
 
 
 

ZPĚVOMAT 
Kouzelný pouliční hudební nástroj znějící na přání pro uši náhodných 
kolemjdoucích 
 

 

 
 
 

Projekt ZPĚVOMAT  jsem vymyslela z potřeby oslovit i lidi mimo obec „poučených“, z nichž se většinou 
publikum či účastníci představení a workshopů (alespoň hlasových) rekrutují. Na dílnu většinou přijde ten, kdo 
už je nakloněný práci s hlasem a zpěvu a považuje to za zajímavé a přinosné. 

 
ZPĚVOMAT je ale koncipován tak, aby umožnil průnik do veřejného prostoru a mohl se pokusit 

zasáhnout živým zpěvem i ty, kteří by se s něčím takovým běžně nesetkali, nebo by si na to za jiných okolností 
neudělali čas. 

Název trošku ironicky odkazuje na řadu neologismů (laundromat, slevomat, kávomat …), které všechny 
označují určitou službu. I Zpěvomat je vlastně službou! Byť trošku v jiném duchu. Hledala jsem slovo, které 
nebude s ničím existujícím přímo spojováno a přitom bude srozumitelné na první poslech. Zpěvomat jako 
automat na zpěv na přání. A téměř zdarma! Račte vstoupit. 

 



 
 
 
CO JE POTŘEBA PRO REALIZACI ZPĚVOMATU 
 

- Skupina zájemců – dobrovolníků, kteří mají chuť stát se pro tento den součástí Zpěvomatu – min 12, max 
25 lidí (z mé zkušenosti, pokud je akce zdarma nebo se nehradí předem dorazí zpravidla 2/3 až 3/4  přihlášených, 
je třeba s tím počítat). Vítaní jsou zájemci, kteří už mají alespoň nějakou hudební nebo pěveckou zkušenost 
(amatérský sbor, kapela… atd) Ideální je, když se akce může konat ve všední den, kdy město tepe svým 
obvyklým rytmem. 

- Prostor, kde můžeme v průběhu dopoledne pracovat – nejlépe příjemný a světlý sál min 80-100m2, bez 
nábytku, s dřevěnou podlahou nebo baletizolem, event s jinou podlahou– lze přizpůsobit dle možností a 
domluvy 

- Dva  dobrovolníci na zvaní náhodných kolemjdoucích - na odpoledne 
- Tři otáčivé židle, nejlépe s opěradlem – na odpoledne 
- Menší stolek – na odpoledne 
- Zpěvomat může probíhat, když je venku příjemné počasí – tj zhruba od pulky března/dubna do září/půlky 

října. 
 

 
 
ZPĚVOMAT - PRŮBĚH DNE  
 
 

První fází je dopolední  práce se skupinou zájemců o zpěv.  Setkáme se v 10h a během zhruba 3 hodin 
proběhne hlasové rozehřání a rozehraní, nejdříve úvodní blok her a cvičení určených ke vzájemnému naladění 
a odbourání ostychu a dále budeme pracovat s několika metodami skupinové improvizace – vyzkoušíme si 
různé hudební a imaginativní techniky. Také se naučíme jednoduché skladby (kánony). Takto dáme dohromady 
náš „pouliční hudební nástroj“. Je potřeba se připravit na to, že na ulici se vzájemně uslyšíme mnohem méně 
než v chráněném prostoru sálu, bude potřeba větší odvahy, pozornosti a hudební pohotovosti. 

Po pauze na oběd se vydáme okolo 15h do rušné části města, nejlépe na pěší zónu nebo náměstí, kde 
není doprava. Tři židle budou stát uprostřed kruhu z účastníků-zpěváků, prostor bude označený cedulemi 
ZPĚVOMAT  a dva dobrovolníci budou zvát kolemjdoucí, aby se mezi nákupy, spěchem, telefonováním atd. na 
chvíli zastavili a nechali se vtáhnout do Zpěvomatu. 

