku. 

 

Loli ruža  

https://youtu.be/e0Y8kis8o_c 

 

 

Haleluja sólo Pavel Svěcený 

https://youtu.be/tlIHg2njQds 

  

https://youtu.be/e0Y8kis8o_c
https://youtu.be/tlIHg2njQds
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Noc kostelů 3. 6. 2013 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117726 

 

 

 

  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117726
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Trutnovinky referují o noci kostelů v Trutnovš 3.6.2013 

 

http://archiv.trutnovinky.cz/index.php?gid=58470 

http://archiv.trutnovinky.cz/index.php?gid=58470
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Trutnovinky informují o vydání knihy, jedním s autorů je Pavel Svěcený 25.5.2013 

 

http://archiv.trutnovinky.cz/index.php?gid=58051 

Alena Fürbacherová 

Je to počteníčko,čtu a chechtám se jako blázen.Vzpomínám na staré časy,kdy nám Olda Gult půjčil klíče 

od horolezecké chatičky v Teplických skalách a nás šest holek z "Peďáku" se tam učilo na státnice.Olda 

nás zásoboval kozím mlékem a občas přinesl i lano,že budeme lézt.Ale brzy uznal,že to nemá cenu. 

  

http://archiv.trutnovinky.cz/index.php?gid=58051
https://plus.google.com/u/0/b/106368570965137179981/107040666453987121938
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Aktualizovaný seznam skladeb pro koncerty JARO 2013 

 

Na nástěnku věší Jenda 
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Informace k noci kostelů 14. 5. 2013 

1) 7. 4. 2013 a následně 9. 4. 2013 jsem informoval na nástěnce o jednání na farní radě ohledně "Noci 

kostelů". M.j. o zamýšleném seznamu skladeb, (jak jsem na nástěnce psal, bylo nutno sdělit 

ohledně plakátování, snad i Radniční listy apod.) následně 18.4.2013 nám Eva poslala seznam 

skladeb vč. Noci kostelů. Evou zaslaný seznam je mírně jiný, než ten o kterém jsem jednal na 

farní radě. Myslím že to nevadí, zastávám názor, že platí to co řekne velitel, tedy Eva,  (já, tedy 

my s bratrem, jsme v CHC jenom za "Vojáčky"). Jenom je potřeba vzít na vědomí, že co je na 

plakátech zcela nesedí s tím co budeme zpívat. O jedno bych se však u Evy přimlouval, v 

seznamu není Magnificat. Neboť zpíváme v kostele "Narození Panny Marie", přimlouval bych se 

za něj. 

2) Dnes 14.5.2013 jsem se ještě domlouval, aby organizátoři dětské kapely, která má vystupuje na 

"Noci kostelů" před námi tj cca do 18 hodiny, nechali u oltáře klávesy a mikrofon se zesilovačem, 

což mi bylo přislíbeno. 

3) Je-li ještě něco třeba ohledně "Noci kostelů"projednat, svěřte se. 

Na nástěnku věší Jenda 

Dopis sbormistrové k nedělnímu soustředění 12. 5. 2013 

Ahoj zpěváci, připomínám nedělní odpolední soustředění v hudebce ve 13 hodin! Přijďte všichni, ať 

toho uděláme co nejvíc, koncerty se blíží. Taky vám posílám ještě jednu lehkou písničku na společné 

zpívání do Osenic, tak kdo můžete, tak si ji vytiskněte. (Já toho asi 20 kousků přinesu) Tak ahoj v neděli, 

Eva S. 

 

Informace k přípravě noci kostelů 10. 4. 2013 

Noc kostelů 24. 5. 2013 

Včera 9. 4. 2013 jsem se zúčastnil na faře při kostele Narození Panny Marie v TU jednání na schůzce pro 

přípravu akce "NOC KOSTELŮ 2013". 

