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Koncert k 25.  výročí sametové 
revoluce v Dvořákově síni Rudol-
fina je sám o sobě zážitek. Umoc-
něný tím, že hraje studentská 
filharmonie, těleso k tomuto úče-
lu nejpatřičnější. Je-li na výborně 
moderovaném koncertě příto-
men kardinál Dominik Duka a 
z reproduktorů i Václav Havel, 
atmosféra se stupňuje. Pokud vše 
vrcholí společným zpíváním rom-
ských i „bílých“ mladých zpěvá-
ků, kteří dokazují, že pravda a 
láska k hudbě vítězí i dnes, půjde 
možná o zážitek roku. A žamber-
ské Corale při tom! 
Koncert ke Dni studentstva 17. lis-
topadu v pražském Rudolfinu 
byl dramaturgicky neobvyklý. Po 
skladbách svobodymilovných skla-
datelů L. v. Beethovena, L. Janáčka 
a B.  Smetany v podání České stu-
dentské filharmonie pod taktovkou 
Marko Ivanoviče zazněly i romské 
písně. S mladými romskými i „bí-
lými“ zpěváky je připravila zpě-
vačka Ida Kelarová, která se práci 
s romskou mládeží ze slovenských 
osad věnuje dlouhodobě. Do svého 
projektu tentokrát zařadila kromě 
romských interpretů ze sboru Čha-
vorenge i Kühnův dětský sbor a pě-
vecká tělesa z Gymnázia Hodonín, 
Gymnázia Ústí n.O. a také žamber-
ské Corale. Na 160 zpěváků na ru-
dolfínské empoře zazpívalo za do-
provodu zmíněné filharmonie šest 
romských písní v úžasném podání 
s velkou dynamikou a svým poje-
tím strhlo zcela zaplněné Rudolfi-
num ke skandovanému potlesku a 
projevům nadšení ve stoje. Říci, že 
nám, posluchačům, naskakovala 
husí kůže, je jen mírným vyjádře-
ním vlastních pocitů. I coralisté se 
přiznali, že něco tak úžasného ještě 
nezažili!
Závěrečná Brahmsova Slavnostní 
akademická předehra, při které 
mladí interpreti a celé hlediště s 
nimi ve stoje zpívalo studentskou 
hymnu Gaudeaumus igitur, pak 
byla nádhernou oslavou a vzpo-
mínkou na všechny studenty, kteří 
svým pochodem před pětadvaceti 
lety zahájili cestu ke svobodě v naší 
zemi.

H. a M. Chvátilovi

Sbormistr zpěvákem…
17.  listopadu, Praha Rudolfinum, 
Čhavorenge a Ida Kelarová, Česká 
studentská filharmonie, Corale a 
další 3 sbory …kdo nezažil, neuvěří!  
Ovace vyprodaného Rudolfina, 
energetická lavina zpěvu a tance 
za úžasného doprovodu orchestru. 
Pořád mi to připadá jako sen a chce 
se mi to zažít ještě znovu, abych 
uvěřila. Jsem moc ráda, že jsem se 
pro tentokrát stala také zpěvákem, 
zažila všechny ty tvořivé zkoušky 

a nádhernou atmosféru koncertu. 
„Tak zase někdy někde příště, to-
hle společné zpívání nemůže přece 
jen tak skončit, „řekla Ida Kela-
rová a mně se chce i tomu uvěřit! 
Doufám, že se nám to někdy a ně-
kde příště podaří, alespoň částečně 
i pro posluchače v Žamberku. 

Iva Mimrová, 
sbormistr pěveckého sboru Corale

Corale v černobílém…
Celému koncertu předcházely dvě 
zkoušky v Žamberku, soustředění v 
Praze a generální zkouška v pondě-
lí před koncertem.
Na první zkoušku jsme se těšili, 
ale zároveň jsme se obávali, jak ji 
zvládneme, jak bude probíhat, jaké 
na nás budou kladeny požadavky. 
Obavy však byly zbytečné. Zkouška 
s Idou, jejím manželem a Otou byla 
velmi přátelská, a tak nám úsměv 
na tváři rozhodně nechyběl, ani na 
zkoušce, ani po ní. Seznámili jsme 

se s temperamentní romskou hud-
bou, melodiemi písní, se slovy, kte-
rá nám byla cizí, ale líbila se nám. 
Naučili jsme se nezpívat hlavou, 
ale srdcem. Nemyslet, jen zpívat, 
přesně tak, jak to doopravdy cítí-
me.Vydat ze sebe všechnu energii, 
aby ji mohli přijmout ostatní lidé.  
Druhá zkouška byl taneční 
workshop s Otou. To byla skvělá 
zkouška, prostě,,odvaz“. Tancovali 
jsme a tancovali, nechtěli přestat. 
Soustředění v Praze bylo pro všech-
ny sbory, a tak jsme se hlasově 
sdružili. Celé soustředění završi-
la zkouška s Českou studentskou 
filharmonií.,,Poslední poškrábání, 
lechtající pramínky vlasů z obličeje 
a jde se.“ Tímhle se řídily všechny 
dívky před nástupem na emporu. 
Každý schůdek v nás zřejmě nesl 
jiný pocit. Strach, napětí, natěše-
nost, radost,… 
Atmosféra v Dvořákově síni v Ru-
dolfínu byla neskutečná. Lépe ře-
čeno neskutečně krásná, naplněná 
všemi očekáváními, hudbou, zpě-
vem, potleskem, standing ovation. 
Ano, celé vyprodané Rudolfínum 
stálo a tleskalo. Musela bych použít 
nespočetně mnoho slov, abych vy-
jádřila, co jsem cítila a jak nadšená 
jsem byla. Vlastně my všichni. Jsme 
vděčni, že jsme u toho mohli být. 
 Anežka Veselá, členka sboru

Comenius a zdravá výživa
Měsíc říjen byl v programu Come-
nius věnován zdravé výživě. Starší 
žáci připravili pěkné letáky o zása-
dách zdravého stravování. Žáci 5. 
A vyrobili pěkné plakáty na téma 
„Zdravé a nezdravé“. Z různých le-
táků ze supermarketů vystřihli ob-
rázky potravin, které jsou dobré pro 
naše zdraví, a nalepili je na čtvrtky. 
Podle plánu programu Comenius 
jsme měli zorganizovat soutěž v 
přípravě zdravých jídel a uspořá-
dat výstavu výrobků. Velice se nám 
hodila akce devátých tříd „Zábavné 
odpoledne pro současné a budoucí 
prvňáčky“, kterou tradičně pořá-
dáme na naší škole. Žáci teď měli 
možnost pohostit rodiče a jejich 
děti. Soutěžili ve třech týmech. 
Úkolem bylo připravit něco dobré-
ho a zdravého na svačinky. Výběr 
padl na „dips“ a „smoothies“. Jsou 
to vlastně pomazánky a koktejly z 
tvarohu, smetany a různých druhů 
ovoce a zeleniny. Všechny tři týmy 
byly stejně úspěšné a účastníci 
dostali pěkné diplomy. Všechno, 
co žáci připravili, bylo nabídnuto 
odpoledním návštěvníkům naší 
školy. Zdálo se, že rodičům a dě-
tem všechno moc chutnalo. Mladé 
kuchaře také pochválili učitelé naší 
školy. Více o této akci se můžete 
dozvědět z fotografií na stránkách 
naší školy.
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Corale v Rudolfinu aneb skvělá oslava „sametu“
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