Legenda:
Rozhovory jsou vedené jako poznávací a nestrukturované. Částečně navazují na informace
v bakalářské práci, nejsou hlouběji vysvětleny. Tučně, kurzívou a příslušným číslem je označen
název rozhovoru. Pouze tučně jsou označeny otázky směřované k respondentům. Odpovědi
respondentů jsou neoznačené a bez uvozovek. V případech, kde bylo potřeba doplnění, najdeme
v závorce poznámka redaktora (pozn. red.).

1. Roman Pallas, sbormistr Puellae cantantes, Syrinxu, Singing Friends a Daisies
Co Tě k sbormistrovství přivedlo?
Už mě asi nebavilo furt cvičit na klavír, tak jsem hledal něco jiného (smích). Já nevím…od
mala jsem zpíval ve sboru – v Hlásku, pak v Plamínku, pak jsem korepetoval...tak jsem si řekl,
že to zkusím.
Sbor Puellae cantantes jsi převzal po své mamince. Je něco, co se radikálně změnilo a
něco, co se naopak v Tvém přístupu zachovalo?
Tak každý jsme jiný a je tudíž jasné, že ta práce vypadá trochu jinak. Ale hlavním cílem bylo
navázat na práci, která byla udělaná – koneckonců jsme s maminkou sbor vedli šestnáct let
souběžně. To byla dost dlouhá doba na to, aby se některé věci změnily pod společným vedením.
Důležité pro nás je se neustále zlepšovat, být aktuální – je pochopitelné, že repertoár, který se
zpíval před dvaceti lety, už dnes není až tak atraktivní. Ale k žádným radikálním změnám
nedochází. Je to vývoj.
Puellae cantantes není výběrový sbor. Spousta dívek jej navštěvuje proto, že si ho vyberou
jako povinně volitelný předmět ve škole. Přijde Ti, že se to na sboru nějakým způsobem
podepisuje?
Já si myslím, že to výběrový sbor je, protože jsou tam určitá kritéria, která musí každá zpěvačka
splnit, aby se do sboru vůbec dostala. Síto čtyř přípravek je docela účinné. Spousta dětí, které
na to nemají, za tu dobu odpadnou. Navíc to není sbor jen z jedné školy. Každopádně žádná
selekce v rámci koncertního sboru ani vyřazování neprobíhá. Pracujeme se všemi, kdo chtějí.
Ale to množství, jak dívky stárnou, se zmenšuje a zůstanou jen ty nejodolnější.
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Jak dívky motivuješ, aby ze sboru neodcházely?
Tak třeba jsme učinili jedno z pragmatických rozhodnutí a to, že budeme jezdit po světě. Totiž
každá aktivita, která přináší benefity navíc v podobě zahraničních zájezdů, získává na
popularitě. Není to jen o tom, že chceme někde soutěžit, ale chceme, aby dívky měly hezké
zážitky, na které nezapomenou. Pak je to samozřejmě víc baví. Také se snažíme dělat zajímavou
muziku, aby byl pestrý repertoár, abychom spolupracovali se zajímavými osobnostmi a
skupinami…například spolupráce s kapelou Tap Tap, kdy se dívky při koncertech dostávají do
televize, a tak podobně. To všecko hraje roli. Většina dívek jsou stále děti a jejich zapálenost je
vrtkavá. Náročný repertoár, který třeba nemohou pojmout, se musí vykompenzovat na druhé
straně zase jinak. Musíme na tom neustále pracovat. Přemýšlíme nad tím strašně moc.
Z čeho všeho sbor těží, když vyjede za hranice?
Má to svůj motivační důvod, to už jsem zmiňoval. Potom z edukačního hlediska – dívky
procvičí cizí jazyky, poznají novou kulturu, seznámí se s lidmi z jiných zemí. A taky to má
rozměr hudební, slyšíme skvělé sbory, poučíme se, zjistíme, jaký repertoár se kde zpívá,
poměříme se. Je to veliké nakopnutí a je to potřeba.
Takové zahraniční výjezdy jsou velice nákladné. Jak se řeší to, aby všechny, nebo alespoň
většina členek, mohla odcestovat?
Řešíme to dlouho dopředu, dostáváme různé dotace, příspěvky, koncertujeme, abychom si na
sebe vydělali, někdy nás někdo zasponzoruje. Také máme založený sborový fond, který řeší
nečekané problémy, například když jsou ve sboru sestry, tak abychom jim mohli nějak pomoct,
a tak podobně. Ale je to tak, že většinu nákladů platí rodiče a děti. Každopádně myslím, že to
platí s tím vědomím, že to má nějaký význam a že je to užitečné. Chápou, jak je to významné.
Aktuálně vedeš pět sborů jenom v Litoměřicích. Dá se při takovém zápřahu všem dát sto
procent?
Většina umělců dělá víc věcí najednou, protože z praktických důvodů nejde dělat jen jednu.
Tak asi to spíš záleží na lidech ve sboru. Není to jen o sbormistrovi. Všichni to děláme ve
volném čase. Já mám práci, kterou se živím a do té dávám maximum. Ve sborech je to otázka
kooperace. Sbormistr sám do toho sto procent dávat nemůže. Nejlíp se pracuje tam, kde do toho
jdou všichni naplno. A výsledek potom může být stoprocentní.
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Jaký sbor vyžaduje nejvíc energie?
Takhle se to říct nedá. Ten sbor, který nejvíc energie bere, ji většinou nejvíc vrátí. Takže záleží
na tom, co zrovna který sbor připravuje, jakou máme zrovna motivaci. Pokaždé je to jiný sbor.
Na jakém sboru si nejvíc odpočineš?
Že bych vyloženě odpočíval, tak bych to neřekl. Ale když zrovna nejsme ve stresu a netlačí nás
čas, tak to beru jako koníček a svým způsobem odpočívám na jakémkoliv sboru.
Jak se liší práce s dospělými a s dětmi?
Děti jsou poslušnější, dospělí mají lepší představivost a jsou vnímavější. Něčeho se dá
s dospělými docílit rychleji, leccos se jim dá verbálně vysvětlit. Děti jsou naproti tomu zase
tvárnější, líp se u nich odstraňují chyby, nemají tolik zlozvyků.
Jak přistupuješ ke členům sborů? Máš rozdělené role sbormistr/kamarád nebo se ty role
vzájemně proplétají? A jsou rozdíly v rámci jednotlivých pěveckých sborů?
Rozdíly jsou, samozřejmě u dospělých lidí (Singing Friends, Syrinx – pozn. red.), kteří jsou
moji vrstevníci, je to něco jiného, to jsou moji přátelé. U Puellae už tak tomu není, jako
bývávalo dřív. Věkový rozdíl se prohlubuje. Navíc si nemyslím, že by u sboru mělo být více
rolí. Sbormistr je sbormistr. Ale samozřejmě, lidská, přátelská i mentorská složka musí být
zastoupena.
Sbor Puellae cantantes má několik přípravných oddělení. Dohlížíš na ně i ty?
Zajímám se o to, samozřejmě, přípravky jsou extrémně důležité. Ovšem moje časové možnosti
mi nedovolují, abych se na jejich práci nějak výrazně podílel.
Sbory děláš v Litoměřicích už dvacet let, co se od té doby změnilo?
Změnilo se hodně, ale neumím to pojmenovat. To jsou tak pomalé změny, že to člověk ani
nevnímá. Rád bych to viděl z odstupu.
Jak vnímáš kulturu ve městě ve vztahu s politickými institucemi?
Litoměřice byly vždycky hnízdo dobrých muzikantů, od jazzu po klasiku. Vždycky to tu
fungovalo perfektně. Instituce zadrhávají…ale to je problém asi všude. Kultura u nás nestojí
nikomu za to, aby na důležitých místech byly kvalifikovaní lidé a podle toho to vypadá. Ale
muzikanti tady vždy byli výborní.
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S jakými muzikanty a institucemi spolupracuješ tady v Litoměřicích?
Spolupracujeme se ZŠ Boženy Němcové, se ZUŠ, i město čas od času pomůže, taky spolek
Přátelé swingu, neziskovky, …spolupráce s dalšími sbory probíhá na bázi festivalového sboru.
A jednou, dvakrát do roka je nějaký projekt.
Na co jsi ve své sbormistrovské kariéře nejvíc hrdý?
Na to, že sbory fungují a nerozpadají se. Že v době, kdy si většina sbormistrů stěžuje, že děti
odcházejí, že sbory mizí ze scény…konkrétně třeba tady v severních Čechách. Že naše sbory
rostou. Na to jsem hrdý.
Kde čerpáš jako sbormistr inspiraci?
Úplně všude. Kolikrát i ze špatných sborů. Třeba si říkám: „Takhle nikdy!“ Musím si dát pozor.
A co se českých sbormistrů týče…tak třeba Milan Uherek, Jiří Chvála, Ivan Sedláček, Jiří
Skopa, Eva Šajnerová. To jsou veliké osobnosti, které sborový zpěv u nás dostaly na vysokou
úroveň. I svým přístupem. Jsou to Ti, co během života byli hodně progresivní. Hledali novou
tvorbu. A to je to, co si myslím, že tomu dnes trochu chybí, v tom masovém měřítku. Že se jen
papouškuje to, co tu už léta je a málo se hledá.
V zahraničí jsou to různé semináře, workshopy apod. V Neerpeltu v Belgii jsem se třeba potkal
s Richardem Pomfretem, dnes už rodinným přítelem, který mi je celoživotní inspirací. V době,
kdy já jsem začínal, měl už velké zkušenosti s dětskými sbory a spoustu mi toho předal. Přitom
to není profesionální hudebník. A možná i díky tomu dokázal objevit nové přístupy a nemá
takové předsudky jako studovaní hudebníci.
Když vedeš sbor, na co dáváš největší důraz?
Důležité je, aby si všichni lidi rozuměli a měli se rádi. Vnitřní harmonie. Pak už jde všechno.

