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Poprvé se oktet, tehdy skutečně
ještě s malým bezvýznamným
„o“ na začátku, sešel v počtu
sedmi nadšenců, toužících být něčím
podobným jako TheKing’sSingers.
V prvních týdnech své existence
bezejmenný, prozatím sedmičlenný
budoucí oktet postupně hledal
svoji identitu. Zkoušel zkoušet bez
vedení, s vedením, demokraticky i pod
diktátem. Několik týdnů bylo členů
skutečně i osm. Nicméně nakonec se
poměrně stabilním a muzikotvorným
ukázal být desetičlenný útvar s jedním
až dvěma uměleckými vedoucími, ale zároveň velmi aktivním a demokraticky
vedeným členstvem. V současné době vede sbor Sylva, nicméně každý Oktetník
má svoii nezastupitelou úlohu (prudička, řidič, překladatelka, vtipálek, vlnič,
zapisovatel, grafik, PR manažerka, kojná atd.). Tyto funkce se často vzájemně
prolínají a volně putují mezi členy. Pokud jde o název, zde bohužel neplatí přísloví „ráno moudřejší večera“. Zpěváci sice prošli několika koly brainstormingu
a na Písňovaru jste mohli místo Oktetu slyšet například Deset Pitíček, Konky,
Pozdrženíčko, Akcentíček, Kratofon či Kakochvíli. Nakonec bylo ale už trochu
pozdě Bycha honit. Posluchači si zvykli na oktet, tak se alespoň zvětšilo „o“
a z poněkud zavádějícího označení se stal poměrně stejně zavádějící název.
Rád zazpívá na kdejaké akci, ať už benefiční či jen tak pro legraci a dobrou
náladu. Za dva měsíce také pokřtí své třetí CDčko. Na festivaly Oktet moc není,
asi proto, že není z podstaty soutěživý typ. Vlastně se za celou svou historii
zúčastnil pouze dvou; tak trochu z hecu Harrantovských slavností staré hudby
na hradě Pecka a nejprve ze zvědavosti a poté díky vzniku silné závislosti na
Jirkovském Písňovaru.
Po kolikáté je Oktet na
Jirkovském Písňovaru? Kolik
Jirkovských Rytířů už jste si
odtud odvezli?
Na Písňovaru jsme letos po osmé,
jeden ročník jsme bohužel prošvihli
kvůli rodinným a pěveckým povin
nostem. Pětkrát jsme soutěžili, dva
krát jsme nesoutěžili, ale zahajovali,
celkem jsme si odvezli dva Jirkovské
Rytíře, jeden Jirkovský Ešus, tisíc sto
dvacet tři nefalšovaných jirkovských
zážitků a několik kocourků a opiček.
Co má Oktet rád?
Jirkovský Písňovar, hry, společné
snídaně, pařby, družení, své děti, cizí

děti, bojovky, bábovky a štrúdl.
Co Oktet nemá rád?
Ostří nože, špatnou náladu a troj
čárkované Cé.
Kdo nikdy nepřijde na koncert
Oktetu a kam nikdy nepřijdete
vy zazpívat?
Doufejme, že na koncert Oktetu
nikdy nepřijdou mdloby a pan
prezident. Oktet nikdy nebude
koncertovat nahoře (bez).
Stalo se vám při vystoupení
nějaké faux pas?
Spodní prádlo jsme snad nakonec
skoro všichni vždycky měli, ale někdy
nám chyběl člen, protože měl jiné

(toaletní) potřeby, někdy program,
někdy ladička, někdy vajíčko a někdy
sbormistr zadal skladbu o pár tónů
výš či níž. To se to pak zpívá…
Jaké bylo vaše nejkurióznější
ubytování?
Naše ubytování u pana Hurába
na Jirkovském Písňovaru je každým

