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8. ročník mezinárodního soutěžního
festivalu sborové populární hudby

Absolutní vítězové
předchozích ročníků
Jirkovského
Písňovaru:
18

11

12

3

Vážený voliči, ve svých rukách třímáš předvolební leták, na kterém najdeš
seznam uchazečů na post Jirkovského Rytíře. Do těchto voleb se mohli
přihlásit kandidáti z celého světa, všech národností, všech věkových
kategorií a bez omezení náboženského vyznání. Na tři stovky kandidátů, kteří
dnes 4. října 2014 budou soutěžit o Tvou přízeň (hlas a potlesk), se sdružilo
do 18 apolitických uskupení, spolků či zájmových organizací, které se zde
prezentují jako sbory nebo vokální ansámbly. Jméno jejich volebního lídra
najdeš v záhlaví každého uskupení pod označením „sbormistr“.

držitelé hlavní ceny – Jirkovského Rytíře:
2007 – Oktet Praha
2008 – Kakofon Praha
2009 – La Farfalla Rumburk
2010 – Akcent Liberec
2011 – OKTET Praha
2012 – Kakofon Praha
2013 – syrinx Litoměřice

Ve svém předvolebním letáku, který slouží zároveň jako volební lístek,
můžeš zakroužkovat libovolný počet sborů. Můžeš je dokonce vybarvit,
přebarvit, škrtnout a roztrhnout. Takto upravený předvolební leták/volební
lístek si můžeš nechat na památku, nebo ho vložit do libovolného koše na
komunální odpad (doporučujeme ten modrý na odpad tříděný). Můžeš jej
ale také odevzdat ve volební místnosti s označením Meeting point. Volební
komise móóóžná vybere 5 nejzajímavějších a naloží s nimi dle uvážení.

2014 –

15

1

Výkony sborů hodnotí:

Nezávisle na Tvém hlase postoupí pět nejúspěšnějších uskupení do Grand
Prix, která se uskuteční týž den 4. října 2014 od 19 hodin v Rytířském sále.
Zde můžeš opět dát svůj hlas a potlesk libovolnému počtu uskupení.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář • Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
MgA. Michal Hájek • Kajsa Boström – Švédsko
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Vítěz voleb JP 2014 získá silný mandát, na který se váže povinnost vystoupit
na zahajovacím koncertě 9. ročníku Jirkovského Písňovaru v pátek 2. října
2015 v Rytířském sále Červeného hrádku od 19 hodin. Zároveň získává
sošku Jirkovského Rytíře a je na věky zapsán v knize slávy JP a jako
posluchač může doživotně zdarma navštěvovat další festivalové ročníky.

Prohlídky památek:
Zámek Červený hrádek

Vážený voliči, přejeme Ti mnoho krásných chvil při volbách, zdravý hlas
a upřímný potlesk.
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Pátek 3.10.2014

Sobota 4.10.2014

Zámek Červený hrádek
19.00 Zahajovací koncert:
SYRINX Litoměřice –
vítěz Jirkovského Písňovaru 2013
VENTILKY ZUŠ Jirkov –
pořádající sbor

Zámek Červený hrádek
10.00 První soutěžní blok
14.00 Druhý soutěžní blok
16.30 Odpolední program na nádvoří:
PAVEL HOUFEK,
JAKUB KACAR a spol. –
SBORYMPIÁDA 
19.00 Vyhlášení výsledků kategorií
+ GRAND PRIX
20.30 Koncert: Mathis Stendike
(Hang, Percussion),
Jan Heinke
(Obertongesang, Stahlcello)
22.00 Společenský večer

Neděle 5.10.2014
17
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Příští Písňovar bude
tradičně první řijnový víkend

2.–4. října 2015

Zámek Červený hrádek
10.00 Seminář a workshop:
Kajsa Boström – Švédsko
před Galerií Jirkov
13.00 Koncert „Písňovar v podzámčí“
atrium SKKS CHomutov
15.00 Koncert „Písňovar v Chomutově“

