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Seznam členů 

Sbormistr: Slaninová Eva 

Bobrová Monika Svěcený Pavel 

Brožáková Jana Šebková Hana 

Dewat Miroslav Šidláková Eva 

Dušánková Martina Vitvarová Iva 

Fajstavrová Elena Vlasáková Ivana 

Fürbacherová Alena Vojáček Jan 

Hálek Vítězslav Vojáček Karel 

Halířová Dagmar Vojáček Štěpán 

Chrastinová Martina Vrběcká Jana 

Kasperová Lenka Vylíčilová Blanka 

Kejzlarová Jana  

Kolbert Pavel  

Králová Zuzana  

Krhánková Květa  

Kubová Lada  

Lábusová Jitka  

Macková Petra  

Machová Jitka  

Maixnerová Marcela 
Karolína 

 

Maliňák Bohumil  

Matoušek Vladimír  

Mazáč Jaroslav  

Milátová Dáša  

Nedomlelová Zdena  

Novotná Hana  

Oplt František  

Palátová Eva  

Penzéšová Jaroslava  

Petrů Jana  

Pleskačová Kateřina  

Prokopcová Hana  

Přibilová Milena  

Radiměřská Bohumila  

Ročková Jaroslava  

Rousek Miloslav  

Rousková Viera  

Rozsévačová Marcela  

Shrbená Alena  

Slaninová Eva  

Slavíková Helena  
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Vystoupení a koncerty 

 

10.1.2016 Koncert pro Tříkrálovou sbírku Trutnov kostel Narození Panny Marie 

18.5.2016 Koncert Do jara a do léta Síň Bohuslava Martinů Trutnov 

19.5.2016 Koncert Camerata Nova kostel svatého Michala Náchod 

29.5.2016 Koncert Do jara a do léta  v Úpici  sbor CČSH 

10.6.2016 Noc kostelů Trutnov kostel Narození Panny Marie 

10.9.2016 Dny Evropského kulturního dědictví Žacléř kostel Nejsvětější Trojice  

24.9.2016 Koncel pro Společnosti bratří Čapků síň Bohuslava Martinů Trutnov 

8.10.2016 Slavnost Svaté Kateříny Zlatá Olešnice 

15.10.2016 Koncert Beati Cantores - Szcawno Zdroj 

12.12.2016 Adventní koncert dům pečovatelské služby Humlův kopec Trutnov 

16.12.2016 Adventní koncert na trutnovském náměstí  

21.12.2016 Adventní koncert v Trutnov, síň Bohuslava Martinů 

27.12.2016 Vánoční zpívání v Malé Úpě  kostel Petra a Pavla. 

29.12.2016 Vánoční zpívání Horní Maršov 

 
Celkový počet koncertů  14 

 

Významnější události během roku 

 

Schůze výboru Chorea Corcontica 13.1.2016 

Členská schůze 25. 1. 2016 Trutnov retaurace Sokolovna 

Byla provedena  změna zápisu do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Hradci 
Králové 25.3.2016 

Opustila nás Hana Šulcová 27.5.2016 

Navštívil nás náš I.sbormistr Václava Hátle  12.9.2016 
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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 

Kánony kukaččí a jiné SATB  2013 
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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 

Zdrávas Královno SATB  2013 

Zottelmarch SATB  2013 
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Ave verum corpus SATB  2014 

Bim bam SATB  2014 

Dvojice témat Ilji Hurníka  2014 

K Borkojicům cesta SABar  2014 

Kde domov můj Laburda SATB  2014 

Lascia ch'io pianga SATB  2014 

Madrigal SATB  2014 

Náruč tvou SATB  2014 

Signore delle cime SATB  2014 

Signum SATB  2014 

Siyahamba SATB_galan  2014 

Stojí hruška v oudolí SATB  2014 

Trh ve Scarborough SATB  2014 

V širom poli SATB  2014 

You Raise Me Up SATB  2014 

Alleluia SATB  2015 

Dona nobis pacem SATB  2015 

Dyby černé očenka SATB  2015 

Chodila Maryška SATB  2015 

Každý jedné hvězdě určí pouť SATB  2015 

Kdo to henkej jede SABar  2015 

Když jsem já šel skrze Louny SATB  2015 

Loli ruža-Za dvě pusy SATB  2015 

Michelle SATB  2015 

O Happy day SATB  2015 

Panáček spí SATB  2015 

Pramínek vlasů SATB  2015 

Sah ein Knab ein Reslein stehn SATB  2015 

Šali šalom Jerušalajim SATB  2015 

To anděl kMšen SATB  2015 

Vánoční přání SATB  2015 

Wohlan die zeit ist kommen SATB  2015 

Ave Maria_Surovíková SATB  2016 

Canticorum iubilo SATB  2016 

Červená řeka 2016 

Hava_nagila SA1A2TB  2016 

Hej pofukuj povievaj SATB  2016 

Hvězda na vrbě SATB  2016 

Little_Drummer_Boy_BUBEN֬EK 2SATB  2016 

Popocatepetltwist SATB  2016 

Rodné brázdy v šíř i v dál SATB  2016 

Šaty dělaj člověka SATB  2016 

Šla Maria do kláštera SATB  2016 

Telemele SATB  2016 

Vlaštovička lítá SATB  2016 

Za dvě pusy SATB  2016 
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Informace o poskytnuté dotaci do Lohfeldenu 2017 

Jako na vánoční dárek můžeme nahlížet na městem Trutnov poskytnutou dotaci na dopravu, pro 

výroční slavnosti o partnerství, na které se sbor chystá 2.až 5.března 2017 do partnerského města 

Lohfelden. Nic není samozřejmost a tak voleným zástupcům Trutnova odešleme poděkování a zejména 

se na zájezd opět, jako již po dvakráte, připravíme tak, abychom byli důstojnými a žádanými 

reprezentanty města, regionu i naší země. 

Na nástěnku přidal Jenda V. 
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Z došlé pošty na adresu CHC. 

 

Na nástěnku přidal Jenda V 

 

Vánoční zpívání v Malé Úpě 27. 12. 2016 kostele Petra a Pavla. 

 

Byl to krásný výlet. Přestože již po štědrém dnu, ale cosi vánočního v tom výletě stále bylo. Zima a 

foukající vítr. Kdo neměl rukavice a čepici, a jako že se takoví našli, vázal si rychle na hlavu šálu, aby 

nepromrzl. Malý kostelíček svatého Petra a Pavla v Horní Malé Úpě nás, ale přivítal do teplé náruče. 

Plynový ohřívač před prvními lavicemi hořel ze všech sil, aby do toho malebného prostoru přinesl 

trochu skutečného tepla. V oslabeném osmnáctičlenném obsazení snažili jsme se tu očekávanou vánoční 

náladu naplnit. Věříme, že se nám to povedlo.  

