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Seznam členů 
Sbormistr: Slaninová Eva 

Bobrová Monika Slaninová Eva 

Brožáková Jana Slavíková Helena 

Dewat Miroslav Slavíková Monika 

Dušánková Martina Svěcený Pavel 

Fajstavrová Elena Šebková Hana 

Fürbacherová Alena Šidláková Eva 

Halířová Dagmar Štěpánková Lenka 

Chrastinová Martina Vitvarová Iva 

Jankovský Martin Vlasáková Ivana 

Kasperová Lenka Vojáček Jan 

Kejzlarová Jana Vojáček Karel 

Kolbert Pavel Vojáček Štěpán 

Králová Zuzana Vylíčilová Blanka 

Kraus Šimon  

Krhánková Květa  

Kubová Lada  

Lábusová Jitka  

Macková Petra  

Machová Jitka  

Maixnerová Marcela 
Karolína 

 

Maliňák Bohumil  

Matoušek Vladimír  

Mazáč Jaroslav  

Milada Vašíčková  

Milátová Dáša  

Nedomlelová Zdena  

Novotná Hana  

Palátová Eva  

Penzéšová Jaroslava  

Petrů Jana  

Pleskačová Kateřina  

Prokopcová Hana  

Přibilová Milena  

Radiměřská Bohumila  

Ročková Jaroslava  

Rousek Miloslav  

Rousková Viera  

Rozsévačová Marcela  

Shrbená Alena  
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Vystoupení a koncerty 
 

8.1.2017 Koncert pro Tříkrálovou sbírku Trutnov kostel Narození Panny Marie 

2.3.2017 Vystoupení Lohfenden 2.3.-5.3.2017 

15.5.2017 Jarní koncert Vivat Musica v Síni Bohuslava Martinů Trutnov 

21.5.2017 Jarní koncert Vivat Musica modlitebna CČH Úpice 

31.5.2017 Camerata Nova Náchod kostel svatého Vavřince 

9.6.2017 Zlatá Olešnice  Noc kostelů 

21.10.2017 Szczawieńskie setkání sborů "Beati Cantores" Polsko 

5.11.2017 Slavnost 35. výročí založení sboru -síň Bohuslava Martinu Trutnov 

14.12.2017 Adventního koncert síň Bohuslava Martinů v Trutnov 

16.12.2017 Adventní kocert Chotěvice 

20.12.2017 Adventní koncert na Krakonošově náměstí Trutnov 

 
Celkový počet koncertů  11 

 

Významnější události během roku 
 

Jednání rozšířeného výboru spolku Chorea Corcontica 20.9.2017 

Vyšla kniha – Chorea Corcontica sobě I.  24.6.2017 

Opustil nás Pavel Svěcený 28.9.2017 

Oslavili jsme 35.výročí založení sboru Chorea Corcontica  5.11.2017 

Sjezd UČPS 25.11.2017 

 

  



2017 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 7 

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 



2017 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 9 

Zottelmarch SATB  2013 

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 

Bubeníček SATB  2017 

Der Frohe Wandersmann SATB v4  2017 

Die gedanken sind frei SATB  2017 
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Dobrou noc lásko znějící  SATB  2017 

Goodnight Sweetheart SATB v2  2017 

Hail holy Qeen SATB  2017 

Když svatí Tví pochodují SATB  2017 

Mše Zdeněk Lukáš Kyrie SATB  2017 

Óda na radost-beati cantores  2017 

Pomoc_svaté_Kateřiny  SATB  2017 

Quem pastores laudavere SATB  2017 

S Elanem o lasce SATB  2017 

The lion sleeps tonight SATB  2017 

Už z hor zní zvon SATB  2017 
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Informace ke koncertu pro tříkrálovou sbírku 2018 

V Trutnově je koncert pořádán ve prospěch Tříkrálové sbírky na podporu Charity Trutnov. 

Ve Dvoře Králové je koncert na podporu Diakonie Dvůr Králové 

 

Video dárky pro účinkující ve sboru Chorea Corcontica: Vánoce 2017 

Už slunce zapadá 

https://youtu.be/aImk48w4Hkc 

Ukolébavka 

https://youtu.be/nSZHQ_diWaM 

Anděl Gabriel 

https://youtu.be/FdYOFp0He6Y 

Can't help falling in love  

https://youtu.be/H2wYq9GwNy8 

Zpráva o božím narození 

https://youtu.be/H2wYq9GwNy8 

Vložil Karel 

https://youtu.be/aImk48w4Hkc
https://youtu.be/nSZHQ_diWaM
https://youtu.be/FdYOFp0He6Y
https://youtu.be/H2wYq9GwNy8
https://youtu.be/H2wYq9GwNy8
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https://youtu.be/NJZ7715-oGI 

Fotoalbum z adventního koncertu 16.12.2017 v Chotěvicích. 

Video Quem pastores laudavere https://youtu.be/mpTTtFG-8eA  

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/4920395 

  

https://youtu.be/NJZ7715-oGI
https://youtu.be/mpTTtFG-8eA
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/4920395
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Vánoční koncert Síň Bohuslava Martinů Trutnov 2017 

Sergej. Rachmaninov Ave Maria 

https://youtu.be/Ft7jo_N9WPA 

Zdeněk Lukáš Missa brevis – Gloria, Sanctus 

https://youtu.be/HCYOioKazGM 

Cesar Franck Panis angelicus 

https://youtu.be/cHxp9h-aK30 

https://youtu.be/xx_vxRXFqpA 

Koledy 

Cesar Franck Panis angelicus 

úpravy koled 1. Bratři, já slyšel, 2. Gloria, 

3. V půlnoční hodinu 4. Hej, hej, povím vám, 5. Pochválen buď Ježíš 

6. Všude radost, všude jásot, 7. Fanfrnoch 

John Ruter Vánoční přání 

Franc Xaver Gruber. Gruber Tichá noc 

  

https://youtu.be/Ft7jo_N9WPA
https://youtu.be/HCYOioKazGM
https://youtu.be/cHxp9h-aK30
https://youtu.be/xx_vxRXFqpA
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Smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica na Krakonošově náměstí Trutnov 20.12.2017  
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Adventní kocert 16.12.2017 v Chotěvicích 

 

Foto z adventního koncertu 14. 12. 2017 v síni B. Martinu v Trutnově.  

Chorea Corcontia a Hejnovo kvarteto ze Rtyně. 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3958698 

 

  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3958698
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Plakát adventního koncertu 14. 12. 2017 v síni B. Martinu v Trutnově 
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INFORMACE K ADVENTNÍMU ZPÍVÁNÍ 2017 

 

Ahoj všichni, připomínám pro jistotu, co se bude dít ve sboru před vánoci. 

 

1. Teď v pondělí už nebude zkouška a sejdeme se v Domově důchodců na Humláku v úterý 12. 12 v 

17,15. Na sebe pánové černou košili nebo něco tmavého, dámy kalhoty, šálu. Zpíváme v 18 hodin.  

