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1. Uvod 

Dlouhodobou tradicí, která sahá hluboko do devatenáctého století, je sborový 

zpěv významnou součástí hudebního života u nás. Téma zabývající se problematikou 

historie a současného stavu sborového zpěvu v oblasti okresu Šumperk jsem si zvolila 

proto, že fenomén sborového zpěvu má i v této oblasti, odkud pocházím, svou bohatou 

historii i živou současnost1. 

Přestože se počátky sborového zpěvu zde vážou stejně jako v dalších oblastech 

Čech a Moravy především к pěveckým sborům dospělých, v druhé polovině dvacátého 

století se výrazně rozvinul také dětský sborový zpěv, a to natolik, že se ve svých 

aktivitách brzy sborovému zpěvu dospělých vyrovnal, a dokonce ho i částečně zastínil. 

Pokud mám zhodnotit současnou situaci, je možné konstatovat, že pěvecké 

smíšené, ženské, a samozřejmě především mužské pěvecké sbory čelí vážným 

problémům s nedostatkem nových členů a jejich činnost je stále skromnější. Naopak 

místní dětské pěvecké sbory spolu v hojné míře spolupracují a pravidelně se setkávají 

na společných akcích. Proto se ve své práci zabývám zejména dětskými sbory 

a sborovým životem kolem nich, který je velmi pestrý i přesto, že se co do rozlohy 

i počtu obyvatel jedná o relativně malou oblast. Navíc veškeré zprávy dokumentující 

toto dění, pokud vůbec existují, jsou rozesety v regionálním tisku a to jen v minimálním 

1 Okres Šumperk je součástí Olomouckého kraje, na jehož území se nachází 8 měst a 69 obcí, ve kterých 
žije přibližně 120 000 obyvatel. Největší obcí je Šumperk s dvaceti osmi tisíci obyvateli. 
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rozsahu. 

Při zpracovávání tématu jsem vycházela z autentických tiskovin různých 

sborových akcí, archivních materiálů jednotlivých sborů, ze zpráv v místním tisku 

a díky vstřícnosti sbormistrů i z rozhovorů s nimi. Výrazně mi pomohla také má vlastní 

orientace v této problematice, protože pocházím z Mohelnice, třetího nej většího města 

okresu, a od raného dětského věku jsem přímým účastníkem místního sborového života. 

Hlavním cílem je tedy zmapování jak počátků dětského sborového zpěvu a jeho 

vývoje, tak i současné situace pěveckých sborů, zejména na základních školách. Tato 

práce svým zaměřením pokrývá období uplynulých čtyřiceti pěti let, to je období 

od založení prvního dětského pěveckého sboru. 
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2. Tradice sborového zpěvu na Šumpersku 

Tradice sborového zpěvu na Šumpersku stojí vzhledem к tehdejší skladbě 

obyvatelstva na německých základech, konkrétně na německých pěveckých spolcích 

druhé poloviny devatenáctého století a začátku století dvacátého. Mezi nejstarší patří 

spolky ze Šumperka (1849), Mohelnice (1861), Štítů (1862, činný do 1932) a Úsova 

(1869, činný ještě ve 30. letech 20. století). Přibližně o dvacet let později začaly vznikat 

české spolky, jako například Čtenářsko-pěvecký spolek v Brníčku a Klepáčově 

a Čtenářsko-pěvecká jednota Vlastislav v Lesnici. Po roce 1910 byly založeny další dva 

spolky: Gesangverein Germania v Branné a Mürauer Musik und Gesangverein 

na Mírově. 

Sborový zpěv na území města Šumperka byl téměř do poloviny 19. století spjat 

výhradně s kůrem farního kostela sv. Jana Křtitele. V té době se objevily první snahy 

o vytvoření amatérské zájmové hudební organizace a v roce 1849 byl založen Mužský 

pěvecký spolek (Männergesangverein), který patří mezi nejstarší pěvecké spolky 

na severní Moravě (šumperský spolek předešel pouze spolek ve Šternberku). Jeho 

iniciátory byli šumperští občané Franz Wanke, Franz Emmer, Franz Heyek a Wilhelm 

Nasse, kteří se již dříve sdružili do mužského pěveckého kvarteta. Prvním sbormistrem 

byl chrámový varhaník Josef Wiessner, jehož funkci záhy převzal učitel Karl 

Oberleithner. Spolek pořádal dva až tři koncerty ročně a v šedesátých letech 19. století 

se к němu připojil ještě ženský sbor. Poslední záznamy o jejich činnosti pocházejí 

z roku 1910.2 V meziválečném období v Šumperku působil český mužský sbor Janáček 

pod vedením sbormistra Jaroslava Ambrože. Na jeho tradici se znovu navázalo až 

v roce 1953 založením smíšeného sboru. V roce 1960 pak byl založen Pěvecký sbor 

šumperských učitelek, který měl sice delší trvání než sbor mužský, ale do dnešní doby 

se jeho tradice bohužel neudržela. Na druhou stranu myšlenka vychovávat mladou 

generaci pro příchod do tohoto sboru byla jedním z faktorů, které měly vliv na vznik 

Šumperského dětského sboru, díky němuž je tradice sborového zpěvu v Šumperku stále 

živá. 

V Zábřehu, druhém nej větším městě Šumperska, německý pěvecký spolek 

registrován nebyl. O provozování sborového zpěvu se tam na začátku 20. století 

zasloužil profesor na místním nově založeném českém gymnáziu František Waic, který 
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se svým studentským sborem pořádal veřejné koncerty a pěvecko-hudební akademii. 

Po něm založil další sbor se svými spolužáky hudební skladatel Václav Kálik, který 

studoval na zábřežském gymnáziu vletech 1905 - 1909. Při gymnáziu působil také 

studentský symfonický orchestr. Tím nejvýraznějším nositelem tradice sborového zpěvu 

v Zábřehu se stal po vzoru Pěveckého sdružení moravských učitelů Pěvecký sbor 

severomoravských učitelů (PSSU). V roce 1923 byly připravovány oslavy 40. výročí 

založení Zábřežského učitelského spolku a při této příležitosti vyšlo v místním tisku 

oznámení o založení „Pěveckého sdružení učitelstva severomoravského" kvůli náboru 

členů. Prvním dirigentem dvacetičlenného mužského sboru byl František Neubauer, 

člen PSMU a původce myšlenky na založení PSSU. Činnost sboru byla násilně 

přerušena německou okupací. Obnovena byla již v říjnu 1945 pod vedením učitele Jana 

Skopala. Sbor se po druhé světové válce úspěšně rozrůstal a sdružoval kolem šedesáti 

zpěváků z dvaceti šesti obcí regionu. Přestože jeho koncertní činnost se soustředila 

převážně na oblast severní Moravy, PSSU uskutečnil celou řadu koncertů také 

v Čechách a na Slovensku. V současné době působí opět převážně ve svém regionu. 

\l 

Obrázek 1: Pěvecký sbor severomoravských učitelů, 1972 

V Mohelnici, která byla výrazně německá, byl zaregistrován pěvecký spolek 

Männergesangverein v roce 1861. Ke konci 19. století sbor pravidelně vystupoval 

společně s Dámským pěveckým sborem (Damen-Singchor), kolem roku 1896 pak došlo 

ke spojení obou sborů pod názvem Mohelnický pěvecký spolek (Müglitzer 

Gesangverein). Spolek pořádal koncerty pro širokou veřejnost, spolupracoval s místním 

2 Kvapil, Jiří. Počátky měšťanské hudební kultury v Šumperku. 
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Divadelním spolkem a pěstoval přátelské styky s pěveckými spolky nejen z blízkého 

okolí, ale i z Vídně a Terstu. Zanikl na počátku 20. století. 

Velkou roli v hudebních dějinách města Mohelnice po druhé světové válce hrál 

státní podnik MEZ, který zřizoval většinu místních uměleckých souborů. Vznik prvního 

významného pěveckého souboru v Mohelnici se datuje do roku 1948. Byl to smíšený 

pěvecký sbor Radost, složený ze zaměstnanců závodu MEZ, který byl 

několikanásobným vítězem krajské soutěže lidové tvořivosti ve sborovém zpěvu 

v letech 1954 - 1958. V roce 1958 vznikl další mohelnický sbor pod názvem Družba, 

který se skládal z členů sboru Radost a vojáků posádkové správy v Javoří. 

V šedesátých letech činnost pěveckých sborů ve městě upadá. Oživení 

sborového života přišlo v roce 1971, kdy vznikl nový mládežnický smíšený sbor3 pod 

vedením mladého učitele Jiřího Skopala.4 Sbor se rozpadl v roce 1974 po Skopalově 

odchodu do Hradce Králové. 

Tím byla tradice sborového zpěvu v Mohelnici v podstatě přerušena až do roku 

1989. Jedinou výjimkou v tomto mezidobí byl školní pěvecký sbor II. základní školy 

Mlýnská, vedený Boleslavem Sadilem. V roce 1990 vznikl při Základní umělecké škole 

dětský pěvecký sbor Arietta pod vedením Zdeňky Jásenské. V polovině devadesátých 

let pak byl založen smíšený sbor dospělých Carmen, který dodnes řídí Jiří Novák.5 

2. 1 Z historie dětského sborového zpěvu 
Dětský sborový zpěv se ve vyučování na hlavních a reálných školách v českých 

zemích vyskytoval už v 19. století. Sborově pěvecká práce učitelů zkvalitněla zejména 

po roce 1869. Působilo na ni vyšší vzdělání učitelů i ustanovení zpěvu jako povinného 

předmětu obecných a měšťanských škol. Proslulá hudebně pěvecká praxe českých 

kantorů dala základ i prvním osnovám zpěvu, které vyšly v roce 1874. Tyto osnovy 

dokumentují požadavky pro školský zpěv, které například žádají zpěv z not 

ve 4. postupném ročníku národních škol, osnovy z roku 1883 pak obsahují požadavek 

3 Pěvecký sbor vystupoval převážně v Mohelnici a okolí (Šumperk, Třeština, Moravičany, Police...). 
V roce 1973 měl sbor 47 členů a v repertoáru měl např. písně Jsme pro mír S.S.Tulikova, černošský 
spirituál Vozíčku, ke mně leť, lidové písně v úpravě Jana Skopala, Aká si mi krásná Eugena Suchoně či 
Otvírání studánek Bohuslava Martinů. (Hlas Mezu 22. 3. 1973) 
4 Prof. Jiří Skopal (* 1947) se narodil ve Velkých Losinách a žil v Lukavici na Moravě. Jeho otec Jan 
Skopal byl sbormistrem Pěveckého sboru severomoravských učitelů. Skopal v současnosti působí na 
Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a vede špičkový dětský pěvecký sbor Jitro. 
5 Carmen má ve svém repertoáru klasické sborové skladby W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka, L. 
Janáčka a dalších, dále také spirituály a chrámové pravoslavné písně. 
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na vícehlasý zpěv na měšťanských školách. Od roku 1910 byl povinný zpěv rozšiřován 

do všech ročníků obecných i měšťanských škol. V letech 1869 až 1918 vyšel zásluhou 

učitelstva úctyhodný počet učebnic zpěvu, zpěvníků a metodických příruček 

pro sborový zpěv. 

Po roce 1922 byl školský sborový zpěv v mezích povinného předmětu veden 

nadšenými učiteli jen mimořádně. Samostatné školní pěvecké sbory v podstatě 

neexistovaly. Dokonce se vyskytli i odpůrci vícehlasého dětského sborového zpěvu.6 

Svůj význam pro oživení zájmu o dětský sborový zpěv i přes četné polemiky měli 

Bakulovi zpěváčci a dětský sbor Domovina, který působil po první světové válce 

v Praze. Podceňování zpěvu a hudební výchovy po roce 1922 zapříčinilo také oslabení 

hudebního vzdělání učitelů na učitelských ústavech a odstranění zpěvu ze 3. a 4. třídy 

chlapeckých a smíšených měšťanských škol. Do situace upadající úrovně zpěvu 

na obecných a měšťanských školách zasáhla činnost prvního typicky školního dětského 

sboru Jistebnických zpěváčků, který byl založen v roce 1929 a jejž tvořili žáci státní 

(menšinové) obecné školy v Jistebníku nad Odrou. Na svou dobu vykazovali kvalitou 

ojedinělé pěvecké výsledky a pronikli především díky svým rozhlasovým pořadům 

do celé republiky, ale i do Evropy. Přesvědčovali tak o oprávněnosti dětského 

sborového zpěvu. Jejich činnost byla násilně přerušena evakuací školy v důsledku 

německé okupace 7. října 1938. Tento sbor zahájil dlouhou tradici českého dětského 

sborového zpěvu, která začala vzkvétat zejména po druhé světové válce.7 

2. 2 Počátky dětského sborového zpěvu na Šumpersku 
Historie nej staršího dětského pěveckého sboru regionu se sice píše až od roku 

1962, ale první zmínky o dětském sborovém zpěvu na Šumpersku pocházejí již z doby 

před druhou světovou válkou. V roce 1930 získal olomoucký spolek péče o zdraví 

mládeže do vlastnictví ubytovací prostory v obci Sobotín u Šumperka. Díky vhodným 

místním podmínkám sem v době letních prázdnin byly vysílány děti z Olomoucká, 

později z celé republiky, na léčení a rekreaci. Vedoucím sobotínské prázdninové osady 

byl vletech 1931 - 1938 řídící učitel Jaroslav Gregor (nar. 6. října 1888), absolvent 

6 „Zpívati však trojhlasé nebo snad čtyřhlasé skladby umělé se nedoporučuje. V potu tváře nadřené 
vícehlasé efektní sbory, vypočtené na oslnění obecenstva nebo inspektora, způsobí v systematickém 
vyučování zpěvu vždy jen mnoho nenahraditelné škody." (R. Wünsch. Katechismus školského zpěvu. 
Brno 1934, s. 8.) 

