
Rychvaldské kulturní jaro podruhé 

Po loňském úspěšném prvním ročníku Rychvaldského kulturního jara si Vás 
jménem komise kulturní a společenské činnosti dovolím pozvat v neděli 
25. května v 15.00 do Husova sboru na II. ročník tohoto hudebního festivalu, 
na kterém se nám představí pět špičkových pěveckých sborů z České republiky 
a z Maďarska a žáci a učitelé Základní umělecké školy Rychvald. 
Organizace tohoto nádherného svátku hudby se opět ujali členové Ostravského 
smíšeného sboru, především paní Jana Šmídlová, které patří poděkování 
za prezentaci našeho města nejen v našem regionu. Záštitu nad festivalem 
převzal místostarosta Rychvaldu ing. Ladislav Sitko. 
Ostravský smíšený sbor znají návštěvníci koncertů již z několika jeho 
vystoupení v Rychvaldu. Sbor koncertoval a sklízel úspěchy od roku svého 
vzniku v roce 1989 v mnoha zemích Evropy, Ameriky a Asie. V jeho repertoáru 
jsou světské i duchovní skladby všech hudebních slohů, skladby starých mistrů 
i experimentální úpravy současných autorů, spirituály, gospely a úpravy 
lidových i umělých písní. V loňské sezóně vzniklo další CD, které je průřezem 
současného repertoáru. Po celou dobu vede sbor Doc. Jan Spisar. 
Pěvecké sdružení Slezan vzniklo v Českém Těšíně už v roce 1945. Jeho 
prvními dirigenty byli místní učitelé a po odchodu dlouholetého sbormistra 
Pavla Ruska se vedení sboru postupně ujali Milan Bosák, Petr Tučník a Katarína 
Kramolišová. Nyní sbor pracuje pod vedením Petra Jonszty. Během let se sbor 
vypracoval mezi přední pěvecká tělesa v regionu Těšínského Slezska, je členem 
Unie českých pěveckých sborů a Matice Slezské. Vydal dvě CD a MC, v roce 
1997 natočil profilové album s názvem „Okolo Těšína“. 
Smíšený pěvecký sbor města Šternberka letos slaví 40 let svého trvání. 
Po celou dobu své existence se významně podílí na společenském a kulturním 
dění města Šternberk. V letech 1983-88 byl sbor každoročně oceňován 
stříbrným pásmem na festivalu Písně přátelství v Olomouci, v roce 1985 
se zúčastnil Krajského setkání pěveckých sborů Olomouc. Je organizátorem 
festivalu „Šternberk zpívá“, jehož pátý ročník se uskutečnil v loňském roce. 
Sbormistry sboru jsou ing. Tomáš Nikl, Mgr. Lucie Brázdová Ph.D. 
a Mgr. Pavel Maška. 
Mužský pěvecký sbor Vítkovice vystřídal od doby svého vzniku v roce 1900 
téměř dvě desítky sbormistrů. Vystupoval na akcích národního i mezinárodního 
významu, koncertuje samostatně, ale i ve spolupráci s jinými mužskými, 
ženskými a smíšenými sbory. Dirigenti Lumír Pivovarský a Stanislav Strouhal 



jsou zárukou vysoké umělecké úrovně i nápadité dramaturgie koncertních 
programů. 
Smíšený pěvecký sbor Magnificat města Mór z Maďarska je chrámový sbor 
z typické a známé vinařské oblasti Maďarska, Móru. Vznikl v roce 1948 
a po obtížných letech války zajišťoval v každodenním životě lidí soudržnou sílu 
a intelektuální zábavu a to jak pro členy sboru, tak pro posluchače. Těleso 
vystupuje nejen jako chrámový sbor, ale účinkuje na charitativních večerech, 
městských a náboženských festivalech a dalších kulturních akcích především 
v Maďarsku a na Slovensku. Velkou tradicí je velikonoční a vánoční koncert 
a vystoupení na Dnech vína. V repertoáru najdeme především náboženská 
sborová díla, ale i lidové písně a madrigaly. Sbormistryní je již dvacet let Steiner 
Lajosné Lujza. 
Dětský folklórní soubor Základní umělecké školy Rychvald Březinka 
pracuje již deset let pod vedením učitelky Hany Indruchové. Za deset let trvání 
se v něm vystřídala celá řada žáků školy, někteří z nich se i po ukončení školní 
docházky rádi vracejí a znovu si s Březinkou zahrají. Ačkoliv je Březinka 
folklórním souborem, občas si „odskočí“ i do jiného období či žánru a překvapí 
posluchače skladbami renesančními, barokními či úpravami lidových 
i současných písní.  
Adéla Siudová a Bára Lukšová patří mezi kmenové posily Březinky, ale jsou 
i vynikajícími studentkami ZUŠ ve svých hlavních oborech: Adéla ve hře 
na zobcovou flétnu a Bára ve hře na kontrabas, klavír a v sólovém zpěvu. Spolu 
s učitelkami ZUŠ Rychvald Hanou Indruchovou a Růženou Molesworth zahrají 
Recorder Concerto in F major Antonia Vivaldiho.  
 
Pokud se chcete spolu se zpěváky a hudebníky na chvíli oprostit 
od každodenních starostí a ponořit se do kouzelného světa hudby, přijměte toto 
naše pozvání.  
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předsedkyně komise kulturní a společenské činnosti  
 