 

2. Ve čtvrtek 14.12. sraz v Síni v 17,30, koncert je v 19 hod. Máme pozvané hosty - 4 osoby -, kdyby bylo 

malé občerstvení, potěšilo by je to...v úterý se domluvíme. 

 

3. A v sobotu 16.12. jedem do Chotěvic, autobus z autobusáku v 17,30. Pánové oblek. 

 

 

Vánoční koncerty 2017 

Signum – Cum decore 

Regina coeli 

Signore delle cime 

Ave Maria – Rachmaninov 

Gloria, Sanctus – Lukáš 

Transeamus 

Quem pastores laudavere 

Nebeští kavalérové, Vánoční noc – Michna 

Panis angelicus 

Bratři já slyšel 

Vyšla hvězda jasná – Gloria, V půlnoční hodinu,  

Hej hej, povím vám, Pochválen buď, Všude radost, 

Fanfrnoch 

Vánoční přání 

Tichá noc 

Adeste fideles - přídavek 

 

 

Další akce domluvíme příště, ať se nám to neplete vše dohromady. 

Zdraví Eva S. 
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Pozvání na 20. ročník hudebního festivalu Trutnovský advent 2017. 

 

Zahajovací koncert se konal 2. prosince 16 hod. v kostele Narození P. Marie v Trutnově 

Vystoupilo "Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují", W. A. Mozart - Missa brevis B dur, Luis Vierne 

- Messe solennelle cis moll, J. D. Zelenka - Miserere c moll,  

řídí Lukáš Janko. 

 

 

V pořadí druhý koncert, již tuto sobotu 9. prosince 16 hod. kostel Narození P. Marie v Trutnově 

Vystoupí "Pěvecký sbor Gymnázia Trutnov COLOURS OF GTU", řídí Vojtěch Kábrt  

 

Další koncert v sobotu 16. prosince 16 hod. kostel Narození P. Marie v Trutnově 

Vystoupí Krkonošské Collegium Musicum a Musica Antiqua, 

J. K. Vodňanský – Rorando coeli, W. A. Mozart – Chrámová sonáta, A. Vivaldi – Gloria, 

řídí Vít Mišoň 

 

Další koncert v úterý 26. prosince 16 hod. kostel Narození P. Marie v Trutnově 

Tradiční Svatoštěpánský koncert 

Anežka J. Mišoňová – zpěv, Martin Matyska – varhany 

Středověká kapela Splendor z Kutné Hory 

 

Vstupné: dospělí 120 Kč, senioři, studenti do 26 let a žáci 60 Kč 

Pořádá Martin Matyska ve spolupráci s Městem Trutnovem a Arciděkanstvím Trutnov 

 

Doufám, že letošní nabídka opět potěší vaše srdce. 

Za celý realizační tým vás co nejsrdečněji zvu. 

Váš Martin Matyska 
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Několik plakátů z historických vystoupení CHC v roce 1983 a 1985 

Aby v kronice nechybělo. Dáša Halířová přinesla na minulou zkoušku 20.11.2017 několik plakátů z 

historických vystoupení CHC v roce 1983 a 1985. Na dva z uvedených dokumentů bych rád speciálně 

upozornil. 

První z těchto dokumentů blíže odpovídá na otázku, kdy Chorea Corcontica zahájila svá veřejné 

vystoupení. V souvislosti s "Veselicí k 35.výročí založení sboru" provedenou 5.11.2017 byla tato otázka 

nově položena do našich vzpomínek. Níže dokument "připravené průvodní slovo na 1.vystoupení CHC 

na veřejnosti", které se uskutečnilo v září 1982.  

Druhý dokument, který chci zmínit je, mezi plakáty převážně vánočních koncertů jeden, ke 40.výročí 

osvobození. Plakátek je opatřen pěticípou hvězdou ani né tak jak bylo zvykem, ale jak bylo nařízeno. 

Dnes některá media řeší otázky, zda ten či onen umělec si zavdal s minulým režimem. Možná bych 

mohl, jistě po pravdě říci, že mnozí ze současných členů sboru, jsme ve sboru tenkrát nezpívali. Či bych 

mohl plakátek jednoduše nezveřejňovat. Takový přístup bych ovšem považoval za zbabělí, za 

schovávání se za máminy sukně. 

Chci zejména zmínit to, nač by se nemělo zapomínat.  

Zaprvé, ....každý kdo zažil válku, (takových už naštěstí moc není), či si jí umí představit, ví, kolik bolesti 

přináší. Jistě je namístě slavit, že toto zlo padlo. 

Zadruhé,.... žijeme. Náš život má své kladné i stinné stránky. Přejme si, aby kladné stránky převažovaly. 

 

Na nástěnku věší Jenda 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5094919 
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Vspomínka jakási 

Když tvořím nová videa a prohlížím ta z našich nedávných vystoupení pozoruji, že některá jsou i 

memoriálem na naše milé. R.I.P. 

Karel 
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Sjezd UČPS 2017 

Níže odkaz na sjezd, který se koná 25.11.2017. 

Je-li někdo schopen a ochoten se za CHC sjezdu zúčastnit, nechť tuto kartu na zkoušce v pondělí 

20.11.2017 zvedne a k účasti se přihlásí. Nebude-li mít z CHC nikdo možnost, navrhuji dát plnou moc 

panu Jiráčkovi z UCPS, aby nás na sjezdu zastupoval. 

Pozn.  

1) Z přiloženého odkazu vyplývá, že by měly být na sjezdu řešeny běžné otázky k zajištění funkce 

UČPS. 

2) Pan Jiráček po předchozím telefonátu, s otázkou, zda se zástupce CHC dostaví na sjezd, nabídl 

zastupování. Za tímto účelem zaslal plnou moc, kterou na pondělní zkoušce probereme, buď 

odsouhlasíme, či vyšleme zástupce ze svých řad. m.j. jde o to, abychom svojí neúčastí nezablokovali 

jednání pro neusnášeníschopnost. 

 

přidal Jan Vojáček 

 

http://sjezd.ucps.cz/ 

Veselice Trutnov – Síň Bohuslava Martinů 5.11.2017 

Výtah z VESELICE k 35.výročí založení sboru Chorea Corcontica 1982-2017 

Trutnov – SBM 5.11.2017 

 

https://youtu.be/X7OlPmIZoms 

http://sjezd.ucps.cz/
https://youtu.be/X7OlPmIZoms


2017 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 23 
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Slavnost 35. výročí založení sboru - přehlídka úboru 5.11.2017 

 

https://www.youtube.com/embed/ABkMhdJIFDQ 

VESELICE k 35.výročí založení sboru Chorea Corcontica 1982-2017 

Trutnov – SBM 5.11.2017 17 hodin xx 

 

• Úvodní píseň - SIGNUM  

Přivítání posluchačů, hostů, poděkování 

První část „Veselice“ s písněmi 

• REGINA COELI 

VESELICE K 35.VÝROČÍ 5.11.2017 V 17 H 

Seznam písní  

 

SIGNUM 

REGINA COELI 

LASCIA CH’IO PIANGA 

GLORIA 

VIVAT MUSICA 

Video vzpomínka na Pavla Svěceného 25.10.2017 

 

https://youtu.be/m4_UPk2vN1U 

 

https://youtu.be/m4_UPk2vN1U 

  

https://www.youtube.com/embed/ABkMhdJIFDQ
https://youtu.be/m4_UPk2vN1U
https://youtu.be/m4_UPk2vN1U
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Vzpomínka na Pavla Svěcenýho 24. 10. 2017  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3838401 

Pavlovi 

 

Dík za ten kousek cesty 

co směli jsme jít spolu, 

za písně o radosti 

i za ty o lidském bolu, 

co nejde obejít. 