Vybráno a upraveno z publikace Lýsek, František. Dětský sborový zpěv. Státní pedagogické 
nakladatelství, Praha 1958. 
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učitelského ústavu v Příboře, který byl za svého působení na obecné škole v Olomouci -

Chválkovicích považován za propagátora praktického zpěvu při výuce. Ten na každém 

měsíčním turnusu zakládal zčásti příchozích dětí pěvecký sbor „Krásná lípa", který 

čítal pravidelně kolem šedesáti zpěváků. Sbor zkoušel denně půl hodiny a na osadní 

slavnosti na konci turnusu předvedl výsledky své práce. J. Gregor s dětmi obvykle 

nacvičoval dvojhlasé lidové písně, nejčastěji v kánonu, ale věnoval se také umělým 

vlasteneckým písním. Zpěv českých písní zde měl totiž zvláštní význam. Území 

dnešního okresu Šumperk bylo před druhou světovou válkou osídleno převážně 

německy mluvícím obyvatelstvem, které nemělo nejlepší vztahy s českou menšinou. 

Sborový zpěv českých písní tak měl nádech odboje proti sobotínskému baronu 

Kleinovi, který oblast spravoval.8 

Obrázek 2: Dětský sbor prázdninové osady Sobotín v roce 1935 (řídí J. Gregor) 

8 Gregor, Vladimír: Český zpěv a hudba v prázdninových táborech dětí na severní Moravě v letech 1931-
1938, Severní Morava, Vlastivědný sborník, svazek 27, Vlastivědný ústav Šumperk, Šumperk 1974. 
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3. Festivaly a soutěže dětských pěveckých sborů 

První vlna vzniku dětských pěveckých sborů na školách tehdejšího okresu 

Šumperk,9 kterou podnítilo založení Šumperského dětského sboru, přišla v šedesátých 

letech dvacátého století. Mezi prvními byly sbory z Rudy na Moravě, Jeseníku, 

Javorníku, Postřelmova a Zábřehu. Za účelem porovnávání kvalit jednotlivých sborů, 

jejichž počet strmě stoupal, vznikly dvě soutěže pěveckých sborů: jednak celostátní 

Písně přátelství, jejichž oblastní kola se konala každoročně v Javorníku a byla podle 

propozic zaměřena z větší části na interpretaci ruských a sovětských písní,10 jednak 

Zlatá lyra, která se koná v Šumperku dodnes (viz dále). 

Sborové festivaly zde až do roku 1989 chyběly úplně. S uspořádáním prvního 

festivalu dětských pěveckých sborů přišel Šumperský dětský sbor se svými sbormistry 

Aloisem a Tomášem Motýlovými, kteří se stali hlavními hybateli sborového života 

na Šumpersku. Jejich dílem byl rozsáhlý mezinárodní festival Krajina zpěvu. Jediným 

dalším sborem, který pravidelně pořádá festival, je Loučňáček ze Základní školy 

v Loučné nad Desnou se sbormistrem Petrem Lukášem. Festival v Loučné se koná vždy 

v prosinci a nese název Loučenská vločka. 

3 .1 Zlatá lyra 

S rostoucím zájmem o dětský sborový zpěv 

v šedesátých letech 20. století začala vznikat potřeba sborů 

setkávat se na společných akcích mimo jiné i za účelem 

vzájemného porovnávání a hodnocení úrovně jednotlivých 

sborů. 

Zlatá lyra byla v roce 1968 založena jako soutěž 

pro dětské pěvecké sbory okresu Šumperk. Přestože pořadatelem této soutěže byl 

Šumperský dětský sbor ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Šumperku, místem 

konání patnácti ročníků této soutěže byl Kulturním dům v Postřelmově, protože 

v Šumperku v té době ještě kulturní dům nebyl a nebyly tak к dispozici vhodné prostory 

9 Okres Šumperk tehdy zahrnoval i území dnešního okresu Jeseník. 
Soutěž zanikla se změnou politického režimu na přelomu 80. a 90. let minulého století. 
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pro akci tohoto rozsahu. Po vybudování Kulturního domu v Šumperku se celá soutěž 

přestěhovala právě tam. 

Zlatá lyra se konala každý rok v dubnu a vzhledem к počtu účastnících se sborů, 

který se pohyboval kolem třiceti, byla obvykle rozdělena do dvou dnů. Koncerty během 

prvního dne byly věnovány sborům mateřských škol, jejichž vystoupení nebyla 

soutěžní. Druhý den pak patřil soutěžním vystoupením sborů základních škol, která 

hodnotila odborná porota a v divácké anketě také sboristé navzájem. V letech 1991 až 

1994 se soutěž konala pod názvem Vítání jara s podtitulem Přehlídka a soutěž dětských 

pěveckých sborů okresu Šumperk o zlatou, stříbrnou a bronzovou Lyru. Opětovná 

změna názvu na Zlatá lyra v roce 1995 s sebou přinesla i velkou formální změnu. Kvůli 

četným podnětům z řad pedagogické veřejnosti bylo upuštěno od soutěže a Zlatá lyra je 

od svého 28. ročníku nesoutěžní přehlídkou. I nadále koncerty v rámci Zlaté lyry 

sleduje odborná porota, která má při setkáních se sbormistry po koncertě funkci 

poradního hlasu. 

Přestože tři ročníky byly z finančních důvodů vynechány, byl v roce 2008 

uspořádán již 38. ročník. Záměrem organizátorů, kterými jsou po celou historii Zlaté 

lyry Kruh přátel Šumperského dětského sboru a DDM Vila Doris Šumperk, a cílem celé 

akce je podle jejich vyjádření vytvořit pro děti příjemnou příležitost ke koncertování, 

ke společnému setkání a zpívání s dalšími sbory. Snaží se, aby tak děti prožily 

slavnostní festivalovou atmosféru a současně byly motivovány к práci na zkouškách 

během roku. Je nutné dodat, že pro mnohé zúčastněné sbory je Zlatá lyra jednou 

z nej významnějších akcí celé sezóny. 

V devadesátých letech mírně klesl počet zúčastněných sborů (rekordním 

ročníkem v počtu zpěváků byl 19. ročník v roce 1986 s třinácti sty dětí v třiceti dvou 

sborech) a Zlatá lyra byla stažena do jednoho dne, během něhož probíhají tři až čtyři 

samostatné koncerty. V současné době se na těchto koncertech vystřídá až devatenáct 

dětských sborů s téměř sedmi sty zpěváků ve věku od 4 do 18 let. Na závěr každého 

koncertu sbory provádějí několik skladeb společně. I tato skutečnost přispívá 

к přátelské atmosféře, které si všichni účastníci cení a přirozeně se to odráží v jejich 

pravidelné účasti. Důležitou součástí Zlaté lyry je pro jednotlivé sbormistry možnost 

pohovoru se členy odborné poroty, při kterém získávají zpětnou vazbu к výsledkům 

svojí celoroční práce. 

Zatím poslední a velmi pozitivní změnou bylo pro Zlatou lyru další stěhování 

v roce 2006, a to do prostor zrekonstruovaného Klášterního kostela v Šumperku, který 
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byl odsvěcen a poskytuje městu Šumperku reprezentativní koncertní síň s výbornou 

akustikou. 

3. 2 Krajina zpěvu 

Festival dětských pěveckých sborů Krajina zpěvu se 

konal v Šumperku vletech 1989 až 2001, a to vždy ve 

dvouletých intervalech. Celkem se tedy uskutečnilo sedm 

ročníků. Vznik festivalu i celá jeho následná existence jsou úzce 

spjaty se Šumperským dětským sborem. 

Šumperský dětský sbor se svými čtyřmi odděleními - Q b r á z e k 3; i l u s t r ace ^ ^ 

Motýli, Plameňáci, Barevné děti a Růžové děti, z nichž každé zpěvu (suchá jehla) od 
ak.mal. Anežky Kovalové 

má svou vlastní zájezdovou činnost, již řadu let předtím vítal ve 

svém městě každoročně několik sborů v rámci jednorázových výměn. Počet sborů, které 

takto do Šumperka zavítaly, se ukázal být dostatečný к uspořádání malého festivalu. 

A právě ve snaze zkoncentrovat návštěvy sborů do jedné události se začala rodit idea 

sborového festivalu. 

První ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 12. až 14. května 1989 

v šumperském kulturním domě pod názvem První šumperské dětské sborové dny -

Krajina zpěvu. Na jeho organizaci se podílelo hned několik institucí: Okresní kulturní 

středisko, Okresní dům pionýrů a mládeže, Okresní pedagogické středisko, Dům kultury 

ROH Pramet, Šumperský dětský sbor ODPM a LŠU Šumperk. Dle dobových zvyklostí 

akci zaštiťoval Okresní národní výbor a oficiální příležitostí pro pořádání festivalu bylo 

40. výročí založení Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. 

Již při organizaci prvního ročníku se více než jasně ukázalo, 

že z dramaturgických důvodů nezůstane u původního záměru pouhého zkoncentrování 

sborových výměn. Organizátoři se rozhodli pro pestrou škálu sborů, pro ukázku, 

co se dá na jednotlivých úrovních dokázat, přičemž důrazně dbali na skladbu programu 

a gradaci jednotlivých koncertů. Během Krajiny zpěvu se tedy na jevišti vystřídaly 

sbory mateřských škol, školní sbory prvního a druhého stupně i sbory špičkové. 

Celkový počet účastníků prvního ročníku činil 1062 dětí v devatenácti sborech, z toho 

dva sbory byly zahraniční (Pécs - Maďarsko, Postupim - Německo). Výrazným rysem 

Krajiny zpěvu byl prostor věnovaný společnému zpěvu. Jak tvrdí Alois Motýl: 

„Společný zpěv jakoby radost ze zpěvu znásoboval. S rostoucím počtem zpěváků sice 
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kvalita zpěvu stoupat nemusí, radost však zcela určitě!"11 Při slavnostním zahájení 

festivalu zněla z jeviště i hlediště píseň Krajina zpěvu, již na text Václava Fischera, 

který byl oficiálním hostem festivalu, složil Luboš Sluka. Tento hudební skladatel píseň 

věnoval Šumperskému dětskému sboru a jeho sbormistrovi Aloisi Motýlovi. 

Hoderah) 
K R A J I W A 21 P E \ / u Ĥ DBA•' Ivbos SLUKA 

TEKr.l/cteUu/PlSCtteR. 

f f * i ľ V i ù 1 p i 1 i . . 1 п г Т у й й ^ 
z tй/лц£, лр'/а'нв rise« voLvocTi. 

I 
A&V CELÝ S'/rJ-ÍSAl R-AÍOST", 

ZVRI/ÁHE Z-pWÂmE Tvoiú* líšku, IIZAJLUOV Z?ĚVO Jg cEt-A 

Obrázek 4: sborový part hymny festivalu 

Průběh prvních Šumperských sborových dnů sbormistr ŠDS a organizátor 

festivalu Alois Motýl okomentoval takto: „Sborová práce není pro děti často ani snadná, 

ani atraktivní. Je to náročné, sedavé zaměstnání, které je mnohdy prodloužením školní 

práce se stejnými, ne-li většími nároky na kázeň a soustředění. A kolik sborů zažije pak 

během roku taková vystoupení, na která se rádo vzpomínalo a byla vyvrcholením této 

práce? Ne mnoho a ne často! Naše Krajina zpěvu měla být příležitostí k takovým 
f 1 2 

vystoupením: prostředím, atmosférou i „vnějším balením". 

Druhý ročník festivalu připadl na 17. až 19. května 1991. Organizátoři festivalu 

věnovali při skladbě koncertů pozornost také různým výročím. Proto na druhé Krajině 

zpěvu věnovali společný zpěv sborů mladších dětí skladateli Věroslavu Neumannovi 

11 zpěvník Zpíváme pro radost (vydán pro potřeby festivalu Krajina zpěvu 1991) 
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к poctě jeho životního jubilea. Za autorovy přítomnosti mladší sbory zazpívaly Písničku 

sluníček, Přání a U nás v kapele. Společný zpěv starších sborů pak byl ve znamení 

významných výročí W. A. Mozarta (An die Freude) a A. Dvořáka (Dyby byla kosa, 

Zajatá z Moravských dvojzpěvů). Na úplný závěr druhého ročníku zazněla Školní scéna 

z opery A. Dvořáka Jakobín v podání smíšeného sboru rodičů a přátel ŠDS Gaudium 

a smíšeného sboru sbormistrů, který byl sestaven z frekventantů semináře Klubu 

sbormistrů.13 Sólových partů se ujali sólisté opery Moravského divadla v Olomouci 

Jana Majtnerová, František Šifta a Ladislav Malinek. 

Obrázek 5: společný zpěv mladších sborů Krajina zpěvu 1991 

| з Kulturní život Šumperka, 6/1989, s. 12 
Dílny a semináře pro sbormistry dětských sborů probíhaly v rámci festivalu Krajina zpěvu už od 

prvního ročníku pod názvem Klub sbormistrů. Nešlo ovšem o akreditované semináře, které pořádá 
NIPOS ARTAMA Praha. 
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První dva ročníky festivalu se setkaly v odborné i laické veřejnosti 

s mimořádným úspěchem a úměrně s tím rostl i zájem sborů se ho účastnit. Třetí ročník 

(28. až 30.května 1993) přivítal celkem dvacet šest sborů, ve kterých zpívalo 1284 dětí. 

Zahraničními hosty byly sbory Prieboj Prievidza - Slovensko, Dětský sbor ZŠ Velký 

Kýr - Slovensko, Dívčí sbor Konzervatoře J. J. Fuxe Graz - Rakousko a Dětský sbor 

pěvecké školy konzervatoře G. F. Händela Halle - Německo. Aby bylo možné dát 

sborům dostatečný prostor pro jejich vystoupení při zachování rozumné délky koncertů, 

bylo v Šumperku a jeho okolí (Zábřehu, Mohelnici, Sudkově a Kolšově) uspořádáno 15 

koncertů, na kterých se sešlo 9000 posluchačů. Z programu festivalu stojí za zmínku 

uvedení dětské opery Ilji Hurníka Co pohádka zatajila v podání dětského sboru 

Permoník Karviná pod vedením Evy Šeinerové. 

Již tradičně se při festivalu konala také sborová dílna, tentokrát pod vedením 

sbormistra libereckého Severáčku Milana Uherka, který pracoval s účastníky 

na nastudování výběru z Mozartových Nocluren a na smíšeném partu školní scény 

z Jakobína pro provedení na závěr festivalu. Pro společný zpěv dětí upravil Milan 

Uherek tři lidové písně pro sbor, klavír a dechové nástroje (Tráva neroste, Měsíček svítí 

a Na zelenej luce u vody). M. Uherek se o svém vztahu к festivalu vyjádřil v místním 

tisku: „Zdá se mi, že oproti předchozím ročníkům se mnohé věci jakoby umocnily. 

