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l,okončení z€ střany l
..Nékolik let jsem pak pla

cova] v projektové kanceláři,
ale Ziistil jsem, Že tam nenu
síIIr sedět Zro\'Ira já' Tu pfáci
mohl délat kdokoliv iittý,..
\.vpl.ávj muŽ' ktefý chtě] ra-
ději pracovat S dětlni'

Jeho serr Se sDlnil' kdyŽ ja
ko ucitc] lrastoltpil ira gyml)á.
litlln' ZpočátkLl učil odborné
StavcbDí piedlnct.""' bl'Zy je
však \ \'méllil Za natematiku
a vvtouŽ('rou hudebnj výcho'
vu. ..Fofllálně jsen Si ale pa.
piry na dit'igovátri a hudebnÍ
výr:hovu ttclělal teprve pi.ed
atvi'Illi lety, kdyjsem oba obo'
f}' dostudoval,.' přiznává bez
ostychu Sládek.

V Současnosti na osmi1e
térn gyrnlláZiu vYučrije hu.
debni \'ýcl]ovu, přednášÍ na
Pc.lagogické fakulté Karlo\'y
uni\:erzity a difi8Llje několik
sbor.u' Kc s\'Ólrru řernesiu se
pocl1e vlastnich slov dostal
1)aploslo Spo]itáI]nc. snad i
pfoto difigovánÍ clo cletailu
rozulni.

..Ncjpf\t jSeln zpíva] se
sborcm na gvrnnáZru. Po čase
jselrl si ale \'Šinl]' Že někteřÍ
Špat]i'ó VlIÍDalÍ r-vtruus' Vy

stoupil jsen proto z i'ady a
ZkuSil jscln si stoupnout před
né. lIŽ jsem tam takv Zustal,
pIotoŽc to fungovalo mnohcm
1íp''. popisuje sláclek svýln
lne}odickýn hlaseln' \' němŽ
]leni alli stopa po praŽském
pi.Í2vtlku'

ZaÓátky pfo néj ale byly
sloŽité. p|otoŽe pořádllě ne
vÓdčl. co s rukama' .,Hodl]ě
jsem oClkoukal od jiných diri
gentu' Nékolik let jse1n jezdil

po l.uz11-1'c]] festÍvalech a po
stupně vše vstřebával' AŽ pak
jsern absoll'crva1 cli'ouletý di
rigcntský kurz.'. pt.ozlazujc
Slirdek.

Na jeho práci je pIý ncj1čŽší
pi.imět sboristy. abv zpivali
tak' jak sá11] chce' .'KdyŽ
sk1adbu ználn, lrrii]rr pi.edenl
Iléjakou pi.edstavu. co od lidi
chci slyšet' K.lyŽ ji ale lle.
ználn. nlá předstaVa Zvuku se
vytvái.í pi.1nro p.i práci sc

sbofeln..' ]íČi zaDícc]]Ó diri
gent, který Zir ptll hocliny do
káŽe n.Lcvicit drouIninutovou
skladbu.

VZápěli alc.lodávli. Žc tak
fychlÝ postrrp nelrÍ spfávný'
.'skladbu bydloln 1néli \'Ždy
naČjst.zapl.a()vat na ni, llc
chat ji nlalinko illeŽet a aŽ pak
se k ])i vl.álit. Jcdině tak se
]ifiisllé vylouplle..' usmÍvá se
Sláde]i'

Pi.estoŽe je clífigenten uŽ
pi-es dVacet let. 1aktovku při
1iŠ čaSto ]l..pouŽjvá. 'fa niá
totiŽ slrrvsl spÍš Lt r elkého ot.'
chestl.u IIebo Sbolu. pl.otoŽe
p].odluŽuio fuku. kt.fá,je pak
lépe vidět' '.Jsen Zvyklý vý'
razné llrá\'at r.uka]na a dl.Žet
je nahoie. i kdvŽje tí] náfo.né
a ruce 1ně potol,n dost boli'..
svěřuje se dil.igent'

NelrluŽe si vŠak Inávat. jak
sc niu z]ibí. KaŽdiČkÝ. i ten
sebenenšÍ pd]yb fuky má
totiŽ svuj vyzna]n' ..Nejsenl
iclcálni piik1ad klasického di-
rigcnta. Při]iŠ Dcdbán na 7á
k]acll1i postaveni. pi-i kterén]
by eI1)oce lněly vyjadiovatjen
rLlcc ]lcbo ob]i('](]j' Já do toho
díiváIn \'Šechno,'' říká r'a
ZalrtnÓ sládck.
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