
Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA vynikajúco reprezentoval mesto Spišská Nová 
Ves  na dvoch koncertoch v družobnom meste Havlíčkův Brod. Spoločné stretnutie sa nieslo 
v duchu osláv 89. výročia založenia 1. ČSR. 
 

Na pozvanie miešaného speváckeho zboru JASOŇ  absolvovali speváci 
spišskonovoveského miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA koncom októbra 2007  
trojdňový zájazd v Havlíčkovom Brode. Zájazd podporilo i mesto Spišská Nová Ves finančnou 
čiastkou na dopravu.  

„V sobotu nás čakala Lipnice nad Sázavou, kde sme si pozreli veľký hrad rovnakého 
mena i rodný dom s múzeom Jaroslava Haška. Poobede nás už však čakala „práca“, pretože sme 
mali generálku a po nej prvý koncert, ktorý sa konal v kostole sv. Víta v Lipnici nad Sázavou. 
CHORUS IGLOVIA zaspieval náročné skladby, súčasťou ktorých bola aj slovenská polyfónia, 
a tá sa často nespieva, pretože je náročná. JASOŇ-áci naopak odspievali svoju časť koncertu 
v jednom choreografickom celku bez prerušenia potleskom a sústredili sa na ľudové piesne“, 
skonštatovala II. dirigentka zboru Mgr. Marta Nováková.  

 Na úvod druhého koncertu nás v Klášterním kostele v Havlíčkovom Brode veľmi 
srdečne privítala p. Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka Havlíčkovho Brodu, ktorá vo 
svojom príhovore zdôraznila, že družba medzi našimi mestami je činorodá a trvá už od roku 
1995.  

Aj druhý koncert mal veľmi priaznivý ohlas, k čomu určite prispelo aj to, že na záver  
spoločne oba zbory zaspievali známu pieseň z opery Prodaná nevěsta  - Proč bychom se netěšili, 
ktorú na klavíri sprevádzal dirigent JASOŇ-a p. Michal Hájek a dirigoval 1. dirigent  a umelecký 
vedúci CHORUS IGLOVIA p. Mgr. art. Igor Grega.   

Veľkým a veľmi príjemným prekvapením bola osobná pozvánka od p. starostky 
Fischerovej na nedeľu 28.10.2007 s prosbou o interpretáciu českej a slovenskej hymny pri 
kladení vencov k Masarykovmu pamätníku pri príležitosti štátneho sviatku ČR a 89. výročia 
vzniku 1. ČSR. Odozva bola silná veru v každom z nás, pretože obe hymny sme spolu nespievali 
už veľa rokov. Po tejto milej slávnosti p. starostka Fischerová pozvala CHORUS IGLOVIA na 
návštevu Havlíčkovho Brodu aj o rok v tom istom termíne. Radi prijímame a tešíme sa! 

Ing. Igor Murko, predseda CHI a 1. tenor 
 
 
 
Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi spieval po 19-ty raz na 
vianočných koncertoch, tentoraz na koncerte TICHÁ NOC 2007 s hosťom z poľského 
Sanoku. 
 
Zbor CHORUS IGLOVIA úspešne zavŕšil tento umelecký rok vianočnými koncertmi TICHÁ 
NOC 2007, ktoré zazneli v Redute v sobotu 15.12.2007. Na dvoch rovnakých koncertoch, na 
ktorých sa však vymenili diváci, zazneli v podaní domácich spevákov vianočné koledy a úpravy 
piesní od domácich i zahraničných autorov. 
„V tomto roku sme sa sústredili na koledy a piesne, ktoré upútajú divákov a poslucháčov, čo sa 
nám aj podarilo, súdiac podľa ich odozvy, ako aj podľa vypredanej sály“, povedala II. dirigentka 
a klaviristka zboru  Mgr. Marta Nováková.  
Hosťom boli tentoraz speváci z miešaného speváckeho zboru SANOCKY CHÓR KAMERALNY 
z poľského Sanoku s dirigentkou Dr. Elžbietou Pryzstasz. Speváci z Poľska sa predstavili 
rovnako koledami a na záver svojho bloku vystúpenia zaspievali omšu v trvaní 22 minút, čo bolo 
veľmi náročné.  
„Vždy si pozývame, resp. snažíme sa pozvať hosťa, ktorý je o niečo málo lepší od nás, aby sme 
divákom ponúkli porovnanie a sebe motiváciu“, povedal I. dirigent zboru a umelecký vedúci 
Mgr. art. Igor Grega. 



Na záver zazneli v spoločnom podaní oboch zborov piesne Daj Boh šťastia a Tichá noc, čo len 
umocnilo výborný dojem z oboch koncertov. 
Na záver úspešnej sezóny sa chceme veľmi srdečne poďakovať mestu Spišská Nová Ves za 
finančnú podporu, ktorej sa dostalo v tomto roku nášmu zboru a vďaka ktorej sa nám podarilo 
reprezentovať seba, mesto i región v celom rade vystúpení doma i za hranicami.   

Ing. Igor Murko, predseda CHI a 1. tenor 
  


