
PLAMÍNEK NA SOUTĚŽI 

V sobotu 22. března 2014 se uskutečnil 1. ročník soutěžní přehlídky přípravných dětských sborů 

v Turnově s názvem „Zpíváme si pro radost“. Protože jsme naše Plamínky do této soutěže přihlásili už 

na začátku ledna, měli jsme dostatek na času k nacvičení nejen povinných skladeb (lidová píseň 

„Loučení, loučení“ a dvojhlasá „Dva roky prázdnin“), ale také našeho soutěžního programu. Celková 

délka vystoupení neměla přesáhnout 10 minut, museli jsme proto oželet jednu z připravovaných písní 

z cyklu Co se za den zažije. Vyvrcholením přípravy bylo půldenní soustředění přímo v ZUŠ spojené 

s natáčením pro TV-RTM, kdy jsme si za přítomnosti televizního štábu vyzkoušeli ve velkém sále celý 

program. Generální zkouška dopadla výborně a my jsme se těšili na sobotní dopoledne. Vyjeli jsme 

brzy ráno, abychom se před zkouškou na jevišti stihli pořádně rozezpívat – přeci jenom jsme zvyklí 

zpívat spíše v odpoledních hodinách a soutěž začínala v 10 hodin. Místem konání byl Kulturní dům 

Střelnice – moderně zrekonstruovaná budova s prostorným zázemím pro všech 7 sborů, které se sjely 

z celé republiky. Plamínci zářili na tmavém pozadí jeviště ve svých barevných tričkách, vyzkoušeli 

jsme si příchod na jeviště a rozestupy, začátky skladeb a také společnou píseň a pak už jsme se šli 

převléknout do krojů. Pořadí sborů bylo podle abecedy, měli jsme tedy dost času se upravit, učesat a 

posadit se do hlediště. Děti sledovaly se zájmem své „soupeře“ a potleskem odměnily to, co se 

ostatním povedlo. Atmosféra v sále byla soutěžně jiskřivá i uvolněná, postupně se na jevišti vystřídaly 

všechny sbory, aby předvedly co nejlepší výkon. Tříčlenná porota vše bedlivě sledovala a zapisovala, 

aby mohla rozhodnout o pořadí soutěžících. Naše vystoupení jsme zahájili jásavou Selskou kantátou 

J.S.Bacha – závěrečným sborem – za doprovodu skvělé houslistky Terezky Zahradníkové z HLSB (o 

které můžeme prozradit, že úspěšně složila talentové přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř) a 

samozřejmě naší klavíristky Evy Dvořákové. Další skladbou soutěžního programu byla píseň Byl vlahý 

máj od Moniota z Arrasu, kde se jako sólisté předvedli naši „pánové“ David, Jakub a Teodor a 

kytarový doprovod obstarala Radka Fryčová. Následovala první povinná skladba Dva roky prázdnin, 

k níž jsme vymysleli nejen vlnobití z pruhů modré látky a lodičku, která nad nimi plula, ale také 

šumění moře. Myslím, že jsme touto choreografií zaujali nejen porotu, ale také všechny děti v sále, 

které nám nadšeně tleskaly. Další dvě skladby z cyklu Petra Ebena Co se za den zažije – Trumpeta a 

Květináč jsme již měli možnost zpívat na Vánočním koncertu Severáčku a vyšly nám opravdu krásně. 

Po nich přišly na řadu dvě lidové písně – nejdříve povinná jednohlasá a capella Loučení, loučení a 

poté oblíbená dvojhlasá v úpravě Milana Uherka V tom klobuckém háji. Na závěr našeho programu 

jsme zařadili Kalamajku z cyklu Otmara Máchy Zima, zima, zima a ani tentokrát jsme si neodpustili 

malé překvapení pro diváky: děti měly vzadu zastrčené zimní kulichy všech barev a vzorů a na 

Kalamajku si je nasadily na hlavu. Při závěrečném „šup“! je pak vyhodily do vzduchu jako symbol 

odcházející zimy a začátku jara. Za bouřlivého potlesku jsme pak s krásným pocitem opouštěli jeviště, 

abychom mohli jako diváci sledovat zbývající sbory. Po krátké pauze bylo pro všechny děti připraveno 

divadelní představení žáků dramatického oboru ZUŠ v Turnově s názvem „Golem“. Téma bylo podle 

názvu jasné, děti i dospělé velmi zaujalo především výtvarné pojetí a také stylový hudební doprovod 

s židovskými melodiemi (zpívají si je dodnes ☺). Dlouhý potlesk diváků vyprovodil mladé divadelníky 

a na jevišti je vystřídala porota s dlouho očekávaným vyhlášením výsledků soutěže. Napětí v sále se 

dalo doslova krájet… Umístění sborů se četlo podle abecedy, sbormistři byli postupně zváni na 

pódium… a když se pak ozvalo: „Plamínek – 1. MÍSTO“, zavládlo v našich tříbarevných řadách veliké 

nadšení, výkřiky a smích… Spolu s dvěma Plamínky jsme si převzaly od poroty krásné diplomy – 

nakonec nejen za umístění, ale také další se zvláštní cenou poroty za kreativitu… Pak už se jen 

radovalo, fotografovalo, jásot dětí nebral konce, leckde se objevily i slzičky štěstí…Dojetí bylo znát i 



na nás dospělých a krásný pocit z vítězství nás provázel i celou cestu domů. Hned na parkovišti u ZUŠ 

se Plamínci nadšeně vítali se svými rodiči a sdělovali s neskrývanou hrdostí, že vezeme zlatou trofej. 

Popřáli jsme si krásný víkend a slíbili si, že společnou oslavu si necháme hned na úterní zkoušku. 

Maminka Luisy Fürstové nám pak připravila opravdu nádherný dort s medailí a tříbarevnou stuhou, 

samozřejmě vše bylo jedlé a navíc výtečné ☺ K tomu jsme dětem připravili nealko-šampaňské tzv. 

„rychlé špunty“, sušenky a velká barevná lízátka a byl to ta nejsladší tečka za celou naší soutěžní 

cestou do Turnova. Největší poděkování patří samozřejmě našim šikovným dětem a také rodičům za 

podporu v našem úsilí, dále pak školám a učitelům za shovívavost při uvolňování dětí z vyučování a 

také všem, kteří nám k tomuto krásnému ocenění pomohli. Jako památku dostali všichni soutěžící 

Plamínci zalaminovaný diplom s 1. místem a s poděkováním na zadní straně – také aby se mohli 

pochlubit svým úspěchem, který byl opravdu zasloužený ☺ 


