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MùSTSKÉ KULTURNÍ ST¤EDISKO LETOVICE – KULTURNÍ DÒM vás zve na besedu s pfiedná‰kou 
OKNA VESMÍRU DOKO¤ÁN JE·Tù PO 30 LETECH

RNDr. Jifiího Grygara CSc.- ãeského astronoma z Fyzikálního ústavu Akademie vûd âR v pondûlí 23. dubna 2012 v 19.00 hod       vstupné dobrovolné
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Ubíhající ãas umoÏnil Smí‰enému pû-
veckému sboru Bohuslava MartinÛ
v Letovicích „doÏít se” chvíle, kdy osla-
vuje 50 let od svého vzniku. Vzpomínky
tedy patfií jaru roku 1962 a vzornû vede-
né záznamy v kronice sboru prozrazují
nemálo zajímav˘ch skuteãností z jeho
historie. Nûkteré z nich si Vám dovolu-
jeme pfiedloÏit… Sbor navázal na sla-
vnou tradici b˘valého sokolského muÏ-
ského sboru vedeného Franti‰kem âu-
banem  a ustavil se ve tfiech sloÏkách -
Ïensk˘ sbor pod vedením Dr. Vojtûcha
¤eháka, muÏsk˘ sbor pod vedením
Miloslava Krejsy a smí‰en˘ sbor, kter˘
stfiídavû fiídili oba jmenovaní sbormistfii.
V roce 1965 byl pûveck˘ sbor pojmeno-
ván po slavném skladateli na‰eho kraje
Bohuslavu MartinÛ. Stalo se tak na slav-
nostním koncertû 17. fiíjna 1965 za úãas-
ti zástupcÛ rodi‰tû skladatele mûsta
Poliãky.

Dne 21. ledna 1970 zemfiel sbormistr
Dr. Vojtûch ¤ehák a vedení v‰ech sborÛ
pfievzal Miloslav Krejsa, kter˘ je tak
sbormistrem pln˘ch 50 let aÏ doposud.

V záfií roku 1977 byl utvofien
Komorní Ïensk˘ sbor Bohuslava
MartinÛ, kter˘ vznikl po pfiirozeném od-
chodu nûkter˘ch ãlenÛ v muÏském sbo-
ru. Tento pak pÛsobil aÏ do roku 1990,
kdy se v záfií daného roku spojil s chrá-
mov˘m smí‰en˘m sborem a tímto byl 
opût vytvofien úpln˘ smí‰en˘ pûveck˘
sbor. Na podzim roku 1999 zaloÏil pak
Miloslav Krejsa Komorní pûveck˘ sbor
Bohuslava MartinÛ, kter˘ od roku 2001
vede Mgr. Karel Pecháãek a kter˘ se
pfiejmenoval v roce 2009, v roce 10. v˘-
roãí zaloÏení, na Pûveck˘ sbor CARPE
DIEM Letovice.

Za dobu svého trvání zaznamenal le-
tovick˘ pûveck˘ sbor bohatou kulturní
ãinnost. Po svém zaloÏení se zúãastÀoval
v‰ech okresních a krajsk˘ch pûveck˘ch
akcí, úãinkoval pfii mnoha v˘znamn˘ch
událostech v na‰em mûstû i mimo nûj.
Úspû‰nû reprezentoval na‰e mûsto pfii
nûkolika zájezdech do zahraniãí (1989 -

V areálu Leteckého klubu Leto-
vice, kde je vytvofieno zázemí pro
majitele ultralehk˘ch letadel, jsem
zastihl dva místní sportovní piloty,
Jirku Hrdliãku a ZdeÀka âervin-
ku, kter˘ zastává v klubu také fun-
kci pokladníka. 

ZdeÀku, kolik je pilotÛ ve va‰em
klubu?

Je nás teì 25 ãlenÛ. Letadel je
u nás 8 plus dvû motorová rogala.
Pak je‰tû nûkolik motorov˘ch krosen
a tfiíkolek. Nûktefií ãlenové mají je-
den stroj spoleãn˘.

UÏ jste zahájili leto‰ní sezónu?
Odpovídá Jirka: My nemáme urãe-

nou sezónu, létat se dá prakticky cel˘
rok, ale je pravda, Ïe v zimû se pfiistá-
vací plocha neudrÏuje. Teprve teì na
jafie se plocha pfiipravuje – uvláãí se,
uválí a pak uÏ se jen opakovanû seãe.

Letos jsme zatím mûli jen dvû vût-
‰í klubové akce; v lednu jsme nav‰tí-
vili kolegy letce v Kotvrdovicích,
kde se konal „Ko‰t utopencÛ” a po-
slední bfieznovou sobotu probûhlo
u nás, tady v klubovnû, jarní ‰kolení
pro létající ãleny, po kterém následo-
vala ochutnávka vín.