Naposledy jsme měli kulinářský
zážitek přímo na koncertě, kam nám
Dita z Ventilek přivezla bezkonkurenč
ní litoměřické dortletky.
Co Oktet nikdy nepřekousne?
Zatím jsme, minimálně společně,
nezkoušeli žížalu.
Nadává někdy Sylva? Uveďte
nejsprostší slovo, které jste od
ní slyšeli.
Jasně, Sylva nadává pořád,
a JAK! To je samé „Kurníček!“ a „Do
pytlíčku!“.
Co je v Oktetu zakázané?
V Oktetu je zakázáno být „debil“.
Takový člověk by totiž musel být
podle stanov vyloučen (občas
míváme namále).
Kolik hodin v průměru na
Písňovaru spíte?
Odhadem méně než je doporuče
ná hodnota. Ale je to jenom hrubý
odhad. Přibližně.

NESERiózní

festivalový z
pravodaj
Toto je již druhý roč

ník Podtácku.
Bude letos stejný počet
čís
Kdo ví, hlídejte si stoly. el jako loni?
rokem kurióznější
v tom nejlepším slova smyslu.
Kdybychom byli na začátku tušili, že
bude kvůli našemu pohodlí vypuzen
ze své postýlky a bude spát na gauči
v obýváku, kde se spát nedá, protože
tam do rána krafeme, tak bychom
ho chtěli ušetřit. Ale jak jsme jednou
okusili, tak už nemůžeme přestat.
Na čem si Oktet nejvíce smlsne?
Oktet si nejvíc smlsne na hudeb
ních lahůdkách a na pečených dobro
tách od kteréhokoliv člena i nečlena.

čti to
a cti to

Máte mezi sebou
někoho, kdo je zaručený bavič?
My jsme všichni podobně zábavní.
Záleží na denní době. Namátkou nás
baví svým uváděním Jirka, svými
tanečními kreacemi Zdenda nebo
svým smíchem Patrik Rampa McKvák.
Jak a s kým slaví Oktet svoje
narozeniny/výročí?
Se všemi svými věrnými i nevěr
nými posluchači pozpíváním a třeba
křtem nového CD.

Beran

Lev

Býk

Panna

(21. 3.–20. 4.)
Čeká vás pestrý
víkend nabitý událostmi, kdy se
téměř nezastavíte, budou se okolo
vás motat nějací zvláštní lidé,
kteří po vás budou chtít nečekané
výkony. Jste ale připraveni zvládat
napětí i stres a všechny vaše
výkony perfektně zvládnete.
(21. 4.–20. 5.)
Nemáte rádi, když
vás někdo porovnává, posuzuje,
hodnotí? V sobotu se tomu
bohužel nevyhnete, ale zkuste se
na to dívat z té pozitivní stránky.
Příště budete vědět, jak to udělat
jinak, co zlepšit a uvidíte, že každá
kritika (jakkoli se vám zdá debilní)
vás ve výsledku posune dál.

Blíženci

(21. 5.–21. 6.)
Všem blížencům
jsou hvězdy naklo
něny. Zažijete nečekaně příjemný
víkend, poznáte spoustu nových
lidí, čekají vás nevšední zážitky
zejména v pozdních večerních
hodinách. Pozor na společenskou
únavu, nedostatek spánku, otravu
alkoholem nebo ztracené noty.

Rak

(22. 6.–23. 7.)
Raci, jste spíš zvyk
lí někoho poslouchat nebo se rádi
posloucháte? Pokud je tomu tak
nebo tak, o tomto víkendu budete
mít spoustu příležitostí k obojímu.
Budete konečně slyšeni, naleznete
své posluchače a dokonce vás čeká
i skutečných 15 minut slávy.

