
Program:  

2 Trumpet voluntary         Jeremiah Clark (1676 - 1707), W. Croft (1678 - 1727) 

4 Invence pro housle a cello   Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Biblická píseň Hospodin jest můj pastýř č. 4      Antonín Dvořák (1841 - 1904) 

Chorálová předehra Liebster Jesu, wir sind hier  BWV 373    Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Preludium a fuga F dur BWV 556       Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Ricercata č. 4 pro housle a cello (Adagio, Allegro, Adagio, Allegro) Giovanni Benedetto Platti  (1697 - 1763) 

La Grace         Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) 

Biblická píseň Zpívejte Hospodinu č. 10       Antonín Dvořák (1841 - 1904) 

Improvizace na zpěv Gloria in excelsis Deo     Vít Krátký (1983) 

Voluntary V   John Stanley (1712 - 1786) 

Truvérská mše – Čeká mne den   Petr Eben (1929 - 2007) 

Trumpet voluntary    Jeremiah Clark (1676 - 1707) 

Trumpet tune   Henry Purcell (1659 - 1695) 

Prelude, Canzonetta, Berceuse pro housle a cello op. 39   Reinhold M. Gliére (1875 - 1956)  

Lidová píseň – Aby nás Pán Bůh miloval   zpěv lidu 

Česká hymna   zpěv lidu 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Text lidové písně: Aby nás Pán Bůh miloval 

1) Aby nás Pán Bůh miloval, miloval, hříchy odpustil, nebe dal, 
nebe dal. //: Nic nežádáme, jenom to samé, aby nás Pán Bůh 
miloval, miloval. :// 

2) Aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil, všeho dobrého naštědřil, 
naštědřil.  //: Nic nežádáme, jenom to samé, aby nás Pán 
Bůh potěšil, potěšil. :// 

 

Smyčcové duo BD strings  

V obsazení housle a violoncello jsme založily koncem roku 2013. Spojení 
těchto dvou nástrojů nepatří k tradičním komorním uskupením, přesto 
existuje poměrně dost originální literatury. Protože jsme v tomto ohledu 
náročné, repertoár si pečlivě vybíráme. Při vhodných příležitostech 
hrajeme také úpravy některých populárních skladeb. Výhodou našeho 
obsazení je snadná mobilita a možnost hrát i v malých koncertních 
prostorách bez klavíru. Spolupracujeme ale také s dalšími umělci, 
příležitostně nabízíme koncerty barokní hudby v obsazení housle, 
violoncello, cembalo. Naší domácí půdou jsou města Ostrava a Příbor, 
rodové kořeny máme na Valašsku a Lašsku. Tím jsou z větší míry 
předurčeny naše možnosti a naše směřování. 

Internetové stránky souboru: http://bdstrings.cz/ 

 
Collegium musicum vocale  
 
Soubor jsme založili na jaře v roce 2016 z nadšených hudebníků, kteří 
spolupracují na rozvoji hudby a odkazu předků. Svou pozornost 
věnujeme převážně barokním a klasicistním skladatelům. Na našich 
koncertech pravidelně zní zpěv, flétna, hoboj, varhany (cembalo) a 
trubka. S velkou oblibou se snažíme obsazovat i další hudební nástroje. 
Mezi muzikanty jsou profesionálové, ale i amatéři, kteří svou hrou potěší 
srdce každého posluchače.  

Internetové stránky souboru: http://www.cmvsoubor.cz/ 

 

 

 

 
 

housle 

Alžběta Falcníková 

 
violoncello 

Judita Šprochová 

 
zpěv 

Veronika Frimlová 
 

trumpeta 

Marek Steyer 

  
varhany 

Vít Krátký 

                          Oldřiška Honsová 
               čestný    
           Trumpeta  

             Marek Steyer                 Ví 


