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INFORMAÈNÍ

ZPRAVODAJ
Klub absolventù
Vojenské konzervatoøe - VHŠ
Svazu vojákù v záloze ÈR

»ÕSLO 100
Váāení kolegové, kamarádi.
Dne 6.11.2010 se opìt uskuteènila výroèní schùze našeho klubu. Pro ty
z vás, kteøí se nemohli zúèastnit ze zdravotních, osobních èi jiných dùvodù
v krátkosti se zmíním o prùbìhu jednání. Bylo pøítomno podle prezentace 176
èlenù, omluvilo se buï dopisem e-mailem , SMS èi jiným zpùsobem 54 èlenù.
Z celkového poètu 375 èlenù se tedy neuznalo za vhodné omluvit 145
pasivních èlenù, coā nás dost pøekvapilo.
Výroèní schùze se zúèastnil inspektor vojenské hudební sluāby mjr. Karel
Mišák, velitel a šéfdirigent Ústøední hudby AÈR mjr. Jaroslav Šíp, tajemnice
Ústøedního výboru Svazu vojákù v záloze ing. Miroslava Mrowiecová a velitel
vojenské hudby Olomouc mjr. Mirko Foret. Ve zprávì výboru jsem vyhodnotil
jeho práci s tím, āe jsem podìkoval hlavnì místopøedsedovi Václavu Babkovi za
pøípravu èlánkù, kompletaci pøíspìvkù aā do koneèné úpravy Zpravodajù, které
pak pøedal Milanu Kasanovi ke koneèné grafické úpravì, napsání do poèítaèe
a odeslání firmì k tisku. Rovnìā jsem podìkoval èlenu výboru Bohumilu
Peškovi za nezištné dodávání historiografických èlánkù z oblasti vojenských
hudeb a jejich pøedstavitelù, coā ètete v kaādém èísle Zpravodaje. V neposlední
øadì i hospodáøi klubu Františku Sládkovi, který vādy po revizi finanèního
hospodaøení s financemi klubu, byl vādy hodnocen bez závad. Také dalším
èlenùm výboru : Janu Homanovi, Václavu Linkovi, Vlastovi Bradáèovi, Oldovi
Kocourkovi a Pavlu Olíkovi.
Jinak se výbor zabýval na mìsíèních schùzích došlou korespondencí,
pøíspìvky do Zpravodajù a jinými otázkami spojenými s prací klubu.
Nejzásadnìjším problémem ovšem na øíjnové výborové schùzi bylo rozhodnutí
vìtšiny èlenù výboru abdikovat na funkce, protoāe øada z nás má znaèné
zdravotní i osobní rodinné problémy a tato práce jiā není moāná bez plného
nasazení a patøièného elánu. Pøestoāe ve Zpravodajích i na výroèních schùzích
jsem vyzýval i jmenovitì mladší èleny pøeváānì Praāáky (kromì ing. Pavla
Olíka), nikdo neprojevil zájem nás nahradit a pokraèovat v další èinnosti, aby
nedošlo k zániku klubu. Rovnìā jsem jmenovitì vyzval mladší èleny klubu
i podle let, bydlící v Praze, nikdo se nepøihlásil.
Ještì pøed návrhem usnesení jsem pøedal kniāní dar p. Dobromilu
Keprtovi, který se v prosinci doāívá 90let. Tajemnici a pøedsedovi Svazu vojákù
v záloze jako upomínku na náš klub. Rovnìā publikaci „Dechovka-historie
a souèasnost". Vladimíru Haasovi pošleme knihu jakoāto fin. sponzorovi
a dlouholetému èlenu poštou, protoāe na schùzi z Chomutova nepøijel. Kniāní
dar jsme na výborové schùzi pøedali i našemu èlenu Frant. Trnkovi, který nám
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vādy pomáhal s distribucí Zpravodaje a ingJaroslavu Formanovi.
V diskusi vystoupil inspektor, hudeb a seznámil nás se souèasným stavem
voj. hudeb a zmìn, které se budou týkat jak v hodnostním oznaèení vojenské
hudební sluāby tak restruktualizací funkèního zaøazení pøíslušníku hudeb na
tabulkových poètech.
Dále vystoupila i tajemnice ÚV-SV2 ing.Miroslava Mrowiecová a poāádala
èleny, aby nedopustili zrušení klubu, protoāe pozoruje s jakou radostí se chlapi
setkávají jednou roènì a vzpomínají na doby minulé a rádi se vidí. Vyzývá
èleny, aby nám pomohli k vystøídání a āe by to byla velká škoda zrušit náš
klub. Dále vystoupil šéfdirigent a velitel ÚH mjr.Jaroslav Šíp a seznámil nás
s tìākostmi; které provázejí zrušení ostatních hudeb a maximální vytíāenost
Ústøední hudby, vèetnì problémù se souèasným sídlem hudby na Pohoøelci
a tlakem na jeho pøestìhování.
Dále si vzal slovo náš èlen Václav Hlaváèek, prezident asociace malých
dechových orchestrù a seznámil nás o letošní soutìāi konané v èervnu na
Køiāíkovì fontánì "Hraj kapelo hraj" a pozval nás na podobnou akci v roce
2011 a doporuèil nám propagaci ètvrtletníku "Naše muzika" k získání
pøedplatitelù, kterou vydává jeho agentura Briva.
V diskuzi vystoupil náš èlen Vladimír Brant dlouholetý hudební redaktor
Èeského rozhlasu Praha a pohovoøil o souèasném stavu a propagaci dechové
hudby a relacích vysílaných na Praze 2 a seznámil nás s pøípravou nejvìtší
dechové pøehlídky v praāské Tesla arénì 15.10.2011 s názvem "Zlaté trumpety"
za úèasti Moravanky, Mistøíòanky a Vejvodovy kapely a se støídajícími se
nejznámìjšími interprety. Budou to písnièky našich neznámìjších autorù.
Slovo si vzal i náš èlen Petr Hamrský a poāádal èlenstvo o zachování klubu
a nabídl moānost zkopírování nìkterých natoèených skladeb vojenských hudeb,
které pracnì získal v hudebních redakcích, které se neztratily a jsou
v depozitáøích.
Náš jubilant Dobromil Keprt podìkoval výboru za vìcný dar pøi dovršení
devadesátin.
Rovnìā krátce promluvil k èlenùm kolega Jaroslav Forman, bývalý
soloklarinetista hudby Hradní stráāe a rovnìā āádal èlenstvo o zachování klubu
a vzpomnìl na doby minulé u voj. hudeb.
Na závìr jsem pøeèetl návrh usnesení, kde kromì schválení zprávy
o èinnosti a hospodaøení navrhuji zrušení klubu, protoāe nikdo neprojevuje
zájem v naší èinnosti pokraèovat. Pøed hlasováním si vzal slovo Milan Kasan
a doporuèil, aby ke koneènému rozhodnutí došlo, pokud se nikdo nepøihlásí ve
vydání jubilejního èísla Zpravodaje è.100. Jeho návrh hlasováním byl schválen.
Okamāitì se do diskuse pøihlásil kolega Jirka Jirsa, který ostøe poāádal èleny,
āe pøece nemùāeme dopustit, aby klub zanikl a po ukonèení schùze se mu
pøihlásilo nìkolik, osob vèetnì Mirka Prùāka. Oba dva se pak zúèastnili
výborové schùze 9.11., kde jsme se dohodli na dalším postupu.
Po ukonèení schùze byla volná zábava aā do 16.00, kdy odcházeli poslední
vytrvalci.
P.S. Vytoèilo se 240 piv, nepoèítaje v to jiné alkoholické nápoje.
V Praze 1.12.2010.
Vladimír Mikeš - pøedseda.
*********************************************************************************