(23. 7.–23. 8.)
Jestli jste se někdy
chtěli cítit jako skuteční
lvi salónů, lepší konstelaci hvězd už
mít letos nebudete. Nahoďte široký
úsměv a užijte si světla reflektorů,
pozornost celého sálu, natáčení
a cvakání fotoaparátů. To všechno
na vás totiž tento víkend čeká.
(24. 8.–23. 9.)
Starostlivé panny,
dnes se můžete s klid
ným srdcem vyprdnout na úkoly
do školy nebo pracovní povinnosti.
Dnes nevařte, neuklízejte, nepracuj
te. Doporučujeme vám odvézt děti
k babičce a odjet na nějaké pěkné
místo pod Krušnými horami, kde se
nabijete pozitivní energií, ze které
budete ještě několik dní čerpat.

Váhy

(24. 9.–23. 10.)
Váhavé Váhy peč
livě važte! O tomto
víkendu buďte obzvlášť obezřetné
ve vašich rozhodnutích. Před tím,
než se definitivně rozhoupete,
porovnejte všechna pro a proti,
všechny kladné i záporné stránky,
všechna rizika a přínosy. Tak tedy
pivo nebo víno?

Štír

(24. 10.–22. 11.)
Smyslní štíři, v těchto
dnech jste tak trochu
na lovu a věřte, že vám hvězdy
slibují velký výběr a minimálně
pěkné pokoukání. S trochou
štěstí si z víkendu nepřivezete jen
blednoucí cucflek na krku, ale i
krásný vztah na celý život.

Střelec

(23. 11.–21. 12.)
Milujete zpívání?
Zpívejte! Milujete tanec? Tančete!
Chce se vám pařit až do rána?
Klidně pařte až do rána! A klidně
se i ztrapněte. Tentokrát je
všechno dovoleno. Můžete se
zkrátka vyblbnout podle libosti,
maximálně vás u toho někdo
nachytá.

Kozoroh

(22. 12.–20. 1.)
Míváte občas trému
z veřejných vystoupení? Rozklepou
se vám kolena a nevydáte ani
hlásku? Nemáte okno, ale celou
výkladní skříň? Nemusíte se ničeho
bát, dnes vám žádný z katastro
fických scénářů nehrozí a všechny
náročné situace ustojíte.

Vodnář

(21. 1.–20. 2.)
Tento víkend
bude pro společenské vodnáře ve
znamení setkávání, poznávání
nových lidí, kteří budou doslova
naladěni na stejnou notu jako vy.
Na konci dne a za pomoci devíti
stupňového Písňovaru budete mít
pocit, že se znáte celý život.

Ryby

(21. 2.–20. 3.)
Milé citlivé a empatické
ryby, vy, co máte pro každého
k dispozici rameno na vyplakání,
nebo alespoň milá slova útěchy,
máme pro vás dobrou zprávu. Od
teď až do nedělního večera můžete
klidně každého poslat do rybí řiti
a jestli se to někomu nebude líbit,
odkažte ho na náš horoskop.

Máte v repertoáru
dost pecek?

Ovoce
a zelnina
Jirkov

Bodování
sobotních
vystoupení
Porotci bedlivě poslouchají
vystoupení soutěžících sborů
a zapisují si k nim bodíky. Sbor
se podle počtu bodů může
umístit v některém z těchto
pásem:
• z laté pásmo
(25–30 bodů)
• s tříbrné pásmo
(20–24,99 bodů)
• b ronzové pásmo
(15–19,99 bodů)

jde
tady ny!
o seti

Oktet a dva Rytířii
a tisíc sto dvacet třků
s ešusem nefalšovaných zážit

Horoskop na víkend

Za co lze body
získat?
0–8 bodů: celkový zvuk sboru
(jeho vyrovnanost, barevná
bohatost), pěvecká technika
0–8 bodů: intonace, rytmus
0–8 bodů: správné a nápadité
využití hudebně výrazových pro
středků (především dynamiky,
tempa), stylovost interpretace
(deklamace, frázování), její
působivost a nápaditost
0–4 body: dramaturgie
soutěžního programu (pestrost,
kontrast, vhodnost vzhledem ke
složení a technické úrovni sboru,
kvalita aranžmá)
0–2 body: kontakt sboru se
sbormistrem, sboru s publikem,
zpěv zpaměti

když
vašim
sopránům
chybí

vejšky

tady je skoro vše, ale
není to tam tak vtipný:
www.jirkovskypisnovar.cz

Pan Tiskařský Šotek je sice umělec, kterého
jsme sem nezvali, ale každý má přece právo na
vyjádření, proto buďte schovívaví.
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pivo nebo víno?

