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 Tisková zpráva  

 
Cantica laetitia si z Bosny přivezla hned tři ocenění  

 

Komorní pěvecký sbor Cantica laetitia ze Zlína si přivezl z jubilejního 15. ročníku Mezinárodního 

sborového festivalu „Zlatna vila“ 2015 v Prijedoru hned tři ceny. Zlínský sbor v Bosně a 

Hercegovině získal jednu ze dvou hlavních cen – Cenu publika a další dvě ceny, které udělila 

přímo odborná porota. „Cena publika je pro nás velmi hodnotná. Velmi nás těší, že jsme oslovili 

zdejší publikum, které je zvyklé na tradiční sborové zpívání,“ sdělil sbormistr sboru Josef 

Surovík. Cantica laetitia na mezinárodním festivalu, kterého se zúčastnilo celkem devět sborů z 

Chorvatska, Srbska, Slovinska, Bulharska, Makedonie a Itálie, vybojovala Cenu za nejlepší 

provedení duchovní skladby a Cenu za scénické provedení nebo interpretační inovaci sborového 

díla. „Jsem potěšen, že jsme zaujali i odbornou porotu, jejíž členové byli všichni z balkánských 

zemí,“ dodal sbormistr Surovík.  

 

Sbormistr Surovík byl s výkonem svého sboru na festivalu spokojen: „Jsem rád, že sbor 

pravidelně podává vyrovnané výkony na koncertech i mezinárodních soutěžích. Tento vysoký 

standard je těžké udržet.“ Pobyt na festivalu v Prijedoru byl pro sbor i jejího sbormistra zajímavou 

zahraniční zkušeností. „Je vidět, že naše země je na jiné úrovni než tyto balkánské země a často 

zapomínáme na to, kde jsme byli před dvaceti lety my. Bosna a Hercegovina je stále ještě země, 

která byla nedávno postižena válkou a mentalita zdejších lidí je tím hodně ovlivněna,“ objasnil 

Surovík. Organizátoři festivalu sjednali i společenské setkání sboru Cantica laetitia s potomky 

Čechů v Prijedoru, kteří se sdružují ve spolku Česká beseda. „Navzájem jsme si rádi zazpívali 

lidové písně v českém jazyce. Bylo to velmi milé setkání,“ podotkla PR manažerka sboru Sabina 

Stradějová.  

 

Krátce z historie Mezinárodního sborového festivalu „Zlatna vila“ v Prijedoru  
Historie sborového zpěvu v Prijedoru sahá až do devatenáctého století. V roce 1885 zde byla 

založena pěvecká společnost „Vila“, která se stala jedním z hlavních pilířů kultury v Prijedoru. 

Sbor „Vila“ se zúčastnil mnoha festivalů doma i v zahraničí a byl také organizátorem první 

„Sborové pěvecké soutěže“ v Prijedoru v roce 2001, která se za dva roky přejmenovala na 

„Mezinárodní sborový festival Zlatna vila“. Během patnácti let festival navštívila více než stovka 

sborů z Polska, České republiky, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Itálie, Řecka, 

Slovenska, Chorvatska, Srbska, Makedonie, Černé hory a Bosny a Hercegoviny.  
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