Slavnostní koncert Ústøední hudby AÈR se konal dne 5.prosince 2010
u pøíleāitosti 60.výroèí od jejího zaloāení v Dvoøákovì síni Rudolfina v Praze.
Program byl následující:
1.Leoš Janáèek-Taras Bulba 1.èást "Smrt Andrejova"
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2.Zdenìk Fibich-Pøedehra k opeøe "Pád Arkuna", Op.55
3.Giuseppe Tartini-Koncert pro trubku D-dur
4.Camille Saint-Saens-Finále ze Symfonie è.3 c-moll "Varhanní",Op.78
Pøestávka
5.John Williams-Olympijská fanfára "Summon the Heroes"
6.Gustav Holst-Jupiter-zvìstovatel veselí,4.èást z cyklu Planety,Op.32
7.Philip Sparke-Orient Express
8.Jaroslav Šíp-Stvoøení svìta v sedmi obrazech
Koncert dirigovali: velitel hudby-hlavní dirigent mjr.Jaroslav Šíp
zástupce velitele mjr.Radomil Cíleèek
vedoucí dirigent mjr.Patrik Spinek
Instrumentální sólista npor.Jan Pohoøalý - trubka
Je neuvìøitelné jak to uteklo. Ve vzpomínkách se musím neustále vracet
zpìt. Pøed nedávnem jsme si ve Zpravodaji pøipomnìli její vùbec první
vystoupení pøed veøejností, kdy se pøedstavila koncertem v Divadle Ès.armádydnes opìt Vinohradském. Je v tom kus nostalgického snìní o dobì
a dìní. které je nenávratnì pryè. Pøišla nová generace, která nese odkaz
a rozmnoāuje jej. Koncert slavnostní - dùstojný odkazu. Je tady ještì dost
pamìtníkù i úèastníkù všech tìchto událostí. Vzpomnìl jsem na ty āijící, kteøí
také tenkrát u tìch zaèátkù byli a jsou èleny našeho Klubu - zakládající
èlenové Ústøední hudby: Stanislav Janda, František Kryka. Josef Myška, Jiøí
Vít, František Zelenka, Vladimír Drahoš. Jan Homan. Josef Kratochvíl, moje
malièkost...............
Další pøicházeli postupnì. Vzpomínám i na nastudování obou øad
Slovanských tancù Ant.Dvoøáka, které jsme snad poprve v premiéøe uvedli
v podání dech.orchestru jako celek. Spoleènost Ant.Dvoøáka vzpomínala
100.výroèí narození mistra. To vedle ÈF a dalších orchestrù byl vklad Ústøední
hudby Ès.armády. Slovanské tance jsme hráli v místech spojených s āivotem
mistra - zámek v rodišti Nelahozeves, Sychrov i Valdštejnská zahrada, ale i na
jiných místech.
Byli jsme tehdy mladí a zvídaví. Také studium skladeb autorù Smetany,
Janáèka, Fibicha, ale i svìtových autorù Glinky, Èajkovského, Glazunova,
Gliera, Šostakovièe a dalších pøinášela nová poznání. Hrát tyto skladatele také
umoāòovalo rozšíøené obsazení orchestru o další nástrojové skupiny, ale
i osobnost a kvality velitele a kapelníka. Velkým a pøevratným zpùsobem se
staly novì instrumentované skladby pro tento v naší historii velký orchestr
a jeho interpretaèní moānosti. V pozdìjší dobì jsme jako orchestr poøídili
hodnì kvalitních nahrávek jak klasikù tak i soudobých autorù pro Ès.rozhlas
a Supraphon na dlouhohrající desky.
Byli to pokud instrumentace se týká pøedevším Jan Uhlíø, ale hlavnì Jan
Fadrhons, svým novým pojetím Jindøich Praveèek, pozdìji i Karel Mikuláštík,
Hynek Sluka a další, kteøí z nich vycházeli.
Mrzí mne, āe se nepøipomíná úloha Ústøední hudby Ès.armády, kterou
sehrála pøi konání a pøípravì I.celostátní spartakiády v roce 1955. Tehdy a od
té doby naposledy (stejnì jako pøi sokolských sletech) hromadná cvièení na
Strahovì provázela āivá hudba. To byl nesmírnì dùleāitý a zodpovìdný úkol pro
hráèe, ale pøedevším pro škpt.Praveèka, který skladby nacvièil a āivì
s orchestrem doprovázel. Skladby instrumentoval pøeváānì Jan Fadrhons. Tyto
se museli nahrát pøed tím na gramodesky, aby podle nich mohlo být
nacvièováno u jednot. Pamatuji se , āe autoøi hudby a cvièení chodili k nám
do zkoušek, kde se pøed natáèením skladby dolaïovaly podle jejich pøipomínek.
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Obdivovali jsme Jindøicha Praveèka jak dokázal na pøipomínky pohotovì
reagovat a jistotou sobì vlastní je realizoval. Byly to rytmické a hlavnì tempové
zmìny v kaādé skladbì. To v nás všech vyvolávalo obdiv k jeho osobì
a schopnostem.
Ústøední hudba ve studiu nad Branou borcù navštívil tehdejší president
republiky Antonín Zápotocký a setrval tam s námi pøi produkci.
ivot šel dál. První zahranièní zájezd Ústøední hudby Ès.armády byl do
tehdejší NDR v roce 1956, kde v dalších letech jsme byli pak stálými hosty.
Pak v roce 1959 Svìtová výstava Brusel - hudba ocenìna Zlatou medailí,
Egypt, Polsko, 1960 Sovìtský svaz (Kijev, Charkov, Sokolovo, Moskva), 1967
Svìtový výstava Montreal, Anglie (Londýn-slavná Royal Albert Haal, Sheffild,
Bratford), festivaly vojenských hudeb Lorient, Caanes-Francie, Švýcarsko-Zürich,
Bern.Tìch záāitkù s cestování je jistì hodnì. Rád vzpomínám i na kaādoroèní
týdenní zájezdy do všech krajù po celé Èeskoslovenské republice. To je také
kus historie, kterou nelze opominout. ivot šel dál, nastala generaèní výmìna.
Pøišli noví kolegové na naše místa do všech nástrojových skupin.
Ústøední hudba āije i pøes rùzné pøekáāky, které pøináší doba a āivot. Dík
za vše - dobrou muziku a její interpretaci. Èlovìk pøichází vādy z koncertu
Ústøední hudby AÈR potìšen a dobøe naladìn. Tradice se dále rozvíjí.
Dík kolegové!
Václav Babka.
********************************************************************************