2. Jindřiška Bohatová, sbormistryně přípravných oddělení Pampelišky a Barvičky,
členka sboru Syrinx, Singing Friends a chrámového sboru
Ve sborové kultuře jste pamětnicí, co všechno se za ta léta, co se pohybujete ve sborové
kultuře, změnilo?
Když jsem začínala, byl tu pouze jeden mládežnický výběrový sbor – Hlásek. Na tom to stálo.
Potom Pěvecké sdružení litoměřických učitelů, to byla sborová kultura dospělých. A pak tu, na
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Litoměřicku, působil ještě jeden sbor, a to byl Roudnický dětský pěvecký sbor, který měl taky
výbornou úroveň. A od té doby se tu sborová kultura rozšiřuje.
Jaké byly vaše začátky jako sbormistryně?
Sborové zpívání mě nadchlo už na fakultě. Chodila jsem do fakultního sboru, který vedl pan
profesor Fiala. Jeho přístup mi imponoval. S kamarádkou jsme zkoušely s dětmi v cvičném
sboru nacvičovat písničky, ještě když jsem byla na vysoké škole. Také jsme vystoupily na
soutěži a vyhrály zlaté pásmo. A to tenkrát ani nebyly noty, všechno jsme dělaly z nahrávky.
Texty jsme si hledaly v časopisech. A to mě nakoplo a říkala jsem si, že bych to zkusila.
Jak probíhalo předávání Puellae cantantes do Romanovi péče?
Když Roman dostudoval, dávala jsem mu víc a víc prostoru. Už jsem se nebála, že by to
nezvládl. A v roce 2012 jsem to zabalila úplně. Cítila jsem, že už holkám nemám co předat.
Bylo to třeba. Když to sbormistr nedokáže udělat včas, vždy to špatně skončí, viz Hlásek. Paní
Vávrová dlouho nechtěla odejít a na tom to, myslím, taky ztroskotalo. Takový sbor je pak
odepsaný.
Jak vnímáte vývoj v kultuře města Litoměřic od dob minulých?
Něco se zlepšilo, něco se podporuje víc, než se podporovalo dřív…bohužel mi ale přijde, že je
kultura v Litoměřicích dost komerční a je to způsobené třeba vedením střediska domu kultury
a lidmi na vedoucích pozicích. Kolikrát mám vlastně pocit, že městu vadíme. Že jim překážíme,
že tu něco děláme jinak. Oni to vždycky nakonec podpoří, protože musí, ale není to: jé hurá,
máme tady sbory a oni nám tady tvoří opravdovou kulturu.
A z hlediska muzikantů?
Tam to jde dopředu hodně. Vytvářejí se nové a nové skupinky mladých lidí, co zpívají a tvoří.
Z mladých lidí mám radost, vidím, že to není ztracené. Že se tu něco děje. Jak jsou tito umělci
podporovaní, to už je druhá otázka. Často se musí podporovat sami. Ale vidím, že hudebníci tu
táhnou za jeden provaz. Lidi, co chtějí dělat muziku, se dokážou spojit. Což potvrzují i
festivalové sbory, do kterých se zapojují snad všichni muzikanti ve městě.
V Litoměřicích je velká rodová tradice, sborový zpěváci často předávají „žezlo“ svým
příbuzným, lákají další rodinné členy ke zpívání. Jaké to nese benefity?
Má to skvělý efekt, jelikož rodiče dříve moc nechápali, co na tom děti bere, a proč by to měli
podporovat. Pak vznikli Singing Friends a pohled dospěláků se úplně změnil.
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Jaké je vést sbor Barvičky a Pampelišky?
Hrozně mě to baví, tahle práce s těma mrňatama. V září vždy dostanu novou skupinu. Děti,
které sotva zpívají jednohlas. A v květnu, v červnu jsou schopné zazpívat dvojhlas, trojhlas. A
to je to, co je vidět. Výsledek práce. Je to úžasné. A je to už příprava do hlavního sboru, na
rozdíl od menších přípravek.
Jak vybíráte repertoár?
Máme nějaký stabilní repertoár. Některé skladby zůstávají, protože se osvědčily. Něco se na
nich holčičky naučily, takže je opakujeme. Některé každý rok, jiné ob rok. V tomhle věku je
důležité se na to dívat tak, aby se holky naučily do budoucích let co nejvíce. Jinak lovím
v různých vodách a neustále hledám nové skladbičky. Taky aby se hodily i na soutěž.“
Pozorujete na dětech nových generací nějaký rozdíl?
Dnes je práce s dětmi těžší, jsou vychovávané jinak, v jiné společnosti. My jim musíme stačit
a musíme je trochu korigovat. Dřív děti přišly a seděly v pozoru. Dnes už tomu tak není, děti
nemají takovou bázeň ani zábrany, všude lezou a vřískají. Jinak jsou pořád stejné, jen už učitel,
sbormistr není taková autorita. Proto taky děláme taneční písničky a hodně si hrajeme. A taky
je pro ně snazší ze sboru odejít. Mamí, už mě to nebaví – a už je pryč. To by se dřív nestalo.
Dnes je to dost rozvolněné a je to i širokou nabídkou. Děti mají spoustu možností, jak využijí
svůj volný čas. Člověk si je nemůže uzurpovat pro sebe.
Jak držíte krok s vývojem?
Neustále se sebevzdělávám. Při práci s lidmi to ani jinak nejde. To je nutnost, podívat se, kde
je co aktuálního. Každá skupina dětí je jiná, takže člověk nesmí zatvrdnout. Nemůže použít to,
co bylo kdysi. To by nešlo. Musí si najít nové způsoby.
Sborové zpívání se Vás drží doteď. Co Vás na něm tolik baví, že jste ho za ta léta
neopustila?
Sbor je pro mě jako brambůrky. Nikdy nedosáhnu na dno. Pořád mlsám a mlsám a nemůžu
přestat. To je návykové. Když jsem začínala zpívat, moc mi to nešlo, nebyla jsem vyzpívaná.
Já se do fakultního sboru vyloženě vecpala. A od té doby musím pořád zpívat. Je to o tom
nadšení. Člověk tomu dává svůj život, svůj čas. Nečeká, že by za to něco dostal. Dělá to jenom
proto, že z toho má radost. A taky proto, že se pořád můžu zlepšit. Tady je vždycky šance, že
ještě člověk poroste.
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3. Alexandra Pallasová, sbormistryně Modrásků, členka sborů Syrinx a Singing
Friends, hlasová poradkyně Puellae cantantes
Co Tě přivedlo k práci se sborem Pullae Cantantes a jeho přípravnými sbory?
Na gymnáziu jsem začala pracovat s přípravkami Hlásku jako korepetitorka. Byla jsem vyspělá
sboračka. Ale už tenkrát bylo cítit, že se něco děje, začalo se to nějak rozpadat. Napůl to tenkrát
s paní Vávrovou dělal pan Škarda a taky Vašek Hanč. Střídali se sbormistři, vždy to pak vedla
s někým napůl. A to nemůže dělat dobrotu. Dva způsoby vedení u jednoho tělesa nefungují. A
potom jsem chtěla přestat, tak jsem řekla, že se musím učit na maturitu a odešla jsem. V tu dobu
jsem potkala Romana, vyjela s Puellami na soustředění a tam jsem dostala od Jindřišky
Bohatové nabídku, ať jim pomůžu. Tak tím to začalo.
Jaké vzpomínky si neseš z Hlásku?
Byla to pro mě vášeň, moc mě to bavilo. Byla jsem chytlavé dítě, které vždycky všechno
přehánělo. Všechno jsem vždycky hltala.
Připravuješ dívky pro přechod do hlavního sboru, vedeš druhou nejmenší přípravku. Je
to velký závazek?
Beru to jako výzvu. Momentálně v Puellkách stoupá úroveň, zpívají se těžší skladby. Takže
jsme v Modráscích musely trochu přitlačit. Což samozřejmě vede k tomu, že síto je větší. Ne
každému to vyhovuje, tenhle náročnější styl práce, ale letos třeba nikdo neodchází.
S Puellae Cantantes spolupracuješ několik let. Máš pocit, že jejich křivka stoupá neustále
nahoru, nebo je to jako na houpačce?
Když jsem začínala, přišla jsem do zrovna velmi úspěšného sboru. Pak přišel velký propad,
holek bylo dvanáct. Budovaly jsme od znova. Teď je holek čtyřicet. A člověk zkouší, co se dá
ještě zlepšit. Neustále jsme na cestě. Ale určitě se to stabilizovalo a šlo nahoru.
Jak se pracuje s Modrásky a jak se Sedmikráskami?
Modrásci mě moc baví. S dětmi v tomto věku se pracuje dobře, už toho spoustu umí, jsou
šikovné a poslouchají. Hrozně se snaží, jsou ctižádostivé. Kdežto prvňáci…to je mnohem horší,
pracovat s takhle malými dětmi. Učím je téměř všechno od nuly. Vzhledem k věku nejsou
schopné udržet pozornost, jsou roztěkané a většina jich ze sboru po roce stejně odejde.
Jednohlasy člověka taky příliš nenaplňují. Takže to mě spíš udolává.
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Jak vybíráš repertoár pro své sbory?
Částečně jedu ze zkušeností, protože vím, co na děti funguje, co se uplatní na soutěžích. Takže
to ob dva roky opakuji. A jinak různě, někde něco zaslechnu na soutěži, dost často náhodou na
internetu.
Co Tě nejvíc inspiruje v práci sbormistryně?
Můj manžel (smích).
Jak moc Ti zasahuje sbor do života?
Hodně. Vše se podřizuje sboru.
Jak se sebevzděláváš v oboru?
Dříve, když jsme ještě neměli děti, jsme dost jezdili na sborové semináře a workshopy. Teď mi
jako sbormistryni hodně dává to, že jezdíme na soutěže s různými sbory. Snažím se tam
„okoukávat“, co dělají ostatní. Nedávno jsme byli na soutěži s dětmi. Tam mi dal hrozně moc
rozhovor s porotou. Takže různě podle toho, co se zrovna děje. Teď mi hodně pomáhají
sboristky, které vyšly ze sboru a dělají zpěv na konzervatoři.
Baví Tě více se sbory zpívat nebo sbory vést?
Když jsem někde s Modrásky, je to krásné, zároveň ale děsně vyčerpávající. Táhneš partu lidí
nějakým směrem, vydáváš energii. Když někde zpívám, tak si tím zarelaxuju. Navíc je tam
souznění s lidmi, kteří dělají to stejné. A práce s Puellami, to mě naplňuje spíše pasivní radostí.
Koukám a sleduju, jak holky „rostou“. Tolik energie neinvestuji. Každá z těchto aktivit je jiný
druh radosti. Nemůžu si vybrat, která je nejlepší. Někdy si užívám víc tohle, potom zase tamto.
Jak moc rozdílné jsou sbory Singing Friends a Syrinx?
V Syrinxu jsme k sobě hodně kritiční. Pořád vymýšlíme něco nového. Jak bychom mohli zpívat
líp, jak bychom se mohli posunout a kolikrát se nemůžeme dohodnout. A to je někdy svazující.
Na Singing Friends se lidi rádi schází jako parta lidí, neřeší to až tolik, nechávají se vést. Je to
jednodušší zpívání. Nekonfliktní.
Jak vnímáš sbory v Litoměřicích a sbory v ČR obecně?
Mám pocit (obecně z ČR), že máme málo zkušeností po muzikantské stránce. Pyšníme se
velkou sborovou tradicí, ale je to takové to masové zpívání. Spoustu toho ještě přetrvává, možná
i včetně Litoměřic.“
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„Baví mě koukat na sbor, který na podiu tvoří. Je hrozně vidět, když sbormistr svůj sbor do
ničeho netlačí, spíš se snaží, aby zpěváci přišli sami na to, jak mají se skladbou pracovat. Aby
se učili zpívat tak, že tvoří. A to je další věc, která českým sborům chybí. Dívám se na výborné
sboristy, kteří jen tak odzpívávají písničky na podiu. Moc hezky, krásným zvukem třeba. Ale
netvoří. A to je strašná nuda. Vždycky když vyjedu za hranice, tak vidím, že v tomhle jsme
oproti světu dost pozadu. Třeba sbory ve velké Británii zpívají muzikálně přirozeně. Není to
recitování a deklamování not. Je to tvoření. A to je to, co mi u nás chybí.

