
Město Modřice a Mužský pěvecký sbor z Mutěnic 
zvou všechny příznivce hudebních zážitků na dva společné koncerty

Májové pěvecké setkání 2013 v Mutěnicích
64. komorní koncert na radnici v Modřicích

 

 

MUTĚNICE-MODŘICE
účinkují 

Mužský pěvecký sbor z Mutěnic (diriguje Josef Ilčík)

Smíšený pěvecký sbor města Modřice 
(diriguje Jana Šuplerová a Lucie Tomečková)

     

na programu budou lidové písně z Podluží, písně o lásce z různých dob a další  
informace o účinkujících jsou na internetu www.mutenice.cz/muzsky-pevecky-

sbor/ a http://mim.cemotel.cz/sbor.htm 
 

neděle 19. 5. Mutěnice, Kulturní dům, 17 h. 

pátek 24. 5. Modřice, sál na radnici, 19 h.

http://www.mutenice.cz/muzsky-pevecky-sbor/
http://www.mutenice.cz/muzsky-pevecky-sbor/
http://mim.cemotel.cz/sbor.htm


 Repertoár pro koncerty

Mužáci z Mutěnic 
(průvodní slovo Milan Mráz - v Mutěnicích je program redukován)

Ideme, ideme
Dyby nebylo bývalo bylo
Víno, víno

Při červeném víně 
Já su šohaj z Debrecína

Připime vínem 
Mokrohajské pole
Prečo ste mňa zverbovali v nedělu

Svatý Václave
Nabucco - Verdi

Tá mutěnská silnica, Mašírujů ma Francúza
Hošije
Husárovi dobre je (U muziky su já chlap)
 
Přestávka

Modřický pěvecký sbor
(uvádí Vlastimil Čevela – v Modřicích je program redukován)

Lásko, milá lásko (diriguje L. Tomečková) - lidová, arr. Lucie Tomečková
Okolo Hradišťa - lidová, arr Josef Pančík a Petr Řezníček
Lajú naši lajú - lidová, arr. E. Ambros

Amor vittorioso (Tutti venite armati) - Giovanni Gastoldi (1556-1622)
Milování bez vídání – staročes. anonym, upr. Kamil Bednář, arr. Miroslav Raichl
Matona mia cara - Orlandus Lassus (1530/32-1594)

Omnia vincit amor (diriguje L. Tomečková) – skup. Klíč, arr. Lucie Tomečková
Pojď se mnou, lásko má - Bohuslav Ondráček a Ivo Fišer, arr. Jana Šuplerová
Batalion (Tourdion) - Piere Attaignant (1530)

Can't help falling in love (diriguje L. Tomečková) - Weiss, Peretti, Creatore
Come again - John Dowland (1562-1626)
Goodnight, sweet heart - M. Gran, L. Marks



O účinkujících

Mužský pěvecký sbor z Mutěnic 
vznikl v únoru roku 2001 a vystupuje především na folklorních slavnostech a 
festivalech.  Každoročně  organizuje  v  areálu  mutěnických  vinných  sklepů 
setkání  mužských  sborů  s  názvem  "Zpívání  Pod  Búdama…",  spolupořádá 
Vinařské  dny  a  zpívá   na  domácích  Kateřinských  hodech.  Výstavy  vín, 
každoroční Živý Betlém a vánoční koncerty jsou jen některé z dalších kulturních 
akcí  v   Mutěnicích,  na  nichž  mužský  sbor  vystupuje.  Repertoár  sboru  tvoří 
především lidové písně z Podluží a jejich úpravy. V roce 2006 sbor natočil svůj 
první hudební nosič s názvem „Okolo Mutěnic“. Uměleckým vedoucím sboru je 
učitel a místní varhaník Mgr. Josef Ilčík.

Mužáci reprezentují obec Mutěnice také v širším okolí. Koncertovali např. na 
Arcibiskupském zámku v Kroměříži, účinkovali na Festivalu cimbálových muzik 
v  Sádku  u  Třebíče  a  o  Vánocích  zpívali  také  v  rožnovském skanzenu.  Již 
dvakrát  se  sbor  zúčastnil  největších  národopisných  slavností  v  Tvrdonicích 
„Podluží v písni a tanci“ a také třikrát se vypravil do sousedního Rakouska. 