Milan Hodík
1933 -2010
Po pùlnoci 16. záøí 2010 zemøel po vleklých zdravotních potíāích ve vìku
77 let Milan Hodík, novinový, èasopisecký a kniāní grafik. V roce 1970 vydal
Pamìti komorníka císaøe Františka Josefa I., které sám okomentoval. Jako
znalec historie vojenské hudby napsal nìkolik zasvìcených statí a jeho práce
se objevily ve sbornících a zaznìly i na rozhlasových vlnách. Stal se
spoluautorem publikací, které se vìtšinou setkaly s velmi pøíznivou odezvou
i z odborných kruhù: dvoudílná Encyklopedie pro milovníky Švejka (1998,
1999), Vojenská kuchaøka (2004), Švejk – fikce a fakta (2006), Vojenské fanfáry
nad Vltavou (2008), Jak císaø pán nechodil pìšky (2009), Signály, aneb Ještì
se troubí a bubnuje (2010).
V poslední dobì jsme spoleènì zaèali pøipravovat knihu pracovnì nazvanou
CASTALDO. Na pozadí dodnes u nás i ve svìtì hraného pochodu jsme chtìli
pøedstavit nejen plukovníka, kterému byla skladba vìnována, ale také jejího
autora, vojenského kapelníka Rudolfa Nováèka i vojenskou Prahu v dobì
Castaldova pùsobení, tedy v letech 1883–1893.
Jako ukázku vādy peèlivé práce Milana Hodíka pøedkládám jeho kapitolu
o Ludwigu Castaldovi z knihy, bohuāel, nedokonèené.
Pavel Landa
V titulní roli
Asi
11
kilometrù
severozápadnì
od
dolnorakouského
Melku
s nepøehlédnutelným benediktinským klášterem vybudovaným na skalnatém
ostrohu nad Dunajem, právem vydávaným za barokní perlu Rakouska, leāí
v zalesnìné krajinì obec Leiben, kde se podle záznamu ve vojenské evidenci
narodil ten, jemuā vdìèíme za titul naší práce. Pro získání podrobnìjších
informací ze záznamu v matrice je ale nutno navštívit farní úøad v sousedním
Ebersdorfu.
V knize narozených (Geburts-Buch) se lze doèíst, āe 20. záøí 1839 v pìt
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hodin odpoledne se v Leibenu è. 1, na zámku, narodil chlapec manāelského
a katolického pùvodu, kterého 24. záøí 1839 faráø Severin Lukas pokøtil jmény
Ludwig Joseph Carl. Otcem byl Joseph Castaldo (v matrice zapsán jako
Kastaldo), obroèní c. k. panství Leiben, a matkou Maria, jejíā otec byl Jos.
Tapp šlechtic von Tappenburg, c. k. podplukovník v penzi, a matka Maria
rozená šlechtièna von Vogou z Lublanì.1 Kmotrem byl Josef Schmied, c. k.
správce v Leibenu, jako zástupce Franze svob. pána von Sommaruga, c. k.
dvorního rady u nejvyššího soudu a referenta státní rady.2 Novorozenci
pomáhala na svìt zkoušená porodní bába Josefa Ortlerová, vdaná, obyvatelka
nedalekého Emmersdorfu na bøehu Dunaje.
O dìtství Ludwiga Castalda není nic známo. Totiā nám, abychom byli
pøesní. Byl to sice chlapec z úøednické, tedy takzvané lepší rodiny, ale nezdá
se, āe by vyrùstal obklopen péèí poèetného sluāebnictva. Školní docházku
završil dvìma roèníky vyšší reálky v Linci. Buï on sám, nebo jeho rodina
rozhodla o vojenské dráze, takāe byl 26. záøí 1855 odveden k zákopnickému
sboru a 26. prosince téhoā roku byl pøeloāen jako pìšák k c. k. øadovému
pìšímu pluku è. 14, jehoā doplòovací okres byl v Linci a tou dobou byl
posádkou ve Vídni. U tohoto pluku slouāili jako dùstojníci jeho pøíbuzní:
dìdeèek, tedy otec jeho matky Joseph Tapp von Tappenburg tu byl od roku
1825, a od roku 1833 byl velitelem 1., od roku 1851 v hodnosti podplukovníka
2. zemìbraneckého praporu pluku. Slouāili tu také bratøi jeho matky Eduard
a Leonhard, od roku 1845 do roku 1851 také syn jeho kmotra Leopold baron
Sommaruga.
Ludwig Castaldo nastoupil v roce 1856 do plukovní kadetní školy, kde byl
v roce 1857 povýšen na svobodníka a za dva mìsíce nato na desátníka. Školu
ukonèil s dobrým prospìchem 31.èervna 1858 a byl jmenován kadetem.
Køest ohnìm si odbyl uā jako poruèík v italském taāení zaèátkem kvìtna
1859 pøi palbì nepøátelského dìlostøelectva. Pak prodìlal 1. èervna bitvu
u Novary, 4. èervna další bitvu u Magenty a 5. èervna boje
u Ponte–Vecchio–di–Magenta. V bitvì u Novary utrpìl zranìní s trvalými
následky jeho pozdìjší velitel v pìším pluku è. 28 Johann Holzbach,3 který
u 14. pìšího pluku slouāil jako nadporuèík 2. tøídy od roku 1850 do roku
1869, kdy odešel jako setník 1.tøídy k pìšímu pluku è. 11. Za povšimnutí
stojí, jak Castaldo o osm let staršího Holzbacha jaksi následoval: v bitvì u
Solferina 24. èervna 1859 byl tìāce zranìn na levém stehnì kulkou z pušky.
Pøi reorganizaci pìchoty byl 3. prapor 14. pìšího pluku pøeøazen 1. února
1860 jako 4. prapor pìšího pluku è. 4 a Castaldo se tak dostal k prestiāním
vídeòským Deutschmeistrùm do posádky praporu ubytovaného v kasárnách na
hradì v Bratislavì. Pak prošel posádkami pluku ve Velkém Varadínì (dnes
Oradea) a Peš[ v roce 1863. Tam byl povìøen velením zákopnického oddílu 3.
a 4. praporu a po roce povýšen na nadporuèíka. Zaèátkem kvìtna 1866 byl
ustanoven velitelem etapy a povìøen øízením transportù v Mürzzuschlag, 17.
kvìtna povýšil na setníka 2. tøídy a stal se velitelem setniny.
Váleèné taāení proti Prusku v roce 1866 proāil Castaldo bez úhony,
plukovní dìjiny ho sice nejmenují pøi líèení mimoøádnì obìtavých èinù, v jeho
1
2

3

Wurzbach, 33. Theil, Wien 1881, s. 64: Stammtafel der Familie Tapp von Tappenburg.
Wurzbach, 35. Theil, Wien 1877, s. 176 –286: Stammtafel der Freiherren von Sommaruga, s. 282.