Mé srdce ty písně ponese, 

to život radost na slzy mění, 

však až nám hlas zvonu, 

ozvěna ze skal donese, 

na tebe vzpomenu si, 

na čas, co byl a už tu není. 

 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3838401
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Plakát na Veselici k 35 výročí založení sboru 5.11.2017 
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Zkouška sboru 23.10.2017 

 

Foto Štěpán 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Photo/5094934/ 

 

 

Szczawieńskie setkání sborů "Beati Cantores" 21.10. 2017 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3831122 

 

A bylo to fajn  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3831122
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Smuteční oznámení Pavel Svěcený 28.září 2017 
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Pozvánka na XV. ročníku setkání s písní Beati cantores 21.10.2017 

 

Dobrý den, 

v příloze zasílám oficiální pozvánku. Startujeme 21.října 2017 v 11 hodin v Lázeňském divadle. 

 

S přáním dobré nálady a čistých tonů, 

G. Jaczewski 

 

 P.S. 

(překlad pozvánky) 

Pěvecký sbor Freundschaft má čest pozvat pěvecký sbor Chorea corcontica k účasti na XV. ročníku 

setkání s písní Beati cantores, které se bude konat 21. října 2017 v Lázeňském divadle ve Szczawno 

Zdrojí. Zahájení v 11.00 hod. 

Těšíme se na Vaši účast, předsedkyně Německého kulturního spolku ve Valbřichu, Dorota Stempowska 
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Z jednání rozšířeného výboru spolku Chorea Corcontica dne 20.9.2017 

 

z jednání rozšířeného výboru spolku Chorea 

Corcontica dne  

   Datum: 9/20/2017 

   Místo restaurace UP (nad Májem) Trutnov 

   

Přítomni: 

za výbor CHC Eva Slaninová, Iva Vlasáková, 

Lenka Kasperová, Jan Vojáček 

   

 

dále členové spolku: Helena Slavíková, Dáša 

Halířová, Jana Kejzlarová, Míla Rousek, Štěpán 

Vojáček  

   

     Pro jednání rozšířeného výboru spolku Chorea Corcontica dne 20.9.2017 byly připraveny tyto 2 dokumenty 

Návrh programu varianta č.0 Dokument č.1 

Akce, aktivity a náležitosti související varianta č.0 Dokument č.2 

     

Viz dále 

 Návrh programu varianta č.0 Dokument č.1 

 Doba celkem minut 93  

 Poř.č. Bod programu minut Pověřený člen sboru 

Pozn. 

1/0 Úvodní přivítání, včetně přivítání přizvaných 

hostů a seznámení s programem, 

1 moderátor 

 1/1 Slovo před 1.blokem písní 1 moderátor 

 1/2 1.blok písní 12  

 1/3 Slovo před 2.blokem písní 1 moderátor 

 1/4 2.blok písní 12  

 1/5 Výzva k přestávce a pozvání na kávu a 

prohlídku 

1 moderátor 

 1/6 Přestávka s prohlídkou kroniky, foto, kávou 

apod. 

15  

 1/7 Slovo před 3.blokem písní 1 stávající členka z dob 

ženského sboru 

 1/8 3.blok písní s dřívějšími členy sboru 9  

 1/9 Výzva k úpravě podia a úprava podia pro 

otázky a odpovědi s dirigenty sboru 

1 moderátor 

stolek, 3 křesla, 

mikrofón 

1/10 Otázky a odpovědi pro Evu 5 Eva, Václav + 

moderátor 

 1/11 Otázky a odpovědi pro Václava 5 Eva, Václav + 

moderátor 

 1/12 Ukázka kostýmů za období existence sboru 10 členka z dob ženského 

sboru 

Ukázky jednotlivých 

kostýmů jsou vloženy 

do písně "Šaty dělaj 

člověka" 

1/13 Slovo před 4.závěrečným blokem písní s 

úpravou podia pro nástup sboru 

1 moderátor 

 1/14 4.závěrečný blokem písní  12  
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1/15 Ptáme se "Co je pro tebe Chorea Corcontica" 3 moderátor Moderovaná otázka 

členům stojícího sboru 

(pro přihlášené členy)  

1/16 Přídavková píseň na přání posluchačů 3  

  pozn. průměrná délka jedné písničky cca 3 min   

     

     

     

 Akce, aktivity a náležitosti související varianta č.0 Dokument č.2 

 Co Kdo 

blíže 

 2/1 Příprava seznamu písní pro jednotlivé bloky 

 

 

Úvaha zda bloky či jejich části nekomponovat do sestav např.: podle období, zde zvláštní 

důraz na blok s dřívějšími členy, či blok lidových, populárních, duchovních, či blok písní s 

příspěvkem vlastní tvorby apod.  

Eva Slaninová 

2/2 SBM na 5.11.2017 t.j. Jana Brožáková 

- ozvučení zejména pro moderátory ve stojící i sedící poloze a diskutující u stolku 

- praktikáble 

- křesla pro diváky i diskutující u stolku 

- stolky pro vystavení kronik a fotodokumentace 

2/3 Poskytnutí kronik sboru Hana Prokopcová 

2/4 Kostýmy sboru + související Helena Slavíková 

- seznam kostýmu 

- průvodní slovo k jednotlivým kostýmům vč. uvedení obobí apod. 

2/5 Seznam osobně pozvaných posluchačů  

Václav Hátle 

Zdeněk Möglich 

vedení města + kulturní komise 

2/6 Dřívější členové  

Rodinní příslušníci 

TV Drak 

2/7 Vstupné   

Navrhují se 4 úrovně vstupenek 

- 0 Kč - pro stávající účinkující členy, kteří nebudou chtít vlastnit vstupenku jako výroční 

záložku knihy. 

