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Novým hitem je píseň Já su ráda, že su mladá
Jarní měsíce jsou již po dva roky pro zpěváky ze zájmového kroužku Trojáček při
Základní škole ve Valašské Bystřici ve znamení soutěží. Letos v březnu si děti zazpívaly
v oblastním kole ZPĚVÁČEK 2012, které pořádalo Středisko volného času v Rožnově
pod Radhoštěm ve spolupráci s Valašským folklorním sdružením České republiky.
„Školáci z naší obce v devíti vstupech
představili 18 písní,“ uvedla pro Spektrum
Rožnovska Petra Dostálová, která se společně s Marií Majerovou věnovala výběru
talentů i písní a především pak nácviku
těchto pěvecky nadaných dětí. „Na soutěž se všichni zodpovědně připravovali
a do písniček vložili své srdíčko. Porota
udělila druhé místo Elišce Kratochvílové
v kategorii od šesti do devíti let. V kategorii
od desíti do patnácti let zvítězila Terezie

Valašských Kloboukách, kde již byla silnější konkurence a tentokrát se Trojáčku
nepodařilo prosadit do národního kola
ve Velkých Losinách. Tamější porotci,
kteří hodnotí talent jednotlivce a vhodný
výběr písně, však zpěváky z Valašské Bystřice dobře znají. Například si pamatují
dnes osmadvacetiletou Petru Dostálovou, která rodnou obec reprezentovala se
svým spolužákem Vojtěchem Goláněm v
roce 1996. V posledních třech letech do

o udržení a rozvíjení lidových tradic na
Valašsku.

Kde se rodí inspirace
Dětským hitem letošního repertoáru
dětí z Valašské Bystřice se stala píseň Já su
ráda, že su mladá. Chytlavý rým a melodie
všechny zaujaly na první poslech, dokonce
i Metoděj Stodůlka si ji oblíbil a s chutí si
s ostatními písničku zpívá při každé příležitosti. Objevila ji Petra Dostálová ve
Valašském zpěvníku pro školy vsetínského
okresu, který vytvořil a v roce 1999 vydal
Zdeněk Kašpar.
Dalším výborným zdrojem méně známých písní je několik dílů zpěvníku Valašské pěsničky, které zhruba před 70 lety
vydali Jan N. Polášek a Arnošt Kubeša.
„Výběru lidových písní napomáhá také
folklorní a lidové prostředí, v němž se
pohybuji,“ podotýká Petra Dostálová,
která je dcerou primášky Anny Adamcové. S matkou často hledá inspiraci i ve
sběratelských zápisech jejich staříčka Jana
Stavinohy. „Některá píseň vás prostě pře-

Metoděj Stodůlka se souborem Troják vystupuje od minulého léta. Pěvecké nadání a vlohy
se u něj nezapřou, v jeho rodině zpívají rádi rodiče i sourozenci. Foto 3x: Ivan Dostál
padne a už nepustí a zrovna si představíte,
komu by pasovala. Je třeba ji však přepsat
do takové tóniny, aby zpěvákovi rozsah
tónů seděl. Na druhou stranu je někdy
výběr písně dlouhým procesem, který
závisí na znalosti povahy zpěváka. Letos

se do soutěže poprvé zapojily sestry Kratochvílovy, loni jsem začala spolupracovat
s dětmi z rodiny Stodůlkovy a Hošákovy,
všichni v sobě mají talentové předpoklady
pro sólový i vícehlasý zpěv písní. Našimi
pěveckými hvězdami jsou však Lukáš
Adamec a Terezie Majerová, kteří zkušeně
vystupují a sklízí velký obdiv posluchačů,“
pochválila pěvecké duo Petra Dostálová.

Zpívání na Kácení máje
Některé písně z letošního jarního soutěžního repertoáru zazní na tradičním
Kácení máje v neděli 3. června ve Valašské Bystřici, kde vystoupí děti z Valášku,
Trojáčku, Malého Trojáku a soubor Troják. Taneční pásma budou proložena písněmi malých pěveckých talentů. Školáci,
kteří rádi zpívají i tančí, zpestří rovněž
program slavnostního otevření rekonstruovaného Charitního domu pokojného
stáří v rámci oslav 20. výročí založení
Charity v obci Valašská Bystřice. Akce se
koná v pátek 15. června.
-MTA-

Terezie Majerová a Lukáš Adamec spolu se souborem a cimbálovou muzikou Troják
vystupovali poslední květnový víkend na festivalu v Polsku.
Majerová, druhá byla Kateřina Hošáková,
čtvrtá Veronika Stodůlková a šestý Metoděj Stodůlka. Ve vícehlasém zpěvu nejlépe
uspělo Trio K. Hošákové, T. Majerové a V.
Stodůlkové, druhé místo obsadilo Duo T.
Martinátové a A. Kratochvílové,“ dodala
Petra Dostálová.
Se stejným repertoárem se valašskobystřičtí interpreti představili na dubnové soutěži zpěváčků Regionu Valašska 2012 ve

národního kola pravidelně postupovali
Terezie Majerová s Lukášem Adamcem.
V roce 2009 sólově uspěla Terezka, o rok
později zase Lukáš a v loňském roce
valašský region na pěvecké přehlídce ve
Velkých Losinách reprezentovali oba
zpěváci. Na soutěžní klání je připravovala
Lukášova maminka Anna Adamcová,
dlouholetá primáška cimbálové muziky
Troják, která se velkou měrou zasloužila

