
                        ZPĚVOMAT V TÁBOŘE 21. září 2020 

 

Projekt Zpěvomat vytvořila Ridina Ahmedová a původně se mělo jednat o jednorázovou akci 

v rámci pardubického festivalu OFF CITY. Ohlasy byly ale tak nadšené, že byla škoda nechat 

tento nápad usnout. Projekt se rok od roku více šíří do regionů – proběhl už kromě Prahy také 

v Plzni, Pardubicích, Tišnově a Telči. Plánuje se realizace v Brně, Karlových Varech, v jednání 

je i uskutečnění Zpěvomatu na Islandu.  

V pondělí 21. září proběhl poprvé ZPĚVOMAT v Táboře. Premiéra se velmi vydařila. Zpěváků 

se i přes počáteční ostych přihlásilo velké množství. 

 



V Táboře se děje mnoho kulturních akcí, ale takovýto hudební projekt, ve kterém by se sami 

lidé stali aktivními aktéry pod vedením profesionálních hudebníků, tu ještě nebyl. Lidé jsou 

většinou zvyklí být pouze pasivními „přijímači“, ale vytvořit ve skupině pod vedením lektora a 

v podstatě na bázi improvizace písňový set a poté s ním jít na ulici, byla pro mnohé velká výzva.  

Účastníci se ale přesvědčili, že tu vzniká jakýsi intimní prostor kruhu, že to není tedy vystoupení, 

kde se stojí v řadě na podiu a diváci poslouchají. U Zpěvomatu spočívá kouzlo právě v tom, že 

posluchači jsou pouze čtyři, pro které jsou připraveny židle uvnitř kruhu zpěváků, takže lidé 

zvenku na ně nevidí a zároveň slyší zpěv ze všech stran. Je to tedy taková hudební lázeň, ze 

které lidé odcházejí občerstveni a s úsměvem na tváři. 

 

         

 

V Táboře probíhaly dopoledne souběžně dvě hlasové dílny. Jednu vedl Petr Váša, výjimečný 

zpěvák, textař, performer a experimentátor, který vystupuje jako hudebník se svojí skupinou Ty 

syčáci. Je také činný jako výtvarník a pravidelně vede dílny a semináře. 

Skupina Petra Váši byla založena v podstatě pouze na slovní improvizaci a živém loopingu. 

Účastníci si vyzkoušeli improvizační kolečko, to znamená, že vždy jeden z nich rozdal krátké 

melodické věty ostatním zpěvákům a podle toho se postupně utvářela skladba. 

 

    

 

Ve druhé dílně byli lektoři dva, Adéla Slachová a Benjamin Lovett. Základem jejich písní byly 

autorské skladby, hrající si s vymyšlenými slovy, či jednoduchými větami, které postupně 

usazovaly do vícehlasů. Tento základ doplnily dvě romské písně a černošský gospel. 

 
 
 



Lektoři táborského Zpěvomatu: 
 

Petr Váša http://www.petrvasa.cz/ 

zpěvák, textař, představitel živého básnictví, vystupující s kapelou Ty syčáci 

 

Benjamin Lovett https://www.facebook.com/benjamin.lovett.39  

houslista vystupující s Jiřím Smržem, Jazz Pilgrim a působící jako sbormistr v ženském souboru 

ŽAS  

 

Adéla Slachová www.hlasovysalek.cz 
zpěvačka,vedoucí hlasové workshopy pro dospělé i hudební kroužky pro děti  
 
 

         
Adéla Slachová                                     Benjamin Lovett                                 Petr Váša 
 
 

Do táborského Zpěvomatu se celkem se přihlásilo 26 účastníků, které jsme rozdělili do 2 skupin. 

Každá skupina strávila cca 3,5 hodiny (9.30-13h) se svým lektorem, který je rozezpíval a naučil 

několik skladeb. 

Po obědové pauze vyrazily jednotlivé skupiny na frekventovaná místa Tábora (Křižíkovo 

náměstí a Žižkovo náměstí), kde secvičené skladby zazněly na přání náhodných kolemjdoucích 

zdarma. 

Každá skupina na svém stanovišti setrvala 2,5 hodiny a poté, kdo ještě měl chuť, se přesunul 

na hromadné zpívání na Žižkovo náměstí ke kašně, kde mezi 17.30 a 18.30 probíhalo ještě 

jamovací setkání všech zpěváků z obou skupin. 

Událost proběhla v plném rozsahu tak, jak byla původně navržena. Zúčastnilo se kolem 
devadesátí kolemjdoucích. Český rozhlas České Budějovice pořídil krátký živý dokument o akci. 
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S Petrem Vášou na Žižkově náměstí 

 

 
S Adélou Slachovou a Benjaminem Lovettem na nám. F. Křižíka 



 

 

 

Zpěvomat vznikl v koprodukci Hlasového šálku a Hlasohledu, z.s. a za podpory MKČR, 

Státního fondu kultury a města Tábor. 

       

  

     

 

 

kontaktní osoby:  

za Hlasový šálek: Adéla Slachová, tel. 777 093 211, email hlasovysalek@gmail.com  

za Hlasohled: Hana Blažková: tel. 603 52 57 52, email produkce@hlasohled.cz 

mailto:hlasovysalek@gmail.com

