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Úvod 
Když jsme se před dvaceti lety pokusili sepsat historii osmdesáti let 

existence pěveckého sboru Jeronym, stála v úvodu následující slova: 

„Pociťujeme však složitost tohoto úkolu a taky jistou nestoprocentnost 

takového snažení. Tedy, že určitě nedokážeme shromáždit a vypsat vše, co se 

odehrálo…“ Na tomto konstatování se nic nezměnilo, jen přibylo dalších dvě 

desítky let a my se pokoušíme zmapovat 100 let existence Jeronyma. 

Na následujících stránkách se tedy pokusíme propojit shromážděné 

záznamy dob minulých s tím, co jsme sami zažili a co si pamatujeme. 
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Kapitola první - začátky 
Vznik Jeronyma je spjat s osamostatněním I. žižkovského sboru 

Českobratrské církve evangelické roku 1920. Přesné datování ustavení 

pěveckého sboru je podle dochovaných záznamů nejednotné. Zdá se, že při 

žižkovském sboru existoval nějakou dobu pěvecký kroužek bez přesnějšího 

vymezení  a pojmenování. To dosvědčují slova tehdejšího faráře sboru 

Kristiána Pavla Lanštjáka. Ten ve sborníku, který mapuje Jeronym v letech 

1921 – 1951, zmiňuje, že ve sboru působil v podobě volného sdružení pěvecký 

kroužek delší dobu již před rokem 1921. 

Ostatně z dalších pramenů v archivu sboru je zřejmé, že zpěv byl 

nedílnou a podstatnou součástí života evangelíků na Žižkově: „V životě sboru 

na Žižkově měla církevní píseň vždy čestné místo. Zásluhou br. řed. J. Bergera 

byl chrámový zpěv živý a nábožný jako nikde jinde. A sborový zpěv děkoval za 

mnoho i nedávno zesnulému našemu bratru presbyteru J. Potměšilovi, který 

cvičíval duchovní zpěv již od začátku žižkovské církevní práce... Lze říci, že 

byl prvním sbormistrem našeho sboru…“ 

 

 
 

Dokladem začátku soustavné činnosti pěveckého sboru jsou pak slova 

bratra Josefa Durase z výše zmiňovaného sborníku: 

„Když přišel dlouholetý sbormistr pěveckých sborů SOKOLA a 

RATOLESTI br. Alois Jaroš s myšlenkou, že by bylo třeba, aby žižkovský 
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evangelický sbor měl svůj pěvecký kroužek, po dohodě s tehdejším br. farářem 

Lanštjakem nechal natisknout letáky a přihlášky ke cvičení sborového zpěvu. 

A tak první cvičební hodina se konala již 27. září 1921. To se sešlo asi 60 osob. 

A první nacvičenou píseň si mohli členové sboru poslechnout již při 

bohoslužbách 9. října.“                                

Ovšem v zápise staršovstva z jednání 5. února 1922 stojí psáno: 

„Dosavadní pěvecký kroužek, působící více než rok jako volné sdružení, 

ustavil se dne 7. listopadu 1921 v řádný organický celek a zvolil sobě název: 

„Českobratrský pěvecký kroužek „JERONYM“ v Žižkově“.  

Na první plenární schůzi onoho 7. listopadu bylo vybráno nejen jméno 

pěvecké sboru, ale byli také zvoleni jeho první představitelé: 

A. Jaroš – sbormistr  A. Bareš – předseda 

J. Duras - archivář    R. Kredba – pokladník 

                M. Krupková – jednatelka 

Zachovalo se i něco z předsevzetí zakladatelů Jeronyma: „Náš 

kroužek nechce být tělesem, které by pěstovalo zpěv umělecký, koncertní a 

nemá býti konkurencí pěveckých spolků. Chce sloužiti s láskou pouze našemu 

sboru a pěstovat hlavně písně chrámové...“           z novin VÍTKOV I. (str. 11-12)  

Ještě z doby první republiky je pak vzpomínka druhého dirigenta 

Jeronyma – Miroslava Esopa. 

      „Vzhledem k ochuravění Vašeho dlouholetého sbormistra br. Al. Jaroše 

byl jsem počátkem školního roku 1929 požádán, abych se ujal vedení Vašeho 

pěveckého sboru. Dostavil jsem se do první pěvecké zkoušky, která se konala 

ve škole ve Štítného ulici. Pamatuji si dobře, jak jsem tehdy byl velmi krásným 

způsobem přivítán, srdečně a upřímně a hned jsem poznal, že se skutečně 

nacházím v sesterském a bratrském prostředí…Nejkrásnější vzpomínky mám 

však na velmi zdařilý Foersterův koncert, pořádaný za přítomnosti našeho 

drahého a milého mistra J. B. Foerstera, který byl s vystoupením velmi 

spokojen….“ Miroslav Esop (JERONYM 1921-1951) 
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Kapitola druhá – po válce 
Další podrobnější archivní materiály hovoří až o době po druhé 

světové válce. Válečná léta se jistě dotkla i pěveckého sboru, přesto se ale dál 

scházel ke zkouškám a svým způsobem nesl do těžké doby zvěst o Boží 

věrnosti a lásce, o naději. 

Těsně po válce přišla do Jeronýma jeho budoucí dirigentka Vladimíra 

Cihlářová-Wágnerová. Na své začátky takto vzpomíná: 

„Do Jeronyma jsem přišla na jaře 1946, v době kdy jsem končila své 

studium na konzervatoři. Sbor se v té době připravoval na svůj první zájezd 

po válce. Byla jsem zařazena do altu a zároveň jsem doprovázela sbory a sóla. 

Na tento zájezd jsem se dívala s hlediska čistě hudebního a neznala jsem 

prostředí  bratrské radosti ze shledání se spolubratřími v jiných sborech. 

Slyšela jsem před tím již mnoho kritik o Jeronymu i o jeho zájezdech, 

ale můj dojem byl zcela jiný - radostný. Bratr Jaroš, který se vrátil po delší 

době do čela sboru, aby tomu, co postavil, pomohl v tehdejší krizi, byl 

zákeřnou nemocí opět upoután na lůžko a Jeronym zůstal bez dirigenta. 

