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Zakrátko se mohou posluchaãi
i zpûváci potû‰it proslul˘m
Mozartov˘m Requiem. Dílo zazní
s orchestrem a opravdu v˘born˘mi
sólisty, pûvci pfiedních ãesk˘ch 
operních scén, v blanenském katolic-
kém kostele sv. Martina ve ãtvrtek 15.
3. 2018 v 18 hodin. JiÏ tento koncert
vûnuje sbor pfiipomínce 100. v˘roãí
vzniku republiky. UpozorÀujeme na
moÏnost koupû místenek v INFO
Blanka. Je‰tû nutno podotknout, Ïe
s Mozartov˘m Requiem sbor vyjíÏdí
i do nûmeckého Wiesbadenu.

Dal‰í hudební perlou ve sborovém
diáfii by mohlo b˘t kvûtnové provedení
Dvofiákovy kantáty Stabat Mater, která
je rozjednaná na Vranovû u Brna – dou-
fáme a tû‰íme se v‰ichni!

Z dal‰ích takov˘ch zásadních
koncertÛ pro regionální publikum
jsou slavnostní koncerty k 100. v˘-
roãí ãeské státnosti, první je
v Rájci-Jestfiebí 26. fiíjna 2018
s Dvofiákov˘mi Biblick˘mi písnû-

mi, Hromádkov˘m Te Deum a Motety
od Smetany, na dal‰í konan˘ 28. fiíjna
2018 v blanenském Dûlnickém domû
chystá Rastislav díla také ãesk˘ch 
autorÛ vã. opravdové lahÛdky jakou je
Dvofiákovo Te Deum.

Po zahraniãní cestû do bavorské-
ho Waldsassenu s Pucciniho Messou
di Gloria a Dvofiákov˘m dílem Te
Deum sbor pfiipravuje vánoãní re-
pertoár pro brnûnské koncerty a pro
tradiãní blanensk˘ 26. prosince.

Doufáme, Ïe publikum nám za-
chová pfiízeÀ, pfiehled akcí pro na‰e
vdûãné fanou‰ky je dostateãnû láka-
v˘. Rádi rozdáváme radost hudbou
i spoleãn˘mi záÏitky pfii v‰ech ak-
cích. Rastislav se snaÏí o dobrou at-
mosféru i ve sboru, pofiádá pro své
ãleny kaÏdoroãnû soustfiedûní, ro-
dinné tábory, bruslení apod. TakÏe
jsou v‰ichni srdeãnû zváni – na kon-
certy i do na‰ich fiad!

RASTISLAV Blansko, www.rastislav.cz
Foto: Jana Halasová

Po tradiãním vánoãním koncertû Rastislav neodpoãívá ani na-
krátko. Hned v úvodu piluje hudebnû i herecky koncert z fiady
„Rastislav dûtem”, jenÏ úspû‰nû a za velké náv‰tûvy blanen-
ského publika probûhl v nedûli 21. ledna 2018. Zda se dafií dû-
ti nadchnout pro sborov˘ zpûv, to se uvidí v budoucnu, nicmé-
nû jiÏ teì jsou v sboru ãlenové odkojení tûmito „zpûvohrami”.

Koncerty pûveckého sboru RASTISLAV Blansko
-  na co se mÛÏete tû‰it v roce 2018

Ranní mlhy a dé‰È nenasvûd-
ãovaly o velké úãasti, pfiesto si
tento rituál nenechalo ujít více
neÏ 100 místních i okolních 
úãastníkÛ. A co víc, poãasí nám
i tentokrát pfiece jenom pfiálo. Po
13 hodinû, kdy jsme se vydali od
Oborské hospÛdky pfies HuÈ sv.
Antonie na vrchol kopce, mlhy
ustoupily, objevilo se sluníãko
s teplotami do + 11°C. 

Spousta turistÛ, ktefií od rána
absolvovali stejnou trasu a vra-
celi se zpût, pfii setkání s námi li-
tovali, Ïe ne‰li pozdûji, aby si
vychutnali hezké poãasí. A to ne-
mluvû o tom, Ïe nám k rozhlednû
dovezli dva bûlou‰ci várnice
s hrstkovou polévkou, svafien˘m

vínem a ovocn˘m ãajem, které si
kaÏd˘ mohl dosyta dopfiát. Konû
také povozili po louce dûti. Kdo
chtûl, kochal se pohledem z roz-
hledny do ‰irého okolí, tvofiily se
hlouãky v druÏn˘ch debatách. Po
15 hodinû se trochu zvedal vítr,
lidé si popfiávali navzájem do no-
vého roku v‰e nejlep‰í a postup-
nû se ubírali k domovu. Cesta
byla hodnû blátivá, coÏ v‰ak ni-
komu vÛbec nevadilo. Vût‰inou
si sebou odná‰eli hezké vzpo-
mínky na setkání s pfiáteli.

,,AÈ tedy ‰tûstí, pohoda, láska
a pfiátelé provází ná‰ kaÏd˘ krok,
aÈ úspû‰n˘ je cel˘ pfií‰tí rok.”

Text: Jaroslava Dobiá‰ová
Foto: archiv J. Dobiá‰ovéPohodová, pfiátelská atmosféra na Malém Chlumu.

Rastislav zpívá ve Wiesbadenu (2017).

Silvestrovsk˘ v˘‰lap
Zastupitelé obce Obora uspofiádali sedm˘m rokem populární sportovnû – odpoãinkov˘ – spoleãensk˘ v˘‰-

lap k rozhlednû na Malém Chlumu, a sice v nedûli 31. Prosince 2017.  


