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Dlouholetou vedoucí soubo-
ru Resonance, který letos slaví 
20. výročí, je Helena Valová. 

 Antonín Zvěřina

Významné výročí oslaví v letošním 
roce třebíčský dětský pěvecký sbor 
Resonance. Od počátku v jeho čele 
stojí sbormistryně Helena Valová. 

„Ve sborech jsem vlastně vyrůstala,“ 
říká v úvodu svého vyprávění. Prá-
vě setkání s kvalitními pedagogy ji 
v současné době umožnilo věnovat 
se hudbě a řízení sborů profesně.

Přiznává, že ji velice ovlivnila již 
první sbormistryně Drahomíra Blaž-
ková-Chaloupecká. „Tam jsem začí-
nala jako předškolák,“ vzpomíná 
Valová. 

Jako perličku uvádí skutečnost, že 
se napoprvé nedostala do hudeb-
ní školy. „Byla jsem po nějaké nemoci 
a asi jsem strašlivě chraptěla, tak jsem 
sítem neprošla,“ usmívá se Valová. 

Netají, že tuto skutečnost oplaka-
la, protože o zpívání už v první tří-
dě velice stála. Nakonec se jí to po 
intervenci maminky a paní Chalou-
pecké podařilo. 

Nová komise
„Kvůli mně se ustanovila nová komi-

se, která už usoudila, že zpívat umím a 
nadání mám,“ říká Valová. Nakonec 
učitelka Slezáková, která ji napoprvé 
do lidové školy odmítala přijmout, 
až po letech v dopise připustila, že se 
v osobě Heleny Valové mýlila. Posla-
la jí dokonce i několik partitur svého 
otce pro smíšené sbory, které ale v té 
době již p. Valová nevedla. 

V tehdejší lidové škole umění se 
Helena také věnovala hře na akor-
deon. „Ale ten jsem z počátku moc 
ráda neměla,“ přiznává Valová. Avšak 
díky své učitelce Marii Plchové 
k němu získala vztah – zejména díky 
akordeonovému souboru. Později je-
jí hudební vzdělávání doplnil klavír. 

Pokud jde o sborový zpěv, myslí si, 
že za minulého režimu sbory měly 
daleko víc příležitostí k vystupování. 
O sborový zpěv byl také daleko větší 
zájem už kvůli výměnným pobytům, 
které dětem umožňovaly cestování. 
„Dnes je situace zcela jiná, ta nabíd-
ka aktivit je daleko širší, ale bohužel 
dotace na tyto aktivity jsou téměř 
nulové a složitě se získávají “ vysvětlu-
je Valová.   

Přesto má radost, že i v této době se 
soutěže konají, kde nastává srovnání 
s ostatními sbory. „Většinou se snažím 
svoje sbory brát na soutěže, kde zpívají 
zdatnější tělesa, aby nás to motivovalo 
k lepším výkonům,“ nastiňuje. 

Ale zpět k osobě Heleny Valo-
vé. Střední pedagogickou školu 
absolvovala ve Znojmě pod dohle-
dem výborného muzikanta Václava 
Macáka. Ten také v Třebíči dirigo-
val úspěšný učitelský sbor, ač bydlel 
v Jevišovicích. 

Hrála na kontrabas
Macák Valovou učil z klavíru, 

povinná byla fl étna, na kterou se 
učila již na základní škole, nebylo 
výjimkou, že se „ke slovu“ dostaly 
i jiné nástroje – např. kytara, hous-

le nebo třeba kontrabas. Za výhodu 
považovala, že ve Znojmě bydlela 
její sestřenice, se kterou trávila veš-
keré prázdniny. „Myslela jsem, že u 
tety budu bydlet, ale rodiče mě dali na 
internát,“ usmívá se Valová.    

