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Slavnostním koncertem pě-
veckých sborů, který pod názvem 
Cyrilometodějské hudební variace 
proběhne 10. listopadu 2013 od 16 
hodin v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé nad Labem, si naše 
město připomene letošní významné 
cyrilometodějské jubileum. Koncert 
chce především zdůraznit společné 
kořeny a univerzalitu odkazu a díla 
bratří ze Soluně skrze koncertní 
setkání tří pěveckých sborů. Když 
ovšem tři dělají totéž, ani zdaleka to 
nemusí přinášet stejné výsledky a být 
trojí variací téhož. Společným zna-
kem účinkujících je to, že zpívají při 
chrámech, avšak každé těleso vychá-
zí ze zcela osobitého prostředí. 

Sbor Chrámu svatých Cyrila 
a Metoděje bude reprezentovat tra-
dice vokální hudby pravoslavné círk-
ve. Odborné vedení sboru je garan-
továno hned dvěma umělci – vedle 
ukrajinské dirigentky, skladatelky 
a klavíristky Valentiny Shukliny 
spolupracuje při jeho řízení sklada-
tele, sbormistr a hudební pedagog 
kyperského původu Marios Chris-
tou. Působištěm pěveckého tělesa 
je pražská katedrála a hlavní chrám 
Metropolitní rady České pravoslav-
né eparchie.

Druhým účinkujícím bude Sbor 
sv. Vladimíra, který v současné době 
pracuje pod vedením Olgy Man-
dové. Těleso rozvíjí svou činnost 

v rámci Sdružení Ukrajinců a příz-
nivců Ukrajiny v České republice, ale 
také jako sbor katedrální v kostele sv. 
Klimenta v Praze, hlavním chrámu 
apoštolského exarchátu řeckokato-
lické církve v Českých zemích. Sbor 
svým repertoárem udržuje cyrilome-
todějskou tradici v oblasti duchovní 
tvorby, neboť zpívá v jazyce církevně 
slovanském. Jeho repertoár je za-
měřen na duchovní tvorbu byzant-
ského ritu ukrajinských a ruských 
hudebních skladatelů, dále pak na 
udržení ukrajinských či rusínských 
hudebních tradic v oblasti lidových 
a umělých písní i skladby světově 
uznávaných autorů. 

Posledním účinkujícím je Chrá-

mový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé 
nad Labem pod vedením Petra 
Bajera, který asi není třeba blíže 
představovat. Pro příležitost tohoto 
koncertu si připravil skladby, které 
naznačí tradici cyrilometodějského 
tématu v dějinách chrámové hudby 
římskokatolické církve. 

Slavnostní koncert Cyrilometo-
dějské hudební variace je příslibem 
svátku sborového zpěvu a jedinečné-
ho kulturního i společenského zážit-
ku. Vstupenky je možné nejpozději 
od 1. listopadu 2013 zakoupit v před-
prodeji v Městské knihovně v Lysé 
nad Labem, v prodejně Tipsport 
– Petr Jirsa v Lysé nad Labem nebo
v den konání koncertu hodinu před 
jeho začátkem přímo na místě.
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