- 0 Kč pro osobně pozvané posluchače 

- 20 Kč -pro stávající účinkující členy, kteří budou chtít vlastnit vstupenku jako výroční 

záložku knihy, dále pro dřívější členy a rodinné příslušníky bez ohledu zda na podiu 

vystoupí či nevystoupí.(K úhradě režijních nákladů veselice)  

- 80 Kč -ostatní (K úhradě režijních nákladů veselice a drobný příspěvek pro činnost 

sboru) 

2/8 Vstupenky Jenda+Karel 

Vojáčkovi Nechat vyrobit jako záložku do knihy, cena na internetu okolo 15 Kč 

Vstupenky pro osobně pozvané prodávat u pokladní sboru, zbylé požádat o prodej 

Informační centrum v radnici  

Lenka Kasperová 

2/9 Poskytnout dokumenty k výstavě Jenda+Karel 

Vojáčkovi fotografie sboru + kniha foto CHC z r.2014+kniha CHC SOBĚ I. 
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2/10 Poskytnout dokumenty k prodeji  

Foto + DVD k prodeji + kniha CHC SOBĚ I. po 10 ks Karel¨Vojáček 

2/11 Příprava otázek pro rozhovory s dirigenty Štěpán, Jenda Voj. 

2/12 Příprava odpovědí pro rozhovory s dirigenty Eva,Václav 

2/13 Zkouška vystoupení - část mluvené slovo patrně bez osobní 

účasti Václava Hátle 

2/14 Zkouška vystoupení - část písničky 

     

  Po projednání obou dokumentů vzešly následující závěry a doporučení: 

1 Příprava seznamu písní pro jednotlivé bloky, případně redukce počtu bloků Eva Slaninová 

2 Zařadit do programu promítání sestříhaného výběru koncertů (max 10 minut) z 

období ženského pěveckého sboru CHC. Nositel tohoto úkolu a vlastník těchto 

filmů je má na videokazetách, nárokuje tento bod značné nároky. Po stránce 

přípravy digitalizací videokazet, výběrem použitých sekvencí, střihem, 

otitulkováním, atd. Pro samotné provedení pak zajistit reprodukční techniku vč. 

plátna a ozvučení. Rovněž vyzkoušení. 

Míla Rousek 

3 Bod "Ukázka kostýmů za období existence sboru". Bylo dohodnuto, že děvčata se 

mezi sebou dohodnou, která je schopna a ochotna se do toho kterého kostýmu 

obléknout (1 až 2 děvčata za kostým) a budou v nich po celou dobu "Veselice". 

Jedná e cca o 7 kostýmů. Pro představení kostýmů Helena Slavíková připraví do 

příští schůzky seznam kostýmů s uvedením a) doby a případně koncertu, kdy byl 

poprvé použit b) případnou pikatností s kostýmem souvisejícím. Dramaturgie 

pro představení kostýmů bude dohodnuta při příští schůzce. 

Helena Slavíková 

4. K otázce osobně pozvaných posluchačů bylo dohodnuto rozšířit na jména   

 Václav Hátle  

 Zdeněk Möglich  

 Jan Vídeňský  

 Zdeněk Trnka  

 rodiče Hanky Šulcové  

 starosta + 2 místostarostové + členové kulturní komise  

5 K otázce pozvání dřívějších členů sboru byl seznam dřívějších členů rozebrán 

mezi přítomné členky jednání 

 

6 Dále bylo dohodnuto připravit a vytisknout A5 plakátky "Veselice k 35.výročí 

založení CHC", TERMÍN 5.11.2017 17 hodin, k použití pro ty, kdo budou osobně 

zvát posluchače. Na plakátku uvést kontaktní email + telefon 

Jenda a Karel 

Vojáčkovi 

7 Návrh na sponzorský prostor pro kafírnu ve Spojenecké ulici, s otázkou 

poskytnutí vařené přestávkové kávy Míla Rousek 

8 

Na přestávku připraví členky CHC koláčky a jiné zakousnutí pro celou SBM (100 

posluchačů, 50 členů sboru) 

 

9 

Vstupné redukovat toliko na vstupné dobrovolné, vstupenky pozvaným předat 

jako místenky 

 10 DVD k prodeji nepřipravovat, toliko knihu CHC Sobě I. + fotografie 

 

9 

Příští schůze rozšířeného výboru k "Veselici" ve 

středu 4.10.2017 

        

 

Informace k prodeji knihy Chorea Corcontica sobě I.  30.9.2017 

 

Kniha vyšla v počtu výtisků 50 ks 
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ke dni 30.9.2017 prodáno 38 ks. (Jeden výtisk nakoupilo také Muzeum Podkrkonoší v Trutnově) 

 

Zájemci se mohou stále o knihu hlásit. Knihu předpokládáme také použít jako upomínkoví dar pro 

vybrané hosty našeho koncertu k oslavě 35 výročí založení sboru. 

 

zapsal Štěpán Vojáček  
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Vzpomínka na sezonu 2016 – 17 

Good night 

https://youtu.be/f95vQLIlv2A 

 

Foto z 2.9. zahájení sezony 2017-18 

 

Neveřejná videa :  

Hory Doly https://youtu.be/2Zc6wJ7PfOI 

Marjánko https://youtu.be/TxCcZjIjOg8 

Kocábka https://youtu.be/pOuOAhr4iXM 

 

https://youtu.be/f95vQLIlv2A
https://youtu.be/2Zc6wJ7PfOI
https://youtu.be/TxCcZjIjOg8
https://youtu.be/pOuOAhr4iXM
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095037 

Pozvánka mna zahjení 35.umělecké sezóny 2017-2018 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

pro zdárné ukončení prázdnin a zejména zdárné zahájení umělecké sezóny, která nese pořadové číslo 

35., si vás 

dovolujeme pozvat na zahradní sešlost. 

(Zveme v množném čísle, Mirka a Jenda za domácí, Štěpán a Karel za spoluorganizátory) 

 

- Místo: zahrada u domu č.p.252 Ostrčilova ul. Trutnov 

- Termín: sobota 2.9.2017 cca od 15 hodin 

- Cíl: 

o zcela normálně se spolu pobavit o prázdninových, rodičovských i prarodičovských zážitcích a tímto 

omezit zdržování při zkouškách 

o aby se i odmítači takovýchto akcí cítili vázáni svoji účastí, navrhuji zařadit jako bod programu 

"členskou schůzi spolku" ke kteréžto jsme za zákona minimálně 1xza rok povinni. Hlavním bodem 

by se mělo stát projednání, zda a jak s 35.tinami 

 

- Dále máme za to, že program vyplní zpěv a hudba. Samozřejmě že zpěv sboru i sborem. 

Pokud jde o občerstvení. Nejsme vlastníky takového opékadla jako mají v Kočinách u Slaninů, proto si 

chci situaci 

zjednodušit o pro předem zjištěný počet účastníků bychom objednali pro každou čtveřici (1 grilované 

kuře + 1 

pizzu průměr 30 cm, s dovozem v den akce, např. z Kauflandu apod., dále dle orientačního zjištění víno 

+ nealko. 

Káva samozřejmě. Případně si necháme poradit. 

Otázky k občerstvení viz níže 

Poznámky: 

1. Pro akci jsme nevolili termín předpokládané 1. zkoušky pondělí 4.9. neboť je to první školní den s 

možnými 

povinnostmi některých členů. (U nás máme např. letos 2 prvňáčky.) 