V minul˘ch letech hostovalo va‰e
leti‰tû, urãené pro „dospûlá” leta-
dla, také závody modeláfiÛ; budete
v této spolupráci pokraãovat?

Zdenûk: Ano. V sobotu 14. dubna se
na na‰em leti‰ti koná oblastní pfiebor
raketov˘ch modeláfiÛ, ÏákÛ jiÏní
Moravy. O dva t˘dny pozdûji, 28. dub-
na, zde uskuteãní raketoví modeláfii se-
riál Mistrovství âR juniorÛ i seniorÛ.

Dále spolupracujeme s Letecko-
modeláfisk˘m klubem Letovice, kter˘
na na‰em leti‰ti uspofiádá v sobotu 14.
ãervence II. roãník velmi úspû‰né ak-
ce nazvané „Letovické polítání”.

Dûkuji za struãné informace a pfieji
v‰em letovick˘m pilotÛm Letu zdar!
Vefiím, Ïe se s LK Letovice setkáme na
stránkách ListÛ regionÛ záhy s podrob-
nûj‰ími informacemi o va‰em zajíma-
vém sportu. Petr Hanáãek

Budy‰ín /dfiíve NDR/, 1992 -
Röthenbach /dfiíve SRN/, 1996 - Wald -
Michelbach /dfiíve SRN/, 1997 -
Komárno /dnes SR/, 2001 - Eschenau
/A/, 2006 - VídeÀ /A/, 2009 - reprezenta-
ce komorního sboru CARPE DIEM -
Stari Grad na ostrovû Hvar /Chorvatsko/.
I v na‰í republice letovick˘ pûveck˘ sbor
mnohokrát úãinkoval, napfi. na zámku ve
Slavkovû u Brna (III. mezinárodní napo-
leonsk˘ kongres), ve Svitavách,
v Moravském Krumlovû, v Brnû, v dfie-
vûném pravoslavném kostelíku
v Blansku, v poutním chrámu P. Marie
a v Eli‰ãinû dómu ve Sloupû, ve Îìáru n.
S., v âesk˘ch Budûjovicích, v âeském
Krumlovû, v Protivanovû a Rousínovû,
ve Slupi a Jaroslavicích (okres Znojmo),
na hodov˘ch slavnostech v Moravské
Nové Vsi a Vlãnovû a v neposlední fiadû
i na vystoupeních v rámci adventních
koncertÛ v Praze na Staromûstském ná-
mûstí. A vûfite, Ïe tento v˘ãet je jen ãástí
z daleko vût‰ího. K dané pfiehlídce míst
úãinkování nelze opomenout ani fiadu
v˘znamn˘ch koncertÛ v Letovicích, na-
pfi. pfii oslavách v˘roãí na‰eho mûsta,
u pfiíleÏitosti Ïivotních v˘roãí hudebních
skladatelÛ - Bohuslava MartinÛ, ZdeÀka
Pololáníka a ZdeÀka Zouhara, dále úãast
na koncertech tfií generací, které se staly
jiÏ tradicí jarního období, stejnû jako
v období adventním a vánoãním tradiãní
vystoupení pfii adventním zpívání pod
mûstsk˘m vánoãním stromem na
Masarykovû námûstí a pfii vánoãním,
v poslední dobû tfiíkrálovém, koncertu
letovick˘ch pûveck˘ch sborÛ v kostele
sv. Prokopa.

Skuteãnû nelze zde uvést ve‰kerou
ãinnost letovického sboru, která je za
v‰echna ta léta opravdu více neÏ bohatá.
Z hlediska repertoáru je zamûfiena pfie-
dev‰ím na interpretaci dûl svûtov˘ch
i ãesk˘ch hudebních skladatelÛ, znaã-
nou ãást tvofií i sborové skladby na mo-
tivy lidov˘ch písní v rÛzn˘ch úpravách,
dále pak interpretace duchovních skla-
deb, zejména m‰í. 

Pfii zaloÏení pûveckého sboru na jafie
v roce 1962 bylo pfiihlá‰eno 20 ãlenek Ïen-
ského sboru a 21 ãlenÛ muÏského sboru.
V roce 1965 ãítal sbor 31 Ïen a 28 muÏÛ.
V roce 1977 muÏsk˘ sbor ukonãil ãinnost
a byl zaloÏen Komorní Ïensk˘ sbor, kter˘
sdruÏoval pfii svém zaloÏení 21 ãlenek, ten-
to pak ukonãil ãinnost v roce 1990 a po
slouãení s chrámov˘m pûveck˘m sborem
v roce 1990 vznikl Smí‰en˘ pûveck˘ sbor,
kter˘ ãítal tehdy 19 Ïen a 7 muÏÛ. Komorní
pûveck˘ sbor B. MartinÛ pfii svém zaloÏe-
ní ãítal 7 Ïen a 4 muÏe. V jubilejní 40. se-
zónû v roce 2002 zpívalo v tzv. „velkém
sboru” 19 sopránÛ, 11 altÛ, 9 tenorÛ a 6 ba-
sÛ, v komorním sboru pak 6 sopránÛ, 5 al-
tÛ, 3 tenofii a 3 basy. V souãasné dobû ãítá
„velk˘ sbor” 9 sopránÛ, 9 altÛ, 7 tenorÛ a 6
basÛ, tj. 31 ãlenÛ a komorní sbor je tvofien
7 Ïenami - 4 soprány a 3 alty a 9 muÏi - 5
tenorÛ (vãetnû zpívajícího sbormistra) a 4
basy, tj. celkem 16 ãlenÛ.