Dnes už toho rozhodně nelituje, 
neboť dodnes vzpomíná na zážitky 
se spolužačkami. Vrací se k osobě 
Macáka a jeho kréda. „Tím se řídím 
do dneška. Říkal: ,Ty nemusíš umět 
pořádně hrát, pokud se tím nebudeš 
živit, ale ty musíš umět zahrát, abys to 
uměla naučit´. A toho se držím,“ říká 
p. Valová.  

Vzpomíná, že dokonce založila 
s kamarádkami kvartet, který dopro-
vázel p. Macák na basu, a dokonce 
s nimi chtěl natáčet rozhlas. „To se 
nakonec z neznámých důvodů neusku-
tečnilo,“ lituje Valová. 

Základy, které dostala na střední 
škole, dokonce nadřazuje na výuku 
na vysoké pedagogické škole. Valová 
netají, že v některých směrech nad 
ní vítězí pohodlnost. Což jí umožňo-
val velice dobrý sluch, kdy dokázala 
skladby zahrát po několika přehrá-
ních bez čtení z listu. 

Později ji ovšem docent Jan Řezní-
ček z brněnské JAMU dával nároč-
nější úkoly a Valová přiznává, že v té 
době musela začít opravdu pořádně 
cvičit nejen na klavír.

Život s hudbou
Netají, že její život je naprosto 

spjatý s hudbou. Když docházela na 
vysokou školu v Brně, jezdila napří-
klad ještě hostovat do sboru do Zno-
jma, po VŠ zase ještě několik let hos-
tovala v Univerzitním sboru nebo 
spolupracovala jako sólistka s vídeň-
ských sborem Manfreda Linsba-
uera. Dodnes pohostinsky působí 
v různých tělesech – např. v jihlav-

ské Campanulle. „Vlastně od šesti let 
jsem nikdy neměla přestávku, abych 
aspoň v jednom sboru nepůsobila,“ 
podotýká. 

Jako sbormistryně se poprvé před 
děti postavila v 19 letech v Třebí-
či na Základní škole Benešova. Bylo 
to po dohodě s Drahou Chaloupec-
kou, která ale brzy školu opustila. 
Pak téměř 5 let vedla přípravné sbo-
ry souboru Slunko. 

V roce 1994 vzniká Základní 
umělecká škola Resonance. Valo-
vá odchází od Slunka a připravuje 
vznik svého sboru. V roce 1995 až 
1996 začíná sotva s 20 zpěváčky, o 
rok později má dokonce až 45 členů. 
„První Koncert tří generací byl již v lis-
topadu 1995, kde jsme poprvé zpívali 
už jako DPS Resonance,“ vzpomíná 
p. Valová. 

Připouští, že začátky byly složité, 
protože o dirigování toho mnoho 
nevěděla. Postupně přes různé sou-
těže a vlastní píli získává zkušenosti. 
Valová si také uvědomuje, že důležité 
jsou osobní kontakty. 

„Proto se od roku 2000 zúčastňuji 
pravidelných seminářů Klubu sbormis-
trů. Je to vlastně mé celoživotní vzdělá-
vání,“ naznačuje. Jedná se o týdenní 
seminář o prázdninách a dva až tři 
víkendy během roku. „Toho si velice 
cením a hodně jsem se tam naučila,“ 
říká. Doplňuje, že sbormistrovství 
absolvovala také na postgraduálním 
studiu v Praze u prof. Jiřho Koláře.

Sólový koncert
Zájem o tzv. „starou muziku“ ji při-

vedla až na brněnskou Akademii sta-
ré hudby na fi lozofi cké fakultě MU. 
Po čtyřletém studiu si splnila dáv-
ný sen, jímž byl sólový absolventský 
koncert v třebíčském kamenném 
sále, kde bylo téměř 50 účinkují-
cích – doprovodný sbor, orchestr, či 
tanečníci v historických kostýmech.

Valová připouští, že většinu práce 
spojenou se sborem, vykonává sama 
– aranžování not, hlasovou průpra-
vu, dělené zkoušky, společný nácvik 
a další. „Musím přiznat, že se nám ale 
podařilo dosáhnout velkých úspěchů. 
Když někam přijedu a řekne se pěvec-
ký sbor Resonance z Třebíče, všichni 
vědí, o co se jedná. Samozřejmě v kru-
zích, které se o to zajímají,“ podotýká 
Valová. 