 
Při premiéře projektu v Pardubicích jsem hlavní obavu měla z toho, jestli vůbec budou lidé ochotni na 

tuto hru přistoupit. Bylo pro nás až překvapivé, že jich hodně bylo ochotných se zastavit, sednout a a 
poslouchat – puberťáci, matky s kočárky a dětmi, lidé středního věku, důchodci i s venčenými psy na klíně, 
Romové i „bílí“. Posluchači jsou vždy přivítáni a vytahují si číslo (napřiklad 1 až 7). Ke každému číslu je 
přiřazena určitá „skladba“, na které skupina zpěváků Zpěvomatu dopoledne pracovala .- tedy různé typy 
improvizace, kánony atd – vždy v délce cca 2-4 minut.  

 
Už samotný zážitek z poslechu sedíc uprostřed kruhu zpívajících je silný –bývá popisován například 

„jako ve sprše, uprostřed paprsků vody, jako když mě někdo kolíbá, slyším to ze všech stran, uplně všude 
kolem, na vlnách moře apod. Toto samo o sobě je tedy pro posluchače zpravidla novou zkušenosti, k tomu často 
bývají potěšeni (nebo i dojati) že někdo jen pro ně zpíval,  případně překvapeni, nic takového nezažili. 



 
Na závěr, před rozloučením, se posluchač dozví, že Zpěvomat nevybírá žádné peníze, ale že budeme 

rádi, pokud nám nechá něco co má v kapse nebo tašce a co už nepotřebuje. Na stolku, který stojí poblíž, tak 
v průběhu odpoledne vzniká expozice z předmětů zrcadlících co nám kdo chce dát výměnou za to nehmotné, co 
od nás dostal. V Pardubicích takto vznikla následující mozaika/instalace: jeden vytržený zub moudrosti, několik 
klíčenek, plechovka CocaColy, pytlík bonbónů, kapesní zrcátko, přívěšek na krk sundaný přímo z krku, 
náušnice, sirky, zapalovač, jablko, náramek, čínské jídelní hůlky, žvýkačky, balení žrádla pro kočku ad. Dva 
pánové odběhli a vrátili se s kytkou. 

Na sboru Zpěvomatu je samozřejmě slyšet, že je složený z amatérů, občas něco zaskřípe, neladí, 
rytmicky se rozpadne, než se to zase poskládá do většího souladu. Vnímám to v kontextu tohoto druhu projektu 
jako pozitivum. Dnes a denně se setkávám s lidmi, kteří nezpívají, byť by chtěli, protože mají zábrany a obavy;  
někdo jim řekl že to neumí, ať už rodiče, partner nebo učitel ve škole. K tomu jsme navíc neustále 
konfrontováni s hudbou z médií, profesionálně nahranou a sestřihanou, doladěnou, dokonalou. Bloků bránících 
ve zpěvu je hodně. Proto jsem přesvědčená, že slyšet na veřejnosti zpívat amatéry, které to přes nedokonalost 
evidentně těší a kteří tím dokážou potěšit i někoho dalšího je ozdravující. Stejně tak pro členy tělesa Zpěvomatu 
je, soudě dle reakcí, zajímavé zažít, že i jejich neprofesionální zpěv dokázal vytvořit silnou pozitivní odezvu, 
potěšil, vyvolal potřebu na oplátku taky obdarovat nějakou osobní věcí.  

 
Zpěvomat je  pro mě dalším krokem ve zkoumaní různých podob a funkcí zpěvu. 
 
 
Ridina Ahmedová, www.hlasem.cz , tel 608 202 133 

 
 
 
 
 
 
 
Z OHLASŮ: 
 
Bylo úžasné strávit celý den ve zpěvu, sdílením s milými lidmi, se kterými skrze zpěv jako bychom se znali 

odjakživa, a hlavně vnímat, jak naši posluchači přijímají náš dar zpěvu a jak jim oblažuje jejich den. (Alena) 

 

Jsem z toho našeho pondělního vystoupení ještě pořád naplněná. Takovéto akce by se měly konat 

pravidelně, o tom žádná! Co se týče mé zkušenosti, tak mi to pomohlo zase o krůček vpřed k "osvobození 

mého hlasu" překonáním té zábrany, strachu z vystupování před lidmi. Byla jsem překvapená, že byl takový 

zájem kolemjdoucích, kteří si to očividně také moc užívali. No, co dodat? Prostě úžasný, pozitivní a 

povzbuzující zážitek. (Darina) 

 