4. Anička Suchá, členka Puellae cantantes
Jak Tě obohacuje sborový zpěv v běžném životě?
Sbor mi dal hudební vzdělání, kterému by se mi jinak nedostalo. A taky jsem si mnohem jistější
i v běžném životě, třeba když zpívám s kamarády u táboráku, nemám problém tvořit druhé
hlasy, hraju si s vokály.
Našla sis ve sboru kamarádky?
Určitě, sbor mě naučil i tomu, že nemám problém se bavit jak se staršími, tak s mladšími
holkami.
Jaký máš vztah ke sbormistrovi Romanu Pallasovi? Vycházíš s ním v pohodě?
To vycházíme všechny, máme k panu učiteli samozřejmě respekt. Dnes už mi to přijde jako
taková rodinka, ve sboru spolu hezky fungujeme a dokážeme se vzájemně na čemkoliv
domluvit.
Co Tě na zpívání nejvíc baví?
Můj vlastní hlasový vývoj. Dřív jsem zpívala v sopránových polohách a teď, když mám hlas
usazený, zpívám alt a to mě baví víc. Ráda se v tom zlepšuju a zkouším, jaké hloubky ještě
zvládnu zazpívat.
Uvažovala jsi někdy nad tím, že ze sboru odejdeš?
Někdy v osmé třídě jsem přemýšlela nad odchodem, sbor mi zabíral spoustu času, ale nakonec
mi to přišlo líto, tenkrát hlavně kvůli cestování. Kamkoliv jsem se v životě podívala, bylo to
vždy v rámci zájezdu se sborem.
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Krom toho, že Ti sbor dává, máš pocit, že i bere?
Zabírá to hodně času, ale jinak mě to jen obohacuje. Dokonce začala zpívat i moje mamka a
obě nás to moc baví. Kdykoliv někde zpíváme, je z toho hezká akce a můžu kohokoliv pozvat,
seznámit se a tak.
Neseš si ze sboru nějaké trauma či trapný zážitek?
To ani ne. Možná ze začátku, než jsem si zvykla vystupovat před lidmi, jsem měla velkou trému.
Dnes už se na koncerty těším a moc si vystupování se sborem užívám.

5. Johana Petrovičová, členka vokálního souboru Daisies a dívčího sboru Puellae
cantantes
Jaký je rozdíl mezi zpíváním v Daisies a zpíváním v Puellae cantantes?
Zpívání v Daisies mi přijde paradoxně jednodušší. Sice je nás jen pět, ale všechny jsme sólistky
a jdeme do toho vždy naplno. Kdežto v Puellách jsou holky, co třeba neumí své party, nebo
vyčnívají, a pak se tím celkový dojem dost pokazí, zvuk je takový chlupatý. V pěti se snáze
docílí jednoty zvuku.
Když zpíváš v Daisies, vycházíš spíš ze zkušeností ze sólového či sborového zpěvu?
Asi oboje. Na sólový zpěv jsem původně začala chodit kvůli trémě ve sboru. Ta mi díky
sólovému zpěvu odpadla a ve sboru jsem toho mohla krásně využít. V Daisies se to hezky
propojí.
Co Tě baví víc, Daisies nebo Puellae cantantes?
Baví mě oboje, rozdíly nedělám. V Daisies je akorát problém, že to každá cítíme trochu jinak.
Teď jsme šly dost nahoru a přemýšlely nad tím, že bychom se tím začaly zabývat na
profesionální úrovni, ale jedna z nás s tím nesouhlasí, takže stagnujeme.
Věnuješ se zpívání i o prázdninách, kdy zkoušky nejsou?
S maminkou pravidelně zpíváme ve festivalovém sboru. Jinak mi o prázdninách sborové
zkoušky hrozně chybí. Zpívám si pořád doma a nemůžu se dočkat, až se zase v září sejdeme.
Na konci roku už býváme všichni dost unavení, ale když se pak sejdeme po těch dvou měsících
znovu, je veškerá energie zpět a je to hrozně krásný.
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Máš pocit, že se Ti Tvůj osobní život propojuje se sborem, nebo to jsou dvě oddělené
jednotky?
Určitě propojuje, moje nejlepší kamarádka je sboristka a muzikantka. Většina mého okolí je
součástí jedné velké muzikantské rodiny. Já vlastně žiju sborem. Není to jen kroužek, je to
srdeční záležitost.
Jak se ke sboru staví Tvoji vrstevníci a kamarádi, co s muzikou nemají co do činění?
Já nemám příliš široký okruh přátel, ale moji blízcí mě podporují v tom, co dělám. Nikdo z nich
to neodsuzuje, naopak to všichni obdivují.
Příští rok Tě čeká maturita a pak další studium. Plánuješ se hudbě věnovat i na vysoké
škole?
Chtěla bych se dostat na konzervatoř obor klasický zpěv. Ve sboru bych ráda zůstala co nejdéle,
pokud mi to čas dovolí.

