30 let obnoveného Smíšeného sboru Josefa Vycpálka
Roky 1987-2007
Rokem našeho obrození byl rok 1987, kdy slavili Vycpálkovci v Národním domě na
Vinohradech 40 let od založení. Shodli jsme se i se sbormistry Jirkou Levým a Jirkou
Lilingem, že nám všem sbor chybí a rádi bychom zase začali společně zpívat. Od té doby
většina z nás vytrvala. Vypadá to, že zdravé jádro zůstává a dokonce mládneme a to i
věkovým průměrem!
Pořád nás těší každé úterý se scházet na Smíchově, kde od roku 2013 zkoušíme v Domě dětí a
mládeže. Abychom si stačili sdělit všechny novinky soukromé i sborové, chodíme ještě někdy
po zkoušce do blízké hospůdky popovídat si i popít. Protože asi už bez sebe nedokážeme žít,
nevynecháme ani letní týdny. Od roku 1998 jezdíme pravidelně na společnou dovolenou do
Chorvatska.
Tenkrát v roce 1987 to vypadalo, že oprášíme Rybovu mši a pár lidovek a že to na schůzky
jednou týdně a dva koncerty ročně vystačí. Naše ctižádost však šla výš a díky tomu máme po
letech za sebou pěknou řádku akcí a před sebou zase plán na celý rok. Zkouška není žádná
procházka růžovým sadem. Sbormistři si na nás vymýšlejí stále náročnější repertoár. V
současné době zkoušíme kromě lidových písní hlavně církevní muziku a máme nacvičeno
několik mší českých i cizích autorů.
Pravidelně pořádáme jarní a vánoční koncerty, ale také zájezdy mimo Prahu. První zájezd v
nové historii sboru byl na pozvání katolického faráře v Hustopečích na Moravě (1988). V
listopadu v roce 1989 jsme zpívali v katedrále v polském Opole. Když v Jablonné benešovský
farář světil kapličku, zpívali jsme při slavnosti jako o život. V kostele v Jílovém vzpomínají
ještě dnes na náš koncert. V letech 1991 a 1992 jsme provedli koncerty v renesančním zámku
Nelahozeves. Byli jsme účastníky folklórního festivalu v Tuchoměřicích i přehlídky
Kmochův Kolín. Spolupracovali jsme i s Čs. filmem (film Broučci).
V roce 2000 se část sboru zúčastnila na pozvání starosty italského města Bibione týdenního
zájezdu, kde jsme s našimi spřátelenými sbory z Vlašimi a Dobrovic měli koncerty v krásném
místním kostele i na náměstí tohoto letoviska. V letech 2001 a 2002 jsme se zúčastnili
festivalu českých sborů Smetanovy Jabkenice. V lednu 2003 jsme zpívali Rybovu mši v
Křečovicích, rodišti Josefa Suka. Prostředí venkovského kostelíku a krásné přijetí místními
bylo pro nás povzbuzující. Náš Jarní koncert 2004 se uskutečnil 23. června 2004 a pak naši
příznivci přijeli o víkendu 18. a 19. září 2004 za námi až do Klášterce nad Ohří a Kadaně!
Letní kocert 2005 k narozeninám sbormistra Jiřího Lilinga dirigoval Michal Hanuš, tehdy
ještě student AMU v Praze, nyní sbormistr a varhaník, působící v Kutné Hoře. V říjnu 2005
jsme se pozvali do Českého Krumlova a v kostele sv. Víta jsme zpívali při bohoslužbě Missa
brevis Zdeňka Fibicha. Michal Hanuš s námi pracoval dva roky a v roce 2007 s námi
absolvoval ještě zájezd do Vrchlabí.

