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Záštita 
Převzetí záštity nad Celostátní přehlídkou dětských pěveckých sborů 

Světlo za Lidice 
se ujal

Senát Parlamentu české republiky
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE



 „Jsem moc ráda, že mohu už podruhé převzít záštitu nad přehlídkou dětských pěveckých 

sborů v Lidicích, která má motto: Jsme děti, které zpívají lidickým dětem… Lidická tragédie, 

stejně jako smrt nevinných 88 lidických dětí se mě hluboce dotýká. Sama jsem totiž máma 

dvou malých kluků a přeji si, aby vyrůstali v klidu a míru. Těším se proto na zaplněné pódium 

dětskými zpěváky z celé republiky. Věřím, že si budou moci vždycky jen a jen zazpívat pro 

radost a potěšení. V Lidicích na viděnou!“

                                                                                                

                                                                                                                             Vaše Monika Absolonová

Nad letošním ročníkem převzala 

uměleckou záštitu 

Monika Absolonová
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                                                                                                                                       V Lidicích 15. 6. 2019

Milé děti a sbormistři.

Letos se koná již 13. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice.

Pro někoho je číslo 13 nešťastné a někomu přináší štěstí. Pro nás to určitě bude třináctka 

šťastná.  

Vy totiž nespoléháte na štěstí, ale pilně se celý rok připravujete, aby vaše výkony byly 

co nejlepší.

Potvrzujete to každý rok a jinak tomu nebude určitě ani letos. Svojí účastí a svým 

zpěvem opět dokážete, že vám není lhostejné, co se v místech Lidic dělo před 77 lety, ale 

ani to, co se děje v celém světě v současnosti. Dáváte tím najevo, že život v míru a klidu 

je to nejlepší, co si děti mohou přát. Tak kéž nám ten klid a mír drží i nadále a Vy nemusí-

te už nikdy prožívat to, co prožívaly lidické děti.

K Vašemu vystoupení Vám to štěstí přece jen popřeji. Ať se Vám u nás v Lidicích co 

nejvíce líbí a domu si odvážíte jen samé pěkné vzpomínky.

                                                                                                                                       Mgr. Eva Moučková

                                                                                                                                    ředitelka letošní přehlídky



CARMINA tř. 5. A
Pardubice – Pardubický kraj

sbormistr:
Mgr. Ivana Bednářová

klavírní doprovod:       
Renáta Kalinová

sbor založen v roce: 1989

repertoár:
od klasicismu až po současnou dětskou 
sborovou tvorbu, muzikálové a filmové 
melodie, úpravy lidových písní 
a souvislé suity vánočních písní a koled; 
tituly interpretuje v českém 
a anglickém jazyce

místa koncertování: 
Česká republika, Slovenská republika
spolupracuje s Pardubickým komorním 
orchestrem

získaná ocenění:
zlaté pásmo – Chrudim, r. 2016, 2018
stříbrné pásmo – Chrudim, r. 2015, 2017
stříbrné pásmo – Praha, r. 2015
stříbrné pásmo – Skuteč, r. 2017, 2018
celostátní přehlídka ŠDPS Uničov, r. 2018
cena „Za nápaditou pedagogickou práci“
cena „Za příkladnou pedagogickou práci“
Ocenění Komise pro výchovu
a vzdělávání Magistrátu města Pardubic:
r. 2017, 201
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získaná ocenění:
získaná ocenění:
zlaté pásmo – Krajská postupová přehlídka 
dětských pěveckých sborů ve Strakonicích, 
r. 2012
zlaté pásmo – Krajská postupová přehlídka 
dětských pěveckých sborů ve Strakonicích, 
zvláštní cena za   dramaturgii, r. 2014
zlaté pásmo – Krajská postupová přehlídka 
dětských pěveckých sborů ve Strakonicích, 
zvláštní cena za hlasovou kulturu, r. 2015
zlaté pásmo – Krajská přehlídka pěveckých 
sborů v Třebíči, zvláštní cena za klavírní 
doprovod Sergey Perepeliatnykovi 
a sbormistrovský výkon Jitce Šimkové, 
r. 2016

CARMÍNEK
České Budějovice – Jihočeský kraj

sbormistr:
Jitka Šimková

klavírní doprovod:       
Sergey Perepeliatnyk

Sbor založen v roce: 2008

repertoár:
Děti zpívají úpravy lidových 
a umělých písní, skladby našich 
i zahraničních autorů .

místa koncertování: 
Účast na Celostátní přehlídce dětských 
pěveckých sborů v Uničově, zvláštní cena 
za hudebně – dramatický projev, r. 2016
Účast na festivalu pěveckých sborů 
„Miniacalanthis“ v Plzni, r. 2017

Účast na festivalu pěveckých sborů 
„Je kraj, kde voní tráva“ v Sušici, r. 2018
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CAMPANELLA OLOMOUC
Olomouc – Olomoucký kraj

sbormistr:
Mgr. Jana Synková

klavírní doprovod:       
PaedDr. Lena Pulchertová, Ph. D.

