
Opava cantat aneb Jak jsme celý víkend zpívali 

Ludmila Horká, 6. A 

Od 24. 11. do 27. 11. 2016 jsme s Pěveckým sborem Gymnázia Velké Meziříčí navštívili Opavu. 

Ptáte se, co jsme tam dělali? Účastnili jsme se 8. celostátní přehlídky středoškolských 

pěveckých sborů Opava cantat.  

Čtvrtek 24. 11.  

Po třech a půl hodinách cesty konečně míjíme značku Opavy. Po zabydlení a roztažení 

karimatek lezeme do spacáků a jdeme spát.  

Pátek 25. 11.  

Po rozezpívání a rychlé zkoušce míříme na Základní školu Mařádkova v Opavě a na výchovném 

koncertě předvádíme svůj repertoár a také se sami necháváme unášet pražským sborem Pueri 

gaudentes, který se postaral o druhou část koncertu. Po obědě všichni ještě naposledy 

pilujeme texty a už vyrážíme před porotu. Plán zní jednoduše: přijít, odzpívat a odejít. Přesto 

jsme všichni ve stresu asi jako před čtvrtletkou z matematiky. Tak, jdeme na to! Po čtvrt hodině 

vycházíme s úsměvy na tvářích. Vše se povedlo! Máme chvilku na vydechnutí, ale za chvíli 

spěcháme na workshop. Všichni účastníci Opava cantat (asi 500 lidí) tam cvičí skladby na 

koncerty pod taktovkou nejlepších sbormistrů. Večer jdeme na zahajovací koncert do kostela 

sv. Hedviky. Po vystoupení sboru Luscinia z Mendelova gymnázia v Opavě a Akademického 

sboru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava celý kostel zpívá skladbu Spirit of 

God a poté odcházíme zpátky na ubytování.  

Sobota 26. 11. 

Díky tomu, že jsme před porotou zpívali už v pátek, sobotu máme skoro celou volnou. 

Odpoledne jdeme opět na společný workshop, zde jen pilujeme detaily a máme radost z toho, 

jak to zní. K večeru vyrážíme na závěrečný koncert na zámek do Hradce nad Moravicí, kde nás 

čeká vyhlašování výsledků. Náš sbor získal zvláštní cenu poroty za citlivé provedení sól. Na 

závěr už jen zpíváme chorál Svatý Václave a Smetanovo Proč bychom se netěšili. Bereme to 

přes zámeckou restauraci a potom zpátky do sálu na diskotéku.  Po návratu ještě sedíme na 

chodbě a zpíváme, dokud to jde.  

Neděle 27. 11.  

Dopoledne už Opavu opouštíme a míříme do Velkého Meziříčí.  Vracíme se kolem poledne, 

děkujeme si za bezva víkend a plní zážitků ze společného zpívání odjíždíme každý domů.   

Další informace o přehlídce a videozáznam našeho vystoupení najdete na stránkách:   

http://www.cantat.opava.cz/ 

http://www.cantat.opava.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí  

na schodech Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace. 


