
Děti slavily s Helenou Vondráčkovou před
devíti sty diváky zpěvaččiny narozeniny
IVO CHRÁSTECKÝ

Ústí nad Labem, Praha –
Nejprve napětí a obavy, pak
obrovská radost a překvape-
ní, jak byl jejich výkon oce-
něn. To všechno prožívali čle-
nové Ústeckého dětského sbo-
ru Univerzity J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem v úterý 12.
června v Praze. Tam se v di-
vadle Hybernia konal naro-
zeninový koncert Heleny
Vondráčkové. A ústečtí zpě-
váci byli jeho součástí.

Už sledování
příprav zážitkem
Z Ústí nad Labem sbor odjíž-
děl již ve 13.30 hodin, aby moh-
li mít malí zpěváci o dvě ho-
diny později zvukovou zkouš-
ku v divadle. „Díky různým
organizačním okolnostem
však nastal drobný časový
skluz, což ale dětem nevadilo,
neboť měly možnost v hlediš-
ti sledovat přípravu tak ob-
rovské akce, jakou tento kon-
cert bezesporu byl. Na vlastní
oči viděly, jak paní Helena
Vondráčková zkouší se svou
kapelou Charlie Band, i
zkoušku akrobatického čísla
ze začátku vystoupení,“ líčí

společné zážitky sbormistry-
ně Martina Zemanová, která
spolu se svým manželem Pe-
trem sbor vede.

Mezi gratulanty
nebyl osamocen
Mezi narozeninovými gratu-
lanty a zároveň aktéry kon-
certu nebyl Ústecký dětský
sbor UJEP osamocen. Kromě

něj zde byl také David Deyl,
David Mattioli a Andrea An-
drei, kteří byli taktéž pří-
tomni zvukové zkoušce. „Ta
proběhla pro sbor příznivě,
počáteční nervozita postupně
ustoupila a děti se začaly pl-
ně soustřeďovat na večerní
výkon,“ chválí své svěřence
Martina Zemanová.

Následovala téměř dvou-
hodinová pauza. Pak sbor,

který pln obav, jak ho více než
900 diváků přijme, uvedla He-
lena Vondráčková na jeviště.

Obrovské ovace
a potlesk
Po první písničce byli děti i je-
jich sbormistři překvapeni
obrovskými ovacemi a po-
tleskem, což se opakovalo i po
dalších pěti písních. Do pře-
stávky tak odcházeli z jeviště
s nadšením. Před sebou měli
poslední vystoupení – společ-
nou píseň Amerika s osla-
venkyní. Druhý příchod sbo-
ru na jeviště spolu s ní vítal
bouřlivý potlesk, stejně jako
jejich společné vystoupení.

„Sbormistři Martina a Petr
Zemanovi, Ústecký dětský
sbor UJEP a klavírista Vác-
lav Krahulík tak velmi úspěš-
ně završili koncertní sezonu
2011/12. Velké poděkování
patří zřizovateli Kulturnímu
středisku města Ústí nad La-
bem, Univerzitě J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a panu
Martinu Michalovi za podpo-
ru a důvěru, bez nichž by účin-
kování ústeckých dětí v Pra-
ze nebylo možné,“uvedla tis-
ková mluvčí UJEP Jana Ši-
ková.
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Pomáháme růst vašim projektům! Řekněte si o grant.

Chceme podpořit místní organizace, spolky a zájmová sdružení 
a pomoci jim v jejich aktivitách z oblasti vzdělávání, kultury a sportu. 
Podrobné informace o projektu získáte na www.czechcoal.cz. Žádosti 
je možné posílat na adresu: l.novotna@spoluziti.cz.

Litvínov – město s budoucností 