 

Cesta zpátky byla snad ještě dobrodružnější než cesta tam. Ochotní pořadatelé z obecního úřadu v Horní 

Malé Úpě nabídli několik míst v rolbě i stalo se, že se většina ve snaze přenechat svezení někomu 

jinému, vypravila na cestu znovu pěšky. Byla to nádhera. Sice vítr nepříjemně foukal a kdo neměl 

rukavice, mrzly mu ruce. Kolem cesty byly ale vánočně ozdobené a rozsvícené horské chaty a všechnto 

to vypadalo moc pěkně, skoro pohádkově. Pomalejší opozdilce dohonila avizovaná rolba, aby je 

poslední kousek cesty ke skibusu svezla. Člověk mívá plno pevných sportovních předsevzetí, ale když u 

vás ta rolba zastaví a položí na misku vah pohodlné svezení do cíle v teple a na druhé misce leží 

pokračování do strmějšího kopce s foukajícím studeným větrem a vám ještě k tomu mrznou ruce, nedá 

se odolat. To rychle člověk přemýšlí, jak se do té rolby dostane. Už asi nejsme nejmladší, to co nám 

nedělalo dříve problémy, jako je zvednutí nohy do výšky svého pasu a přitažení svého těla pomocí 

vlastních rukou to je nyní bez pomoci ochotných kamarádů neřešitelný úkol. Naštěstí se, ale našlo 

dostatek ochotných kamarádů, někomu pomohli hned čtyři a pro někoho stačili jenom tři kamarádi, aby 

se ta která persóna, dostala do rolby. Vše pochopitelně záviselo na hmotnosti břemena, s kterým 
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kamarádi manipulovali. Cesta rolbou mě připomněla mladá vojenská léta a jízdy v tanku, prostě 

dobrodrůžo. S vystupováním to bylo podobné jako s nastupováním, opět bylo třeba zmobilizovat 

ochotné pomocníky, aby se našinec dostal z rolby. Jak je ale tohle jenom možné? Nedávno přece stačilo 

seskočit a člověk byl venku. Teď hledáme, kam dáme jednu nohu a potom druhou abychom se opatrně 

ocitli na pevné zemi. Náladu nám to ale rozhodně neubralo, právě naopak. Škoda že už byl na 

Pomezních Boudách přistavený autobus pro cestu do Trutnova, tolik se nám chtělo zajít někam do tepla 

horské boudy a dát si tam společně teplý čaj, nebo možná i grog. Nevadí tak snad příště, ale byl to moc 

pěkný výlet. 

Štěpán V. 

 

https://youtu.be/8RJAxs4XOvM 

Pár fotek z Dolní Malé Úpy 27. 12. 2016.  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2576912. 

https://youtu.be/8RJAxs4XOvM
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2576912
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Karel V. 

 

 

POZOR ZMĚNA - Zahájení koncertu je 16:30 hodin. Údaj na plakátu níže neplatí. 
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Vánoční zpívání 29.12. 2016 Horní Maršov  

https://www.youtube.com/watch?v=RvMtfLJ3FQY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RvMtfLJ3FQY
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Pozvánka Charity na tříkrálovou sbírku 2017. 

Výstřižek radničních listů Ročník 24 Vyšlo: Prosinec 21.12.2016 

Štěpán Vojáček 

 

Informace ke zpívání o vánocích 2016 

Ahoj všichni, ráda bych vám nejdříve upřímně poděkovala za vaše včerejší zpívání na koncertě. Myslím, 

že se nám vše povedlo, koncert byl velice pěkný a diváci byli doufám spokojeni. 

Pro jistotu ještě připomenu, co nás čeká dál. 

V úterý 27. 12. máme odjezd autobusem z Trutnova v 15 hodin - stanoviště skibusu před autobusovým 

nádražím. Přijďte prosím v co největším počtu, ať vypadáme jako pěvecký sbor, když už to máme 

napsané na plakátě...Zpíváme to, co jsme dávali v Chotěvicích, nebo program upravíme na místě, to se 

uvidí. 

Ve čtvrtek 29. 12. bychom se měli sejít až na místě, v kostele v Horním Maršově (pozor -není to ten 

známý velký gotický kostel u silnice vprostřed obce),, zkouška by byla v 17 hodin, protože koncert 

začíná v 18 hodin. Ti z vás, kteří můžete jet svým autem a máte v něm ještě volná místa, oznamte to 

mailem ostatním zpěvákům a nabídněte prosím svezení. Nemělo by se stát, že tam 3O lidí přijede 2O 

auty! Do doby tohoto koncertu by každý z vás měl vědět jak a s kým se tam dostane. 

Tak to je zatím vše, teď už vám všem přeju hezké a klidné vánoční svátky, odpočiňte si pár dní v kruhu 

rodiny a pak zase hurá na to! Zdraví  

Eva S. 
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Upřesňující informace ke koncertu 29.12.2106 Horní Maršov 

Ahoj Evo a ostatní účastníci zítřejšího koncertu v Horním Maršově. 

Mluvil jsem s tajemníkem MÚ v Maršově ing.Petrem Skalským a on mi potvrdil, že kostel bude pro nás 

otevřen od 17.00 hod. Platí tedy původní instrukce, že zkouška v Maršově začíná od 17.00 hod a od 18.00 

hod začíná koncert. Platí kabáty bílá šála. Parkovat lze u silnice, tam kde je ta restaurace. Pokud nebude 

u silnice místo, tak lze parkovat u toho kostela, kde jsme zpívali posledně, také odtamtud to ke 

hřbitovnímu kostelu není daleko. 

Ahoj  Štěpán Vojáček 

Přání Vám všem k novému roku 2017 

 

 

Zdraví 

Bohuš, Chorea Corcontica z.s. 

Foto z koncertu v SBM TU 21.12. 2016 
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2511266 

Videa budu vkládat příležitostně jen co je zpracuji. 

Karel 

Informace k programu o vánočního koncertu 2016 

Posílám program na středu 21.12.2016-Vánoční koncert v SBM, jsou tam malé změny...Je potřeba ten 

program vytisknout, takže kdo může tisknout, tak se v pátek na tom domluvíme. V pátek ve čtyři v ZUŠ 

si taky zkusíme s klavírem You Raise a Vánoční přání, tak mějte noty.  

