Souhrn zpravodajství z Grazu 2011
Iuventus, gaude! po třech letech opět soutěží v Grazu
Sbor Iuventus, gaude! se v červenci 2008 zúčastnil své první zahraniční soutěže
v rakouském Grazu – Světové sborové olympiády. Zcela neočekávaně tehdy přivezl zlatou
medaili v kategorii dětských sborů a stříbrnou v kategorii duchovní hudby. Neočekávaně
proto, že tehdy byly sboru teprve necelé tři roky rozhodně se nevydal do zahraničí s jinými
ambicemi než sbírat zkušenosti.
Letos se sbor do Grazu vydává znovu a to hned do dvou světových soutěží přádaných
ve stejném termínu a na stejném místě. Po velkém úspěchu sborové olympiády pořádá Musica
Mundi, největší organizace zabývající se pořádáním světových hudebních soutěží, 1. ročník
Mistrovství světa sborového zpěvu pro děti a mládež do 30 let. V této soutěži bude Iuventus,
gaude! soutěžit v kategorii duchovní hudby, soutěžním dnem bude 12.červenec.
Zároveň zde probíhá 2. ročník soutěže Grand Prix sborového zpěvu, kam byl sbor pozván
díky svým předchozím úspěchům. Tato soutěže totiž určena jen pro sbory, které se
v celosvětovém žebříčku sborů umístily do 50. místa a v předchozích letech dosáhly na
soutěžích Musica Mundi výrazných úspěchů. To se sboru Iuventus, gaude! podařilo v roce
2009 na mezinárodní soutěži v Budapešti, kde se stal absolutním vítězem v kategorii dětských
sborů. Do stejné kategorie se Iuventus, gaude! přihlásil také do Grand Prix v Grazu, ale
vzhledem k náročnosti repertoáru, který sbormistr Tomáš Pospíšil pro tuto soutěž vybral,
pořadatelé sbor přeřadili do kategorie mládežnické. O to těžší tedy budou mít děti podmínky.
Navíc v této soutěži nejsou udělovány žádné medaile nebo zlatá, stříbrná a bronzová pásma,
vítězem bude jediný sbor. Je to tedy velká troufalost, ale děti se rozhodly, že chtějí na této
soutěži slyšet výkony nejlepších světových sborů a získat od nich zkušenosti a inspiraci pro
své další zpívání. Je to taková cesta do světa na zkušenou. Snad dětem maminky upečou
s sebou i buchty. A 16. července, jak doufáme, budou všichni sboroví příznivci držet palce
znovu.
Cesta sboru do Grazu by se ale nemohla uskutečnit bez pomoci mnoha rodičů,
příznivců a hlavně sponzorů a partnerů sboru. Na prvním místě je to určitě město Jablonec
nad Nisou, sponzorem dopravy je BusLine a.s., na financování pobytu se podílí
Severočeská vodárenská společnost a.s., Nadace Preciosa, Kooperativa a.s. a firma Beta
Václava Landovského. Všem opravdu moc děkujeme za podporu.
Asi největší dík ale patří dětem z našeho přípravného sboru Amici, gaudete! a jejich
rodičům. Přišly totiž s nápadem přispět svým starším kamarádům na finančně náročnou cestu
také, a to odkoupením svých sborových triček. Částka, kterou se jim podařilo vybrat byla pro
nás velkým překvapením, i když v porovnání s příspěvky města nebo firem samozřejmě
nepatří k těm největším, ale i tak nás všechny zaskočila. A je pro nás o to cennější, že šlo o

nápad dětí, které velkým sborákům chtěly pomoct a ukázat, že jsou všichni dohromady jedna
parta, i když do hlavního sboru ještě všichni nedorostli. Takže milí Amici, gaudete!, Vaši
starší kolegové na soutěži určitě mít s sebou na pódiu toho čertíka pro štěstí a budou tam
zpívat i za vás všechny. Držte jim palce.
Zpravodajství z Grazu budeme uveřejňovat na webových stránkách ZUŠ
www.zusjbc.cz
Za sbor Iuventus, gaude! Ivana Ullmannová

