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V sobotu 25. dubna

Váš dnešní koncert měl název Gospel Mass. Jak vznikl nápad
nacvičit takovou větší kompozici, kdo z vás přišel s touto
myšlenkou?

V souboru je vás poměrně hodně. Byla ve výběru interpretace
skladby Gospel Mass shoda, řekli jste si všichni společně jasně do
toho jdeme?

Podle výběru repertoáru a textů, které zpíváte, je zřejmý váš
příklon k duchovním písním, je to tak?

Kostel je i pro nevěřící a i nevěřící v něm často vystupují… to by
nemusel být problém.

Chlapi jsou u vás v jasné minoritě…jak se chlapům v Pasqilu žije?

Kolik má Pasqil v současné době členů?

Zaujalo mě, když Michala na koncertě zmínila, že některé z
hudebních úprav jsi dělal ty, to bylo Chilli con carne a píseň od
Linking Park taky?

Jak vznikl nápad udělat úpravu této písně?

v Masarykově kulturním domě proběhl koncert
hudebního souboru Pasqil, který v premiéře představil Gospel Mass od
Roberta Raye. Pasqil tentokrát publiku nenaservíroval pouze
vydatnou porci písní, ale také pikantní, reálnou porci Chilli con
carne.

RČ: My jsme hledali nějaký větší celek. Chtěli jsme prostě skončit s
takovýma těma prskavkama, dvouslokovýma písničkama. Chtěli jsme
nacvičit něco většího, nějaký větší kus. Možná jsme si vzali trochu
větší kládu, ale já pevně doufám, že všechna ta naše snaha se nějak
zúročí, a že se to posluchačům líbilo. No a jak jsme přišli zrovna na
Gospel Mass? To jsme si tak brouzdali po internetu a stránkách, kde
nabízí noty. Měli tam ukázky této skladby a pak jsme se podívali i
jinde, kde jsme si poslechli další jiná provedení. To nás nadchlo a
říkali jsme si, že to uděláme a uděláme to ještě líp!

RČ: To bylo úplně jednoduché.
MG: To bylo prostě direktivní a hotovo. Ne, myslím si, že úplně shoda
tam nebyla, samozřejmě čím víc lidí, tím víc různých názorů a
různého vkusu, ale myslím si, že nakonec si tam každý našel v tom
aspoň něco, co se mu líbilo, takže se to tak nějak domluvilo.
RČ: My jsme se totiž s Honzou domluvili po ICQ, že toto je dobré a že
to zkusíme, odjížděli jsme na soustředění, tak jsme rychle koupili
noty a soustředili jsme se na to a bylo to.

MG: Zase si myslím konkrétně jak pro koho, někdo vnímá ty texty
právě i z pohledu duchovního, ale spoustě, řekla bych i většině členů
sboru, se ty písničky prostě líbí, protože gospely jsou rytmické, dobře
zní, jsou melodické.
RČ: Mě by osobně lákalo zazpívat Gospel Mass v kostele při mši, prostě
tam kam ta skladba patří. Ale vzhledem k tomu, že je nás ve sboru
věřících pár, tak mně to připadalo trošku nefér vůči těm ostatním, tak
jsme zvolili takovou neutrální půdu.

RČ: Možná jo, ale musíme pomaličku. Ono, když to tak vezmete, tak i
ty klasiky, skoro všechno, co není lidovka, má duchovní text. Všechny
ty latinské písničky, co jsme třeba zpívali ve Skřivánku, tak to taky
bylo duchovní, jenomže jsme si to neuměli přeložit, tak to všem bylo
jedno. Teď zpíváme anglické písničky, které si každý přeloží nebo
domyslí, tak tam potom můžou vznikat problémy, ale myslím si, že
zatím ne.

JŠ: Chlapům se žije úplně normálně, řekl bych, že ženský nás
zpacifikují jako všude…
PŠ: Prostě jsme si je vycvičily
JŠ: Samozřejmě slovo máme jako každý jiný ve sboru, až na to, že to
vychází 2 holky na 1 chlapa.

RČ: Myslím, že celkem 19, z toho 4 kluci, plus muzikanti

JŠ: Nenene, Chilli ne, jenom Shadow of the day.