2. Jak již jsem odhalil omylem rozeslaným rozepsaným dopisem, Eva, (rozuměj šéfová) mi termín 

odsouhlasila 

3. Akce se samozřejmě může uskutečnit, bude-li dostatečný počet účastníků. Je jasné, že ne všem to 

vyjde, 

(dovolená apod.). Přesto prosím o tyto abyste: 

a) Potvrdili svoji účast, případně sdělili, že nepřijdete. 

b) Poptali se u sborového kolegy, zda o akci ví. Jde o to, že máme 38 e-mailových adres, na které je 

dopis odesílán, což je méně než členů sboru. 

c) Ti kdo potvrdí svojí účast, sdělte názor na občerstvení. To je na osobu  

 

1⁄4 grilované kuře 
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1⁄4 pizzy,  

1⁄2 litru vína 

káva, čaj a nealko, dle momentálních požadavků.  

 

Objednávku požadovaného množství učiníme v návaznosti na vaši odpověď. Bude-li minimum 

požadavků na něco ze jmenovaného, 

můžeme od toho odstoupit, případně rozšířit. Jako např. neuvedl jsem pivo, bude-li zájem je 

možno též, chlazení je od koho půjčit. Vyjadřujte se i k množství např. chci 1⁄2 kuřete, chci celou 

pizzu, chci 1⁄4 litru vína či víno nechci, chci 4 piva apod. Pokud jde o pizzu uvažuji průměr 30 cm a dva 

druhy a sice QUATRO FORMAGGI - niva, hermelín, eidam, mozzarella (139 Kč celá pizza) HAWAII - 

šunka, ananas, curry, mozzarella (129 Kč celá pizza) 4. 

 

Ve čtení pozvánky pokračuj dále odstavcem o knize. 

 

Nová kniha : Chorea Corcontica sobě I. Vychází 

 

Tak jak jsme při zahájení našich uměleckých prázdnin 24.června 2017 u Evy sdělovali, připravovala se v 

souladu s edičním plánem nakladatelství sistr’s&broher’s k tisku kniha „Chorea Corcontica sobě I“. Vše 

se povedlo, kniha vychází a je k dispozici. Což je patrné z přiložené fotografie. 

 

Pro ty z vás, kteří jste u Evy nebyli, podáváme tuto informaci: 

Jedná se o knížku, která je o našem sboru a je společným dílem všech jeho členů a to především tím, že 

společně 

zpíváme a radujeme se spolu, neboť potom je o čem psát. V knize jsou uveřejněny rozhovory s 

některými členy 

sboru, z naší internetové kavárny. Dále je tam několik zamyšlení o věcech okolo a také několik veršů. 

Cílem knihy je především udělat si společnou radost a pokusit se zmapovat jak to bylo se založením 

našeho sboru, 

který letos slaví třicáté páté výročí od svého založení. Zjištěné věci byly zaznamenány a položeny na 

stránky této 

knihy, neboť papír je od nepaměti tou velkou pamětí, která i po letech připomíná, jak se věci kdysi 

odehrály. Cílem 

také bylo představit veřejnosti členy našeho sboru jako lidi tvořivé, plné života, kteří jednak odvádějí 

poctivou 

práci a navíc si dokáží nalézt chvíli k rozdávání radosti. Cílem také bylo napomoci propagaci našeho 

sboru. Věříme 

tedy, že o knížku bude především mezi členy sboru zájem a že si každý z vás knihu nakoupí, aby 

napomohl této 

propagaci. 

Pro úplnost dodáváme, že kniha byla vydána v dohodnutém počtu 50 ks. Obsahuje kromě textu celou 

řadu 

barevných obrázků. Ilustraci obálky provedla Květa Krhánková a uvnitř knížky jsou doplněny ilustrace 

od Marcely 

Maixnerové. Cena knížky je 300 Kč. Celkový počet stran je 247. Pro členy sboru připravil ještě brácha 
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Karel jako 

překvapení velkou fotografii formátu A4, z našich koncertů. Členové sboru obdrží tedy při nákupu této 

knížky 

v uvedené ceně 300 Kč také tuto fotografii. 

Kdo si přinese sebou na naše letošní první poprázdninové setkání v Ostrčilově ulici avizovaný obnos, 

může si domů 

odnést tuto knížku s fotografii. 

 

Tak si přijďte pro knížku, ať se můžete začíst, jako jsme se začetli my. 

 

Ahoj Mirka, Karel, Jenda, Štěpán Vojáčkovi 
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Dárek nejen prázdninový.  červenec 2017 

 

O dovolené listoval jsem si jednou knížečkou, která se jmenovala setkání s hudbou. Moc mě to zaujalo a 

řekl jsem si, že by bylo dobré udělat si podle doporučení v této knížce jakousi knihovnu nahrávek s 

hudbou a že máme to 21. století tak jsem to udělal jako webovou prezentaci. Rozdělil jsem to na dvě 

části. Zde v první části jsou zahraniční skladatelé a v následujícím příspěvku jsou čeští autoři. 

Pochopitelně, existuje mnohem více krásné hudby, kterou lze doporučit, ale Jiří Pilka, autor oné knížky 

vybral jenom některé a pevně věří, že posluchače nadchne a oni si potom sami vyhledají další hudbu.  

 

Tak tedy přeji ještě pěkné pokračování prázdnin a ahoj 

 

Štěpán Vojáček 

 

https://sway.office.com/4r6UkamU5BKQZbyB?ref=Link&loc=play 

 

https://sway.office.com/4r6UkamU5BKQZbyB?ref=Link&loc=play
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https://sway.office.com/nFZnBtXMpRcdvbai?ref=Link&loc=play  

https://sway.office.com/nFZnBtXMpRcdvbai?ref=Link&loc=play
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Prozradíme něco ze života ChC. 13.7.2017 

 

https://sway.com/8QZtyKUosuGoQCXz?ref=Link 

 

  

https://sway.com/8QZtyKUosuGoQCXz?ref=Link
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Kulturní ocenění Stanislav Šidlák 

 

Kulturní ocenění které in memoriam převzal PaedDr.Stanislav Šidlák. Tatínek členky našeho sboru Evy 

Šidlákové a hudební skladatel, jehož některé písně zpíval i náš sbor Chorea Corcontica. 

 

Štěpán Vojáček 

 



2017 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 42 

  



2017 - Kronika sboru Chorea Corcontica  Stránka 43 

Zahájení prázdnin 2017 

Zkouška nové prezentace Sway produktu Microsoft. Uvidíme, jak se osvědčí. Vpravo dole jsou šipky pro 

přechod na další foto. 

