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I. Ako to celé začalo

Spojenie  ľudí,  ktorí  si  vážia  svoju  minulosť  a odkaz  predkov,  ktorí  veria 
v budúcnosť a sú pripravení aktívne pomáhať tomu, aby sa človek stal tvorcom 
šťastia a krásy, človekom hrdým na všetko, čo dokázali pred ním a čo dokáže 
on.  To  je  kolektív  Ženského  zboru  Českého  spolku  v Košiciach,  jediného 
reprezentanta krátkej tradície zborového spevu českej národnostnej menšiny v 
Košiciach
Česká  komunita  v Slovenskej  republike  sa  stala  národnostnou  menšinou  po 
rozdelení  spoločného  štátu  Česko-Slovenskej  republiky  a vzniku  samostatnej 
Slovenskej republiky 1.januára 1993. Dovtedy boli  Česi  na Slovensku jedným 
z dvoch  štátotvorných  národov  a  nepociťovali   potrebu  mať  samostatnú 
kultúru, nemali vlastné umelecké súbory ani iným spôsobom sa neprejavovali 
ako  samostatná  skupina  obyvateľstva.  Ani  v Košiciach  tomu  nebolo  inak, 
nevieme o nijakom českom zborovom speve pred rokom 1993.
Rozdelením  štátu  sa  situácia  radikálne  zmenila,  Česi  sa  začali  organizovať 
v občianskom združení Český spolok na Slovensku, ktorý mal v Košiciach, tak 
ako  aj  v iných  regiónoch  Slovenska  svoju  regionálnu  organizáciu,  neskôr 
pretransformovanú  na  Český  spolok  v Košiciach.  Do  činnosti  tohto 
národnostného  združenia  od  začiatku  prirodzene  patrila  česká  kultúra. 
Národnostné združenie ju začalo realizovať pre uspokojenie kultúrnych potrieb 
svojich  členov  a od  začiatku  sa  ju  tiež  snažilo  prezentovať  väčšinovej 
spoločnosti. Súčasťou celého komplexu českej menšinovej kultúry v Košiciach 
sa  prirodzene  stala  kultúra  hudobná,  ktorá  má  v českom  národe  hlboké 
tradície. Je známe, že hudobná vzdelanosť Čechov bola vždy na dobrej úrovni 
a láska k hudbe je typickým rysom českého národa, ako vraví české príslovie 
„Co  Čech  to  muzikant“.  Súčasťou  hudobnej  kultúry  českej  národnostnej 
menšiny v Košiciach sa  v krátkom čase prirodzene stala  aj  kultúra vytváraná 
samotnou menšinou, teda v tomto konkrétnom prípade pôsobenie speváckeho 
zboru.
Inšpirácia prišla v podobe dojmu z vystúpenia Košického detského speváckeho 
zboru pod vedením Mgr. Oľgy Varínskej v kultúrnom programe České Vianoce 
v roku 1997. Známe koledy si v duchu spolu s deťmi spievali aj diváci – členovia 
Českého spolku v Košiciach.  Prečo len v duchu? Prečo nie nahlas? Iniciatívna 
predsedníčka  Spolku   MUDr.  Dagmar  Takácsová  zariadila  stretnutie  a začali 
sme spievať raz týždenne na gymnáziu na Šrobárovej ulici.
Začiatky  neboli  ľahké.  Prišlo  niekoľko  žien  a len  jeden  muž.  Bolo  jasné,  že 
miešaný zbor to nebude. Prvé skladby boli české a moravské ľudové pesničky 
v úpravách. Začali sme postupne spievať aj viachlasé úpravy a tiež klasiku.
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Neskôr s ochotným súhlasom riaditeľa ZUŠ na Jantárovej ul. Mgr. Ľ.Varínskeho 
sme  spievali  v škole,  kde  bolo  priaznivejšie  pracovné  prostredie,  klavír 
a vynikajúca klaviristka – vtedy žiačka p. učiteľky Rožovej Jana Dorčáková, ktorá 
bola aj členkou už spomínaného KDSZ. Dnes je to už absolventka veterinárnej 
fakulty, MVDr. Jana Takáčová, až do septembra 2010 spolupracujúca s Ženským 
zborom Českého spolku v Košiciach.
Zbormajsterka  Mgr.  Oľga  Varínska  a táto  klaviristka  si  mimoriadne  hudobne 
rozumeli a od začiatku nácvikov vznikol medzi nimi a zborom vzájomný rešpekt. 
Tak  je  to  dodnes.  Ako  klaviristi  krátkodobo  pôsobili  v zbore  tiež  Juliana 
Droblienková, Matúš Pavlík, Dr. Vlastimil Tichý a Mária Uhrínová.
Po  otvorení  Klubu  národnostných  menšín  na  Mäsiarskej  35  sme  pravidelne 
spievali  tu.  Nemali  sme  klavír,  dirigentka  na  každú  skúšku  nosila  „Rolanda“ 
z detského zboru. Ženy sa s nadšením a chuťou dali motivovať k vystúpeniu na 
Večere  národnostných  menšín.  Vážna  motivácia  prišla,  keď  sme sa  rozhodli 
zúčastniť na umeleckej súťaži Českého spolku na Slovensku v Bratislave. Bola to 
súťaž jeho členov v odboroch hudobnom, výtvarnom a literárnom. Získali sme 
absolútne víťazstvo v hudobnej kategórii. Obraz od Evy Linhartovej - Bachratej, 
hlavná cena v 3. celoštátnej umeleckej súťaži ČSnS r. 2000 dodnes visí v sídle 
Českého spolku v Košiciach na Hlavnej  ulici  a stále nám pripomína,  ako sme 
začínali.
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II. A tak sa to rozbehlo

