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Na kafi s porotou

jak se svým
sborem zvítězit
Chtěli byste letos zvítězit? Není
nic snazšího… Postačí se řídit
několika následujícími radami
naší redakce a prvenství máte
prakticky zaručeno.
Podmázněte
1.
porotu
Oblíbená a účinná metoda,

Petr Wajsar

jejíž dokonalé zvládnutí můžete
navíc později využít i v jiných
oblastech – doporučujeme
zdravotnictví nebo státní správu.
Netřeba upozorňovat, že krabice
s vínem jakéhokoli obsahu se
v minulosti příliš neosvědčily.

VÍTĚZ SOUTĚŽE ZÍSKÁ TITUL „NEJORIGINÁLNĚJŠÍ SBOR JIRKOVSKÉ
SBORYMPIÁDY 2015“ A POHÁR VENTILKA JIRKOVSKÉHO!
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Po loňské úspěšné premiéře vám i letos v rámci odpoledního
programu nabízíme unikátní sborovou soutěž: JIRKOVSKOU
SBORYMPIÁDU. Náplní neformálně vedené soutěže budou nejrůznější disciplíny, které by měly sbory prověřit v nejrůznějších
oblastech, které alespoň vzdáleně se sborovým zpěvem souvisí.
V loňském roce šlo například o nejoriginálnější sborovou úklonu
nebo o neotřelou sborovou fotografii. Co jsme pro vás přichystali letos, je zatím překvapením. Stále platí, že k jednotlivým
disciplínám nebude nutná žádná předchozí příprava. Bude tedy
záležet na aktuální formě sboru. Vše bude hodnotit NEodborná
porota. Přibližně hodinový program Jirkovské Sborympiády
bude navazovat na odpolední soutěžní blok, a bude tedy zahájen
přibližně v 16.45 na nádvoří Červeného Hrádku. Loňské vítězství
bude obhajovat nejoriginálnější sbor Jirkovské Sborympiády
2014 VŠELIJAK z Prahy.

Jiří Holubec
Jakou muziku máte rád?
Těžko říct, každá muzika, která
je lákavá, která mě v tu chvíli
zaujme, přitahuje.
Váš největší hudební trapas?
Mé největší hudební trapasy se
dozvídám z vyprávění, protože si je
většinou díky mírnému alkoholickému opojení nepamatuju.
Je nějaká otázka, na kterou se
vás ještě nikdy nikdo nezeptal?
Jo, to je přesně ona.
Kolik vlasů má Rákosníček?
Tři.

ŽENTET

Druhý ročník
Sborympiády

Sylva Kroupová
Jakou muziku máte ráda?
Moje velká vášeň je stará
hudba, kterou se mi poslední
dobou daří trochu i přiživovat
a která mě nakopla k tomu, abych
se začala pomalu přesouvat
z nepříjemného open office
kancelářského světa do hudebně
pedagogického. Druhá moje
vášeň je OKTET a svět a capella
sborové populární hudby. Tady je
to víc o lidech a atmosféře, kterou
spolu dokážeme vytvořit.
Váš největší hudební trapas?
Největší trapas byl, když mi
při celosvětové premiéře
v katedrále Sv. Víta v Praze
dirigent zapomněl oznámit, že
přeskakuje část před mým sólem.
Na místo jsem doběhla na
poslední chvíli, začala
jsem zpívat ufuněným
hlasem a popletla
začátek anglického
textu. Bylo mi asi 13 let.
Je nějaká otázka, na kterou
se vás ještě nikdy nikdo
nezeptal?
Ještě se mě nikdo nikdy nezeptal
kolik vážím. A to měl štěstí.
Kolik vlasů má Rákosníček?
Tři ne? Jako děda Vševěda.
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Bonusová otázka: A když
jsme u toho Rákosníčka,
jestlipak víte, kolik má
Rákosníček vlasů?
To je důležitá otázka, nad kterou
jsem se zamýšlel už mnohokrát,
ale ještě nikdy jsem na její řešení
nepřišel. Pokud bychom to dnes
rozluštili, budu hrozně rád.

K samotné akci je nutno přistupovat poněkud sofistikovaněji.
Výhodné jsou úplatky spotřebního
charakteru, po kterých nezbydou
žádné důkazy, případně se dají
v případě odhalení označit jako
product placement. Pokud chcete
vsadit na jistotu, sáhněte spíše
po „pozornostech“ vyšší cenové
kategorie. Jestli je to ovšem nad
vaše možnosti, můžete si vystačit
s vlastními produkty. S prohlášením „tady jsem si dovolil švestičky
ze své zahrádky“ jistě nešlápnete
vedle a pokud ještě šeptem
dramaticky dodáte „je to bio“,
konkurence bude vyřízená.

