
 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení činnosti sborů za rok 2013 

 
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 uvedlo již po čtrnácté nejznámější a nejslavnější 

českou operetu Oskara Nedbala - POLSKÁ KREV. Premiéra se uskutečnila v pátek          

16. března 2012. Nejnovější inscenaci režíroval Gustav Skála. Na jevišti zpívá i část 

našeho sboru Music BoDo. 

Toto představení bylo uskutečněno v roce 2013 nejen v Olomouci, ale také např. 

v Novém Jičíně. 
 

 



V rámci několikaleté spolupráce s Židovskou obcí zazpíval komorní sbor Kassiopea 

7. března 2013 židovské písně na sborovém happeningu PAMATUJ! na Horním náměstí 

v Olomouci. Šlo o vzpomínkovou akci na holokaust v Osvětimi. 

 

Pěvecké sbory Kassiopea a Music BoDo 22. března zpívaly českou a dánskou 

hymnu na fotbalovém stadionu SK Sigma v rámci kvalifikačního utkání na mistrovství 

světa. 

 

V pátek 12. dubna 2013 

se náš sbor Music BoDo 

zúčastnil XXIII. ročníku 

krajské postupové přehlídky 

dětských pěveckých sborů 

za Olomoucký kraj. Soutěž 

se uskutečnila v Koncertní 

síni Uničov.  

Protože jsme si loni 

odtud odvezli první místo a 

postup do celostátní 

soutěže, která se uskutečnila 

25. - 27. 5. 2012 opět v Uničově, a protože tuto soutěž náš sbor vyhrál – byl tento 

ročník pro Music BoDo nesoutěžní. 

 

Velkou událostí pro 

komorní sbor Kassiopea byl 

výjezd do zahraničí – ve 

dnech 18.-21. dubna 2013 

se zúčastnili soutěže a 

charitativního koncertu na 

Ukrajině, kde si Kassiopea 

vyzpívala ve velké konkurenci 

3. MÍSTO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupracujeme také s Moravskou filharmonií Olomouc – v rámci Nedělního 

matiné proběhl dne 21. 4. 2013 již druhý ročník písničkového pořadu pro děti a rodiče 

„Pejskování 2“, ve kterém účinkovali členové Moravské filharmonie, autor písní 

„Pejskování“ Ladislav Dobeš a náš sbor Music BoDo. 

 

 
 

Dne 14. 6. 2013 se uskutečnil slavnostní Letní koncert k 20. výročí založení 

občanského sdružení BoDo centrum, na kterém předvedly své pěvecké dovednosti 

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

pěvecký sbor Music BoDo a komorní sbor Kassiopea se ukázal publiku v nových krojích. 

 

 



Jako každoročně jsme se v září 

zaměřili na rozsáhlou propagaci sboru – byly 

pořízeny profesionální letáky o činnosti 

sboru s pozvánkou na konkurz – viz. foto. 

Díky tomu získal letos pěvecký sbor 

Alenášek i Music BoDo mnoho nových dětí.  

Komorní sbor Kassiopea rozšířil svoji 

činnost i své řady nejen o starší členy 

z dětského sboru. 

 

 

Kassiopea v roce 2013 vystupovala 

také v Galerii "Pro radost" (Dolní náměstí 

25/40 - masné krámy) - 25.4., na Dnech 

ukrajinské kultury - zpívali na Charitě v 

Olomouci (Křižkovského ul.) – 6.5., ještě 

jednou na Dolním náměstí v kavárně Dejavu 

– 30. 10. a 23.11. vystoupení na 

charitativním jarmarku v Týnci. 

 

 

Vánoční vystoupení a koncerty 

 

Stejně jako v loňském roce jsme byli osloveni Olomouckým Deníkem, aby náš 

dětský pěvecký sbor Music BoDo a komorní sbor Kassiopea zpíval společně s kapelou 

Stracené ráj na akci „Česko zpívá koledy“ dne 11. 12. 2013. Odhadem na dvanáct 

stovek lidí se ve středu večer sešlo u pódia na Horním náměstí v Olomouci, aby si 

společně zanotovali pět nejznámějších vánočních koled – Nesem vám noviny, Narodil 

se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Již několik let připravujeme pod záštitou Moravské filharmonie Olomouc 

výchovné koncerty pro cca 900 dětí z prvních tříd ZŠ. Letos se uskutečnily tři ve 

dnech 19. 12. a 20. 12. 2013 a téma bylo - Tajemné kouzlo Vánoc.  

 



V pátek 20. 12. 2013 proběhl v sále Moravské filharmonie - Reduta VÁNOČNÍ 

KONCERT všech sborů BoDo centra. 

 

 
 

Před každým koncertem probíhají několikadenní soustředění sboru zaměřená 

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

 

Dne 22 12. 2013 uspořádal Nadační fond DĚTEM Vánoční charitativní 

koncert Kamily Nývltové a Mariana Vojtka, jehož součástí byl i náš dětský pěvecký 

sbor Music BoDo. Výtěžek z koncertu byl určen pro onkologicky nemocné děti 

na Dětské klinice ve Fakultní nemocnici Olomouc. 

 

 


