
 

 

 

 

 

 

 
 

Popis činnosti sborů za rok 2017 
 
Spolek BoDo centrum působí od roku 1993 v Olomouci, kde provozuje pěvecké sbory ve 

čtyřech odděleních: 

 Alenášek (4 - 7 let) 

 Music BoDo mladší (8 - 10 let) 

 Music BoDo starší (11 - 15 let) 

 Kassiopea (16 - 26 let) 

Sbory navštěvuje 94 dětí a mládeže. 

 

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.  

 

Komorní sbor Kassiopea nastudoval spolu 

s kapelou New Street Band muzikál Kéž by 

tisíc klarinetů.  

2. premiéra se uskutečnila 26. 1. 2017 v 

S-klub Olomouc.  

Kéž by tisíc klarinetů je neotřelá 

adaptace legendárního muzikálu Kdyby tisíc 

klarinetů z pera autorské dvojice Suchý & 

Šlitr. Muzikál nově propojuje dvacetičlenný 

swingový orchestr New Street Band pod 

vedením Michala Vičara a ženský sbor 

Kassiopea dirigentky Hany Vyroubalové. Při 

této příležitosti tak byly zkomponované 

moderní aranže tradičních hitů 60. Let ušité 

na míru těmto tělesům. 

28. 4. – repríza muzikálu Kéž by tisíc 

klarinetů – Swingový festival Jiřího Šlitra 

v Rychnově nad Kněžnou 



31. 5. 2017 – derniéra muzikálu v Letním kině Olomouc v rámci Slavností města 

 

Spolupráce BoDo centra s Moravským divadlem Olomouc byla v roce 2017 velice 

úspěšná, neboť naše děti z dětského sboru Music BoDo zpívaly v pěti představeních.  

 

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se s jevištěm Moravského divadla rozloučila inscenace 

slavné Bizetovy opery Carmen, kde část našeho sboru Music BoDo účinkovala již              

od 11. 6. 2010. 

 

Dále vystupují naše 

děti v operetě Perly panny 

Serafínky skladatele 

Rudolfa Piskáčka a 

libretisty Jiřího Baldu a 

Emanuela Brožíka. Zásluhu 

na úspěchu této české 

operety mají bezesporu 

skladatelovy jednoduché a 

lehce zapamatovatelné 

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. 

 



V roce 2017 jsme spoluúčinkovali na dvou premiérách Moravského divadla 

Olomouc. 

Dne 24. 2. 2017 to byla opera 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. 

 
 

Řecké pašije byly provedeny dne 13. 9. 

2017 ve Stavovském divadle v Praze – 

nezapomenutelný výlet pro naše děti…  

 

 

 

 

 

Další premiérou dne 5. 5. 2017 byla romantická opereta – 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.  
 

 



Komorní sbor Kassiopea se zúčastnil v termínu 1. – 3. 6. 2017 – festivalu Svátky 

písní Olomouc 2017. V této mezinárodní soutěži vyhrál v kategorii Ženské sbory – 

Zlatou medaili. 

 

 

Dne 10. 6. 2017 se uskutečnil tradiční Letní koncert, na kterém předvedly své 

pěvecké dovednosti dětské pěvecké sbory Music BoDo a Alenášek i komorní sbor 

Kassiopea. Koncert se uskutečnil v sále Reduta – Moravské filharmonie. 

 

 
 

 

 

Jako každoročně jsme se v září zaměřili na 

rozsáhlou propagaci sboru – byly pořízeny 

profesionální letáky o činnosti sboru s pozvánkou 

na konkurz, které byly  rozeslány na všechny 

olomoucké mateřské a základní školy. 

Díky tomu získaly pěvecké sbory Alenášek, 

Music BoD i Kassiopa nové členy.  

 

Tato propagace je základem pro oslovení 

nových zpěváků, ale je velice nákladná – poštovné, 

výlep letáků ve vozech. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Dne 4. 11. 2017 vystoupil dětský pěvecký sbor Music BoDo na radnici v Ostravě, poté 

jsme se podívali do ZOO Ostrava – byl to krásný výlet plný písniček a společných 

zážitků. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 12. 11. 2017 natáčel sbor Music BoDo několik autorských písní Ladislava 

Dobeše z agentury GONG. Vzniklo tak krásné CD s písničkami pro děti. 

 

 

 



Před Vánočním koncertem proběhlo víkendové soustředění sboru zaměřené nejen 

na zdokonalení repertoáru, ale také na společné zážitky dětí. Soustředění ve dnech 24. 

– 26. 11. 2017 v hotelu Imperial si děti velice užily a rády na tyto společné zážitky 

vzpomínají…  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Komorní sbor Kassiopea se v termínu 1. – 2. 12. 2017 zúčastnil Mezinárodního 

festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze. Z tohoto                 27. 

ročníku významného sborového festivalu si náš sbor v kategorii komorní sbory mládeže 

a dospělých do 24 zpěváků přivezl Stříbrné pásmo. 

 

 

Vánoční vystoupení a koncerty 

 

Adventní zpívání sboru Kassiopea 10. 12. 2017 v Radíkově – rozsvěcování vánočního 

stromečku.  

 

 

 

Již tradičně jsme byli 

osloveni Olomouckým Deníkem, 

aby náš dětský pěvecký sbor 

Music BoDo a komorní sbor 

Kassiopea zpíval společně 

s kapelníkem hudební skupiny 

Stracené ráj na akci „Česko zpívá 

koledy“ dne 13. 12. 2017. 

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, Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce 

přicházejí… 
 

 
 



 

 

V pátek 15. 12. 2017 zpívalo Music BoDo na 

akci Koledování (nákupní park Bělidla)  

 

 

 

 

 

 

V neděli 17. 12. 2017 se uskutečnil Vánoční 

koncert všech sborů BoDo centra v kostele Panny 

Marie Sněžné v Olomouci.  

Účinkovaly dětské pěvecké sbory Music 

BoDo a Alenášek a komorní sbor Kassiopea.  

Hudební doprovod na lesní roh, klarinet a 

flétnu zajistili členové Vojenské hudby Olomouc. 

 

Koncert v kostele má nádhernou atmosféru, 

ale také své nástrahy – je nutné ozvučit sbor, 

moderátora i muzikanty… Ozvučení se ujal p. Kamil 

Valenta a musíme ho jen doporučit… ☺  
 

 
 



Dne 18. 12. 2017 se uskutečnil slavnostní 

koncert v katedrále sv. Václava v Olomouci – 

Vánoce v chrámu.  

Účinkovali: dětský pěvecký sbor Music  BoDo , 

komorní sbor Kassiopea pod vedením 

sbormistryně Hany Vyroubalové a sólisti 

Moravského divadla Olomouc: soprán Lea 

Vítková, alt Kateřina Hloušková – Dostálová, 

tenor Jakub Rousek, baryton Vladislav 

Zápražný. 

  

Této akce se zúčastnil i primátor statutárního 

města Olomouce. Krásné písně vnesli do každého 

z nás vánoční náladu, pohodu a klid.  

 

 

 

 

 

 
 

Na všech předvánočních akcích měli naši zpěváčci z dětského pěveckého sboru Music 

BoDo stejné čepice a bílé šály, Kassiopea červené šály – vypadalo to opravdu dobře ☺ 

 

 

 