Iuventus, gaude! v Grazu – den první a druhý
přidáno: 11.7.2011

Zdravíme domů. Až na velké horko jsme cestu zvládli výborně.
V průvodu městem budili sboráci pozornost svým náruživým zpěvem a Tomáš Pospíšil
náruživým dirigováním.
Bydlení je pěkné.
V pondělí nás čeká odpočinek a zkouška před úterní soutěží v kategorii duchovní hudby
(přepis SMS zprávy zaslané paní Ivanou Ullmannovou)
Moc držíme palce! (pozn.redakce)

Iuventus, gaude! v Grazu – den třetí
přidáno: 12.7.2011

Dnes v 11 hodin nastoupil Iuventus, gaude! jako první v kategorii duchovní
hudby. Nádherný zážitek, my maminy jsme bulely jako krokodýli, ale
rozplakali i úplně cizí diváky. Veliký aplaus! Pro nás jsou sboráci
zlatí, jak pro porotu se dovíme až zítra v 16 hodin.
Ivana Ullmannová (přepis SMS)

Naši sboráci se stali mistry!
přidáno: 13.7.2011

Právě do naší redakce dorazila radostná zpráva !
Naši sboráci, kteří nás právě reprezentují v Grazu se stali SVĚTOVÝMI MISTRY v kategorii
,,duchovní hudba"
Moc gratulujeme a děkujeme!!

Jablonec má mistry světa!
přidáno 14.7.2011
V rakouském Grazu zněly tóny české hymny a vzhůru stoupala česká vlajka, všichni, kdo
měli na sobě oranžová trička s nápisem Iuventus, gaude! zpívali Kde domov můj a po tvářích
jim tekly slzy. Na pódiu stál Tomáš Pospíšil, na krku zlatou medaili a v ruce trofej pro
absolutního vítěze kategorie duchovní hudby na 1.mistrovství světa dětí a mládeže ve

sborovém zpěvu. Radost byla nezměřitelná, stalo se to, na co bychom si netroufli ani
pomyslet – jsme mistři světa!
Děti ze sboru Iuventus, gaude! zúročily půlroční poctivou dřinu a obrovské nasazení při
přípravě na tuto soutěž, které se účastní dětské a mládežnické sbory čtyřiceti národností.
Navíc díky zisku 87,5 bodu byl Iuventus, gaude! nominován v této kategorii i do současně
probíhajícího 2.ročníku soutěže Grand Prix sborového zpěvu. Do této soutěže je sbor také
přihlášen, ale v kategorii mládežnických sborů, ve které bude soutěžit v sobotu. To, že sbor
zpíval po boku dalších dvanácti nejlepších sborů byla obrovská pocta korunovaná navíc další
zlatou medailí za účast v Grand Prix. Vítěz v této soutěži ale může být jen jeden, protože tady
se nerozdělují žádné jiné ceny. K naší velké radosti si cenu Grand Prix vybojoval sbor
Abbellimento z Prahy se sbormistryní Jarmilou Novenkovou, se kterým jsme se naposledy
setkali na našem červnovém výročním koncertu. A tak zněla sálem česká hymna podruhé.
Vzápětí zazněla i potřetí, to když se stal sbor Abbelimento mistrem světa v kategorii mladých
ženských sborů. Zase jsme zpívali a dívali se na českou vlajku a byli jsme opravdu moc pyšní
na velký úspěch českých sborů.
Zatím tedy máme dvě zlaté medaile a cenu pro absolutního vítěze kategorie. Ale nejen to,
dětem se podařilo něco, nad čím nám dospělým zůstal rozum stát. V soutěži Grand Prix, kam
postoupily, musely jít zazpívat v deset hodin večer, po dni, ve kterém absolvovaly velmi
náročnou soutěž, musely předvést půlhodinový program (tedy kromě skladeb zazpívaných
v soutěži přidat další dvě duchovní skladby). To vše je korunované více než třicetistupňovými
vedry už od našeho příjezdu do Grazu.
Přesto se rozhodly, že chtějí bojovat, že do toho dají všechno a že jim to stojí za tu obrovskou
námahu. A i když nezískaly cenu Grand Prix, určitě získaly srdce publika. Protože na závěr
jejich strhujícího vystoupení celý sál povstal a odměnil je jako jediný sbor bouřlivým
potleskem vestoje.
Za Iuventus, gaude! z Grazu Ivana Ullmannová