 

https://sway.com/1esPT0hVK1hfzWBM?ref=Link 

 

Kniha – Chorea Corcontica sobě I. Vychází 24.6.2017 

 

Tato nenápadná kniha ležící na stole, byla představena v sobotu 24.6.2017 na zahájení našich 

uměleckých prázdnin. Kniha se jmenuje: "Chorea Corcontica sobě I." Je autorským dílem členů sboru, 

kde jsou uveřejněny rozhovory z internetové kavárny našeho sboru. Dále je kniha doplněna o několik 

vzpomínek nad kterými se autoři zamýšlí. 

 

I.vydání této knihy bude k dispozici k 1.září 2017. 

https://sway.com/1esPT0hVK1hfzWBM?ref=Link
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Zahájení prázdnin 2017 - u Slaninů 24.6. 2017 

 

A bylo to moc fajn. Možná bychom nalezli slova, kterými tu pohodu popsat, možná by nám, ale někdo 

nevěřil a myslel by si, že jenom tak říkáme, že je nám spolu dobře. Tak se místo těch slov podívejte na ta 

videa a obrázky, tam to všechno je.  

Díky Evo a Bohouši za Vaši péči 

 

Karel vojáček 

 

Úvodní video 

a) Koncertní vystoupení pro domácí zvířata a kolemjdoucí spoluobčany 

b) Přípitek vnoučkovi Alfredu Vojáčkovi 

c) Představení knihy Chorea Corcontica sobě I 

d) Country zpěvy pro zvířata lesní, jakož i ptactvo nebeské 

https://youtu.be/_qqHZn9vuNI 

 

Dědečkovy hodiny 

https://youtu.be/kuCLcE2VYBM 

 

Svařák - oficiál video 

https://youtu.be/GBmZPCb0B7Q 

 

 

Foto 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3267450 

 

  

https://youtu.be/_qqHZn9vuNI
https://youtu.be/kuCLcE2VYBM
https://youtu.be/GBmZPCb0B7Q
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/3267450
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Zlatá Olešnice 9. 6. 2017 - Noc kostelů  

Foto  Karel V. 

Hory doly  

https://youtu.be/ey_DSCCQxdY 

Hruška 

https://youtu.be/DNARCyxXnKk 

Marjánko 

https://youtu.be/NEqJTdp0H6I 

Závěrem 

https://youtu.be/Im9MNZ2OmuE 

Židivské písně 

https://youtu.be/iIfWExJWALY 

 
https://youtu.be/Im9MNZ2OmuE 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095090 

https://youtu.be/ey_DSCCQxdY
https://youtu.be/DNARCyxXnKk
https://youtu.be/NEqJTdp0H6I
https://youtu.be/Im9MNZ2OmuE
https://youtu.be/iIfWExJWALY
https://youtu.be/Im9MNZ2OmuE
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095090
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Foto: Barevné šály 15.5.2017 

 

Karel 

 

Cesta na festival Camerata Nova Náchod 31.5.2017 

Vystupovali jsme na závěrečném koncertu v kostele sv.Vavřince na náchodském náměstí.. 

Foceno na telefon, v autobuse s chvějící se rukou. 

Pokud máte náladu a čas, můžete si poslechnout neupravenou zvukovou nahrávku. Je dobré si 

nahrávku poslechnout nejlépe do sluchátek, nebo do nějakých lepších reproduktorů, než je prostý 

reproduktor v počítači, či notebooku, nebo telefonu 

Omlouváme se za občasné rušivé hluky, tak jak se lidé v kostele pohybovali. Přesto si myslíme, že to 

nahrávce neubírá. Je to naše autentická vzpomínka. 

https://mega.nz/#!aNUSXa5L!otlOZrbN_8epcX2S8xS7Xshcqno91xIZvl_Tb6LBHAg 

Štěpán Vojáček 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095109 

https://mega.nz/#!aNUSXa5L!otlOZrbN_8epcX2S8xS7Xshcqno91xIZvl_Tb6LBHAg
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Camerata Nov Náchod 31.5.2017 

kostel sv.Vavřince  

 

Slunéčko https://youtu.be/hqdGafr-1z0 

Alleluja https://youtu.be/1-fGYz3KdMU 

Ave https://youtu.be/QonRI6x4iZc 

Královna https://youtu.be/bflJ9KPwqEE 

Lascia https://youtu.be/4Nnq8zyo10I 

Tebě pajom https://youtu.be/z7m0jFWQitU 

Karel Vojáček 

 

https://youtu.be/hqdGafr-1z0
https://youtu.be/1-fGYz3KdMU
https://youtu.be/QonRI6x4iZc
https://youtu.be/bflJ9KPwqEE
https://youtu.be/4Nnq8zyo10I
https://youtu.be/z7m0jFWQitU
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Plakát obce Zlatá Olešnice k akci Noc kostelů 9.6.2017 a k oslavě výročí 720 let 

založení obce. 
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Noc kostelů 9. 6. v 19 hod. ve Zlaté Olešnici 

Program na noc kostelů 

 

Noc kostelů 9. 6. v 19 hod. ve Zlaté Olešnici 

 

A. Lotti Regina coeli 

D. S. Bortniansky Těbje pajom 

G. Young Alleluia 

Židovské Hava nagila 

Šalu šalom Jerušalajim 

Mayim 

Lidové Hruška 

Hory doly 

Marjánko, Marjánko 

G. Wist, H. Perett Can’t help falling in love 

C. Carter Goodnight, Sweetheart 

 

Na nástěnku pověsil Štěpán V. 

Z vystoupení v Úpici 21.5. 2017 1x foto a video 

 

Cant help falling in love - https://youtu.be/N21jZHQM7aE 

Goodnight, Sweetheart - https://youtu.be/GXk9Uoy8c4k 

Hallelujah - https://youtu.be/v9lvLVt6pUQ 

Lascia ch’io pianga - https://youtu.be/ves_T5FSDk8 

Široký hluboký - https://youtu.be/QlMfPaUi7vw 

 

  

https://youtu.be/N21jZHQM7aE
https://youtu.be/GXk9Uoy8c4k
https://youtu.be/v9lvLVt6pUQ
https://youtu.be/ves_T5FSDk8
https://youtu.be/QlMfPaUi7vw
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Foto , jarní koncert Vivat Musica 2017 - Úpice 21.5. 2017 modlitebna CČH 

 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095129 

 

Informační schůzka k připravované knížce "Chorea Corcontica sobě I" 21.5. 2017  

Na terase u Evy po jarním koncertu Vivat Musica 2017 - CČSH v Úpici 21.5. 2017..  

Foto Karel 

 

  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095129
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Jarní koncert Vivat Musica v Síni Bohuslava Martinů 15.5. 2017 

Zde jsou odkazy k našim vystoupením 15.5. 2017 v TU SBM. 

Promiňte mírnou neostrost snímků při velkém přiblížení. Ještě tuto kameru nemám vyzkoušenou. 