Pokud jde soutěže a vystoupení 

Sbor Resonance oslaví narozeniny

 Pátek 6. a sobota 7. května Národní 
dům 

 Pátek dopoledne program pro před-
školáky a pro děti prvních až třetích tříd 
Jak čert k muzice přišel

 Večer v 19 hod. koncert v bazilice sv. 
Prokopa

 Sobota dopoledne prohlídka města
 V 15 hod. koncert hostů a v 18 hod. 

koncert pro hosty - ND

Program oslav:

PĚVECKÝ sbor Resonance pod vedením Heleny Valové letos slaví dvacet let od 
svého vzniku.  Foto: archiv sboru

v zahraničí, důležitou složkou jsou 
pochopitelně peníze. A také ochota 
členů cvičit. Při DPS Resonance fun-
guje občanský spolek, který jí začíná 
pomáhat. 

„Velice mě těší, že v něm pracuje 
maminka, která sbory prošla, a dokáže 
ostatním lidem vysvětlit, proč je to tak 
a ne jinak,“ naznačuje Valová. I ona 
pomáhá pořádat týdenní letní sou-
středění, kde je umožněna i účast 
rodičů.

Mnozí jezdí dodnes, protože si tyto 
týdenní pobyty oblíbili a snaží se dle 
svých možností se sbory pomáhat.

Mimo tzv. „vážné hudby“ působí 
H. Valová již 30 let jako zpěvačka a 
příležitostná hráčka na různé nástro-
je v hudebních skupinách různých 
žánrů, takže její muzikantský záběr 
je opravdu široký. A to jsme se ještě 
nedostali k jejím dalším nehudeb-
ním aktivitám...

Datum narození:       
22. března 1970  v Dačicích
Rodné příjmení:        
Nechvátalová
Děti:                        
Barbora Valová (nar.1998)

VZDĚLÁNÍ
 1976 – 1984 Základní škola Gagari-

nova (později Benešova) v Třebíči
 1985 absolvování I. cyklu LŠU obor 

akordeon
 1994 - 1988 Střední pedagogická 

škole ve Znojmě s maturitní zkouškou z 
hudební výchovy + praktická zkouška z 
nástroje: klavír a zobcová fl étna

 1988 - 1992  Pedagogická fakul-
ta Masarykovy univerzity v Brně obor 
Učitelství 1. stupně se státní zkouškou 
z HV a hudebního nástroje - souběžně 
soukromá studia sólového zpěvu

 2004 – 2007 studium Sbormistrov-
ského semináře při Týnské škole v Praze 
u prof. Jiřího Koláře

 2007-2010 studentka zpěvu na 
AKADEMII STARÉ HUDBY (Filozofi cká 
fakuta MU Brno) u Mgr. Ireny Troupové 
– studium zakončeno 12. 6. 2010 Absol-
ventským koncertem (J. D. Zelenka: 
Magnifi cat,více na www.resonanctrebic.
cz/resonovani/program1.php)

 Od 2000 – dosud Celoživotní vzdě-
lávání – KLUB SBORMISTRŮ při NIPOS-
ARTAMA PRAHA (2x ročné víkendové a 
o hlavních prázdninách týdenní kurzy 
sbormistrů)

 2011 – 2012 – Projekt ZVYKOM 
pro vedoucí pracovníky ZUŠ pořádaný 
Národním institutem pro další vzdělává-
ní, zakončený Závěrečnou prací

 1996 – dosud - Kurzy s problemati-
kou EKN, ŠVP a sbormistrovstvím

 2007 - 2010 pěvecké kurzy u doc. 
Vladimír Richtera na Mezinárodní ško-
le staré hudby ve Valticích a Mgr. Edu-
arda TOMAŠTÍKA NA Letní barokní škole 
v Kelči

Helena Valová