Letos tu jsou navíc vynikající sbory, které odvádějí mimořádný výkon. Přiznám se, 

že na jiných festivalech bývám někdy unaven a účastním se spíše jako zdvořilý host. 

Ale v Šumperku sedím na koncertech velice rád a dobrovolně. Na Krajině zpěvu vládne 

výborná pohoda daná absolutně dokonalou přípravou."14 

Chválou nešetřil ani Václav Štývar, sbormistr Štývarova DS Třinec: „Festival 

nás přesvědčil, že veškerá obrovská práce do něj vložená se přeměňuje ve skutečně 

nádherný výsledek; člověk je rád, že může být při tom. Na sborovém poli jsme toho 

poznali už poměrně dost, ale na mnohých soutěžích scházela ta velká upřímnost 

a zapojení všech, dětí i dospělých."15 

Potvrzením kvalit a rostoucí prestiže festivalu byl jistě i fakt, že nad čtvrtými 

šumperskými dětskými sborovými dny (12.-14. května 1995) převzaly záštitu kromě 

Městského a Okresního úřadu v Šumperku, Unie českých pěveckých sborů a Artamy 

Praha také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury České 

14 Kulturní život Šumperka, 6/1993, s. 2. 
15 Kulturní život Šumperka, 6/1993, s. 2. 
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republiky. Podle zavedeného zvyku festival zahájily vybrané sbory okresu Šumperk. 

Čtyři sbory mateřských škol Šumperka a Postřelmova společně zazpívaly cyklus Aloise 

Motýla První písničky pro vnučky, vnoučky i pravnoučky. Dalších šest sborů 

základních škol se představilo samostatně. Byly to: Slavíček Zábřeh, Sluníčko Šumperk, 

Sedmihlásek Sudkov, Štěk Loučná nad Desnou, Slavík Zábřeh a Arietta Mohelnice. 

Poslední festivalový koncert zahájil i uzavřel smíšený sbor Krajina zpěvu 95, složený 

ze sbormistrů účastnících se sborů, účastníků doprovodné sbormistrovské dílny 

a zpěváků Scholy od sv. Jana Křtitele v Šumperku16. Toto téměř dvousetčlenné smíšené 

těleso provedlo pod vedením Milana Uherka úvodní sbor z opery Prodaná nevěsta 

Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili a na závěr spolu se staršími sbory Školní 

scénu z Jakobína Antonína Dvořáka. 

Pátý ročník konaný ve dnech 16. až 18. května 1997 s sebou přinesl dvě 

premiéry skladeb autorů, kteří mají к Šumperku díky Aloisi a Tomáši Motýlovým velmi 

blízko. Jedním z nich je liberecký sbormistr Milan Uherek (dramaturg 5. ročníku spolu 

s Aloisem Motýlem). Ten pro společný zpěv sborů šumperského okresu upravil známé 

kánony v obsazení pro sbor, klavír, flétnu, dva lesní rohy, housle a kontrabas pod 

názvem S kánonem do světa. Premiérové provedení také sám řídil. Druhým autorem byl 

Miroslav Raichl, který pro společný zpěv mladších sborů na závěrečném festivalovém 

koncertu složil velkou suitu lidových písní z Čech a Moravy s doprovodem dechového 

kvinteta a klavíru Zahrajte tu mou. Provedení řídil Vlastislav Novák, sbormistr 

Pardubického dětského sboru Iuventus cantans, autor sledoval premiérové provedení 

ze sálu. Dalším vzácným hostem tohoto ročníku byl Pavel Jurkovič, pod jehož vedením 

si účinkující i posluchači zazpívali na konci pátého festivalového koncertu několik písní 

z jeho sborníku České a moravské obřadné písně. 

Ani v roce 1997 nechyběli mezi dvaceti šesti sbory zahraniční hosté. 

Z Maďarska přijel první chlapecký sbor v historii Krajiny zpěvu Cantemus 

Nyíregyháza, z Polska pak Szczygielki Poniatowa, z Ruska sbor April Petrohrad 

a ze Slovenska Bratislavský dětský sbor. 

Oproti předcházejícím ročníkům byl zařazen také samostatný koncert domácího 

sboru, protože právě rok 1997 byl pro Šumperský dětský sbor třicátým pátým rokem 

jeho existence. „Zjistilo se, že rok 1997 bude časovým bodem, kdy se poprvé setká náš 

16 Sbor šumperské Scholy od sv. Jana Křtitele je smíšený sbor tvořený z velké části bývalými členy 
Motýlů. Přizváni к spoluúčasti na provedení smíšených skladeb na závěrečném festivalovém koncertu. 
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sborový festival s připomenutím vzniku sboru. Nastalo uvažování, jak to všechno 

skloubit nebo naopak jak to všechno oddělit. Naštěstí zdravý rozum napověděl, že třicet 

pět let je v historii sboru to nejméně kulaté výročí, jaké nás dosud potkalo. Rozhodli 

jsme se tedy, že oslavy, jindy velkolepé, letos vystřídá malé rozšíření dramaturgického 

prostoru, jenž je obvykle v rámci Krajiny zpěvu našim dětem věnován," uvedl Tomáš 

Motýl v programu festivalu. Čtvrtý festivalový koncert, tentokrát v místním chrámu 

sv. Jana Křtitele, byl tedy věnovaný třicátému pátému výročí založení Šumperského 

dětského sboru. Hlavní oddělení sboru - Motýli na něm předvedli náročný program: 

Laudate pueri Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Missa de angelis od Antonína 

Tučapského, Litanie à la Vierge Noire Francise Poulenca a A Ceremony of Carols 

Benjamina Brittena. 

Šestý ročník Krajiny zpěvu (14.-16. května 1999) 

se naprosto vymykal dosavadní koncepci, a to tím, že byl 

příznačně v roce životního jubilea Petra Ebena celý věnován 

Ebenově vokální tvorbě. Šumperský dětský sbor měl 

s autorskými koncerty pro Petra Ebena své dlouholeté 

zkušenosti. Již v roce 1969 přijal Eben pozvání do Šumperka, 

aby zde oslavil své čtyřicáté narozeniny právě formou 

autorského koncertu. Takové koncerty byly pořádány 

Obrázek 6- Petr Eb V desetiletých odstupech pravidelně až do Krajiny zpěvu 1999. 

„Ebenová tvorba pro dětské sbory je nesmírně pestrá 

a různorodá. Tato skutečnost hrála podstatnou roli při rozhodování, zdaje vůbec možné 

naplnit všechny koncerty skladbami jediného autora."17 V měsíčníku Kulturní život 

Šumperka reagoval Petr Eben na otázku: „S jakým pocitem jste přijal, že Vám byl 

věnován festival Krajina zpěvu a co si na festival přivezete?" takto: „Přivezu si jistotu, 

že český sborový zpěv je na vysoké úrovni. V Šumperku se tato tradice intenzivně 

pěstuje po mnoho let a Šumperk se tak stává městem kultury, a to nejen kultury zpěvu, 

ale také mezilidských vztahů. Přijímám tento festival jako veliký dar a ocenění své 

práce a jsem šťasten, že jsem se toho dožil."18 

Časový půdorys zamýšleného koncertního maratónu zaplnil program dotýkající 

se téměř celého Ebenová sborového díla pro děti včetně některých titulů původně 

Tomáš Motýl pro Kulturní život Šumperka, 4/1999, s. 12. 
Kulturní život Šumperka, 5/1999, s. 10. 
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určených ženským sborům. Díky věhlasu Ebenový tvorby i mimo Českou republiku 

projevily zájem o účast na tomto ročníku sbory z Belgie, Švýcarska, Německa 

a dokonce Japonska. Ne všichni zájemci se však z různých důvodů mohli zúčastnit. 

Nakonec tedy Šumperk přivítal dva německé sbory - Dětský sbor z Halle a Dívčí 

pěvecký sbor z Hannoveru. Z tuzemských se představily sbory mateřských a základních 

škol šumperského regionu, všechna čtyři oddělení domácího Šumperského dětského 

sboru, DPS Mariella Plzeň, DPS Cvrčci Opava, Karlovarský dívčí sbor, ale také sbory 

takových jmen, jako jsou Severáček Liberec, Kiihnův dětský sbor Praha, Kantiléna Brno 

a Jitro Hradec Králové. 

Dramaturgie ebenovské Krajiny zpěvu vypadala následovně. První festivalový 

koncert slavnostně zahájili domácí Motýli spolu se všemi dětmi v sále skladbou 

Na trubku, po níž následoval výběr z cyklu Zvědavé písničky v podání spojených sborů 

mateřských škol ze Šumperska za Ebenová klavírního doprovodu. Dalším blokem 

programu byly Ebenový úpravy lidových písní v podání DPS Mariella Plzeň. První 

koncert uzavřely sbory základních škol ze Šumperska skladbou Šťastnou cestu na slova 

Václava Fischera, kterou řídil Tomáš Motýl a na klavír doprovázel opět sám autor. 

Druhý festivalový koncert byl rozdělen mezi Šumperský dětský sbor 

a Severáček Liberec (v Šumperku poprvé se sbormistrovskou dvojící Silvií a Petrem 

Pálkovými). Šumperský dětský sbor se všemi svými odděleními provedl cyklus na slova 

Ilji Hurníka Co se za den zažije, výběr z cyklu na slova V. Fischera Elce pelce 

kotrmelce a cyklus Zelená se snítka. V podání Severáčku zazněl výběr z cyklu Jarní 

popěvky, výběr z cyklu Kolotoč a hvězdy, Příběh pana Mozarta a výběr z cyklu Řecký 

slovník. 

V sobotu 15. května 1999 se ve velkém sále místního Domu kultury uskutečnilo setkání 

s názvem Kytice pro Petra Ebena, které bylo koncipováno jako blahopřání jubilantovi, 

vyjádřené slovem i hudbou. S osobní gratulací přicházeli sboristé i sbormistři a další 

hosté. Jako hudební gratulace zazněla Ebenová skladba Ordo modalis pro hoboj a harfu. 

Na hoboj hrála Jana Brožková, na harfu Jana Boušková. Jubilantovi bylo také předáno 

čestné občanství města Šumperka za jeho významný podíl na utváření českého 

repertoáru ŠDS a za jeho dlouholetou spolupráci s tímto tělesem. 
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Obrázek 7: Petr Eben přijímá gratulace na Krajině zpěvu 1999 

V chrámu sv. Jana Křtitele se konal třetí festivalový koncert, na kterém Jitro 

Hradec Králové provedlo výběr z Liturgických zpěvů In Conceptione immaculata 

B.M.V. (1955) a skladby Mater cantans Filio a De Spiritu Sancto. Jitro vystřídal 

Dětský sbor města Halle s cyklem Slavíček rajský a výběrem z Cantica Comeniana I. 

Závěrečná část koncertu patřila Kühnovu dětskému sboru, v jehož podání posluchači 

vyslechli skladby De angelis, Psalmus VIII., Missa adventus et quadragesimae 

a skladbu Chrámová, kterou Petr Eben věnoval festivalům Letenská vonička a Krajina 

zpěvu 99. Kiihnův dětský sbor na varhany doprovázel sám skladatel. 

Na čtvrtém festivalovém koncertu opět v Domě kultury Cvrčci Opava zazpívali 

cyklus V trávě, který pohybově ztvárnily děti z tanečního oboru ZUŠ Šumperk. 

Karlovarský dívčí sbor provedl výběr z cyklu O vlaštovkách a dívkách, cyklus Už zraje 

podzim a O umění se líčit z cyklu Odvěká kosmetika. Provedení Deseti poetických duet 

a Catonových mudrosloví se ujala Kantiléna Brno a cyklu Závoj a slzy Dívčí sbor 

z Hannoveru. 

„Ebenovskou" Krajinu zpěvu zpestřilo i provedení dvou jubilantových 

„nesborových" skladeb, a to na varhanním matiné, které se konalo ve Výstavní síni 

Okresního vlastivědného muzea v neděli 16.května. Zazněla Malá chorální partita, Píseň 

Ruth pro střední hlas a Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany. Na varhany 
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hrála Kamila Klugarová, na trubku Jan Broda a pěveckého partu se ujala Jana 

Štefáčková. Místo závěrečného festivalového koncertu byla po matiné sloužena 

slavnostní mše к poctě Ebenová díla. V jejím průběhu rozezněly chrám sv. Jana Křtitele 

tyto skladby: Fantasia I. Poco moderato (z Nedělní hudby), výběr z Liturgických zpěvů, 

Mešní ordinarium, výběr z Cantica Comeniana, Truvérská mše a Moto ostinato 

(z Nedělní hudby). Varhanní skladby zazněly opět v podání Kamily Klugarové, 

Liturgické zpěvy a Mešní ordinarium provedla Schola od sv. Jana Křtitele, Cantica 

Comeniana smíšený sbor Krajina zpěvu 99. Truvérskou mši zpívaly spojené dětské 

sbory, na harfu doprovázela Jana Boušková, na zobcové flétny Helena Marková 

a Markéta Ptáčková. 
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Obrázek 8: dopis čestného občana města Petra Ebena starostovi města 



Sedmý a poslední ročník Krajiny zpěvu se uskutečnil ve dnech 27.-29. dubna 

2001. Dr. Jaroslava Macková, zástupce spolupořadatele IPOS ARTAMA Praha, 

v úvodním slovu к programu festivalu napsala: „Šumperský sborový festival Krajina 

zpěvu nás pokaždé překvapuje něčím zvláštním. Stálým zůstává to, že se zde potkáváme 

s vynikajícími koncerty, s laskavým přijetím a se spoustou sborových přátel. 