V Klube  národnostných  menšín  na  Mäsiarskej  35  sa  do  inventáru  jeho 
vtedajšieho  správcu  –  Českého  spolku  v  Košiciach  okrem  partitúr  zapísal  aj 
zakúpený  klavír,  skutočný,  nie  prenosný.  Po  dôstojnom  vystúpení  v Jumbo 
centre  na  Večere  národnostných  menšín  v decembri  1998, 
s prítomným kritickým umeleckým publikom všetkých  národnostných  menšín 
a za účasti zástupcov vlády sme získali mnoho gratulácií a sympatizantov. Náš 
repertoár  už  obsahoval  okrem  ľudových  piesní  a často  spievanej  a známej 
„Českej písničky“ od Karla Hašlera aj skladby Antonína Dvořáka „Možnosť“ a 
„Jablko“ z cyklu Čtyři dueta, Bedřicha Smetanu „Má hvězda“ a ďalšie viachlasy.
Zbor  sa  rozšíril  o ďalšie  členky,  získali  sme  dotáciu  od  ministerstva  kultúry 
na  kostýmy  a tak  sa  ženy  prezentovali  v elegantných  tmavomodrých 
kostýmoch.  Súc  si  toho  vedomé  zúčastňujú  sa  na  skúškach  pravidelne 
a sústredene  pracujú.  Zvládame  viac  repertoáru.  Nezaskočila  nás  preto  ani 
skutočnosť,  že  po  Večere  národnostných  menšín  o dva  dni  sú  tu  „České 
Vánoce“ v Kultúrnospoločenskom centre Južan a spievame české koledy.
15.  decembra  1998  sme  prvýkrát  spievali  pred  naším  neskorším  stálym 
publikom.  V dvoj  a trojhlasých  úpravách  sme  spievali  známe  české  koledy 
a záverečnú „Dej Bůh štěstí tomu domu“ si s nami zaspievali všetci prítomní – 
text dostali na zadnej strane celovečerného programu. V časopise ČSnS „Česká 
beseda“ redaktorka Erika Schmidtová napísala: „(...) České Vánoce 1998 (...) Byl  
to hezký večer (...) na programu slova a hudby nebyly chyby, a náš pěvecký sbor  
exceloval  (...)“ Pre  začínajúci  kolektív  je  to  veľmi  inšpiračné  a zároveň 
zaväzujúce.
Zbor  sa  v priebehu  roka  1999  už  pravidelne  zapája  do  programov  Českého 
spolku v Košiciach na majálese, na „Svatováclavskom posvícení“, na oslavách 
pri  príležitosti  vzniku ČSR  a vystúpi  tiež  v  programe  Európskeho  kultúrneho 
festivalu  „Feman“.  Nácvik  sa  koná  raz  v týždni,  neskôr,  po  presťahovaní 
Českého  spolku  do  priestorov  na  Hlavnej  ulici  máme  viac  miesta  pre  klavír 
i zbor.  Postupom  času  sa  stali  pravidlom  tiež  minimálne  dve  víkendové 
sústredenia  zboru  za  rok.  Na  nich  sa  urobí  najviac  práce,  s najstabilnejším 
výsledkom, preto ich mávame obvykle pred významnými koncertmi.
4. ročník celoštátnej prehliadky činnosti členov Českého spolku na Slovensku sa 
konal 10. 11. 2001 v priestoroch košickej ZUŠ Bernolákova. Zo súťaže sa stala 
prehliadka, ktorú v „Českej besede“ Erika Schmidtová nazvala „Sami sobě aneb 
slepičí  polévka  pro  košické  Čechy“.  Tu  sa  v hudobnej  kategórii  predstavilo 
prvýkrát aj trio zboru v zložení Katarína Heumannová, Marína Haberlandová, 
Eva  Petrócziová.  „Jako  vždycky  v Košicích  zlatým  hřebem  programu  bylo 
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vystoupení Ženského pěveckého sboru. (...) Ženské trio nadchlo přítomné, že si 
říkali, že takové zpěvačky by byli ozdobou i významnějších prken...“ píše opäť 
Česká beseda. Ženské trio sa stalo trvalou súčasťou zboru. Tri ženy výnimočne 
aktívne a tvorivé, samostatne študujú aj vystupujú. A tak sa zbor veľmi rýchlo 
stal  pevnou  súčasťou  českej  kultúry  v Košiciach  a neskôr  v rámci  celého 
Slovenska.
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III. Ako sme to prežívali v Košiciach