Karel 

 

Hruška https://youtu.be/mCZcMDPR34g 

Goodnight https://youtu.be/hXYyG8N9c-k 

Regina coeli https://youtu.be/DYVA6AH8Qng 

S Elánem o lásce https://youtu.be/2PmOZIIDCwU 

Slunéčko https://youtu.be/vaY5NA4mgXc 

Vivat musica https://youtu.be/sSA4VR9Xfdg 

Zdrávas Královno https://youtu.be/Ivqon7-TShA 

https://youtu.be/mCZcMDPR34g
https://youtu.be/hXYyG8N9c-k
https://youtu.be/DYVA6AH8Qng
https://youtu.be/2PmOZIIDCwU
https://youtu.be/vaY5NA4mgXc
https://youtu.be/sSA4VR9Xfdg
https://youtu.be/Ivqon7-TShA
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095203 

Záznam z časopisu Klubu - Společnosti bratří Čapků. 

  

V textu je zmínka o vystoupení našeho sboru ze dne 24.září 2016 v síni Bohuslava Martinů konaného pro 

členy a příznivce toho klubu. 

 

materiál poskytla Eva Šidláková. 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095203
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Eva Šidláková 80         4.4.2017 

 

Oslava 80 narozenin zakládající členky našeho souboru jen tak, za pochodu, za plného zkoušení. 

Skleničky v rukou sice nejsou broušené, ale přání Evě máme ryzí, aby ji zdraví sloužilo a aby ji to dále 

zpívalo, abychom se mohli takto spolu radovat. 

Všechno nejlepší k narozeninám Evo 

 

 
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095227?secret=C192y8BdmLMP7dl4M9qnrt1e3 

 

Nabídka DVD ze zájezdu do Lohfeldenu 2017 

Nabízím objednání DVD z Turné do Lohfeldenu 2017 

Samo-spustitelné DVD lze přehrávat ve videorekordérech, novějších televizorech a počítači. Všude tak, 

jak jste dosud DVD přehrávali. Obsah viz přiložené foto.Obsah lze podle kapitol jednotlivě přehrát. 

Cena přátelská: 

- disk v krabičce s přebalem 70,- Kč 

- disk samostatně bez přebalu 50,- Kč.  

Mohu se pochlubit dobrou úrovní zpracování a vy se budete moci pochubit přátelům svojim zpěvem i 

prezentem. 

Karel 
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Ještě malé ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou 2017. 

Dělá nám velkou radost, že se také takto hmatatelným způsobem dokážeme připojit k těm, co pomáhají. 

Níže je výtažek z farního zpravodaje trutnovské farnosti a článek z radničních listů Trutnova. 

 

Štěpán Vojáček 
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Foto z Lohfeldenu     2-5.3.2017  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2765168 

 

 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095261?secret=i4lN8263Q998k74WMuAqIg3S8 

Lohfelden 2.3.-5.3.2017 

 

Milí účastníci zájezdu do Lohfeldenu ve dnech 2.3.-5.3.2017, 

abyste měli co nejvíc informací, popíšu Vám průběh našeho zájezdu, zatím bez časových detailů, o těch 

napíšu okamžitě, jakmile dostanu zprávy z Německa od spolku Agenda Trutnov, který vše organizuje. 

 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2765168
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Ve čtvrtek 2.3. odjíždíme z autobusového nádraží v 8:00 hod. autobusem firmy TAD. Autobus bude mít 

minimálně o 20 míst více než nás bude, proto nebudu vypisovat zasedací pořádek, míst na výběr bude 

dost. Pokud byste si to ovšem přáli, není problém zasedací pořádek vytvořit, potom mi ale napište, kde 

kdo chcete sedět. V autobuse bude během cesty možnost koupit si něco k pití. Svačinu si vezměte každý 

sám nebo budete mít možnost koupit si něco v motorestech při zastávkách. Pravděpodobná cesta bude 

přes Jičín, Turnov, Liberec, pak již Německo, napojíme se na dálnici a pojedeme Drážďany, Jena, 

Eisenach, Kassel, Lohfelden. V Lohfeldenu bychom měli být mezi 16 a 17 hodinou. Tam na nás budou 

čekat naši hostitelé a odvedou si nás do svých domovů podle toho, ke komu jste byli přiděleni./bylo v 

minulém mailu/ V rodinách bude pro Vás připravena večeře a ubytování. 

V pátek ráno po snídani bude v dopoledních hodinách sraz u autobusu, /Vaši hostitelé Vás tam 

doprovodí nebo dovezou autem/ a vyrazíme na výlet do Eisenachu, který je vzdálen asi 80km. Podle 

posledních informací bychom si měli prohlédnout město, podívat se do muzea J.S.Bacha a hlavně 

budeme koncertovat v největším chrámu Eisenachu /Georgenkirche/, kde se každoročně konají slavné 

Bachovy vánoční varhanní koncerty. To bude odpoledne. Během dne je pro nás občerstvení zajištěno 

díky našim hostitelům.. Večer bude zase večeře u našich hostitelů. V sobotu bude podle možností 

program na výběr - Kassel, muzea v Lohfeldenu nebo třeba program s rodinou. To se uvidí. Odpoledne 

se musíme chystat na hlavní koncert , který bude uskutečněn večer na počest 10.výročí partnerství měst 

Lohfelden a Trutnov. Program máme, jenom doladíme přestávku a průvodní slovo. Myslím, že oblečení 

je jasné. Páni obleky, dámy černá sukně, černá halenka a barevná šála. Po koncertu máme zajištěnu 

večeři v místní čínské restauraci. Hlad mít určitě nebudete, protože to opět bude v restauraci -all you can 

eat -, takže si můžete chodit pro jídlo po celou dobu setrvání v restauraci. Potom poslední noc v 

Lohfeldenu a ráno kolem 8 hod. vyrazíme na zpáteční cestu směr Trutnov. Doma bychom měli být zase 

mezi 16 a 17 hod. 

 

Sledujte počasí a oblečte se podle toho, v čem Vám bude teplo a příjemně. Určitě nezapomeňte na 

deštník. 

 

Cestovní pojištění si zajistěte sami. 

 

Pokud ještě nemáte žádný dárek, doporučuji navštívit Infocentrum v Trutnově vedle radnice, tam mají 

hodně různých suvenýrů s tématem našeho regionu a různé prospekty i v němčině. 

 

Tak to je zatím vše, pro jistotu potvrďte přijetí mailu a napište mi, pokud potřebujete něco dalšího vědět, 

časové upřesnění jednotlivých akcí ještě pošlu. 

 

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

Milí zpěváci, 

obdržela jsem spoustu nových informací, včetně rozpisu na ubytování, tak posílám. 

