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V květnu roku 2006  navštívili  české vesnice vzácní  hosté.  Uvítali  jsme pražský pěvecký sbor 
MáTa. Jeho zpěváci a zpěvačky si přijeli prohlédnout náš kraj, ale také nám ukázat něco, co u nás 
neslýcháme tak často: Vícehlasý sborový zpěv.

Sbor se představil při bohoslužbách v Gerníku, na Eibenthale. Ve Svaté Heleně zazpívali hosté 
v katolickém kostele a nakonec při pravidelném sobotním večerním baptistickém shromáždění. 

Repertoár  sboru  tvoří  duchovní  i  světské  skladby  převážně  českých  hudebních  skladatelů. 
Skladatelů starších (Dvořák, Janáček) i těch soudobých (Eben, Lukáš). Pro koncerty v Banátu vybral 
sbor skladby s náboženskými texty nebo úpravy lidových písní. 

Soubor byl ve všech vesnicích velice vlídně přijat.  Na Gerníku a Eibenthale dokonce došlo ke 
společnému zpívání. Místní lidé se svým pěveckým uměním rozhodně nedali zahanbit.  

Protože byl zájezd sboru MáTa velmi úspěšný, přišel nápad uspořádat 
o rok později podobnou akci, tentokrát však s hudbou instrumentální. 
Hlavní organizátor pan Ing. Jan Rejšek oslovil šikovné instrumentalisty 
a navíc přizval ke spolupráci loutkové divadlo Říše loutek. Přes mnohé 
organizační nesnáze nakonec vše dobře dopadlo. 

A tak v červnu roku 2007 zněla v kostelech v srbské Bele Crkvi, ve 
Svaté  Heleně,  v Gerníku  i  na  Rovensku vážná  hudba  v podání  dvou 
souborů.  

Jedním  z nich  je  Kapela  Klasika. 
Muzikanti  tohoto  souboru,  hráli  na  housle, 
violy, violoncello a klavír. Zahráli posluchačům 
skladby  od  slavných  českých  skladatelů. 
Slyšeli  jsme  skladby  Antonína  Dvořáka, 
Bohuslava  Martinů,  Josefa  Suka  nebo  Leoše 
Janáčka. Interpreti byli mladí lidé, kteří se ale 

hudbě nevěnují profesionálně. Byl mezi nimi například jaderný chemik, 
geobotanička nebo překladatelka ze švédského jazyka. Přesto si počínali 
velice zkušeně a podali výborný výkon. Některé skladby, např. Sukova 
Meditace  na  chorál  Sv.  Václave  nebo  Dvořákův  Americký  smyčcový 
kvartet Fa major jsou skladby, na které si mohou troufnout jen velice 
zkušení muzikanti.

Druhým souborem, který se  posluchačům představil,  byl  soubor  Flauto Libeniensis.  Toto 
flétnové kvinteto  zahrálo například skladby Adama Michny z Otradovic  nebo skladby některých 
soudobých  autorů.  Flétny  pětice  mladých  lidí  (všichni  studují  na  středních  školách  v Praze) 
nádherně ladily a souhra byla téměř dokonalá.

Přijetí takové hudby na jednotlivých vesnicích bylo příznivé. Je třeba respektovat, že většina 
posluchačů měla možnost osobně si poslechnout takový koncert poprvé v životě. Tato hudba je na 
poslech náročnější a je třeba si na její poslech trochu zvyknout. Přesto se publikum chovalo velice 
kultivovaně a na lidech opouštějících kostely bylo znát, že si odnášejí zajímavý kulturní zážitek.

Přesto: pokud někdo nedokázal strávit tento druh hudby, mohl si navečer poslechnout i jinou 
hudbu, v podání týchž muzikantů. Vždy večer totiž zazněly před kulturními domy na jednotlivých 
vesnicích  lidové  písničky.  Krásný  večerní  koncert  zazněl  například  na  Rovensku,  kde  se 
k muzikantům připojil  místní  muzikant  pan Antonín  Šubrt.  A tak se hrály staré české písničky 
a atmosféra byla myslím velice příjemná.

Na  všech  místech,  kde  zněla  hudba,  hrálo  pro  děti 
i  dospělé  loutkové  divadlo.  Nejstarší  české  amatérské 
loutkové  divadlo  Říše  loutek  (existuje  od  roku  1920!) 
přijelo  s oblíbenou  hrou  od  Josefa  Čapka  O  pejskovi 
a  kočičce.  Spontánní  reakce  dětských  diváků  svědčily 
o tom, že se soubor trefil místním do noty, přestože drtivá 
většina českých  dětí  zde  v  Rumunsku i  v  Srbsku viděla 
maňáskové divadlo poprvé v životě.  

U  všech  kulturních  událostí  se  nacházel  i  fotograf  Štefan  Berec. 
O  výsledcích  jeho  práce  se  dočtete  na  vedlejší  straně  Banátského 
zpravodaje.

Na závěr se sluší říct, že celá návštěva se mohla uskutečnit díky finanční podpoře MZV ČR, ZUŠ 
Klapkova v Praze 8, díky Českému kulturnímu centru v Bukurešti a také díky DSSČR, který zaplatil 
dopravu umělců po jednotlivých vesnicích. Všem sponzorům děkujeme.
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