1. Programy slávnostného charakteru

Najčastejšie  koncertne  spievame v SKC Južan  na Smetanovej  ulici  č.4.  Tu  sa 
konajú  oslavy  vzniku  ČSR,  výročné  konferencie  Českého  spolku  v  Košiciach, 
program  „České  Vánoce“  a iné  programy,  ktoré  sú  pre  českú  menšinu 
slávnostnými  stretnutiami.  Tomu  zodpovedajú  skladby,  ktoré  na  nich  zbor 
prezentuje.
České Vianoce v Južane 21. 12. 2001 je potrebné zvlášť pripomenúť, prvýkrát 
sme v tomto tematickom programe mali hosťa – ženský zbor Kysačanka a mohli 
sme sa začať kriticky porovnávať a v mnohom sa poučiť.
České Vianoce 15.12.2002 boli tiež významným koncertom – okrem upravených 
českých  kolied  zaznela  prvýkrát  Pastorella  Iucunda –  Jiří  Ignác  Linek  (1723-
1791).  Pastorely,  tento skvost starej  českej  vianočnej hudby sa odvtedy stali 
pravidelnou súčasťou vianočných koncertov. Ochotne na spoluprácu pristúpil 
Marián Lukáč, sólista opery Štátneho divadla v Košiciach a Komorný sláčikový 
orchester  ZUŠ  Bernolákova  26  v Košiciach  s dirigentkou  Dagmar  Šoltisovou. 
Bolo  to  prvé  z našich  neskorších  častých  vystúpení  s komorným  orchestrom 
a sólistami. Zistili sme, že podujatie takého charakteru je nielen zaujímavejšie 
pre  publikum,  ale  inšpiruje  zbor  k plnému  sústredeniu  a výkonu,  zbor  tiež 
pozorne sleduje hlasovú techniku sólistov a celkový hudobný prejav.
Ako prekvapenie pre publikum sme pri tomto koncerte prezentovali naše prvé 
CD „Radostně budem zpívati“. Vzniklo v piatom roku účinkovania zboru, jeho 
obsah je prierezom vtedajšieho aktuálneho zborového repertoáru. Nahrávka je 
zhotovené   pre  Rádio  Východ,  v priestoroch  Zväzu  Rusínov-Ukrajincov 
v Košiciach a bola to pre nás prvá veľká skúsenosť absolútnej koncentrácie na 
prácu a prejav zboru.
Ďalším dôležitým koncertom v Košiciach bol  15.5.2003  koncert  k 5.  výročiu 
trvania Ženského zboru Českého spolku, vtedy sa nám ani nechcelo veriť, že je 
to  už  5  rokov.  Bol  to  krásny  samostatný  koncert.  Pán  Vítězslav  Pivoňka, 
generálny konzul ČR nám do zborovej kroniky v ten deň napísal: „Krásný den, 
krásný program, krásné dámy, krásný zpěv. Dále jen vše krásné ze srdce přeje 
generální  konzul“.  Anka  Karafová,  naša  speváčka  v sopráne  je  aj  umelec 
cukrársky. Pripravila pri tej príležitosti obrovskú tortu, na ktorej stál na troch 
nohách  klavír  s 19  klávesami  a s partitúrou  v dvoch  riadkoch.  Prečo  o tejto 
sladkej podrobnosti hovoriť? Po piatich rokoch spievania sa stal zbor pre jeho 
členky dôležitou súčasťou ich života, už si nevedia predstaviť, že by pravidelne 
nespievali, nenacvičovali, nevystupovali. Stal sa z nich pevný kolektív, ktorý žije 
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tiež  svojím  spoločenským  životom,  oslavujú  sa  životné  jubileá  a pri  riešení 
rôznych problémov života je zbor pre mnohé členky zázemím, kde nachádzajú 
porozumenie.
České  Vianoce  14.  12.  2003  prvýkrát  v  spolupráci  s Komorným  orchestrom 
Camerata  Letitiae,  ktorý  sa  stal  odvtedy  naším  stabilným  partnerom  pri 
príprave vianočných koncertov. Stabilnou sa v tomto čase stala aj dramaturgia 
zboru.  Vieme, že charakteristickým rysom skladieb,  ktoré zbor rád spieva je 
melodičnosť, neznášame skladby nemelodické, nudné a pokiaľ ich už musíme 
z nejakého dôvodu spievať, chýba im iskra, ktorú dáva len spievanie srdcom.
V roku 2004 oslavoval Český spolok na Slovensku 10 rokov svojho pôsobenia. 
27.októbra, v predvečer výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov sa 
konal  slávnostný  koncert.  Pred  koncertom  bol  v  Košiciach  vďaka  spolupráci 
Českého  spolku,  Československého  ústavu  zahraničného  a mesta  Košice 
odhalený pamätník T.G. Masaryka a M.R. Štefánika. Zbor okrem iných skladieb 
spieva  na  tomto  koncerte  prvýkrát  skladbu,  ktorá  potom  patrí 
k najobľúbenejším – „Largo“ Antonína Dvořáka, v úprave Otakara Šišku, úprava 
začína  slovami  „Krajino  vzdálená...“  ako  stvorené  pre  príležitosť  toho  dňa, 
poslucháčov skladba berie za srdce a tu-tam sú v očiach slzičky. Zbor tiež v ten 
večer prezentuje už druhé svoje CD „České Vánoce v Košicích“. Štylizovaným 
„hviezdnym prachom“ letieť k ľuďom ho poslali generálny konzul ČR V. Pivoňka, 
umelecký vedúci a dirigent komorného orchestra Camerata Letitiae M. Szakács 
a  zbormajsterka O. Varínska.
České Vianoce 19. 12. 2004 – s naším zborom vystúpili  aj Komorný sláčikový 
orchester  a Komorný  zbor  pedagógov  ZUŠ Bernolákova  -  dirigentka  Dagmar 
Šoltísová a sólisti  T.  Vince a T.  Palovčíková,  sólistka opery ŠD v Košiciach, za 