Sbor založen v roce: 1967

repertoár: 
gregoriánský chorál, renesanční 
polyfonie, klasicistní skladby, 
skladby současných autorů, úpravy 
lidových písní z celého světa

místa koncertování: 
Česká republika, Slovensko, Německo, 
Nizozemí, výměnné pobyty s pěveckými 
sbory v ČR a v zahraničí

získaná ocenení:
zlaté pásmo – Mezinárodní soutěž sborového 
zpěvu Voce Magna v Žilině, r. 2017
1.místo – Mezinárodní hudební festival 
v belgickém Neerpeltu, r. 2018

7



DPS DOMNI, GAUDETE! 
(Přípravný chlapecký sbor DPS Iuventus, Gaude! ZUŠ Jablonec n. N. )

Jablonec n. N. – Liberecký kraj

sbormistr:
MgA. Tomáš Pospíšil 

klavírní doprovod:       
Mgr. Jana Lišková Kvochová

Sbor založen v roce: 2013

repertoár: 
lidové a umělé písně blízké mentalitě 
chlapeckého sboru.

místa koncertování: 
Česká republika - Výroční koncerty ZUŠ
Divadelní představení
Vystoupení v rámci „Česko zpívá koledy“
Krátká vystoupení k různým příležitostem

získaná ocenení:
Dobrý pocit, že dnes kluci zpívají a zpěv 
je baví.
Koncertní sbor zaplňující se kluky.
stříbrný pás – Stříbrné pásmo na soutěži 
Zahrada písní
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DĚTSKÝ SBOR PÍSNIČKA PŘI ZUŠ J. A. BENDY
Benátky nad Jizerou – Středočeský kraj

sbormistr:
MgA. MgA Milan Kolář

klavírní doprovod:       
Mgr. Květoslava Jará 

Sbor založen v roce: 2012

repertoár: 
lidové písně, dětské písně, písně 
klasického charakteru a písně populární

místa koncertování: 
Spolupráce s Auto Škoda, 
Festival Buhuslava Matěje Černohorského 
Nymburk, r. 2017
akce Středočeský kraj, ZUŠ Open, r.  2018 
akce školy a města Benátky nad Jizerou.
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získaná ocenení:
1. místo - Cum laude, Neerpelt, r. 2004
3. místo - Llangollend, r. 2005 

DPS ŽĎÁRÁČEK
Žďár nad Sázavou – Kraj Vysočina

sbormistr:
Mgr. Dana Foralová
Mgr. Pavel Schmidt

klavírní doprovod:       
Mgr. Nonna Piňosová

Sbor založen v roce: 1973

repertoár: 
klasický český a světový repertoár 
s důrazem na barokní hudbu, 
lidovou píseň a populární hudbu

místa koncertování: 
Česká republika, Belgie, Německo, 
Francie, Itálie, Velká Británie
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GYBON
Hradec Králové – Královehradecký kraj

sbormistr:
Mgr. Jaromír Schejbal

klavírní doprovod:       
Renáta Kalinová

sbor založen v roce: 1989

repertoár:
duchovní hudba světových autorů, 
lidové písně různých národů, 
úpravy jazzových skladeb, 

místa koncertování: 
Česká republika, Slovenská republika
Belgie, Německo, Polsko, Nizozemí

získaná ocenění:
1. cena – Pražské dny sborového zpěvu, r. 2001   

1. cena „cum laude“ – Neerpelt, Belgie, r. 2002 , 2018

2. cena –Neerpelt, Belgie, r. 2008

zlaté pásmo – Gymnasia Cantant, Brno, r. 2003, 2005,

2006, 2007, 2010

stříbrné pásmo – Gymnasia Cantant, Brno, r. 2017

3x zlaté pásmo a Absolutní vítěz – Opava Cantat, r. 2004,

Cena za nejlepší hlasovou kulturu a dramaturgii sboru –

Opava Cantat, r. 2009,

zlaté pásmo a Absolutní vítěz –  Opava Cantat, r. 2016   

bronzové pásmo – Munduscantat Sopoty, Polsko, r. 2009 

2. cena – Delfzijl, Nizozemí, r.2010 

stříbrné pásmo – Akademická Banská Bystrica, 

Slovensko, r. 2011



 