Jak již jsem dříve avizoval na faru jsem zaslal dopis s námi zamýšleným repertoárem, který je 

přišpendlen zde  o 3 nástěnky níže. Z jednání k našemu bloku zpívání CHC vzešlo: 

1. Nástup na scénu, tj v tomto případě před oltář 19:30 

2. Dobu trvání  jsem na těch 12 v  seznamu uvedených skladeb odhadl na 40 minut,  s ohledem na 

rezervy je konec stanoven na 20:30 

3. Od 18:30 bude možno na faře realizovat předkoncertní zkoušku, k dispozici bude čaj. 

4. Kostýmy jsme samozřejmě neřešili, jenom bylo poznamenáno, že i když bude 24. května a venku 

může být teplo, v kostele bude spíš chladněji. Takže kostýmy jsou, jako vždy milá děvčátka na vás. Na 
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faře by samozřejmě byla možnost zanechat svrchník. 

5. Pro tištěný program celé akce Noc kostelů, mám dodat název našeho koncertního bloku, údajně 

termín spěchá, aby to vyšlo v Radničních listech. Proto navrhuji (nebude-li mít někdo něco proti): 

"RADOSTNÉ POSELSTVÍ" 

Výběr  z písní od 17. století po současnost. 

 

Prozatím vše. Ještě si nechám poradit jak se před oltářem sborově uspořádat. Vyzkoušení před naším 

vystoupením není možné, protože NOC kostelů začíná v 16hod vystoupením dětí + dětská kapela, v 18 

hodin je pak mšesvatá. 

 

zdraví Jenda 

Další informace k přípravě noci kostelů 7. 4. 2013 

Evo a všichni ostatní, 

s cílem organizačně doladit "Noc kostelů 2013" jsem z uvedeného seznamu skladeb pro koncerty 

letošního jara vybral ty, které si myslím by mohly zaznít na "Noci kostelů 2013". Za tímto účelem jsem 

připravil dopis pro pastorační radu farnosti, která celou akci zastřešuje. Bude-li dopis Evou a jinými 

odsouhlasen (na zkoušce 8.4.2013), bude odeslán na adresu farnost@arcidekanství-tu.cz, jak je v e-mailu 

uvedeno. 

Pozn. pro Janu která mi připomněla chybně uvedené jméno, jak zřejmo již jsem opravil, ale nějak mi s 

tím smazáním chybně podepsaného zmizel i tvůj (Jano) patřičný komentář. 

Jenda 
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Informace k připravovaným písním pro jarní koncerty 5.4.2013 

SEZNAM SKLADEB NA KONCERTY 

  

Tebe pajom 

Magnificat 

Alleluia (Young) 

Florebat olim studium 

Mayim (zkusíme teď v pondělí) 

Šalu šalom 

Široký hluboký 

Marjánko 

Hory doly 

Což se mně má milá 

Ej vandrovali hudci 

Veru si ty šohajíčku 

 Za naším huménkem 

Loli ruža 

Svítá 

Hail holy Queen 

The Lion sleep 

Hallelujah (Cohen) 

Every Breath You Také 

Bongo 

Zottelmarsch 

Haleluia (kánon) 

Canticorum iubilo 

Ave verum 

Signore delle cime 

Nebeští kavalérové 

Panis angelicus 

 

 

Ahoj zpěváci, posílám vám seznam těchto skladeb , z kterých budeme sestavovat programy na naše akce 

do června. Je toho dost, možná, že budem něco vyhazovat, ale tyto noty prosím noste do zkoušky. Něco 

jiného se hodí na Noc kostelů, něco jiného třeba do Osenic. Ještě jsem si vzpomněla právě teď na 

společnou skladbu Rodné brázdy v šíř i v dál (nekopírujte ji, mám doma ještě asi kilo těch not).  

Eva S. 
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Třídní kniha 25.3.2013 

 

účast - 97% 

Procvičované písničky: 

1.Svítá  - Ježek 

2.Široký hluboký 

3.Vandrovali Hudci 

Nově procvičované písničky: 

3.Šalom - židovská píseň 

4.Every Breath You Take 

Podněty návrhy: 

- Pro větší pocit zodpovědnosti ke včasnému příchodu na zkoušku se sbor dohodl, že na  pozdní 

příchod bude uvalena sankce. Kdo přijde o pět minut (a více) později musí sám sólově zazpívat nějakou 

písničku. Kdo se zpívat obává může se vykoupit kaucí ve výši 20 Kč. 