klavírneho doprovodu Dr. Vlastimila. Tichého. Bol to ozaj hudobný zážitok ľudí 
na jednej vlnovej dĺžke. Obecenstvo sa sústredene, oslavne a sviatočne tvárilo, 
zvlášť  pri  skladbách  A.  Michnu  z Otradovic  „Vánoční  roztomilost“,  „Koleda“ 
K.Krameniča  a Pastorella  Iucunda  od  J.  I.  Linka.  V Českej  besede  Erika 
Schmidtová napísala: „Ženský sbor s triem se díky dirigentce Oľze Varínské už 
dostal na takovou úroveň, že umělecky nadaný divák plesá, zatímco jeho méně 
školený  soused  jen  nevěřícně  zírá  a  poslouchá“.  Nič  naplat,  boli  to  časy 
nadšenia, kedy sa nám každý úspech javil ako malý zázrak.
Regionálna  konferencia  11.  3.  2006  -  Nové  skladby  v našom  repertoári: 
k Moravským  dvojspevom  A.  Dvořáka  Šípek,  Zajatá  a Prsten  pribudli  Voda 
a pláč, Kdyby byla kosa nabróšená a Na tej našej střeše. Dvořáka spievame vždy 
veľmi radi, je to náš národný skladateľ v pravom zmysle slova, rozumieme mu.
České Vianoce 2006 - premiéru mala „Glória“ J. Nováka (1921 - 1984) obtiažna 
štvorhlasá skladba, spomíname, že na začiatku by nás nikdy nenapadlo, že toto 
raz  budeme  vedieť  zaspievať.  Dobrú  predvianočnú  náladu  umocnil  svojím 
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vstupom  náš  hosť,  majster  viacerých  dychových  nástrojov  Ján  Hrubovčák 
s fujarou  trombitou.  To  je  tiež  jeden  z charakteristických  rysov  zboru.  Radi 
máme na našich koncertoch hosťa, je to inšpirujúce a získava nám to mnoho 
priateľov,  ktorí  pracujú v hudobnej oblasti,  vzniká atmosféra spolupatričnosti 
a spolupráce na vytváraní krásy, čo je pocit veľmi príjemný.
České Vianoce 16. 12. 2007 – z nových skladieb spievame prekrásnu uspávanku 
Spi,  spi,  neviňátko skladateľa,  ktorý tiež k českým Vianociam neodmysliteľne 
patrí,  Jana Jakuba Rybu.  Typický  príklad,  ako nám sú vzácne tradície  českej 
hudby, na tej vianočnej muzike je to snáď najviac vidieť, ako je hudba vecou 
srdca.
České Vianoce 14.  12.  2008 – pustili  sme sa okrem iného tiež do vianočnej 
omše, uviedli sme s orchestrom „Českou mši vánoční“ od Eduarda Marhulu pre 
sóla, zbor a malý orchester, je to prvá príležitosť pre komplexné spracovanie 
hudobného diela a nová skúsenosť.
SKC Južan – 24.  10.  2008, slávnostný koncert  k 90.  výročiu vzniku ČSR a 10. 
výročiu  Ženského  zboru  Českého  spolku  v  Košiciach.  Tento  večer  bol 
mimoriadny,  dve  okrúhle  výročia.  Pripravovali  sme  sa  naň  veľmi  starostlivo 
a zodpovedne. Kantáta Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“ je ako ušitá pre 
takéto príležitosti. Znelo české slovo básnika, vyjadrujúce lásku k českej zemi, 
znela hudba a spev, vychádzajúce z ľudovej piesne, široká harmónia viachlasu aj 
2  detské  hlasy.  Majstrovské  dielo  skladateľa,  ktorý  svoju  vlasť  nadovšetko 
miloval.  A  desať  rokov  v Ženskom zbore.  Ani  sa  nám  na  začiatku  nesnívalo 
o tom, že sa pustíme aj do takejto hudobnej formy. Máme túto skladbu rady, 
preto  sme  sa  s ňou  aj  popasovali.  Pán  dirigent  Igor  Dohovič,  hráči  na 
sláčikových nástrojoch Peter Sasák, Maroš Vataščin, Tomáš Rendek, za klavírom 
Janka Takáčová, presvedčivý a podmanivý sólista Marián Lukáč a príjemný hlas 
recitátora  Petra  Orgována  nás  inšpirovali  k dobrému  výkonu.  V závere 
prezentujeme naše tretie, prierezové CD „Krajino vzdálená“.
SKC Južan 20. 12. 2009 - České Vianoce. Do programu vianočných koncertov sa 
snažíme každoročne zaradiť niečo nové, väčšinou je to stará česká hudba, pre 
atmosféru  českých  Vianoc  typická,  ako  napríklad  v tom  roku  Náchodská 
pastorella  Karla  Kejklíčka  a Rorando  coeli  Jana  Kampanusa  Vodňanského. 
Mnohých  z nás  vracia  do  detstva,  kedy  sme  túto  hudbu  počúvali  z chórov 
českých  chrámov  i v koncertnom  prevedení  na  vianočných  koncertoch.  Tam 
niekde  je  tiež  jeden  z koreňov  nášho  vzťahu  k hudbe  a zborovému  spevu 
a špecificky k českej hudobnej tvorbe.
SKC Južan 28.10.2009 -  Slávnostný večer k 28.októbru – vznik ČSR, za účasti 
nového  veľvyslanca  Českej  republiky  na  Slovensku  Jakuba Karfíka.  Na  tento 
večer bol pozvaný aj slovenský súbor, aby sa zdôraznil význam dátumu. „Košickí 
parobci“ v krojoch – každý oblečený v kroji toho regiónu, z ktorého pochádza, 
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hoci teraz  žije  v Košiciach.  Pre  stále  publikum  to  bolo  oživenie  farebne,  aj 
žánrovo a pre nás stretnutie s folklórnou tvorbou a porovnanie, aká úplne iná je 
autentická  interpretácia  folklóru  a  interpretácia ľudovej  piesne  v umelej 
úprave.

