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Sleãna Ludmila Dohnálková.

Muzikálové vystoupení.

Îe se v na‰em regionu vyskytují zajímavé osobnosti, o tom není po-
chyb. V pfiedchozích ãíslech jsme vám pfiinesli rozhovor s baseballov˘m
hráãem ·tûpánem Havlíãkem, kter˘ se z místní ligy probojoval aÏ do zá-
mofií, kde nyní hraje za t˘m Tampa Bay Rays na Floridû a dále s Anetou
Koupou, nadanou taneãnicí sportovního aerobicku, která ve svém útlém
vûku vyhrála jiÏ nûkolik soutûÏí.

Díky reakcím na‰ich ãtenáfiÛ jsme ob-
jevili dal‰í zajímavou mladou osobnost
z na‰eho regionu, která stojí za pov‰im-
nutí. Tentokrát si odpoãineme od sportu,
fieã bude o zpûvu a sleãnû Ludmile
Dohnálkové, sedmnáctileté rodilé „bos-
kovaãce”. Sleãna Dohnálková souhlasila
s rozhovorem pro na‰e ãtenáfie.

Sleãno Dohnálková, co vás pfiivedlo
ke zpûvu a kdy od kdy zpíváte?

Ke zpûvu jsem byla sv˘m zpÛsobem
donucena… (smích) Od 5 let jsem hrála
na klavír. Rodiãe i paní uãitelka Hana
Korãáková, dipl. um., ze ZU· Jedovnice

chtûli, abych kromû klavíru zkusila
i zpûv. Zaãalo mû to bavit. Postupem ãa-
su se u mû zpûv stal dominantnûj‰ím
a prioritnûj‰ím, na klavír ale hraji dodnes.
Za paní uãitelkou Korãákovou jezdím
jednou t˘dnû na hodiny klavíru i zpûvu.

SoubûÏnû zpívám ve smí‰eném pû-
veckém sboru Nota na Gymnáziu
v Boskovicích. âasto se sborem vystu-
pujeme i mimo region.

TakÏe jiÏ od mala jste vedená k hud-
bû. Jak˘ Ïánr zpíváte, máte nûjak˘
vzor?

Dne‰ní publikum vyÏaduje spí‰e po-
povou hudbu, tudíÏ je více aktuální, co
se t˘ká zafiazení v mém repertoáru.
Kromû popu zpívám také lidovky, ‰an-
sony, klasiku a swing. Nejradûji v‰ak
zpívám ‰ansony a swing, m˘m vzorem
je Edith Piaf, od které nejradûji zpívám
její nejznámûj‰í píseÀ Non, Je ne regret-
te rien.

Mûla jsem tu ãest Vás sly‰et zpívat na
Besedû „Kardinál ·pidlík mezi námi”,
která se konala v Muzeu Boskovicka.
Velmi na mû vá‰ v˘stup zapÛsobil.
Doslechla jsem se, Ïe také vystupujete
na soutûÏích. Kdy jste se zúãastnila vÛ-
bec první pûvecké soutûÏe?

Úplnû poprvé jsem soutûÏila v 1. tfií-
dû Z·. Postupem ãasu to byly soutûÏe
místních nebo okresních formátÛ.
V m˘ch deseti letech jsem se zúãastnila
první vût‰í soutûÏe a to byla Národní
soutûÏ ZU· v sólovém a komorním
zpûvu. Postoupila jsem do krajského
kola, které se konalo 16. února 2006
a zde jsem zvítûzila. Do celostátního
kola se v mé kategorii tehdy je‰tû nepo-
stupovalo, tudíÏ to bylo nejvy‰‰í moÏné
ocenûní, jaké jsem mohla získat.

Jak˘ je tedy vá‰ nejvût‰í dosavadní
úspûch?

Letos jsem se v Národní soutûÏi ZU·
v krajském kole umístila (opût – pozn.
redakce) na 1. místû a postoupila jsem
do celostátního kola. To se konalo 27.
dubna 2012 v Turnovû.

Zpûv vás baví a máte s ním úspûchy.
Chcete se zpûvem Ïivit?