(JŠ – Jan Špiřík, MG – Michala Grycová, RČ – Romana Čermáková, PŠ –
Petra Šabatová, MR – Michala Remundová, KČ – Kristýna Čermáková)

ROZHOVOR S HUDEBNÍM SOUBOREM PASQIL
JŠ: No vlastně bratr, který hraje na basu, tak Linkin Park je jedna z
jeho oblíbených kapel, takže jsem poslouchal tuto písničku a slyšel
jsem podobnou akustickou úpravu od jiné skupiny, která to převzala.
Tak jsem k tomu sedl a za dvě hodiny jsem to měl rozepsané a poslal
jsem to Romči.
RČ:Amy vždycky: „Tak co, jo?“ „Jo, tak jo.“

PŠ: To nám musí přislíbit Honza.
JŠ: Rozhodně nejsem skladatel, ale spíš to jenom upravím. S tím mám
víc zkušeností, na skládání si netroufám, protože na to nemám
vzdělání

RČ: My teda pořád čekáme něco od tebe (poznámka směrována
autorovi rozhovoru)

MG: My jsme nad názvem hrozně dlouho přemýšleli a tohle byla ze
začátku spíš recese. Tak co, tak budeme Pasqil a když se nám
nepovede vystoupení, však jste šli na Pasqil, co jste od toho čekali? A
nakonec je to trošku antinázev, lidé si zapamatují sbor, který se
jmenuje Pasqil. Tak už jsme u toho zůstali.
RČ: Akorát nám to všichni komolí a nemůžou si zvyknout na to naše
„q“

PŠ: Ten rozptyl tam je každopádně, to by musela být velká náhoda,
kdybychom se všichni shodli. Já mám ráda metal, ale mám ráda jazz,
což jsou dvě úplně odlišné věci, ale poslechnu si oboje ráda, stejně
jako muzikálovou hudbu, to je prostě o náladě.
MR: Já mám ráda jazz a hodně Dana Bártu.
KČ: Já taky ten jazz, 4tety, rock and roll – Firebols a ráda si zajdu na
Big Band Brno.
RČ: Já teď zrovna poslouchám Ninu Simon, to je super, ale nevím kam
přesně to zařadit.
MG: Já mám každopádně ráda jazz, ale jsem člověk, který si pouští
písničky podle nálady, takže občas mám náladu na folk, občas si
pustím cimbálku, lidové písničky, jindy rock and roll nebo rock, takže
to strašně záleží na náladě, musí se mně to líbit a může to být z
různých žánrů.
JŠ: Já poslouchám v podstatě všechno kromě dechovky, protože to je
jediné, co mě nikdy neoslovilo. Takže třeba od americké písničkářky
Tracy Chapman, přes 4tet a končím u metalu, jako třeba klávesista
Dream Theatre Jordan Rudess, z popu Phil Collins, kde ty aranže jsou
tak propracované, že je to něco úplně jiného, než klasická česká
popmusic na 4 akordy a tím to skončilo.

RČ: Rádi bychom si ještě Gospel Mass někde zazpívali, rýsuje se
vystoupení v Blučině v kostele, ještě nevíme, jestli při mši, nebo ne,
dál bychom měli zpívat v Holasicích a rádi bychom se s tím podívali
někam do Brna. Kdyby se nám podařilo zařídit přes nějaké známé,
protože dost z nás chodí na vysokou a má v Brně spolužáky a
kamarády, kterým je líno dojet sem, tak bychom jim chtěli zazpívat
tam.
MG: Oni pořád mrčí, kdy budeme mít koncert v Brně.

RČ: V Holasicích to bude 7. června a v Blučině 13. června, ale ještě to
není úplně oficiální informace, tak snad to vyjde.

Tomáš Šenkyřík
senkyrik@zidlochovice.cz

Myslím, že to se to moc povedlo. Je to současně třeba i takový
příslib, že se v budoucnu budete věnovat více vlastní tvorbě?

Myslím, že to bylo fakt povedené!

To je pro mě velká pocta… Jak vznikl váš název?

Co posloucháte za hudbu, teda kromě té vaší? Vzhledem k vaší
členské základně to musím být slušný posluchačský rozptyl?

A co máte v plánu do budoucna, například natáčení desky nebo
další koncerty, jak to v současné době vypadá?

A máte už nějaký aktuální termín, že bychom čtenáře Zpravodaje
pozvali?

Díky.



PŘEHLED KULTURNÍ, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
- ČERVEN 2009 -

8.- 26.6. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PPP

Pedagogicko-psychologická poradna

6.6.,13.00 POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI

11.6.,16.00-18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ DÍLNĚ - VÝSTAVA PRACÍ

13.6.,10.00-18.00 OTEVÍRÁNÍ SEZÓNY NAMORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZKÁCH

13.6., 9.00 SQUASHOVÝ TURNAJ

14.6., 9.00 IN-LINE VÝLET NAVÍDEŇSKOU STEZKU KOLEM DUNAJE

19.6., 18.00 Povídání o víně: Svatovavřinecké a Venus

20.6., 9.00 SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR STAROSTY MĚSTA