Tehdejší bratr jednatel mne navrhl jako prozatímní sbormistryni, než se najde 

skutečný sbormistr. I když jsem to přijala, uvědomovala jsem si, že i když mám 

odborné vzdělání, je přesto obtížné obstát v čele sboru. 

 Prosila jsem Boha, aby mi dal tolik síly, aby Jeronym, který v březnu 

1947 doprovodil svého zakladatele na poslední cestě, se nerozpadl. Bůh mě 

vyslyšel a za vydatné pomoci br. J. Nohejla coby předsedy a br. M. Pechara 

současného jednatele, bez kterého by Jeronym organizačně sotva obstál, 

Jeronym žije a rozdává radost svým posluchačům dál…“ 
Vladimíra Cihlářová-Wágnerová (JERONYM 1921-1951) 
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V padesátých letech došlo k několika podstatným změnám v životě a 

práci Jeronyma. Z repertoáru byly potupně odstraňovány skladby typu „věštba 

Libušina“ (tedy party sólového charakteru), skladby romantického charakteru 

a mnohé další. 

Vznikl tzv. “Malý“ Jeronym. Tento dětský sbor, který se pod vedením 

Vladimíry Cihlářové-Wágnerové specializoval na dětské písně s duchovní 

tématikou, zpíval v pražských i mimopražských sborech. Několikrát také 

vystoupil společně s velkým Jeronymem při vánočních slavnostech na 

Žižkově.   Zúčastnil se i festivalu pražských dětských sborů ve Smetanově síni 

Obecního domu. Tato slibně se rozvíjející práce však byla ukončena po 

necelých deseti letech pro malý zájem dětí, byť pro ně bylo uskutečněno 

několik soustředění o letních prázdninách v SEKu (pozn.: dnes Tábor J. A. Komenského 

v Bělči nad Orlicí), v Herlíkovicích a v Bílém Potoce pod Smrkem. 

Novým rysem bylo pronikání Jeronyma za hranice českomoravského 

prostoru. Dva velké zájezdy na Slovensko se zdály být slibným začátkem 

nových vztahů s bratrskými církvemi i nových osobních přátelství. K těmto 

zájezdům na Slovensko se váže příhoda, kterou pamětníci v souvislosti 

s harfou, na kterou při koncertech hrála sestra Cihlářová-Wágnerová. Harfa se 

nevešla do autobusu a tak byla přivázána ve svislé poloze na zahrádce 

autobusu. U nízkých podjezdů bylo nutno zastavit, zdatní muži vystoupili, 

harfu sundali, pronesli pod podjezdem, znovu přivázali a jelo se dál 

k nejbližšímu podjezdu, kde se celá procedura opakovala. 
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Kapitola třetí – Jiří Kolafa 
Sestru Cihlářovou-Wágnerovou vystřídal za dirigentským pultem 

v roce 1955 Jiří Kolafa. Jeho příchod znamenal zásadní zvrat v orientaci 

Jeronyma. Cílevědomá změna repertoáru od romantických sborů ke staré 

české reformační hudbě, pečlivá hlasová příprava a v neposlední řadě jasná 

představa směřování Jeronyma nejen po hudební, ale i po teologické stránce, 

to vše předznamenalo práci na desetiletí až dodnes. 

  Nechme na tomto místě zaznít slova samotného Jiřího Kolafy. 

Nebudou to slova zrovna nejčerstvějšího data. Když jsme chystali oslavu 80 

let Jeronyma, měl v plánu přispět shrnujícím ohlédnutím za 45 lety svého 

působení dirigenta, ale náhlá smrt v létě roku 2001 mu to již neumožnila 

realizovat. Myslíme si ale, že v zásadě svůj názor příliš nezměnil a že to, jak 

v roce 1971 shrnul své představy a směr svého usilování, platilo stále. 

 

 
 

Proč amatérský sbor a proč tedy Jeronym? 

„Myslím, že podkladem pro každou lidskou činnost by měla být 

úvaha: co, pro koho a jde-li o kolektivní dílo též s kým a jak. 

Co? Porovnáme-li vyspělé komposice z kancionálů 15. - 17. století 

(tato díla byla uváděna převážně amatérskými tělesy!) s úrovní skladeb, 

provozovaných většinou v současné době laickými pěveckými sbory, 

nestačíme se divit. Neváhám říci zcela otevřeně: hudební a textová úroveň 

bývá velmi často, slušně řečeno, podprůměrná…Výjimky, které existují, 

potvrzují pravidlo. Odpověď na otázku „co?“ je jednoznačná: hodnotnou 

hudbu. Výběr už nebude tak jednoduchý, protože ve hře je více faktorů. 
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Pro koho? V první řadě pro sborová shromáždění, ať formou 

hudebních nešpor nebo příležitostné služby. 

S kým? S každým, kdo má minimum schopností, ale je ochoten 

přinést osobní oběť a podřídit se nutné kázni, protože: 

Jak? Co nejdokonaleji - a to bez určité kázně nejde. Říká se, že 

dirigent je virtuos hrající na komplikovaný nástroj - orchestr či pěvecký sbor. 

Vedoucí amatérského hudebního tělesa je však spíše nástrojař, protože si svůj 

nástroj teprve musí vytvořit. Proto je víc pedagogem než dirigentem. Materiál, 

s kterým pracuje, bývá různorodý, jak lidsky, tak schopnostmi - s tím se musí 

a priori počítat. Ale jestliže má profesionální těleso podmíněno existenci na 

tak dlouho, pokud je schopno zdokonalovat svůj výkon, budou i amatéři 

prosperovat jen tehdy, budou-li mít před sebou jasný a přiměřený úkol se 

stoupajícími nároky. 

Domnívám se, že v době, kdy je možno si pustit doma z rádia či 

gramofonové desky Händlovo oratorium ve špičkovém provedení, nemůže 

nikoho zajímat totéž zazpívané nekvalitně… Bez patřičné a náročné průpravy 

není dnes skutečně únosné „konkurovat“ profesionálním výkonům. 