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

Vánoční koncert 

Vánoční písně a koledy  

Vánoční hody 

Rolničky 

Tichá noc 

Nesem vám noviny 

Bílé vánoce 

A. Lotti Regina coeli 

J. Schnabel Transeamus 

G. F. Händel Lascia ch’io pianga 

K. V. Holan Rovenský Nové hvězdy nové světlo 

Veselme se všichni nyní 

A. Michna Nebeští kavalérové 

Vánoční noc 

Vánoční roztomilost 

baskická koleda Anděl Gabriel 

úpravy koled Den přeslavný 

Hej, hej, povím vám 

Pochválen buď Ježíš Kristus 

Narodil se Kristus Pán  

upr. D. Vančura Já se těším do nebe 

Bim bam 

Z Betléma se ozývá 

upr. R. Emerson You Raise Me Up 

J. Ruter Vánoční přání 

Abbé Bordéris Adeste fideles 

NARYCHLO – Jakub Dřevecký – klávesy, Jaroslav Suchánek – trubka, 

Jan Doležal – basová kytara, Martin Aman - bicí  

Smíšený sbor CHOREA CORCONTICA řídí Eva Slaninová 

Na klavír doprovází Lada Kubová 

Slovem provází Helena Slavíková  

 

Koncert se koná v Síni B. Martinů 21. prosince 2016 v 19 hodin  

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

Ve středu sraz v 17, 30 v Síni, oblečení - černé halenky, sukně a šály, pánové oblek. Zpíváme to co je na 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2511266
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natištěném programu. Nezapomeňte vy co jste se přihlásili ten program vytisknout. Taky potřebujeme 

nějaké menší dítě na předávání kytiček (Mílo Radiměřská., stačí 6 kousků, ve středu vysvětlím). Kdyby 

někdo přinesl něco málo pro naše hosty jako občerstvení, bylo by to fajn... 

Zdraví Eva S. 

Foto z adventního koncertu na trutnovském náměstí 16.12. 2016. 

Zde jsou fotografie z koncertu na náměstí.       Karel Vojáček 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2496952  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2496952
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Adventní koncert dům pečovatelské služby Humlův kopec prosinec 12.12.2016 

Pár obrázků, které neprošli autocenzurou pořízených při vystoupeních v Chotěvici a DS na Humlově 

kopci. 
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Interní informace pro návštěvníky webových stránek Chorea Corcontica. 

Dne 12.12.2016 bude spuštěna nová grafika našich webových stránek. Barevně budou stránky laděny do 

modré barvy se zimním motivem. Změny doznají také některá podmenu, která budou orientována 

horizontálně. Věříme, že tyto změny přijmete a budou se vám líbit. Těmito změnami se jednak snažíme 

zapracovávat postupně nové trendy v tvorbě webových stránek, které pochopitelně nemůže řadový 

uživatel zaznamenat, pokud neprostuduje kód těchto stránek. Za důležitější však pokládáme udržovat 

těmito změnami povědomí o živosti našeho sboru, neboť živý organizmus roste a neustále se 

proměňuje. 

Ať vám stránky slouží k dobru. 

Karel Vojáček 

Trutnovské vánoční trhy s vystoupením sborů 2016. 
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Dopis starostky Zlaté Olešnice 2016 

Vážený pane Vojáčku, 

nejprve se velice omlouvám, že jsem neodpověděla dříve. Nebudete tomu věřit, ale k fotkám jsem se 

dostala až nyní, úplně jsem to vypustila z hlavy. Takže až teď Vám zasílám odkaz na fotogalerii ze 

Slavností sv. Kateřiny. Fotografií není mnoho, ale snad se Vám bude některá hodit :) 

Prosím, vyřiďte pozdravy a mé poděkování za vaši účast celému sboru. 

http://evafara.rajce.idnes.cz/SLAVNOSTI_SV._KATERINY_8.10.2016/ 

 

Krásný večer a někdy opět na viděnou 

 

Eva Kmiećová 

starostka obce 

 

Obec Zlatá Olešnice 

Zlatá Olešnice 145 

541 01 Trutnov 

IČO:00278483 

 

  

http://evafara.rajce.idnes.cz/SLAVNOSTI_SV._KATERINY_8.10.2016/
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Ukázka úvodní stránky webu ChC mezi lety 2013-2016 

Prezentujeme 27 aktualizací úvodní obrazovky. 

Kromě změny obsahu, tedy plánovaných koncertů a dalších informací je také obměněňován úvodní verš 

s obrázkem. Půl roku po spuštění našeho webu byl přidán pravý sloupec, na kterém jsou upoutávky na 

aktualizace a na právě probíhající akce sboru. 

Karel 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2445997 

 

Adventní koncert v trutnovském kostele Narození Panny Marie 27.11.2016. 

 Učinkující: Carmen Mayerová a Petr Kostka (recitace), Jana Prouzová (zpěv), Vojtěch Milata (zpěv), 

Václav Uhlíř (varhany) 

 

Na nástěnku umístil: Štěpán Vojáček 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2445997
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Photo/5098988/ 

Vánoční noty – 2016 

Ahoj zpěváci, posílám vám seznam not, z kterých budeme vybírat skladby na vánoce a tedy si je přineste 

do zkoušky. Některé jsou od loňska a tedy ještě neozpívané a některé jsou naopak již staršího data a 

mohli bychom se k nim vrátit. 

 

Transeamus 

A galeic blessing 

Já se těším do nebe 

Den přeslavný 

Michna - Vánoční roztomilost, Vánoční rosička, Vánoční noc 

Tichá noc 

Ó, svatá dobo vánoční 

Z Betléma se ozývá 

 

pochopitelně si noste ještě všechny skladby, které máme rozdělané....Eva S. 

 

Termíny připravovaných koncertů 

 

10.12.2016 - sobota Chotěvice 

13.12.2016 - úterý pečovatelský dům Trutnov 

21.12.2016 - středa SBM Trutnov 

27.12.2016 - úterý Dolní Malá Úpa 

29.12.2016 - čtvrtek Horní Maršov 

 

8.1.2017 - Neděle Koncert pro tříkrálovousbírku kostel NpM Trutnov 

 

Aktualizace  

Od 

Efka 

21.11.2016 19:23 

 

Ahoj všichni, posílám seznam skladeb, které bychom měli zpívat na koncertech. Přineste si je do 

zkoušky. 

 

Alleluja (Vaňhal) 

Transeam us 

Lascia chio pianga 

Regina coeli 

Nebeští kavalérové 

Vánoční roztomilost 

Vánoční rosička 

Vánoční noc 

 

Den přeslavný 

Veselme se všichni nyní 

Ó, svatá dobo vánoční 

Vládce světa 

Koledy (výběr asi 4 známých koled od J. Temla - Vyšla hvězda jasná) 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Photo/5098988/
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aktualizace na zkoušce 21.11.2016 

Nové hvězdy nové světlo  

Anděl gabriel  

 

Já se těším do nebe 

Bim bam 

Z Betléma se ozývá 

You Raise me up 

Vánoční přání 

 

Tichá noc, případně Adeste fideles , případně oboje , jedno z toho múže být i přídavek 

 

Pozornější jistě zjistili, že zmizela skladba Ave Maria, kterou teď cvičíme... necháme ji ale raději až na 

později, nyní bychom se moc na ní zdržovali. Pokud máte nějaké další nápady, co zpívat, můžeme se o 

tom zítra ve zkoušce pobavit, ale myslím si, že těch skladeb je docela dost.  

Eva S. 