V důsledku tohoto zranění byl Holzbach zproštěn povinnosti zdravit šavlí, což na dotaz zvědavých čtenářů oznámil 11. srpna
1888 deník Prager Tablatt.
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hodnocení v kvalifikaèním záznamu ale je v pøíslušné rubrice uvedeno, āe se
pøed nepøítelem choval velmi stateènì. Byla to jednak obrana dìlostøelecké
zálohy 2. armádního sboru, dìlostøelecký souboj 30. èervna u Kuksu a 3.
èervence bitva u Hradce Králové.
Po válce Castaldo vystøídal s 4. pìším plukem rùzné posádky. V roce 1869
byl ve Štýrském Hradci povìøen velením pøípravné školy oddílu dobrovolníkù
a 24. prosince 1870 se po sloāení kauce ve výši 12 000 zl. oāenil s Karolinou
Geringerovou a 14. srpna 1871 se stal otcem dcery Karoliny. V roce 1873
povýšil na setníka 1. tøídy a stal se velitelem praporu. O rok pozdìji absolvoval
ve Vídni roèní ekvitaèní školu pro pìchotu s dobrým prospìchem a v letech
1878 – 1879 prodìlal kurs štábních dùstojníkù opìt s prospìchem dobrým.
Vzhledem ke zranìní v bitvì u Solferina byl superarbitraèním nálezem
shledán neschopným sluāby u jednotky, ale reskriptem Øíšského ministerstva
války ze dne 12.dubna 1879 byl výjimeènì ve sluābì ponechán, s tím, āe je
mu zachován nárok na pøíplatek za zranìní po odchodu na odpoèinek.
V roce 1880 mu byl udìlen Vojenský zásluāný køíā a byl povýšen na
majora se souèasným pøeloāením k 73. pìšímu pluku, tou dobou posádkou
v Terezínì. U tohoto pluku, doplòovaného z Chebu, byl velitelem 5. praporu, se
kterým byl v rámci reorganizace pìchoty pøeloāen k 31.prosinci 1882 k novì
vytváøenému pìšímu pluku è. 88, jemuā byl urèen jako doplòovací okres
Beroun a jako posádka Praha, Ferdinandova kasárna v Karlínì.
Tøebaāe èinnost zahájil pluk oficiálnì dnem 1. ledna 1883, objevily se 5.
prapory pìších plukù è. 28, 35 a 73 zformované do pluku è. 88 uā pøi
inspekèní pøehlídce pøed velícím generálem baronem Philippoviæem na cvièišti
Belveder 16. záøí 1882.
Castaldo byl v novém pluku velitelem 4. praporu a jeho první praāské
bydlištì mìlo adresu Praha I., Dlouhá tøída è. 10. Dnem 1. kvìtna 1887 byl
souèasnì s povýšením do hodnosti podplukovníka pøeloāen k pìšímu pluku è.
28, jehoā velitelem byl uā zmiòovaný plukovník Johann Holzbach. Castaldo tu
byl velitelem 2. praporu, a na plukovníka byl povýšen k 1. listopadu 1889
a od 13. dubna 1890 byl povìøen prozatímním velením pluku. Poté co byl
Holzbach jmenován velitelem 65. pìší brigády v Komárnì (o rok pozdìji
povýšen na generálmajora), byl Castaldo 8. èervna jmenován velitelem pluku
„Praāských dìtí“. To uā bydlel v Praze III., Karmelitská ulice è. 151. Byla to do
Bruských kasáren hezká procházka tehdy ještì útulnou Malou stranou.
Castaldo se musel právem cítit nemile dotèen, āe se pluku záhy dostalo
veøejné pozornosti: 24. záøí 1890 totiā oznámily praāské deníky, āe kapelník
plukovní hudby Rudolf Nováèek zmizel z Prahy za okolností, které hranièily se
skandálem. Této aféøe jakoā i panu kapelníkovi osobnì se budeme obšírnì
vìnovat pozdìji.
Rok 1891 probìhl pro 28. pìší pluk klidnì. V èervnu odešel na pravidelný
pobyt do výcvikového prostoru Mnichovice – Ondøejov a v srpnu odjel vlakem
do Tábora a pak pokraèoval pìšky do Lesní ètvrti (Waldviertel) na císaøské
manévry u Švarzenavy (Schwarzenau), kde se na zaèátku záøí cviènì utkaly
jednotky 2. a 8. sboru.
Praha – zejména její èeská èást – nadšenì proāívala Jubilejní výstavu
(zahájena 16. kvìtna 1891) a plukovní hudba 28. pluku
na výstavišti
1

Majitelem domu byl MUDr. Hermann Haas, primář nemocnice Milosrdných bratří a docent speciální patologie a
terapie na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po jeho smrti v roce 1888 (zemřel na skvrnitý tyfus) byl dům v majetku
rodiny.V domě bydlela např. vdova po ministru obchodu Karlu Korbovi z Weidenheimu, dále pak učitelka hry klavírní Ludvika
Wagnerová a majitel fiakrů František Kleček, který tu měl ustájeny i své koně; Castaldo býval jeho stálým zákazníkem.

