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Ženský sbor Českého spolku v Košicích pracuje od roku 1998, pod umělec-
kým vedením Mgr. Oľgy Varínské. Zpívá skladby klasické i moderní písňové tvorby
i lidové písně v umělých úpravách.

Sbor účinkuje v početných kulturních a spoločenských programech Českého
spolku na Slovensku a je jediným pěveckým tělesem české národnostní menšiny ve
Slovenské republice. S úspěchem účinkoval na desítkách samostatných koncertů po
celém Slovensku. Koncertuje i v zahraničí, převážně v České republice. V roce 2007
nastudoval barokní oratorium G. B. Pergolesiho Stabat Mater a spolu  s orchestrem
Musica Iuvenalis a sólisty opery Státniho divadla v Košicích uvedl skladbu na několi-
ka samostatných koncertech také v následujích  letech.

V roce 2008 představil posluchačům známou kantátu Bohuslava Martinů
Otvírání studánek a to na slavnostních koncertech k 90. výročí vzniku ČSR v Mi-
chalovcích a Košicích. S toutéž kantátou otvíral v září 2009 3. krajanský mezinárod-
ní festival v Praze a předvedl ji také v programu slavnostního večera k 15. výročí
založení Českého spolku na Slovensku v Moyzesově síni v Bratislavě v roce 2009. Na
pozvání chorvatské národnostní menšiny koncertoval v roce 2010 na několika
místech v rakouském Burgenlandu.

Na jaře 2011 absolvoval koncert ve Vídni, ve švýcarském Vevey a také dva kon-
certy v Ženevě, na pozvání krajanského spolku Čechů ve Švýcarsku, kde znovu zpí-
val, kromě jiného programu také kantátu Otvírání studánek. Rok 2012 zahájil
účinkováním na festivalu vánočních koled v polském Krosnu.

Zvlášť oblíbené a žádané jsou koncerty české vánoční tvorby, každoročně jich
sbor pořádá několik.

Sbor vydal již čtyři CD nahrávky. První obsahuje výběr písní z počátečního
období s názvem „Radostně budem zpívati“, druhá prezentuje českou vánoční tvor-
bu pod názvem „České Vánoce v Košicích“,  třetí uvádí pod názvem „Krajino
vzdálená“ to nejlepší z repertoáru sboru, hlavně lidové písně a skladby Antonína
Dvořáka a čtvrté CD vydané v roce 2011 uvádí kantátu Otvírání studánek. 

Letos připravuje novou nahrávku českých vánočních skladeb pro vydání CD 
v roce 2013, kdy budou Košice evropským hlavním městem kultury a sbor bude sla-
vit své 15. výročí.

Při některých koncertech, zejména vánočních a slavnostních spolupracuje
sbor s košickými komorními orchestry Musica Iuvenalis a Camerata Letitiae a se
sólisty a dirigentem opery Státního divadla v Košicích.

PROGRAM:

Antonín Dvořák                      Prsten
Slavíkovský polečko (z cyklu Moravské dvojzpěvy)

Vyběhla bříza běličká  (z cyklu V přírodě)
Leoš Janáček                          Láska opravdivá
Antonín Dvořák                     Kdyby byla kosa nabróšená

Na tej našej střeše (z cyklu Moravské dvojzpěvy) 
Eugen Suchoň                        Ešte sa nevydám
Svitaj, svitaj                            lidová, úprava O. Halma
Jede šohaj                               slovácká lidová, úprava M. Zedník
Vojtech Adamec                      Slovensko moje, úprava J. Podprocký
Robert Schumann                   Krásná chudobka 
J. L. Zvonař                               Čechy krásné

Přestávka

Kytička z Moravy                   směs lidových písní
zpívá trio sboru 

K. Heumannová, L. Miňová, M. Petrócziová 
Travička zelená                      moravská lidová, úprava J. Malát
Plzeňská věž                           lidová, úprava B. Kulínská
Karel Hašler                            Česká písnička
Neťukej                                   lidová, úprava S. Hořinka
Jaroslav Ježek,                        Šaty dělaj člověka
text Jiří Voskovec,  Jan Werich                              V domě straší duch

Nebe na zemi
Ó, řebíčku zahradnický           lidová, úprava S. Hořinka
Když sem šel z Hradišťa         slovácká lidová
Přeštický panenky                   lidová, úprava M. Raichl
Javorník, Javorník                  lidová

Diriguje: Oľga Varínska, klavírní doprovod: Zuzana Žegleňová
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