6. Petr Dvořák, člen Singing Friends
Co Vás přivedlo ke zpívání?
Jednak to, že v dívčím sboru zpívala moje dcera a já si to chtěl zkusit taky. Za druhé moje žena,
která v Singing Friends začala ještě přede mnou a zlákala mě, ať se přijdu podívat – a já už
zůstal.
Co Vám zpívání ve sboru přináší?
Je to perfektní relaxace. Když sportuji, tak stále nad věcmi přemýšlím. Sbor jsou dvě hodiny
úplně prázdné hlavy. Navíc od té doby, co zpívám ve sboru, si troufnu třeba zazpívat i někde
s kamarády.
Jaká panuje na zkouškách atmosféra?
Většinou přívětivá. Někdy jsou zkoušky příliš rozvláčné, sbormistr se hodně hrabe v detailech.
Když se zkoušky ujme Jindřiška Bohatová, práce utíká o něco rychleji.
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Sbor Singing Friends často vyráží na zájezdy. Je těžké se domluvit s tolika dospěláky
najednou?
Těžké to je, taky nikdy nejedeme všichni. Ale myslím, že je to čím dál lepší. Teď už se tak
nějak vyselektovali Ti, co chtějí opravdu zpívat a jít do toho, a tím pádem nás jezdí většina.
Mezi Vámi a sbormistrem Romanem Pallasem je minimální věkový rozdíl. Vnímáte jej
spíše jako sbormistra nebo jako kamaráda?
Spíš jako sbormistra. Není čas přejít do přátelských vazeb, sbormistr přijde, zazpívá s námi a
pak zase hned odchází, i když my jdeme na pivo. Má toho hodně.
Změnilo se něco ve Vašem vnímání kultury města od té doby, co zpíváte ve sboru?
Obecně kultury ne, ale víc sleduju sbory. Chodím na koncerty Syrinxu, Puellae Cantantes, apod.
Určitě to mě zajímá víc než předtím. Každopádně myslím, že kultura v Litoměřicích je na tom
dobře. Stále se koná spousta koncertů, divadelních představení a všeho možného. My jsme
bydleli v Děčíně a v Ústí nad Labem a tam to rozhodně na takové úrovni nebylo.

7. Ondřej Novotný, člen sborů Syrinx, Spektrum (Praha) a Všelijak (Praha)
Co Tě přivedlo ke sborovému zpívání?
Nastoupil jsem na ZŠ Boženy Němcové, která byla hudebně zaměřená. Každé dítě prošlo
jakýmsi zkoušením, kde ho testovali z intonace a hudebnosti. Já z toho vylezl dobře, takže mě
zařadili do sboru. A taky mi hrálo do karet to, že jsem měl staršího bráchu, který patřil mezi
zakládající členy Pánů kluků.
V Pánech klucích jsi zpíval pouze tři roky. Čím to bylo, že jsi ve sboru nevydržel déle?
Ve třinácti jsem si procházel si bouřlivým obdobím puberty, končil jsem se všemi kroužky.
Některé byly moc daleko, tak se mi tam nechtělo. Ale tady byl hlavní důvod nenápaditost
repertoáru a taková…nuda…nevím. Nebavilo mě to.
Zpíváš ve třech sborech najednou. Není to moc? Jaký máš pro to důvod?
Asi před šesti lety jsem přemýšlel nad tím, čemu v životě dát víc času, co mi jde a co ne. A
došel jsem k závěru, že se sborovému zpívání věnuji už takovou dobu, že by to chtělo v tom
pokračovat. Zpíval jsem v Syrinxu a chtěl jsem zkušeností v jiných sborech zjistit, jestli jsme
opravdu tak dobří, jak si myslím. Tak jsem se v roce 2014 přihlásil do Spektra. Trochu i ze
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vzdoru, zrovna jsem si procházel jakousi vnitřní krizí…která až tolik nesouvisela se sbory. Ale
jsem rád, že jsem to ustál a výsledkem té krize byl další sbor. Taky jsem chtěl poznat nový
způsob práce, nové tváře, novou hudbu, nové publikum. Byl jsem zvědavý. A Všelijak před půl
rokem...to bylo něco podobného. Vždycky když mám nějakou krizi, přidám si další sbor
(smích). Ale čtvrtý už asi nezvládnu. Každopádně ke Všelijaku mě táhlo to, že jsem chtěl
diversifikovat repertoár. Chyběl mi nenáročný popík. A taky mě lákala věková struktura a
provázanost s pražskou sborovou (spíše vokální - pozn. red.) scénou, která v posledních letech
zažívá obrovský boom. Takže jsem se chtěl infiltrovat. Přijde mi škoda, že Syrinx lidi moc
neznají. Proto jsem se přidal do Všelijaku. Abych trochu rozšířil obzory a dostal Syrinx do
povědomí, což se mi daří.
V čem se Syrinx liší od dvou pražských sborů?
Je unikátní svým obrovským záběrem. Také vedením – na jednu stranu odborným, na druhou
stranu volným a nenásilným. Taková zvláštní kombinace, která dlouhodobě funguje. Akorát
krátkodobě člověk může nabýt pocitu, že nepracujeme. Pak dostáváme medaile a člověk si říká:
Kdybychom makali jako támhleti, tak kde bychom dneska byli! Ale to si právě nemyslím, že
tak je.
V Syrinxu jsi jediný bas, ve Spektru jste tři a ve Všelijaku je vás alespoň šest. Jaká role
Ti svědčí nejvíc?
Nejvíc mi svědčí, když jsem v basu sám. Nevím, jestli to třeba není jen z osobnostních důvodů
(smích). Ale basák je v kapelách vždycky jeden. Spodky musí ladit. Ve Všelijaku a ve Spektru
na sebe pořád ještě nejsme tolik napojení. Občas to neladí, občas kolísá rytmicky, občas
barevně. Hudebně si prostě myslím, že je lepší, když je bas jen jeden. V Syrinxu nám to ladí
nejlíp.
Ladí to v Syrinxu nejlíp i po stránce osobní?
Syrinx má to unikum, že jeho členy pojí dvacetileté, i víceleté vazby přátelské a rodinné.
Někteří se znají od základní školy nebo od miminka. To je obrovský přínos. Na druhou stranu
je znát věkový rozdíl mezi členy. Každý se ocitá v jiné životní situaci. Někdo rodí, někdo má
zkouškové, jiný náročnou práci nebo náročný důchod. Každý jsme zaneprázdněný jiným
způsobem a nikdy se to nesejde. Ve Spektru, tam se scházíme opravdu jen na sborové akce,
které jsou ovšem velmi často, takže jsme také sžití. Každopádně mimosborová pouta tam nejsou
téměř žádná. Kdežto ve Všelijaku se všichni známe tak deset let, jsme přibližně věkově stejně,
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po škole, ve stejné životní situaci a stejně zapálení. Dokážeme spolu blbnout jako puberťáci.
Což třeba v Syrinxu moc nejde. Ale i přesto je mi tam nejpříjemněji.
Máš zkušenosti s různými druhy sborového zpěvu – a capella, zpěvem popových skladeb
s klavírem, muzikálovým zpíváním s pohybem, velkým sborovým zpíváním majestátních
děl, alikvótním zpíváním a mohla bych pokračovat dál. Co Tě doposud nejvíc bavilo?
Nejlepší je to kombinovat. Každý ten druh zpívání rozvíjí jinou složku hudební teorie, což mě
fascinuje. Ty přesahy vidím, vnímám a cíleně za nimi jdu. Nemyslím si, že je to samospásné,
že to z člověka dělá lepšího hudebníka, když to takhle kombinuje všechno dohromady. Ale já
z toho dost těžím. Hezky se mi ty zkušenosti sčítají a můžu s tím pracovat a rozvíjet se dál.
Co Ti sborové zpívání přináší?
Deke Sharon, můj oblíbený a capella guru říká, že sborové zpívání učí člověka pocitu, že není
nejdůležitější. Že když bude přemýšlet jako jednotlivec, moc se zaobírat sám sebou, tak to nikdy
nebude ono. Že se musí naladit na tu skupinu, vyjednávat s lidmi, umět se prosadit a zároveň
umět dát prostor ostatním. Takže to mě sbor učí.