JAPONSKÁ ŠKOLA V PRAZE
Praha 6-Řepy – Praha

sbormistr:
Yuko Křehnáčková
   
Sbor založen v roce: 2007

repertoár: 
(Hamabeno uta, Furusato), 
japonské písně, české lidové písně

místa koncertování: 
Česká republika
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 „Jsem moc ráda, že mohu už podruhé převzít záštitu nad přehlídkou dětských pěveckých 

sborů v Lidicích, která má motto: Jsme děti, které zpívají lidickým dětem… Lidická tragédie, 

stejně jako smrt nevinných 88 lidických dětí se mě hluboce dotýká. Sama jsem totiž máma 

dvou malých kluků a přeji si, aby vyrůstali v klidu a míru. Těším se proto na zaplněné pódium 

dětskými zpěváky z celé republiky. Věřím, že si budou moci vždycky jen a jen zazpívat pro 

radost a potěšení. V Lidicích na viděnou!“

                                                                                                

                                                                                                                             Vaše Monika Absolonová



získaná ocenení:
Zlaté pásmo – Litomyšl, r. 2016  
Vítěz kategorie na festivalu OSTRAVSKÉ 
AKORDY, r. 2017
Vítěz kategorie duchovní hudby 
na festivalu Miedzyzdroje Polsko, r. 2018

KULIHRÁŠEK
Nový Jičín – Moravskoslezský kraj 

sbormistr:
Josef Zajíček

klavírní doprovod:       
Dušan Brus

Sbor založen v roce: 1990

repertoár: 
Úpravy lidových písní, umělé písně 
pro děti našich předních skladatelů 
(Miroslav Raichl, Milan Uherek, 
Petr Eben, Ilja Hurník, Zdeněk Lukáš, 
Václav Ptáček, Emil Hradecký, Jan Vičar…) 
a populární písně z různých koutů světa

místa koncertování: 
Česká republika, Belgie, Velká Británie, 
Itálie, Chorvatsko, Slovensko, Německo, 
Francie, Řecko, Finsko, Polsko
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získaná ocenení:
2. a 3. místo – Pěvecká soutěž Trnečka,
kategorie do 10 let, r. 2012 a 2017
2. místo – Pěvecká soutěž Trnečka,
kategorie do 16 let, r. 2017
2. místo - Pěvecká soutěž Trnečka, 
kategorie dueta, r. 2015
nejlepší duchovní píseň – MFF Kunovské 
léto,r. 2017
 

LELUJA..
Provodov – Zlínský kraj

sbormistr:
Zlínský krajsbormistr:Eva Janíková

klavírní doprovod:       
Dětská muzička

Sbor založen v roce: 2008

repertoár: 
lidové písně z regionu luhačovické 
Zálesí, Valašsko a Slovácko, 
duchovní písně a lidové balady

místa koncertování: 
na 180 vystoupení po České republice 
a na Slovenku



PĚVECKÝ SBOR ANDÍLCI ZUŠ Ostrov
Ostrov – Karlovarský kraj

sbormistr:
Kateřina Bodláková

klavírní doprovod:       
Mgr. Dagmar Tolgová

sbor založen v roce: 2014

repertoár:
Úpravy lidových písní, pohádkové, 
muzikálové a filmové melodie, dětské 
písně

místa koncertování: 
Česká republika: festivaly, koncerty
a charitativní akce Karlovarska

získaná ocenění:
sbor se připravuje na své první soutěže

15
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PĚVECKÝ SBOR ZUŠ TEPLICE
Teplice – Ústecký kraj

sbormistr:
Květuše Martínková

klavírní doprovod:       
Markéta Loskotová

Sbor založen v roce: 2018

repertoár: 
klasické, lidové a populární 
melodie

místa koncertování: 
Ústecký kraj 

získaná ocenení:



17

SEDMIKRÁSKY
Klatovy – Plzeňský kraj

sbormistr:
Jaroslav Pleticha 

klavírní doprovod:       
Nikola Kalinová
 

Sbor založen v roce: 2011

repertoár: 
dětské písně, lidové písně, úpravy 
jazzových skladeb, duchovní hudba

místa koncertování: 
lokální hudební pořady, hudební akce 
krajského i celostátního významu 

získaná ocenení:
zlaté pásmo – přehlídka školních dětských 
pěveckých sborů Plzeň, r. ???
stříbrné pásmo –soutěž Musica sacra,
zámek Kozel, r. ???
stříbrné pásmo – soutěž Zahrada písní 
Praha, r. ???
pravidelná účast na Evropském festivalu 
duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald
spolupráce – Nezmaři, Hradišťan 
a s Jaroslavem Uhlířem, hnutí Stonožka