Neuvěřitelné se stalo skutečností
přidáno 17.7.2011
Cesta jabloneckého sboru Iuventus , gaude! do rakouského Grazu se nedá nazvat jinak než
vítězným tažením. Dvě soutěže – dvě vítězství.
V první soutěži – Mistrovství světa dětských a mládežnických sborů děti soutěžily v úterý a
zvítězily v kategorii duchovní hudby. Vezou tedy domů zlatou medaili a titul mistrů světa v
kategorii duchovní hudby. V této kategorii se utkalo 13 sborů.
V sobotu je ale čekala ještě druhá soutěž –Šampionát Grand Prix v kategorii mládežnických
sborů. Tři sbory, včetně Iuventus, gaude! se do Grand Prix přihlásily přímo a podmínky pro

výběr byly velmi přísné. Pouze dva další sbory z jedenácti byly do Grand Prix přizvány
z Mistrovství světa. Utkalo se tedy pět nejlepších sborů. Naše děti byly ze všech sborů
nejmladší.
Výkon dětí byl neuvěřitelný. Přesto jsme si nemohli být ničím jisti, protože výkony všech
sborů byly výborné. Ani z reakcí porotců jsme nedokázali nic vyčíst, zachovávali
profesionálně neutrální výraz.
Napětí při vyhlášení bylo velké a rostlo, kdykoliv se ozvalo jméno dalšího sboru, který získal
v Grand Prix „jen“ zlatou medaili. První sbor, druhý, třetí, stále nepadlo naše jméno, ale
zbývají pořád dva. Koho vyhlásí dřív? Všem nám buší srdce jako o závod. Nejsme to my!
Děti z Iuventus, gaude! se už začínají objímat a brečet, protože je jasno. Nikdo jiný už
nezbývá – jsme šampióni!!!
A teď se ozývá z pódia : „Titul šampióna Grand Prix v kategorii mládežnických sborů získává
– z České republiky - Iuventus, gaude!“ Tomáš Pospíšil s plačící Markétkou přebírá trofej
šampióna i zlatou medaili. Děti v hledišti křičí, skáčou a objímají se. Ani se nám tomu nechce
věřit. Byly tam přece tak vynikající sbory. Máme pocit, že je to jen sen, ale není. Naštěstí.
Zase stoupá nahoru česká vlajka a všichni zpíváme českou hymnu, i když někteří už pro
slzy nemohou.
Konečně je to za námi a prožili jsme tolik radosti, v neděli přivezeme do Jablonce úctyhodnou
sbírku. Z Mistrovství světa dětských a mládežnických sborů zlatou medaili a titul mistra
světa za duchovní hudbu, z Šampionátu Grand Prix dvě zlaté medaile a titul šampióna mezi
mládežnickými sbory. Navíc jsme získali i finanční odměnu pro vítěze šampionátu. Užíváme
si krásný pocit z toho, jak se nám ta poctivá celoroční dřina vyplatila.
Máme ale taky velkou radost z toho, jak úspěšné byly v Grazu české sbory. Z osmi trofejí
Grand Prix putují tři do České republiky (dvě trofeje veze pražské Abbelimento). Zlatou
medaili z Mistrovství světa vezou domů i pražské Zvonky a sbor SPgŠ Kroměříž a i když se
nestali vítězi svých kategorií, je to důkaz, že Češi prostě zpívat umí. A to možná nevíme o
všech úspěšných sborech.
Slavíme s dětmi skvělou zmrzlinou a těšíme se, jako to oslavíme doma s rodinami.
Za přešťastný sbor Iuventus, gaude! z Grazu Ivana Ullmannová

Shrnutí výsledků – Iuventus, gaude!
1st World Choir Championships for Youth and Young
(Mistrovství světa dětí a mládeže ve sborovém zpěvu)
Soutěžilo 120 sborů ze 40 zemí. Vyhlášeno bylo 14 kategorií. Iuventus, gaude! soutěžil
v kategorii duchovní hudby (Musica sacra) – je vítězem této kategorie ( zlatá medaile +

cena pro mistra světa v této kategorii). V této kategorii soutěžilo 15 sborů, z toho 13 ve
vyšším stupni soutěže – kole šampionů.