 Má tedy existence pravidelně pracujícího amatérského sboru své 

oprávnění? Jsem přesvědčen, že ano. Znamená to však zpívat zásadně to, co 

je možné kvalitně zvládnout a snažit se úroveň stále zvyšovat. Nutným 

předpokladem takové činnosti je cílevědomost a pevná koncepce. Takže 

můžeme zrekapitulovat z našeho hlediska: 

Jak? Výkon přijatelné úrovně se neobejde bez pěvecké techniky. 

Zavedli jsme proto v Jeronymu hlasový výcvik s pevnou osnovou. Oporou pro 

tuto „purírovací“ činnost jsou prázdninová soustředění. Umožňují 

individuálnější přístup a dávají nám odraz pro celoroční zdokonalování zvuku 

a hlasové ohebnosti. Podařilo se nám rovněž přivést do „vyššího stádia“ 

metodu intonačně-rytmického nácviku, takže pracujeme bez pomoci nástroje, 

Tím nechci říci, že není již co zdokonalovat. Právě naopak. Musíme si 

uvědomit, 

s kým pracujeme na 50 let staré roli dědičné. Osazenstvo je různé, ale 

naší zásadou je: ať zpívá každý, kdo má chuť a chce se podřídit našemu 

pořádku. Dobrovolně a uvědoměle. Primadony (téměř obligátní jen mezi 

laickými zpěváky) mezi sebou nemáme, protože se snažíme pochopit, že ne 

každý má stejné schopnosti, ale při dobré vůli může každý přispět ke 

společnému dílu. Takže třebas pomalu, ale přece se nám podařilo docílit, aby 
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se každý dokázal správně orientovat v notovém materiálu a věděl, jak zacházet 

s hlasem, ale především aby věděl 

pro koho tuto práci dělá. Že to není proto, abychom se ukazovali, jací 

jsme dovedové, ale že svým výkonem chceme posluchačům sdělit to krásné, 

co jsme sami při studiu ve skladbách objevili. Proto také zpíváme to, na 

co stačíme. Nepouštíme se do velkých děl, ale i tak je dosti 

hodnotných skladeb, na něž se můžeme odvážit. Před patnácti lety (pozn.: po 

příchodu J. Kolafy v roce 1955) jsme jako jedni z prvních začali objevovat krásu a 

pravdu skrytou v odkazu našich předků. Na dílech ze starých kancionálů jsme 

se učili skutečné, nesentimentální  „zbožnosti v hudbě“. Nejsme staromilci, 

nevyhýbáme se hudbě aktuální, ale jsme přesvědčeni o nutnosti předávat 

svědectví otců dnešku právě pro jeho ryzost. Tím také zdůvodňujeme základní 

linii našeho repertoáru. 

Jestli tedy Jeroným existuje jako jeden z mála systematicky 

pracujících amatérských pěveckých sborů, není to proto, že by měl lepší 

hlasový materiál, nebo lepší podmínky k práci, ale proto, že přes všechny ty 

člověčí potíže a překážky víme, proč zpíváme, a že se to zpívání můžeme stále 

o něco lépe naučit. 

Tolik za Jeronym . A za svou osobu? Začínal jsem s Jeronymem jako 

študák a pracuji s ním už přes 15 let. Byl jsem později mnohokrát dotazován, 

proč vlastně s Jeronymem spolupracuji, když reálný výsledek není vždy 

zrovna úměrný námaze a času mi příliš nepřebývá. Odpověď není jen ve 

„shora uvedeném hudebním idealismu“. Je totiž hezké setkat se s lidmi, na 

které je i docela obyčejně lidské spolehnutí. Jestli tedy Jeronym funguje nejen 

jako pěvecký sbor, ale i jako společenství lidí, kteří mají pro sebe pochopení, 

není to málo a kéž by to vydrželo.“      
doc. Jiří Kolafa (Jeronym 1921-1971) 

 

 Jistebnický kancionál 1421 
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Onen přerod Jeronyma po příchodu Jiřího Kolafy vyloučil na čas dál 

rozvíjet sotva započatou tradici větších zájezdů. Když se po několika letech 

Jeronym odvážil podniknout nějakou větší akci, směřoval nikoli na Slovensko, 

ale do tehdejší NDR. Prvními hostiteli Jeronýma byli Lužičtí Srbové. Jeronym 

v několika zájezdech navštívil Hoyerswerdu, Lipsko, Moritzburg, Neschwitz, 

Pirnu a Pulsnitz. 

„Z Prahy přijel sbor Jeronym vedený prof. J. Kolafou a provedl díla 

starých českých mistrů. Vokální skladby byly doplněny skladbou pro klarinet 

a varhany P. J. Vejvanovského (1640 – 1693). Z různých českých kancionálů 

sbor přednesl rozsáhlý pořad. Technické umění českých zpěváků je zcela 

přesvědčivé, po stránce hlasové jsou však zřejmé určité hranice. To bylo 

patrné především tehdy, když sbor opustil tlumený pianový přednes. Přesto tu 

dominovala radost z poznání cenného repertoáru, zvláště když ještě 

posluchači dostali do rukou výborný vysvětlující program…“ 
 Z článku: „Nové impulzy církevní hudby v Pirně“ (Union NDR 21. 7. 1967) 

Jeronym samozřejmě i v této době vystupoval také na domácí půdě. 

Jezdil do sborů, kde svým zpěvem zpestřoval a snad i obohacoval bohoslužby. 

Snaha Jiřího Kolafy stále zlepšovat kvalitu zpěvu s jeho důrazem na 

hlasovou průpravu, ale i hluboké přátelství Jeronymáků nakonec vedlo 

k rozhodnutí trávit spolu celých deset dní na samotě zvané Damašek nedaleko 

obce Pustá Rybná uprostřed Českomoravské vrchoviny. Ve starobylé chalupě 

obklopené přírodou a tichem jsme se intenzivně věnovali zpěvu a hlasové 

průpravě. První soustředění na Damašku se uskutečnilo v době hlubokých 

politických změn roku 1969. 
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Kapitola čtvrtá – letní soustředění 
Damašská soustředění jsou velkou kapitolou v existenci Jeronyma, a 

tak se u nich trochu zastavíme. 