Štír

(24. 10.–22. 11.)
Smyslní štíři, v těchto
dnech jste tak trochu
na lovu a věřte, že vám hvězdy
slibují velký výběr a minimálně
pěkné pokoukání. S trochou
štěstí si z víkendu nepřivezete jen
blednoucí cucflek na krku, ale i
krásný vztah na celý život.

Střelec

(23. 11.–21. 12.)
Milujete zpívání?
Zpívejte! Milujete tanec? Tančete!
Chce se vám pařit až do rána?
Klidně pařte až do rána! A klidně
se i ztrapněte. Tentokrát je
všechno dovoleno. Můžete se
zkrátka vyblbnout podle libosti,
maximálně vás u toho někdo
nachytá.

Kozoroh

(22. 12.–20. 1.)
Míváte občas trému
z veřejných vystoupení? Rozklepou
se vám kolena a nevydáte ani
hlásku? Nemáte okno, ale celou
výkladní skříň? Nemusíte se ničeho
bát, dnes vám žádný z katastro
fických scénářů nehrozí a všechny
náročné situace ustojíte.

Vodnář

(21. 1.–20. 2.)
Tento víkend
bude pro společenské vodnáře ve
znamení setkávání, poznávání
nových lidí, kteří budou doslova
naladěni na stejnou notu jako vy.
Na konci dne a za pomoci devíti
stupňového Písňovaru budete mít
pocit, že se znáte celý život.

Ryby

(21. 2.–20. 3.)
Milé citlivé a empatické
ryby, vy, co máte pro každého
k dispozici rameno na vyplakání,
nebo alespoň milá slova útěchy,
máme pro vás dobrou zprávu. Od
teď až do nedělního večera můžete
klidně každého poslat do rybí řiti
a jestli se to někomu nebude líbit,
odkažte ho na náš horoskop.

Máte v repertoáru
dost pecek?

Ovoce
a zelnina
Jirkov

Bodování
sobotních
vystoupení
Porotci bedlivě poslouchají
vystoupení soutěžících sborů
a zapisují si k nim bodíky. Sbor
se podle počtu bodů může
umístit v některém z těchto
pásem:
• z laté pásmo
(25–30 bodů)
• s tříbrné pásmo
(20–24,99 bodů)
• b ronzové pásmo
(15–19,99 bodů)

jde
tady ny!
o seti

Oktet a dva Rytířii
a tisíc sto dvacet třků
s ešusem nefalšovaných zážit

Horoskop na víkend

Za co lze body
získat?
0–8 bodů: celkový zvuk sboru
(jeho vyrovnanost, barevná
bohatost), pěvecká technika
0–8 bodů: intonace, rytmus
0–8 bodů: správné a nápadité
využití hudebně výrazových pro
středků (především dynamiky,
tempa), stylovost interpretace
(deklamace, frázování), její
působivost a nápaditost
0–4 body: dramaturgie
soutěžního programu (pestrost,
kontrast, vhodnost vzhledem ke
složení a technické úrovni sboru,
kvalita aranžmá)
0–2 body: kontakt sboru se
sbormistrem, sboru s publikem,
zpěv zpaměti

když
vašim
sopránům
chybí

vejšky

tady je skoro vše, ale
není to tam tak vtipný:
www.jirkovskypisnovar.cz

Pan Tiskařský Šotek je sice umělec, kterého
jsme sem nezvali, ale každý má přece právo na
vyjádření, proto buďte schovívaví.