Rozmístění v rodinách je následující: 

Monika Bobrová, Lada Kubová a Pavel Kolbert u rodiny Kirchhof 

Jana Brožáková, Dagmar Milatová a Iva Vlasáková u rodiny Gröschner 

Marcela Maixnerová s partnerem u rodiny Seybold 

Bohumila Radiměřská a Hana Šebková u rodiny Gundelach 

Zuzana Vránová a Lucie Tučková u rodiny Pruin 
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Vladimír Matoušek a MUDr.Miloslav Rousek u rodiny Geismann 

Marta Dušánková a Elena Fajstavrová u rodiny Schmidt 

Dáša Halířová, Jitka Lábusová, Helena Slavíková a řidič Radek Řehůřek u rodiny Kuhn 

Lenka Kasperová a Hana Novotná u rodiny Imgrund 

Květa Krhánková a Eva Slaninová u rodiny John Jory 

Bohumil Maliňák u rodiny Klaus Steffek 

Jana Rückerová u rodiny Fehr 

Jan Vojáček a Mirka u rodiny Fryč 

Štěpán Vojáček a Jitka u rodiny Klinge 

Šimon Kraus a Martin Peterka u rodiny Gaedtke 

Jana Kejzlarová a Jitka Machová u rodiny Grodzicki 

 

Snad jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, přihlaste se. 

 

Co se týče dárků do rodin, tady jsou některé typy, co byste mohli přivézt: 

- klasické "speciality" Bcherovka, pivo, pivní sklenici / s Krakonošem/, likéry z Krkonoš, víno, 

oplatky....... 

-možno malou keramiku - šálky, talířky, malé dřevěné sošky s tematikou regionu, kniha o Trutnově či 

našem regionu v němčině.... 

- je možné i CD s dobrým českým zpěvákem nebo zpěvačkou nebo s nějakou českou muzikou 

 

Nejsou třeba žádné velké výdaje, stačí malé dárky. 

 

Pro naši dirigentku: Evi, pošli mi prosím program našeho koncertu včetně skladeb Pištibendu, který 

budeme zpívat v Lohfeldenu v sobotu, a mailové adresy členů Pištibendu. Díky. 

 

Další info: autobusem odjíždíme z autobusového nádraží ve čtvrtek 2.3.2017 v 8 hod. Jedeme s firmou 

TAD a naším řidičem je Radek Řehůřek, který s námi byl minule. 

 

To je zatím vše, co vím, pokud máte dotazy, pište, příště Vám pošlu program našeho pobytu. Zatím se 

mějte moc hezky. Hela 

 

Zatím ahoj Hela 

Seznam písní na vystoupení v Lohfeldenu 2017 

 

Posílám poslední verzi programu i s Pištibendem. Vše další, co tam ještě z našich skladeb schází, 

budeme zpívat v pátek v kostele, nechtěla jsem , aby byl sobotní koncert moc dlouhý.  

Ahoj Eva S. 

 

Program 

V. Singh Medieval Gloria 

A.Lotti Regina coeli 
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G. F. Händel Lascia chio pianga 

G. Young Alleluia 

J. Playford All in the Garden Green 

Anonym Greenleeves 

G. Ph. Telemann Don Quijotte Suite - 

Der geprellte Sancho Pansa 

Der Galopp der Rosinante/Der Galopp des Esels Sancho Pansas Angriff an die Windmühlen 

Židovská Hava nagila 

Šalu šalom 

Mayim 

C.Bresgen O du stille Zeit 

Německé písně Die Gedanken sind frei 

Sah ein Knab ein Röslein stehn 

Der frohe Wandersmann 

Česká lidová Hory doly 

Marjánko, Marjánko 

Což se mně má milá hezká zdáš 

J. Ježek David a goliáš 

G. McKernon JazzTriptych 

C. Debussy Le Petit Negre 

R. Henderson Five foot two 

G. Wist, H. Perett Can´t help falling in love 

L. Cohen Hallelujah 

R. Emerson You Raise me up 

Hail holy Queen 

O happy Day ? 

J. Offenbach Can-can 

 

Přídavek – Zottelmarsch 

Návštěva Krakonoše v našem sboru 

6.2.2017 byl poctěn náš sbor návštěvou takříkajíc z nejvyšších míst. Sám Krakonoš, coby duchovní 

vlastník našeho sboru, nás přišel navštívit. 

Při jeho krátké návštěvě se nám Krakonoš pochlubil, že nás přišel navštívit, při příležitosti svých 700-

stých narozenin. Každému členu našeho sboru donesl jako dárek malého šiškového skřítka. Škoda, že 

zde nebyl také náš člen Jaroslav Mazáč, který ke stejnému datu slavil 70-sáté narozeniny, mohli to 

oslavit společně, vždyť je to jenom o nulu navíc a to přece nic neznamená. 

Dokud si dokážeme hrát, je všechno OK. 

Díky Jardo. 

zapsal Štěpán V. 
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https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095280?secret=E3qlT1e4glX74eoIce41JBl13 

Seznam not - pro jaro a léto 2017 

 

Posílám vám slíbený seznam not, které byste měli nosit do zkoušek. Celý seznam je dost dlouhý, asi 

nebude třeba vše,ale chci, aby bylo z čeho vybírat (třeba do Německa). Další německé písničky ještě 

vyberu. V seznamu chybí ještě pár našich lidových písní, to taky ještě nechám chvíli otevřené, ale určitě 

to budou některé z poslední doby, které se nebudeme muset učit.  

Zdraví Eva S. 

 

Medieval gloria 

Alleluja - Vaňhal 

Alleluia - G. Y. 

Regina coeli 

Lascia 

Nebeští kavalérové 

Ave Maria - Rachmaninov 

Těbje pajom 

Vivat musica - Laburda 

Hava nagila 

Šalu šalom 

Mayim 

Dobrou noc lásko znějící - německy 

Já se těším do nebe 

Can´t help f. 

You raise me up 

Hail holy queen 

O happy day 

Hallelujah - Cohen 

Kankán 

Srdíčko ťuká 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/5095280?secret=E3qlT1e4glX74eoIce41JBl13
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Zottelmarsch 

a samozřejmě ty 3 nové ze včerejší zkoušky 
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Posezení po členské schůzi 8.1.2017 

Tříkrálový koncert: 1Foto / 2video 

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2576763 

https://www.youtube.com/watch?v=7gqHMvts_2s 

 

Členská schůze 20170108 v No 1 po tříkrálovém koncertu  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2576821 

 

Společenská část členské 8. ledna 2017 

Holubí dům 

https://youtu.be/kX16JUKe16I 

 

  

https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2576763
https://www.youtube.com/watch?v=7gqHMvts_2s
https://www.zonerama.com/ChoreaCorcontica/Album/2576821
https://youtu.be/kX16JUKe16I
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Informace k tříkrálové sbírce 2017 

 

Pomoci dobré věci můžete i Vy... Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA odstartuje již 5. ledna na Trutnovsku a 

potrvá až do 12. ledna! 

Jako každoročně sbírku organizuje Oblastní charita Trutnov a její výtěžek bude věnován na pořízení 

vícemístného automobilu s plošinou pro přepravu dětí s hedikepem do speciálních základních škol.  

 

Koncert pro Tříkrálovou sbírku se odehraje v neděli 8. ledna, kdy od 14:00 vystoupí v trutnovském Kostele 

narození Panny Marie smíšený pěvecký sbor Chorea Concortica. 

 

Na nástěnku věší: 

Bohuš, ChC 

 