Poměry v naší zemi po roce1969 nesly s sebou jistá rizika. Církevní 

pěvecký sbor – společenství 30 až 40 lidí „ideologicky pochybených“ – mohl 

vyvolat určité otázky na „patřičných“ místech. A tak jsme se vydávali za 

soukromou návštěvu u přátel. Bylo to možné proto, že chalupa byla rodným 

místem sestry Nohejlové – věrné členky Jeronyma. Přesto jsme při první 

soustředění měli dojem, že jsme sledováni z druhého konce údolí „státními 

orgány“. Nicméně, příští rok jsme byli na Damašku zase a tak to šlo dalších 

26 let. Nutno říci, že ačkoli starousedlíci dobře věděli, že ona „návštěva u 

přátel“ byla zástěrkou pro soustředění evangelického pěveckého sboru, 

nechali si to po celá léta pro sebe. Během těch 28 damašských soustředění se 

mnoho událo, mnoho změnilo. Všechna soustředění ale nesla také společné 

rysy: Byla to především někdy až těžko pochopitelná trpělivost Jiřího Kolafy 

s námi zpěváky, ale také naše někdy větší jindy menší snaha nepromarnit 

možnost nechat se Jiřím vést k lepšímu zvládnutí pěvecké techniky a 

v neposlední řadě radost ze společně prožitých dnů. 

Vzpomínek je tolik, že jen těžko se z nich vybírá, ale snad přeci 

alespoň pár střípků z bohaté mozaiky: 

Do Borové u Poličky přijíždí vlak. Vystupuje z něj zajímavá směsice 

lidí: kupa dětí, jejich rodiče, ale také starší lidé. Tolik lidí v Borové často 

nevystupuje. Věci si nakládají 

na plošiňák tažený koňmi, 

některé děti si vyskakují nahoru. 

Pak už se podivný průvod 

vydává na cestu do sedm 

kilometrů vzdálené samoty na 

Damašku u Pusté Rybné. 

Chalupa Nohejlových pamatuje 

staletí. Její půda je zaplněna 

senem. Prkna položená přes 

trámy rozdělují půdu podélně na 

dvě poloviny. Dámskou a pánskou. Na seně po obou stranách jsou 

rozprostřeny deky, přikrývky a spacáky. Zde spí ti otrlejší. Někteří méně otrlí 
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jsou ubytováni jako hosté v chalupách rozhozených po okolních vrších a na 

faře v Pusté Rybné. Ti nejotužilejší si postaví stany na sousedově louce.  

Tak tomu bylo několik let, ale časem už od vlaku chodili pěšky jen 

opravdoví milovníci přírody a turismu, ostatní se postupně motorizovali. I 

malý žebřiňák, s kterým jsme my – tenkrát ještě děti – chodily na nákupy do 

malého krámku ve vsi, přestal postupem času být potřeba a proměnil se ve 

stylovou ozdobu staré chalupy. 

Také bydlení doznalo během času jistých změn. Nohejlovi přistavěli 

jednu poměrně velkou místnost, kde se konaly zkoušky. Na rozšířené půdě 

vystřídaly seno postele, už se nebydlelo v okolních chalupách. Veškeré dění 

se tak soustředilo výhradně kolem chalupy na Damašku. 

Těžko shrnout vše, co se v letech damašských soustředění událo. 

Jedno je však jisté. Byly to týdne společné práce a pohody, čas navazování 

nových přátelství a prohlubování přátelství stávajících. 

 

Jak šel čas, tak ti, kteří v prvních letech damašských soustředění jako 

děti pomáhali se zajišťováním dřeva pro kuchyň, chodili se snídaněmi na faru 

a vykonávali další drobné práce, převzali postupně štafetu a zapojili se do 

zpěvu i organizace akcí Jeronyma.  

Damašská soustředění jsou pro některé současné členy Jeronyma 

neoddělitelnou součástí života a dá se říct, že jsou srdeční záležitostí 
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S rozhodnutím Nohejlových rekonstruovat damašskou chalupu, což 

znamenalo, že není možno v soustředěních na Vysočině pokračovat, přichází 

nové období: Jeronym svá letní soustředění přesouvá na sborovou chalupu 

v Bílém Potoce pod Smrkem. První se konalo v roce 1996 a to letošní (2021) 

snad nebylo poslední. 
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Opět jsme stáli před otázkou, kde se všichni účastníci soustředění 

ubytují. Několik let byl tento problém vyřešen zapůjčením chalupy 

mladoboleslavského sboru, Jiří Kolafa a později i Viktorie Kaplanová 

Dugranpere přebývali v apartmánu u lidí o dva domy dál od sborové chalupy. 

Během let někteří využili také další možnosti ubytování v různých rekreačních 

bělopotockých zařízeních. Vždy ale platilo, že centrem dění byla sborová 

chalupa. 

 

 

Kapitola pátá – v cizině 
S rokem 1989 se před Jeronýmem otevřely dříve netušené možnosti. 

A tak v následujících porevolučních letech Jeronym vyjel za dříve pro něj 

uzavřené hranice. 

V Německu jsme navštívili sbory v Düssedorfu, Aschaffenburku, 

Mnichově a Bayreuthu. 

 

Dozvěděli se o nás také v Itálii. Dostali jsme pozvání do Thiene, 

abychom se zúčastnili festivalu pěveckých sborů. Zavítali jsme do Benátek a 

ve Veroně jsme zapívali v rámci katolické mše. 
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Švýcarská Basilej a tamější katedrála v nás zanechaly nesmazatelný dojem. 

Bylo pro nás hlubokým zážitkem zpívat husitské reformační písně na místě, 

kde před staletími čeští reformátoři hájili své učení.  

 

Zavítali jsme ale také k sousedům na východ od Čech. V Polsku to 

byly sbory ve Wroclavi a Swidnici, na Slovensku pak ve sboru evangelické 

církve augsburského vyznání v Modre. 