Ale pokaždé je zde i něco nového, myšlenka, která určuje charakter každého 

jednotlivého ročníku Krajiny zpěvu. Ta letošní se inspirovala sborem Jana Hanuše, 

který bude mít v provedení spojených sborů a sbormistrů svou premiéru. Jmenuje se 

„S kytičkou v ruce". Josef Suk svému mladšímu kolegovi - dnes nestorovi českých 

skladatelů - jistě promine Gak jej o to Jan Hanuš v podtitulu skladby žádá), 

že se dovolil malou parafrázi jeho slavného titulu. Sbor S kytičkou v ruce věnoval 

svému celoživotnímu příteli a interpretovi Jaroslavu Cyrusovi k osmdesátinám a spolu 

sním řadě dalších - „všem milým přátelům sbormistrům, kteří se kdy s mými 

infantilními opusy trápili, zejména manželům Kůhnovým (a Jiřímu Chválovi), rodině 

Kulínských, manželům Součkovým, Uherkovým, Motýlům, Štruncovým, Slavoji 

Princlovi, Vlastimilu Válkovi, otci a synu Vepřkovým, Čestmíru Staškovi, Bohdanu 

Strakovi, Petru Jistelovi, Jitce Hošnové a mnoha, mnoha dalším, jejich pianistům 

apianistkám..." Krajina zpěvu bude letos tou kytičkou podanou všem sborovým 

jubilantům (a nejen těm, jejichž skutečné životní jubileum nese letošní datum) jako 

vyjádření vděčnosti za vše, co pro děti i českou sborovou kulturu vykonali. Ale nebude 

to jednostranné: Zpívající sbormistři podávají naopak svou kytičku tvůrcům, kteří 

ve svém díle nezapomínali na své nejmladší interprety. V první řadě samotnému Janu 

Hanušovi. Životního jubilea se však letos dožívá i další sborový kamarád - skladatel 

Věroslav Neumann. Nezapomínejme ani na toho, který svou tvorbou skladatele 

tak často inspiroval - básníka a textaře Václava Fischera...." 

Premiérové provedení sboru Jana Hanuše S kytičkou v ruce bylo zařazeno 

na závěr šestého koncertu před tradiční Školní scénou z opery Jakobín Antonína 

Dvořáka. Pod vedením Tomáše Motýla zpívaly spojené sbory Arietta Mohelnice, 

Cantica Zlín, Krumlovská medvíďata Český Krumlov, Prieboj Prievidza, Primavera 

Brno, Radost Praha a Severáček Liberec. 

Zajímavým zpestřením na festivalovém pódiu tohoto ročníku byla pohybově 

ztvárněná suita českých lidových písní a tanců pro sóla, dětský sbor, klavír, zobcovou 

flétnu a bicí nástroje Otmara Máchy Slavnosti jara v podání Kühnova dětského sboru 

v choreografii Živany Vajsarové. 
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Po roce 2001 se již další ročníky festivalu Krajina zpěvu nekonaly. Důvody 

pro to jsou však více než pochopitelné. Dle slov Tomáše Motýla přišlo rozhodnutí 

nepokračovat v pořádání Krajiny zpěvu „po zralé a nešťastné úvaze". Přestože 

oficiálních pořadatelů festivalu bylo několik, nejtěžší břemeno nesl Kruh přátel 

Šumperského dětského sboru v čele se sbormistrem Tomášem Motýlem, který vždy 

dbal na precizní organizaci, což znamenalo zahájit práci na festivalu až rok dopředu. 

Toto množství práce pak mělo vedlejší vliv na samotný Šumperský dětský sbor v tom, 

že dramaticky klesla zájezdová a tudíž koncertní činnost sboru. Aby dopad Krajiny 

zpěvu nebyl pro sbor likvidační, bylo po sedmi ročnících, které během dvanácti let 

proběhly, od organizace Šumperských dětských sborových dnů upuštěno. Svou roli 

sehrály i problémy s finančním zajištěním festivalu. Tím, že se po roce 2001 Krajina 

zpěvu ve svém pravidelném dvouletém cyklu již neopakovala, přišel šumperský region 

o svou nejvýznamnější událost sborového života, která měla vždy velkou a pozitivní 

odezvu. 

Během sedmi ročníků Krajiny zpěvu v Šumperku vystoupilo celkem osmdesát 

tři různých sborů. Pravidelně se účastnily sbory šumperského okresu (včetně Jesenicka 

před rozdělením okresů), kterých se vystřídalo dvacet tři. Až na drobné výjimky, jakou 

byl například zdomácnělý Severáček Liberec, se ostatní sbory mohly festivalu účastnit 

pouze jednou. Proto mělo příležitost představit se třicet sedm sborů z České republiky 

(mimo okres Šumperk) a šestnáct sborů ze zahraničí, z čehož bylo šest sborů 

ze Slovenska, čtyři z Německa, tři z Maďarska a po jednom sboru ze Švýcarska, Polska 

a Ruska. Do celkového součtu patří i pět oddělení pořádajícího Šumperského dětského 

sboru a tzv. spolupracující sbory Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku a Smíšený 

sbor Krajina zpěvu 1989-2001. Celou historií festivalu tak prošlo přes osm tisíc 

účastníků. 

Krajina zpěvu ve dnech svého konání soustředila v regionu to nej lepší z českého 

dětského sborového zpěvu. I pro špičkové dětské sbory se pozvání na festival stalo 

prestižní záležitostí. Dramaturgie festivalu se ale neobracela jen na špičkové sbory. 

Výsledky své práce zde předvedla široká škála sborů, na jejímž jednom konci byly 

sbory mateřských škol a na konci druhém již zmíněné špičkové sbory. Dramaturgická 

paleta tedy byla velmi pestrá a festivalové koncerty byly sestavovány s důrazem 

na gradaci programu, což se velmi dobře dařilo. Výrazným rysem festivalu byla precizní 

organizace a osobní atmosféra, kterou není snadné při akcích těchto rozměrů navodit. 

26 



Tyto aspekty se odrazily i v návštěvnosti festivalových koncertů. Každý ročník přilákal 

několik tisíc posluchačů a také díky koncertům pořádaným v okolí Šumperka 

se rozšiřovalo povědomí veřejnosti o sborovém zpěvu. 

Pro sbormistry se festival stal příležitostí к setkávání, rozšiřování repertoárového 

rozhledu a navazování nových kontaktů. Obzvláště sbory šumperského okresu, které 

během festivalu zajišťovaly ubytování hostujících sborů, pak v hojné míře vyjížděly 

mimo hranice regionu i republiky reprezentovat místní kulturu. 

3. 3 Loučenská vločka 

Loučenská vločka je název festivalu dětských pěveckých 

sborů, který se od roku 1991 pravidelně koná na začátku 

adventu v Loučné nad Desnou. Původcem myšlenky uspořádat 

malý festival v předvánočním období byl na konci osmdesátých 

let šumperský sbormistr a organizátor hudebního života Alois 

Motýl. Kromě dětského pěveckého sboru Loučňáček existovalo 

v obcích blízkého okolí Loučné několik školních pěveckých kroužků (Velké Losiny, 

Rapotín, Bludov a další), které neměly mnoho příležitostí ke své prezentaci. Tento 

festival měl právě jim poskytnout příležitost к veřejnému zpívání v přátelské atmosféře. 

Navíc veškeré větší sborové události šumperského regionu byly soustředěny do jarního 

období. Pořadateli Loučenské vločky jsou DPS Loučňáček se sbormistrem Petrem 

Lukášem, Základní škola a Obecní úřad v Loučné nad Desnou. 

Začátky festivalu byly poměrně skromné. Festivalové koncerty probíhaly během 

jediného dne a účastníky byly sbory z nejbližšího okolí. O tom, že menší sbory tuto akci 

vřele uvítaly, svědčí i fakt, že se čtvrtého ročníku festivalu zúčastnilo téměř dvě stě dětí. 

Díky mimořádnému zájmu sborů byl festival v roce 1998 rozšířen na dva dny a jeho 

program se ustálil na pěti koncertech, přičemž ten pátý probíhal u vánočního stromu 

a účastnily se ho všechny sbory. V tomto období přijíždělo do Loučné přes šest set 

účastníků. Kromě sborů ze šumperského regionu to už byly také sbory z různých míst 

České republiky, například z Pardubic, Třebíče, Hradce Králové, Nové Раку, Liberce 

a dalších. S rozšířením festivalu na dva dny byl zaveden také večerní seminář 

pro sbormistry. 
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V roce 2007 přišel poměrně nepříjemný zásah do organizace již dobře 

zavedeného festivalu. Kvůli změně majitele nebylo možné využít prostory kina 

v Loučné, kde se až doposud festival konal. Organizátoři se proto rozhodli pro návrat 

к jednodenní podobě, v rámci které se uskutečnil první festivalový koncert Děti dětem 

v sále lázní ve Velkých Losinách, druhý, koncert duchovní hudby, v kostele v Loučné 

a třetí tradičně u vánočního stromu. Zde se festival uzavírá společným zpěvem všech 

zúčastněných sborů. 

Pořadatelé Loučenské vločky si kladou za cíl dát prostor sborům různých úrovní. 

Pro mladé a začínající dětské sbory je Loučenská vločka výbornou příležitostí pro vstup 

do koncertního života. Z téhož důvodu se jí zúčastňují také přípravné sbory 

významných českých dětských sborů, jako jsou třeba Barevné děti Šumperského 

dětského sboru nebo Plamínek Severáčku Liberec. Tento festival je ojedinělý i tím, že je 

pořádán v obci s necelými dvěma tisíci obyvatel. 
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4. Vybrané dětské pěvecké sbory regionu 

Předním reprezentantem dětských pěveckých sborů regionu je bezesporu 

Šumperský dětský sbor, který je zde jediným tzv. koncertním sborem. Ostatní sbory, 

o nichž se zmiňuji v této kapitole, jsou v současnosti nej výraznějšími stálými aktéry 

sborového dění v rámci šumperského okresu. 

4.1 Šumperský dětský sbor 

Šumperský dětský sbor, který má v současné 

době čtyři oddělení (Růžové děti, Barevné děti, 

Plameňáci a hlavní sbor Motýli), je v rámci 

Šumperského regionu naprosto ojedinělým tělesem 

jak rozsahem tak svou úrovní a výsledky jeho práce daleko přesáhly hranice mateřského 

města. Sbor pracuje při Základní umělecké škole v Šumperku a Domě dětí a mládeže 

Vila Doris. Jeho sbormistry jsou Tomáš Motýl, syn zakladatele sboru Aloise Motýla, 

a Helena Stojaníková. Sbor má v regionu také nej delší tradici. 

4 . 1 . 1 Vznik sboru 
V Šumperku byla zřízena hudební škola již v roce 1945. Od roku 1958 ji řídil 

Karl Alliger, který přišel s myšlenkou založit pěvecký sbor jako obdobu hromadné 

výuky pro žáky školy, kteří z důvodu svého nástrojového zaměření nemohli hrát 

ve školním orchestru. (Šlo především o žáky klavírních tříd). Počet těchto žáků byl 

ovšem nízký a první pokusy sboru neměly dlouhého trvání. Jako šťastný nápad 

pro pokus třetí se ukázalo otevření sboru pro všechny děti ze šumperských škol. V říjnu 

roku 1962 tedy vznikl Dětský sbor Lidové školy umění v Šumperku, jehož tradice i přes 

změnu názvu a částečně i zřizovatele trvá dodnes. 

Na začátku sbor navštěvovalo kolem čtyřiceti dětí ve věku 7-11 let, počet však 

stále rostl a v roce 1964 vznikl z kapacitních důvodů přípravný sbor Skřivánek pro děti 

prvních a druhých tříd. V roce 1967 se pak oddělil ještě dívčí sbor Cansonetta, tvořený 

nejstaršími členkami ve věku 15-20 let. 

Sbor od začátku vedl Alois Motýl. Do Šumperka přišel po absolvování brněnské 

konzervatoře v roce 1949 a na místní hudební škole působil jako učitel klavíru. Pod jeho 
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vedením se sbor velice rychle vypracoval a sklízel významné úspěchy už během 

prvního desetiletí svojí existence. Třikrát zvítězili v krajském kole STMP v pěveckých 

soutěžích, zúčastnili se XI. ročníku Festivalu vokální tvorby v Jihlavě (1971). Už v roce 

1967 způsobili svým výkonem rozruch na celostátní soutěži v Havířově, kde 

se v konkurenci sborů, jako jsou Pražský dětský sbor, Severáček Liberec, Mladost Brno, 

Kiihnův dětský sbor a Dětský rozhlasový sbor Ostrava umístili spolu s brněnskou 

Kantilénou na třetím místě. Mladý sbor, který zde poprvé vystoupil pod jménem 

Šumperský dětský sbor, byl překvapením soutěže. V roce 1971 následovala druhá a třetí 

cena na celostátní soutěži v Pardubicích a třetí místo v národní soutěži dětských sborů 

ve Svitavách. Takto úspěšné první desetiletí sboru bylo v roce 1972 završeno 

rozhlasovou nahrávkou a vydáním gramofonové desky se skladbami Václava Felixe 

(Tři větrné sbory), Ilji Hurníka (Slavíček z cyklu Červnová noc) v podání dívčího sboru 

Cansonetta a skladbami Miroslava Raichla (Brusič mráz) a Zbyňka Mrkose (Či to tota) 

v podání hlavního sboru. 

4.1. 2 Repertoár sboru 

V podstatě po celou dobu existence tíhne Šumperský dětský sbor svým 

repertoárem к české hudbě druhé poloviny dvacátého století. Tato inklinace pramení 

z hojné spolupráce se soudobými autory. Sbor například uspořádal několik autorských 

koncertů s Petrem Ebenem a Iljou Hurníkem. Kromě již zmíněné pohádky O smutné 

princezně věnoval Ilja Hurník sboru také skladbu Souboj. I další soudobí skladatelé 

rozšiřovali repertoár Šumperského dětského sboru svými skladbami. Mezi ně patří: 

V. Felix (Děti a motýli), Z. Lukáš (V horách), J. Matys (Červená se muchomůrka), 

V. Neumann (Barevné děti, Lívance a foxteriéři, Růžové děti), J. Smolka (Motýlí blues) 

a M. Raichl (Písničky bez deštníku, Veselé minizoo). Sbor byl také přizván 

к premiérovému provedení kantáty Věroslava Neumanna pro dětský sbor a orchestr 

V Čechách v prosinci 1984. V roce 2005 premiérovali cyklus Narodil se 

Jana F. Fischera (8. ledna v Praze) a Sonoris vocibus Antonína Tučapského (28. května 

v Šumperku). 

I když hudba 20. století zaujímá v repertoáru Šumperského dětského sboru 

značnou část, jeho sbormistři neopomínají repertoárovou pestrost, tedy i pestrost 

stylovou, takže skladby v kmenovém repertoáru sboru sahají až do období 

gregoriánského chorálu. Významnou skupinou skladeb jsou i úpravy lidových písní, 
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mnohé z nichž byly věnovány Šumperskému dětskému sboru, a to zejména úpravy 

Miroslava Raichla a Milana Uherka. 