Co s vámi udělá takový podzimní sentiment. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2F427dCShvs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2F427dCShvs
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Ještě jedna vzpomínka na prázdniny  Kasteláni 2016 

.Trutnovské hudební léto 2016 a Kasteláni 

 

Na nástěnku dává Štěpán V. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZHKcD-WTBw&feature=youtu.be 

Beati Cantores v lázních Szcawno Zdroj 15.10. 2016 

Něco málo vystoupení sborů z Krkonoš, Dolního a Horního 

Slezka na Beati Cantores v lázních Szcawno Zdroj 15.10. 2016 

Foto -Video Karel Vojáček 

https://youtu.be/MyfPkf5wVf0 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2289762 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZHKcD-WTBw&feature=youtu.be
https://youtu.be/MyfPkf5wVf0
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2289762
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Aktualizovaný program na Beati Cantores 2016 

15 października 2016 roku w Teatrze Zdrojowym o godz 12.oo w Szczawnie Zdroju odbędzie się 

coroczne spotkanie chórów „Beati Cantores  

Aktualizovaný program vystoupení CHC 

po projednání na zkoušce 10.10.2016 

 

Vivat musica  

Juž sa zmierscha  

Vaňhal - Alleluja 

Chodila Maryška  

Marjánko 

Srdíčko ťuká 

Kankán  

 

zapsal Jenda 

Poděkování za naši účast na slavnostech svaté Kateřiny ve Zlaté Olešnici 2016. 

---------- Původní zpráva ---------- 

Od: markéta řezníčková <marketarez@seznam.cz> 

Komu: Účetní ZUŠ Hostinné <ucetni.zus@kthostinne.cz>, evaslaninova@email.cz, josefhejna@seznam.cz 

Datum: 10. 10. 2016 21:50:45 

Předmět: poděkování 

 

Vážení, 

ještě jednou Vám všem velmi děkujeme za účast na našich slavnostech. Byli jste všichni skvělí! Všichni, 

kdo Vás slyšeli, byli nadšeni. O to víc nás mrzí, že kvůli špatnému počasí přišlo tak málo diváků. Snad 

bude příště lépe. 

Ještě jednou moc děkujeme a přejeme hezké podzimní dny. 

Markéta Řezníčková 

LOHFELDEN 2.3 - 5.3.2017 - Předběžné informace 

Milí zpěváci, 

mám nové zprávy z Německa ohledně našeho zájezdu, tak se s Vámi ráda o ně podělím. 

Velmi příjemná novina je to, že pěvecký sbor v Lohfeldenu má novou dirigentku, která má velký zájem s 

námi spolupracovat, v tomto případě mají velký zájem na společném vystoupení úvodního koncertu, 

kterým budeme otevírat slavnosti a který se bude konat v sobotu 4.3. Kalle slíbil sehnat sborník s 

německými písněmi ve všech hlasech, tak něco nacvičíme a zazpíváme si společně s nimi. Další koncerty 

nám Kalle Kuhn a Marie-Jose zprostředkují podle našeho přání. Nebude chybět ani výlet.Zájezd se 

uskuteční jako obvykle na 4 dny, tedy 1.den cesta tam, 2.a 3.den pobyt a 4.den cesta domů, tedy od 2.3. 

do 5.3.2017. Organizace a průběh budou podobné jako už 2x, kdy jsme tam byli naposledy. Je potřeba, 

abychom jeli v co největším počtu, aby naše "mise" měla vůbec význam. 

Helena Slavíková 
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Slavnost Svaté Kateříny Zlatá Olešnice 08.10.2016 

Píseň, "Pomoc svaté Kateřiny Alexandrijské králi Karlu IV. v bitvě u San Felice", již ve svém dlouhém 

názvu pojmenovává a připomíná Karlovu první vítěznou bitvu. Jako mladý, teprve šestnáctiletý princ 

bojoval, 25. listopadu 1332 v provincii Mondena, poblíž hradu San Felice (střední Itálie). Jeho původní 

spojenec Ludvík Savojský ho zradil a s Karlem to nevypadalo dobře. Bylo to právě 25.listopadu, v den 

svátku svaté Kateřiny Alexandrijské, a proto se k ní Karel obracel s prosbami o pomoc. Bitvu Karel 

vyhrál Bylo to jeho první vítězství. Z vděčnosti k pomoci svaté Kateřiny Alexandrijské pak podporoval 

stavbu kostelů zasvěcených této světici. Kostel ve Zlaté Olešnici nám tuto patronku připomíná. Kateřina 

je vyobrazena na oltářním obraze. 

Text je napsán na původní lidovou píseň 

https://youtu.be/sxnOtY3Bwk4 

 

 Příjezd svaté Kateřiny Zlatá Olešnice 2016 

 

https://youtu.be/sxnOtY3Bwk4


2016 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 28 

Slavnosti svaté Kateřiny Zlatá Olešnice 8. 10. 2016 – časový harmonogram 

Od 14.00 prostranství kolem kostela – stánky (řemeslné trhy, občerstvení) 

15.00 Slavnostní zahájení programu 

15.15 Příjezd postavy svaté Kateřiny na koni, symbolické propůjčení klíče k otevření slavností 

koncert uvnitř kostela: 

15.25 Saxofonové duo (Barbora Benecká, Barbora Kaplanová – ZUŠ Hostinné) 

Jan Josef Pachta – Allegro 

Jiří Templ – Říkadla (Špalíček) 

John Kander (arr.Michael Story) – New York  

15.30 Saxofonové duo SAXY LADIES (Šárka Klazarová, Karolína Víznerová – ZUŠ Hostinné) 

George Philipp Teleman – Affetuoso, Allegro,Andante, Presto 

Ilio Volante – Reflex 

Ilio Volante – Predicopeglia 

15. 40 ZUŠ Úpice soubor: Renata Galuščáková - flétna, Tomáš Trachta - klarinet, Josef Hejna - klarinet, 

Monika Pulchartová - fagot 

N.Rimskij Korsakov - Princ a princezna - z Šeherezády 

Let Čmeláka  

A. Corelli - adagio 

L. Boccherini – menuet 

15.50 Saxofonové kvartero SAXY BABY (Šárka Klazarová, Barbora Nevřelová, Barbora Šindelářová, 

Karolína Víznerová) 

Wolfgang Amadeus Mozart – Romance 

Christophe DelValle . Alors, Heureuse? 

Christian Daguet – Banana rag 

16.00 Pěvecký sbor Chorea Corcontica Trutnov  

G. Young - Alleluia 

J. Laburda- Vivat musica 

J. K. Vaňhal- Alleluja 

židovská - Šalu šalom 

Hava nagila 

A. S. Bortnianski Těbje pajom 

Dobrou noc, lásko znějící 

E. Presley Cańt help 

cca 16.30 – videoklip o životě v obci 

Pár obrázků ze Zlaté Olešnice 8. 10. 2016 Katerřinské slavností 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2243926 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2243926
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BEATI CANTORES 15.10. 2016 

Chorea Corcontica cvičí na mezinárodní setkání sborů  

BEATI CANTORES 15.10. 2016, aby obstála dobře jako minule,  

jak dává nahlédnout naše upoutávka. 