Nejen zahraniční zájezdy, letní soustředění čí nahrávání některých 

částí našeho repertoáru (2 CD, nahrávky jsou k dispozici i ve formátu mp3), 

ale samozřejmě zpíváme ve sborech domácích. V posledních deseti letech se 

již tradicí staly tříkrálové koncerty v Betlémské kapli na Žižkově. 
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Za zmínku jistě stojí to, že jsme dvěma koncerty vzpomněli 600 let od 

upálení Mistra Jeronýma Pražského, jehož jméno náš sbor nese. A také jsme 

při zpívali při bohoslužbách k uctění památky Mistra Jana Husa v Betlémské 

kapli na Starém Městě. (pozn.: přenos ČT 2016) 

 

 

Kapitola šestá - vzpomínají 

Přišel jsem do Jeronýma na začátku války (asi v roce 1939-40). 

Přivedl mě tam nadšený  zpěvák  Fr. Heřmánek. Již v této době se Jeroným 

scházel na kruchtě I. Sboru v Prokopově ulici. Jeroným řídil ing. Krupka. 

Novotný materiál, který se tenkrát cvičil, byl naprosto jiný, než co zavedl 

v polovině padesátých let nynější dirigent Jiří Kolafa. Byly to oblíbené písně 

často přeložené z angličtiny, sbory typu „Kdož přebývá v skrýši nejvyššího.“ 

Krom těchto skladeb se objevily i písně, v nichž se odráželo určité skromné 

vlastenectví: Smetanův mužský sbor „Modlitba,“ upravený  pro smíšený sbor 

nebo 1. věta Kantáty Česká píseň s instrumentálním doprovodem: „Píseň 

česká slavně znívá, v chrámu Páně když se zpívá ….“ 

Působil jsem zde něco kolem dvou let. Během této doby jsem se 

seznámil s mnoha lidmi, jako byl br. Vilém Foltýn, který v tu dobu studoval 

bohosloví, a který mne – tehdy katolíka – pozval i do evangelické mládeže. 

Pak jsem začal chodit – podle svého bydliště – do hořejšího sboru 

v Čajkovského ulice a do Jeronýma přestal docházet. 
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Podruhé jsem začal chodit do Jeronýma na přání své manželky. 

Toužila chodit do nějakého pěveckého sboru (sbor v Čajkovského žádný 

pěvecký sbor neměl).  A tak jsem se i s manželkou do Jeronýma vrátil. To už 

v čele Jeronýma byl Jiří Kolafa, který přinesl jiný styl práce. Seznamovali 

jsme se se starými skladbami z doby husitské a bratrské, a také se skladbami 

doby renesančními a barokní. A to nás v Jeronýmu udrželo řadu let. 

Do jisté míry mi byl Jeroným domovem i po smrti mé manželky, 

pokud mi to můj hlas dovoloval.       Otakar Berounský (2001) 

 

Začala jsem do Jeronýma docházet v roce 1947. Manžel byl členem 

Jeroným od roku 1940. V roce 1948 – po narození prvního syna – jsem přestala 

chodit zpívat. Postupně se nám narodili ještě dva synové, a tak mi na dost 

dlouhou dobu nebylo možné věnovat večery sborovému zpěvu. Manžel se na 

čas také odmlčel, ale v roce 1960, kdy již dirigentem Jeronýma byl br. Jiří 

Kolafa, jsme oba opět začali do pěveckého sboru chodit. 

Br. Jiří Kolafa, měl jiné představy o repertoáru Jeronýma, a také ho 

začal měnit podle hlasových možností laického sboru. Zprvu jednodušší, i 

když hodnotné sbory, nahrazoval obtížnějšími skladbami, což znamenalo 

věnovat se i individuálnímu školení jednotlivých členů. Tomu, kromě schůzek 

v týdnu, věnoval každý rok celý prázdninový týden, kdy na Českomoravské 

vysočině, v krajině krásné přírody, školil a učil členy sboru, jak pracovat 

s hlasem. Bylo to umožněno díky manželům Nohejlovým, kteří se svou 

matkou propůjčili na týden svou chalupu, aby Jeroným v ní hospodařil, staral 

se o stravu, ubytování i cvičení individuální výuky. 

Byly to týdny plné pohody, nemohu si vzpomenout, že by byly nějaké 

rušivé příhody. Naopak se členové sboru sžívali, vznikla mnohá pevná 

přátelství, což přispívalo i ke zdárnému výsledku školení. Na tyto týdny mám 

nezapomenutelné vzpomínky. Zpočátku byly technické možnosti malé. Jezdili 

jsme do Borové u Poličky vlakem a na nádraží nás čekal soused Nohejlových 

s koňským potahem, který nám odvezl zavazadla a my jsme na místo došli 

pěšky překrásnou polní cestou. Později bylo ve sboru víc členů, kteří měli 

osobní auta a ti se o dopravu podělili, takže bylo snazší dostat se do místa 

školení, do chalupy na kraji lesa, kde se místně říkalo „Damašek.“ 

Ubytování bylo různé. Rozlehlá půda chalupy, stany na loučce i 

soukromé byty u sousedů. Za chalupou byl potok, naše „umývání, “ ba byli i 

takoví, kteří neváhali se v ledové vodě potoka koupat. 
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Cvičení probíhala podle plánu, rozděleně podle hlasů a na každé 

cvičení jsme chodili do Pusté Rybné na faru, kde nám propůjčili sborovou 

místnost. Zde koncem týdne zhodnotil dirigent dosažené výsledky. Byly s tím 

spojené procházky krásnou přírodou. Neradi jsme se rozjížděli domů. 

Pro poučení nám dirigent dělal tak zvaný kurz, kdy zájemcům 

přehrával z magnetofonu symfonické skladby s výkladem, nebo nás 

seznamoval s interpretačním uměním různých virtuosů na stejných skladbách. 

Večery byly vyplněny přátelským vyprávěním a bylo při těchto plno smíchu. 

