
 

 

 

 

 

Spolek BoDo centrum působí od roku 1993 v Olomouci, kde provozuje pěvecké sbory 

ve čtyřech odděleních: 

 Alenášek (5 - 6 let) 

 Music BoDo mladší (7 - 12 let) 

 Music BoDo starší (12 - 18 let) 

 Kassiopea (18 a více let) 

V roce 2018 jsme založili nový sbor pro nejmenší:  

 Hvězdičky (3 - 4 let) 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



POPIS ČINNOSTI SBORŮ ZA ROK 2018 

 
Činnost sborů zůstala zachovaná ve stejné podobě - pravidelné zkoušky, kde se 

děti snaží zdokonalovat své pěvecké dovednosti, víkendová pěvecká soustředění a 

účast na soutěžích. Každoročně pořádáme letní a vánoční koncert.  

 

Spolupráce BoDo centra s Moravským divadlem Olomouc byla v roce 2018 velice 

úspěšná, neboť naše děti z dětského sboru Music BoDo zpívaly ve čtyřech 

představeních a nově i členky ze sboru Kassiopea účinkují v muzikále Zvonokosy. 

 

Populární český muzikál 

Zvonokosy (Petr Markov, Jindřich 

Brabec) měl premiéru 26.2.2018. Jedná 

se o satiru na maloměšťácké mravy a 

pokrytectví v malém městečku na jihu 

Francie v krajině vína Beaujolais, 

kterým hýbe postavení pisoáru v jeho 

centru. Nejde jen o „veřejné blaho“, ale 

především o předvolební tah.  

Obecní záchodek 

však rozdělí místní 

obyvatele na dva 

nesmiřitelné tábory. 

Skvělé písňové texty, 

nezapomenutelné melodie, 

ale i rvačka v kostele! To 

vše jsou Zvonokosy 

s účastí našich sboristek z 

Kassiopey! 
 

Část našeho sboru Music BoDo účinkuje v těchto čtyřech představeních 

Moravského divadla Olomouc: 

 

Již od 18. 3. 2016 v jedné z 

nejpopulárnějších operet Perly panny 

Serafínky (Rudolf Piskáček, Jiří Balda, 

Emanuel Brožík). Zásluhu na úspěchu 

této české operety mají bezesporu 

skladatelovy melodie – Vždyť přece 

hubička, Ty české panenky, Kéž 

jedenkrát atd.  



 

Další účinkování části našeho 

sboru Music BoDo je v opeře 

BOHÉMA od nejvýznamnějšího 

představitele italské opery na přelomu 

19. A 20. Století Giacomo Pucciniho. 

Premiéra se uskutečnila 16. 12. 2016. 

Opera vypráví o životě chudých 

pařížských umělců, kteří v nevytopené 

mansardě sní o svých budoucích 

úspěších. Středobodem děje je však 

příběh lásky jednoho z nich, básníka Rodolfa a prosté švadlenky Mimi. Operu uvádí 

divadlo v italském originále s českými titulky, proto bylo nastudování velice náročné, 

ale pro děti jsou to krásné zážitky. 

 

Od 24. 2. 2017 v 

opeře o čtyřech 

jednáních – Řecké 

pašije od Bohuslava 

Martinů. Opera na 

námět Kazantzakisova 

románu Kristus znovu 

ukřižovaný s tématy 

lidské 

(ne)sounáležitosti, 

kupčení s ideály a utrpení věčných běženců nabývá dnes na nové naléhavosti . 

Režisér Jan Antonín Pitínský pracuje s prostředky výrazné divadelní stylizace. 

 

Od 5. 5. 2017 v romantická operetě – Země úsměvů od Franze Lehára. Příběh, 

v němž se mladá dívka Líza zamiluje do cizince a odjede do jeho země  - Číny, 

nastudovala s umělci režisérka Dagmar Hlubková.  
 

 
 

 



BENEFIČNÍ KONCERT 

 
 

 

 

 

JARNÍ KONCERT - KASSIOPEA + VOSK  

V sobotu 7. 4. 2018 se uskutečnil koncert 

ženského pěveckého sboru KASSIOPEA a 

mužské vokální skupiny VOSK v krásném sále 

Domu U Parku. Velice si vážíme této 

spolupráce a děkujeme zpěvákům z Prahy za 

krásné zpestření koncertu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY  

V sobotu 14. dubna 2018 se oba sbory Music BoDo zúčastnily 25. ročníku krajské 

soutěže dětských pěveckých sborů – CHRÁM I TVRZ ve Vsetíně. Soutěžili jsme ve 

dvou věkových kategoriích: A) sbory dětské – Music BoDo mladší – získalo třetí místo 

a B) sbory mládežnické Music BoDo starší – získalo druhé místo. 

 

 

 

 

 

 

V pátek 20. dubna 2018 se naše sbory zúčastnily Krajské přehlídky školních 

dětských pěveckých sborů a pěveckých sborů za Olomoucký kraj. V Koncertní síni 

Uničov vybojovalo Music BoDo starší ZLATÉ PÁSMO a Music BoDo mladší ZLATÉ 

PÁSMO s postupem do celostátní přehlídky dětských sborů!!! 

 

 



Music BoDo vystupovalo také 1.5.2018 v Korunní pevnůstce (Pevnost poznání Olomouc). 
 