Ne, to ne… zpûv je pro mû koníãek,
beru to tak, Ïe je to sv˘m zpÛsobem
„nejistá budoucnost” (ãlovûk pfiijde
o hlas a není nic…), kromû toho jsem
pfiesvûdãena, Ïe by mû ani nelákal bo-
hémsk˘ zpÛsob Ïivota umûlcÛ. Chtûla
bych vystudovat medicínu a vûnovat se
této profesi na pln˘ úvazek a zpûv si ne-
chat pro volné chvíle, jako relaxaci.

ZÛstaÀme je‰tû chvíli u zpûvu, kdo
vám vybírá repertoár na vystoupení?

To fie‰íme spoleãnû s mojí paní uãi-
telkou zpûvu a vÏdy musíme najít nûja-
k˘ kompromis. :-)

Musíte kvÛli zpívání dodrÏovat nûja-
k˘ reÏim?

KvÛli hlasivkám si musím dávat
pozor na nachlazení, na podzim a v zi-
mû bez ‰ály ani krok… Nejlep‰í rege-
nerace hlasivek je spánek, takÏe nepo-
nocovat, hlavnû pfied koncertem.
Zmrzlinu si dám ráda nejen v létû, ale
musím opatrnû.

O zpûvu jste nám toho jiÏ fiekla dost,
jak napfiíklad trávíte vá‰ voln˘ ãas?

Mám psa BAXe, tomu se snaÏím vû-
novat, jak mohu. âas stráven˘ s ním je
pro mû relaxace. Rekreaãnû se vûnuji

tanci, ale bohuÏel mi na nûho nezb˘vá
moc ãasu. Nûkdy jezdím na kole, ráda
plavu a vÛbec jak˘koliv aktivní odpoãi-
nek mi není cizí.

Co máte ráda na jídlo? 
Nejradûji mám amolety od babiãky

s její vlastní meruÀkovou marmelá-
dou. Tûch jsem schopná spofiádat hned
nûkolik.

Co vás mimo zpívání ãeká v nejbliÏ-
‰í dobû?

Budu cestovat, v ãervnu se chystám
se ‰kolou do Anglie a moc se tû‰ím na
podzimní náv‰tûvu Petrohradu, kam po-
jedu s rodiãi.

Touto cestou bych jim v‰em chtûla
podûkovat za podporu a zázemí, které
mi poskytují v nejvût‰í moÏné mífie.

Sleãno Dohnálková, dûkuji za rozhovor. 
Renata Kuncová Polická

Foto: Soukrom˘ archiv sl. Dohnálkové.

Talentovaná zpûvaãka
je z Boskovic

Gymnázium a SO· Rájec - Jestfiebí, o. p. s. 
Komenského 240, Rájec - Jestfiebí, tel.: 516 432 181, 603 588 369
www.gymnaziumrajec.cz,kancelar@gymnaziumrajec.cz

Gymnázium a SO· Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Název projektu: Experimentální uãebna pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ

âíslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0001

Cílem projektu je zafiídit experimentální uãebnu pro v˘uku fyziky, biologie, 
chemie a environmentální v˘chovy a tuto uãebnu vybavit v˘ukov˘mi sadami,
poãítaãi, interaktivní tabulí a dal‰í didaktickou technikou. Dal‰ím cílem projektu
je pfiipravit soubor v˘ukov˘ch ãinností a materiálÛ pro v˘uku v experimentální
uãebnû a dÛleÏit˘m cílem je i navrÏení a realizace systému exkurzí, praktick˘ch
cviãení a kurzÛ, kter˘ch se budou zúãastÀovat studenti ãtyfiletého i ‰estiletého
studijního cyklu a to po dobu celé realizace projektu, tj. tfii roky.

Pravidelné mûsíãní slevy na
vybran˘ sortiment  -20–50 %

tlakové hrnce, pfiíbory, kastroly, ml˘nky
na kofiení, termosky, keramické pánve,
noÏe… a pravidelné novinky ze sortimentu

Otevfieno:    Po-Pá   9.00-12.00   12.30-17.00
So 9.00-11.00

Kpt. Jaro‰e 27, Boskovice, mobil: 736 537 207