Takto jsme prožívali týdny školení po 29 roků, pak 3 roky jsme jezdili do 

Bílého Potoka, kde jsme měli rovněž dobré podmínky pro školení.  

Dospěli jsme do stádia, kdy jsme se celoročně věnovali skladbám 15. 

-17. století, z nichž jsme si utvořili základní repertoár. Ten jsme pak 

uplatňovali nejen v domácím sboru, ale též při zájezdech do sborů českých, 

moravských, slovenských, i zahraničních. 

Samozřejmě, že lety se složení sboru proměnilo. Generace otců 

vystřídali děti, z nichž jsou dnes již otcové rodin a některé z jejich dětí jsou 

patnými členy sboru. 

Mnozí dobří členové již odešli, tam odkud není návratu, ale zůstávají 

v našich srdečných vzpomínkách.               Jiřina Šulová (2001) 

 

Ti, na které s vděčností vzpomínáme 

 

Věra a Jaroslav Stolařovi 

Věra a Miroslav Pecharovi 

Jaroslava a Lubomír Nohejlovi 

Alois a Marie Šrámkovi 

Milena a František Potměšilovi 

Jan Tirntál 

Eduard Valášek 

Jiří Šula 

Libuše a Přemysl Košutovi 

Stanislava Peričová 

Jiří Kolafa 

Martin Potměšil 

Lubomír Šimek 

Jiří a Marie Kratochvílovi 

 

 

Pavel Andrščák 

Josef Podávka 

Božena Jarošová 

Dana Řepková 

Milada Růžičková 

Slávka Mašatová 

Marie Hranáčová 

Marie a Otakar Berounští 

Olga Procházková 

Olina Mrózková 

Otakar Heřmánek 

Alexandra Berková 

Irena Škeříková 

Iva Jilemnická
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Kapitola sedmá – od 80. ke 100. výročí 
Odchodem Jiřího Kolafy v létě roku 2001 se Jeroným ocitl na jistém 

rozhraní. Nikdo z nás si tenkrát neuměl přesně představit, co bude dál? Přeci 

jen jsme ale něco věděli docela jistě: „Chceme dál zpívat! Nechceme, aby ten 

osmdesátiletý kmen Jeronýma ztrouchnivěl a změnil se v prach. Chceme dál 

zpívat také právě pro onen neuvěřitelný vklad energie, erudice a lásky, s nimiž 

se celých 45 let Jeronymu Jiří Kolafa věnoval.“  (sborník k 80. výročí Jeronyma) 

Z počáteční absolutní bezradnosti, která na nás padla po smrti Jiřího, 

nám pomohl Tomáš Kolafa z Liberce - synovec  Jiřího Kolafy, který obětavě 

překlenul dobu, v níž jsme hledali nového dirigenta. 

 

Sedm následujících let nebylo pro Jeronym nejlehčím obdobím. V 

jeho vedení se vystřídali tři dirigenti. Nejprve to byl Haig Utidijan (2002) 

 Po prázdninách roku 2002 se ujal práce s Jeronymem Jonáš Hájek. 

První vystoupení s novým dirigentem se uskutečnilo už o adventu při dětské 

slavnosti v Betlémské kapli. Pod jeho taktovkou se práce začala slibně 

rozjíždět. Znovu jsme začali jezdit na letní soustředění do Bílého Potoka, 

přicházeli noví i „staronoví“ zpěváci. Jeronym během šesti následujících let 

svým zpěvem sloužil při různých slavnostních bohoslužbách (např. výročí 

nuselského sboru, instalace farářů Nekvasila a Strádala 2. žižkovského sboru) 

a uskutečnil jedenáct samostatných koncertů v různých sborech ČCE. Vyrazil 

i do polské Wroclavi a Swidnice. 
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Jonášův odchod v roce 2008 znamenal znovu nejistotu a nové hledání. 

Následující rok se nás ujal Jan Bubák, ale po roce odejel studovat do ciziny a 

Jeronym byl opět bez dirigenta.  

A pak na podzim roku 2009 přišla do Jeronyma Viktorie Dědečková. 

Reagovala na inzerát, že Jeronym hledá dirigenta - ten ovšem na katedře 

hudební vědy zůstal viset už od chvíle, kdy jej tam před více jak rokem dal 

odcházející Jonáš Hájek. Náhoda? Možná. Ale my jsme to spíš vnímali jako 

řízení Boží.  

Viktorie se svou zálibou v renesanční a barokní hudbě má velice 

blízko k repertoáru Jeronyma, což pro nás bylo velmi důležité. A tak jsme našli 

společnou řeč. Jsme rádi, že s námi je a doufáme, že tomu tak bude ještě 

dlouho.  

Pro Jeronym novým prvkem, který Viktorie vnesla do života 

Jeronyma, byla například spolupráce s dalšími pěveckými sbory. Hned první 

koncert o adventu roku 2009 byl společný se sborem Viktoria. S ním jsme 

společně vystoupli ještě několikrát. S příbramským komorním sborem Mistra 

Jakoubka ze Stříbra jsme pak vystoupili u příležitosti 600. výročí obnovení 

vysluhování podobojí v kostele sv. Michala v Jirchářích (2014). 
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Dalším obohacením koncertů Jeronyma byla spolupráce s Danielem 

Kahudou, který, doprovázel vystoupení hrou na niněru. Několikrát 

Jeronymem doprovodil také Ondřej Dobisík hrou na historické nástroje jako 

krumhorn, šalmaj. 
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Kapitola osmá - současnost 
 

JÁ A JERONÝM 

V roce 2009 jsem takhle jednou kráčela po chodbách Pražské 

konzervatoře cestou na hodinu klasického zpěvu k panu profesoru Kotoučovi. 