21.6., 14.00 ŽIDLOCHOVICKÝ HAFÍK - výstava pejsků
Soutěžní klání o titul "Nejhezčí pes", "Nejhezčí fenka" a "Pes Sympatie"

Doprovodný program od 13.00 PETANQUE

26.6., 17.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST K 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA V ŽIDLOCHOVICÍCH

26.6.,16.00 LOUČENÍ SE ŠKOLKOU

27.6., 9.00 NOHEJBALOVÝ TURNAJ

28.6., 16.00 KONCERT ŽDS SKŘIVÁNEK

30.6., 21.30 Film k ukončení školního roku "MONSTRA VS. VETŘELCI"

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice

4.6., 13.00 – 15.00
místo: Robertova vila
pořádá:

místo: Výhon, sraz u radnice
pořádá: Myslivecké sdružení, Sdružení Židlochovice

místo: keramická dílna, Coufalíkovo nám.
pořádá: Sdružení Židlochovice

Součástí akce bude kulturní program a tradičně nabízené cyklotrasy pro cyklisty.
místo: areál Robertovy vily
pořádá: město Židlochovice, Nadace Partnerství, Český rozhlas a Moravské vinařské stezky

Informace a přihlášky: 511 119 256, 774 348 637 nebo osobně ve fitness
startovné: 50 Kč/osobu
kategorie: muži a ženy
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

informace a přihlášky: 602 77 30 20
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

místo: RTIC vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství Flajšinger

místo: stadion
pořádá: SDH Židlochovice

místo: Robertova vila
pořádá: Orel jednota Židlochovice

- rodiče + děti
- ostatní
pořádá: Komise sportu a mládeže při RM

místo: areál gymnázia
pořádá: Gymnázium Židlochovice

místo: mateřská škola
pořádá: MŠ Židlochovice

přihlášky: v klubu FC Židlochovice
místo: fotbalové hřiště
pořádá: KSM RM Židlochovice

místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: ŽDS Skřivánek

vstupné: pro děti 20 Kč, dospělí 75 Kč
místo: letní kino
pořádá: město Židlochovice, fa Schaffer



CESKÝ ROZHLAS BRNO, MESTO ZIDLOCHOVICE, NADACE PARTNERSTVÍ A MORAVSKÉ VINARSKÉ STEZKY

OTEVÍRÁNÍ SEZÓNY

Blizší informace:
RTIC Zidlochovice,

Masarykova 100, 547 426 024
www.zidlochovice.cz, www.zidlochovicko.cz, www.rozhlas.cz/brno

kdy, kde:

10.00 – 12.00 Detská cimbálová muzika – ZUŠ Pohorelice
z Pohorelic

13.30 – 15.30 divadlo – zábavný program pro deti plný her a písnicek
16.00 – 18.00 – Brno

Obcerstvení zajištuje restaurace PAVIR.

1) Zidlochovice - Nosislav - Velké Nemcice - Krepice - Nosislav - Zidlochovice
2) Zidlochovice - Blucina - Rajhrad - Zidlochovice

1) Vinarství Válka, Nosislav 4) Vinarství Flajšinger, Krepice
2) Vinarství Samson, Velké Nemcice 5) Vinarství Hanuš, Blucina
3) Vitis Moravia, Velké Nemcice 6) Rajhradské klášterní sklepy, Rajhrad

Velké Nemcice
1) - prohlídka s výkladem kazdou celou hodinu od 11,00 - 16,00 hodin.

Vinarský lis - vyzvednutý z obecního sklepa a zrekonstruovaný v roce 2001 pri
prílezitosti 800 let vinarství v katastru obce.

2) - Brnenská 391. Prohlídka s výkladem od 11,00 - 16,00 hodin.

3) - Krepická, 691. Prohlídka s výkladem od 11,00 - 16,00 hodin.

13.6.2009, 10.00 - 18.00 hodin, areál ROBERTOVY VILY,

Kulturní program:
Šatava

Muzácký sbor
Netratrdlo

Cimbálová muzika Milana Horvátha

Cyklotrasy:

Otevrené vinné sklepy:

Doprovodný program:

Vstup zdarma.

Kostel

Bambusárium

Exotické ptactvo

ZIDLOCHOVICE

NA MORAVSKÝCH VINARSKÝCH STEZKÁCH



!!!POZOR!!!
SKŘIVÁNCI LETÍ DO JAPONSKA

Přijďte si poslechnou a podpořit české a japonské písně.
V

.