8. Václav Hanč, sbormistr Pánů kluků a mužského sboru Páni kluci
Co Vás ke sbormistrovství přivedlo?
Asi jako hodně lidí, absolventů Pedagogické fakultu Ústní nad Labem, pan profesor Tomáš
Fiala. To byl sbormistr Smíšeného sboru Pedagogické fakulty a řada jeho žáků má dnes svoje
sbory a nadále se tomu věnuje.
Chlapců, co by chtěli v ČR zpívat ve sborech, je málo. Jak lákáte nové členy?
Dříve jsme museli hodně hledat. V dnešní době tím, že už jsme sbor známý a zavedený, se nám
hlásí rodiče s dětmi sami.
Ve sborech, zejména chlapeckých, je častá věková propast mezi nejmladšími a nejstaršími
členy. Chybí prostřední generace, chlapci okolo 15-16 let. Čím si to vysvětlujete?
Obecně je to způsobené pubertou. Ta je prověří. Když překonají to období, tak už nám většinou
zůstanou. A někteří se třeba vrátí na střední škole. Ještě jsme dost limitovaní vysokými školami.
V Litoměřicích žádná není, tudíž když kluci odchází na vysokou, bývá velký úbytek členů. A
dalším limitujícím faktorem u kluků jsou sportovní koníčky, které často dostávají přednost.
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Dá se předem poznat, jaké dítě ve sboru zůstane a jaké pravděpodobně nevydrží?
Nedá, to je zbožné přání. Poznat se dá jen talent.
Jaké Vaše kroky v minulosti zásadně ovlivnily vývoj sboru?
Když jsem přišel na to, že sbor musím vést jako smíšený. To znamená mít tam mužskou sekci.
Nejde dělat chlapecký sbor jen jako dívčí, soprány a alty. Dalším důležitým bodem bylo
zavedení systematické hlasové výchovy. A do třetice, když jsme se začali účastnit
mezinárodních soutěží a získávat úspěchy a inspiraci.
Jaké máte důvody pro každoroční výjezdy do zahraničí?
Především motivační. Všechno se pne k jednomu cíli, je to vyvrcholení práce. A taky jsou velké
fanouškovské ohlasy.
Jaký je rozdíl v práci s mužským sborem Páni kluci a sborem Páni kluci?
Diametrální. Práce s mužským sborem je mnohem jednodušší.
V minulosti jste si zkusil i práci se smíšenými sbory, třeba ve smíšeném komorním sboru
Arcanum nebo v dětském sboru Zvonky a Hlásek. Jaký je rozdíl v přístupu chlapců a
dívek ve sborech?
Dívky jsou o mnoho, mnoho klidnější a poslušnější. Také vytrvalejší. Kluci jsou zase hravější,
snáz se nadchnou. Mají více energie teď a tady.
Jak vnímáte sborovou kulturu ve městě?
Myslím, že jsme opravdu výjimeční. Na pětadvacetitisícovém městě tolik sborů, to je naprosto
unikátní. Ale ne vždy je to bráno v potaz. Dle mého názoru by si kultura v Litoměřicích
zasloužila větší finanční podporu. Má ji slušnou, minimálně Puellae cantantes a Páni kluci jsou
na tom relativně dobře. Ale mohlo by to být lepší.
Co Vás na práci sbormistra nejvíce naplňuje?
Baví mě tvořit hudbu a být v kolektivu mladých lidí, kteří společně něco vytváří. I ta příprava,
kdy vybírám noty a představuji si, jak to kluci budou zpívat. A pak samotná realizace. A když
se to ještě povede, to je krásný pocit.

15

9. Vojtěch Vodička, člen Pánů kluků a mužského sboru Páni kluci
Ve sboru zpíváš od 6 let, bylo to dobrovolné rozhodnutí?
To si nepamatuju, ale asi to nebylo něco, čemu bych se bránil. Vliv rodiny – bratra a matky –
hrál určitě roli. V tomhle věku nedělá všechna rozhodnutí člověk sám.
Začalo Tě to bavit hned?
Bavilo mě to od začátku. Velká část mojí třídy chodila se mnou, protože jsme byli
specializovaní na hudebku. Takže to byla záležitost kolektivu a propojení v rámci třídy, mělo
to přesah pro utvoření přátelských vazeb.
Poznáváš skrze sborové zpívání i dnes nové přátele?
Ne do takové míry. Ale pomáhá mi to ty vztahy utužovat. Když potkám lidi, co znám od vidění
ze sborů, je to dobré téma pro konverzaci.
Ve sboru patříš mezi nejstarší členy. Bereš to jako výhodu?
No…přináší to nějaké bonusy, ale ruku v ruce s tím více povinností. Je to úplně jiný zážitek
než být ve sboru mladý zpěvák. Dnes cítím větší svobodu, mám větší pravomoc při jednání
s autoritami, mám větší respekt mezi zodpovědnými osobami, mám svůj hlas, můžu něco
ovlivnit.
Jsi na vysoké škole v Praze, jak zvládáš dojíždění na zkoušky v Litoměřicích?
Je to těžší a těžší, i když se nám náš sbormistr snaží vyjít vstříc. Přeci jen se nehodí vždy jezdit
domů…je to souboj mezi studentským životem a nějakou zodpovědností vůči celému sboru.
Jaký je rozdíl mezi zpívání v mužském komorním sboru a ve sboru Páni kluci?
Ve sboru Concentus Ludibundus je člověk svobodnější, může ovlivnit výslednou podobu
vystoupení. Také vztahy jsou vřelejší, přátelštější. Je to uzavřenější prostředí a hlas každého
člena má nějakou váhu, na rozdíl od velkého sboru Páni kluci. Skladby v komorním sboru
vybírá sbormistr, ale dále se o nich bavíme, konzultujeme…a často zasahujeme do děje
vystoupení, do provedení skladby. A to mě asi i baví víc. V Pánech klucích mají starší členi i
výchovnou roli a s tím přichází i zodpovědnost. Člověk nemá takovou volnost.
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Jak vypadají zkoušky Pánů kluků?
Jak člověk dospívá, tak se jeho pohled na věc v tomto mění, takže nevím, jestli budu úplně
objektivní. Každopádně si poslední dobou všímám víc a víc toho, že jsou kluci na zkouškách
hodně rozjívení, často se musí uklidňovat. To mě štve, protože můj čas je cenný a vadí mi, že
se tím na zkouškách tolik zdržujeme. Přijde mi to i tak, že nekázeň mladších často přispívá
k odchodu starších. Ti z toho nemají dobrý pocit a vadí jim, že se celá zkouška vyplýtvá na to,
aby se mladší členi uklidnili. Občas je to opravdu náročné. Ale ta situace se mění podle toho,
jací chlapci zrovna ve sboru jsou. Někdy je to lepší, jindy horší.
Máš krátkodobé zkušenosti i z jiných sborů, zpíval jsi například i pod vedením Romana
Pallase ve festivalovém sboru. Jaký je rozdíl mezi sbormistrem Pánů kluků Václavem
Hančem a Romanem?
Nevím, jestli jsem schopný to posoudit, protože ve festivalovém sboru je hodně lidí a kontakt
se sbormistrem je tudíž menší. Romanův přístup je možná o malinko profesionálnější,
pravděpodobně díky jeho uměleckému vzdělání. Vašek Hanč je především pedagog.
Každopádně jsem neměl možnost to detailněji zkoumat.
Festivalový sbor je sbor smíšený a ty po celý svůj život navštěvuješ sbory chlapecké.
Všimnul sis nějakého výraznějšího rozdílu v tom, jak práce fungovala?
Mám dobré vzpomínky, velmi mě to bavilo. Fungování sboru bylo jiné, vzhledem k jeho
velikosti a složení, samozřejmě. Například bylo vidět, jak se členové souboru nebojí projevit
svůj názor nahlas. A také z nich sálalo větší nadšení. Všichni jsme tam byli dobrovolně a užívali
si to. Kdežto v Pánech klucích je někdy vidět, že je to pro některé povinnost. Především u členů,
kteří si procházejí pubertou, pozoruji určitou nelibost. Některé členy tam drží rodiče, kdežto ve
festivalovém sboru byli všichni sami za sebe, protože chtěli.
Do sboru Páni kluci a jeho přípravek chodíš od 6 let. Co všechno se za ta léta změnilo?
Určitě se sbor nějakým způsobem zlepšil na své profesionální cestě. Na druhou stranu cítím
fluktuaci mezi výsledky a úrovní profesionality, která kolísá tím, jak přicházejí a odcházejí
členové. Dlouhodobě je určitá tenze v mužském sboru, je vyvíjen tlak na to, abychom
neodcházeli, protože generace po nás jsou početně slabší, a je mezi námi velká propast. Přijde
mi, že přechod mezi mladším a starším sborem již není tak plynulý. Složení se tolik
neobměňuje, naopak stagnuje. Lidi buď odchází velmi brzy nebo zůstávají velmi dlouho. Nic
mezi tím.
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S Pány kluky jezdíte často do zahraničí. Jakou s tím máš zkušenost?
Je to obří zážitek. Jak to cestování samo o sobě, tak i ta možnost vidět sborovou kulturu jinde
ve světě. Je krásné pozorovat rozdíly ve sborovém zpívání mezi jednotlivými zeměmi. Taky
má člověk porovnání a může si říct, že tohle by třeba rád zkusit taky. Zpěvák si může „sáhnout“
na svou vlastní ideální představu o svém sboru. A to je hrozně motivující. Ale to může člověk
vypozorovat i na festivalech, nemusí to být sborové soutěže. Ty festivaly jsou právě lepší v tom,
že není takový tlak, nemusí se zpívat tak náročné skladby. Je to celé pohodovější.
Inspirují Tě i sbory v Litoměřicích?
Ano, ale jen do určité míry. Jednak jsou Páni kluci jediný mužský pěvecký sbor ve městě, takže
se to úplně srovnávat nedá. Je to spíš pohled zvenčí. A taky nemám až tolik času zkoumat
tamější sborovou kulturu. Když někde zpíváme společně s jiným sborem, tak náš se zrovna
rozezpívává nebo zkouší, takže toho člověk moc nevidí. Musí vyvinout vlastní aktivitu a jít se
podívat na koncert. To se mi poštěstí jen jednou za čas.
Přenáší se Ti zkušenosti ze sborového zpěvu do běžného života?
Sborové zpívání je něco, čím lidi zaujmu. Podle čeho si mě zapamatují. Takže mám často
zjednodušené seznamování. Také to odbourává bariéry ve zpěvu mimo sbor, člověk je
sebevědomější ve zpívání před lidmi obecně. Určitě mi to pomohlo v hudebním přednesu.
Jsi jeden z mnoha litoměřických zpěváků, jejichž nejbližší příbuzní také navštěvují sbory
a zajímají se o sborové dění. Tvoje maminka dělá Pánům klukům manažerku, bratr
dlouhá léta taky zpíval ve sboru. Jak to vnímáš?
V pubertě mě to možná štvalo. Teď jsem za to rád. Člověk má větší přehled a může lépe
zasahovat do sborového dění.