Bylo mi dvaadvacet. Měla jsem čerstvě vystudované Sbormistrovství 

chrámové hudby a pocit, že nebude dlouho trvat, a celý svět se ze mě posadí 

na pozadí. Na nástěnce pěveckého oddělení visel inzerát. Byl naškrabaný 

rukou na listu blbě vytrženém z notesu. PĚVECKÝ SBOR JERONÝM 

HLEDÁ SBORMISTRA. VOLEJTE TOTO ČÍSLO. Papír jsem sundala, a 

protože jsem byla odjakživa dobrodruh, ještě ten večer jsem na uvedené číslo 

zavolala. Zvedl to kolega Bubák a řekl mi: „Já už nemůžu. Zajděte tam a 

ukažte jim všechno, co umíte“. Moc jsem toho tedy neuměla, ale ze školy jsem 

věděla, že takový běžný amatérský pěvecký sbor bývá těleso čítající asi dvacet 

lidí, ze kterých vychází tóny. 

Vypravila jsem se na Žižkov. Na kruchtě sedělo pět posledních 

Mohykánů odmítajících nechat zahynout sbor, do kterého chodili od raného 

dětství. Nevycházelo z nich nic, ale to odhodlání…!  

Kdysi mi někdo řekl, že mám dar dělat z exkrementů zlaté kuličky. 

Tak jsem tedy začala válet.  

Začátky byly o nervy nás všech – zkoušky úmorné, koncerty příšerné, 

soustředění k nepřežití. S hudbou to nemělo nic společného. Pro mě to ale byl 

skvělý trenažér, a je zase bavilo moje zapálené mládí. Postupně se začali vracet 

staří členové (zejména mužského pohlaví). Dostavilo se zlepšení, které nás 

všechny motivovalo. Skrze Jeronym jsem začala hlouběji poznávat českou 

reformační hudbu, která je dnes mojí srdcovou záležitostí. Jak víme, hudba 

spojuje (a celkem nezáleží, na jaké provozovací úrovni). Postupně jsem 

s těmito lidmi začala cítit velmi hlubokou sounáležitost (a to nejen díky 

společně vypitým litrům vína). Jako nepokřtěný křesťan se smyslem pro 

tradici a duchovno jsem se začala cítit mezi evangelíky velice komfortně. A 

taky to byla dost sranda.  

Sboristů přibývalo a Jeronym začal získávat zpět trochu toho 

sebevědomí. Občas proběhl koncert, ze kterého sálala skoro hmatatelná čistota 

a pokora, a který vehnal slzu do oka mně, jim i publiku. Všichni jsme věděli, 
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že to takhle má být. Že takových koncertů chceme co nejvíc. Že to je cílem 

Jeronyma. Že to má smysl.  

Během těch společně strávených let se změnila neuvěřitelná spousta 

věcí. Mimo jiné jsem zjistila, že svět na mě není nijak zvlášť zvědavý. Že je 

neuvěřitelně těžké si na něm vybojovat svůj kus spokojenosti a jistoty. Já ji 

dnes mám. Nikoliv dílem Štěstěny, ale proto, že jsem dřela jako smyslů 

zbavená, vydržela a nepolevila. Živím se jako profesionální zpěvačka a 

sbormistryně.  

Tuhle zabejčenost a vůli máme (já a Jeronym) společnou. A proto tu 

taky dnes stojíme.  

Jeronym mě učí snášet chyby (které nesnáším!), nechtít všechno 

dokonalé a uklidnit se. Pomohl mi na mé cestě k profesionalitě. A za 

Jeronymem si taky dneska chodím od toho profesionálního světa odpočinout. 

Chodím tam tak trochu jako domů.  

Viktorie Kaplanová Dugranpere 

 

 

 

 

 

Závěrem 
Za sto let své existence prošel Jeronym mnohými úskalími, potýkal se 

s nepřízní zvnějšku, potýkal se s nedostatkem zpěváků, tu v jednom tu v jiném 

hlase. Zažil ale také mnohé povzbuzující a krásné chvíle. Někteří z nás zde 

našli své životní partnery, jiní navázali celoživotní přátelství, mnohdy byl 

Jeronym oázou, kam člověk šel nejen kvůli zpěvu, ale aby načerpal něco 

optimismu a povzbuzení.  

Jeronym opravdu není „jen“ pěvecký sbor, ale je společenství lidí, 

které váže dohromady především víra a chuť zpěvem ji dosvědčovat druhým. 
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 Repertoár 

Hospodine, pomiluj ny nejstarší dochovaná duchovní píseň 

Mittitur archangelus Jan z Jenštejna, 2. pol. 14. st. 

Primo tempore anonym 2. pol. 14. st. 

Ave Ihesu – O premium Vyšebrodský rukopis 1410 

Ave maris stella  

Surrexit Christus hodie  

Buoh všemohúcí Jistebnický kancionál 1420 

Dietky mladé i staré  

Husitská mše:  

Kyrie  

Gloria  

Credo  

Sanctus  

Benedictus  

Aleluja  

In hoc anni circulo  

Ježíš náš Spasitel  

Ktož jsú boží bojovníci  

Otče náš  

Povstaň, povstaň  

Votče,Bože Jistebnický graduál 

Vizmež pacholíčka anonym 1450 

Aj, již zima pomíjí anonym okolo 1500 

Stala se jest věc divná anonym konec 15. st 

Motteto Jacob Obrecht 1430-1505 

Pašije podle Matouše  

Pleni sunt coeli  

De nativitate Franusův kancionál 1505 

Huius sit memoria  

In natali Domino  

Kristus věčné radosti  

Modulisemus voce, ore, corde  

Omnis mundus iocundetur  

Ó, Regina  
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Otče, Bože všemohúcí  

Pane Bože buď při nás  

Paraneuma české  

Resurgenti Nazareno  

Solis praevia  

Buď Bohu chvála, čest Královehradecký speciálník 1530 

Jesus Christus nostra salus  

Vzdajmež chválu  

My všichni věřme Jan Traján Turnovský, Benešovský 

Poprosmež Ducha svatého   Kancionál 1576 

Ráčil paměť zůstaviti  

Vstalť jest této chvíle  

Alleluja, hurra milleluja Krolmusův kanc. okolo 1556 

Utrakvistická mše: Roudnický kancionál Jana Musofila 

Kyrie 1591 

Credo  

Sanctus  

Benedictus  

Aleluja  

Na den narození Mladoboleslavský kanc. 1572 

Poslán jest od Boha anděl   Benešovský kancionál 1576 

Benedictus Orlando Lasso 1532 – 1594 

Kyrie „Dunaj voda hluboká“ anonym 1578 

Decantabat populus Jiří Rychnovský, Sedlčanský  

Prorokovali proroci kancionál 1620 

Quatuor vocibus  

Múdrost Boha a pravda anonym, Sedlčanský kanc. 1620 

K nám na svět  

Narodil se Kristus Pán  

Fuga trium vocum anonym, Hr. Králové 1599 

Lid nebude meškati Jindřichohradecký zlomek,  

Vzhůru Čechové konec 16. st. 