2. Programy charakteru ľudovej zábavy

Reštaurácia Grand na Kováčskej ulici – Svatováclavské posvícení, poriadané od 
roku 1999. Sviatok sv. Václava – patróna českej zeme si uctievajú ľudia dodnes. 
Posvícení,  stará  česká  tradícia,  slávnosť  na  pamiatku  posvätenia  miestneho 
kostola, časom zľudovelo a nesie sa v znamení dobrého jedla, pitia a zábavy.
Majáles  od  r.  2000  a obidva  programy potom  každoročne  až  doteraz.  Pre 
programy tohto typu musí mať zbor dostatočný repertoár ľudových piesní a inej 
tvorby,  ktorá dokáže vyvolať  dobrú náladu,  ako sú  napríklad  pesničky Jiřího 
Voskovca, Jana Wericha a Jaroslava Ježka z   Osvobozeného divadla alebo tiež 
veľmi pekná Suchoňova Ešte sa nevydám a ďalšie. Aj v tomto prípade spievame 
ľudové piesne v úpravách,  nášmu naturelu to lepšie vyhovuje.  Naštudovanie 
piesní  tohto  typu  je  pre  zbor  príjemným  oddychom,  študujú  sa  ľahšie  ako 
klasická  tvorba  a spievame  ich  bezstarostnejšie  a bez  trémy,  s radosťou 
a veľkým potešením,  postupne sa  ich  v repertoári  zboru  nazbierala  viac  ako 
stovka.

3. V Košiciach spievame nielen pre Čechov

Je samozrejmé,  že vystúpenia zboru sa neobmedzujú iba na vyššie  uvedené 
programy  určené  predovšetkým  príslušníkom  českej  národnostnej  menšiny. 
S postupujúcimi rokmi činnosti spievame stále viac tiež pre ostatnú verejnosť, 
ktorá  meria  zbor  iným  metrom  ako  vlastná  menšina.  Z košických  vystúpení 
uvádzame  tie,  ktoré  boli  pre  samotný  zbor  z nejakého  dôvodu  významné, 
posunuli  nás dopredu v našom vývoji,  boli  pre nás významnou skúsenosťou, 
obohatili  nás  niečím  novým,  zažili  sme  pri  nich  chvíle  radosti,  ale  tiež 
nespokojnosti s úrovňou vystúpenia. Pokiaľ bolo vystúpenie súčasťou festivalu 
alebo  spoločného  večera,  prinieslo  nám  vždy  obrovský  prospech  zo 
vzájomného porovnávania výberu skladieb a ich interpretácie.