10. Bára Maligová, sbormistryně Bobulek a přípravných oddělení Kocouři a Kluci
Vedeš školní sbor, který funguje pár let, a pak přípravky, které za sebou mají dvacetiletou
historii. V čem se ta práce liší?
To je velký rozdíl. Bobulky jsou školní kroužek, zpíváme pro radost, ne pro výsledky. Páni
kluci jsou prestižní sbor, takže se to na té práci projeví. Kluci už jsou vedení, vědí, jak to chodí.
Jsou zvyklí vystupovat, na rozdíl od Bobulek, ty mají strašnou trému. Pro kluky je vše jen další

18

vystoupení. Ale práce s kluky se nedá srovnat s ničím, to je hrozně specifické. Hodně náročné.
Člověk na to musí být připravený. A tak k tomu přistupovat, že je to jiné.
Jiné? Jak konkrétně?
Kluci jsou velmi nepozorní, je náročné je zaujmout, udržet si jejich pozornost. Je těžké je
motivovat. Nejsou příliš uvědomělí. Je to práce na dlouhé lokte.
Máš volnou ruku? Nemluví Ti do toho táta?
Ano, naprosto volnou. To si vedu sama. A s tátou – to je přesně naopak. Spíš já si přijdu pro
radu. Je mi velkým vzorem, následuju ho. Málokdo mi mohl dát víc než on.
Teď z jiného soudku. Jaké bylo studium sbormistrovství na UJEP?
Pro mě to bylo všechno jednoduché. Vždycky jsem se v tom prostředí pohybovala. Jako malá
chodila tátovi na zkoušky. Všechno jsem viděla, odkoukala. Nic jsem se nemusela učit, bylo to
pro mě přirozené. Osobnosti na univerzitě mě jen doformovaly. Táta mě paradoxně nikdy nic
neučil, nijak mi neradil, nevedl mě. Všechno jsem to pochytila sama.
Kde se ve sbormistrovské profesy inspiruješ?
Snažím se hodně jezdit na okolní koncerty. Hodně jezdím do Ústí za svými spolužáky
z univerzity, kteří mají své sbory. To mi dává nejvíc. Vzájemně si poradíme, vyměníme
repertoár a tak.
Co Tě na sbormistrovství baví?
Ten přístup dětí, co ke mně chodí do Bobulek, je krásný. To jsou děti, co si to zvolily, co chtějí
přijít. Místo toho, aby venku běhaly na hřišti, jdou si zazpívat a dávají najevo, že je to baví.
Hrozně mě to nabíjí. A s klukama mě to taky baví. Je to výjimečná práce. Chlapeckých sborů
je v republice opravdu málo, je hrozně těžké je vést. Takže si toho vážím, je to rarita.

11. Jakub Kacar, sbormistr Appendixu a SamoHlásku
V Litoměřicích jsi toho dělal spoustu. Zpíval v Pánech klucích, v Syrinxu. Tato tělesa si
ale opustil a vydal se jinou cestou. Jaké jsi pro to měl důvody?
Tak z Pánů kluků jsem prostě vyrostl. Chodil jsem tam na základce a pak jsem šel na střední
dělat raději atletiku. V Syrinxu to bylo z časových důvodů. A vždycky mě štvalo, že se tam
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většina zkoušky prokecá a že všichni choděj pozdě. A všechno se strašně řešilo, nikdy tam
nebyla moc pohoda v tomhle. Jinak mě to bavilo.
Teď sbormistruješ dva sbory, vokální skupinu Appendix a dětský sbor SamoHlásek. Vidíš
svoji budoucnost jako sbormistr? Chceš se tím živit?
Rozhodně ne. Tím se nedá živit. To je úchylka (smích).
S dětmi mě to baví, ale nevím, jak dlouho ještě bude. Děti jsou vděčný a je s nimi neskutečná
legrace. Jsou živí a já je nechávám bejt živí.
Co Tě baví víc, Appendix nebo Samohlásek?
To se nedá srovnat. Jak kdy, v jakém období. V dětském sboru to je hlavně kultivace hlasivek,
kdežto v Appendixu to je zábava. Já bych tam vlastně nemusel bejt.
Všechny z Appendixu dlouho znáš, jsou to Tvoji kamarádi. Umíš se postavit do role
sbormistra?
Je to spíše přátelství. Už jsem několikrát říkal, že to nejde, že ve sboru nemůže být demokracie.
Ale bohužel tam stále je a toho už jsem nezbavím (smích). Taky jsem pracoval s profesionály a
zjistil, že s lidmi z Appendixu se mi pracuje daleko líp. Oni mi spolknou všechno. Kolegové
hudebkáři do toho furt kecaj. Je lepší pracovat s těmi, co tolik nevědí.
Co si od Appendixu slibuješ?
Já to vedu jen s tím cílem pobavit publikum. Chceme bavit lidi, dělat zábavné úpravy a cestovat
po České republice. Ale ne do zahraničí. Naše vystoupení jsou postavená na českém jazyku,
takže by to ani nešlo.
V Appendixu upravuješ písně zpěvákům na míru. Co Tě to stojí?
Strašnou hromadu volného času. To si člověk nedokáže představit. Já si kdysi myslel, že prostě
vezmu písničky, co najdu na internetu, a to začneme zpívat. Jenže pak člověk zjistí, že nemá
soprán, co by to zazpíval. A že nemáš bas. A že ti to tenor nevyzpívá. Tak jsem začal upravovat
písně. A to je to, co zabere strašně moc času.
Pracuju s tím, co mám. Nemám tenor, nemám pořádný bas. Nemám pořádný soprán. A vlastně
nemám ani pořádný alt. Všichni jsme tak jako napůl a zpíváme, co je potřeba.
Skladbu jsi nestudoval. To jsi se naučil sám na koleni upravovat písně?
Přesně tak. Upravuju v Sibeliu, ono mi to hraje. A od té doby, co jsem byl na vysoké a naučil
se harmonii, tak to jde lépe a jednodušeji.
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Je Appendix otevřený sbor?
Potřebovali bychom soprán, ale každý nový člověk výrazně změní barvu zvuku a než se naladí
ke zbytku sboru, tak to hrozně trvá...musel by být šikovný a chodit pravidelně na zkoušky...a
taky být podobné mentality (smích).
Říkáš, že je Appendix barevně specifický. V čem to tkví?
Všechny holky, co k nám přišly, chodily do Puellae cantantes. A tam se člověk snaží, aby to
byla jedna velká masa. Jedna velká sborová koule. Aby nikdo nevyčníval. Což je správně, ve
velkém sboru. Ale pro lidi, co chtějí zpívat sólově, je to nepoužitelné. Stejně tak u vokálních
skupin, kde mají zpěváci sólové party. Tam všichni jedou sami za sebe. Takže my se snažíme
tohle sborové zpívání odstranit. Už se to docela daří, myslím.
Je něco na litoměřických sborech, co Tě štve?
Trochu mi vadí práce s některými přípravkami v Pánech klucích. Děti zpívají moc hluboko.
Takhle se nikdy nevychová pořádný soprán ani alt. Ale to je odraz sbormistra. Jsou dané polohy,
ve kterých děti nemají zpívat. A když tak zpívá sbormistr, tak to děti okopírují. A protože to
není pro ně přirozené, tak tlačí. A protože tlačí, tak to je intonačně nepřesné. To je všechno se
vším.