 

Karel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=398gdTx6PD8#t=223.721667 

 

https://www.youtube.com/watch?v=398gdTx6PD8#t=223.721667
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Zpěvník německých písniček 

(Který nám poslali naši přátelé z Lochfeldenu) 

Chorbuch Unsere Volkslieder 

 

Prozatím několik odkazů na you tube, postupně to doplníme 

Písničky jsou v takovém pořadí jako jsou ve zpěvníku 

 

Winter, ade! 

https://www.youtube.com/watch?v=V1BDI8l4RB4 

Alle Vögel sind schon da 

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

Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald  

https://www.youtube.com/watch?v=LW-QzZFQK4s 

Komm, lieber Mai, und mache 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lrg1QPp8Cw 

Nun will der Lenz uns grüßen  

https://www.youtube.com/watch?v=eg-8f5Z6u4A 

Der Mai ist gekommen 

https://www.youtube.com/watch?v=e329J25yLcM 

Geh aus mein Herz und suche Freud 

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

 

 

Štěpán 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V1BDI8l4RB4
https://www.youtube.com/watch?v=VnrtKbZhiqw
https://www.youtube.com/watch?v=LW-QzZFQK4s
https://www.youtube.com/watch?v=1Lrg1QPp8Cw
https://www.youtube.com/watch?v=eg-8f5Z6u4A
https://www.youtube.com/watch?v=e329J25yLcM
https://www.youtube.com/watch?v=_uOpJdkFmik
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Procházka okolo cností a neřestí  v Kuksu s našimi písničkami 3.10.2016 

Procházka okolo soch Matiáše Brauna nás vede k zamyšlení, že stejně dnes, jako před tři sta lety, kdy 

tesal Braun do kamene lidské vlastnosti, těch špatných neubylo. Naštěstí pro nás neubyly ani ty dobré 

vlastnosti. Jak to jen udělat, abychom si brali za vzor jen ty dobré? 

Karel 3. 10. 2016 

https://youtu.be/Lwr0CpOlgFA 

 

Program na naše vystoupení.ve Zlaté Olešnici a na Beati Cantores 8. a 15.102016 

 

Zlatá Olešnice 8. 10.2016 : 

 

G.Young – Alleluia 

Vivat musica 

Vaňhal – Alleluja 

Šalu šalom 

Hava nagila 

Tebje pajom 

Dobrou noc, lásko 

Can´t help 

......................................................................... 

 

Polsko Szcawno Zdroj festival Beati Cantores 15. 10.2016 : 

 

G. Young – Alleluia 

Juž sa zmierscha  

Vaňhal – Alleluja 

Chodila Maryška 

Marjánko 

https://youtu.be/Lwr0CpOlgFA
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Srdíčko ťuká 

Kankán 

 

Eva S. 

Zájezd Společnosti bratří Čapků do Trutnova  24.9.2016 

V sobotu 24. září 2016 se uskutečnil zájezd pražských členů SBČ do Trutnova. Program: památky města 

Trutnova, setkání se členy Klubu bratří Čapků Trutnov, dělostřelecká pevnost Stachelberg a koncert 

smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica v síni Bohuslava Martinů. Po vystoupení obdrželi 

členové sboru malé občerstvení a pěkný vzpomínkový lístek s moudrými myšlenkami Karla a Josefa 

Čapka.  

 

Setkaní přineslo radost jak posluchačům, tak členům sboru ChC. 

 

Štěpán Vojáček 
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Informace ke koncertu pro společnost Bratří Čapků v SBM Trutnov 

Ahoj všichni,  

připomínám sobotní vystoupení 24.9.2016 v Síni v Trutnově v 16 hodin (začíná zkouška). Na sebe si 

vezměte jakoukoli kombinaci barev černá a bílá, nechám to na vás, nemusíme mít " stejnokroj".  

 

Program je tento: 

Young - Alleluia 

Vivat musica 

Vaňhal - Alleluja 

Chodila Maryška 

Ej vandrovali hudci 

Což se mně má milá 

Marjánko 

Ježek - Ezop a brabenec 

Nikdo nic nikdy nemá 

Taky jsme dostali další pozvání na vystoupení, posílám mail na informaci....ale nezapomeňte, že 15. 10. 

jedeme zpívat do Polska. Tak ahoj v sobotu,  

 

zdraví Eva S. 

 

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

Vážená paní Slaninová, 

 

obracím se na Vás jako na sbormistryni s prosbou o vystoupení Vašeho pěveckého sboru. 

 

V sobotu 8. října od 15 hodin pořádáme v naší obci Zlatá Olešnice již pátý ročník slavností svaté 

Kateřiny, které mají za cíl podpořit opravy našeho kostela. Vzhledem k tomu, že jste zpívali hned na 

prvním ročníku této akce, věřím, že nemusím podrobněji rozvádět, oč se jedná. 

 

Jde o akci charitativní, nemohu Vám tedy nabídnout žádný honorář za vystoupení. 

 

Pokud byste měli zájem nás opět potěšit svojí účastí, prosím, napište na tento email. Zároveň si Vás 

dovoluji požádat, abyste nám napsala zprávu i v případě, že nemáte zájem se zúčastnit. 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

 

Markéta Řezníčková 

za kulturní komisi obce Zlatá Olešnice 
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Návštěva Václava Hatleho v Trutnově 

Zkouška sboru 12. září 2016. Nacvičování sboru mělo pár mimořádně pěkných chvil: oslavu narozenin 

Vierky Rouskové a návštěvu prvého sbormistra Václava Hatle. 

Karel vložil foto od Štěpána 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2050368 

 

 

Originální záznam první písničky "Pod dubem", kterou tehdy ještě ženský sbor v roce 1983 nacvičoval.  

Sbormistr Václav Hátle nám ho při dnešní návštěvě předal. 

  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2050368
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Dny Evropského kulturního dědictví pořádaného 10.9. 2016 

Vkládám odkaz na foto z koncertu k akci Dny Evropského kulturního dědictví pořádaného 10.9. 2016 

Žacléři v kostele Nejsvětější Trojice. 

Karel 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2046161 

 

 

Koncert ke Dnům evropského dědictví Žacléř: 

 

zahájení koncertu 10.9.2016 13.00 hod - kostel Žacléř 

Odjezd autobusu z autobusového nádraží Trutnov, sobota 11.30 hod 

Zkouška v kostele v Žacléři po příjezdu na místo cca ve 12.00 hod 

 

Program: 

 

G. Young Alleluia 

J. Laburda Vivat musica 

J. K. Vaňhal Alleluja 

D. S. Bortniansky Těbje pajom 

Dobrou noc, lásko znějící 

Chasidská Hava nagila 

Šalu šalom 

Lidová Chodila Maryška 

Ej, vandrovali hudci 

Já mám koně 

Marjánko 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2046161
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G. Wist, H. Perett Can’t help falling in love 

O happy day 

Informace o návštěvě I.sbormistra Václava Hátleho v Trutnově  12.9.2016 

!!POZOR!! 

