
Je to dovo|ená azároveň práce, která baví
Hranice, Bělotín _ Dvě dopo'
lednÍ zkouŠky po hlasech, dvě
odpoledni, večerní kulturní
proBram. Mezitím trénovat s
orchestrem a po týdnu se
předvést na dvou koncertech.
Ucastnlcl ĎelotlnsKeno Tyone
zpěVu, který odstartuje 13.
srpna, maji nabitý program.
Podle organizátora a zaklada
tele celé akce Eduarda Kavaly
to lidi ďěIaji proto' Že Je zpév
bavÍ, nauči se mnoho nového
od zkušených dirigentů a
strávÍ týden s příjemnými
lidmi.
Kdo s€ účastní Bě|otínského týdne
zpěvu?

Jsou to amatérští Zpěváci Z
celé republiky, tradičně při
jíŽději i návštěvníci z Němec.
kaneboZe slovenska, VětŠi'
nou jsou to členové různých
sborů. Není tojen regionální
akce, i kdyŽ většina lidíje z
Moravy' Z pt-ofesionálů při
jíŽd.ěj i větš inou dirigenti.
Jak s€ o akci dozvědí zahraniční
účastníci?

Nijak je nesháníme, VětŠi.
nouseoakci doslechnouod
účastníků' Zj istili jsí}e, Že
musíme ukázat, jakáta akce
je, alidi si topak samimezi
sebou řeknou. Letos přijede
také jeden zahranični diri.
gent, ale tenjedejako účast.
ník.
Takže s€ akce rozši7ila díky tomu' že
|idé s ní mě|i dobÉ zkušenosti?

Ano, jedůleŽité, Že selidé
někde cití příjemně apošlou
to dál. Myslelijsme, Že tobude
fungovat nějak automaticky,
alechtělo to trpělivost. ze Za
čátku nám hodně pomohli lidi
zHranic. Poprvé nás bylo tak
čtyřicet a vedl nás profesor
MátlzBrna. Liditehdy nevé.
řili, Žebymohlpřijet, a on ta'
dydoopravdybyl.

Rozhovor se zak|adate|em Bě|otínského !ýdne zpěvu Eduardem Kava|ou:

Vyjste tedy organizova| víŤh dva.
cet rďnftů?

Jájsem stÍmnápadempři.
šel. Byli jsme s panem spisa.
rem na podobné akci v Ra.
kousku a vrátilijsme se na.
prosto nadšení, takměnena"
padlo nicjiného neŽ Zkusit
sehnat sponzora a zorganizo-
vat podobnou akci. Reditel
cementárny nám tehdy po.
sk}tl zadarmo ubytování vje.
jich hotelu. Pak jsem narazil
na úŽasného člověka, který
zrovna zakládal základni ško.
lu Šromotovo v Hranicích. on
otevíralškolua myjsmebyli
prvni, kdov níbyl.
ttě|otínský týden zpěvu se tedy ode-
hřává v Hranicích?

Bělotínto sicepořádá, ale
od prvního ročníkujsme byli
v HranicÍch. Jeto praktičtěj.
ŠÍ, ale také semálovnímá, že
Hranice jsou hrozně pěkné
mósto a Zpěváci si ho pochva
lují. Má svého ducha ajájsem
rád, Že se to odehrávátady.
Letos spime i zpíváme na
prúmyslovce '
Přibývá poďupttě zpěváků, kteříse
akce účastní?

Počet účastníkújde v tako'
Vých Vlnách' Ten nejmenší
poČet byl lehce přes sto, nej.
větší asi sto padesát. KdyŽje
to od sto dvaceti lidÍ nahoru,
tak už to má tu nevýhodu, že
se lidé nestihnou poznat' Je
lepší, kdyŽ tam spolujen ne.
sedíjako cizí 1idé, ale komu'
nikujispolua užívajísito.
Jsou i |ide, |deříiezdí pravide|ně?

Jsou takoví;kteři uŽ tady
byli třeba dvacetkrát'jezdi od
prvního ročníku a berou to
jako součást svého Života.
Jsemrád, Že to beroujako při'
leŽitost potkat nové lidi, vy.
měnit Si noty, a jelikož hoďně
znichtakyvede své menŠí
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sborečky, tak inasbíratpo'
střehy z práce zkušenějŠích.
|v|ohou se akce účastnit i děti?

Určitě. NápadzaloŽit dět'
ský ateliér vzniklkvůli tomu,
Že lidé často říkali, Že byřádi
přijeli, ale nemaji co udělat s
dětmi. IÉtosbudememítasi
třicet sedm dětí' NěkteřÍ i
osmnáctiletí účastnici přímo
řekli' Žechtějíbýt s dětským
sborem apomáhatjetřeba
doprováZet na kytaru' Jedna
generace uŽ nám za ty roky
oďrostla' a takjsmeřešili, co s
nimi, aŽ jsme se roZhodli zalo.
Žitmládežnický sbor' Měl
jsemporoce 1989 strach, Že
sboryzaniknou a Že se knim
mladá generace postavíZá
dy, ale naŠtěstí to dopadlo
dobře.
llilají účastníci nožnost s€tkat 5€ i
přes řok?

Letosjsme to nevydrŽeli a
sešlijsme se vbělotínské Ško.
leuŽ najaře' Nakonec náSby.
lo přes osmdesát a kromě to.
ho, Žejsme si ZazpívaIi'jsme
udělalitaky anketu, co by se
mělo ZpíVat na jubi]ejnÍm
dvacátém ročníku.

P|ánujete tedy |€tďíÍ prcgÍarn udÉ
lat speciáně k dvacátému výrcčí?

Letošní rok si v}tvořili
program přimo naši účastní.
ci. Měla byto být taková pře.
hlídka toho, co senaBělotín.
ském týdnuZpěvu nejvÍcepo.
dařilo a co zpěváky nejvíc ba.
vilo. sami účastníci si také už
dříve vymysleli druhý závě'
rečný koncert, protoŽejim by.
lolíto, Že něco týden trénují a
pak si to zazpívajíjen najed.
nom koncertě v Hranicích.
KaŽdý rok takvyjiŽdíme na
nějaké místo, kamnáspo.
ZVou. Letosjedeme do Janáč.
kovýchHukvald.
v pozvánc€je mps.futo' že krcně
sbořu úiváte dohrcmady i orchestÍ.
Jakto píobíhá?

Učastníci, kteřÍ hrají na ně.
Jaký nástroj, si ho přivezou
sebou. Jedna z dirigentekpak
počtu a druhu nástrojůpři'
ZpúSobi skladby a společně
něco secvičí. Tímpádem hra.
jicím účaStnÍkům zmiZí odpo.
lední klid a moŽnost zajÍtna
pivo, protoŽe místo toho tré'
nují s orchestrem. Lidi to ale
dělaji dobrovolně a těši se na
to' Na Závěrečném koncertu
pak doprovázejí zpěváky.
Vy s€ přímo tičastníte přogřamu?

Na měje ta organizační
část. vŽdycky musÍm všechno
oběhnout, odemknout a za.
mknout klaviry a další drob-
nosti. Pak ZajiŠéuji večerní
program, který b:iTá buďhu.
debni, nebo nějakspojenýs
poznáváním mista.
iíě|jste nožnost si s účastníky za.
zpívat?

Ještě se mi za dvacet let ne.
podařilo anijednou zplvat s
nimi celou dobu. vždycky
stihnujenjednou za čas sed.
nout sisnimia zazpívat si, ale
nikdy ne celý týden. (atd)