7

Kaplička na Jindřišské
17.00 Koncert „Písňovar v Krušných horách“

jirkovskypisnovar.cz

KLÁŠTEREC
nad Ohří
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Jindřišská

Červený Hrádek
kostel sv. Ignáce
kaplička na Jindřišské
Galerie Jirkov
ubytování sborů
v SOŠ v Jirkově
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CHOMUTOV
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(v případě nepřízně počasí kostel sv. Ignáce)
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Volby JP 2014

568

13

dopolední koncerty

Dětský pěvecký sbor
Blecha 1
sbormistr: Dana Suchá • Postoloprty • vystoupení: 10.15

Dětský pěvecký sbor Blecha je v ZUŠ Postoloprty sborem hlavním. Přicházejí do něho
žáci z přípravného sboru Bleška, a to od 4. třídy, nebo pokročilí zpěváci. V Bleše žáci
procvičují vícehlasý zpěv, zpěv z listu a výrazový projev. Zabývají se nácvikem dvojhlasých a trojhlasých lidových písní, písní významných autorů i písní moderních. Sbor
Blecha vystupuje na nejrůznějších akcích ZUŠ Postoloprty, také přijímá pozvání jiných
pořadatelů a účastní se různých festivalů. > www.zus-postopoprty.cz

Asihlasy

2

sbormistr: Dana Houdková • Praha • vystoupení: 10.30
Sbor AsiHlasy funguje 5 let. Je složen z absolventů Kurzů zpívání pro nezpěváky,
nicméně za dobu svého trvání (a velkou měrou i díky už dvojité účasti na Jirkovském
festivalu!) se sbor s ohledem na své ne-pěvecké začátky úžasně posunul a rozezněl.
Jestliže nám to vyjde a budeme mít tu čest být vybráni k účasti na festivalu, moc se
těšíme na naši třetí účast na Jirkově. A přestože si neděláme ambice na vyšší umístění,
celý sbor se nesmírně těší na úžasnou jirkovskou atmosféru, nové výzvy a objevy.
> www.asihlasy.cz

DJ FiFi

6

sbormistr: Miloš Kudělka • Praha • vystoupení: 11.30
Skupina Intonic vznikla na jaře 2013 jako vokální těleso pěti kamarádů. Po dlouholetém
působení v různých sborech jsme se sešli s myšlenkou na založení něčeho menšího
a zábavnějšího. Zpíváme částečně vlastní, částečně vypůjčené úpravy moderních písní
všeho druhu. Aktuálně nás je šest a ačkoliv je naše společné koncertování ještě v plenkách, zpíváme, kde se dá, a pilně připravujeme další vystoupení
> www.facebook.com/intonic.cz

Všelijak

7

sbormistr: Irena Havránková • Praha • vystoupení: 11.45
Vokální uskupení Všelijak oslaví příští rok v březnu pět let své existence. Zpočátku se
Všelijak skládalo převážně ze studentů Vysoké školy ekonomické, postupem času se ale
všelijaké řady rozrostly o další zpěvuchtivé tváře a v současné době počet členů kolísá
mezi 15 a 19. Od začátku jsme zaměřeni na popovou scénu 20. a 21. století, pořádáme
koncerty, úplně nejradši se spřátelenými sbory a vokálními skupinami, minimálně dvakrát do roka se soustředíme a paříme nepravidelně po celý rok. Na Písňovar se chystáme
počtvrté a těšíme se zase na skvělou atmošku, na plný sál, na 8° ležák, na večerní zábavu
a také na to, že si to letos užijeme minimálně stejně jako minulý rok... A že Vám to byla
jízda! :-) > www.vselijak.cz