SLAVÍČCI
Praha 8 – Praha

sbormistr:
Alice Stavělová 

klavírní doprovod:       
Magda Šírková

Sbor založen v roce: 1987

repertoár: 
lidové písně různých národů,
současná i starší literatura 
pro dětské sbory česká i světová,
duchovní skladby

místa koncertování: 
Česká republika, Belgie, Itálie, 
Německo, Rakousko

získaná ocenení:
1. cena Cum Laude Neerpelt, r. 2006, 
2010 a 2014
1. cena Riva del Garda, r. 2005 a 2007
zlaté pásmo – Olomouc, r. 2002
stříbrné pásmo – Bratislava, r. 2012
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místa koncertování: 
Česká republika, 
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

získaná ocenení:
na první soutěž se sbor chystá 
v březnu 2019                    

VOX GAUDENS
Brno – Jihomoravský kraj

19

sbormistr:
MgA. Jana Suchomelová

klavírní doprovod:       
MgA. Jiří Hrubý

Sbor založen v roce: 2016

repertoár: 
Repertoár je přizpůsoben věku 
a schopnostem dětí. Jeho základem 
jsou jednohlasé písně, lidové písně, 
vícehlasé písně – zejména renesanční 
a barokní, spirituály a sborové úpravy 
populárních melodií.
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11:30–11:40      Přijetí vedoucích souborů

11:45–11:50      Slavnostní zahájení přehlídky

11:50–12:00      Státní hymna, úvodní skladba

12:05–12:15       Monika Absolonová, samostatně

12:20–12:30      Japonský sbor, host přehlídky

12:30–12:35      Carmínek, České Budějovice

12:35–12:40      Vox Gaudens, Brno

12:40–12:45      Andílci, Ostrov nad Ohří

12:45–12:50      Gybon, Hradec Králové

12:50–12:55      Domni Gaudete, Jablonec n Nisou

12:55–13:00      Kulihrášek, Nový Jičín

13:00–13:05      Campanella, Olomouc

13:05–13:10      Carmina, Pardubice 

13:10–13:15       Sedmikrásky, Plzeň

13:15–13:20       Slavíčci, Praha

13:20–13:25      Leluja, Provodov

13:25–13:30      ZUŠ Teplice, Teplice

13:30–13:35      Žďáráček, Žďár nad Sázavou

13:35–13:40      Písnička, Benátky n/Jizerou

13:45–13:55       Závěrečná skladba

 

Program přehlídky 

Světlo za Lidice
Památník Lidice
15. června 2019



1

Jmenovité poděkování spolutvůrcům akce

   

 

Je mojí milou povinností poděkovat všem těm, bez nichž by se

nepodařilo tuto krásnou akci zorganizovat.

Jsou to zejména:

Mgr. Eva Moučková

Sbormistři jednotlivých pevěckých sborů 

a především

samotní učinkující

•  Učitelky a zaměstnanci 1., 2., 4., 5., 6., 7., 10., 12. a 14. ZŠ Kladno  
•  Zaměstnanci Památníku Lidice 
•  Hejtmani jednotlivých krajů
•  Primátor města Kladna Dan Jiránek
•  Sponzoři a partneři přehlídky
•  Senát Parlamentu České republiky, 
    Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
•  Monika Absolonová

   Ondřej Hájek
•  Ústřední hudba AČR
•  Máša Málková a Jiří Vaníček
•  Zastupitelé obce Lidice   

                                                                                   ředitelka Památníku Lidice

                                                                                   Mgr. Martina Lehmannová

Umění umocňuje prožívání veselých i smutných chvílí života. Mnoho událostí v 
minulosti inspirovalo umělce k velmi výjimečným výkonům. Po vyhlazení obce 
Lidice 10. června 1942 vyzvala československá exilová vláda v  Londýně a 
zároveň také Americký svaz skladatelů celou řadu umělců k vytvoření skladby 
reagující na tuto tragickou událost. Podnícen výzvou zkomponoval v roce 1943 
významný český skladatel Bohuslav Martinů orchestrální skladbu pro symfo-
nický orchestr nazvanou Památník Lidice.Velmi si vážím všech mladých milov-
níků hudby, kteří věnovali svůj čas a své umění k nacvičení písní k poctě obětí 
lidických mužů, dětí a žen popravených nebo umučených v  průběhu druhé 
světové války. 