7 / 100

pravidelnì koncertovala stejnì jako ostatní vojenské hudby praāské posádky.
Do zvýšené èinnosti praāské vojsko pøivedl 26. záøí pøíjezd císaøe Františka
Josefa. Mezi osobnostmi, jimā se – podle zprávy, kterou uvedl Prager Tagblatt –
dostalo štìstí pozdravit panovníka uā na peronu Státního nádraāí byl
i Castaldo, jehoā pluk byl povìøen dodáním èestné setniny s praporcem
a hudbou. Nastoupila v pùl sedmé ráno vpravo od dvorního salonu a kdyā
dvorní vlak (salonní vùz a 5 vagonù) vjel do nádraāní haly, setnina vzdala
poctu, hudba intonovala hymnu a císaø v generálské uniformì lehce seskoèil
a pruāným krokem šel pozdravit vítající panstvo. Pak pøijal hlášení velitele
setniny setníka Carla Hubera a za zvukù hymny kráèel pøed èestnou setninou.
Poté odjel ve dvorním koèáøe na hrad.
V útlé kníāeèce, urèené muāstvu a pøíznivcùm, nazvané Dvì stì let c. a k.
pìš. pluku Humberta I., krále italského, a vydané v Praze v roce 1898, je
u roku 1892 uvedeno, āe dne 17. ledna ráèilo Jeho c. a k. apoštolské
Velièenstvo naøíditi pøeloāení Jeho c. a k. Výsosti pana majora arcivévody
Otty od 4. pluku dragounù k našemu pluku.
Pøed arcivévodovým pøíjezdem byla Bruská kasárna zvenku i uvnitø
slavnostnì vyzdobena a 1. února pøijelo do Prahy 8 vagonù s nábytkem pro
apartmá na Hradèanech, týmā vlakem byly do Prahy pøivezeni i jeho jezdecké
konì. Arcivévoda Otto a jeho cho[ Maria Josepha pøijeli do Prahy 4. února ve
2.56 odpoledne vídeòským rychlíkem.
Otto, který mìl hodnost majora, byl u pluku zaøazen jako velitel 3.
praporu. Práva a hlavnì povinnosti velitele praporu stanovil velice pøesnì III.
díl Sluāebního øádu. Jenomāe Otto byl kromì vojenské hodnosti také
arcivévodou a navíc mìl hodnì blízko k císaøi. Byl to jeho synovec a podle
zasvìcených informací byl – na rozdíl od svého bratra Františka Ferdinanda –
u císaøe v oblibì, pøesto, āe jeho chování bylo znaènì nekonvenèní. Byl totiā
lidovì øeèeno dost velký flamendr.
Mùāeme se domnívat, āe dùstojník s takovou povìstí musel jeho
nadøízenému plukovníku Castaldovi pùsobit starosti. Informace o rozpustilém
arcivévodovi se ke sluchu Jeho Velièenstva dostávaly, jak Otto sám pøipouštìl,
zejména prostøednictvím dam z praāského c. a k. Tereziánského ústavu
šlechtièen na Hradèanech, kde byla abatyší jeho o pìt let mladší sestra Její
Výsost nejjasnìjší paní Markéta ofie, císaøská princezna a arcivévodkynì
Rakouská, královská princezna Uherská a Èeská, obklopená dámami
z pøedních aristokratických kruhù mocnáøství.
Jádro moāného problému bylo v tom, āe mohla padnout i otázka, coāe je
Castaldo za velitele, kdyā nedokáāe zkrotit arcivévodu, který mu byl svìøen
k výcviku. Pøitom Castaldo vìdìl, āe moc pøísný na arcivévodu být nemùāe,
jelikoā to byl nomenklaturní kádr, predestinovaný pro vysoké armádní funkce.
Pøípadné ceremoniální potíāe øešil odstavec 371 v I. díle Sluāebního øádu,
který stanovil, āe arcivévodùm, kteøí aktivnì slouāí v postavení niāším neā je
velitel divize, náleāí ve sluābì pocta jen podle jejich hodnosti (v daném pøípadì
tedy jako majorovi), a pokud jsou ve spoleènosti nadøízeného, prokazuje se
pocta jen nadøízenému.
Nedlouhá sluāba arcivévody u 28. pìšího pluku naštìstí zjevnì probìhla
k oboustranné spokojenosti.
Pøi hodnoceních v letech 1890 – 1892 byl u Castalda konstatován pevný
a samostatný charakter, dobré schopnosti s rychlým a správným chápáním,
dobrým vojenským rozhledem a praktickým smyslem.
Další rubriky kvalifikaèního záznamu uvedly, āe pøi cvièeních vede vādy
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pluk uspokojivì a prokazuje pøi tom rychlou orientaci pøi vydávání dispozic.
Dává si záleāet na instruování svého dùstojnického sboru a má osobní vliv na
výcvik pluku s pøíznivým výsledkem v kaādém ohledu, zvláštì pøi støelbách.
Stav pluku je v kaādém smìru uspokojivý. Je velmi horlivý a snaāivý
z vlastního popudu a zájmu pro sluābu s nejlepším výsledkem.
Vùèi nadøízeným je velmi poslušný, uctivý a otevøený, ke stejnì
postaveným je velmi pøátelský. K podøízeným je nároèný, blahosklonný
a starostlivý, poāívá jejich dùvìru a pøíznivì pùsobí na jejich ducha.
Jeden z jeho podøízených, pozdìjší brigádní generál èeskoslovenské armády
Karel Wagner v 1. dílu své knihy Tøicetšest let v cizích sluābách (Praha 1938)
vzpomíná na Castaldovu velitelskou nároènost:
Blíāí se podzim 1892 a s ním moje pravdìpodobné povýšení na
nadporuèíka. Jednoho dne byl nám dùstojníkùm publikován dùvìrný
rozkaz, v nìmā plukovní velitelství zakazovalo, aby dùstojníci mluvili mezi
sebou èesky. Nedlouho po vydání rozkazu jdu v Brusce chodbou kolem
plukovní kanceláøe; mnì naproti pøichází záloāní poruèík v plné parádì,
který se chtìl v kanceláøi odhlásit. Znal jsem ho dobøe a vìdìl jsem, āe
neumí nìmecky víc, neā „Zum Dienstgebrauche genügend“, t. j. vùbec nic.
Poruèík mne zdraví a oslovuje, ovšem èesky, a já samozøejmì èesky
odpovídám. V tom okamāiku jde právì kolem nás velitel pluku, plk.
Castaldo. Oba zdravíme, on dìkuje a vstupuje do kanceláøe.
Druhého dne dává mnì mùj setník Brinnof sluāební list velitele pluku,
v nìmā se nakazuje, abych byl pøedveden k plukovnímu raportu. „Prosím
tì, èlovìèe, co jsi to zas vyvedl,“ táāe se mne Brinnof. Já jen krèím
rameny: „Nemám ani zdání,“ odpovídám s dobrým svìdomím, nebo9 na
rozmluvu se zál. dùstojníkem jsem si jiā nevzpomnìl. V 1 hod. stojíme,
hejtman a já, na levém køídle pluk. raportu. Castaldo pøistupuje ke mnì
a já se hlásím.
„Pane poruèíku, znáte rozkaz, kde jsem zakázal, aby dùstojníci
nemluvili mezi sebou èesky?“ táāe se plukovník. „Ano, pane plukovníku,“
odpovídám. „Dìkuji, ostatní uslyšíte pozdìji,“ uklonil se a já byl propuštìn.
Nuāe, uslyšel jsem za 6 nedìl. Kdyā pøišlo koncem øíjna moje povýšení
na nadporuèíka, byl jsem zároveò pøeloāen do Halièe k 9. pìšímu pluku.
Tento pluk, doplòující se z Karpat, byl jakýmsi vyhnaneckým a trestním
oddílem pro všechny dùstojníky èeské národnosti, kteøí – správnì øeèeno –
nebyli politicky zcela bez vady. A velitelem pluku, jak to u takových
trestaneckých formací bývá, byl v celé rak.-uher. øíši proslulý a obávaný
plk. Grivièiè, „Grivo der Grausame“, jak byl všeobecnì nazýván.
„S Bohem, Praho, a na shledanou snad nìkdy, aā budu dán do
výsluāby,“ pomyslel jsem si v duchu, kdyā jsem pøeèetl osobní vìstník.
Nezlobil jsem se však pøes to na nikoho, ani na Rakousko, ani na armádu,
ani na Castalda, naopak. Byl jsem mlád, poznal jsem jiā Bosnu a tìšil
jsem se, āe poznám opìt jiné lidi a jiné kraje.
V kvalifikaèních záznamech Castalda bývá poznamenáno, āe āije pøedevším
ve spoleènosti dùstojníkù. Takāe zøejmì nebyl v praāském prostøedí pøíliš
veøejnì angaāován a asi proto se jeho jméno neobjevuje v informacích
o rodinných záleāitostech, na rozdíl od pøedchozích velitelù 28. pìšího pluku.
Tøeba o sòatku Castaldovy dcery v srpnu 1892 nebylo v praāských denících
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ani slovo. Nepodaøilo se nám zjistit proè; moāné je, āe se sleèna dcera vdávala
mimo Prahu, nebo āe si to rodina nepøála zveøejnit.
V dalším āivotì Castalda se neobjevilo nic mimoøádného a zmiòován bývá
vlastnì jen v souvislosti s akcemi praāské posádky.

Naši jubilanti
90 let se dožívá
85 let
80 let
75 let

70 let

Antonín EIS
ing.Čestmír Šteffek
Jiří Pokorný
Karel Tesař
Josef Čech
Petr Machovec
Karel Málek
Josef Stárek
Václav Vorlíček
Josef Honys
Josef Šťastný
Jaroslav Brož
Jiří Štěpánek

23.3 .
16.2
8.1.
25.1
2.2.
5.1.
18.1.
24.1.
30.1.
22.2
1.2 .
21.2.
3.3.

Jan Novák
Oldřich Kocourek
Jan Čapoun

28.4
19.3.
6.4.

Josef Kořínek
Josef Fíla
Jaroslav Spáčil
Jaromír Vejvoda

5.3.
31.3.
23.3
9.4.

Milan Hanus
Jiří Vondrovic
Milan Kasan

31.3.
25.3.
6.4.