Rolnička

8

sbormistr: Karel Virgler • Praha • vystoupení: 12.00

3

sbormistr: Filip Beneš • Praha • vystoupení: 10.45
Jedinečný strom rodu Divertimento z půdy Gymnázia Botičská rostoucí v mírném
Klimatu není příliš vysoký, ani nemá příliš větví, ale náhoda tomu chtěla, že čtyři větve
vpravo v druhé řadě začaly růst při sobě stejným směrem a způsobem, až byly schopny stát i samy o sobě – prostě se sešly. Asi takto nenuceně a spontánně vznikl mužský
kvartet DJ FiFi v obsazení David, Jarda, Filip a Filip. Sice samostatně neexistujeme ani
rok, ale do Jirkova přijíždíme s odhodláním získat novou zkušenost a zajisté všechny
ohromit naší oslňující krásou…

Litoměřický Hlásek

4

sbormistr: Jana Chobotská • Litoměřice • vystoupení: 11.00

Litoměřický Hlásek je koncertním sborem ZUŠ v Litoměřicích. Letos zpívá v počtu
16 dívek a vzhledem k tomu, že se některé z nich se sborem nemohou rozloučit a je
jim více než 18 let, hlásí se sbor statečně do kategorie sborů dospělých. Populární
hudbě sbor propadl zejména díky Jirkovskému Písňovaru, na který se vždy rád vrací s
novým repertoárem. > www.litomerickyhlasek.cz

Happy Smile

Intonic

5

sbormistr: Alena Grée • Chomutov • vystoupení: 11.15
Smíšený sbor Happy Smile: stále mladí, stále svěží, stále happy. Parta lidí, co milují
svět hudby a zpívají si pro radost. Umíme se zasmát a žádná píseň nám není cizí. I
když jsme občas na zkouškách nepozorní, jsme nerozluční a zpěv nás opravdu baví.
> www.happy-smile.wz.cz

Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha pracuje od roku 1978 pod vedením svého zakladatele Karla Virglera. Zpívá zde 200 dětí v 5 odděleních. Koncertní sbor má 50 členů ve
věku od 10 do 18 let. Každoročně uvádí kolem 30 koncertů jak v České republice, tak
v zahraničí. Účinkuje ve velkých koncertních sálech, na festivalech, ale i na charitativních koncertech pro seniory a v nemocnici pro ležící pacienty. V roce 2007 vystoupil
na samostatném koncertu na festivalu Pražské Jaro. Za 36 let své existence Rolnička
zpívala téměř ve všech evropských státech, v Maroku, v Kanadě a v USA. Získala také
řadu ocenění na mezinárodních sborových soutěžích, naposledy Grand Prix a 1. cenu
v Petrohradu v létě 2012 a letos v červenci 2.místo ve španělském Cantonigrós. Sbor řídí
Karel Virgler a Lenka Šlegerová, na klavír doprovází Ondřej Konopa.
> www.rolnicka-praha.cz

odpolední koncerty

Appendix

9

sbormistr: Jakub Kacar • Litoměřice • vystoupení: 14.15
Vokální projekt Appendix byl založen roku 2008 jako vedlejší produkt karetní hry BANG!
Již od prvních vystoupení je heslem projektu: Dělejme hudbu jinak a pro publikum. Ve
svém vývoji prošel sbor mnoha podobami. Do té dnešní se transformoval v roce 2011,
kdy se nový sbormistr postupně učil správnému taktování. Mezi záliby sboru patří
neustále nové výzvy v podobě nacvičování žánrově širokého spektra skladeb, hra na
boomwhackers či pivní flašky aj. Jedná se o čistě amatérský projekt, o čemž vypovídá i
struktura skupiny. Mezi námi jsou potencionální učitelé, zemědělec, odborník na trdelník
nebo inženýrka, která učí tělocvik, protože první den přijela do práce na kole, a celé to
řídí violista. Neustále se snažíme přesvědčit širokou veřejnost o tom, že sborový zpěv je
cokoliv jen „né“ nuda. O tom se pokusíme přesvědčit i na letošním JP, kam se jedeme
především pobavit sborovým zpěvem a obohatit o nějakou cennou radu z úst odborníků,
kolegů i diváků.   

