
 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení činnosti sborů za rok 2015 

 
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.  

 

Část našeho sboru Music BoDo účinkuje již od 11. 6. 2010 v Moravském divadle 

Olomouc v jedné z nejpopulárnějších a divácky nejoblíbenějších oper – CARMEN - v 

režii Michaela Taranta. Příběh o vášnivé a krásné cikánce, který zkomponoval George 

Bizet, se hraje nejen v Olomouci.  

 

Dále Moravské divadlo Olomouc uvádí již od 16. 3. 2012 nejznámější a 

nejslavnější českou operetu Oskara Nedbala - POLSKÁ KREV. Derniéra se 

uskutečnila 14. 12. 2015. Na jevišti zpívala i část našeho sboru Music BoDo. Byly to 

pro děti krásné zážitky. 

 

 
 

Komorní sbor Kassiopea zpíval na Droždínském plese dne 16. 1. a také 5. 4. 2015 

na Droždínských hodech v bazilice na Svatém Kopečku.  

 



V sobotu 25. dubna 2015 se náš sbor Music BoDo zúčastnil 22. ročníku krajské 

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

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

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

 

 
 

 

Dne 15. 5. 2015 zpestřil program Kongresu pediatrů dětský pěvecký sbor Music 

BoDo v hotelu Clarion.  

 

 
 

 



Ve dnech 5. až 7. 6. 2015 reprezentovala Kassiopea Olomouc na Mezinárodní 

soutěži pěveckých sborů při 58. festivalu sborového umění v Jihlavě. Ve velké 

konkurenci sbor získal stříbrné pásmo. 

 

 
 

 

 

Dne 19. 6. 2015 se uskutečnil Letní koncert, na kterém předvedly své pěvecké 

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

Součástí programu byla i operka Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Šípková 

Růženka“. 

 

 



 

 

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 – tisk, poštovné, výlep letáků 

na plakátovacích plochách, vyvěšení 

ve vozech MHD…  

 

 

 

 

 

 

 

Dne 13. 11. 2015 vystoupilo Music BoDo na zahájení Galavečeru Dobrého místa pro 

život v hotelu Clarion Olomouc. 

 

 
 



Vánoční vystoupení a koncerty 

 

Adventní zpívání sboru Kassiopea 4. 12. 2015 v Droždíně – rozsvěcování 

stromečku a mikulášská nadílka.  

 

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 9. 12. 2015. 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, Štědrej večer 

nastal, Pásli ovce Valaši, Dej Bůh štěstí a Vánoce, Vánoce přicházejí… 

 

 
 

 
 

V rámci předvánočního programu Olomoc CITY jsme měli tři vystoupení v sobotu  

19. 12. 2015. 

 

 



V pondělí 21. 12. 2015 se uskutečnil Vánoční koncert všech sborů BoDo centra       

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

Music BoDo a Alenášek a komorní sbor Kassiopea. 

 

 
 

Před každým koncertem probíhají několikadenní soustředění sboru zaměřená 

nejen na zdokonalení repertoáru, ale také na společné zážitky dětí. Soustředění před 

Letním koncertem proběhlo 22. – 24. 5. 2015 v Loučce – středisko Mosty v Lukách. 

Vánoční soustředění ve dnech 11. – 13. 12. 2015 v Penzionu Ráztoka u Rusavy. Děti na 

tyto společné zážitky vždy velmi vzpomínají…  

 

 
 

 

 
 

 