Na loňské Anenské pouti ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm si
na pódiu před zaplněným hledištěm společně zazpívaly (zleva) Kateřina Hošáková,
Veronika Stodůlková, Terezie Majerová a Tereza Heryánová.
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Swing Band Jindřicha Dořičáka pokřtil své první cédéčko
Proutěné metly, košíky, dřevěné vařečky, hrábě, kosiska a výrobky z keramiky nechybějí v nabídce tradičního Metlářského jarmarku v Zubří, stejně jako klobásy, tlačenky,
domácí vajíčka, med či jiné dobroty. Kdo zavítal na tento jarní prodejní svátek v sobotu
19. května, mohl si navíc koupit i zbrusu nové cédéčko Swing Bandu Jindřicha Dořičáka.
Muzikanti, zpěváci a další příznivci swingové muziky se totiž rozhodli, že své první CD
pokřtí na koncertu u příležitosti letošního Metlářského jarmarku.
Návštěvníci, kteří se dokázali odpoutat od vskutku bohaté, pestré i lákavé
nabídky všudypřítomných stánkařů
a dali přednost téměř dvouhodinovému
poslechu swingových písní, nelitovali. Osmnáct muzikantů s pěveckými
sólisty Lenkou Koutnou, Michaelou
Junáškovou, Ivo Trávníčkem a Jindřichem Dořičákem klasickými swingovými skladbami předních světových
orchestrů své posluchače příjemně
překvapilo.

Swing přináší radost
Jak uvedl Jindřich Dořičák, jsou to
všechno písně, které potěší na srdci.
Swing přináší vnitřní i vnější radost
z hraní, kterou muzikant naplno pro-

žívá. Kapela Jindřicha Dořičáka, která
byla založena v roce 2007 hudebníky ze
Zubří, Frenštátu pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Valašské Bystřice a dalších okolních obcí, se snaží v dnešním
přetechnizovaném světě zpestřit kulturní
zážitky pamětníkům a přiblížit tento styl
muziky mladší generaci. Nejstaršímu členovi Swing Bandu Jindřicha Dořičáka je
sedmašedesát a nejmladšímu dvacet let.
Každé pondělí se scházejí v Klubu Zubří,
kde svůj hudební projev nejen pilují, šperkují, ale hlavně si ho náramně užívají.
Když občas obdrží pozvánku na veřejné
vystoupení, rádi přijmou. Hrají na kulturních akcích převážně na Rožnovsku.
Z frenštátského koncertu dokonce mají
několik nahrávek na internetu. Napří-

klad oblíbenou skladbu Sladké hlouposti
v podání Lenky Koutné a Jindřicha Dořičáka doposud zhlédlo prostřednictvím
www.youtube.cz 1 700 fanoušků swingu.

Rosdorfský expres
Tak se jmenuje první vydané cédéčko
Swing Bandu Jindřicha Dořičáka. Je
to název jedné z šestnácti zpívaných
a orchestrálních skladeb různých
autorů od Duka Ellingtona přes Sida
Tappera po Bobbyho Timmonse.
V repertoáru nechybí ani písnička
v podání jazzového a swingového zpěváka Ladi Kerndla, který byl hostem
zuberského jarmarku a nové cédéčko
pokřtil společně se zuberským starostou Jiřím Randusem. Pro fanoušky
swingu to byla velká událost, což Spektru Rožnovska potvrdil Jindřich Koštuřík, který do městečka na Valašsku
přijel se svou rodinou z Prostějova. Pestrý koktejl nestárnoucích hitů v podání
Swing Bandu Jindřicha Dořičáka ho
mile potěšil.

Křest prvního cédéčka Rosdorfský expres.

Dárek k narozeninám
První cédéčko, lehce pokřtěné pár
kapkami šampaňského, dostal darem
jedenasedmdesátiletý Karel Pončík ze
Zubří. Když Laďa Kerndl vznesl dotaz
k obecenstvu, kdo z návštěvníků má

dnes narozeniny, přihlásil se právě pan
Pončík. O invalidní holi s pomocí ostatních vystoupil na pódium, kde se zúčastnil slavnostního křtu. „Jsem šťastný,
opravdu to bylo velké a nečekané překvapení,“ vyznal se ze svých pocitů
dojatý jubilant.
Text a foto: MTA

Pozvánky
" Den dětí s Pavlem Novákem se koná
v sobotu 2. června od 14 hodin na prostranství u Klubu v Zubří. Mateřská
škola Duha ve Starém Zubří spolu
s Mateřskou školou Sídliště 6. května
a Městským úřadem v Zubří připravily
spoustu her, soutěží, muziky a zábavy.
A také mnoho krásných cen pro děti
a výborné občerstvení pro malé i velké
návštěvníky.
" Derniéra detektivní komedie Poslední
výkřik v podání zuberského spolku
Divadelní SPONA se koná v neděli
17. června v 18 hodin v Klubu Zubří.
Jindřich Dořičák (vlevo) je autorem orchestrální skladby
nazvané Rosdorfský expres.

Karel Pončík hledá v dokladech občanku, aby Laďovi Kerndlovi doložil datum svého narození.

" Moderní centrum sportovních a volnočasových aktivit v Zubří je otevřeno

denně od 8 do 20 hodin. Jen v případě
nepříznivého počasí, kdy na hřišti není
živáčka, správce Eduard Andrýsek
areál uzamkne. Jinak je přístupný všem
zájemcům z města a okolí, kteří si chtějí
zasportovat. Ať už jsou to školáci, nebo
dospělí Zubřané, kteří si rádi protáhnou
své tělo. Podle informací Eduarda Andrýska čilý sportovní ruch je zejména
na tenisovém kurtu, za jehož pronájem
hráči platí 70 korun za hodinu. -MTA-
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