
je jedním z pouhých pěti chlapeckých sborů v České 

republice. Byl založen svým sbormistrem dr. Václavem 

Hančem v roce 1993 při Základní škole s rozšířenou 

výukou hudební výchovy v Litoměřicích, kde sbormis-

tr působí jako ředitel. Páni kluci pořádají pravidelně 

své koncerty v rodném městě, ale i celé České republice. 

Absolvovali několik zahraničních zájezdů (Německo, 

Francie, Belgie, Itálie) a opakovaně se zúčastnili meziná-

rodních festivalů. Chlapecký sbor Páni kluci chce pro-

pagovat téměř pozapomenuté chlapecké zpívání a dob-

ře reprezentovat své město a Českou republiku nejen 

doma, ale i v zahraničí.

Gaston Etchegoyen – klavír
 Václav Hanč – sbormistr

byl založen na jaře 2006 ve snaze více rozezpívat mladé 

chlapce a rozmnožit zatím jen velmi malý počet těchto 

těles v Čechách a také se více přiblížit evropské tradi-

ci, kde jsou chlapecké sbory běžnou součástí života. 

Názvem Bruncvík, dle legendárního středověkého ry-

tíře, jehož slavná socha stojí u Karlova mostu, se sbor 

snaží podtrhnout právě výchovu k rytířským ctnostem 

– čestnosti, pravdomluvnosti, odvaze. Repertoir sboru 

je široký, od raného středověku až po černošské spiritu-

ály. Zatím největším úspěšným projektem sboru je vel-

ký 10dílný cyklus interaktivních výchovných koncertů 

pro školy, na kterém seznamuje děti s hudbou různých 

období (od zrodu zvuku přes gregoriánský chorál, rene-

sanci, hudbu barokní, černošské spirituály až po hudbu 

etnickou či v Čechách málo známý zpěv alikvotní).

Sbor v letošním roce slaví 5 let od svého založení. 

Také tímto koncertem!

je vokální kvartet, který tvoří čtveřice kamarádů – Filip 

Dámec, Ondřej Holub, Michael Podlaha a David Pištěc-

ký. Ansámbl založili bývalí členové chlapeckého sboru 

Pueri gaudentes na popud Lenky Pištěcké, jejímiž jsou 

dlouholetými žáky; poprvé se sešli na jaře 2009. Za nece-

lé dva roky existence již absolvovali řadu koncertů, např. 

na podzim 2010 úspěšně reprezentovali českou kulturu 

ve Washingtonu nebo koncem května tohoto roku spo-

luúčinkovali na zajímavém projektu V zajetí vášní, festi-

valu barokní milostné hudby. Mladé těleso teprve hledá 

svou tvář, ale jeho repertoirový rozsah (od gregoriánské-

ho chorálu po hudbu současnou) a touha po dokonalém 

souzvuku napovídá slibnou budoucnost.

Chlapecký sbor Páni kluci
Litoměřice

Rudolfvoice

Chlapecký sbor BruncvíkProgram
BruncVík
Pojď za mnou John Hilton (1599-1657)
Audite, silete Michael Praetorius (1571-1621)
L’Umorista Giovanni Giacomo Gastoldi (cca 1554-1609)
El Grillo  Josquin des Prez (cca 1450/55-1521)

rudolfVoicE
La cortigiana  Giovanni Giacomo Gastoldi
L’Innamorato  Giovanni Giacomo Gastoldi
D’un feu secret  Michel Lambert (cca 1610-1696)
If Love’s a Sweet Passion Henry Purcell (1659-1695)
Here Comes The Sun George Harrison (1943-2001)/
   arr. Lars Ake Eriksson

BEnjamínci
Macek lezl ze vrátek   Rain  
Já jsem muzikant    Komáři se ženili
Balada o mužích a jejich domech

BruncVík
Mboka na likolo ezali kitoko /
Nebeské město je překrásné   spirituál z Angoly
Amazing Grace / Úžasná milost  americký spirituál
I want to be ready / Chci být připraven  americký spirituál
Deep River / Hluboká řeka   americký spirituál
Nobody Knows / Nikdo neví   americký spirituál
Solanzila / Vyber si cestu spásy  spirituál z Konga

mužSký komorní SBor Páni kluci
Nocturno  Josef Mysliveček (1737-1781)
I’m goin’ up a Yonder Walter Hawkins (1949-2010)
Come again  John Dowland (1563-1626)
You are so beautiful Joe Cocker (*1944)

cHlaPEcký SBor Páni kluci 
Dyby byla kosa nabróšená Antonín Dvořák (1841-1904)/
   arr. Leoš Janáček
Ave Maria  Camille Saint-Saëns  (1835-1921)
Ave verum corpus  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Show me the meaning 
of being Lonely  Max Martin (*1971)/
   Herbert Crichlow (*1968)

jiřina marešová – klavír
Štěpán mesany – flétna
david Pištěcký – klavír

jan lebeda – bubny
adéla Tlachačová – vedení přípravky

lenka Pištěcká – sbormistryně

Nástroj Roland C 230 
laskavě pro tento koncert 

zapůjčila firma ROLAND

Koncert probíhá za podpory 
Hlavního města Prahy 

a Městské části Praha 1.