BLAHOPŘEJEME!
Výbor našeho Klubu pøeje v roce 2011 všechno nejlepší, hlavnì
hodnì zdraví, āivotního elánu, osobní pohody a spokojenosti všìm
kolegùm a kamarádùm naší muzikantské rodiny.
****************************************************************************
Náš klubový Zpravodaj è.100, které je uvedeno v záhlaví, má tímto své
jubileum, kdyā první vyšel v roce 1979. Byl jsem u toho prakticky od roku
1081, kdy jsem nastoupil do funkce Ústøedního archiváøe vojenských hudeb
ÈSSR. Mùj náèelník mjr.Jiøí Maršálek mne ihned zapojil do èinnosti Klubu,
jehoā byl místopøedsedou. Tak jsme zpoèátku s kolegou Jaroslavem Dejmkem
pomáhali Zpravodaj odesílat èlenùm. Psal jsem adresy èlenù (200 èlenù) a
posílali jsme to prostøednictvím Ústøední hudby. Pøedsedou klubu byl tehdy
Karel Lachout. Pozdìji došlo na jiné úkoly. V roce 1985 jsem se stal èlenem
výboru-tajemníkem. To sebou pøinášelo hlavnì starost a péèi o "fungování"
Zpravodaje. Úloha byla snazší o to, āe bylo pochopení velitele ÚH ÈSLA
plk.Miroslava Holého a od roku 1987 plk.Karla Bìlohoubka. Zpravodaj se psal
strojem, coā jsme z poèátku konali s Jaroslavem Dejmkem, který pùsobil zde
jako notograf-velmi cenìný a známý v muzikantské veøejnosti. Bylo však
potøeba sehnat nìkoho, kdo by kvalifikovanìji texty opisoval a vyøešit øadu
problémù s tím spojených vèetnì tisku. Rozsah byl omezen s ohledem moānosti
xeroxování. Museli jsme hledat jiné moānosti a obrátili jsme se na Vojenskou
konzervatoø v Roudnici nad Labem. Velmi nám pomohl a i další léta nezištnì
pomáhal ppkl.Jaroslav Peterský i svým vlivem. Pochopení a pomoc jsme nalezli
i u velitelù Voj.konzervatoøe plk.Jaroslava Zemana, plk.Jiøího Køena, plk.Milana
Korša a plk.Rostislava Domoráka, který se posléze stal i èlenem našeho Klubu.