Kromě klasických sborových aktivit byl Šumperský dětský sbor jedním 

z prvních sborů v Československu, kde se propagoval hudební systém Carla Orffa. 

V této souvislosti sbor spojoval své aktivity i s tanečním oborem šumperské hudební 

školy. Carl Orff se o tomto nadšeném přijetí svého systému dověděl a v roce 1970 

poslal sboru poděkování a fotografii s věnováním, která visí ve zkušebně sboru dodnes. 

Prvků Orffova systému využil i skladatel Ilja Hurník, který se sborem úzce spolupracuje 

a který pro Šumperský dětský sbor napsal malou kantátu O smutné princezně pro sólo, 

dětský sbor, dětský orchestr a taneční skupinu. Na libretu spolupracovali manželé Alois 

a Ludmila Motýlovi, tedy sbormistr a choreografka sboru. Skladba byla premiérována 

na Festivalu vokální tvorby v Jihlavě v roce 1971. 

v 

4 . 1 . 3 Šumperský dětský sbor - 70. a 80. léta 

Šumperský dětský sbor se úspěšně rozvíjel i v letech tzv. normalizace. Jeho 

oddělení navštěvovalo okolo dvou set dětí. S tímto rozrůstáním sboru je spojen příchod 

Tomáše Motýla, syna Aloise Motýla a bývalého člena, v roce 1979, kdy ho vedení 

tehdejšího Domu dětí a mládeže oslovilo, aby se ujal místa druhého sbormistra. 

Sbor se opakovaně stal vítězem celostátní pěvecké soutěže komorních sborů 

LŠU v Pardubicích(1974, 1977, 1983 se zvláštním uznáním pro Aloise Motýla 

za dirigentský výkon, 1989). V roce 1984 se stal vítězem národní soutěže výběrových 

dětských sborů v Olomouci. 

Obrázek 9: Šumperský dětský sbor na Pražském jaru, 24.5.1987 

31 



Významným rokem v historii Šumperského dětského sboru byl rok 1987. Sbor slavil 

dvacet pět let své existence a sklízel další úspěchy. 24. května 1987 sbor dosáhl 

na významné mety ve svém životě samostatným vystoupením na koncertě Unie českých 

pěveckých sborů v Paláci kultury v Praze v rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 

1987. „Byl to nečekaný dar к našemu sborovému výročí, vyvrcholení práce všech 

předcházejících generací dětí."19 

Stále se rozšiřující povědomí o kvalitě Šumperského dětského sboru se odrazilo 

i v pozvání к účasti na podzimní přehlídce soudobé tvorby, kterou pořádal Svaz českých 

skladatelů 5. prosince 1987 v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Za přítomnosti 

autorů a s velmi kladným ohlasem sbor provedl skladby Věroslava Neumanna, Jiřího 

Matyse, Jana Slimáčka, Miloše Vacka, Ilji Hurníka i Petra Ebena. Skladatel Jiří Matys 

komentoval výkon sboru ve svém dopise takto: „Mám radost, že jste se tak líbili. Mluvil 

jsem s mnoha lidmi a všichni byli nadšeni. I já kvaši práci znovu blahopřeji, dovedu 

si představit, co dá práce, připravit takový výsledek. A osobně pak stisk ruky a díky 

za provedení mé skladby všem dětem i vynikající flétnistce. ..."20 

Obrázek 10: Hlavní sbor Šumperského dětského sboru v roce 1987 

Při příležitosti dvacátého pátého výročí založení sboru se na výročním koncertu 

představila všechna oddělení Šumperského dětského sboru, kterých v roce 1987 už bylo 

pět. Ke třem stovkám dětí se přidalo také sto bývalých členů. Právě na začátku 

25. sborového roku bylo založeno páté oddělení Šumperského dětského sboru Plamínek. 

^ Alois Motýl pro Kulturní život Šumperka, 6/1987, s. 18 
Kulturní život Šumperka, 2/1988, s. 4 
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Postupně totiž vznikala skupina dětí, které již odrůstaly staršímu přípravnému sboru 

Barevné děti a v hlavním sboru, který tehdy čítal sto dva členů, v podstatě nebylo místo. 

Dalším dárkem, který si Šumperský dětský sbor ke svému výročí dal, byla 

gramofonová deska s nahrávkou Zpěvů lidů českého Jana Maláta a Věnečku Zdeňka 

Lukáše, kterou vydal Okresní dům pionýrů a mládeže v Šumperku jako propagační 

materiál. 

První profilová dlouhohrající deska sboru byla vydána o dva roky později. 

Na desce jsou natočeny skladby Šťastnou cestu (P. Eben), Zázračná muzika 

(V. Neumann), České pastorely (V. Trojan), Když jsi v štěstí (J. F. Boleslavský), 

La Tortorella (J. Obrecht), Der Wassermann (R. Schumann), Pro zajiňku 

(A. T. Grečaninov), Linden Lea (R. Williams), Cansone (A. Koszewski), Veselé 

minizoo (M. Raichl) a Řemeslníci (Z. Lukáš). Téhož roku byl vydán záznam dvou 

koncertů v sále Moravské filharmonie v Olomouci. Nahrávka mimo jiné obsahuje 

Otvírání studánek Bohuslava Martinů a cyklus Rýmovaní vorvani a jiná zvěř 

M. Raichla. 

v 

4.1. 4 Činnost sboru po roce 1990 

Do roku 1990 absolvoval Šumperský dětský sbor přes všechny problémy, které 

s tím byly za minulého režimu spojeny, celkem jedenáct zahraničních cest, většinu 

z nich v rámci vzájemných výměn sborů. Prvním cílem bylo Polsko (1966 a 1970), dále 

Německo (1968, 1969, 1974 a 1976), tehdejší Jugoslávie (účast na mezinárodním 

festivalu „Radost Evropy" 1974), Maďarsko (1977), Gruzie (1978) a Bulharsko (1981). 

V roce 1985 sbor vyhrál hlavní cenu na mezinárodní soutěži ve španělském 

Cantonigros. Po otevření hranic se četnost zahraničních výjezdů přirozeně zvýšila 

a hlavní sbor Šumperského dětského sboru podnikal turné až po čtyřech státech během 

jedné cesty, jak tomu bylo v případě koncertního zájezdu v roce 1991 do Německa, 

Švýcarska, Itálie a Španělska. Po tomto zájezdu byl vydán živý záznam z koncertů 

pod názvem Papillons de Šumperk. V této době sbor totiž oficiálně přijal název Motýli 

pro hlavní sbor, kterému se jeho sbormistři dlouho bránili. Bylo to ale pojmenování 

už téměř vžité a bylo nepochybně mnohem vhodnější pro překlady do jiných jazyků 

na četných cestách sboru. 

Už v roce 1990 sbor vyhrál zlatou medaili na soutěži vNeerpeltu v Belgii 

a v roce 1992 zopakoval svůj triumf z roku 1985 v Cantonigros ve Španělsku. 
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V roce 1994 byl sbor přizván к účasti na scénickém provedení skladby Carla 

Orffa Die Weinachtsgeschichte, vánočního příběhu pro dětský sbor, sóla, orchestr 

orffovských nástrojů a recitátory. Tato akce byla pořádána při příležitosti stého výročí 

narození skladatele . Pozvání a žádost, aby se Motýli ujali vokální složky, přišlo 

z hudební školy ve městě Gräfelfing od jejího ředitele Karla Alligera, bývalého ředitele 

šumperské hudební školy a původce myšlenky založit při ní pěvecký sbor. Ve dnech 

7.-12. prosince 1994 se konaly tři koncerty, dva v Mnichově v chrámu Umučení Páně 

a třetí v Diessenu, kde C. Orff prožil poslední léta svého života. V první části koncertů 

Motýli provedli cyklus Benjamina Brittena A Ceremony of Carols s doprovodem 

harfistky Jany Bouškové. 

Po několika letech hojné koncertní činnosti doma i v zahraničí se Motýli 

Šumperk znovu účastnili mezinárodní soutěže v roce 2000 v rámci první světové 

olympiády pěveckých sborů Choir Olympics v rakouském Grazu, kde získali stříbrnou 

medaili. 

Obrázek 11 : Motýli v Montreux 2007 

Nej novějším soutěžním úspěchem sboru bylo umístění na 43. ročníku 

mezinárodní soutěže pěveckých sborů Montreux Choral Festival v dubnu 2007 

ve Švýcarsku. Na soutěžním pódiu se v průběhu čtyř večerních koncertů představilo 

šestnáct dětských, ženských i smíšených sborů z dvanácti zemí. Porota ohodnotila 

provedení dvacetiminutového programu jednotlivých sborů stanovením absolutního 
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pořadí. Motýli se sbormistry Helenou Stojaníkovou a Tomášem Motýlem v tomto 

pořadí obsadili druhé místo označené „Excellent avec félicitations du Jury". Kromě 

toho sbor získal cenu za nej lepší provedení povinné skladby Laudate Dominum Egila 

Howlanda („Prix de l'ouevre imposée pour choeur a voix égales"), nastudované a řízené 

Helenou Stojaníkovou. Sbor se prezentoval tímto soutěžním programem: Klement 

Slavický - Léto z cyklu Ptačí rok, Jacob Obrecht - La tortorella, Adam Michna 

z Otradovic - Vánoční roztomilost, Otmar Mácha - Hoj, hura hoj z Lašských halekaček, 

slovenská lidová (arr. Milan Uherek) - Boleráz, boleráz a slovenská lidová 

(arr. Miroslav Raichl) - Tancuj, tancuj. Díky svému výkonu sbor obdržel pozvání 

к účasti na jubilejním 40. ročníku mezinárodní soutěže ve španělské 

Tolose (podzim 2008). 

Od ledna 2007 má hlavní sbor Šumperského dětského sboru agenturní 

zastoupení, díky němuž se Motýli po jedenadvaceti letech opět objevili na programu 

Pražského jara, a to na celovečerním koncertu, který se uskutečnil 31. května 2008 

v kostele sv. Šimona a Judy na Malé Straně v Praze. Na koncertu zazněly skladby Petra 

Ebena, Ilji Hurníka, Klementa Slavického, Eduarda Dřízgy, Zdeňka Lukáše, Miroslava 

Raichla a Otmara Máchy. 

4.1. 5 Současná struktura 

Růžové děti 
Jedná se o název 

nej mladšího přípravného 

sboru, který vznikl 

rozdělením přípravného 

oddělení Skřivánek, 

existujícího od roku 1963. 

Původní název zněl 

Růžový Skřivánek podle 

koncertního oblečení, ale 

v případě Barevných dětí). Toto oddělení navštěvují děti prvních a druhých tříd 

základních škol a získávají zde základní pěvecké návyky. Po jejich osvojení přecházejí 

do staršího přípravného sboru Barevné děti. 

Sbor Růžových dětí se veřejnosti představuje již na začátku listopadu na Prvním 

koncertu Růžových dětí, jehož tradice se udržuje od roku 1993. Sbor také pravidelně 

v 

Šumperského dětského sboru 

v 70. letech se vžilo označení Růžové děti (stejně jako 
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vystupuje na velkém vánočním a jarním koncertu Šumperského dětského sboru. 

Na přelomu května a června každoročně absolvují svůj první jednodenní koncertní 

zájezd. 

Barevné děti 
Barevné děti jsou 

starší skupinou původního 

rozděleného Skřivánku. Sbor je 

určen dětem z třetích a čtvrtých 

tříd, výjimečně zde zůstávají i 

děti starší. Barevné děti už žijí 

svým vlastním sborovým životem. Jezdí na třídenní tuzemské výměny sborů, na kterých 

zavítaly například do Karviné, Liberce, Opavy, Sušice a dalších měst. Vystupovaly 

na festivalu Svátky písní Olomouc a jsou opakovaně zváni na festival Malí zpěváčci 

v Liberci. V roce 2001 získaly první místo v soutěži Chrám i tvrz ve Vsetíně. 

Plameňáci 
Tento sbor je histo-

ricky nej mladším oddělením 

Šumperského dětského sboru. 

Byl založen v roce 1987, kdy 

vznikl velký převis počtu dětí 

nad počtem míst v hlavním 

sboru. Tvoří jej tedy děti z druhého stupně základních škol, které již odrostly Barevným 

dčtem, ale z různých důvodů nemohou být ve sboru hlavním. 

Motýli 

Motýli jsou hlavním sborem Šumperského dětského sboru, ve kterém 

je v současnosti 77 členů, z toho zájezdní sestava mívá obvykle čtyřicet členů. Sbor 

navštěvují děti od páté třídy a jejich docházka končí završením třetího ročníku střední 

školy. 

Tento sbor se řadí mezi špičkové české dětské sbory, má za sebou několik 

mezinárodních úspěchů (viz výše) a bohatou zájezdovou činnost. Ročně zpívají 

až na osmdesáti koncertech a veřejných vystoupeních. 
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Šumperský dětský sbor ročně vystupuje na desítkách koncertů. Nej delší 

nepřetržitou tradici má velký vánoční koncert, na kterém vystupují všechna oddělení 

už od roku 1983. Po obnově vyhořelého šumperského divadla v roce 2003 jsou vždy 

v říjnu pořádány tematické koncerty Motýli v divadle. Nejnovější tradicí je od roku 

2005 Koncert pro UNICEF s podtitulem Možná si myslíte.... Výtěžek z tohoto koncertu 

je určen pro Dětský fond UNICEF. 

Kromě pravidelných zkoušek během školního roku sbor pracuje na čtyřech 

víkendových soustředěních a v srpnu na třítýdenním táboře (jeden týden Barevné děti, 

Motýli další dva). 

Přestože má Šumperský dětský sbor vlastní bohaté sborové aktivity, významně 

pomáhá také rozvoji sborového zpěvu ve svém regionu. Od roku 1972 organizuje 

přehlídku školních sborů „Zlatá lyra" a systematicky se podílí na přípravě seminářů 

pro sbormistry nejen z regionu. Byl iniciátorem i pořadatelem mezinárodního festivalu 

dětských sborů „Krajina zpěvu" se sbormistrovskou dílnou. V letech 1989 - 2001 

se ve dvouletých intervalech na festivalovém pódiu představila široká škála dětských 

sborů všech věkových skupin od sborů mateřských škol až po výběrové sbory 

zahraniční. Během sedmi ročníků tohoto festivalu Šumperk tleskal dvaceti třem sborům 

regionu, třiceti sedmi sborům České republiky a sedmnácti sborům ze zahraničí. 