2nd Grand Prix of Choral Music – Competition
(Grand Prix sborového zpěvu)
Vyhlášeno 7 kategorií. Iuventus, gaude! byl přihlášen do kategorie mládežnických sborů,
ve které se stal světovým šampiónem (zlatá medaile za nominaci do této soutěže + cena
pro vítěze). V této kategorii bylo nominováno 5 sborů.
Kromě toho byl Iuventus, gaude! jako vítěz 1st World Choir Championships for Youth and
Young nominován do 2nd Grand Prix of Choral Music v kategorii duchovní hudby, kde
nezvítězil, ale získal zlato za nominaci do této soutěže, stejně jako ostatní nominované sbory.
V této kategorii bylo nominováno 8 sborů, cenu Grand Prix vyzpívalo Abbelimento z Prahy
(to získalo i Grand Prix v kategorii mladých ženských sborů).

Úspěchy českých sborů na soutěžích v Grazu v červenci 2011:
1st World Choir Championships for Youth and Young
(Mistrovství světa dětí a mládeže ve sborovém zpěvu)
Soutěžilo 120 sborů ze 40 zemí. Vyhlášeno bylo 13 kategorií. Z České republiky přijelo 6
sborů.
Abbellimento (sborm. Jarmila Novenková): zlatá medaile a titul mistra světa v kategorii
mladých ženských sborů, zlatá medaile v kategorii duchovní hudby.
Iuventus, gaude! (sborm. Tomáš Pospíšil): zlatá medaile a titul mistra světa v kategorii
duchovní hudby.
Musica a Danza (sborm. Helena Séquardtová): zlatá medaile v kategorii folklór, zlatý diplom
v téže kategorii v kvalifikačním kole.
Zvonky (sborm. Jarmila Novenková): zlatá medaile v kategorii mládežnických sborů stejných
hlasů.
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž (sborm. Jan Štěpánek): zlatá medaile v kategorii
mládežnických sborů stejných hlasů.
Domino (sborm. Ivana Kleinová): stříbrná medaile v kategorii dětských sborů, zlatý diplom
v téže kategorii v kvalifikačním kole.

2nd Grand Prix of Choral Music – Competition
(Grand Prix sborového zpěvu)
Vyhlášeno 7 kategorií, soutěžilo 33 sborů ze 20 zemí. V soutěži byly pouze tři české sbory.
Abbellimento (sborm. Jarmila Novenková): dvě ceny Grand Prix (duchovní hudba, ženské
sbory) a dvě zlaté medaile za nominaci do těchto kategorií.
Iuventus, gaude! (sborm. Tomáš Pospíšil): cena Grand Prix v kategorii mládežnických sborů
a dvě zlaté medaile za nominaci do kategorií mládežnických sborů a duchovní hudby.
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž (sborm. Jan Štěpánek): zlatá medaile za nominaci
v kategorii ženských sborů.