Koncert se koná pod záštitou Jihomoravského kraje.

neděli 28. června 2009 v 16.00 hodin
do kostela v Židlochovicích

Město Židlochovice se stalo od . Ceny inzerce
jsou navýšeny o 19%.

formátA4 3.482 Kč
formát A5 1.741 Kč
formát A6 871 Kč
formát A7 436 Kč
formát A8 218 Kč

Zhototení 1 obrazovky textové reklamy 180 Kč
1 obrazovky - fotografie koláž +120 Kč

1 obrazovka za den vysílání 30 Kč

1 obrazovka za týden vysílání 180 Kč

DEN (2 hlášení) 60 Kč

1. června 2009 plátcem DPH

Zpravodaj:

Regionální kabelová televize:

Městský rozhlas:

1 vysílání 540 Kč

Zhototení

obrazovka za 4 týdny

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PPP
Pro školy a veřejnost

4. června. 2009, od 13.00 do 15.00 hodin

- prohlídka prostor poradny  (přízemí Robertovy vily) -
- seznámení se změnami v PPP – kontakty, formuláře, školní dotazníky,... -

- dotazy a diskuse, výměna zkušeností -

Na setkání se těší Mgr. Romana Bachorecová a Mgr. Eva Teplá

LETNÍ VEČERY 2009
23. července 2009

30. července 2009

srpen 2009

Zazní tóny vášnivé tradiční romské muziky. "Romská muzika je
stejně otevřená a živelná jako samotní Romové - veselá i smutná
na plné pecky. Ta opravdovost se pozná a snadno se přenáší,
proto si myslím, že má tahle hudba úspěch".

Ořechovské divadlo - vesnický divadelní soubor, který vznikl již
v roce 1903. Současný repertoár pod taktovkou profesionálního
režiséra, hudebního skladatele, scénografa a dramatika
Vlastimila Pešky je orientován výhradně na tituly veseloherního
ražení.

Etnický večer

Divadelní večer

Country večer

citace: Zdeněk Frýbort, bubeník, jeden ze tří ne-Romů z romské skupiny
Točkolotoč

Město Židlochovice uspořádalo již třetí dvoudenní cyklovýlet do Gbel, svého
partnerského města na Slovensku. Od Židlochovického Infocentra
startovala v sobotu 23. 5. v 9 hodin malá skupinka. Tato se po cestě při
občerstvovacích zastávkách (v Hustopečích, Zaječí a Břeclavi) rozrůstala o
další účastníky, to jak si cyklisté fyzicky věřili. Cílem cesty byla rybářská
chata v překrásném prostředí Adamovských jezer u Gbel, nedaleko
rozhledny. Každý z účastníků měl svůj bicykl vybaven vlaječkou s nápisem
Židlochovice – Gbely, k Adamovským jezerům. Jeli jsme bez zavazadel,
které nám vezlo doprovodné vozidlo řízené Martinou Křížovou, která celý
cyklovýlet spolu s Liborem Šrámkem bezchybně organizovala. Po cestě jsme
viděli m.j. krásný Janohrad a Pohansko. K Adamovským jezerům dorazila
naše výprava v 18 hodin v počtu 19 cyklistů. Jako bonus nás čekala bečka
Staropramenu věnovaná městem Gbely. Večer jsme poseděli u ohně a
opékali si klobásy. V sobotu ráno nás navštívil gbelský primátor Ing. Josef
Hazlinger a pozval nás na radnici do Gbel. Zpáteční cestu jsme absolvovali
jen do Břeclavi. Odtud nás odvezl vlak do Žabčic a do Židlochovic jsme po
cyklostezce dorazili jako nic. Nejzdatnější cyklisté totiž během obou dnů za
pěkného počasí urazili 130 km. Vlastimil Helma

CYKLISTÉ V GBELECH JIŽ POTŘETÍ

Naši cyklisté před gbelskou radnicí s primátorem Ing. Josefem Hazlingerem

V úterý 19. května navštívil starosta města spolu s členkou Sboru pro občanské záležitosti paní Evou Bílkovou
paní Květoslavu Hrazdilovou, aby ji popřáli k významnému životnímu jubileu 85 let. Popřáli hodně sil do dalších
let, předali kytici a malý dárek. Následovalo příjemné posezení s její rodinou.

Další jubilantkou, kterou navštívil pan starosta spolu s Libuší Kvasničkovou, byla paní Emilie Raabová, která
oslavila již 90. narozeniny. Popovídali si společně o historii Židlochovic, kdy paní Raabová přítomné překvapila
svoji obdivuhodnou pamětí.

I redakce zpravodaje se připojuje ke gratulaci oběma jubilantkám.

JUBILANTI ŽIDLOCHOVIC

Komise sportu a mládeže při Radě města Židlochovic
pořádá

na fotbalovém hřišti
přihlášky v klubu FC Židlochovice

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
v sobotu 27. června 2009 v 9.00 hodin