"Navštíví nás pan dirigent" 

!!POHOV!! 

Bližší info. 

V rámci internetové kavárny CHC připravujeme (Štěpán a spol.) rozhovor s 1.dirigentem CHC 

Václavem Hátlem. Zaslali jsme mu do Mladé Boleslavi připravené otázky. Pan dirigent: 

1) Přislíbil, že na otázky rád odpoví, aby mohl být rozhovor zveřejněn a dozvěděli jsme od něho něco z 

minulosti i součastnosti. 

2) Zajímal se o to kdy má CHC zkoušky a s největší pravděpodobností nás navštíví na zkoušce 12.9.2016 

 

Na nástěnku věší Jenda 

 

Dopis sbormistryně k zahájení nové sezóny po prázdninách 2016 

Ahoj zpěváci, 

léto nám pokročilo a už se za chvíli zase všichni uvidíme... Letošní první zkouška sboru neproběhne v 

nějaké příjemné hospůdce, jak bylo naším dobrým zvykem, ale hned s notami ve škole v pondělí 5. 9. v 

18 hodin. Budeme mít totiž hned v sobotu 10. 9. první koncert v Žacléři na Dnech evropského dědictví v 

kostele na náměstí v 13 hodin. (domluvil to Vláďa Matoušek, za což mu děkuji). Program koncertu - asi 

30 minut- vám posílám. Vycházela jsem z programu našeho posledního vystoupení na Noci kostelů a 

nechala jsem tam skladby spíše na jistotu a přidala několik málo starších osvědčených lidových písní. 

Nechtěla jsem taky tahat zbytečně klávesy, proto tam nejsou skladby s doprovodem. Na první zkoušce 

to ještě můžem mírně upravit, podle toho, jak nám to půjde po té delší letní přestávce. Program jsem 

musela do Žacléře poslat už teď, aby to mohli předložit farnosti. Pojedeme tam společným autobusem, 

tak si to prosím všichni zařiďte, abyste v tu sobotu měli čas a jeli jsme v plném počtu. Tak ještě užívejte 

léto a těším se na první zkoušku. 

                          

                                                                                              Eva S. 

 

Posílám pozdrav ze zahraniční návštěvy Kowar - parku miniatur.- prázdniny 2016 

Při prohlídce jsem viděl modely hradů, zámků, klášterů nebo radnic zmenšené v poměru 1:25. Sněžka 50 

krát menší než originál. Miniatury jsou vyrobeny nejnovějšími modelářskými technikami, které 

odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům. Okoukl jsem i jak pečovat o skalky a zakrslé jehličnany. 

Jako novinka letošního léta se tam ukazuje zámek Frýdlant (viz foto) . Mají tam také miniaturu zámku z 

Vrchlabí a Jilemnice. 

Karel Vojáček 
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Několik pozdravů z prázdnin 2016. 

Nazdar všichni, 

4.7.2016 - 5.7.2016 se konaly dny lidí dobré vůle a samozřejmě jsem tam 

nemohl chybět. Jako každoročně jsem si to užil a naživo je to rozhodně lepší 

než z televize. Cyrilometodějské oslavy na Velehradě vyvrcholili Slavnostní 

poutní mší svatou. K vidění byl i model vězeňské kaple nebo věrná kopie 

Svatováclavské koruny. Po mši byl na programu koncert Hudby Hradní stráže a 

Policie ČR. 

Posílám nějaké fotečky z Velehradu. 
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Pěkné prázdniny. Přeje Bohuš. :) 

Pozdrav z nejvyšší hory Elby - Monte Capanne 1019m - naskakuješ a vyskakuješ za jízdy do takových 

klecí ( jeden film jsem si vybavila :-D ), ale ten výhled stojí fakt za TO. 
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A ještě jedna fotečka - dělám to, co jsem říkala, že nikdy dělat nebudu.....  

Zdravím Hana 
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Ahoj, zdravíme z Lučin. Dnes jsme s dětmi vyjeli na Sněžku a po hřebenech jsme se vrátili na penzión. 

Trasa asi 17 až 18 km. Kluci to krásně zvládli. 

 

Lada Kubová 

Ahoj zpěváci, posílám vám pozdrav z prázdnin. Zatím jsme v Bad Reichenhallu, je to kousek od 

Salzburgu, kam se půjdeme podívat zítra. Ty skály jsou alpské kopečky, na které se díváme z našeho 

penzionu. 
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Druhý Den jsme jeli po jezeru Königssee a vystoupili z lodě u kostela svatého Bartoloměje. 

 

Za kostelem je vidět hora Watzmann. Je to masiv Berchtesgadenských Alp. Watzmann má tři vrcholy a 

ten nejvyšší má 2713 m n.m. Naštěstí jsem nemusel ani na jeden z jeho vrcholů. 

 

Ještě jeden obrázek ze Salzburského dómu. Tato katedrála je zajímavá taká tím, že uvnitř naleznete pět 

samostatných varhan každý se svým hracím stolem. Dva nástroje se nám podařilo na fotku zachytit. 

Chrámová loď má tvar kříže, tam kde se břevna kříže protínají je kruhový prostor s klenbou, podobně 
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jako u nás na Malé Straně ve sv.Mikuláši. Na všech čtyřech rohových sloupech tohoto prostoru jsou 

umístěny jedny varhany. Ty dva nástroje, které nevidíte, jsou tady za zády fotoaparátu. Největší, tedy 

páté varhany jsou úplně vzadu vlastně nad vchodem do katedrály, tam kde obyčejně varhany bývají. 

Wolfgang Amadeus Mozart hrával nejčastěji na varhany na jihovýchodním sloupu. To jsou ty varhany 

na fotce na levé straně. My jsme tam vyslechli krásné skladby provedené nejprve čtyřručně na tom 

levém nástroji a potom jeden z varhaníků přešel na ten pravý nástroj a záhráli krásnou barokní skladbu 

na oba nástroje. Bylo to moc pěkné.  

Tak ahoj Štěpán Vojáček 

Zahájení uměleckých prázdnin 2016 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1729210 

Foto Štěpán 

 

A potom znenadání přišlo léto, trochu jsme se těšili, ale trochu nám bylo líto, že všechno tak rychle letí. 

Proč už tak jako dřív nedokážeme z ramen sundat školní tašku a obloukem ji poslat do kouta ať si tam 

leží, my přeci máme prázdniny. Ještě, že na ten život nejsme sami, ještě že se dokážeme radovat a 

zazpívat si. Tak ať si tam ta taška s notami leží, my přeci máme prázdniny, ale s tou taškou moc 

neházejte. Pěkně opatrně ji postavte do kouta, abyste ji po prázdninách našli, a mohli vyrazit na 

zkoušku. 

Děkujeme Evě i Bohoušovi, díky kterým bylo naše zahájení prázdnin znovu moc pěkné.  

 

Tak ahoj a pište pozdravy z prázdnin, ať máme co číst. 