Roky 2007-2017
V letech 2007-2013 vedl náš sbor pan profesor Karel Loula. V roce 2009 jsme v Mariánských
Lázních zpívali se sborem Fontána při zahájení lázeňské sezóny. S orchestrem KOA Pavla
Hryzáka a s dalšími sbory jsme se zúčastnili v Rudolfinu již druhého provedení Ódy na radost
(Beethoven). Zaznělo tam i dvojí Te Deum (Dvořák, Loula) a několik orchestrálních skladeb
význačných skladatelů. Na podzim 2009 jsme v rámci našeho soustředění na Lhotce u
Mělníka a za podpory grantu společnosti Veolia voda ČR, zajeli zazpívat babičkám a
dědečkům do nedalekého Červeného mlýna Všestudy, kde je umístěn domov důchodců.
Stařečci zpívali i plakali, až to bylo pro nás dosti emočně náročné udržet pod dojetím veselé
tváře a čistý hlas. Následovalo Mozartovo REQUIEM a v prosinci několik vánočních
koncertů.
V roce 2010 jsme kromě obvyklého repertoáru odzpívali Orffovu Carmina Burana společně
s KOA v Rudolfinu. V roce 2011 jsme zpívali Stabat Mater Rossiniho i Dvořáka a jako jarní
koncert jsme měli Vycpálkovský folklorní večer v Baráčnické rychtě společný pro oba
soubory Vycpálkovců. Mozartovo Requiem jsme zazpívali nejen 2x na Dušičky, ale i po
pohřbu Václava Havla na Hlavním nádraží místo tradiční předvánoční Rybovky. V roce 2012
jsme kromě Rossiniho Stabat Mater, Requiem a Rybovky zazpívali Mozartovu Korunovační
mši v husitském kostele v Dejvicích a potřetí Ódu na radost v Rudolfinu.
V roce 2013 nás po Golgotských reminiscencích s KOA ( Dvořákova Stabat Mater) opustil
Karel Loula a na jarní koncert dokončil naši přípravu Stanislav Mistr. Zazpívali jsme
Fibichovu Missu Brevis a několik písní Čajkovského Liturgie sv. Jana Zlatoústého v kostele
v Karlíně. Stanislav Mistr nás vedl rok a děkujeme mu za další povznesení úrovně našeho
sboru. Na jarním koncertu 2014 jsme v dejvickém sboru Církve československé husitské
zazpívali Janáčkův Otčenáš a další skladby Vivaldiho, Händela aj.
V letech 2014-2017 vedla náš sbor paní Marie Bartošová-Křovinová, který zlepšila naši
úroveň zase po jiné stránce. Hned první Rybovku jsme natočili na CD a zpívali jsme ji i
v obchodním středisku na Harfě. V roce 2015 jsme zazpívali na mši v Nebušicích za naši
členku Květu Smolovou. Kromě vystoupení pro Adru jsme na jarní koncert na Zderaze
přizvali štýrský mužský sbor Männergesangverein, zpívali jsme písně G. de Marzi, W.A.
Mozarta, Z. Lukáše, L. Janáčka a další. Rybovku jsme zpívali snad 6x, kromě Salvátora též
v žižkovské Betlémské kapli, KC Vozovna, Jílovém či Choceradech. V roce 2016 jsme jarní
koncert vynechali. Některé koncerty jsme odzpívali v kostýmech, připomínajících selské
oblečení, k Rybovce u Salvátora a v KC Vozovna jsme přidali i adventní výchovný koncert ve
Ctěnicích .
Začátkem roku 2017 zastupoval Marušku Křovinovou kvůli mateřským povinnostem Petr
Benda, který byl před prázdninami zvolen členskou schůzí naším sbormistrem. Obohatil nás
až půlhodinovým dokonalým rozezpíváváním. Jarní koncerty se skladbami A. Dvořáka a L.
Janáčka proběhly na jarmarcích na Toulcově dvoře a v Kolovratech. Soustředění jsme měli
v rekreačním středisku v Loutí, podzimní koncert s drobnými skladbami a 2 částmi Requiem
G. Faurého jsme zpívali v husitském sboru v Nuslích. Rybovku 2x tradičně v kostele U
Salvátora. 4 členové sboru nás reprezentovali i na jednom z koncertů Souboru písní a tanců
Josefa Vycpálka k 70 letům souboru.

