
Eduard lhva|a organizátor a zakIadateI Bě|otínského týdne zpěvu:

Děláme to, prot ože nás to baví
PETRA ANDRÝsKoVÁ

Hranice, Nlotín _ Dvě dopo.
1ední zkoušky po hlasech, dvě
odpolední, večerní kulturní
program. MezitÍm trénovat s
orchestrem a po týdnu se
Dředvést na dvou koncertech.
u castnlcl beloultsKeno rvone
zpěvu, ktený odstartuje ú 13.
srpna, mají nabiťý program.
Podle organizátora a zaklada.
tele celé akce Eduarda Kavaly
to 1idi dělají proto, že je zpěv
baví, naučÍ se rnnobo nového
od zkušených dřigentů a
strávi týden s příjemn:ými
lidmi.

Kdo se účastní Bě|otín9kélE týdne
zDěvu?

Jsouto amatéršti Zpěváci z
celé republiky, tradičně při
jíždějí i návštěvníciz Němec.
ka nebo ze slovenska, větši"
nou jsou to členové různých
sborů. NenÍ tojen regionální
akce' i kdyžvětšina lidíje z
MoralY. z profesionalů při.
jíždějí většinou dirigenti.
Jak se o akci dozv#ízahraniční
účastníci?

Nijak je neshánÍme, větši
nou se o akci doslechnou od
účastnúů. Zjistili jsme, že
musÍme ukázat, jaká ta akce
je' a 1idé si to pak samimezi
sebou řeknou. Letos přijede
také jeden zahranični diri"
gent' ale tenjedejako účast.
ník.
Takže 5e akce íozšífi|a dnry bnr|, že
|idé s nÍ mě|i dob{ zhř€msti?

Áno, je duležité, že se lidé

někde cití příjenně a pošlou
to dál. Mysleli jsme, Že to bude
fungovat nějak automaticky,
ale chtělo to trpěliv ost. ze za.
čátku nám hodně pomohli li.
déz Hranic. Poprvé násbylo
tak čtyřicet a veď nás profe'
sorMátlzBma. Lidétehdy

nevěřili, žeby mohlpřijet, a
on tady doopravdybyl.
vyjste tedy organizova| vš€ch dva-
cet Íočníkú?

Jájsem s tím nápadem při
šel. Bylijsme s panem spisa.
rem na podobné akciv Ra.
kousku a vrátilijsme sena.
prostonadšení, tak mě nena-
padlo nicjiného, neŽ zkusit
sehnat sponzora a zorganizo-
vat podobnou akci. Ředite1
cementárny nám tehdy po.
ský1 zadarmo ubytování v je.
jich hotelu. Pakjsem narazil
na úŽasného č1ověka' kteqý
zrorma zakládal základní ško.
lu sromotovo v Hranicích. on

otevíral Školu a my jsme byli
první, kdovníbyl.
Bě|otíns|cý týden zpěw sé tedy ode-
hráváv Hranicích?

Bělotín to sice pořádá, ale
oil prvního ročníku jsme byli
v Hranicích. Je to praktičtěj.
ŠÍ, ale také semálovnímá, Že
Hranice jsou hrozně pěkné
město a zpěváci si ho pochva.
luji. Má svého.lucha ajájsem
rád, že se to odehrává tady.
Letos spíme i zpiváme na
průmyslovce.
Pňbývá postupně zpěváků kteříse
akce účastní?

Počet účastníkůjde v tako-
vých vlnách. Ten nejmenší
počet byllehce přes sto, nej.
větši asi stopadesát. Kdyžje
to od sto dvacetilidinahoru,
tak uŽ to má tu nevýhodu, že
se 1idé nestihnoupoznat. Je
lepší, když tam spolujenne.
sedÍjako cizÍ lidé, ale komu.
nikují spolu a užívají si to.
P|ánuiet€ t€dy |etošní ptlgrarn udÉ
|at speciáně k dvacátéru výočí?

Letošní rok si v}tvořili
pro$am přimo naŠi účastní.
ci. Měla by to být taková pře-
hlÍdka toho, co se naBělotín'
ském týdnu zpěvu nejvíce po-
dařilo a co zpěváky nejvíc ba-
vilo. sami účastnÍci si také uŽ
dříve vytnysleli druhý závě.
rečný koncert, protoŽejim by.
lo líto, že něco týden trénÚí a
pak si to zazpÍvajijen najed.
nom koncertě v HranicÍch.
Každý rok tak vyjiždíme na
nějakémÍsto' kam nás po.
zvou. I,etos jedeme do Janáč.
kových Hukvald.
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