 

Jenda, Štěpán V. 

 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1729210
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1729210 

Noc kostelů 10.6.2016 

Na ZONERAMA jsem vložil par fotek z Noci kostelů většinu nafotila Jitka. Oceňuji na nich nový pohled 

na náš sbor. 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1707991 

 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1729210
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1707991
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Na Youtube z Noci kostelů 2016 jsem vložil písně, 

které jsme v našem provedení dsoud nezveřejnuili: 

Salom salom jeruzsalem 

https://youtu.be/Hpz0HiRqKp8 

Magnificat 

https://youtu.be/Hrtriy0wZTI 

Adoramus te o Christe 

https://youtu.be/e0t9GbIGMX4 

Karel 

 

https://youtu.be/Hpz0HiRqKp8
https://youtu.be/Hrtriy0wZTI
https://youtu.be/e0t9GbIGMX4
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Letos připadá Noc kostelů na 10.6.2016. 

Pro informaci zde vyvěšuji plakát. 

Bohuš. :) 
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Jarní koncert v Úpici 29.5.2016 

Našeho jarního vystoupení v Úpici z 29. 5. 2016 si všimla také televize JS. 

Štěpán 

https://youtu.be/f2l-vGHSZM0 

 

Foto z úpického koncertu "Od jara do léta " z 29. 5. 2016. 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1661605 

Karel Vojáček 

 

 

https://youtu.be/f2l-vGHSZM0
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1661605
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Odešla Hana Šulcová květen 2016 

CD "Hance" předáno společně s dopisem rodině Hanky, 
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Camerata Nova 19.5.2016 

Foto ze zájezdu na Camerata Nova 2016. 

19.5.2016 Náchod, kostel svatého Michaela. 

Společně s námi vystoupilo "Šporkovo Trio" z Lysé nad Labem 

Fotil Štěpán. 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1637878 

Vystoupení Chorea Corcontica 

https://drive.google.com/open?id=0Bz5NzYlbtnYnWnVCbzI3ZGN1Rk0 

 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1637878
https://drive.google.com/open?id=0Bz5NzYlbtnYnWnVCbzI3ZGN1Rk0
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Ahoj, posílám vám  program na 19. 5. do kostela v Náchodě. Některé skladby byly pořadatelem z našeho 

navrženého programu vyjmuty (po dohodě se mnou), konkrétně Kankán, Srdíčko a Lékořice. Přece jen 

se to koná v kostele Tak ty si schováme pro Trutnov a Úpici. Program do těchto míst bude stejný, jen si 

tam musíte ještě dodat ty 3 skladby a doufám taky ještě Vivat musica...  Eva S. 

 

J.K.Vaňhal -              Alleluja 

D.G.Bortniansky -    Tebe pajom 

G.Young -                  Alleluia 

  

ukolébavky -                                                          

Thula mtwana wami 

Dobrou noc, lásko znějící 

Chasidská -                                                           

Hava nagila 

                              

lidové různých úpravách                                        

Zazpívaj, slavíčku 

Ej, vandrovali hudci 

pásmo 6 písní J. Laburdy 

Chodila Maryška 

  

úpravy VW -                                                                                  

Svítá 

Šaty dělaj člověka 

Ezop a brabenec 

Nikdo nic nikdy nemá 

  

rozverné a taneční  a z filmu Sestra v akci -                            

O, happy day 

http://j.k.va/
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Cant help falling in love 

Hail holly Queen 

 

V Trutnově ještě 

rozverné a taneční                                                                       

Kankán 

Srdíčko ťuká 

Lékořice 

Plánované koncerty: 

ˇDo jara i léta" koncert Chorea Corcontica 18.5.2016 19 hod Trutnov Síň Bohuslava Martinů 

koncert v rámci festivalu Kamarata nova Chorea Corcontica 19.5.2016 19 hod Náchod kostel sv. Michala  

Na nástěnku věší Jenda 

Koncert Do jara a do léta Síň Bohuslava Martinů 18.5.2016 

Pár fotografii z koncertu v SBM 18.5. 2016, které pro sbor při mém zaneprázdnění nafotila Věra V.: 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1618510 

 

Vystoupení Chorea Corcontica 

https://drive.google.com/open?id=0Bz5NzYlbtnYnU2RNODhjYVFWRWs 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/1618510
https://drive.google.com/open?id=0Bz5NzYlbtnYnU2RNODhjYVFWRWs
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Někteří naši členové zpívají i jinde 

Po chvilce pátrání se podařilo odhalit, kam se ztrácí Víťa Hálek. 

Tak ať to všem zpívá kamkoli nás vítr odvane. 

 

Štěpán Vojáček 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-LZxl79ElM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=D-LZxl79ElM&feature=youtu.be
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O kapele Kasteláni, ve které hraje náš člen, Míla Rousek již byla řeč 

Co uniklo naši pozornosti. (psalo se léto 2014) 

Dva roky uplynuly od vystoupení skupiny Kasteláni s Mílou Rouskem a dalšími členy této kapely, před 

Uffem. Nové léto se znovu blíží. Přejeme nápady a novou sílu do nových vystoupení.  

 

Na nástěnku věší Štěpán V 

. 

 

Krátká zpráva tiskové sekce sboru Chorea Corcontica. 9.5.2016 
Dnes 9.5.2016 jsme oslavili narozeniny naši sbormistryně Evy S. Přejeme ji zdraví a trpělivost a nápady do 

naší další společné práce. 

 

Členové sboru, kteří Evě ještě nepopřáli nechť tak přijdou učinit na další zkoušku a na důkaz toho, že své 

přání myslí vážně, také na všechny následující zkoušky. Přání je třeba realizovat osobně a nelze ho provést 

korespondenčně ani s využitím delegovaného zástupce. Omlouvá pouze nemoc. 

 

Tak ještě jednou Evo všechno nejlepší k narozeninám 

 

tvoji zpěváci 

 

Zkouška zpěvu 2.5.2016 
Jenom tak, fotky z nevýznamné události, jako je zkouška zpěvu 2.5.2016. 

Není to žádné naše vystoupení, je to jenom jedna z mnoha našich pravidelných pondělních zkoušek. Člověk 

by až řekl, proč to fotit, když se tu vlastně nic neděje. On tu ale kráčí náš život, tak ať jsou tu ty krásné 

chvilky, kdy jsme spolu taky zaznamenané, ať máme na co vzpomínat.  

Navíc si člověk musí říci, že právě tenhle čas poctivého zkoušení, to je ten důležitý čas, bez něhož by žádný 

náš koncert nebyl možný.  

 

Pozn. Chtěl jsem nafotit více, dokonce jsem Vás chtěl vyfotit i zepředu, ale došly mi baterky, tak zas někdy 

jindy. 

Štěpán Vojáček 



2016 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 55 
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Usnesení KSHK o změně zápisu do spolkového rejstříku 

Jak patrno z přiloženého usnesení, návrh na změnu zápisu byl přijat. Tato změna by měla být dostupná 

ve veřejném rejstříku na internetu po doběhnutí odvolací lhůty cca 25.3.2016. 