• „Feman“ Európsky kultúrny festival 16. 9. 2000 – prvý náš festival
• Večer  národnostných  menšín  10.  12.  2000  –  pre  náš  zbor  spievajúci 

tretím  rokom  to  bola  veľmi  pozitívna  skúsenosť  priamej  spolupráce 
menšín.  Z našej  iniciatívy  vtedy  v závere  večera  tri  zbory  vystúpili 
spoločne,  aby zaspievali  po jednej  piesni  každej  národnosti  –  Čechov, 
Rusínov- Ukrajincov a Karpatských Nemcov. Mohutným dojmom na nás 
zapôsobil  najmä „Reve ta stohne“,  ukrajinský hymnus a Beethovenova 
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Óda  na  radosť  s komorným  orchestrom  Musica  Iuvenalis,  dirigovali  I. 
Dohovič a zbormajstri troch národnostných  zborov – Oľga Varínska, L. 
Dohovič a P. Hartmann.

• Festival speváckych zborov karpatského regiónu 24. 11. 2001, trpko sme 
na  vlastnej  koži  skúsili,  ako  v konkurencii  ostatných  zborov  pracuje 
tréma. Identickú skúsenosť nám priniesli  aj  Slávnosti  zborového spevu 
Vojtecha Adamca 2005, ale prežili sme to a dôležité je, že sme sa poučili 
a išli ďalej.

• Večer národnostných menšín 6. 12. 2005 - historická sála Starej radnice 
Hlavná 59

• Vianočný koncert pre časť Košice Juh 19.12.2005
• Koncert  priateľstva v programe Dní  českej  kultúry 29.  9.  2007 -  naším 

hosťom bol Smíšený pěvecký sbor Foerster z Jičína. Po našom vstupnom 
bloku  zbormajstri  Ivana  Hanzlová  a Karel  Chutný  za  klavírneho 
doprovodu Pavla Krčmárika nádherne previedli poslucháča od renesancie 
cez upravené ľudové piesne až do sveta muzikálov. Spoločne na záver 
spievaná „Proč bychom se netěšili“ – záverečný zbor Smetanovej opery 
Prodaná nevěsta musíme opakovať, publikum nadšene aplauduje. Veľmi 
sme  sa  snažili  vrátiť  pohostinnosť,  s  ktorou  nás  prijali  na  našom 
koncertnom  zájazde  u nich  v Jičíne  rok  predtým.  Spevu  nebolo  konca 
kraja  ani  na  recepcii  po  koncerte.  Obdivuhodní  sú  členovia  zboru 
Foerster v svojom výkone. Učíme sa od nich hlavne frázovať melódiu. Do 
kroniky Ivana Hanzlová napísala: „...Odjedeme z Košic s vědomím, že jsme 
zde našli další milé muzikantské přátele (přítelkyně). Těšíme se na další  
spolupráci.“

• 20.  10.  2007 opäť  slávnosti  zborového spevu Vojtecha Adamca.  Je  to 
naša druhá účasť na tomto podujatí. Už nemáme takú trému, ako pred 
dvoma rokmi. Náš program je oveľa náročnejší ako predtým, ale veľa sme 
cvičili, to je to pozitívne ponaučenie, o ktorom hovoríme.

• Seminárny  kostol  Antona  Paduánskeho  13.  3.  2008  –  Benefičný 
ekumenický pôstny koncert G. B. Pergolesi:  Stabat Mater. Ženský zbor 
ČSvK, Komorný orchester Musica Iuvenalis, dirigent Igor Dohovič, sólistky 
Lucia Knoteková (soprán), Gabriela Hübnerová (alt).

• Čaňa 2. 4.  2009 „Pôstny koncert“ v útulnom kostolíku pre nám známe 
a prajné publikum, opäť Stabat Mater dolorosa ...  Spievame ju neskôr 
ešte  niekoľkokrát,  je  to  mimoriadne  hlboký  zážitok  a pre  nás  opäť 
stupienok vyššie v našom vývoji.

• XII. ročník Večera národnostných menšín, 6. 12. 2009, historická radnica 
na Hlavnej ul.
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4. Ako je dôležité koncertovať mimo domov

Mohli by sme pokračovať vo výpočte našich vystúpení, je ich ešte veľa nielen 
doma v Košiciach, ale po celom Slovensku. Reprezentujeme českú národnostnú 
menšinu ako jej jediný umelecký súbor doma i v zahraničí, reprezentujeme ale 
tiež  Košice  a ich  kultúru  národnostných  menšín,  ktorá  má  v tomto  meste 
priaznivé  podmienky  pre  svoj  rozvoj.  Z najvýznamnejších  koncertov  v iných 
mestách Slovenska považujeme za potrebné uviesť:

• Bratislava – 5. celoslovenská prehliadka Českého spolku na Slovensku 21. 
10. 2002.

• Kežmarok – Sviatok kultúry a vzájomnosti, sme hosťami tohto festivalu 
Karpatských Nemcov na Slovensku  20. - 22. 6. 2003.

• Trnava  –  Celoslovenská  prehliadka  umeleckej  činnosti  ČSnS, 
Západoslovenské múzeum 18. 10. 2003.

