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Viola slaví 30 let
Dětský pěvecký sbor Viola vznikl při Základní 
škole 28. října 581 před úctyhodnými 30 lety. Sbor 
si můžeme pravidelně poslechnout při vánočních  
a jarních koncertech, vystupuje na městských  
akcích, na Adventních zpěvech v Praze, koncer-
tuje po kraji, ale i v zahraničí. Letos v červnu se 
Viola představila na Smetanově Litomyšli v rámci 
projektu Zpěváčci kraje mého mezi šesticí nejlep-
ších dětských sborů Pardubického kraje. Za těch 
30 let se toho událo vskutku mnoho, a tak jsme 
požádali o rozhovor sbormistra a zároveň ředitele  
ZŠ 28. října Mgr. Jaromíra Žejdlíka.
Jak se zrodila myšlenka na založení sboru a kdo 
za ní stál?
Na Pedagogické fakultě v Hradci Králové jsem  
během studia hudební výchovy povinně navštěvo-
val sbor (Smíšený pěvecký sbor Smetana) a sboro-
vý zpěv byl také jedním z předmětů, ze kterého se 
skládala zkouška. Byli jsme tedy na dráhu sbormi-
strů cíleně připravováni.  Když jsem po ukončení 
studií v červnu 1987 nastoupil na ZŠ 28. října, při-
šlo mi to samozřejmé, že se o založení pěveckého 
sboru pokusím. S organizací jsem začal okamžitě 
a hned se našlo několik zpěvu chtivých dívek, ale 
musel jsem tehdy ještě absolvovat rok povinné  
vojenské základní služby, takže naplno jsme sbo-
rové zpívání rozjeli až po mém návratu v říjnu 
1988 (takže nám letos to výročí vychází i takhle 
krásně na měsíc…).
Kolik zpěváků prošlo sborem Viola za těch úcty-
hodných 30 let, máte představu? Zpívají s Vilou 
studenti i potom, co se rozprchnou na střední 
školy?
Děkuji Vám za tuto otázku. Donutila mě, abych 
si v tomto směru udělal malou rekapitulaci. Když 
jsme v roce 2008 slavili 20 let, měl jsem spočítá-
no, že sborem prošlo kolem 350 dětí. K dnešnímu 
dni již někdy ve Viole zpívalo přes 500 dětí! A když 
už jsme u té statistiky, průměrná doba působení 
jednoho zpěváka ve sboru je 4-6 let. Jsem ale rád, 
že je i spousta výjimek a mnozí s námi zpívají i při 
studiu na střední škole a někteří i potom. Většinou 
se mě pak ptají, do kolika asi tak mohou zpívat, 

na což já odpovídám, že do dů-
chodu. Nejvíce našlápnuto k tomu 
má Pája Šulcová, která drží rekord 
v docházce 12 let, z mužů jsou 
v závěsu Dominik Friml s 11 a 
Adam Lorenc s 10 lety.
V kronice sboru jsem objevila krásný zápis  
(v doslovném přepisu): „Naše první vystoupe-
ní se konalo 17. prosince 1988 na členské schůzi 
ROH v naší škole. Zúčastnili se tam všechny učitelé 
z naší, ale také i z horní školy. Celý sbor měl trému, 
když měl vystoupit před všemi učiteli a zazpívat jim 
několik lidových i vánočních písní.“ Jak vzpomí-
náte na tyto začátky?
Přečtení uvedeného zápisu mi dnes vykouzlí jem-
ný úsměv na tváři. Co je pár lidových jednohlasých 
písní proti čtyřhlasé polyfonii, kterou jsme na-
cvičovali na Smetanovu Litomyšl. Ale pro nás to 
byl tenkrát koncert. První koncert. Zážitek, jaký 
jsme do té doby nepoznali. A tak byla tréma určitě 
srovnatelná s tou letošní na Litomyšli. Na začátky 
vzpomínám moc rád. Chuť a nadšení byly obrov-
ské. Vždyť už po třech letech jsme zpívali tříhla-
sé skladby pánů Palestriny, Arcadelta, Händla,  
Mozarta, Smetany a dalších, a to i v latině.  
Nebyly počítače, mobily ani video. Práce šla dobře 

od ruky. V roce 1992 jsme pak vyjeli na náš první 
velký zájezd do Dánska. Dnes je cestování do za-
hraničí běžnou záležitostí. Tehdy to bylo něco mi-
mořádného. Moc jsme se těšili a moc si to užívali.
Jaký byl zážitek z účasti na Smetanově 
Litomyšli?
Účast na Smetanově Litomyšli znamenala pro dět-
ský pěvecký sbor Viola nejvýznamnější pěveckou 
událost v jeho historii a pro mne osobně vrchol mé 
sbormistrovské kariéry. Byl to krásný dárek k na-
šemu 30. výročí. Účast na projektu Zpěváčci kraje 
mého pro nás byla nejen velkou výzvou, ale zname-
nala také tvrdou práci při nácviku náročného reper-
toáru. Projekt začal prakticky s ročním zpožděním, 
a tak na nácvik zbývalo jenom málo času. Nebyli 
jsme daleko od myšlenky se naší účasti vzdát. Byla 
to ale šance, která už se zřejmě nebude opakovat,  
a tak po všech zvažováních pro a proti nakonec 
padlo rozhodnutí, „že do toho jdeme“ a pak už jsme 
dřeli a dřeli. Museli jsme zavést ranní dělené zkouš-
ky po hlasech a prakticky každý víkend jsme měli 
soustředění. Vynaložený čas a námaha se nám však 
bohatě vrátily 26. června 2018 na nádvoří litomyš-
lského zámku, kdy jsme si před vyprodaným hledi-
štěm (1200 diváků!) spolu s dalšími sbory našeho 
kraje zazpívali společně s brněnskou Kantilénou  
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