V pûveckém sboru Bohuslava
MartinÛ za celou padesátiletou ãinnost
zpívalo 90 Ïen a 60 muÏÛ. Dosud v nûm
zpívá i zakládající ãlenka Libu‰e
Lebartová - ·ticová a 49 let v nûm zpí-
valy rovnûÏ zakládající ãlenky Marie
Krejsová a Vilemína Novotná. Pûveck˘
sbor obãas, pfii vánoãních vystoupeních
pravidelnû, doprovází komorní orchestr
v poãtu 15 - 20 ãlenÛ a bûhem celé doby
existence sboru se v nûm vystfiídalo 76
muzikantÛ. Za 50 let bylo uskuteãnûno
114 koncertÛ, opût buì samostatn˘ch
nebo ve spojení s jin˘mi sbory.

Padesát let ãinnosti Smí‰eného pû-
veckého sboru Bohuslava MartinÛ
Letovice pfiedstavuje mnoho pûveck˘ch
úspûchÛ pfii vystoupeních, ale zároveÀ
obrovsk˘ poãet hodin, které sbormistr
a ãlenové sboru vûnují ve svém volném
ãase této zásluÏné kulturní ãinnosti.
V̆ hledovû chce sbor pokraãovat i nadá-
le v tûchto aktivitách, pfiibliÏovat poslu-
chaãÛm velké hodnoty sborového zpûvu
a dále zachovat dnes jiÏ mnohaletou tra-
dici letovického pûveckého sboru ne-
soucího jméno Bohuslava MartinÛ.

S b o r m i s t r
Miloslav Krejsa
se narodil 31. ãer-
vence 1929 a je
absolventem var-
hanního oddûlení
brnûnské Kon-
zervatofie. ¤ízení
sboru studoval
u Prof. Jana ·ou-
pala a Prof. Karla
Hradila. Svou
sbormistrovskou

ãinnost zaãal jiÏ jako posluchaã konzerva-
tofie v roce 1946. Za tuto dlouhou dobu aÏ
do dne‰ního dne fiídil - a nûkteré i zaloÏil -
neuvûfiiteln˘ch 27 pûveck˘ch sborÛ. Byly
to sbory dûtské, mládeÏnické, studentské,
Ïenské, muÏské a smí‰ené, sbory komorní
i velké, sbory svûtské i duchovní. Za nej-
vût‰í sbormistrovsk˘ úspûch povaÏuje fií-
zení mnoha spojen˘ch sborÛ na okresních
a krajsk˘ch Pûveck˘ch slavnostech pofiá-
dan˘ch UâPS. Zde byla utvofiena pûvecká
tûlesa ãítající aÏ nûkolik set zpûvákÛ. Rád
také vzpomíná na dûtsk˘ sbor u sv. Jakuba
v Brnû, kde v nûm v roce 1953 zpívala
Eva Pilarová a Jan Hladík, sólista
Janáãkovy opery. V neposlední fiadû jsou
to vzpomínky na dlouholetá pfiátelství se
souãasn˘m hudebním skladatelem
ZdeÀkem Pololáníkem a s nedávno zem-
fiel˘m hudebním skladatelem ZdeÀkem
Zouharem. Miloslav Krejsa vede nejdéle
Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Bohuslava MartinÛ
pfii Mûstském kulturním stfiedisku
Letovice, a to od roku 1962, takÏe letos pl-
n˘ch 50. Toto jubileum oslaví spoleãnû se
zpûváky, ale i s dal‰ími pozvan˘mi sbory
na Slavnostním v˘roãním koncertû 27.
dubna 2012 v Kulturním domû v Letovi-
cích, kam jste v‰ichni srdeãnû zváni.

Z materiálu pfiipraveného 
PaedDr. J. Chloupkem, ãlenem
PSBM pro Letovick˘ zpravodaj 

Zpracovala PhDr. E. Hejlová, 
ãlenka PSBM a KS Carpe diem 

Foto: Fotoatelier J.Bednáfi, Letovice

50. v˘roãí zaloÏení Pûveckého sboru Bohuslava MartinÛ
pfii MKS Letovice - 50 let sbormistrem jednoho pûveckého sboru

Jaro na leti‰ti v Letovicích

Piloti âervinka a Hrdliãka (vlevo) 
u letadel v hangáru.