Vše se dělo za velkého zájmu výborného místního publika i odborné veřejnosti z celé 

republiky i ze zahraničí. Šumperský dětský sbor je dnes dobře organizovanou školou 

se čtyřmi samostatnými sbory, které pokrývají věkové rozpětí dětí od šesti do osmnácti 

let, a je tak jakýmsi druhým domovem přibližně dvou set zpívajících dětí. 

4.1. 6 Alois Motýl 

Alois Motýl je znám především jako zakladatel a 

dlouholetý sbormistr Šumperského dětského sboru. Narodil 

3. září 1929 v Želechovicích nad Dřevnicí na Valašsku, 

jeho otec působil v místním kostele jako varhaník. Alois 

Motýl od dětství zpíval a hrál na klavír a varhany. Obor hra 

na klavír a varhany pak studoval na brněnské konzervatoři, 

kterou absolvoval v roce 1948. Po studiích nastoupil jako 

učitel klavíru na hudební škole v Šumperku. Zde se také 

začlenil jako zpěvák do smíšeného sboru, který při hudební 
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škole fungoval pod vedením Jaroslava Palatého.21 V tomto sboru získal své první 

sbormistrovské zkušenosti jako asistent na dělených zkouškách, na konci padesátých let 

sbor vedl. V šedesátých letech byl sbormistrem Pěveckého sboru šumperských učitelek. 

V roce 1962 založil Dětský sbor LŠU Šumperk, ze kterého vybudoval špičkový český 

dětský sbor Motýli. 

Působil také jako dlouholetý organizátor šumperského hudebního života. Byl 

předsedou výboru Kruhu přátel hudby, který mimo jiné každoročně pořádal Kulturní 

festival. V roce 1974 se zasloužil o přeměnu tohoto festivalu na festival mladých 

umělců Preludium. Jeho dramaturgie se řídila heslem „mladí umělci mladým 

posluchačům", zváni tedy byli mladí začínající umělci, kterým mělo Preludium sloužit 

jako jakási předehra к jejich další kariéře. Přestože ve výrazné většině byli účinkující 

festivalu instrumentalisté, případně sóloví zpěváci, představilo se na Preludiu i několik 

pěveckých sborů. Například: Severáček Liberec se sbormistry Jiřinou a Milanem 

Uherkovými, Kantiléna Brno se sbormistrem Ivanem Sedláčkem, Bambini di Praga 

s manželi Kulínskými, smíšený sbor Konzervička s Miroslavem Raichlem, Permoník 

Karviná s Evou Šeinerovou, VŠPS Ostravské univerzity s profesorem Lumírem 

Pivovarským a další. 

Za jeho dlouholetou úspěšnou sbormistrovskou činnost byla Aloisi Motýlovi 

v roce 1989 udělena Cena Františka Lýska. 2. března 1994 mu bylo uděleno čestné 

občanství města Šumperk jako ocenění jeho sbormistrovské činnosti a reprezentace 

města. V roce 2003 získal nejvyšší sbormistrovské ocenění za celoživotní záslužnou 

činnost v oblasti sborového zpěvu Cenu Bedřicha Smetany, kterou uděluje Unie 

českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů AHUV. 

4.1. 7 Tomáš Motýl 

Tomáš Motýl je synem zakladatele Šumperského dětského sboru Aloise Motýla 

a současným sbormistrem sboru. Narodil se 27. listopadu 1951 v Brně. V dětství byl 

členem Šumperského dětského sboru a žákem klavírního oddělení šumperské hudební 

školy. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 

1976 působil jako učitel českého jazyka a hudební výchovy na základní škole 

v Šumperku, kde vedl školní sbor. Vzhledem k tomu, že se Šumperský dětský sbor 

pod vedením jeho otce rozrostl do úctyhodných rozměrů, vedení tehdejšího domu dětí 

21 Smíšený pěvecký sbor pracoval při šumperské hudební škole od roku 1953. Jeho mužská i ženská část 
pracovala také samostatně. V roce 1960 tak vznikl Pěvecký sbor šumperských učitelek, mužský sbor 
postupně zanikl. 
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a mládeže oslovilo Tomáše Motýla, aby se ujal místa druhého sbormistra. Sbormistrem 

Šumperského dětského sboru je tedy od roku 1979 dodnes. „Sborové řemeslo jsem 

takříkajíc zdědil. Za rodinné stříbro v tomto dědictví považuji přesvědčení mého tatínka 

o tom, proč a jak dětský sbor vést. Podle našeho společného názoru je zde sbor 

především proto, abychom ruku v ruce s dětmi vytvářeli místo, které pro ně může být 

vlídnou zahradou uprostřed ne vždy vlídného okolního světa. Zpívání, které v tomto 

prostředí vzniká, má být krásné a má přinášet radost jeho tvůrcům i posluchačům. 

Mluvím-li o krásném zpívání, pak mám na mysli usilování o takový způsob zpěvu, 

který posluchačům přináší pocit sváteční chvíle, který přivodí zatajený dech i posvátné 
22 

mrazení v zádech." 

Tomáš Motýl je také významným organizátorem sborového života 

všumperském regionu. Vletech 1989 až 2001 organizoval sedm ročníků festivalu 

Krajina zpěvu - Šumperské dětské sborové dny a je pořadatele okresní přehlídky 

dětských pěveckých sborů Zlatá lyra. Je členem Sdružení sborových dirigentů 

při Asociaci hudebních umělců a vědců, členem odborné rady ARTAMA Praha pro 

dětské sbory. Jako porotce se účastní národních soutěží a přehlídek dětských pěveckých 

sborů a jako lektor vede semináře sbormistravských kurzů pořádaných ARTAMA 

Praha. V roce 2005 mu byla udělena Cena města Šumperk v oblasti vzdělávání a v roce 

2007 získal Cenu Františka Lýska, kterou za uplynulý rok uděluje sbormistrům 

dětských sborů a sborů mládeže Unie českých pěveckých sborů, SSD AHUV a nadace 

Český hudební fond. 

22 Tomáš Motýl, program festivalu Krajina zpěvu 99 
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4. 2 Dětský pěvecký sbor Slavík 

Dětský pěvecký sbor Slavík je školním sborem 

3. základní školy v Zábřehu. Jeho vznik je spojen 

s příchodem učitelky Jaroslavy Štěpánkové v roce 1970, 

která převzala stávající školní sbor a pod novým jménem 

vybudovala na dlouhou dobu jeden z nejlepších školních 

sborů v regionu. První úspěch sbor zaznamenal již v roce 1972 na soutěži dětských 

sborů okresu Šumperk Zlatá lyra v Postřelmově. Ve své věkové kategorii byl v historii 

Zlaté lyry nej úspěšnějším účastníkem. Svým repertoárem byl sbor zaměřen zejména 

na úpravy lidových písní a tvorbu českých skladatelů 20. století. V osmdesátých letech, 

době svého vrcholného období, měl sbor kolem sedmdesáti členů, žáků druhého stupně. 

V roce 1986 k nim přibyl ještě přípravný sbor Slavíček, složený z žáků prvního stupně. 

Do dnešní doby klesl počet členů na polovinu. 

Obrázek 12: Jaroslava Štěpánková a Slavík (1975) 

Před rokem 1989 byl sbor veden pod Pionýrskou organizací, což do značné míry 

určovalo sborové aktivity a vystoupení. Sbor tedy často vystupoval na různých akcích 

města, výročních schůzích a podobných příležitostech. Od devadesátých let sbor 

pravidelně pořádá jarní a vánoční koncert, je spolupořadatelem sborového festivalu 

Kálikův podzim v Zábřehu a podílí se také na organizaci malého festivalu dětských 

sborů Zábřežský slavíček, který se koná vždy v květnu a účastní se ho průměrně 

dvanáct sborů. I v tomto období se sbor úspěšně účastnil sborových soutěží. Mezi jejich 

největší úspěchy patří zlaté pásmo v regionálním kole soutěže školních dětských sborů 
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v Uničově z roku 1994, stříbrná medaile na Mundi cantat Olomouc v letech 2002, 2003 

a 2004. V roce 2006 reprezentovali Olomoucký kraj na Celostátní přehlídce dětských 

sborů v Pardubicích. 

Obrázek 13: DPS Slavík (2006) 

V roce 2006 se po třiceti šesti letech sbormistrovské činnosti se sborem 

rozloučila jeho zakladatelka Jaroslava Štěpánková a vedení sboru převzal Karol 

Ozorovský. 

Jaroslava Štěpánková 

Jaroslava Štěpánková je zakladatelkou a dlouholetou sbormistryní pěveckého 

sboru Slavík. Narodila se 27. března 1947 v Sušici. Na Pedagogické 

fakultě v Brně vystudovala obor Národní škola a Hudební výchova, 

vletech 1971-1973 absolvovala sbormistrovský kurz pořádaný 

Krajským pedagogickým ústavem v Ostravě (lektoři: A. Tučapský, 

L. Mátl a další). Dětský sbor Slavík při III. základní škole v Zábřehu 

vedla od roku 1970 do roku 2006. V současné době vede ženský sbor 

Slavice, který vznikl z řad bývalých členek Slavíku. 

Karol Ozorovský 

Karol Ozorovský (nar. 21.ledna 1976) je současným sbormistrem dětského 

pěveckého sboru Slavík, s nímž začal spolupracovat v září 2004 společně s Jaroslavou 

Štěpánkovou. Po jejím odchodu v roce 2006 převzal vedení sboru úplně. Ozorovský 

vystudoval obor klasická kytara a zpěv na Lidové konzervatoři v Ostravě, učitelství 

1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a v letech 2000 až 2004 

studoval na Institutu pro umělecká studia obor sólový, operní a koncertní zpěv. Kromě 
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dětského sboru Slavík vede od roku 2005 také smíšený chrámový sbor sv. Bartoloměje 

v Zábřehu. 

4 .3 Dětský pěvecký sbor Loučňáček 

Jak již název napovídá, Loučňáček 

je pěveckým sborem Základní školy 

v Loučné nad Desnou. Vznikl v roce 1989 

jako pěvecký kroužek žáků čtvrtých a 

pátých tříd a navázal tak na poměrně 

bohatou hudební tradici místní školy, 

v jejíž historii figuruje dětský dechový 

orchestr školníka Kokoře, školní hudební 

skupina učitele Srnce a pěvecký kroužek učitele Bicana. Pod vedením sbormistra Petra 

Lukáše se pěvecký kroužek postupem času vypracoval na školní sbor, který má 

v současné době tři oddělení, přestože působí na škole s pouhými sto padesáti žáky. 

Nejmladší oddělení Klubíčko navštěvují žáci prvních až čtvrtých tříd a na jeho vedení 

se také podílí Lukášova manželka Věra Lukášová. Samotný Loučňáček tvoří žáci 

pátých až devátých tříd, jejichž počet v souvislosti s poklesem počtu žáků ve škole 

a s převahou chlapců klesl v posledních letech na dvacet, tedy asi na polovinu počtu 

z devadesátých let. Spolu s Petrem Lukášem sbor vede dlouholetá členka Šumperského 

dětského sboru Hana Svatoňová. Třetím oddělením je komorní sbor s mírně 

nekonvenčním názvem Štěk, který vznikl v roce 1994 z popudu absolventů Loučňáčku, 

kteří s ukončením školní docházky museli ukončit i docházku do školního sboru,ale 

sborového zpěvu se nechtěli vzdát. 

Loučňáček má poměrně bohatý sborový život. Vletech 1993 až 2001 se 

pravidelně účastnil mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Krajina zpěvu 

v Šumperku, kde vystupoval jako jeden z reprezentantů pěveckých sborů šumperského 

regionu. Své první soutěžní zkušenosti získával od začátku devadesátých let na soutěži 

dětských pěveckých sborů šumperského okresu Zlatá lyra. Každoročně sejí účastní i po 

změně na nesoutěžní přehlídku v roce 1995. Další stálicí v životě sboru je regionální 

soutěžní přehlídka školních pěveckých sborů v Uničově, odkud v roce 2004 postoupili 

na celostátní přehlídku v Českém Krumlově a v roce 2008 na celostátní přehlídku 
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Obrázek 14: DPS Loučňáček na festivalu Preludium v Šumperku 2007 

v Pardubicích. Významným oceněním práce sboru bylo i pozvání к účasti na festivalu 

Preludium 2007 v Šumperku, festivalu určeném mladým umělcům. Na samostatném 

koncertu věnovaném sborovému zpěvu vystoupil Loučňáček ve vynikajícím prostoru 

Klášterního kostela v Šumperku spolu s dětským pěveckým sborem Arietta ze Základní 

umělecké školy v Mohelnici. 

Od roku 1991 je Loučňáček pořadatelským sborem vánočního festivalu 

Loučenská vločka. 

Zaměřením repertoáru se Loučňáček poněkud vymyká ze skupiny sborů 

šumperského okresu. Ani v jeho repertoáru sice nechybí skladby zejména českých 

autorů dvacátého století či úpravy lidových písní, ale výrazným rysem jsou zejména 

spirituály a skladby s prvky jazzu s hojným využitím doprovodných nástrojů, na které 

obvykle hrají členové sboru. Je nutno ocenit, že sbormistr Lukáš takto vede své zpěváky 

к celkovému rozvoji hudebnosti, což se Loučňáčku daří úročit ve svěžím a zaujatém 

koncertním projevu. 