International Choir
of Prague 10
sbormistr: Šárka Coleman • Praha • vystoupení: 14.30

Tak jsme tu zase! Tentokrát opět v obměněném složení a směska našich národností
se v komorním obsazení “smrskla” na celkem vyrovnaný počet zástupců Česka, Anglie
a USA. A protože jsme chtěli trochu pozlobit naše anglicky mluvící členy, tak jsme jim
poprvé v naší historii připravili “jazykolamný” oříšek ve formě jedné skladby zpívané
v češtině. Uvidíme, jestli se nám podaří přebít náš anglicko-americký akcent a jestli
náš americký sbormistr umí hudebně upravit taky krásnou českou písničku :) Sbor
International Choir of Prague se sídlem v Praze založili v roce 2007 manželé Šárka
a Brendan Colemanovi. Vzhledem k tomu, že je sbor veden v anglickém jazyce, otevřeli
tak cestu ke zpívání nejen mnoha Čechům, ale též cizincům, kteří trvale nebo i jen
na krátkou dobu žijí v Praze. Sbor pracuje s různorodým repertoárem, především se
však zaměřuje na populární hudbu, gospel a jazz. V minulosti již sbor několikrát získal
zlatou medaili na Jirkovském Písňovaru a v letošním roce přidal též zlatou medaili na
Svátcích písní Olomouc. > www.praguechoir.cz

Divertimento

11

sbormistr: Tomáš Klima • Praha • vystoupení: 14.45
Divertimento je sbor gymnaziální, jeho členové se proto mění každým rokem, a je pro
nás vždy výzva vybrat si skladby nejen líbivé, ale i náročné, a ty následně nazkoušet!
Těch průměrně 25 rozesmátých hlav, které sbor tvoří, ale vyzařuje takovou energii, že
i když se někdy něco nepovede, náladu nám to nezkazí! Zpíváme nejen populární písně,
ale i duchovní skladby, spirituály a společně krom zpěvu také jíme, sportujeme, bavíme
se výlety a snažíme se organizovat mnoho dalších aktivit, které často přesahují rámec
školy. Ano, vždy to končí u zpěvu a jídla, tomu se vyhnout neumíme. I proto nás to spolu
tak baví. Tak co, máte také takový sbor, nebo se přidáte k nám. :D > www.gybot.cz

Brilliant

12

sbormistr: Marián Bujnovský • Košice, Slovensko • vystoupení: 15.00
Vznikli sme v roku 2009 a v súčasnej zostave spievame asi rok. Pochádzame z Košíc
a okolia. V repertoári máme skladby obdobia baroka aj súčasných skladateľov, upravené
ľudové piesne aj obľúbené pop hity. Radi chodíme na rôzne festivaly a od roku 2012
organizujeme vlastný Festival vokálnych skupín Legato. > www.spievame.eu

Kuželky

13

sbormistr: Vladimír Kuželka • Ústí nad Labem • vystoupení: 15.15
Dívčí komorní sbor PF UJEP vznikl na podzim roku 1990. Od svého vzniku získal řadu
ocenění na našich i zahraničních festivalech. Posledním úspěchem je 1. místo ve zlatém
pásmu v kategorii ženských sborů a nominace do GP na IFASu Pardubice 2014 a 3. místo ve zlatém pásmu v kategorii populáru (tamtéž). Sbormistr je pověstný svou snahou
o naprostou sborovou kázeň, smysl pro kolektivní zodpovědnost, 100% docházku,
upřednostnění sboru před všemi ostatními aktivitami, znalost repertoáru samostatným
nácvikem, a to i pamětně… Všechny tyto vysněné sbormistrovské pohádky o kvalitním
sborovém tělesu se snaží sbormistr doc. Vladimír Kuželka přetavit do reality.
> www.pf.ujep.cz

PĚtiklíč

14

sbormistr: Pavel Machek • Praha • vystoupení: 15.30
Vokální pětičlenná acapella skupina, zpívající převážně swing, jazz a gospely více než
3 roky. V našem repertoáru nechybí i některé z klasických skladeb. Působíme v Praze
a jejím okolí, zúčastnili jsme se festivalů sborů např. v Nechanicích, Cholticích a
Plzeňského notování. > www.bandzone.cz/petiklic

