
Nahrávky Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, které si můžete 
zakoupit v předsálí: 
 

 
 

2008 Píseň Česká 
 

profilové CD s tvorbou českých autorů inspirovanou lidovou poezií 
(Dvořák, Foerster, Martinů, Eben, Fišer, Tučapský a lidové písně), 
které vyšlo u příležitosti 60. výročí založení sboru 
 

 
 

1997 Láska a smrt  – Eben, Janáček, Martinů, Novák, Raichl 
 

sborová díla českých skladatelů na texty lidové poezie 
 
 

 

1992 Petr Eben – Musica Spiritualis  
 

duchovní sborová tvorba Petra Ebena 

 
 
 
Posloucháte rádi Vysokoškolský umělecký soubor, ale nevíte o jeho nejnovějších 
akcích? Máme pro Vás snadné řešení.  
Chcete-li být informováni o koncertech VUSu, vyplňte kontaktní lístek, který 
naleznete na svém sedadle, a odevzdejte jej do připravené krabičky či obsluze 
v předsálí. Děkujeme. 
(Kontaktní lístky k vyzvednutí a propisky k zapůjčení též v předsálí).  
 
 
Vysokoškolský umělecký soubor přijímá nové členy do všech hlasových skupin.  
Máte-li zájem s námi zpívat, zveme Vás na nezávaznou návštěvu některé ze zkoušek 
sboru, které se konají od září do června v pondělí a středu od 19:15 do 21:30 hod. ve 
zkušebně VUS UK, kolej Arnošta z Pardubic (kaple, 4. patro), Voršilská 1, Praha 1. 
 

 
www.vus-uk.cz 

 

S Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy spolupracují: 

   

Vysokoškolský umělecký soubor 
Univerzity Karlovy 
 

 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Radujme se všichni v Pánu 
 
 
 

 
 

pátek 16. prosince 2011 v 19:30 
kostel sv. Šimona a Judy 



Program: 
 

Jan Kučera (*1977): Sláva Bohu na výsosti 
 
Eduard Douša (*1951): Tři vánoční zpěvy s fughettou 

Gloria  
Bílý kůň se zlatou hřívou 
Fanfrnoch 
Fughetta 

 
Bohuslav Martinů (1890-1959): Tři písně posvátné 
pro ženský sbor a sólové housle 

Narození Páně 
Na nebe vstoupení Páně 
Cesta k ráji 

 
Zdeněk Lukáš (1928-2007): Radujme se všichni v Pánu 
Vánoční mše k poctě Jakuba Jana Ryby 

Radujme se všichni v Pánu 
Allelujá, zvěstuji vám velkou radost 
V tom kraji bydleli pastýři 
Slovo se stalo tělem 
Narodil se Spasitel, allelujá! 
 

Účinkují: 
 

Michal Sedláček - housle 
 
komorní orchestr Camerata Carolina 
Vysokoškolský umělecký soubor UK 
 
řídí Jakub Zicha 

Vážení posluchači, 
 

vítáme vás na vánočním koncertu, jenž je dalším výrazným milníkem v již 
63. sezóně Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v 
Praze. Letošní koncertní sezóna je pro nás velmi náročná; hned v úvodu 
VUS uskutečnil velmi významný zájezd do Říše středu – tj. čtrnáctidenní 
koncertní turné po Číně a přidal tak další střípek do bohaté mozaiky svých 
zahraničních zájezdů. 32 zpěváků spolu se sbormistrem Jakubem Zichou a 
klavíristou Janem Linhartem se představilo na 9 koncertech v Šanghaji a 
Pekingu a jejich vystoupení se všude setkala s mimořádným ohlasem. 
VUS také navázal spolupráci se sborem Shanghai Voices International 
Choir a orchestrem Beijing International Orchestra a své turné zakončil 
prestižním vystoupením během státní recepce pořádané Velvyslanectvím 
České republiky v Číně u příležitosti státního svátku ČR.  

Na všech vystoupeních byla těžištěm programu česká hudba. Zastoupeni 
byli nejen Smetana a Dvořák, ale také Foerster, Novák či Eben, podstatnou 
část samozřejmě tvořily lidové písně z Čech i z Moravy a program byl 
doplněn operními a populárními sbory (Verdi, Orff). Jako pozornost 
hostitelům VUS nastudoval také dvě čínské lidové písně, které se na všech 
vystoupeních setkaly s neuvěřitelným úspěchem, a nezřídka se stávalo, že 
se ke sboru svým zpěvem spontánně přidalo i publikum.  

I přes náročný koncertní program zbyl zpěvákům VUSu také čas na 
poznávání čínských reálií. Navštívili jsme např. šanghajskou supermoderní 
čtvrť Pudong, pekingské Zakázané město a Letní palác či proslulé tradiční 
zahrady v Suzhou. Zdolali jsme Velkou čínskou zeď a plavili se po 
kanálech starobylého vodního města Tongli. V nespočtu čínských 
restaurací jsme se seznámili s tradiční čínskou kuchyní, zvládli nástrahy 
jedení hůlkami a mohli tak ochutnat např. vyhlášenou pekingskou kachnu. 

Dnes jsme opět zpátky v naší krásné vlasti, abychom se s vámi podělili o 
zážitky a nechali vás pro změnu ochutnat trošku české adventní atmosféry 
s vánočními písněmi českých autorů. Zároveň bychom vám svým zpěvem 
chtěli popřát krásné svátky a vše nejlepší do dalšího roku. 
 

Klidný zbytek adventu a spokojené Vánoce vám přeje  
VUS UK 


