
Klenot sborové hudby 

Alena Gahn věděla, jaký klenot zprostředkovala. Návštěvníci dětského 

sborového koncertu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů z českého 

Havířova to mohli zprvu jen odhadovat. Zažili mimořádně dojemný a okouzlující 

výstup v Kirchheimbolandenu. 

Dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy Bohuslava Martinu v českém 

Havířově přesvědčil v Kirchheimbolandenu v kostele sv. Petra ve všech 

ohledech. 

Od Lisy Eben. 

KIRCHENHEIMBOLANDEN. „Ptali jsme se paní Gahn, bývalé studentky naší 

základní umělecké školy, jestli bychom tu mohli vystupovat, a jsme velmi štastni, že 

jsme tady. Děkujeme okresnímu kantorovi Martinovi Reitzigovi za to, že nám na 

žádost paní Gahn poskytl kostel sv. Petra“, líčí předchozí dění ředitel ZUŠ Jan 

Soukup.  Ve skutečnosti nemusí být tak skromný, protože základní umělecká škola 

již dosáhla mnoha hodnotných umístění v mezinárodních soutěžích a absolvovala 

vystoupení po celém světě. Nyní přijel do Nordfalz sbor, který se skládá z 90 

zpěváků ve věku od 5 do 20 let, se 45 dětmi a mládeží, několika instrumentalisty a 

jejich učiteli. 

Na žádost Gahn zahájil Martin Reitzig koncert varhanami v protestantském kostele 

sv. Petra Fantazií g moll od J. K. Kuchaře. Ohlásil skladatele jako českého Mozarta. 

Hudební spřízněnost byla nejvíc patrná v přednesené druhé větě. 

Repertoár zvláště fascinoval publikum, protože mnoho vybraných skladatelů tady u 

nás je málo známých anebo nejsou známi vůbec. Působivá byla virtuózní a 

expresivní úroveň mladých zpěváků a instrumentalistů. To bylo evidentní hned na 

začátku s fagotovým triem, hraným panem ředitelem a dvěma žáky. Sbormistryně 

Oldřiška Honsová, Ida Gajdošová, Karin Matušínská (které se následně střídaly 

v dirigování) a Ivana Bednárová zpívaly působivými hlasy „Sanctus" ze Schubertovy 

„Německé mše". Fagotový doprovod dodal zpěvu libozvučnou hloubku. 

Mladí sboroví zpěváci měli na sobě světle modré nebo bílé splývavé pončo a šály v 

jasných barvách. Lehce a v rychlém tempu, jak popisuje první název „Les Avions en 

Papier" (Papírové letadlo), zpívali s jasně zvonivým sopránem. Ten zní v české 

lidové písni (Aby nás Pánbůh miloval) kulatě a jemně harmonicky sladěný s ostatními 

hlasy, působí zdánlivě modlitbou. V „Glorious" vystoupila před sbor první sólistka. V 

průběhu koncertu se zdálo, že se sbor skládal hlavně ze sólistek. Kdykoliv nový 

zpěvák zpíval do mikrofonu, jeho hlas byl elegantně sladěn se sborem. Žačka 

Johana Žofie Muchová sklidila za své sólo „You raise me up", doprovázené 

instrumentální skupinou hráčů, velké ovace. Určitě to není jen efekt zázračného 

dítěte. Neboť fascinovala silnými a zároveň jemnými vysokými tóny a dojímala svým 

hlasovým výrazem. 



Škola nabízí nástrojovou výuku na vysoké úrovni. Pan Reitzig to na začátku přirovnal 

ke konzervatoři. Jako je to ve východoevropských zemích běžné, žáci dostávají 

praktické a teoretické vzdělání.  Sólo na zobcovou flétnu Rozálie Ševčíkové ve 

skladbě "V cirkusu" a sólo houslí Jiřího Pavelky v „Uherském tanci č. 5" (Johannes 

Brahms) a ne méně sólo v saxofonové interpretaci Samuela Mikeše „His father´s 

Son" se vyznačovalo jak měkce melancholickým, tak lehce tanečním rázem. Bez 

mikrofonu naplnila prostor kostela sólovým zpěvem Angela-Chiara Nardi „Píseň" 

(Johannes Brahms). 

Rozmanitost výrazu sboru byla patrná v Kyrie „In Memoriam". Vroucně působící zpěv 

obou sólistek, tlačen kontrastním staccato-doprovodem sboru, který postupně nabíral 

plynule zpívanou prosbu sólistů. Sbor vášnivě interpretuje spirituály, doprovázené 

hrou Vladimíra Matušínského na cajon. Na gestech dirigentky se dá poznat, jaký 

zvuk si přeje. Sbor předvádí "Modlitbu" českého skladatele. Extrémně variabilní 

tempo a hlasitost s "Baba Yetu". A v přechodu od nosné počáteční melodie "Stanou 

se zázraky" v radostném, skákavém rytmu. Není to jen titul, který to říká, v písni se 

promítá, stanou se zázraky. 

S radostí děkuje sbor Berndu Knellovi za prohlídku města a s velkým emočním 

pohnutím  Gahn objímá svou bývalou učitelku. Publikum poděkovalo mladým 

umělcům bouřlivým potleskem a jako přídavek obdrželo strhující spirituál, tentokrát 

zpívali učitelé a studenti spolu bez dirigenta. 

 