- Pro koncert na noci kostelů v Trutnově (24. 5. 2013) bude sestaven repertoár, který bude tento týden 

odeslán přípravnému výboru této akce na trutnovskou farnost. 

zapsal: Štěpán Vojáček 

Návrh nových dopravních značek pro omezení rychlosti 19. 3. 2013 

Věřím, že mi hudby milovné obyvatelstvo rozumí 

Křížek zvyšuje rychlost o 10 km/hod bé snižuje. 

Zkusím to zanést do parlamentu. 

 

                           Štěpán Vojáček 
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Informace o zařazení nových not do knihovny 18.3.2013 

Do knihovny přidáno: 

regál MP3+ studijní 

- Já mám koně.sib 

- Every Breath You Take_tenore.mp3 

- Every Breath You Take_choir.mp3 

regál Noty 

- Every Breath You Take 

- Nestůjte mládenci pod okny 

- Jedou formani 

- Svítá 

P.S. "Já mám koně.sib" je z dřívějších písní, Láďa mně ji poslal 4.3.2013, za což mu děkuji, otevřou ji 

pouze někteří (sib). 

"Every Breath You Take" posílal jak známo Pavel S. Kdybych měl od ostatní hlasy, což nemám, tak je 

samozřejmě založím do "Knihovna-Písničky-MP3+ studijní" (jedná-li se o nahrávku),případně  do 

"Knihovna-Písničky-Noty" (jedná-li se o noty), 

Ono nejlepší by bylo, kdyby to  do příslušného regálu knihovny zařadili chlapci, kteří příslušný notový 

záznam vytvoří. 

zdraví Jenda 

Zdravím zpěváky, konečně jsem našla fotky do kroniky. 16. 3. 2013 

Blanka 

PS: překreslená loga, ale dle toho, že nemám žádnou odezvu mi mail asi neodešel? Nějak mi to blbne.. 

------------------------------ 

Zde e-mail od Blanky a zmíněné foto. Pokud jde o loga CHC od Blanky  viz nástěnka zde níže. Na 

nástěnku přišpendlil Jenda 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117733 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117733
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Pro historický pořádek doplňuji, že foto je ze zkoušení v budově ZUŠ ve Školní ulici ze soustředěné 

zkoušky před Adventem 2012, konkrétně ze soboty 10.11.2012 (já o tom tak mnoho nevím, já bral lázeň, 

ale na foto již jsem   Jenda 

 

Z diskuze k logu Chorea Corcontica 16.3.2013 

Asi ještě nejsme zvyklí diskutovat zde na naší nástěnce. Jak Blanka sděluje nedošel ji žádný e-mail 

ohledně reakcí na loga. Já bych se pokusil otevřít diskuzi na toto téma a to zde na nástěnce. Já si myslím, 

že by bylo dobré domyslet ono konečné využití loga. Já si myslím, že hlavní užití by bylo asi jako nějaký 

odznáček, který bychom mohli mít decentně připíchnutý na našem koncertním oblečku. Také bychom 

toto logo měli umístit na naše webové stránky. Pochopitelně všechny plakáty, kde bychom informovali o 

našich koncertech. A pokud bychom vytvořili onu zmiňovanou informační skládačku, kde bychom o 

nás cosi pověděli. A možná ještě jinde, kde mě to právě nenapadlo. A tak si myslím, že by bylo dobré 

dořešit u tohoto loga barevné zpracování. Jako třeba zlaté písmo a žádné pozadí. Nebo stříbrné písmo a 

žádné pozadí, nebo nějak jinak… Já jsem pro návrh loga kde je nápis horea orcontica ve dvou 

vodorovných řádcích. Myslím, že toto logo má jakýsi nápad a to sice ono společně sdílené písmenko C. 

Možná snad malá připomínka jestli není ten font písma příliš technický nato, že jsme umělecké těleso.  

                                   Štěpán Vojáček 

 

Návrh loga Chorea Corcontica 15. 3. 2013 

Ahojky klucí, 

tady jsou loga od Květy, co mi poslala Blanka  ještě další dvě loga od členů (jen náčrty) 

(stromky mají být zelený a znázorňovat hory a hlasy od sopránu k basu) 

(ty zpívající hlavičky se dají upravit tak aby se v nich poznaly dámy z první řady :o)))))) 

Marcela 
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Informace k zahájení internetové kavárny s povídáním členů sboru 9. 3. 2013 

Sdělení. 

