
 

Dvořákův komorní sbor – Antonín Dvořák - České muzeum hudby Praha 

 
Sboristé z  Dvořákova komorního sboru ještě 

ani nevyndali z  desek noty Rybovy mše          

a vánočních koled z  tradičních vánočních 

koncertů  v  Kralupech a v Praze a už je čekala 

příprava koncertu věnovaného Antonínu 

Dvořákovi. Prestižní koncert kralupského 

sboru dirigovaného Mgr. Pavlem Holubcem  

se uskutečnil 26. ledna v  Českém muzeu 

hudby v Praze, v Karmelitské ulici. Jméno 

skladatele je spojeno se vznikem Dvořákova 

komorního sboru před třinácti lety. V roce 

2011 uběhlo 170 let od narození nejen velikána české hudby, ale především rodáka z blízké 

Nelahozevsi. Procházkou k jeho rodnému domu došel nejeden z Kralupáků. Koncert byl 

doprovodným programem k výstavě „Antonín Dvořák“, která trvala do 26. února 2012. 

Muzeum je po rekonstrukci a jeho vnitřní prostory jsou pro koncerty přímo stvořené. Jelikož 

někteří členové zpívali Rybovu mši právě v těchto prostorách s Gymnáziem J. Kepplera, těšili 

se o to více. 

Po úvodních slovech kurátorky výstavy         

a vedoucí Muzea Antonína Dvořáka Mgr. 

Evy Velické zazněla skladba  Napadly písně       

(z cyklu „V přírodě“), Dvořákem mimořádně 

citlivě zhudebněná báseň Vítězslava Hálka. 

Další skladbou byla jímavá duchovní kantáta 

Stabat Mater, komponovaná Dvořákem 

v čase bolesti nad ztrátou dětí, se sólovým 

partem charismatického basbarytonisty 

Martina Vodrážky, se kterým sbor již 

několikrát spolupracoval. Následovalo Largo   

(Symfonie č. 9, „Novosvětská“.), patřící k absolutní špičce hudebního romantismu. Mezi 

české skladatele hudebního romantismu patřil také Dvořákův současník Bedřich Smetana, a 

proto zazněla jeho Česká píseň. Dále sbor zazpíval Květiny bílé po cestě z Dvořákovy 

pohádkové opery Rusalka, kde árii Vodníka ztvárnil opět Martin Vodrážka. Koncert byl 

obohacen dílem Zdeňka Lukáše, velmi oblíbeným a hraným skladatelem 2. poloviny                  

20. století. Sbor uvedl jeho skladbu Missa Brevis, části Kyrie, Gloria a Agnus Dei. Dalším 

Dvořákovým současníkem byl francouzský autor Camille Saint-Saëns, jehož duchovní 

skladba Ave verum zazněla před poslední částí koncertu. Dvořákův komorní sbor se rozloučil 

s publikem „Moravskými dvojzpěvy“. Kralupský sbor tak vzdal hold bezesporu 

nejznámějšímu Čechovi všech dob. Spolupráce sboru s Mgr. Lenkou Kobrovou z Českého 

muzea hudby byla velmi příjemná a podnětná, sbor potěšila i pěkná návštěvnost koncertu. 

 

Dvořákův komorní sbor by chtěl touto cestou poděkovat za každoroční finanční podporu 

Městu Kralupy nad Vltavou a doufá, že i v budoucnu potěší svými koncerty obyvatele Kralup 

nad Vltavou a bude moci reprezentovat město i za hranicemi regionu. 

 

OZNÁMENÍ 

Dvořákův komorní sbor přijímá nové členy do všech hlasů! Případní zájemci (zejména 

muži) jsou velice vítáni. Zkoušíme každé úterý od 18:30 h. v DPS na Cukrovaru.  

 

RNDr. Ivana Krausová 

 