Celostátní přehlídka

dětských pěveckých sborů

  

SVĚTLO ZA LIDICE 2019                                                                                          

Památník Lidice, 15. června 2019
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Fakta a zajímavosti o Lidicích
a Památníku Lidice:
Poprvé se o Lidicích píše roku 1318 ve Zbraslavské kronice • důvodem pro vyhlazení
Lidic nacisty se stala domnělá souvislost jednoho z lidických občanů s atentátem na 
říšského protektora R. Heydricha dne 27. 5. 1942 • přímo v Lidicích bylo dne 10. 6. 1942 
zastřeleno 173 lidických mužů a dne 16. 6. 1942 v Praze-Kobylisích celkem 26 mužů 
a žen z Lidic • pobyt v koncentračních táborech a pochod smrti nepřežilo 60 lidických 
žen • v koncentračním táboře v Polském Chelmnu bylo v plynovém autě udušeno 
82 lidických dětí • po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen 
a 17 lidických dětí • první pomník v Lidicích odhalili vojáci Rudé armády dne 3. 6. 1945 • 
15. 6. 1947 byl položen základní kámen nových Lidic (k vidění vedle vchodu do budovy 
OÚ Lidice) • na Vánoce roku 1949 se do nově postavených domků nastěhovaly první 
lidické ženy a děti • roku 1955 byl založen „Sad přátelství a míru“, kde byly vysazovány 
růže z celého světa (Lidice byly vyhlazeny v čase květu růží) • roku 1967 byla založena 
Lidická sbírka soustřeďující dnes přes 540 výtvarných děl od umělců z celého světa, 
kteří svá díla věnovali Lidicím
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 • roku 1972 se konal první ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, v roce 2018 
se konal již 46. ročník této soutěže a výstavy, které se zúčastnilo téměř 30 000 dětí 
z 77 zemí světa, včetně tak vzdálených jako je například Malajsie, Filipíny nebo Venezuela
• Roku 2000 byla na lidickém pietním území po 31 letech práce dokončena instalace „Pomní-
ku dětských obětí války“, monumentálního sousoší 82 zavraždených lidických dětí vytvoře-
ného sochařkou Marií Uchytilovou • téhož roku vznikl Památník Lidice jako příspěvková 
organizace Ministerstva kultury • roku 2001 byla zahájena obnova lidického Růžového sadu, 
kde nyní roste více jak 24 000 růžových keřu ve 240 odrůdách včetně unikátní odrůdy 
„Lidice“ • roku 2003 byla otevřena Lidická galerie se stálou expozicí Lidické sbírky • roku 
2005 se v lidickém Růžovém sadu konala první svatba, celkem se zde do konce roku 2018 
konalo 349 obřadů • součástí života Lidic se stala bohatá nabídka kulturních pořadů pořáda-
ných Památníkem Lidice, největší úspěch zaznamenávají Křesla pro hosta • v  roce 2018 
proběhl již 13. ročník mezinárodní internetové vědomostní souteže pro děti a mládež „Lidice 
pro 21. století“, do kterého se přihlásilo 1894 dětí z České republiky a Slovenska a 115 škol 
• od roku 2006 uspořádal Památník Lidice 75 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo 
1440 pedagogů • V roce 2010 zahájila provoz učebna vzdělávacího střediska, kde proběhlo 
do konce minulého roku 692 výukových programů pro školy, které navštívilo 21 471 žáků 
• v obci Lidice dnes žije 515 obyvatel.
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Časový program pietní vzpomínky 
k 77. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE 15. června 2019 

Pietní vzpomínka
09:00 – 09:45 Mše na základech kostela sv. Martina 
09:45 – 10:00 Přesun hostů ke společnému hrobu
10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu 
10:40 – 10:45 Státní hymna
10:45 – 10:50 Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice
10:50 – 10:55 Hlavní projev
10:55 – 11:00 Modlitba 
11:00 – 11:05 Vystoupení zástupce OO ČSBS Lidice
11:05 – 11:10 Poděkování ředitelky Památníku Lidice 
                           a pozvání k přehlídce dětských sborů
11:10 – 11:15 Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko 
11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

11:30 – 11:40 Přijetí vedoucích sborů 
11:45 – 12:00 Slavnostní zahájení 
12:10 – 14:00 Vystoupení jednotlivých dětských sborů
 
                           ze 14 krajů České republiky

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů 
SVĚTLO ZA LIDICE