Tuto svou hudební všestrannost sbor využil i v projektu Jesenické rozvojové 

o.p.s. Děti dětem aneb Pohádková zima v Jeseníkách v roce 2007, v rámci kterého měly 

kroužky dramatické výchovy zpracovat různé jesenické pohádky. Po konzultaci 

23 Viz samostatnou kapitolu. 
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s pořadateli bylo Loučňáčku povoleno muzikálové zpracování. Z nabízených 

jesenických pověstí padla volba na Hunohrad, příběh o vzniku mechových jezírek 

na Rej vízu.24 Výrazný autorský podíl na zpracování písní, textů a choreografie měly 

i děti - autory hudby a textů třinácti písní byli žáci Jakub Ňorek, Daniel Mádr, Věra 

Lukášová ml. a sbormistr Petr Lukáš. Hudební doprovod zajistila skupina žáků osmé 

a deváté třídy Heap of sounds ve složení elektroakustická kytara, elektrická kytara, 

basová kytara, bicí, flétny 

* a keyboard. Do přípravy před-

4 . y y й stavení Hunohrad se zapojili také 

f ( J i / f f / f f l J w f g f žáci předmětu Výtvarné techniky, 

kteří vyrobili kulisy. Premiéra 

představení se uskutečnila 

9. prosince 2007 v lázeňském sále 

ve Velkých Losinách. Záznam 

představení byl potom zaslán 

na posouzení do soutěže v rámci 

projektu Děti dětem, kde získal 

vynikající třetí místo. Své dílo tak 

Loučňáček provedl i při slav-

nostním vyhlašování výsledků 

projektu v Divadle Radka 

Brzobohatého v Praze. V květnu 

2008 nahráli Hunohrad pro Český 

rozhlas Olomouc. 

Petr Lukáš 
Petr Lukáš se narodil 21. prosince 1965 v Šumperku a hudební vzdělání získával 

na tamější základní umělecké škole. Přestože na pedagogické fakultě vystudoval obor 

matematika - fyzika, ujal se společně se svou sestrou Hanou Svatoňovou po nástupu 

na Základní školu v Loučné v roce 1989 vedení sboru, který úspěšně vedou dodnes. 

24 Hunohrad je příběh o bájném městě, které se za bezmračných dnů zrcadlí na hladině mechových jezírek 
na Rejvízu. Lidé zde dostali od pána hor Praděda vzácný dar - zlatonosný potok. Jak už to s lidmi bývá, 
nevážili si toho, stali se rozmařilými, sobeckými a chamtivými. Proto se krásný a výstavní Hunohrad 
propadl do rašeliny a jen starý pastevec Gill se dodnes toulá po okolí a hlídá mechová jezírka. 
(Z programu představení Hunohrad.) 
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4. 4 Dětský pěvecký sbor Arietta 

Arietta je název dětského pěveckého sboru, 

který od roku 1990 pracuje při Základní umělecké 

škole v Mohelnici. Přestože historie místní ZUŠ 

sahá až do roku 1951 (tehdy Lidová škola umění), 

výuka sborového zpěvu byla zahájena až ve 

školním roce 1988/1989, kdy vznikl Dívčí 

komorní sbor, který vedla sbormistryně pěveckého 

sboru Úsvit25 II. základní školy v Mohelnici 

Zdeňka Jásenská. Oba sbory spolu vystupovaly na vánočních koncertech města 

a dalších kulturních akcích. Společně také realizovaly sborovou výměnu s Podorlickým 

dětským pěveckým sborem zJablonného nad Orlicí. Dívčí komorní sbor se poprvé 

představil na soutěži v dubnu roku 1989 na Zlaté lyře v Šumperku, kde se umístil 

ve stříbrném pásmu. O rok později už patřil mezi nej lepší sbory své kategorie a získal 

zlaté pásmo, podobně jako sesterský sbor Úsvit. V roce 1990 nastoupila Z. Jásenská 

do ZUŠ jako sbormistryně a učitelka hry na klavír, čímž se vytvořily podmínky 

pro spojení Dívčího komorního sboru a Úsvitu v jeden dětský sbor. 

Tento padesátičlenný sbor začal vystupovat pod názvem Arietta. Již při své 

první účasti v novém obsazení na soutěži Zlatá lyra získal zlaté pásmo. Na základě 

tohoto úspěchu sbor dostal pozvání к účasti na druhém ročníku mezinárodního festivalu 

dětských pěveckých sborů Krajina zpěvu 1991 v Šumperku. V červenci 1992 se sbor 

představil na pražském letním setkání dětských sborů, kde mimo jiné vystoupil spolu 

s francouzským sborem Le Chanterie na závěrečném koncertu ve Valdštejnské zahradě 
r v 2 6 

na Malé Straně. Ve stejném roce ještě sbor uskutečnil výměnu s vynikajícím polským 

sborem Legenda z Opole (sbm. Alžbieta Willim), který při své návštěvě vystoupil 

v Mohelnici a v Olomouci v rámci mezinárodního festivalu Svátky písní. Návštěva 

Opole pak byla pro Ariettu první zahraniční cestou. 

25 Pěvecký sbor Úsvit založil při II. základní škole v Mohelnici učitel hudební výchovy Boleslav Sadil 
v roce 1972 a úspěšně jej vedl více jak deset let. Po jeho odchodu v roce 1983 se sbor téměř rozpadl. 
Systematickou činnost sbor obnovil po dvou letech pod vedením učitelky Zdeňky Jásenské. 
26 Arietta zazpívala skladby B. Smetany, J. H. Scheina (nar. 1586), J. C. Vodňanského a P. Ebena. Viz 
soukromý archiv Zd. Jásenské, r. 1992. 
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Obrázek 15: DPS Arietta 

V roce 1993 sbor získal stříbrné pásmo v regionální soutěži dětských pěveckých 

sborů v Uniěově a účastnil se třetího ročníku festivalu Krajina zpěvu v Šumperku. 

Během tohoto ročníku sbor hostil dětský pěvecký sbor Prieboj ze slovenské Prievidze, 

se kterým vystoupil také na dvou koncertech v Mohelnici. Na závěr školního roku ještě 

Arietta vystoupila na koncertu v Jablonci nad Nisou po boku domácího sboru Jizerka 

vedeného Joachimem Zurem.27 Jablonecký sbor pak zavítal do Mohelnice v říjnu téhož 

roku. V listopadu byla Arietta pozvána na vystoupení v rámci festivalu Kálikův 

zábřežský podzim. 

Rok 1994 zahájila Arietta velkým úspěchem na Zlaté lyře v Šumperku, kde 

ke zlatému pásmu obdržela ještě zvláštní uznání za nejlepší výkon Zlaté lyry 1994. 

Záhy navázala na svůj výkon na regionální soutěži v Uničově, kde dle slov porotce 

Aloise Motýla Arietta „doslova zazářila".28 Arietta získala zlaté pásmo a postup 

na národní přehlídku dětských pěveckých sborů, která se konala 4. června v Krásné 

Lípě. 

V prosinci 1994 byl pokřtěn první zvukový nosič sboru, který Arietta natočila 

ve spolupráci s vydavatelstvím Františka Havelky. Pod názvem Veselé Vánoce 

s Ariettou byla vydána audiokazeta s nejznámějšími českými a světovými koledami. 

V následujícím roce sbor uskutečnil dva výměnné zájezdy, s Kroměřížským 

dětským sborem (sbm. J. Štěpánek) a Sušickým dětským sborem (sbm. J. Baierle). 

27 Arietta v Jablonci provedla výběr lidových písní v úpravě Milana Uherka, píseň Chlapci a vrabci Jana 
Hanuše, Jarní Petra Ebena a Řemeslníky Zdeňka Lukáše. 
28 MOTÝL, Alois. Úspěch našeho dětského sboru. Moravský sever 20. dubna 1994. 

46 



Vrcholnou událostí sezony byla ovšem účast na Celostátní soutěži výběrových dětských 

pěveckých sborů v Novém Jičíně (23. - 25. února 1996). Arietta se umístila 

ve stříbrném pásmu, v absolutním bodovém pořadí na celkovém pátém místě. Dále 

se v květnu zúčastnila přehlídky dětských sborů Letenská vonička v Praze. Na závěr 

roku kromě tradičního vánočního koncertu na druhý svátek vánoční sbor uspořádal také 

koncert barokní a klasicistní hudby spolu s žáky houslového oddělení ZUŠ.29 

25. března 1997 se konal první Velikonoční koncert sboru, jehož tradice je 

udržována dodnes. 

Na tomto koncertu 

pravidelně spolu-

účinkuje i přípravný 

sbor Sluníčka, který 

pro rostoucí zájem 

dětí mladšího škol-

ního a předškolního 

věku vznikl v roce 1995. 

Na podzim roku 1997 Arietta hostovala v polském městě Poniatowa u dětského 

sboru Szczigielki, se kterým navázala kontakt na festivalu Krajina zpěvu, a v prosinci 

přijala pozvání do Loučné nad Desnou na festival Loučenská vločka. 

V novém kalendářním roce byla Arietta pozvána dětským sborem Carmina 

(sbm. Karel Strégl) do Rychnova nad Kněžnou k spoluúčinkování na koncertu 

věnovaném dílu skladatele Miroslava Raichla.30 Další zahraniční cestou sboru byl 

koncertní zájezd do litevské Klaipedy ke spřátelenému sboru Vyturys (sbm. Anastazia 

Vainoriute). 

Na jaře 1998 se opět konal Velikonoční koncert Arietty, který 

byl tentokrát spojen s nově vzniklou finanční sbírkou Pomozte 

dětem.31 Sbor je v rámci tohoto projektu jedním ze tří pořadatelů 

sbírkových akcí, kteří každoročně přispívají od samého začátku, 

za což dostal po sedmi ročnících titul Nejvěrnější spojenec. Jako host 

se na koncertu představil dětský sbor Aurora z ruského Petrohradu. 

29 Na programu byly skladby Mozarta, Cacciniho, Händela, Purcella, Myslivečka a dalších. 
30 Koncert byl uspořádán jako vzpomínka na M. Raichla, který zemřel 11. ledna 1998 ve věku nedožitých 
šedesáti osmi let. 
31 Sbírku pomozte dětem organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou 
televizí. 

Obrázek 16: přípravný sbor Sluníčka 

POMOZTE 
DĚTEM 
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V roce 2000 Arietta dovršila první desetiletí své 

existence, které oslavila na výročním koncertu 

na sklonku září. Spolu s Ariettou a přípravným sborem 

Sluníčka na něm vystoupili hosté z Liberce, Hlásek 

a Collegium scholarum mediarum. Vyvrcholením 

celého koncertu byl křest prvního kompaktního disku 

sboru. CD s názvem Šťastnou cestu pokřtila 

muzikálová zpěvačka Radka Fišarová, která také 

zazpívala několik písní z připravovaného muzikálu 

o Edith Piaf a dala tak členům Arietty nezapo-

menutelný dárek. Disk byl natočen v únoru a květnu 

2000 v rytířském sále zámku v Moravské Třebové a byl 

pojmenován podle jedné z natočených skladeb, skladby 

Šťastnou cestu od Petra Ebena. Eben se o tomto CD 

pochvalně vyjádřil ve svém dopise sbormistryni: 

„... jsem rád, že jste tak svěže a s výborným 

doprovodem natočili moji Šťastnou cestu. Celá deska je velmi podařená a můžete zní 

mít právem radost, jakož i já mám...". 

O měsíc později si Arietta ke svému výročí dala další dárek v podobě úspěchu 

na Celostátní soutěži výběrových dětských sborů v Novém Jičíně. Po dvou stříbrných 

pásmech z předchozích ročníků získala Arietta v konkurenci patnácti sborů zlaté pásmo 

(v absolutním pořadí první místo), což byl zatím největší úspěch v její historii. Její 

soutěžní vystoupení bylo sestaveno ze skladeb A. Vivaldiho, M. Raichla, L. Bernsteina, 

L. Delibesa, E. Hradeckého, J. Myslivečka a O. Balakauskase. Oceněna byla také 

klaviristka sboru Irena Půrová, která získala zvláštní cenu za vynikající doprovod. Tento 

mimořádně úspěšný školní rok Arietta uzavřela na Jabloneckém hudebním festivalu, 

který pořádal Pavel Zur se svým dětským sborem Vrabčáci. 

Na začátku září 2001 se Arietta poprvé zúčastnila soutěže mezinárodní. Byla 

to soutěž Bohuslava Martinů v Pardubicích, ve které se sbor umístil ve stříbrném 

pásmu. V polovině října sbor během své návštěvy Českého Krumlova vystoupil spolu 

s dětským sborem Krumlovská medvíďata v Maškarním sále místního zámku. 

Obrázek 17: zpěvačka Radka 
Fišarová s ředitelem ZUŠ Mohelnice 
Miroslavem Demelem křtí první CD 
Arietty 
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O rok později Arietta získala další stříbrné pásmo, tentokrát na XII. 
32 

mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze. 

Soutěžní repertoár sbor využil i na tradičním vánočním koncertu (26. prosince), který 

byl v tomto roce obohacen o provedení České mše vánoční J. J. Ryby, na kterém 

se podílel mohelnický smíšený sbor Carmen (sbm. Jiří Novák). 

Na jaře 2002 přijala Arietta pozvání pražského dětského sboru Rolnička 

(sbm. Karel Virgler) na 23. ročník Rolničkových svátků písní a v květnu se zúčastnila 

regionálního festivalu Zábřežský slavíček. 

Ve školním roce 2003/2004 Arietta podnikla další dvě zahraniční cesty. První 

vedla na 7. ročník mezinárodní přehlídky pěveckých sborů ve slovenské Prievidzi, 

ta druhá pak na festival do maďarského města Pécs. 

Na začátku adventu v roce 2004 Arietta znovu odjela soutěžit do Prahy 

na Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. V tomto 

čtrnáctém ročníku festivalu, který se konal ve dnech 26. a 27. listopadu, byly vyhlášeny 

pouze dvě soutěžní kategorie - malé sbory (do 35 zpěváků) a velké sbory (nad 35). 

Arietta soutěžila v kategorii malých sborů a v konkurenci 27 dětských, ženských 

i smíšených sborů získala zlaté pásmo a zvláštní cenu za nej lepší dětský sbor v kategorii 

malé sbory, což dodnes představuje její největší úspěch.33 Předseda poroty David Eben, 

umělecký vedoucí souboru Schola Gregoriana Pragensis, v hodnotícím listu o výkonu 

sboru napsal: „krásné vedení frází, propracovaná polyfonie, zralý umělecký projev". 

Další z porotců doc. Zdeněk Vimr, sbormistr opery Divadla J. K. Tyla Plzeň, 

charakterizoval Ariettu jako „vyspělý dětský sbor, schopný interpretace náročných 

skladeb." 

V dubnu 2005 sbor odcestoval na výměnnou návštěvu к dětskému sboru Mara 

(sbm. Boris Koževnikov) do běloruského Vitebsku, kde v rámci sborového festivalu 

vystoupil na třech koncertech. Sbor Mara při své návštěvě Mohelnice v říjnu vystoupil 

jako host na výročním koncertu při příležitosti patnácti let od založení sboru Arietta. 

