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Byla jsem jí v patách 
(pokr. ze str. 1) 
åe chodí do d�tského souboru 
Mriþek a do sout�åe si pro porotu 
a diváky p�ipravila dv� písniþky: 
Vlaštoviþka lítá a Hned jsem 
veselejší. Mezi Bi�iny vlastnosti 
urþit� pat�t skromnost, protoåe uå 
cestou mi �tkala, åH�XUþLW��QHY\-
hraje. Prý proto, åe na sout�åi 
budou lepší zp�viþci. 

P�esun z hotelu na sout�å 

   Cestou z hotelu do Lázní Velké 
Losiny jsem si s Bárou op�t 
popovídala. Dost m� udivil její klid. 
V�tšinou lidí by v takové vypjaté 
chvíli asi cloumala silná nervozita. 
Jí však na tvi�i z$stal vyrovnaný 
úsm�v a nervózní dle svých slov 
nebyla. Vystoupení na folklórním 
festivalu se neobejde bez kroj$  
a lidových rekvizit, a tak i ona jela  
v p�ekrásném kroji s nápadným 
v�neþkem na hlav�. Ten jí 
vyráb�la teta z Chodska. 

Vystoupení 
   Sobotní sedmnáctá hodina 
odbila a Bára zpívala na pódiu 
p�ed celými lázn�mi. Doprovázela 
ji ýeská muzika. Musím �tci, åe 
jsem její zp�v p�edtím neslyšela a 
asi práv� proto m� dost p�ekvapil. 
Zn�l neuv��iteln� þist� a rozléhal 
se všude kolem. 
   Kdyå sestoupila z „prken, která 
znamenají sv�t“, op�t se se mnou 
rozd�lila o své�GRMP\��3URWRåH�
foukal vítr, bála se, aby jí na podiu 
nebyla zima. „Jinak to bylo dobrý. 
Jen trochu jsem m�la trému. Ale 
písniþky se mi povedly,³��HNOD�PL� 
D�tský veþer a vyhlášení 
finalist$ 

   Setm�lo se a hotelovou jídelnou 
]Q�OD�MPéna d�tí, které se m�ly 
utkat v ned�lním finále. Bi�ino 
jméno mezi nimi bohuåel nebylo. 
Aþkoliv by se n�komu mohlo zdát, 
åe tady pro Báru Zp�viþek skonþil, 
mýlil by se. Hned po oficiální þisti 
se v sále rozpoutal turnaj v rozliþ-
ných hrách. D�ti -�]S�YiþFL�VH�
obalovaly do toaletního papíru, aå 
se z nich staly egyptské mumie, 
hrály hokej, jedly sušenky na þas, 
nosily pingpongový míþek na 
låtci... 

   I p�es sout�åní šílenství se mi 
poda�ilo k Barborce dostat a krátce 
ji vyzpovídat. Z toho, åe nepostou-
pila si nic ned�lala a vesele si 
uåtvala p�ipravených her. A její 
plány do budoucna? Stát se operní 
zp�vaþkou. 

Cesta dom$ 

   Na sedadle autobusu Bára usí-
nala. Nebylo se þemu divit, za 
RNQ\�Xå�E\OD�WPD�D�GYD�GQ\�QH-
p�etråité aktivity také ud�laly své. 
Dle jejích slov se jí sout�å líbila, 
akorát by zm�nila zastoupení 
jednotlivých oblastí republiky v po-
rot���6ORYD�X]QiQt�P�OD�L�SUR�
YtW�]H�VRXW�åH�/LERUD�0DFKiþka. 
Zaujal ji jeho netypicky výrazný 
hlas. 

Kristýna Mixová 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Senátor Adolf Jílek, jeden ze 
zakladateO$�=S�YiþN$��]StYDW�
neumí ale,  

Folkloru fandí.  

 

Prozradil to na sebe v rozhovoru 
pro DTA. Prý mu PDQåHOND��tNi��åH�
]StYi�YåG\�R�S$O�WyQX�YHGOH��FRå�MH�
KRUãt��QHå�NG\E\�]StYDO�IDOHãQ���
DTA však zajímaly L�MLQp�Y�FL� 
3URþ�VH�ILQiOH�RGHKUiYi�SUiY��
na severu Moravy, ve Velkých 
Losinách? 
  �3URþ�WR�S�HVQ��QHYtP��DOH�NG\å 
S�LãOR�)RONORUQt�VGUXåHQt�V tímto 

projektem k nám, do Sudet, do 
místa, kde se folklor neprovozoval 
D�QLNGR�VL�Xå�QD�Q�M�QHSDPDWRYDO��
tak jsem to bral jako fantastickou 
Y�F��)RONORU�VH�WDG\�L�GtN\�=S�Yiþ-
N$P�]QRYX�REQRYXMH�D�RåLYXMH� 
1HP�OL�MVWH�VWUDFK��]GD�VH�WR�
SRGD�t"�-HVWOL�EXGH�]iMHP�X�G�Wt�
D�X�GLYiN$" 
���3UYQt�L�GUXKê�URþQtN��WR�E\O�WDNRYê�
SRNXV��$OH�SRGD�LO�VH��3$YRGQ��WR�
QHE\OD�VRXW�å��-DNPLOH�VH�=S�Yiþ-
FL�VWDO\�VRXW�åt��MVRX�MHãW��]DMtPD-
Y�Mãt�D�S�LWDåOLY�Mãt��.G\å�YLGtWH�WR�
QDGãHQt�G�Wt��NWHUp�VRXW�åt��G�Wt��
které do toho dávají kus svého 
åLYRWD��NXV�VYpKR�Mi�D�VYRMH�VUGFH�
S�HGHYãtP��MH�WR�QiGKHUQp��=YOiã"�
to platí pro tu nejmenší kategorii. 
Já si vzpomínám na takovou 
PDORX�KROþLþNX��NWHUi�]DþtQDOD� 
a�YåG\FN\�]DþDOD�ãSDWQ���=NXVLOD�
WR�SRSUYp��SRGUXKp��SRW�HWt��1HE\OR�
to ono. Tak zvedla ruku, dupla si  
D��tNi�Ä-i�WR�XG�OiP�³�D�]DþDOD�
dob�H��RG]StYDOD�WR�D�SDW�LOD�PH]L�
nejlepší. 
���$"�FKFHPH�QHER�QHFKFHPH��
folkor máme v srdci, máme ho 
v genech, to je ta spousta gene-
rací, která v Q�P�åLOD�D�RQR�WR�
v QiV�]$VWiYi� 
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HQHG�SR�Wp��FR�/LERU�0DFKiþHN�
v OR�VNpP�URFH�S�HY]DO�FHQX�SUR�
=S�YiþND roku 2005, zeptal se 
ho zpravodaj DTA Dan Mrázek 
na první pocity.  
 
Rozhovor jste mohli slyšet i ve 
Y\VtOiQt�ýHVNpKR�UiGLD��Y SR�DGX�
'RPLQR�D�VWiOH�VL�KR�P$åHWH�
poslechnout na www.dta.zde.cz 
�GR�Y\KOHGiYDþH�VL�GHMWH�KHVOR�
0DFKiþHN�� 
Libore, jaké jsou tvé první 
pocity? 
���-i�VX�~SOQ��ã"DVWQê��~SOQ� jsem 
WR�QHþHNDO��VX�QDGãHQê�D�Xå�VH�
W�ãtP��Då�EXGX�Q�NGH�]DVH�
vystupovat.                   

(pokr. na str. 4) 
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