Na nástěnku připíná Jenda 
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Koncert pro tříkrálovou sbírku 10.1.2016 – plakát 
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Reportáž z Tříkrálové sbírky 2016  

TV Drak připíná na nástěnku Bohuš. 

https://www.youtube.com/watch?v=mR3yA60L4mA&feature=youtu.be 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mR3yA60L4mA&feature=youtu.be
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Poděkovíní za Tříkrálovou sbírku 2016 
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Poděkování Charity za koncert pro Tříkrálovou sbírku 2016 

Dobrý den, pane Vojáčku, 

 

velice se omlouvám, že tak pozdě informuji, ale po pátečním závěrečném počítání pokladniček mě 

schvátila chřipka a veškeré další počítání v TKS se mi o 4 dny zbrzdilo. Ráda bych Vás informovala o 

nádherném výnosu Tříkrálového koncertu, který činil celkem 12. 676 Kč a Tříkrálový výnos celkem opět 

oproti loňskému roku poskočil z 161tis na 188. 036,- Kč. Jsou to opět krásné a překvapivé výsledky a 

díky Vám a všem ze sboru jsme byli zase úspěšní. 

 

Moc moc Vám všem děkuji za pomoc a úžasnou spolupráci. Pozdravuji všechny:- 

 

Martina Vágner Dostálová 

MAJÁK - centrum pro rodiny s dětmi v PP a NRP 

Centrum dobrovolníků, koordinátor TK sbírky 

Oblastní charita Trutnov 

Dřevařská 332, Trutnov 541 03 

tel. 737 333 665 

www.trutnov.charita.cz 

 

Dopis na nástěnku přidal Jenda 

 

Zápis ze schůze výboru 13.1.2016 

 

13.1.2016 18 hodin proběhla řádná schůze výboru spolku Chorea Corcontica z.s. 

Přítomni všichni členové výboru, jmenovitě (podle abecedy): 

Bohumil Maliňák, Marcela Karolína Maixnerová, Lenka Kasperová, Eva Slaninová, Ivana Vlasáková, Jan 

Vojáček, jako host se zúčastnila Helena Slavíková, s ohledem na předpokládanou nepřítomnost na 

následující členské schůzi. 

Místo: Restaurace Sokolovna TU 

 

Program: „Příprava členské schůze“- 1.v roce 2016 

Výbor byl seznámen se zprávami, jednotlivých členů, jejichž schválení přísluší dle stanov členské schůzi. 

Jednalo se o tyto zprávy a náměty: 

• Zpráva o hospodaření za rok 2015 

• Zpráva o činnosti za rok 2015 

• Koncepce činnosti pro rok 2016 

• Výše členských příspěvků pro rok 2016 

Výbor doporučil výše uvedené zprávy a body k projednání na členské schůzi.  

Jednání schůze výboru bylo ukončeno stanovením termínu členské schůze, která se uskuteční 25.1.2016 

v 18 hodin v restauraci Sokolovna TU. Vzhledem k tomu, že stanovený termín je původní termín řádné 

zkoušky sboru, je očekávána, až na řádné omluvy, 100% účast. 

 

http://www.trutnov.charita.cz/
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Pro členskou schůzi je v souladu se stanovami připraveno následující usnesení: 

 

Členská schůze: 

1) Bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2015 

2) Ukládá výboru dořešit založení bankovního účtu u banky FIO T:29.2.2016 

3) Bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2015 

4) Ukládá rozšířenému výboru připravit návrh plánu vystoupení pro rok 2016 T:31.3.2016 

5) Stanovuje členské příspěvky ve výši:  

a.   200,- Kč důchodci 

b.   300,- Kč ostatní 

 

Kromě těchto, ze stanov povinných bodů usnesení, je možno doplnit další možné body v návaznosti na 

podané návrhy na jednání ČSCHC. Pro tyto návrhy a efektivní průběh jednání členské schůze si 

připravte diskuzní příspěvky. 

 

Zapsal: Jan Vojáček 

Foto z členské schůze 25. 1. 2016 v Sokolovně 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5099044?secret=6E1uOT9ILTpvQTWK7HU16VhJ

2 

  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5099044?secret=6E1uOT9ILTpvQTWK7HU16VhJ2
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5099044?secret=6E1uOT9ILTpvQTWK7HU16VhJ2
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Informace o uložení nových not do knihovny 15.1.2016 

Do knihovny jsem přidal: 

Hava nagila 

Can can 

Šaty dělaj člověka 

Contraponto bestiale alla mente 

 

zdraví Jenda 

Informace o nové galerii pro ukládání našich fotografií 

Informuji o založení nové fotogalerie ChoreaCorcontica.zonerama.com. Očekávám, že se nám lépe osvědčí 

pro ukládání fotek a videi než dosavad užívané Rajče. 

Adresy pro přístup jsou:  ChoreaCorcontica.zonerama.com případně 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica . Vkládejte je do adhesního řádku. Prozatím jsem do této 

galerie vložil dvě alba viz níže pod běžící pásem fotek. Odkaz najdete i našich stránkách v galerii. 

 

Karel Vojáček 

 

  

http://choreacorcontica.zonerama.com/
http://choreacorcontica.zonerama.com/
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica
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Nahrávky a fotky z koncertu pro tříkrálovou sbírku 2016 

Na našem Youtube již naleznete videa z Tříkrálového koncertu 10. 1. 2016. 

 Karel 

https://www.youtube.com/channel/UCjX5T1fqd5Vvsnd5CJGWm9A 

 

Oznámení o konání schůze výboru ChC 13.1.2016 

Na středu 13.1.2016, 18:00 hod svolávám jednání výboru ChC, (Jména podle abecedy, neboť statutární 

orgán ChC je kolektivní orgán, nemá předsedu. To není utíkání kohokoliv od odpovědnosti, ale naopak 

zdůraznění vědomí, že naše činnost, kterou děláme pro radost, musí vycházet ze společné dohody). 

 

Marcela Karolína Maixnerová 

Bohumil Maliňak 

Lenka Kasperová 

Eva Slaninová 

Iva Vlasáková 

Jan Vojáček 

 

Místo konání Restaurace Sokolovna 

 

Na výboru navrhnu pro následující týden svolat členskou schůzi ChC, Termín a místo bude upřesněno 

po jednání výboru. Na této členské schůzi projednáme: 

https://www.youtube.com/channel/UCjX5T1fqd5Vvsnd5CJGWm9A
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výši členských příspěvků na rok 2016 

konstruktivně kriticky se ohlédneme za uskutečněnými vystoupeními  

konstruktivně kriticky načrtneme činnost pro rok 2016 

 

Pozn.  

Pokud má někdo cokoliv k diskutovanou problému prosím připravíme si příspěvek na tuto členskou 

schůzi. 

 

Jan Vojáček - člen výboru ChC 

 