Na koncertu vystoupil kromě hlavního sboru také sbor přípravný a sbor bývalých 

členek. Poprvé se zde veřejně představila druhá sbormistryně Vendula Jásenská. 

32 Festival pořádá NIPOS ARTAMA Praha a Or-fea s.r.o. pod záštitou hlavního města Prahy a 
Ministerstva kultury ČR. 
33 Sbor vystoupil s programem: M. Grancini - Dulcis Christe, P. Eben - Air z Catonových mudrosloví, 
Cantio sanctissima mitissima z Codex Franus, F. Mendelssohn-Bartholdy - Laudate Pueri, A. Michna 
z Otradovic - O, vinšovaná hodino (v úpravě M. Uherka), Vánoční roztomilost (úpr. Č. Stašek) a J. 
Novák - Gloria. 
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Náplň školního roku 2006/2007 z velké části tvořil česko-francouzský projekt 

Zpívej, Evropo. Na tomto projektu se podílela Arietta a soubor barokních nástrojů 

s dětským sborem Les Musiciens de Mademoiselle de Guise z francouzského města 

Limay. Pod názvem Zpívej, Evropo se skrýval hudební program složený z barokních 

písní evropských národů propojený mluveným slovem. Ve Francii se konala tři 

představení ve městech Issou, Bagnolet a Pontoise, v České republice pak v Mohelnici, 

Lošticích a Olomouci. 

Zatím poslední zahraniční cestou sboru byl zájezd do Irska к pěveckému sboru 

školy Holy Child School v Killincy v říjnu 2007. Irský sbor se v České republice 

představil již v dubnu téhož roku na koncertech v kostele sv. Tomáše Becketta 

v Mohelnici a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 

Dětský pěvecký sbor Arietta svými pravidelnými koncerty, jako jsou Vánoční 

koncert a Velikonoční koncert se sbírkou Pomozte dětem, výrazně přispívá 

ke kulturnímu životu města Mohelnice. Mimo tradiční koncerty přivádí do regionu své 

hosty, tuzemské i zahraniční sbory. V současné době jeho oddělení navštěvuje kolem 

sedmdesáti dětí ve věku od pěti do sedmnácti let, z toho čtyřicet patří do hlavního sboru. 

Zdeňka Jásenská 
Zdeňka Jásenská se narodila 18. prosince 1958 

v Šumperku. Hudební vzdělání získala v Lidové škole 

umění v Zábřehu v klavírní třídě Marie Petráškové, po 

ukončení gymnázia studovala vletech 1978-1983 obor 

český jazyk - hudební výchova na Pedagogické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém oboru se 

vzdělává na sbormistrovských kurzech pořádaných NIPOS-

ARTAMA Praha. Vletech 1985 až 1990 působila 

na 2. základní škole v Mohelnici, kde získala své první 

sbormistrovské zkušenosti s dětským sborem Úsvit. Vletech 1988 až 1990 vedla 

při ZUŠ Mohelnice Dívčí komorní sbor. Od roku 1990 vede dětský pěvecký sbor 

Arietta. 
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4. 5 Dětský pěvecký sbor Větrník 

Dětský pěvecký sbor Větrník pracuje při Základní škole v Lošticích a je délkou 

svého působení jedním z nej mladších sborů okresu Šumperk. Základy sboru byly 

položeny roku 1999 při přípravě vystoupení do programu loučení s žáky devátých tříd. 

Od září téhož roku začal sbor pracovat systematicky a dnes nepochybně patří mezi 

nejlepší v regionu. Sbormistryní Větrníku i jeho přípravného oddělení je Svatava 

Šimková. 

Zajímavou součástí repertoáru sboru jsou židovské písně. Město Loštice má totiž 

bohatou židovskou historii a v posledních letech se zde usiluje o zachování židovských 

památek. S tím úzce souvisí jedna z významných a pravidelných aktivit Větrníku -

spolupráce s občanským sdružením Respekt a tolerance při obnově loštické synagogy 

formou pořádání benefičních koncertů. Další benefiční koncert, který Větrník 

pravidelně pořádá od roku 2001, je takzvaný Květinový koncert. Ten je spojen 

s finanční sbírkou v rámci Květinového dne, českého dne proti rakovině. 

I Větrník se samozřejmě zúčastňuje sborových soutěží, a to velmi úspěšně. 

V letech 2001 a 2002 získal stříbrné pásmo na krajské soutěžní přehlídce Uničovské 

dětské sborové dny. V roce 2004 postoupil na čtrnáctý ročník celostátní přehlídky 

školních dětských pěveckých sborů v Českém Krumlově. O rok později sbor získal 

stříbrnou medaili na Svátcích písní v Olomouci, kde tradičně bývá velká konkurence 

Obrázek 18: DPS Větrník v Klášterním kostele v Šumperku 
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soutěžících sborů. Ve znamení zlatých úspěchů byl pro Větrník rok 2006, kdy sbor 

získal zlaté pásmo v krajské soutěži školních sborů v Uničově a taktéž zlaté pásmo na 

soutěži Zahrada písní v Praze. V roce 2007 v Uničově svůj úspěch obhájili, postoupili 

na národní přehlídku v Pardubicích a poprvé se zúčastnili mezinárodní soutěže Festa 

Choralis v Bratislavě, kde v kategorii lidová píseň a dětské sbory do šestnácti let získali 

stříbrné medaile. 

Kromě výše zmíněných úspěchů má 

Větrník za sebou účast na festivalech 

Zábřežský slavíček, Loučenská vločka, 

Moravskotřebovské arkády, Zlatá lyra v 

Šumperku a Dny koled křesťanů ve slovenské 

Bojnici, spolupráci na jarním koncertě se 

skupinou Hradišťan, koncerty se sopranistkou 

Pavlínou Senič a spoluúčast na koncertě 

Pomozte dětem s mohelnickou Ariettou. 

v 

Svatava Šimková 
Svatava Šimková se narodila 18. října 1956 v Hranicích, na Pedagogické fakultě 

Ostravské univerzity vystudovala obor český jazyk - hudební výchova. V roce 1999 

založila pěvecký sbor Větrník při Základní škole v Lošticích a dodnes jej vede. 

Ve sbormistrovství se dále vzdělává na kurzech pořádaných NIPOS Artama Praha. 

Obrázek 19: DPS Větrník a Hradišťan (Loštice 
2003) 
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5. Současná situace školních pěveckých sborů 

Velká vlna vzniku školních pěveckých sborů přišla na Šumpersku 

v sedmdesátých letech, kdy po vzoru Šumperského dětského sboru byly zakládány 

sbory na téměř všech větších základních školách (tj. na základních školách s prvním 

i druhým stupněm). Značná část sborů z této vlny ale zanikla na přelomu 80. a 90. let. 

V mnoha případech šlo o ukončení činnosti ve spojitosti s odchodem sbormistra, ale 

byly i případy, kterým se stala osudnou rozšířená nabídka volnočasových aktivit v 90. 

letech a s tím spojený pokles zájmu o sborový zpěv. Takto například v polovině 

devadesátých let zanikl pěvecký sbor Základní školy v Rudě nad Moravou s třicetiletou 

tradicí a původně sedmdesáti dětmi ve dvou odděleních. 

V šumperském okrese j e v současné době pět základních uměleckých škol 

(v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a Starém Městě). Pěvecké sbory pracují 

pouze při dvou z nich. Jsou jimi DPS Arietta v Mohelnici a Šumperský dětský sbor, 

který je ale z větší části zřizován Domem dětí Vila Doris. 

Základních škol je zde šedesát tři, přičemž větší část z nich jsou školy pouze 

s prvním stupněm, na kterých bývá pěvecký sbor spíše vzácností. Pěvecký sbor pracuje 

na deseti základních školách, a to v Dubicku, Vikýřovicích, Mohelnici, Bohdíkově, 

Šumperku, Lošticích, Loučné a Zábřehu. Čtyři školní sbory ukončily svou činnost před 

rokem 2004. Poměrně drtivé je srovnání průměrného počtu zpěváků v současných 

školních sborech a sborech z predrevoluční doby. Tehdy byl standardní počet dětí 

ve sboru kolem padesáti a ani sedmdesátičlenné sbory nebyly velkou výjimkou. Dnes 

převažují téměř komorní sbory, ve kterých se počet členů pohybuje mezi dvaceti 

a třiceti. Pouhé dva školní sbory se šedesáti zpěváky, které tu v současné době existují, 

jsou naprostou raritou. Většina sbormistrů se tedy potýká s klesající tendencí v počtu 

zpěváků, který je často na hranici udržitelnosti dětského pěveckého sboru. Věkové 

složení v podstatě rovnoměrně pokrývá oba stupně základní školy, průměrný věk dětí 

ve sborech je tedy okolo deseti let. 

Dětské sbory Šumperska zcela logicky těží z bohaté tvorby českých skladatelů 

pro děti. Klasický sborový repertoár od světových autorů provádějí jen sbory popsané 

ve třetí kapitole této práce. Je to dáno jejich technickou vyspělostí. Další sbory jsou 

tímto faktorem více či méně omezeny, případně je limituje věkové složení dětí, a proto 
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se v jejich repertoáru často objevují jednohlasé lidové, populární písně a písně 

z pohádek či muzikálů.34 

• • 

• 

• 

* 

i 

Údaje získané z dotazníkového šetření. 
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6. Závěr 

Šumperský region se z hlediska dětského sborového zpěvu bezesporu řadí mezi 

oblasti s bohatým sborovým životem, který prokazuje svou trvalou hodnotu téměř pět 

desetiletí. Několik sborů svým významem a působností daleko překročilo jeho hranice. 

Hlavním nositelem tradice se stal Šumperský dětský sbor, který svůj region skvěle 

reprezentuje i v zahraničí a patří mezi české špičkové sbory, přestože působí v relativně 

malém městě, obzvláště v porovnání s jinými špičkovými sbory. Sbormistři 

Šumperského dětského sboru, Alois a Tomáš Motýlovi, mají kromě zásluh 

na vybudování a vedení tohoto sboru také značný podíl na vzestupu celkové úrovně 

sborového zpěvu v šumperském okrese. Především A. Motýl stál v pozadí vzniku 

mnoha místních sborů a se svým synem vytvořil pro další sbormistry výborné zázemí 

pro spolupráci a další rozvoj. Díky konání velkých sborových akcí se Šumperk stal 

opravdovým centrem sborového zpěvu. Za vrcholné období dětských sborů se dají 

považovat osmdesátá a devadesátá léta, kdy existovalo nejvíce sborů a byly také 

nej početnější, a kdy se konaly nej významnější sborové události jako Zlatá lyra 

a mezinárodní festival Krajina zpěvu. Po roce 2000 čelí sborový zpěv obecnému 

poklesu zájmu ze strany veřejnosti a obzvláště dětí, což je spojeno s rapidním poklesem 

počtu členů ve sborech a nadále klesající tendencí, kterou potvrzují téměř všechny 

sbory. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i přes problémy, které současná doba 

přinesla, se kvalita dětských sborů okresu Šumperk drží na velmi dobré úrovni. 

Pro účely zpracování daného tématu jsem zejména čerpala z vlastivědných 

sborníků, periodik jako například Kulturní život Šumperka nebo Moravský sever. Velmi 

cenným zdrojem pak byly rozhovory se sbormistry, kteří mi pomohli objasnit 

souvislosti, které z kusých tiskových zpráv nelze vyčíst. Informace o současné situaci 

jsem získala z dotazníkového šetření i z vlastní zkušenosti, jelikož působím jako druhý 

sbormistr dětského pěveckého sboru Arietta v Mohelnici. Poměrně překvapivým 

problémem se získáním informací byl fakt, že nej významnější pěvecký sbor regionu, 

Šumperský dětský sbor, nedisponuje uspořádaným archivem, což je ale vzhledem 

к vytíženosti sbormistrů a nepočetnosti týmu kolem nich zcela pochopitelné. Některé 

detailní údaje tak bohužel zůstaly zatím nedostupné. 

Díky této práci jsem měla možnost seznámit se s tradicí sborového zpěvu 

v regionu, ze kterého pocházím, a zorientovat se v souvislostech sborového dění, 
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ve kterém se již řadu let pohybuji jako aktivní účastník. Podařilo se tak popsat ojediněle 

komplexní obraz dětského sborového života na Sumpersku. 

• • 

• 
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Résumé 

Tato práce se zabývá sborovým životem jako důležitou součástí hudebního 

života na území okresu Šumperk se zvláštním zřetelem na dětské pěvecké sbory. 

Do této problematiky čtenáře uvádí první kapitola, která obecně nahlíží 

na tradici sborového zpěvu v daném regionu. 

Samostatná kapitola je věnována sborovým festivalům a soutěžím, která 

podrobně mapuje zejména mezinárodní festival Krajina zpěvu, jenž svým rozsahem 

a významem daleko přesáhl hranice okresu. 

Zvláštní prostor je v práci věnován pěti dětským pěveckým sborů, které 

se nejvýrazněji podílejí na zdejším sborovém dění. Jejich činnost je představena 

v jednotlivých medailonech, které mimo obrazového materiálu doplňují i stručné 

životopisy jejich sbormistrů. 

Práci uzavírá zhodnocení současné situace školních sborů. 

Tato práce podává souhrnný obraz tradice sborového zpěvu v šumperském 

regionu a mapuje rozvoj dětského sborového zpěvu od jeho počátků do dneška, čímž 

představuje ojedinělý takto komplexní zdroj informací o významné součásti místního 

hudebního života. 
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Summary 

This thesis deals with choir life as an important part of music in the district 

of Šumperk with a special respect to children's choirs. 

This topic is introduced to the reader in the first chapter which reviews generally 

the choir tradition of the region. 

A separate chapter is dedicated to choir festivals and competitions which 

describes chiefly an international festival Krajina zpěvu (The Land of Singing) that 

in terms of its extent and significance surpassed the bounderies of the district. 

Special attention in the thesis is paid to five children's choirs whose 

participation in the choir life there is the most outstanding. Their activities are 

introduced in individual profiles with pictures and short biographies of the choir 

conductors. 

At the end of the thesis the current situation of school choirs is assessed. 

This thesis depicts the overall tradition of choir life in Šumperk region 

and describes the development of children's choir singing from its beginning till the 

present time. In this respect it is a unique and complex source of • information 

on an important part of local music life. 
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