Na úvodní internetové stránce Chorea Corcontica byla provedena drobná úprava. V části menu přibyl 

odkaz Kavárna Chorea Corcontica. Tento odkaz nahradil původní umístěny ve spodní části stránek kde 

jej snad mnozí ani nehledali. Také text rozhovoru v kavárně jsme převedli do jiného formátu. 

Očekáváme, že tímto se od neděle 10. 3. zvýší rychlost otevření dokumentu. 

 Dejte vědět, jestli se naše očekávání naplnilo. S pozdravem „ostrý a rychlý obraz“  

Karel Vojáček  

Zkouška zpěvu 25. 3. 2013 

 

 

Louka široká     https://youtu.be/8cEiZUIVsc4 

Ty můj broučku     https://youtu.be/wO43kIm4i_I 

Magnificat     https://youtu.be/PeaxXKzU07s 

 

https://youtu.be/8cEiZUIVsc4
https://youtu.be/wO43kIm4i_I
https://youtu.be/PeaxXKzU07s
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117754?secret=53DccS70O15AUp8UKl9iR4V1E 

 

Malá informace 22. 2. 2013 

Vážení, 

dnes slavíme svůj "malý, velký" den. Už nás zná Google. Tedy pokud si někdo napíše do vyhledávače 

google: Chorea Corcontica, tak to nalezne naše stránky. 

Konec tohoto nevýznamného sdělení. 

Štěpán Vojáček 

Bohumil F. Maliňák:  Nevýznamné sdělení, ale myslím, že rozhodně důležitá informace… 

Další interní informace 7. 2. 2013 

Vážení zpěváčci. Dnes zasedal "komitét pro správu webové prezentace". Omlouvám se všem za onen 

starobylý výraz komitét a za zanášení trocha byrokracie do činnosti původně zpívajícího sboru. Myslím 

si ale, že tak jak jsme se o tom na naší první letošní sborové zkoušce  zpěvu v lednu bavili, máme zájem 

na tom, abychom naší činnost trochu rozproudili. Já si osobně myslím, že jsme se shodli na tom, že web 

se zdá býti dobře nasměrovaný. A protože naší snahou by mělo být zpívat lidem, domnívám se a 

navrhuji, že by měl vzniknout "komitét pro plánování činnosti sboru". Prostě ať tomu budeme říkat 

jakkoliv (a proč ne trochu legračně) prostě by se měl někdo ujmout této plánovací činnosti a sestavit náš 

plán na celý rok 2013. Myslím si, že tento komitét by měl sebrat podněty od kohokoliv a z těchto námětů 

sestavit plán a tento plán nechat na nějaké zkoušce odsouhlasit a po té předat tento plán pro zveřejnění 

na webu. Myslím, že by tuto činnost mohli dělat jiní lidé, než členové webového komitétu. I když Eva se 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5117754?secret=53DccS70O15AUp8UKl9iR4V1E
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asi nevyhne, aby se aktivně také na této činnosti podílela. Minimálně svoji rozhodovací pravomocí. Po 

tomto dlouhém úvodu dovoluji si podat tomuto prozatím neexistujícímu komitétu tyto návrhy pro 

činnost sboru 2013. 

 

1.Jarní koncert 

2.Nahrajme své vlastní CD v nahrávacím studiu hudebky v Trutnově 

3.Uspořádejme koncerty v několika kostelíčcích Krkonoš. Také tato vystoupení nahrajme na CD 

4.Připravme vystoupení a dejme dárek Trutnovákům tím, že zazpíváme na dušičky na hřbitově 

5.Zazpívejme na štědrý den odpoledne cca ve 14.00 hod na hřbitově v Trutnově. (Ve Dvoře Králové se 

tak děje a je to docela oblíbená věc) 

6.Uspořádejme alespoň dva vánoční (adventní) koncerty 

 

Toliko mé návrhy. Konec hlášení v českém jazyce 

 

Pozn. Uvítal bych, kdyby se v poli okomentovat objevili nějaké komentáře, abychom poznali co si o  tom 

myslí ostatní. 

 

 Štěpán Vojáček 7. 2. 2013. 

První fotografie sboru vložená na digitální nástěnku sboru Google+ 27.  1.  2013 

Tato fotografie je také prvním našim příspěvkem na google+ 

 