Smíšený pěvecký sbor města Modřice 
je  složený z amatérských zájemců o zpívání z Modřic, z Moravan a z Brna, 
různého věku i nejrůznějších povolání. Svým personálním složením částečně 
navazuje na sbor při místní ZUŠ (1998-2001, R. Zavadil) a od konce r. 2001 
působí  jako  sbor  města.  Uměleckým vedoucím a  dirigentem sboru  je  Jana 
Šuplerová,  roz.  Kovářová  (konzervatoř  2003  –  dirigování,  prof.  Fiala),  se 
kterou se střídá Lucie Tomečková, roz. Vitásková (konzervatoř a JAMU 2005 
– skladba, prof. Zámečník a Faltus), která pro sbor též upravila řadu lidových i 
dalších písní. 

V  repertoáru  sboru  jsou  starší  i  nové  4-hlasé  skladby,  jak  ze  světské 
(madrigaly),  tak  i  chrámové  hudby,  vánoční  mše,  koledy,  spirituály  i  různé 
populární skladby. Významný podíl mají též klasické i současné úpravy lidových 
písní

Sbor  vystupuje  především na  pravidelných  kulturně  společenských  akcích  v 
Modřicích, jako jsou Komorní koncerty na radnici, benefiční koncerty v kostele, 
rozsvícení vánočního stromu a na zahrádkářské výstavě při Svatováclavských 
hodech. Kromě toho reprezentuje město Modřice také při různých příležitostech 
v blízkém i širším okolí. Kromě jiného dvakrát vystupoval v Divadle na provázku 
v  Brně  a  v  květnu  2010  spolu  s  Landstrasser  Mandolinenverein  TUMA  ve 
slavnostním sále radnice 3. městské části Landstrasse - Wien.  



Komorní koncerty na radnici v Modřicích

Společné vystoupení obou sborů v Modřicích se koná jako 64. koncert v cyklu, 
který koncem minulého roku oslavil  deset  let  od 27.  listopadu 2002, kdy se 
krátce po otevření  nové radnice v  jejím zasedacím sále konal  první  z  nich. 
Nebývá úplně běžné, aby se v těsném sousedství  velkého kulturního centra 
jako  je  Brno,  vytvořila  a  udržela  nová  kulturní  tradice,  která  je  zaměřená 
především do oblasti  vážné hudby.  Za těch 10 let  se na našich koncertech 
odehrálo na 150 sólových vystoupení a ke 40 produkcí sborů, orchestrů a jiných 
seskupení. 

Kromě finanční podpory ze strany města v tom významnou roli hraje pravidelná 
účast Smíšeného pěveckého sboru města Modřice se svými hosty a pečlivý 
dramaturgický výběr široké palety účinkujících od žáků a studentů hudebních 
škol,  až po významné profesionály.  V neposlední řadě pak se na úspěšném 
pokračování  koncertů  podílí  zájem  místního  modřického  publika,  které  je 
účinkujícími opakovaně oceňováno jako mimořádně vstřícné a vnímavé.

Koncerty jsou založeny na otevřené spolupráci různých subjektů ve prospěch 
veřejnosti.  Konkretně  radnicí  podporovaná  kulturní  nabídka  pro  občany 
(dobrovolné  vstupné,  propagace,  sál,  honoráře  účinkujícím),  práce  členů 
realizačního  týmu  (Vlastimil  Čevela,  Eva  Mattušová,  Marie  Pokorná,  Věra 
Malíková)  a  privátně  vydávaný  Modřický  internetový  magazín  (ČeV)  s 
fotografiemi Miroslava Hájka a odkazy na audio či video záznamy.  

 
Pozvání na další koncerty:

65 - Dětské folklorní setkání Modřice 2013 – sobota 15. června v 15 hodin
   Dětský folklorní soubor z Hluku s cimbálovou muzikou,
   Dětský folklorní soubor Relíček Šlapanice
   Dětský folklorní soubor Javorníček Brno – kategorie Nulka
   Dětský folklorní kroužek města Modřice – jako hostitel
   komorní vystoupení souborů malých dětí v areálu ZŠ Benešova ul.

66 - Moravské klavírní trio a Vendula Šromová – středa 23. října v 19 hod

67 - Sólisté BROLN a Modřický pěvecký sbor – čtvrtek 12. prosince v 19 hod

 
Fotoreportáže Miroslava Hájka z Komorních koncertů na radnici  
     Modřický internetový magazín – http://mim.cemotel.cz/koncerty.htm  – vydává Vlastimil Čevela,
     výběr foto též nové stránky radnice - www.mesto-modrice.cz  a Modřický Zpravodaj

http://www.mesto-modrice.cz/
http://mim.cemotel.cz/koncerty.htm