• Medzev – Európske dni v Medzeve 8. 5. 2004, pred niekoľkým dňami sme 
vstúpili do Európskej únie – do kroniky napísal generálny konzul ČR pán 
V. Pivoňka „Děkuji, že rozdávate štěstí, lásku k rodné zemi a češství.“

• Tornaľa – 1.  Festival  národnostných menšín 27.-29.  8.  2004.  Stretli  sa 
umelecké  telesá  moravské,  české,  maďarské,  poľské,  ukrajinské, 
bulharské, chorvátske a hostia z Grécka.

• Martin – 10. výročie Českého spolku v Martine, Turčianská galéria 3. 10. 
2004.

• Bratislava  –  koncert  k 10.  Výročiu  Českého  spolku  na  Slovensku, 
Moyzesova sieň 11. 12. 2004. Okrem osláv 10. výročia sa spomínalo aj na 
skladateľa Ivana Hrušovského, zaspievali sme jeho skladbu Šarišské hry, 
ťažkú a veľmi nášmu naturelu nesedí.

• Trnava – Predvianočný koncert Trnavské divadlo – zrkadlová sieň 12. 12. 
2004

• Banská Bystrica 29. 4. 2006  – 28. festival zborového spevu Viliama Figuša 
- Bystrého s medzinárodnou účasťou.

• Lúčka pri Rožňave – 5. 7. 2006. Cirkev československá husitská a Český 
spolok v Košiciach pripomínajú výročie upálenia majstra Jana Husa (6. 7. 
1415).  V reštaurovaných  zrúcaninách  kostolíka,  ktorý  má  prívlastok 
husitský  sa  prvýkrát  konali  ekumenické  bohoslužby,  po  bohoslužbe 
komorný koncert.  Tu  bol  základ  dnešnej  tradície  uvedenej  slávnosti  a 
komorných  koncertov  s ňou  spojených,  v prekrásnej  prírode  tohto 
Bohom  zabudnutého  kraja,  kde  sa  klasická  hudba  práve  nepestuje. 
V ďalších rokoch sme tam spievali Stabat Mater i Otvírání studánek.

• Margecany 9. 12. 2006 - Adventný ekumenický večer slova a hudby, ešte 
dva razy v ďalších rokoch.
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• Martin – Vianočný koncert 10. 12. 2006, Turčianska galéria zaplnená do 
posledného  miesta,  odvtedy  máme  v Martine  vianočný  koncert  každý 
rok.

• Bardejov  23.  9.  2007  –  Bazilika  minor  sv.  Egídia.  Záverečný  koncert 
miestneho  hudobného  festivalu,  Stabat  Mater  G.  B.  Pergolesiho, 
Komorný  orchester  Musica  Iuvenalis,  dirigent  Igor  Dohovič,  sólistky: 
Michaela Várady  (soprán),  Gabriela Hübnerová  (alt),  z  tlače:  „...ženský  
zbor  ČSvK  bol  veľmi  precízne  pripravený.  Osobitnú  pochvalu  si  zaslúži  
zrozumiteľnosť textu...“)

• Gelnica,  penzión  Zámoček  19.  6.  2008  –  3.  ročník  festivalu  Laureáti 
tolerancie´08, motto akcie „Spoznajme kultúru a tradície tých druhých, 
budeme si lepšie rozumieť a spolunažívať“, reprezentuje nás trio zboru.

• Michalovce 15. 10. 2008 – evanjelický kostol. Bohuslav Martinů: Otvíraní 
studánek, predpremiéra, Ženský zbor ČSvK, zbormajster - Oľga Varínska, 
klavír - Mária Uhrínová, 1.husle - Peter Sasák, 2.husle – Maroš Vataščin, 
viola - Tomáš Rendek, sólisti – Marián Lukáč, sólista opery ŠD v Košiciach, 
Miroslava  Kičurová,  Slavomíra  Repková,  recitátor  –  Peter  Orgován, 
dirigent  –  Igor  Dohovič.  Je  to  úžasná  skladba,  ktorá  osloví  každého 
poslucháča aj účinkujúceho.

• Myslava  20.  6.  2009,  I.  Juniáles.  Tu  prvýkrát  spievame  za  doprovodu 
vlastného  prenosného  hudobného  nástroja.  Zbor  vďaka  daru 
Československého ústavu zahraničného má Yamahu s reproduktormi a 
mikrofónmi. Konečne prenosný klavír s riadnym rozsahom.

• Bratislava  2.  9.  2009  slávnostný  koncert  pri  príležitosti  15.výročia 
Českého spolku na Slovensku v Moyzesovej sieni -  „Otvírání studánek“ B. 
Martinů.