 
 

 

 

 

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů proběhla v termínu                    

25. – 27. 5. 2018. Akce vyvrcholila společným koncertem sborů na Masarykově náměstí 

v Uničově. Náš sbor Music BoDo ml. reprezentoval město Olomouc a Olomoucký 

kraj mezi pěveckými sbory z celé republiky: 

 

1. Gutta – Dýšina,  

2. Jiskřička – Praha,  

3. Jiřičky Minorky – Mladá Boleslav, 

4. Carmina tř. 4.A - Pardubice,  

5. Zvonky – Písek,  

6. Rarášci – Náchod, 

7. Pramen – Bystřice nad Pernštejnem, 

8. Děti z Jevišovic,  

9. Cvrčci – Starý Jičín,  

10. Písnička – Heřmanův 

Městec,  

11. Skřivánek – Jablonec 

nad Jizerou,  

12. Zvonky – Hulín 

13. hostující sbor 

Medvíďata – Český 

Krumlov 

 

 

 



Po této celostátní přehlídce v Uničově 

jsme se rozjeli na soustředění sboru 

do oblíbeného objektu Mosty 

v Lukách, kde se nacvičoval repertoár 

na letní koncert všech sborů BoDo 

centra, ale také byl pro děti připraven 

zábavný program – hry, soutěže, 

tvoření i táborák… Soustředění si děti 

velice užily a rády na tyto společné 

zážitky vzpomínají…   

 

 

 

 

LETNÍ KONCERT  

V pátek 22. 6. 2018 vystoupily všechny pěvecké 

sbory BoDo centra v Redutě Olomouc. Na programu 

byl W.A.Mozart, Z.Lukáš, I.Hrušovský, J.Vičar, 

P.Kočí, L.Dobeš a další... Vrcholem programu byl i 

minimuzikál J. Uhlíře a Z. Svěráka: O dvanácti 

měsíčkách 
 

 

 
 

 



 
 

LETNÍ TÁBOR  

Na konci prázdnin se po dlouhých letech uskutečnil minitábor neboli prázdninové 

soustředění zaměřené hlavně na program – pirátský, ale také na zpívání – vždyť jsme 

sbor…  

 

 

 

 

 

 

 



NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – NOVÝ SBOREČEK, KONKURZY PRO NOVÉ ZPĚVÁČKY 

Tento rok jsme založili nový sbor pro nejmenší děti 3-4 roky s názvem – Hvězdičky 

(Až vyrostou, mohou se vyzpívat až do „nejstaršího“ sboru s názvem Kassiopea ) 

 

Každoročně na začátku školního roku hledáme nové členy do sborů: 

 

 
 

PODZIMNÍ SOUTĚŽ  

Letos poprvé se pěvecký sbor Music BoDo zúčastnil "PORTA MUSICAE" - XII. 

celostátní soutěže dětských pěveckých sborů 16. - 18. 11. 2018 v Novém Jičíně.                  

Ve velké konkurenci osmi sborů jsme do Olomouce přivezli STŘÍBRNÉ PÁSMO! 
 

 



 
 

 
 

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ A KONCERTY 

 

Adventní zpívání sboru Kassiopea 2. 12. 2018 v 

Radíkově – rozsvěcování vánočního stromečku.  

 

Velkou poctou pro sbor Music BoDo bylo účinkování 

na koncertě Pavla Šporcla dne 2. 12. 2018 v sále 

Moravské filharmonie Olomouc (Reduta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO MŠ - spolupráce s Moravskou filharmonií Olomouc:  
 

V pondělí 3. 12. 2018 uskutečnilo BoDo centrum pod záštitou MF Olompuc dva 

výchovné koncerty pro děti olomouckých mateřských škol. Koncerty byly na téma            

 „S písničkami do pohádky“.   

Během koncertu se 

děti pomocí písniček a 

legrácek seznámily se 

základními hudebními 

pojmy, zazpívaly si 

společně s princeznou, 

moderátorkou a 

dětským pěveckým 

sborem. Děti čekaly 

malé hudební hádanky, 

hra na tělo, seznámily 

se s některými 

Orffovými nástroji. 

 Koncerty byly 

zakončeny pohádkou 

 Z.Svěráka a J.Uhlíře – 

O 12 měsíčkách. 

 

Již tradičně jsme byli osloveni Olomouckým Deníkem, aby náš dětský pěvecký 

sbor Music BoDo a komorní sbor Kassiopea zpíval společně se známým českým 

zpěvákem Martinem ŠAFA Šafaříkem na akci „Česko zpívá koledy s Olomouckým 

deníkem“ dne 12. 12. 2018. Devátý ročník tradiční akce, která probíhá na devadesáti 

místech Olomouckého kraje. Zaplněné Horní náměstí si ve středu večer společně 

s námi zazpívalo nejznámější vánoční koledy – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus 

Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši, Štědrej večer nastal a Vánoce, 

Vánoce přicházejí… 

 



Ve středu 19. 12. 2018 se uskutečnil Vánoční koncert všech sborů BoDo centra       

v sále Moravské filharmonie Olomouc - Reduta. Účinkovaly dětské pěvecké sbory 

Music BoDo, Alenášek a poprvé také Hvězdičky i komorní sbor Kassiopea. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