šířil pole působnosti a začal se neoprávněně angažovat i v našem bulletinu. Tímto zpytuje svědomí

Náš Tiskařský Šotek si svévolně roz

Žentet je vokální uskupení, které (jak název napovídá a jak můžete sami vidět) je
složeno ze samých žen. Myšlenka založit toto těleso se zrodila v hlavě tehdy ještě studentky oboru sbormistrovství Petry Kaucké, která si během několika měsíců vybrala
další členky, a to z řad svých spolužaček a spoluzpěvaček ze sborů KHV UJEP. A tak
na podzim roku 2012 vznikl Žentet. V současném složení působí toto uskupení asi
rok. Vzhledem k prostředí, ze kterého Žentet vzešel, je nasnadě, že vystupuje především na akcích KHV, ale nejen tam. K nejkurióznějším patří vystoupení na slavnostním
předávání cen amatérským cyklistům. > www.facebook.com/zentet.cz

Jakou muziku máte rád?
Vyšel jsem z jazzové a rockové
hudby, ale časem jsem se naučil
poslouchat, psát, tvořit a vnímat
i hudbu artificiální. Dle mého se to
všechno podařilo propojit mému
asi největšímu oblíbenci Franku
Zappovi.
Váš největší hudební trapas?
To se neříká! Ale asi to byl
můj pokus o interpretaci znělky
Rákosníčka na festivalu soudobé
hudby v Lübecku.
Je nějaká otázka, na kterou
se vás ještě nikdy nikdo
nezeptal?
Kolik vlasů má Rákosníček, to se
mě třeba do rozhovoru ještě nikdo
nezeptal. Nikdo se mě například
nezeptal, za kolik jsem dneska
odjel slalom na lyžích. Nejsem
totiž sportovec, ale hudebník. Kromě toho nelyžuji, takže podobná
otázka by stejně neměla význam.

5 zaručených rad

Vydírejte
2.
porotu
Mnohem účinnější než meto-

da korupční, vyžaduje ovšem
delší a náročnější přípravu.
S dostatečně choulostivým
materiálem však máte ostré
střelivo proti sborům, které
se budou pokoušet o uplácení
poroty svými ulepenými sklenicemi domácího medu a litry
načerno pálené slivovice. Další
výhodou je fakt, že na každého
porotce (byť vypadá sebevíc
bezúhonně) se dá nějaká ta
pikantnost vyhrabat. Pokud
je beznadějně poctivý, jistě se
najde ve vašich řadách vnadné
děvče, které se obětuje a nějaký
ten peprně lechtivý materiál
obstará. Netřeba dodávat, že
obětovat se může i muž, zcela
podle potřeby. Také se můžete
pojistit a zkombinovat tuto
metodu s metodou první.
Porotu podmázněte a předání
úplatku si bezostyšně nahrajte.
S pořízeným záznamem pak
můžete porotu vydírat a zvýšit
tak svoje šance takřka na sto
procent.

3.
Trestně-právně poněkud

Odstraňte
konkurenci

ošemetnější metoda. Jedna
z možností je pozvat pánskou
část konkurenčního sboru na
hokej a sehnat jim místo přímo
v kotli. Druhou polovinu pošlete
třeba na rockový nebo metalový
koncert a vykřičené hlasivky
jsou zaručeny. Pokud ve sboru
disponujete zručným automechanikem, zkuste ho zavčasu
vyslat na diverzní výpravu, aby
u přespolních sborů poškodil
jejich autobus. Řiďte se zlatým
pravidlem: nevystupující sbor,
dobrý sbor. V případě, že patříte
k těm šťastnějším sborům, které
mají ve svých řadách zdatného
samce, zkuste ještě metodu
hromadného otěhotnění
konkurenčních zpěvaček. Zde je
však třeba naplánovat vše tak,
aby termíny porodů připadly
právě na dny konání Jirkovského
Písňovaru. Také počítejte s tím,
že případné alimenty půjdou ze
společného fondu.

Buďte
4.
výstřední
Časy se mění, pryč jsou doby,

kdy vám stačilo ke spirituálu luskat
a byli jste in. Vybavte svoje vystoupení fantastickými kousky, kterým
porota prostě nedokáže odolat.
Nic není tabu. Odvážné kostýmy,
které vystaví na odiv všechny
vaše tělesné přednosti, podbízivé
choreografie ať už s akrobatickými
prvky, nebo naopak s dvojsmyslným vlněním, líčení, nad kterým
by Kiss bledli závistí...Vyberte ze
svých řad zpěváka, který nejhůř
intonuje a přihlaste ho na kurz
beat boxu. Celé části textu můžete
prošpikovat vulgarismy v angličtině a rapovat. Popularizujte svoje

Také
máte na
zkouškách
veselo?
„Já vás teda moc neslyším,
ale věřím vám.“
„Alty, máte tady zpívat jako
jedna žena, ne jen jedna žena.“
Řadíme si noty na koncert
a sbormistr: „
Zařaďte si Un Dubbio, pak ho
vynecháme.“
Rozdáváme si novou (přitom
starou) skladbu a Roman:
„Budeme se tím zabývat, když
to psal anonym?“
Po hodině zkoušení, dělence,
přepočítávání dob, opravování
rytmických nepřesností:
„Už chápu, proč se nepodepsal.“
„Zazpívejte to s takovým
nostalgickým zavěšením.“
„Nalaďte se na lehce promiskuitní český madrigal.“
„V téhle části to musí znít jako
šumění obřízek.“
Dozpívali jsme Lay a Garland
a Roman: „Osmihlas v sedmi
lidech, výborný!“
„Trošku tam udělejte takovou
tu předvánoční kamasútru.“

písně tak, že se z nich stanou hity
Písňovaru a po celé jeho konání
si je budou pobrukovat nejen
unešení diváci a okouzlená porota,
ale dokonce se uhnízdí v myslích
konkurence. A to tak silně, že
během vystoupení zapomenou
na svoje tóny a spolehlivě se jim
tam vloudí ty vaše. A třeba se
vám podaří, že roztančíte celý sál
a capella písničkou.
Rada
5.
poslední
A rada poslední, ovšem nejdů-

ležitější: Buďte zkrátka nejlepší!

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 shovívaví.