Domino

15

sbormistr: Jakub Smrčka • Tábor • vystoupení: 15.45
Domino je smíšený komorní sbor s 22letou tradicí. V repertoáru má barokní a klasickou hudbu, tradicionály, spirituály, jazz&pop a lidovou hudbu. Mezi nejoblíbenější patří
písně Jaroslava Ježka z repertoáru Osvobozeného divadla. > www.dominotabor.cz

Offbeat

16

sbormistr: Miloš Krasnický • Liberec • vystoupení: 16.00
Vokální sextet Offbeat vznikl v roce 2004 a již od začátku se zaměřoval na interpretaci
skladeb z oblasti pop, rock, swing nebo jazz. Prezentoval se vokálními úpravami od
známých vokálních skupin The Manhattan Transfer, The Real Group, The Rockcapella,
The Duwende a od řady dalších. Po mnoha koncertech a účastech na různých festivalech v Liberci, v Praze či v Hradci Králové, jejich další vývoj ovlivnila účast na vokálním
festivalu v dánském Aarhusu v roce 2009. Zde se pod vedením zkušených lektorů
seznámili jak s moderními soudobými úpravami vokálních skladeb, tak i s beatboxem.
Od té doby jsou mnohé jejich skladby obohaceny právě o tento moderní doprovod.
Na Jirkovském Písňovaru 2014 však budou mít svoji premiéru, bude to totiž za 10 let
jejich působení první vystoupení na vokálním festivalu a navíc soutěžním.
> www.offbeat.cz

Oktet

17

sbormistr: Sylva Kroupová • Praha • vystoupení: 16.15
Oktet nedávno završil další (devátý) rok společného prozpěvování. Oslava nemůže
proběhnout jinde než na našem nejmilejším Písňovaru. A Hurá(b)!, po roční odmlce
přijedeme konečně v odpovídajícím počtu deseti členů. Zkoušeli jsme halekat v Belgii
i ve Švédsku, nahráli jsme dvě CD, nejvíce nás ale pravidelně tuží severozápad Čech.
Festivalu se v Jirkově účastníme popáté soutěžně, posedmé celkově a poznali jsme, že
to tu hudebně bublá nejen během prvního říjnového víkendu. I proto rádi nacházíme
cestu zpět zas a znovu. Abychom se zaposlouchali, potěšili, abychom si odpočinuli,
zapařili... a abychom předvedli něco nového z repertoáru. Jestli se nemýlíme, když
věříme, že naše posluchače nejvíce těší popové a skoropopové kousky, pak se na vás
Oktet chystá v plné síle. Těší se na vás Sylva, Bára, Péťa, Evička, Irča, Zdenda, Jirka,
Patrik, Vašek a Vojta… prostě Oktet. > www.oktet.cz

BesHArmonie

18

sbormistr: Libor Sládek • Praha • vystoupení: 16.30
Pěvecký sbor Besharmonie vznikl v roce 2000 a v současné době působí na Gymnáziu
Nad Kavalírkou v Praze 5. Momentálně má něco přes 50 zpěváků, zkouší 1× týdně,
absolvuje několik desítek vystoupení a několik soustředění za rok. Natočil několik
CD, získal řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích. Charakteristická je
velká šíře repertoáru – od středověku po rockovou a jazzovou hudbu. Sbormistrem
je od počátku Libor Sládek, Vládce náš, Slunce naše jasné, původně stavební inženýr,
později učitel hudby (gymnázium, ZUŠ, VŠ) a sbormistr, kterému obvykle nestačí
jen jeden sbor, ale musí jich mít hned několik (např. chlapecký a mužský sbor Pueri
Gaudentes, Bohemiachor, PSPU a další). Charismatický sbormistr byl zvolen v roce
2000 nejoblíbenějším učitelem v republice. Druhým sbormistrem je od začátku roku
2014 Filip Beneš. > www.besharmonie.cz