10 / 100

Jaroslav Peterský nás kontaktoval se svým kolegou - uèitelem pplk.Milanem
Kasanem, který vedle vyuèování a i jiných povinností z funkce "Vedoucího
školské skupiny", nám poskytl od èísla 56 neocenitelné a obìtavé sluāby. Ujal
se ve volném èase opisování textù a po úpravì je vytiskl na školní kopírce. Pro
yýbor vznikla zcela nová situace. Zmizela tím øada problémù, nastala urèitá
jistota bez improvizace. Bylo tøeba m.j. pomáhat Milanovi Kasanovi
s korekturou textù. V tomto mi velice pomáhal Jan Homan - místopøedseda
našeho Klubu. Takāe od èísla 56 jsme spolu jezdili po jeho napsání do
Roudnice nad Labem a s pomocí Milana Kasana jsme u nìj v bytì dìlali
korektury textù a výbìr pøíspìvkù. Úprava byla však i na úkor snahy získat
maximální prostor pro zveøejnìní tak. aby se tam co nejvíce vešlo. Další zájem
byl o vyuāití papíru bez pouāití obálek (dnes stojí 50hal - velká 1Kè). Rovnìā
svoji rolo hrála gramáā. S tím souvisela i výše poštovného, která není a nebyla
v tak velkém poètu zanedbatelná. Teprve nové poštovní sazby nám umoānily
i rozšíøení poètu stran, jak jste mohli sami poznat. S pomocí a ochotou jsme
se setkávali v ten èas i u dalších pracovníkù Voj.konzervatoøe.
Po korektuøe byl Zpravodaj pøipraven k tisku. Mìnila se i èlenská
základna. Pøicházeli noví èlenové, úmrtí a celá øada zmìn - adresy, stìhování,
zrušení èlenství a pod. I to byla naše starost, aby databáze adres byla
aktuální. I tady se ukázala pomoc a ochota Milana Kasana k øešení tìchto
problémù úèinná. Po napsání Zpravodaje ve formátu A4 zmenšit na A5 a spojit
dva listy dohromady a tisknout po obou stranách. Celkem 2400 stran. Dále
tisk adresních lístkù, které kaādým vydáním doznávaly zmìny.
Pak následoval pro mne úkol dát dohromady skupinu lidí (5-7), kteøí by
obìtovali celý den a jeli vytištìný Zpravodaj do Roudnice kompletovat a dávat
jej do koneèné podoby. Sloāit, zalepit, opatøit razítkem a pøedat pracovnici
spisovny. Poštu obstarával náš pokladník František Sládek, který jej odesílal
také našim èlenùm do zahranièí. V tuzemsku jsme vyuāívali moāností školy, za
coā patøí náš dík. Tedy suma-sumarum :
50x korektura v Roudnici (Babka, Homan, Kasan)
50x dát dohromady tým lidí ochotných obìtovat èas v zájmu Klubu
Vedle èlenù výboru jsem získával další telefonicky. Mnohdy to bylo dost
obtíāné, aby byli obìtaví i ochotní na celý den jet do Roudnice jako: Fr.Trnka,
Ant.Tichý, Th.Osvald, Fr.Tkadlec, Jar.Hodyc, Jiøí Pokorný, Jar.Dejmek,
Boh.Novotný, Vl.Bednáø, B.Šanc, Ant.Cingl, ale v krajní nouzi v létì i neèlenové
Klubu a samozøejmì èlenové výboru. Vādy Homan, Babka, Sládek, Bradáè,
Kocourek, Mikeš atd. Místo, kde se tak dìlo byla díky pochopení Jaroslava
Peterského jeho kanceláø a uèebna, kterou nám vādy umoānil pouāít pro
kompletaci. Jemu patøí vøelý dík!
Toto vše zaniklo u èísla Zpravodaje è.94, kdy zanikla Vojenská
konzervatoø. Od té doby je Zpravodaj tištìn u firmy v Praze, kterou obstaral
náš pøedseda Vladimír Mikeš. Jinak vše zùstává stejné. Pøíspìvky, které získám
posílám Milanovi Kasanovi, který je pøepíše a edituje na poèítaèi. Udìlána pak
v Roudnici korektura (Babka,Homan, Kasan) a po úpravì zasláno do praāské
firmy k tisku. Hotový Zpravodaj vyzvedne náš pøedseda Vladimír Mikeš
a sjedná èas, kdy se sejdeme ve schùzovní místnosti a pøipravíme jej
k odeslání. Postup je prakticky stejný. Zmìna je v tom, āe dostaneme výtisky
kompletované. Ale i tak 5-6 lidí má co dìlat.
Je to poslední výtisk è.100, který se vám dostává péèí tohoto výboru do
rukou. Snaāil jsem se s pomocí výboru po celou dobu, aby informace byly
aktuální, tak jak moānosti dovolovaly.
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Zvláštì musím touto cestou alespoò podìkovat za pøíspìvky kolegovi
Bohumilu Peškovi, který nezištnì dával k dispozici výsledky svého bádání
v archivech. Byli bìhem let i další pøispìvatelé - Jiøí Vilím, Jaroslav Maren,
Ant.Tichý, Zdenìk Gregor, Ant.Bluma, Jan Zíma, Jiøí Vít, Jiøí Køen, Jan
Homan, Jaroslav Zeman, Karel Bìlohoubek, Jindøich Brejšek, Jaromír Vejvoda,
Jan Hlaváèek.............Dìkuji jim i všem ostatním nejmenovaným, kteøí aktivnì
pøispìli ke zdaru a dali svùj volný èas ve prospìch Klubu.
Pøedáváme štafetový kolík dalším, kteøí ujmou tohoto úkolu. Jaká to bude
forma? Elektronická? Na to asi nejsme ještì všichni pøipraveni.
Václav Babka.
***************************************************************************
Jubilejní èíslo Zpravodaje a pøání.
Zakladatel našeho Klubu A-VHŠ a jeho dlouholetý pøedseda Karel Lachout
(+1995) uvedl ve svém posledním zápise do klubové kroniky na str.197 mimo
jiné tyto vìty: "Dìkuji všem kamarádùm za hezké chvilky spoleèných schùzek,
za pochopení pro spoleènou vìc bývalým i souèasným vojenským hudebníkùm
za klubovní soudrānost a elán pro další pokraèování jiā 25-leté èinnosti našeho
klubu A VHŠ VN. Pøedsedovi nového výboru i jeho èlenùm pøeji, aby "drāeli"
pokud jim budou síly staèit! 28.11.1992.
Krátce po tomto zápise jsem se stal pøedsedou Klubu A VHŠ VN a spoleènì
se svými nejbliāšími spolupracovníky - Miroslavem Holým, Václavem Babkou,
Františkem Sládkem, Antonínem Blumou-HIVH, Oldøichem Kocourkem,
Františkem Zelenkou a Vlastimilem Bradáèem jako revizorem úètu jsme si
slíbili, āe to "podrāíme". Období našeho našeho nástupu do funkcí nebylo nijak
lehké. Organizace mìla celkem 195 èlenù a také novì jsme museli být nìkde
registrováni. Náš Klub pøešel do Svazu vojákù v záloze jako jeden z jeho
základních organizací. Zajistili jsme pravidelnost v èinnosti výboru organizace,
novì zaloāili evidenci èlenské základny vèetnì rodných èísel a adres, zaloāili
správné knihování finanèních dokladù, bankovní konto vèetnì podpisových práv
jak u finanèního úøadu tak i v Èeské spoøitelnì. Zavázali jsme se èlenské
základnì, āe kaādoroènì vydáme alespoò 3 èísla Zpravodaje a 1x za rok
svoláme v podzimním období setkání celé èlenské základny. Tyto úkoly byly
bezezbytku splnìny. Velký dík za vydávání Zpravodaje, jeho korekturu a obsah
patøí Václavu Babkovi.
Po osobním jednání s tajemníkem SVZ-ÈR PhDr.Miroslavem Odloāilem jsem
získal souhlas k realizaci vlastního návrhu, výroby a vydání originálního
odznaku našeho Klubu absolventù VHŠ a Vojenské konzervatoøe a jeho
finanèní úhradu. Odznak byl vydán v poètu 500 kusù a jeho nositeli jsou
pouze registrovaní èlenové našeho Klubu. Pøi vstupu do 3.tisíciletí- k 1.lednu
2001 mìla naše organizace 351 èlenù.
Na lednové výborové schùzi 9.1.2001 jsem poāádal o uvolnìní z funkce
pøedsedy s tím, āe budu nadále peèovat o klubovní kroniku a její prùbìāné
doplòování. Výbor mé āádosti vyhovìl a výkonem pøedsednické funkce povìøil
Vladimíra Mikeše, který byl listopadovou èlenskou schùzí 24.11.2OO1
právoplatnì zvolen. Souèasnì bylo schváleno nové sloāení výboru, který výteènì
pracuje a vydává své "jubilejní" sté èíslo informaèního Zpravodaje.
Dnes, u pøíleāitosti tohoto vydání, ve svých 82.letech āivota jsem hrdý na
své èlenství v Klubu A VHŠ VK jehoā jsem èlenem od roku 1974. Zde jsem se
osobnì setkal a seznámil se zakladateli naší muzikantské organizace, s pány :
Lachoutem, Štìpánkem, Grygarem, Bartošem, Sobotkou, Sychrou, Šindeláøem
a āijícím Josefem Hoøèicem, který 30.11. oslavil své 91 narozeniny.
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Osobnì jsem pøesvìdèen o tom, āe pøání Karla Lachouta, prvního pøedsedy
Klubu A VHŠ, jsem "dodrāel".
A závìrem mi dovolte popøát hodnì zdraví všem èlenùm našeho Klubu.
Pøeji všem, aby i nadále pravidelnì vycházel náš Zpravodaj, alespoò v rozsahu
tohoto "stého" jubilejního èísla. A tìm mladším - budoucím funkcionáøùm naší
muzikantské rodiny pøeji hodnì úspìchù v jejich èinnosti. A vydrāte alespoò do
èísla "111", budoucího Zpravodaje. A vùbec originální by bylo aā do roku 2023,
roku 100. výroèí zaloāení Vojenské hudební školy.
Jak hluboká je propast mezi pøáním a skuteèností!!!
Jiøí Vít pøedseda Klubu VHŠ_VN 1991-2001.
*****************************************************************************
VOJENSKÉ HUDBY 1914 - 2004 V BRNÌ
1914 - 1918
V létì 1914 bylo v Brnì posádkou velitelství c. a k. pìšího pluku è. 8.
Arcivévoda Karel Štìpán a velitelství c.k. zemìbraneckého pluku è. 14 .Hudbu
8. pluku øídil kapelník Stanislav ivný, hudbu 14. zemìbraneckého pluku
šikovatel dirigent Franz Thalnhofer
Po vypuknutí války odešla 7.8.1914 hudba 8. pluku na ruskou frontu,
kde byla aā do podzimu 1917 a potom aā do konce války na italské frontì.
U náhradního praporu který byl na jaøe 1915 pøemístìn do Nagyszeben
(dnes Sibiu) a v záøí 1916 do Karcag se zformovala záloāní hudba, která byla
koncem roku 1916 zrušena. O hudbì 14. zemìbraneckého pluku (dirigent
Franz Thalndorfer), která v únoru 1915 odešla s náhradním praporem do Hall
(Tyroly) nejsou āádné informace.
V listopadu 1914 byl do Brna pøemístìn z Kromìøíāe náhradní prapor 3.
ppl a 1.6. 1915 odešla jeho záloāní hudba na ruskou frontu. V kvìtnu 1915
byl do Brna pøestìhován z Nagyszeben náhradní prapor 31. pluku. Od února
1915 do listopadu 1918 byl v Brnì náhradní prapor 2. zemìbraneckého pluku
kde aā do roku 1916 pùsobil jako dirigent pozdìjší ès. vojenský kapelník
František Muāík. Dnem 2.11. 1917 pøišla do Brna posádková hudba Wien II
vytvoøená z hudby ppl 84. která tu zùstala aā do 28.10.1918. Hudbu øídil
Josef Hanèl.
1918 - 1920
Bìhem listopadu 1918 byla ze zbytkù hudby, která se vrátila z fronty
vytvoøena hudba 8. ppl, z níā byla k 1. 1. 1919 po zrušení plukovních hudeb
vytvoøena PH Brno (ve stavu 8. pìšího pluku) a jejím kapelníkem byl zatímnì
urèen Stanislav ivný a plukovním bubeníkem byl jmenován Václav Brtek.
Z pøebytku hudebníkù PH Brno byla k 1.2.1919 vytvoøena PH Brno II. Do
jejího èela byl postaven zkušený kapelník František Zita, funkci dirigenta
zastával Ignác Bureš.
Pøi pøemìnì posádkových hudeb na plukovní v záøí 1920 byla posádková
hudba Brno (také nìkdy oznaèována jako Brno I.) pøidìlena jako plukovní
hudba pìšímu pluku 40 do Moravské Ostravy.
Pìší pluk è. 43 dostal v záøí 1920 jako plukovní hudbu posádkovou hudbu
Brno II.. V èele hudby zùstal dosavadní kapelník PH Brno II František Zita
a dirigent Ignác Bureš.
Dne 10. 8. 1920 pøibyl do Brna 10. støelecký pluk „Jana Sladkého
Koziny" který se v øíjnu 1920 slouèil s ès. 14. støeleckým (do roku 1917
zemìbraneckým) plukem domácího vojska a vytvoøil èeskoslovenský pìší pluk
èíslo 10 „Jana Sladkého Koziny".
Plukovní hudbou 10. pluku se v záøí 1920 stala hudba 10. ès. støeleckého
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pluku „Jana Sladkého Koziny“ pod vedením kapelníka Karla Vaòka. Hudba
byla zøízena v roce 1917 ještì u 2. záloāního pluku, z nìhoā 10. støelecký pluk
vznikl. Jelikoā Karel Vanìk nemìl zájem ve sluābì u vojenské hudby
pokraèovat, mìl na jeho místo nastoupit František Vanìk, dosavadní kapelník
3. støeleckého pluku Jana iāky z Trocnova. František Vanìk si ale nepøál
slouāit v Brnì, Stanislav ivný chtìl v Brnì zùstat. Ke dni 8.11. 1920 jim byla
povolena výmìna místa pùsobení a tak se Stanislav ivný mohl do Brna k 10.
pìšímu pluku vrátit, pokud vùbec fyzicky od pluku odešel.
Funkce
jméno
PH
od
do
odk.
kam ¨
Kapelník ivný Stanislav 10
1.1.19
11.8.20
IR 8 PH BRNO
Dirigent
Brtek Václav
10
1.1.19
IR 3 PH BRNO
Kap.
Vanìk Karel
10
11.8.20 1.11.20 RL 10 zál. nemocnice
Karlín
Dir.
Dvoøák Ferdinand 10
14.2.21
13.3.21
11
38
Kap.
ivný Stanislav 10
8.11.20
1.2.27
40
výsl.
Dir.
Popelka Jaroslav 10
10.7.21
5.2.36
v pluku
18
Kap.
Hanèl Josef
10
1.2.27
31.12.38 47
28
Dir.
Svojík Emil1
10
5.2.36
15.3.37
18
16
Kap.
Tomeš Václav
10
31.12.38 30.6.39
6
Vl. voj.
Dir.
Makarius Josef 10
15.3.37
31.12.37 43
28
Dir.
Popelka Jaroslav 10
20.12.37 30.6.39
43
Vl. voj.
Kap.
Dir.
Kap.
Dir.
Kap.
Dir.
Kap.
Dir.
Kap.
Dir
Dir.