12. Klára Kacarová, členka vokální skupiny Appendix
Jak jsi se dostala k Appendixu?
V té době, kdy Appendix začínal, v něm zpívala moje kamarádka. Hrozně se mi líbilo, když
vyprávěla o tom, jak sbor funguje jinak, než jsem byla zvyklá a sborů, ve kterých jsem zpívala
já. Dlouho mě to ke sboru táhlo, než jsem si řekla, že to prostě zkusím.
Než jsi se usadila v Appendixu, prošla sis dlouhým sborovým vývojem. Co Ti proces vzal
a dal?
Začínala jsem v dívčím sboru (Puellae Cantantes - pozn. red.) v dobách, kdy bylo žalostně
málo altů. Já jsem měla hlas vždy položený spíš níž, tím pádem jsem byla uvržena do druhého
altu, ve smíšeném komoráku (Syrinx – pozn. red.) do tenoru. To mi zabránilo v rozezpívání se,
hlas se přestal vyvíjet a můj rozsah se tím dost omezil. Až v Appendixu jsem dostala možnost
hlasově se posouvat dál.
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Co Tě na první pohled na Appendixu upoutalo?
Ta celková uvolněnost. Že tam nebyla skoro žádná disciplína. Já v té době zpívala v Syrinxu a
to mě dost nenaplňovalo. Syrinx je dobrý sbor, ale na mě moc upjatý. Appendix je něco úplně
jiného. Repertoár se vždy skládal hlavně z popu.
Je pro Appendix důležitější pěvecká kvalita nebo dobrá atmosféra ve sboru? Jaká složka
převažuje?
To nevím. Ale myslím, že kdybychom v Appendixu neměli tak silná pouta, tak bychom vůbec
nemohli fungovat. Na tom byl sbor založený a nějakou dobu fungoval jen na společných
přátelstvích a kvalita se vůbec neřešila. To přišlo až potom, co se sbor dostal na určitou úroveň,
na které stagnoval a najednou jsme si řekli: „Pojďme to dělat trochu kvalitněji.“ Teď se snažíme
o oboje.
Jak nahlíží Appendix na ostatní litoměřické sbory?
Navštěvujeme jejich koncerty a snažíme se je podporovat. Vlastně máme s Kubou (manžel a
sbormistr Appendixu – pozn. red.) přátele snad ve všech sborech. Rádi bychom přispěli k tomu,
aby mezi námi a sbory v Litoměřicích nebyla žádná rivalita.
Věnuješ se hudbě i mimo soubor?
Ano, učím hudební výchovu na druhém stupni. Ale kdybych nezpívala v Appendixu, tak si
myslím, že bych to povolání nikdy nedělala. Sbor mě hrozně posunul, jak po pěvecké stránce,
tak po myšlenkové. Získávám z něj velkou inspiraci k učení.
Jaký je Tvůj nejsilnější sborový zážitek?
Koncert ve městě Jevíčko na Moravě. Jeli jsme tam s tím nejlepším, co máme. Program
napěchovali vtipem jak slovním, tak hudebním. A ohlasy byly neuvěřitelné. Ti lidé měli
neskutečnou pozitivní energii a my jim to vraceli. Bylo to krásné.
Máš nějaký traumatizující zážitek, který sis odnesla ze sborového zpívání?
Na nic traumatizujícího si nevzpomínám, ale často bojuju s trémou. Někdy se mi na podium
vůbec nechce, klepou se mi kolena. Ale nakonec se to vždycky překonám, pomáhá mi v tom
dost i náš kolektiv.
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Jak bys zhodnotila kulturu města Litoměřice po hudební stránce?
Co se týká sborů, nemine měsíc, kdy by nebyl koncert nebo jiná událost se sborem spojená.
Stále se něco děje. Vychází to samozřejmě z toho, že je tu sborů tolik. Kultura ve městě je tím
dost podpořená.
Své koncerty často Appendix prokládá vtipnými průpovídkami, hrou, zapojuje publikum,
dobrovolníky atp. Jak takové šprýmy vznikají?
Vše vzniká přirozeným procesem na zkoušce, přičemž se zapojí všichni. Nejčastěji inspirace
přichází dvě, tři zkoušky před koncertem.
Je součástí vašeho vystoupení improvizace?
Diváku zvenčí to tak může připadat, ale naprostá většina toho, co děláme, je nacvičená.
Každopádně lidé pokaždé reagují na naše vtípky jinak, takže se samozřejmě musíme umět
přizpůsobit situaci. Největším šokem bývá, když diváci chtějí jako přídavek něco, co jsme
zpívali třeba před dvěma lety a od té doby to nezkoušeli.

13. Jana Chobotská, bývalá sbormistryně Hlásku a PSLU
Pohybujete se v muzikantském prostředí dlouho?
Co si pamatuji. Já jsem takové to dítě, vláčené svými rodiči po všech koncertech. Můj táta i
moje teta chodili do Hlásku. Jsem hláskovské dítě. Dospělí mě měli rádi, já se styděla a
vrstevnice mě nesnášely.
Jak jste se dostala ke sbormistrování Hlásku a jeho přípravných sborů?
Přišla nabídka od paní Vávrové, zda bych nechtěla vést přípravky. Tak jsem se šla podívat na
jednu hodinu přípravek. A to byl tak šílený zážitek, že jsem se zařekla, že já sbory dělat určitě
nebudu (smích). No a rok se s rokem sešel, nabídka stále trvala a mně se za tu dobu všechno
restartovalo. Začala jsem studovat hudebku sbormistrovství a vzala si na starost Berušky. Jen
se mi potom zdálo, že se ta moje práce paní Vávrové až tolik nezamlouvá.
Jaká nejhezčí vzpomínka Vás napadne na sbormistrování Hlásku?
Těch je spoustu. Třeba když jsme hráli v opeře Carmen. Ačkoliv to bylo opravdu náročné,
všichni jsme z toho měli velikou radost, hrozně se nám to líbilo. A pak taky, když jsem byla
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těhotná. To mě všichni obskakovali. Na PSLU mi nosili svačiny, holky v Hlásku mi se vším
pomohly, moc mě tenkrát podržely.
A k vedení PSLU jste se dostala jak?
To bylo, když pan Fiala oznámil, že končí, že už je starý a zkrátka už to dělat nechce. A tak
zpěváci z PSLU sháněli nového sbormistra. Já jsem se potkala náhodně v supermarketu
s jedním ze členů sboru. Dali jsme se do řeči a já jsem nadhodila, že jsem slyšela, že shánějí
sbormistra, ale že mě se ještě nezeptali. On na mě vykulil oči a řekl: „Ty bys to brala?“ A já
řekla: „Proč ne.“
PSLU ke konci hrozně zestárlo. Proč myslíte, že do sboru PSLU nepřicházel nikdo mladý?
To by muselo přijít několik lidí najednou, ale to se nestalo. Sám jeden mladý člověk by se tam
necítil dobře. To bylo takové prostředí.
Koho si ze sbormistrovských osobností na Litoměřicku nejvíc vážíte?
Pana Fialy. S ním jsem si vyzkoušela, jak to jde udělat všechno v pohodě. To je úžasný člověk,
kterého si moc vážím. Výborný muzikant se skvělým temperamentem, i ve vysokém věku
dokázal ze sboru vytáhnout maximum. A i když řekl, že už si před sbor nestoupne, vždycky si
na koncertě jednu, dvě skladby zadirigoval.
Zpět k Hlásku, respektive ke Komornímu sboru Litoměřického Hlásku. Tam se to
nepovedlo, sbor se rozpadl. Čím to bylo?
Holky měly pocit, že už všechno umí a přestaly na sobě makat. Bylo to okamžitě znát, ale nikdo
jim to nedokázal vysvětlit. A když jsem jim to řekla, tak se urazily a skončily.
Je něco, co Vám na litoměřických sborech vadí?
Tady se hrozně jede na výkon a uznání. Všichni jsou naštvaní, když skončí stříbrní, neumí se
z toho radovat. A to mě mrzí. Zpívat se má hlavně pro radost.
V Litoměřicích už nepracujete, vedete dva sbory na ZUŠ v Mělníku.
Ano a ta spolupráce začala dost legračně. Nejdříve jsem si myslela, že si někdo nahoře ze mě
dělá srandu. Bylo to pár měsíců, co jsem skončila v Hlásku a stále jsem se z toho
vzpamatovávala. Najednou mi telefonuje pán, že má sbory v Mělníku a nemá k nim sbormistra,
jestli nemám zájem. Tak jsem si říkala, že je to asi nějakej drsnej vtip. Ale nebyl. Už druhým
rokem dojíždím na Mělník (úsměv). Když jsem to vzala, sbor nebyl v dobrém stavu. Děti měly
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problém zazpívat dvojhlas. Ale daly se za dva roky hezky dohromady a teď to vypadá, že
chytneme radostnější vlnu.
14. Petra Masopustová, bývalá členka sboru Hlásek
Jak jsi se do sboru Hlásek dostala?
Začala jsem na popud rodičů, vůbec se mi nechtělo, rodiče mě nutili (smích). Začala jsem chodit
rovnou do druhé přípravky, do Kukaček. Když jsem nastoupila do sboru, bylo nás kolem
padesáti. Hrozně moc. Pak se založil komorní sbor, do kterého chodili nejstarší členi Hlásku.
A tam se nějak se nepohodli a všichni se sboru odešli, zbyla sotva polovina. Já tam na střední
byla nejstarší a táhla jsem celý hlas. To už mi nebylo příjemné.
Zpětně bys řekla, že Tě zpívání v Hlásku bavilo nebo…?
Bavilo mě to ze začátku, v pubertě jsem měla krizi a ke konci už se mi to nelíbilo, protože jsem
byla v podstatě jediná v hlase, kdo pořádně zpíval. Takže jsem skončila, a protože jsem chtěla
dál zpívat, přihlásila jsem se na sólový zpěv k Janě Červinkové.
Jak hodnotíš fungování sboru? Proč si myslíš, že se to začalo bortit?
Jednak teda tím, že hromadně odešli všichni nejstarší členi. Taky mi přišla Jana (sbormistryně
– pozn. red.) dost laxní. Nepracovali jsme na sobě pořádně, nebyla téměř žádná hlasová
průprava, chyběly cíle. Bylo nás málo. Mladší dívky ve sboru byly nervózní, styděly se zpívat.
Nebyl žádný důraz. Ale proč to úplně skončilo, nevím.
Je to pravda, že mezi Hláskem a Puellae cantantes panovala taková rivalita?
Ano, opravdu velká, byla to hrůza. Pokřikovaly jsme na sebe na soutěžích, někdy i dost drsně.
Nic jsme si nepřály. V pozdějších letech jsem Puellkám záviděla. Ani nevím, proč mezi námi
byly tak napjaté vztahy, ale co si pamatuji, bylo to tak od vždycky.