Klobouk dolů,akce to byla velkolepá, o ničem jiném tedˇnemluvím. Jen tak dál, je nutno ty zamrzlý a stydlivý 

Čechy probouzet! (Gabriela) 

 

Pořád ještě těžím z pondělního prožitku (…)Zastavivším se to moc líbilo a děkovali za krásný zážitek, až na 

jednu paní,která si nevybrala podle svého gusta a prohlásila něco ve smyslu "zvuků už mám dost",zvedla se 

ze židle a odešla. Podle vlastních pocitů i společných ohlasů jsme si vzájemně "sedli" hned od začátku.A 

bylo jedno, jestli je někdo profesionál nebo amatér, co toho dosud moc nenazpíval.Alespoň já jsem tam šla 

bez předsudků a hodnocení, a myslím, že i ostatní, a prostě 

byla pouze přítomna - a ono to šlo... (Andrea) 

 

Byla to skvělá práce, se zajímavými lidmi, skvělá lektorka Tereza Staňková i kolegové.  

Zkoušení mě moc bavilo a opravdu dobře jsem si zazpívala tolik rozličných písní a improvizací. Myslím, že 

takovéhle pouliční akce je zapotřebí v Praze a v celých Čechách dělat. Lidé jsou tu stále hodně nedůvěřiví a 

vlastně se obávají se sami účastnit, byť jako posluchači. Ale kdo si přisedl, odcházel vždy osvěžen na duchu! 

Jsem pro tradici ve Zpěvomatech. (Jana) 

 

http://www.hlasem.cz/


Při každé vzpomínce na Zpěvomat se mi dostaví zvláštní příjemný pocit, který je směsicí klidu, pohody, 

pochopení a stále rostoucího pocitu radosti nejen z dávání, ale i přijímání . Pořád mám před očima tváře 

posluchačů, které vyjadřují milé překvapení, hezký zážitek, který si někteří chtěli hned zopakovat. Moc 

příjemná byla i jejich slova uznání. Přiznám se, že mi v tu chvíli i trochu narostl hřebínek! Dělalo mi moc 

dobře, že jsem jedním kolečkem toho soukolí. Nikdy mě nenapadlo, že tím málem, co umím, mohu přispět k 

tak báječné věci. (Eva) 

 

Myslím, že pro nás zpěváky to bylo celé úžasné,  ale překvapila mě neochota mnoha lidí  sednout si do toho 

kruhu na židle..  skoro jsem měla pocit, že se bojí, že pak budem chtít  podepsat cosi nebo zaplatit.. Možná si 

taky připadali obklíčení..  prostě jsem cítila nedůvěru.  Tedy od některých náhodných  kolemjdoucích..  Naši 

kamarádi a příbuzní a také ti, co věděli o co jde, ti si to jednoduše užívali...  a pak i někteří z těch cizích, co 

to zkusili, přestali se bát a zůstali u nás třeba hodinu, nechali si zpívat nebo si zpívali s námi.. Asi je jen 

potřeba, aby se lidi nebáli, zvykli si na Zpěvomat, aby se tahle akce stala běžnou součástí života města..   

Ta tradice je výborný nápad. (…) A ještě další postřeh: ti, co měli zájem, často nechtěli  poslouchat, ale 

zpívat..  Dvě starší dámy zpívaly s námi....  A tohle taky naprosto chápu. Zpívání je aktivní činnost a už 

školkové děti se spontánně přidávají.(…) V každém případě za mě:  čím více Zpěvomatů,  tím lépe...  (Týna) 

 

Chci poděkovat za Zpěvomat a za možnost něco takového zažít. Pro mě to byla srkznaskrz příjemná 

zkušenost . Jedna z důležitých věcí, které jsem si díky němu uvědomila, je, že je opravdu na každém jednom z 

nás, jaký budeš náš svět - když to vezmu zeširoka. A že je možné zrealizovat jakýkoli nápad, když si za jeho 

uskutečněním jdeme s čistým srdcem. Že je pak možné cokoli a naopak není potřeba se držet žádných 

"šablon" jako "co se má nebo nemá" apod. Když máme chuť, můžeme si zazpívat klíďo na náměstí a navíc 

ještě třeba pro radost ostatních.  (Lenka) 

 
 
 


