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a Kühnovým dětským sborem. Navíc za doprovo-
du Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou 
Jakuba Kleckera. V hodinovém programu jsme 
společně předvedli hudbu starých mistrů (Vodňan-
ský, Lasso, Monteverdi), českých klasiků Smetany 
a Dvořáka, dvě části skladby Tchikidan současné-
ho francouzského skladatele Etienne Peruchona  
i písně Jaroslava Ježka ve zcela nové úpravě Josefa 
Vejvody. V druhé polovině koncertu zaznělo pásmo 
26 lidových písní – Ta naše písnička v úpravě Jiřího 
Temla. A pak ty ovace nadšeného publika. To nejde 
vyprávět, to se musí zažít.
Jaké skladby mají děti nejraději, mají chuť  
i do vážné hudby? Na Smetanově Litomyšli byl  
repertoár velmi náročný…
Na tuto otázku jsem už vlastně z větší části odpo-
věděl. Děti by samozřejmě nejradši zpívaly Slzu, 
Marka Ztraceného nebo něco podobného. To jim 
samozřejmě neberu, ale vysvětluji, že sborový zpěv 
je něco trochu jiného. Zpíváme sice také moderní 
písně, ale vždy zařazuji do repertoáru klasické sbo-
rové skladby. Nácvik je složitý a vyžaduje to často  
i více než rok, než si píseň „sedne“ a začne fungo-
vat polyfonie. Najednou se objeví ona utajená krá-
sa vícehlasu a přichází krásné prožitky i u skladeb 
z oblasti tak zvané vážné hudby. Jak to trefně po-
psala jedna zpěvačka, když pronesla: „Ty vole, já tu  
vážnou hudbu snad ještě začnu mít ráda.“
Na kterém místě zpíváte nejraději, máte nějaké 
oblíbené, se zvláštní atmosférou, kde se vám 
dobře hraje a zpívá a kam se rádi vracíte?
Občas na mne sedne múza a napíšu pro Violu pís-
ničku. Jsem rád, že na mne sedla i teď a budeme 
si moci při oslavách zazpívat úplně novou písnič-
ku. A v ní se zpívá: „Asi nejvíc u Václava ukrývá 
se naše sláva…“  Zpíváme rádi při adventních 
koncertech na Staroměstském náměstí v Praze, 
u kamarádů v Libuni a Libáni, ale doma je doma.
Viola má celkem sedm partnerských sborů 
z Litvy, Německa, Nizozemí a Polska, navzájem 
se navštěvujete. Na jakou zahraniční cestu se 
Viola vydá v blízké době?
V roce 2017 jsme byli na našem posledním za-
hraničním zájezdu v polské Lodži. S tamějším 
sborem jsme se náramně skamarádili, letos byl 
naším hostem a vystupoval také na jarním kon-
certu. Loučení provázel takový smutek, že jsme 
se s polským kolegou domluvili, že se setkáme 
letos ještě jednou, a to na Vánoce. Zkraje prosin-
ce pojede Viola tedy opět do Lodže a 13. prosince 
přijede polský sbor do Žamberka. 14. prosince 
bude, kde jinde než u Václava, vánoční koncert  
a v sobotu pojedeme společně koncertovat do Pra-
hy. V květnu příštího roku nás čeká cesta do Litvy 
a Lotyšska.
Zapojí se Viola do oslav 100 let republiky?
Ona už se zapojila. 27. září jsme zpívali v sokolov-
ně v Líšnici na koncertě ke 100. Výročí založení 
republiky. Samozřejmě, že nechyběla ani oblíbená 
píseň prezidenta Masaryka Ach, synku, synku.
Když se ohlédnete za těmi 30 lety, co považujete 
za největší úspěch sboru?
Největší úspěch je to, že pořád jsme a zpíváme  
a máme radost ze společného muzicírování. Byly  
i slabší chvilky, kdy jsem, například pro nezájem 
dětí o práci ve sboru uvažoval, jestli by nebylo 
lépe skončit. Jsem rád, že se ale vždycky podařilo 
nějak ty horší chvíle překonat. K mým největším 
zážitkům s Violou patřila samozřejmě Smetanova  
Litomyšl, pak také projekt Vánoce malých zpěváč-

ků v Domě hudby v Pardubicích v prosinci 2010, 
opět s Komorní filharmonií Pardubice a nezapome-
nutelné je pro mne také turné po USA v září 2010.
Máte nějaké speciální přání ke krásným kula-
tým narozeninám sboru?
Přál bych si, aby se nás ve Vonwillerce sešlo toho 
19. října od 18 hodin co nejvíc a společně si zazpí-
vali a zavzpomínali. Přál bych si, aby se Viole daři-
lo, aby měla dostatek zpěváčků. A zpěváčkům pře-
ji, aby našli ve společném sborovém zpěvu zalíbení 
a aby, poté, co dospějí a jednou Violu opustí, vzpo-
mínali na ni stejně tak, jako Kristýna Salabová, 
která mi nedávno napsala: „Dobrý den pane učiteli, 
koukám tak po internetu a jednou za čas si prohlíd-

nu i stránky Violy. Kouknu, co vás čeká v budoucnu 
a jaké máte plány. Musím říct, že nové stránky vypa-
dají nádherně. Musela jsem si prohlídnout pečlivě 
kolonku po kolonce, všechny fotky, vzpomínky. Hned 
jsem měla slzy v očích. Ono si člověk řekne, nějaký 
kroužek. Ale myslím si, že Viola je taková velká rodi-
na a každý, kdo chodil zpívat aspoň chvilku, ví, jaká 
je to vzpomínka na celý život. Přeju Vám spoustu 
skvělých zpěváčků a doufám, že se budu moc přijít 
podívat na koncert k výročí třiceti let a společně si  
s vámi zazpívat. Je to až neuvěřitelné, že je to 10 let 
od předchozího výročí, kdy jsme zpívali v divadle,  
a 8 let od naší velké cesty USA tour.“
z	 Děkuji za vaše odpovědi! Ptala se Monika Škodová

Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214 vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

VYCHOVATEL/KA VE ŠKOLSKÉM UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 
Úvazek: 1, platová třída: 9
Požadovaný profil: vysokoškolské či střední pedagogické vzdělání a splnění kvalifikačních předpokladů 
dle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění, speciální pedagogika, řidičský průkaz skupiny B, komuni-
kační a organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost, důslednost, odpovědnost a ochota vzdělávat se, 
trestní bezúhonnost.
Nabízíme: příjemné prostředí, příspěvek FKSP na stravu, rekreace aj., 8 týdnů dovolené
Nástup: 3. prosince 2018
Zájemci o místo vychovatele zašlou žádost o přijetí do pracovního poměru se strukturovaným životopisem 
do 16. 11. 2018 na níže uvedenou adresu školy nebo e-mailem na: oups@oupszamberk.cz nebo osobně.
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