15. Vladimír Frühauf, bývalý sbormistr Máje a Hlásku, sbormistr sboru Cantica
Bohemica
Jak jste ke sbormistrování dostal?
Hudba je mým koníčkem od dětství. Pocházím z kantorské rodiny, můj tatínek vedl
v Lovosicích mužský pěvecký sbor Foerster. Sledoval jsem, jak pracují, jezdil s nimi na zájezdy
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a doma si prohlížel partitury. Něco jsem si opisoval a zkoušel i upravovat. Takže to byly mé
začátky. Přivedl mě k tomu můj otec.
Vidíte za svá léta působení v praxi na sborové kultuře změny?
Určitě, dnes jsou daleko větší možnosti. Dřív to bylo omezené repertoárem, zpívaly se
budovatelské masové písně, umělá tvorba skoro vůbec, nebo nijak umělecky závažná. Další věc
je, že dnes máme na vysokých školách sbormistrovské obory, což také přidává na kvalitě. Dříve
sehnat sbormistra, to bylo velmi obtížné. Bylo nemožné, aby sbory bez profesionálních
sbormistrů, vedené pouze učiteli hudební výchovy, dosahovaly takových výsledků, jakých
dosahují dnes. A další věc je cestování. Já za svá léta v Hlásku mohl jezdit leda do NDR a
Jugoslávie.
Sbor Hlásek se nejdříve jmenoval jinak. Jak přišel ke jménu?
V roce 1968 jsme se jako Dětský pěvecký sbor okresního domu pionýrů a mládeže
v Litoměřicích probojovali do ústředního kola soutěže. Děti dostaly za úkol vymyslet krátký
název, který měly napsat na kus papírku a hodit jej do krabice. Vždy po zkoušce jsem lístečky
kontroloval, ale žádný návrh se mi nezamlouval. Tak jsem tam jeden tajně hodil taky. A když
se pak před soutěží hlasovalo, vyhrál můj lístek. Od té doby nesl sbor jméno Hlásek.
Jak vnímáte své nástupce ve sboru Hlásek?
Vlasta Vávrová byla výborná, o tom není pochyb, s dětmi to uměla moc dobře. Jana Chobotská,
ta měla hudební geny. Myslím, že to dělala dobře, jen se mi zdála pro děti trochu odtažitá. Něco
tomu scházelo, ale děti zpívaly pěkně. No a teď je na ZUŠ Jakub Kacar, myslím. Byl jsem se
na něj podívat. Je mi moc sympatický a líbí se mi, jak to vede. Přeju mu, aby se mu dařilo a aby
se díky němu Hlásek zase dostal do většího sborového podvědomí. Teď tady byl několik let
převálcovaný sbory z Boženy.
Teď sbormistrujete Canticu Bohemicu, kam chodí bývalé zpěvačky z Hlásku. Jaké to je
vést dospělé ženy, které jste kdysi vedl jako malé?
Někdy mám problém, že je stále vidím jako dětičky (smích). Ale snažím se toho vyvarovat,
protože se některé podstatně změnily. Nejen hlasově, ale i povahově.
Jak hodnotíte spolupráci s Dominikou Valeškovou?
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Jsme velmi rád, že k té spolupráci dochází. Je to má bývalá studentka a vím, že je to skvělá
hudebnice, zpěvačka a flétnistka. Navíc máme podobný náhled na sbory, na repertoár. Já už
jsem na ústupu a myslím si, že to bude výborná sbormistryně.

Je něco, co Vám na dnešní sborové kultuře vadí?
Trochu mě mrzí, že některé sbory ve snaze, aby uspěli u veřejnosti, dělají podbízivé populární
písně. V tom jsem konzervativní.
Jak nahlížíte na sborovou kulturu v Litoměřicích?
Je to nádhera. Nejvíce mě těší, jak tady sbory spolupracují. A že v rámci těch společných
koncertů, co tu jsou, mají možnost zpívat i Ti, co dlouho nezpívali. Nebo Ti, co do sboru chodí,
mohou pozorovat zase práci jiného sbormistra, práci s orchestrem. Myslím, že je to cenné.
Co Vám sbormistrovství dává a bere?
Když to chce člověk dělat pořádně, musí tomu obětovat spoustu času. Studovat partitury, shánět
materiály. Vyměňovat si zkušenosti s dalšími sbormistry. V mém věku je to ještě těžší, já už ty
kontakty nemám a moji vrstevníci pomalu odcházejí. Je důležité se neustále zajímat a sledovat
sborovou scénu. Já jsem dlouho jezdil na Jihlavský festival sborového umění, to mě
obohacovalo. Když se sbormistrovská práce daří, je to velmi uspokojující. Pro mě je to náplň
života.

16. Jaroslava Mlejnecká, členka Cantici Bohemici
Jak dlouho zpíváš ve sboru?
Asi od šesti, pěti let. Prostě odmalička. Nejdříve jsem zpívala sóla, pak jsem se začala stydět a
stala se ze mě sboračka v Hlásku. Jsem na tom závislá. Už mě to asi nepustí (úsměv).
Co Ti sbor přináší?
Radost a setkání s bezva babama. Těším se na každou středu, kdy bude zkouška. Je to hezká
pravidelnost. A taky se podívám do světa.
Ve sboru už dva roky sbormistruje krom pana Frühaufa také Dominika Valešková. Jaký
je rozdíl ve vedení těchto dvou osobností?
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Dominika je ženská, je jemnější, vlídnější, lidštější. Třeba s námi i konzultuje repertoár. To
Frühauf nedělá. Ale zase Frühaufovo gesto je daleko čitelnější. Je to pan sbormistr. Chováme
k němu velkou úctu. Navíc Frühauf je v jedné věci naprosto nedostižný – v dramaturgii
koncertu. Je to velký perfekcionista, zná všechny skladby i jejich stopáž nazpaměť a umí je za
sebe poskládat takovým způsobem, aby to bylo atraktivní a zároveň to nikoho nevyšťavilo.
Co si myslíš o sborech ve městě?
Myslím si, že jich máme dost a hodně kvalitních. A to jsme měli vždycky. Za mého mládí to
byl hlavně Máj a Hlásek, to bývaly špičkové sbory, o kterých už dnes člověk neslyší. Teď to
jsou Puellae cantantes, Syrinx, Páni kluci…Singing Friends, ti zpívají z čisté radosti. A pak
Appendix, parta muzikantů, kteří dělají skvělou show. Máme to tu pestré.
Je vidět, že se vyznáš…
…no ano, protože se jako Cantica snažíme se sbory v Litoměřicích spolupracovat, zvát je na
své koncerty a festivaly, aby bylo vidět, že to není jen naše záležitost, ale spolupráce nás všech.
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