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Pomoc v době koronaviru. Vídeňský chlapecký 

sbor od radnice obdrží půl milionu euro 

Vídeňský chlapecký sbor Wiener Sängerknaben obdrží od vídeňské radnice 500 tisíc euro jako 

pomoc v době pandemie. Ta totiž omezila aktivity vídeňského sboru a i jeho likviditu. Celkem 

500 koncertů musel vídeňský sbor již zrušit. Výtěžky z koncertů přitom tvoří až 70 procent všech 

příjmů.  

 

Protikoronavirová opatření a zákazy konání koncertů se dotkly i vídeňského chlapeckého sboru Wiener 

Sängerknaben. Ten již od března 2020 musel odříct zhruba 500 koncertů. Právě koncerty jsou ale 

hlavním zdrojem financování, které tvoří až 70 procent všech příjmů. Sbor, který za normálních okolností 

nepotřebuje financování z veřejných zdrojů, nyní finanční pomoc od vídeňské radnice uvítal. Ta mu na 

letošní školní rok přislíbila pomoc v hodnotě půl milionu euro, v přepočtu asi 12,7 mil. Kč. „Jsem velmi 

rád, že jsme schválili pomoc Vídeňskému chlapeckému sboru na tento školní rok. Wiener Sängerknaben 

jsou mezinárodní vizitkou hudebního města Vídně a pevnou součástí kulturního života našeho města. 

Jejich vystoupení v Rakousku a po celém světě upevňují postavení Vídně jako kulturní metropole a 

zvýrazňují známost města i jeho renomé. Podpora chlapeckého sboru je nezbytným a logickým krokem 

pro to, abychom udrželi tento kulturní subjekt,“ okomentoval pomoc sboru vídeňský radní Peter Hanke.  

 

Chlapecký sbor, který ve Vídni funguje už od roku 1498, je jedním z nejvýznamnějších rakouských 

sborů, který ročně pořádá asi 300 koncertů nejen v Rakousku, ale i v zahraničí. Chlapci, kterým je 8 až 

14 let, vystupují v tradičních námořnických krojích v bílé nebo černé barvě.  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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