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Hned dvě výročí W. A. Mozar-
ta, která si letos připomínáme, 
byla impulzem, aby byl uspořá-
dán ojedinělý koncert Hudba doby 
W. A. Mozarta za účinkování 
4 sborů a 1 symfonického orches-
tru. Mezi účinkujícími budou: 
Chrámový sbor u sv. Jana Křtite-
le v Lysé nad Labem, Smíšený pě-
vecký sbor Boleslav, Chrámový 
sbor sv. Cecílie Poděbrady, Chrá-
mový sbor Adama Michny Jindři-
chův Hradec a Mladoboleslavský 
komorní orchestr. Hudební a pě-
večtí sólisté budou z mnoha míst 
našeho, pražského i jihočeského 
kraje. Můžeme se těšit na přibliž-
ně 100 účinkujících!

Letos totiž uplynulo 255 let 
od Mozartova narození (27. 1.) 
a uplyne 220 let od jeho úmrtí 
(5. 12). Vrcholem koncertu bude 
Mozartova Missa Solemnis C-Dur 
„Missa Aulica“.  Dále zazní sklad-
ba F. J. Haydna (Te Deum) a dal-
ší skladby - přeci jen je dobré po-
nechat posluchače v napětí, takže 
více neprozradím. 

Když mluvíme o výročí, Chrá-
mový sbor u sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem, si „svou osla-
vu“ 15 let existence uspořádal le-
tos v květnu. Na koncertu se vy-
střídalo přes 40 bývalých i součas-
ných zpěváků a všichni 4 dosavad-
ní dirigenti (Ladislav Jánek, Jana 
Hrdličková, Dagmar Drahovza-
lová a současný dirigent Petr Ba-
jer). Hezky jsme si všichni zazpí-
vali, v podstatě udělali průřez na-
ším dosavadním repertoárem, od 
duchovní po světskou hudbu, od 
hudby staré mnoho století po zná-
mé hudební a fi lmové hity posled-
ních desetiletí i let. Nejvíce potě-
šující je, že po výročním koncertu 
s námi začali opět zpívat někteří 
sboristé, které jsme už měli v kate-
gorii „bývalí“ a přidávají se i úpl-
ně noví zpěváci. A to je skutečně 
příjemné, když vidíte, jak se sbor 
rozrůstá a na zkoušky chodí čím 
dál tím více nadšených lidí. Lidí, 
kteří chtějí zpívat pro radost ne-
jen svou, ale zejména všech, kteří 
si rádi sborový zpěv poslechnou. 

Přípravu koncertu věnovanému 
době Mozartově zahájilo občan-
ské sdružení SONUS z Lysé nad 
Labem již loni. (Hlavním před-
mětem činnosti je podpora Chrá-
mového sboru u sv. Jana Křtitele 
z Lysé nad Labem).  Sdružení zve 
na koncerty i jiná hudební a pě-
vecká tělesa, aby si posluchačská 

Mozart slaví koncertem v Lysé 13. 11.

veřejnost vyslechla šikovné muzi-
kanty z různých míst. Např. loni 
při koncertu Hudba doby hrabě-
te Šporka byli ozdobou muzikanti 
s hudebními nástroji doby barok-
ní (Musica Apollonica). Na pod-
zim loňského roku při koncertu 
Jazzové pohlazení v lyském kino-
sále jsme měli společnost tábor-
ského sboru DOMINO a lyského 
Jazz Orchestra. Mnozí mají v živé 
paměti i letošní vystoupení, kdy 

v rámci 1. ročníku hudebního fes-
tivalu Polabské prozpěvování na 
podiu (v Lysé i v Přerově nad La-
bem) předvedli své skvělé pěvecké 
umění zpěváci YMCA Jakoubek 
z Jindřichova Hradce. Počtem hu-
debních těles i počtem účinkují-
cích však bude nadcházející kon-
cert rekordní. 

Pokud byste rádi slyšeli nádher-
ná díla Mozartova a jiných v po-
dání skutečně velkého pěvecké-

ho a hudebního tělesa, přijďte na 
koncert Hudba doby W. A. Mo-
zarta do kostela sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L. v neděli 13. listopadu 
od 16.00 hodin. Předprodej vstu-
penek již probíhá, více informací 
na plakátech nebo na www.chra-
movysborlysa.cz.

Za o.s. SONUS a Chrámový 
sbor u sv. Jana Křtitele 

v Lysé nad Labem 
Pavel Jílek