Padesát tisíc pro Iuventus, gaude!
Z webu města Jablonec

20.07.2011 – Šek na 50.000 korun předal starosta Jablonce nad Nisou Petr Beitl
sbormistrovi Tomáši Pospíšilovi. Ten přivezl se sborem Iuventus, gaude! z rakouského
Grazu titul mistrů světa v kategorii duchovní hudby.
„Mistra světa jsem na půdě jablonecké radnice ještě nepřijímal,“ svěřil se starosta a blahopřál
mladým zpěvákům a zpěvačkám mnoho úspěchů v další práci. K finančnímu obnosu, který je
odměnou pro sbor za jejich umístění na světovém šampionátu, připojil ještě jeden slib:
„Protože tady teď nejste úplně všichni, někteří se už rozjeli na prázdniny, chystáme vám ještě
jeden dárek na 1. září. Tím bude výlet, jehož cíl je ještě tajný,“ sdělil přítomným starosta
Beitl.
Tomáš Pospíšil vyjádřil poděkování za finanční obnos. „Víme, že není zcela obvyklé,
aby město podporovalo dětský pěvecký sbor, a proto si toho vážíme. Víme, že další úspěšný
český sbor, pražské Zvonky, přijetí na radnici nečeká, protože tam má vedení městské části
jiné priority. Jsme opravdu rádi, že Jablonec podporuje nejen sport, ale také kulturu, tedy i
nás,“ konstatoval sbormistr Iuventus, gaude! Tomáš Pospíšil.
Sbor představil přítomným i svá ocenění, která si z Rakouska přivezl. Tři zlaté medaile,
diplom s titulem mistra světa v kategorii duchovní hudby z Mistrovství světa dětských a
mládežnických sborů a titul šampióna mezi mládežnickými sbory z Šampionátu Grand Prix.
A co čeká mistry světa dál? „V nejbližším době nás čeká společný koncert s Hradišťanem, a
to hned počátkem října. Na jaře příštího roku pak vystupujeme v Jelení Hoře společně
s Jelenohorskou filharmonií. A velkou výzvou je také olympiáda pěveckých sborů příští rok
v létě v USA, kam nás doporučili dva američtí porotci. Zda budeme usilovat o účast, se
musíme rozhodnout hned na počátku školního roku. V případě kladného rozhodnutí pak
budeme muset hledat sponzora,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil.

Liberecký kraj ocenil mistry světa – dětský pěvecký sbor
Iuventus, gaude! z Jablonce nad Nisou
Z webu Libereckého kraje 21. 7. 2011

V zastoupení hejtmana LK Stanislava Eichlera pozdravil dnes náměstek hejtmana Vít
Příkaský v sídle LK v Liberci sbormistra Tomáše Pospíšila a třicet členů dětského
pěveckého sboru Iuventus, gaude! z jablonecké Základní umělecké školy.
„Váš Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! přivezl z rakouského Grazu, kde se konalo
Mistrovství světa dětských a mládežnických sborů, hned tři zlaté medaile a dva tituly mistrů
světa, a proto vám poblahopřál a děkuje za vynikající reprezentaci našeho kraje,“ tlumočil
slova hejtmana Vít Příkaský.
Sám připomněl, že si je vědom velké dřiny při přípravě dětského sboru, neboť jeho děti
rovněž zpívaly a on sám jako hudebník hraje na basu.
„Je skvělé, že po pouhých šesti letech vaší existence jste dosáhli takového ohromného
úspěchu,“ dodal.
Sbor na závěr návštěvy Libereckého kraje náměstkovi a dalším hostům zazpíval jednu
z vítězných soutěžních písní a členové souboru a sbormistr Tomáš Pospíšil z rukou náměstka
převzali drobné upomínkové předměty, které jim věnoval Stanislav Eichler.

Odkazy na reportáže v TV RTM a na TV Nova:
Nova a TV RTM o uvítání sboru:
http://voyo.nova.cz/multimedia/odpoledni-noviny-18-7-2011.html
http://www.t2.reportáž)vrtm.cz/zpravy-ivysilani-4156.html

TV RTM o přijetí sboru u starosty a na krajském úřadu:
http://tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-4163.html
http://tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-4165.htm

Magazín TV RTM věnovaný úspěchu sboru v Grazu:
http://www.tvrtm.cz/jablonecky-magazin-uspech-iuventus-gaude-ivysilani4178.html

Odkazy na články uveřejněné v tisku a na webových stránkách:
http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&slozka=238&clanek=31129
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/uspesny-sbor-uz-privitalstarosta20110721.html

http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/iuventus-gaude-dostal-odmesta-za-titul-mistru-sveta-50-tisic/?aktualitaId=8885

http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/id:126371

