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fikce?
Poznáte, kdy píšeme pravdu 
a kdy si z vás střílíme?

1.  11. ročník Jirkovského 
Písňovaru bude živě přenášen 
na ČT Art.

2.  Některé články píše náš 
externí podtáckový redaktor 
Vítek, který nikdy nebyl na Pís-
ňovaru, ani na žádném jiném 
sborovém festivalu. Ani nikdy 
nezpíval ve sboru.

3.  Dealujeme perník, vyráběný 
doma z čistých surovin, 
objednávky přijímáme 
v redakci. 

4.  Písňovar ve francouzském 
jižním dialektu zní jako 
„pisoár“.

5.  Na příští ročník přislíbil svou 
účast v porotě Jiří Škorpík, 
aranžér a zpěvák skupiny 4tet.

6.  HRD (hudební rozmnožovací 
dílna) Ventilky za deset let 
vytvořila již více než 20 
projektů. 

7.  Od příštího ročníku Písňovaru 
bude probíhat první soutěžní 
blok již v pátek odpoledne 
a součástí bude povinná 
skladba.

8.  Oblíbená četba Luboše Hány, 
zakladatele Jirkovského Písňo-
varu jsou reklamní letáky.

www.jirkovskypisnovar.cz

tady je skoro vše, ale 
není to tam tak vtipný:

Pan Tiskařský Šotek je sice umělec, kterého 
jsme sem nezvali, ale každý má přece právo 
na vyjádření, proto buďte shovívaví.

Nacvičujete příliš 
těžké klády?

Lesy 
města 
jirkova

Pilně 
nacvičujete 
a stále má 
vaše skladba 
mouchy?

1. CH-TDŽ! Praha (GP) dospělý sbor zlaté pásmo 29.75
2. OKTET Praha (GP – AbsOLuTNí VíTěz) dospělý sbor zlaté pásmo 29.38
3. PAnOPTiKum Ústí nad Labem (GP) dospělý sbor zlaté pásmo 28.58
4. CrAsHEnDO Praha (GP) vokální skupina zlaté pásmo 27.63
5. DábrlíbAP Praha (GP) dospělý sbor zlaté pásmo 27.13
6. KrisKrOsKvinTET Praha vokální skupina zlaté pásmo 26.63
7. uniquE Rokycany dospělý sbor zlaté pásmo 26.25
8. všElijAK Praha dospělý sbor zlaté pásmo 26.13
9. THE bOATErs Praha vokální skupina zlaté pásmo 26.08

10. KOmOrní sbOr TEPliCE Teplice dospělý sbor zlaté pásmo 25.88
11. 10mEn Praha dospělý sbor zlaté pásmo 25.00
12. POPTAlEs Chemnitz vokální skupina stříbrné pásmo 24.50
13. KOrálEK Most dětský sbor stříbrné pásmo 24.25

14.-15. AuDiTE silETE bohosudov dospělý sbor stříbrné pásmo 23.75
14.-15. mEnDíK České budějovice dospělý sbor stříbrné pásmo 23.75

16. singing FriEnDs Litoměřice dospělý sbor stříbrné pásmo 23.63
17. sOng lADiEs Kladno vokální skupina stříbrné pásmo 23.00

Výsledky JP 2016

Asi jste se trochu báli nás 
zeptat, protože se nám sešlo 
jen šest lístečků. z toho na dvou 
byla pouze namalovaná srdíčka 
a další dva nebyly dotazy, ale vaše 
ohlasy (to nás těší, že vaše první 
zkušenost byla super;fotící pandě 

to vyřídíme). Poslední dva lístečky 
obsahovaly skutečné dotazy: 

Zajímalo by mě, kdo vařil 
páteční guláš. Díky j. 

Milý J., páteční guláš vařili kuchaři 
ze zdejší zámecké restaurace.

Ahoj, chystáte do 11. ročníku 
rozšířený Podtácek speciál? 
Díky janek.

Milý Janku, speciál zatím 
nechystáme. Jedeme v souladu 
s pivní terminologií, takže až 
na 14. ročníku. 

Fakta nebo fikce – výsledky: 1. Kecáme / 2. Nekecáme / 3. Nekecáme / 4. Kecáme / 5. Kecáme / 6. Nekecáme / 7. Kecáme / 8. Nekecáme

Všechno, co jste kdy 
chtěli vědět 
o Písňovaru

a báli jste
se zeptat

Hlášky 
sbormistra
sbormistr: „Tvařte se smutně 
až připitoměle.“

„zpíváte jak domov důchodců. 
No, a když se tak rozhlídnu…“

sbormistrovy instrukce ženské 
sekci: „zkuste to víc panensky. 
Jako před rokem.“ 

„Ještě jednou. Pojďtě si to 
vošahat.“

„Trochu to těžkne. Máte těžkej 
zadek.“

sbormistr: „Pojďte, začneme od 
aleluja.“ (Pozn. redakce: skladba 
Alleluia, její text obsahuje stále 
se opakující slovo alleluia.)

zpíváme část skladby, kde 
se zpívá „ááách á ááách“:  
„Tak holky, pěkně teple.“ 

„Vemte si na sebe hábity a kdo 
to bude chtít ukázat, tak může.“ 

Trénujeme „stinga“ a Pavel 
zpívá sólo. 
Pavel: „Já nevím, ale asi to 
nezpívám správně.“ 
sbormistr: „To je jedno, sting to 
taky zpívá podle těhle not.“

„Já Vám k tomu budu ještě rok 
nebo 16 let hrát na kytaru, než 
to budete umět.“

„Teď se mi to líbilo. Nevím, jestli 
jsem Vás neslyšel nebo jestli jste 
nezpívali, ale teď to bylo hezký.“

„Kluci, Vy tu dynamiku berte 
s rezervou. To „piano“ zpívejte 
„mezzoforte“, jako „piano“ 
s kombem.“

 „… aby tam pěkně vynikl ten 
prázdně znějící souzvuk.“

„Pořádně se v tom vybahněte.“
ZvlášTní CEnY: skupině Crashendo za vlastnoručně vyrobený a osobitě provedený repertoár / sboru 
Panoptikum Nancy Gibson prize for wonderful application of individual talents / sboru unique za energické 
pódiové sršení / skupině Poptales Prize for wonderful staging / Filipu benešovi (ze sboru Dábrlíbap) za vedení 
a výbornou motivaci sboru. AurA – autorské aranžmá: janu Kudláčkovi za skladbu Dávno se mi stýská.

SBORYMPIÁDA – soutěž v rychlosti předávání not.

SBORYMPIÁDA – soutěž o nejoriginálnější 
předání dárkového koše sponzorovi. Porota Sborympiády 


