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1. Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013 

      

Na plese Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vystoupil VUS s krátkým programem, 
kde mimo jiné uvedl skladbu Petřík od B. Nikodéma. Hrou na příčnou flétnu zde soubor doprovodila Bára 
Pekáčová. Nejen díky šoumenství pana dirigenta pak soubor sklidil zasloužený potlesk. 

 

      

Na konferenci FLP Fakulty elektrotechniky a informatiky soubor podpořil tuto fakultu, která mu 
poskytuje zázemí pro zkoušky. 

 

     

Během pardubického festivalu Zrcadlo umění 2013 si vedení souboru poprvé vyzkoušela jeho členka 
Jana Mimrová, studentka oboru dirigování na Konzervatoři Pardubice. 
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Z Festivalu sborového umění v Jihlavě si soubor dovezl kromě zaslouženého zlatého pásma také spoustu dalších zážitků. 
V soutěžním sále proběhl nácvik společné skladby pod vedením zlínského dirigenta Josefa Surovíka. Při odpolední jízdě na 
horské dráze zaujal v prvním vozíku místo sám pan dirigent, jištění zezadu se chopily sopránky Lucie Vitková a Bára Pekáčová. 

2. Umělecká beseda nejen v kontextu věrozvěstů 

 

Tříkrálový koncert v Janských Lázních byl vyvrcholením lednového soustředění v penzionu Betlém. Provedení 
Rybovy České mše vánoční zde doprovázel komorní orchestr, sestavený z větší části z členů souboru. 
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Koncertu v rámci festivalu Musica Angelica ve Staré Boleslavi dodala zvláštní atmosféru venku právě 
probíhající bouře. Hromy a blesky se nám nakonec zpěvem podařilo utišit. 

    

V červnu VUS vystoupil v kostele sv. Jakuba Většího v Kopidlně v rámci Kopidlnských slavností. Na 
snímku vpravo je základ pánské sekce, zleva Martin Jankovský, Jan Serbousek, Aleš Rychetský 
a Jaroslav Maceček. 

    

Koncertu ke vzniku ČSR na pražském Vítkově se zúčastnil i hudební skladatel Jiří Teml, autor 
zde uvedené skladby Ave Maria.  
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V prosinci se soubor po několikaleté přestávce vypravil na zámek v Ratibořicích, tentokrát provést 
Vánoční koncert.  

 

2.1. Cyklus koncertů v Pardubickém kraji 

        

Na Jarním koncertu v Lázních Bohdaneč se souborem vystupovala smyčcová sekce orchestru 
Konzervatoře Pardubice a externí sólisté. Vlevo na kazatelně je to baryton Jan Jiráček, bývalý člen 
VUS, vpravo tenor Aleš Nehněvajsa. 

 

          

Hudba východu „Christos voskres“ zněla v Chrudimi pod dohledem světců v sále Muzea barokních soch. 
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Na koncert k výročí Cyrila a Metoděje v Podlažicích se členové souboru vydali pěšky krásnou krajinou 
Skutečska přímo ze soustředění ve Vrbatově kostelci. 

   

Na setkání akademických pracovníků při příležitosti zahájení vstupu do databáze SciFinder si soubor 
zazpíval na oblíbených schodech nově zrekonstruované budovy bývalé Fakulty 
chemicko-technologické na náměstí Čs. legií. 

   

Koncert ke vzniku ČSR v Lázních Bohdaneč 
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Tradiční vánoční koncert VČT a města Sezemice předcházel tradiční vánoční besídce souboru. 

 

 

    

Vánoční koncert v Uhersku byl poslední akcí souboru v roce 2013. 

 

 

2.1.1. Tradiční koncerty v Pardubicích 

     

Na Valentýnském koncertu soubor doprovodil a tradičně veselou atmosféru podpořil smyčcový 
Corvus Quartet. 
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Jarní koncert VUS se uskutečnil v Husově sboru v Pardubicích a vyznačoval se slabší diváckou účastí. 

 

      

Na Podzimním koncertu na Hradě Kunětická hora předvedl soubor mimo jiné madrigaly, 
vizualizované zde v podání Jakuba Doležala a Lucie Procházkové. 

       

Při 63. tradičním vánočním koncertu v Rytířském sálu pardubického zámku soubor doprovodil 
dechový kvartet, složený ze studentů Konzervatoře Pardubice. 
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2.2. Den studentstva 2013 v kontextu Velké Moravy 

     

Koncert k 1150. výročí Cyrila a Metoděje na Velehradě natáčela Česká televize pro pořad Křesťanský 
magazín. Na fotografii z kůru velehradského chrámu tenor Jakub Doležal a u varhan Michal Hanuš. 

      

Koncert k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Chrudimi. 

      
Pražský koncert v rámci festivalu Festa Academica se uskutečnil v kostele Svaté Markéty 
v Břevnovském klášteře. 
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Koncertu ke dni studentů v Sukově síni Domu Hudby v Pardubicích. 

 

 

 

 

 

 

Foto © Matin Künzel, tenor 