• Michalovce 17.12.2009 – vianočný koncert a prvá naša DVD nahrávka.
• Margecany 19. 12. 2009 – sme hosťami Vianočného večera. Dom kultúry 

je preplnený.  V zákulisí  to hraje farbami,  niekoľko folklórnych súborov 
prišlo  pripomenúť  vianočné  zvyky  a piesne  svojho  regiónu,  my 
prezentujeme českú  pieseň,  sakrálne  skladby  i  koledy  a na  záver  znie 
naše prianie do budúcnosti: Novoročný zpěv Jana Theobalda Helda ...tož 
šťastný Nový rok.

• Tieto  vystúpenia  tvoria  tiež  dôležitú  časť  krátkej  histórie  zborového 
spevu v Košiciach, nevyvíjal by sa tak, nebyť možností koncertovať inde 
ako doma.

Z početných vystúpení zahraničních, o ktorých platí to isté uvádzame:
• 11.-12.  11.  2005  -   Brno-  dva  koncerty  -  v Husovom  sbore  v Brne  a 

v zámockej kaplnke sv. Kríža v Slavkove u Brna.
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• Osenice – 6. ročník medzinárodného festivalu Foersterovy Osenice 2006. 
Osenice sú  rodisko skladateľa Josefa Bohuslava Foerstra. Na festivale sa 
zúčastnilo 12 domácich zborov, 2 zahraničné, jeden z nich bol náš.

• Jičín – oplácame návštevu zboru Foerster u nás a koncertujeme u nich 
17.-21. 5. 2007.

• Praha  –  1.  krajanský  festival  5.  -  9.  11.  2007  konaný  pod  záštitou 
predsedu Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta a Stálej komisie Senátu 
pre  krajanov  žijúcich  v zahraničí.  Na  galakoncerte  festivalu 
V Salesiánskom  divadle  v Prahe  –  Kobylisiach  6.  11.  2007  sme  boli 
jediným  klasickým  zborom,  ako  sme  sa  dozvedeli  neskôr,  sme 
pravdepodobne jediným klasickým českým krajanským zborom na celom 
svete, ostatné všetko sú folklórne súbory.

• Praha 17.  9.  –  20.  9.  2009 -  3.  krajanský  festival,  Rytířský  sál  Senátu 
Parlamentu  ČR,  otvárací  koncert  festivalu,  čo  je  pre  nás  česť.  Veľmi 
aktívne a zodpovedne sme sa pripravovali vediac o tom, že  účastníkom – 
českým krajanom skladba „Otvírání studánek“ B. Martinů má čo povedať. 
Prechod z chodieb do Rytířskeho sálu cez kontrolu ako do lietadla nič 
nezobral  zo slávnostnej  atmosféry.  Záver skladby „...  z ruky do ruky si 
podávame  těžký  klíč,  klíč  od  domova...“  v obrovskej  sále  naplnenej 
poslucháčmi  by  bolo  počuť  spadnúť  špendlík  a všetci  nám  visia  na 
perách. Na tento koncert budeme pamätať vždy. Hneď sme odchádzali 
k autobusu, lebo večer nás čakali naši priatelia z Jičína.

• Jičín 17. 9. 2009 - Porotní sál jičínskeho zámku. „Otvírání studánek“ B. 
Martinů  je  v hudobnej  verejnosti  známou  skladbou.  Naši  hostitelia  sa 
vyjadrili, že hoci ju aj oni spievali toľkokrát, tak ju ešte neprežili. Deň 17. 
9. 2009, deň bohatý na mimoriadne zážitky a výkony.

• Rakúsko  apríl  2010  –  na  pozvanie  chorvátskej  menšiny  máme  v kraji 
Burgenland  3  koncerty,  jeden  z nich,  v Bad  Schönau  patrí  k našim 
najlepším.

5.Vydané CD

Radostně budem zpívati (2002)
České Vánoce v Košicích (2004)
Krajino vzdálená (2008)

Pre vydanie CD v roku 2011 s kantátou Bohuslava Martinů Otvírání studánek je 
pripravená nahrávka, zhotovená v júni 2010 v nahrávacom štúdiu Slovenského 
rozhlasu v Košiciach.
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Čo ostáva dodať na záver? Krátka tradícia, ale budovaná s láskou a radosťou. 
Veľké plány na ďalšie roky, ak Boh dá.

Súhrn:

Česi na Slovensku sa stali národnostnou menšinou po rozdelení spoločného  
štátu. Zborový spev českej národnostnej menšiny existuje v Košiciach od roku  
1998. Jeho predstaviteľom je  Ženský zbor Českého spolku v Košiciach. Zbor  
je jediným umeleckým súborom českej  národnostnej  menšiny v Slovenskej  
republike.  Spieva  s láskou  a  radosťou  pre  svojich  poslucháčov  doma  
i v zahraničí a svoju národnostnú menšinu úspešne reprezentuje. Počet jeho  
koncertov a vystúpení už prekročil číslo dvesto. Zbor vydal 3 CD nahrávky,  
v budúcom roku chystá vydanie štvrtého CD a už teraz pripravuje koncerty  
na rok 2011,  kedy by mal účinkovať  napríklad pre českých a slovenských  
krajanov vo Švajčiarsku.
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