Ecce quo modo moritur Jacob Handl Gallus 1556-1591 

Dočkali jsme času svítání Kliment Bosák, 1606 

Narodil se Emanuel Michael Praetorius 1609 
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Crucifixus trium vocum Kryštof Harant z Polžic 

Bože, Otče sešliž nám anonym 

Pán Ježíš narozený  

Staročeské vánoce: Jiří Kolafa 

V řečeném městě Betlémě  

Kyrie eleison  

Narodil se Syn Boží  

Ej, pastýřové vstávejte  

Poslyšte křesťané  

Sláva budiž na nebi  

Moravské koledy: Jiří Kolafa 

Ej, panenka  

Gloria, co to  

Poď Ježiško, ty si náš  

Poslouchejte křesťané  

Syn Boží se nám narodil  

Vinšujem vám  

 

 SÓLISTÉ, kteří s Jeronymem spolupracovali 

Jan Balcar Kontrabas I. Polkert klarinet 

Lydie Šebestová Varhany Vladimíra Cihlářová harfa 

J. Šír Housle Zdeněk Čep varhany 

Hana Truncová Zpěv Jiří Čermák housle 

J. Tvrzský Varhany Petr Eben varhany 

Jaromír Urbanec Varhany B. Fojtík flétna 

Ján Valach Varhany V. Fuka kontrabas 

Dušan Vondráček Violončelo Nora Grumlíková housle 

H. Hertlová Zpěv Lubina Holanec varhany 

Valentin Chamrád Recitace Michelle Hradecká varhany 

Božena Jarošová Zpěv M. Hronek housle 

bratří Klementové Flétny Marie Lukešová zpěv 

Marta Malá klavír, varhany M. Malotín violončelo 

Jaroslava Nohejlová klavír, varhany Čeněk Novotný varhany 

J. Paukert Varhany Pavel Balcar klarinet 

Daniela Kadlecová Varhany Tomáš Růžička varhany 

Ondřej Dobisík Flétny David Kahuda niněra 

Jan Esterle Varhany   

 

Při nahrávkách CD spolupracovalo Symposium musicum. 
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Navštívená místa v Čechách a na Moravě 

Benešov u Prahy 

Bezděz 

Borová u Poličky 

Brnná u Střekova 

Brno 

Beroun 

Čáslav 

Černilov 

Černošín 

České Budějovice 

Český Brod 

Dačice na Moravě 

Děčín 

Dobříš 

Domažlice 

Dubénky 

Gottwaldov-Zlín 

Holíč 

Horní Dubénky 

Horní Počernice 

Hořovice 

Hošťálková 

Hrabová 

Hronov 

Hrubá Lhota 

Hřensko 

Humpolec 

Hvozdnice 

Chomutov 

Chrudim 

Chotiněves 

Javorník n.Veličkou 

Jeseník 

Jimramov 

Jindřichův Hradec 

Jihlava 

Kaplice 

Karlovy Vary 

Kdyně na Šumavě 

Kladno 

Kolín 

Klobúky u Brna 

Kostelec n. Labem 

Krabčice 

Krouna 

Křížová 

Kutná Hora 

Lány 

Ledčice 

Libčice 

Liběchov 

Liberec 

Libiš 

Libkovice p. Řípem 

Litoměřice 

Lomnice n. P. 

Louny 

Lovosice 

Mariánské Lázně 

Mělník 

Merklín 

Mladá Boleslav 

Mnichovice 

Moravské Lieskové 

Miroslav 

Myslibořice 

Náchod 

Nejdek 

Nové Město na M. 

Nová Paka 

Nymburk 

Olomouc 

Oseček 

Plzeň 

Podmokly 

Polička 

Praha sbory ČCE 

Salvátor 

Kliment 

Vinohrady 

Jarov 

Žižkov I 

Žižkov II 

Spořilov 

Radotín 

Smíchov 

Střešovice 

Holešovice 

Libeň 

Strašnice 

Vršovice 

Uhříněves 

Radotín 

Průhonice 

Předhradí 

Pustá Rybná 

Roudnice n. L. 

Rovečné 

Rumburk 

Růžďka 

Rybniště 

Říp 

Sobotín 

Soběhrdy 

Strakonice 
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Škvorec 

Štěchovice 

Šumperk 

Tábor 

Telč 

Telecí 

Teplice 

Terezín 

Trmice 

Trnovany 

Trutnov 

Třebenice 

Třebíč 

Třeboň 

Turnov 

Uherské Hradiště 

Uherský Brod 

Ústí n. Labem 

Úvaly 

Vanovice 

Valtínov 

Vsetín 

Zbiroh 

Znojmo 

Žatec 

Železný Brod 

  

Další navštívená místa v Čechách 

Husův dům 

kostel sv. Kříže na Příkopech 

Atrium na Žižkově 

Martin ve zdi 

Sbor CB na Žižkově 

Pustá Rybná – Damašek – sbor Bratrské jednoty baptistů 

kostel sv. Michala v Jirchářích 

Waldorfská škola -Jinonice  

Hotel Jalta 

Žižkovská radnoce 

 

 Zahraničí 

Aschaffenburg 

Hoyerswerda 

Moritzburg 

Schwerin 

Bayreuth 

Neschwitz 

Düsseldorf 

Mnichov 

Míšeň 

Berlín 

Lipsko 

Pirna 

Basilej 

Thiena 

Verona 

Wroclav 
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