
   
 

          

                                       
           

 KONCERT 
 

CHRÁMOVÉHO SBORU VÁCLAV 
 ZE STARÉ BOLESLAVI  

sbormistryně Marie Nohynková 
a 

PĚVECKÉHO SBORU HARMONIE 
sbormistr Jiři Kurka  

 
v sobotu 31. 3. 2012 v 16.00 hod. 

v kostele sv. Bartoloměje ve 
Smolnici 

 
program 

 
       Chrámový sbor Václav 

Zpěvy z Taizé –  
Confitemini Domino   

           Laudate omnes gentes   
     A. Dvořák  –  Biblické písně  
č. 6 Slyš ó Bože, č.10  Zpívejte 

Hospodinu – sólo Vojtěch 
Vančura  

        Postní a velikonoční písně   
J. Galuszka  – Kde je 

opravdová láska           
K. Jenkins – Mass for Peace – 
část Sanctus  Stabat Mater – 

část Cantus lacrimosus 

Společné skladby obou 
sborů 
C. Franck - Panis Angelicus – 
sólo Mirek Sochr 
G.de Marzi – Signore delle 
cimme – sólo Marcela Bílá 
W.A.Mozart – Ave verum  
 
Pěvecký sbor Harmonie 
B. Smetana –  Česká píseň  
A. Dvořák –   Milenka travička  
Z. Lukeš –  Za naším 
huménkem  
J. Krček –  Což se mně, má 
milá  

 
 
 

Vstup je dobrovolný, výtěžek bude použit na opravu kostela 
sv.Bartoloměje.Číslo bankovního účtu: 203178802/0300 

 

 
            

       
 

CHRÁMOVÝ SBOR VÁCLAV 
Název sboru nevznikl náhodou, Stará Boleslav je s 
postavou knížete Václava spjata po staletí a již 1. 
prosince 1861 při bohoslužbě na první neděli 
adventní vznikl zpěvácký spolek Václav , který 
postupem doby opět zaniknul. V roce 2007 byl 
založen nový sbor při kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, se jménem světce Václava a  tento sbor 
pokračuje a navazuje na dobrou tradici zpěváckého 
spolku. 
Již v druhém roce svého působení sbor měl tu čest 
zpívat a hrát při bohoslužbě v Katedrále sv.Víta, 
Vojtěcha a Václava v Praze. Vystoupil též při 
návštěvě papeže Benedikta XVI k uctění památky 
sv. Václava.  
Sbor se zúčastňuje nedělních bohoslužeb k 
význačným příležitostem, církevním svátkům 
(mariánským, svatováclavským) zpívá a hraje na 
velikonoce, vánoce, na závěr liturgického roku a to i 
v okolních farnostech. Sbor má ve svém programu 
nejen vokální hudbu, ale i s instrumentálním 
doprovodem, nebo jen instrumentální skladby.  
V současné době sbor tvoří 31 vokalistů, dále 
komorní kvartet (popř. kvintet), flétny, trubky, 
pozoun, percuse a varhany. 
Vedením sboru a malého orchestru se ujala 
dlouholetá členka komorního orchestru FAR 
MUSICA Brandýs n.Labem – Marie Nohynková. V 
roce 2011 si sbor pozval ke spolupráci dlouholetého 
přítele a kamaráda, dirigenta orchestru FAR 
MUSICA - MgA. Zdeňka Klaudu. 
 
PĚVECKÝ SBOR HARMONIE 
Pěvecký sbor HARMONIE je sdružením 
amatérských zpěváků, které chce přinášet radost ze 
zpívání svým členům a rozdávat radost svým 
posluchačům.   

     
 
Sbor vznikl v roce 2007, ale již v 
sedmdesátých letech minulého století se 
scházeli zpěváci, aby připravili zpívanou 
Půlnoční mši svatou v kostele ročovského 
kláštera a od roku 1998 připravili vždy několik 
vystoupení ročně. HARMONIE má nyní 
sedmnáct členů z Loun a okolí, počet 
vystoupení se ustálil na patnácti až dvaceti 
ročně ve čtyřech koncertních programech. 
V repertoáru  má sbor skladby z doby gotické 
až po současnost, skladby duchovní i světské, 
lidové i umělé. Připravuje i tématické 
programy, jako byl velmi úspěšný průřez 
operou Prodaná nevěsta. Při těchto 
příležitostech spolupracuje se sólisty 
Kateřinou Štolovou, Miroslavem Sochrem, 
Martinou Podanou. Sbor také společně 
vystoupil s Taťánou Medveckou.  
Sbor spolupracuje se Základní uměleckou 
školou v Lounech a rovněž se spřátelenými 
sbory z Lounska a Mostecka, se sborem 
Václav ze Staré Boleslavi a sborem Česká 
píseň z Prachatic. 
HARMONIE vystupuje převážně v Lounech, v 
okolí Loun i v dalších okresech. V zahraničí 
sbor vystupoval v bavorském Waldkirchenu, 
Freyungu a ve francouzském Veneux. 

 
SBORMISTR JIŘÍ KURKA         
Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. 
Jeho profesní kariéra je spojena s působením 
v energetice.  
Hudbě se věnuje od dětství. Navštěvoval 
Lidovou školu umění třídu paní učitelky 
Huškové obor akordeon a později též třídu 
pana učitele Lošana obor trubka. V roce 2003 
převzal pěvecký sbor, který v současnosti 
nese jméno Pěvecký sbor Harmonie Louny.  
V roce 2010 a 2011 absolvoval akreditované 
sbormistrovské kurzy pořádané Domem 
hudby v Pardubicích 
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