Zita František
43
Bureš Hynek
43
Zita František
43
Bureš Hynek
43
Tomeš Václav
43
Pastorek Josef
43
Praveèek Jindøich43
Makarius Josef 43
Drozda Václav
43
Popelka Jaroslav 43
Kunt Ota
43

1.1.19
1.1.19
16.9.20
20.8.20
31.12.35
15.6.28
1.1.38
14.5.29
16.2.39
28.2.37
15.3.38

15.9.20
15.6.28
31.12.35
20.8.20
31.12.37
14.5.29
15.2.39
15.3.37
30.6.39
20.12.37
30.6.39

IR 97PH BRNO 2
IR
31
BRNO 2 výsl.
BRNO 2
31
32
6
47
10
32
5
v pluku
10
35 Vl. voj.
18
10
v pluku
Vl. voj.

1945 - 1950
Jiā 4.6.1945 vydalo ministerstvo národní obrany výnos 10.020/4. oddìl.
1945, zøídit s okamāitou platností v sídle kaādé pìší divize vojenskou hudbu.
Její sloāení bylo 1 kapelník, 1 dirigent a 42 hudebníkù (rotmistrù,
déleslouāících a muāstva). Kapelníka a dirigenta ustanovovalo MNO /HSVO
(Hlavní správa výchovy a osvìty). Hudebníci mìly být vybráni z podøízených
útvarù velitelství divize a v prvé øadì z bývalých hudeb a hudebních krouākù
jiā stávajících.
U 6. divize v Brnì, pøesnìji øeèeno u velitelství Vojenské oblasti 3 zaèal
u 43. pìšího pluku 28.5. organizovat hudbu dirigent Jaroslav Popelka. Jako
divizní
hudba.
vznikla
11.6.1945
a
jejím
vedením
byl
povìøen
nadporuèík-kapelník Melichar Boèek, který nastoupil sluābu 14. 6. 1945.
K hudbì bylo v srpnu pøidìleno 44 hudebníkù od vládního vojska, vesmìs
pøíslušníkù hudby 2. pluku ès. samostatné brigády v Itálii (bývalá hudba
zasazeného inspektorátu III – kapelník Hynek (Ignác) Bureš., kterou tvoøili
pøedevším pøíslušníci hudby 12. praporu vládního vojska z Lipníku nad
Beèvou). Dirigentem byl jmenován 19.5. František Šebesta, který ale odešel
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12.11.1945 jako dirigent k pìšímu pluku 24 do Znojma.
Od jejího vzniku byla ve stavu 43. pluku aā do jeho pøeèíslování na 6.
pluk od 1.10.1945. Výnosem è.j. 2612 Dùv.-hl.št. 4.odd 1945 z 17.12.1945 byl
stav zvýšen na 60 hudebníkù. Dnem 1. 10. 1947 byl 6. pluk znovu
pøeèíslován a mìl nadále è. 10.
Dnem 26. 9. 1948 byl Melichar Boèek poslán na zvláštní dovolenou a na
jeho místo nastoupil Jindøich Praveèek, dosavadní velitel Vojenské hudební
školy v Praze. Hudbu øídil aā do 15.12.1950 kdy odešel jako velitel Ústøední
hudby ès. lidové armády do Prahy. Jako dirigent divizní hudby pùsobil aā do
odchodu do dùchodu 1. 4. 1951 Jaroslav Popelka.
Hudba Brno 1950 – 1953
V roce 1949 mìla 6. divize tøi plukovní hudby. U pìšího pluku 10 v Brnì
(kapelník Jindøich Praveèek), u pìšího pluku 31 v Jihlavì (dirigent Vilém
Štìpánek) a u pìšího pluku 24 (dirigent František Šebesta).
Pøi reorganizaci hudeb v øíjnu 1949 zùstala u 6. divize pouze hudba u 10.
pluku v Brnì. Hudba 31. pluku byla zrušena, její dirigent Vilém Štìpánek byl
pøeloāen 15.9.1949 k 35 pluku do Domaālic. Stejnì tak byla zrušena hudba
u 24 pluku ve Znojmì a její dirigent, František Šebesta byl 15.9.1949 pøeloāen
k 10. pluku do Brna jako 2. dirigent. Po odchodu Jindøicha Praveèka
k 15.12.1950 vedl hudbu dirigent Jaroslav Popelka. Kapelníkem byl do roku
1953 Adolf Hamerský (1906 – 1982), který konèil v prosinci 1950 u pìšího
pluku 32 v Košicích. Dirigentem byl František Šebesta, povýšený k 1.2.1950
na nadporuèíka.
Na podzim 1950 probìhla na MNO obsáhlá pøíprava reorganizace
vojenských hudeb, která skonèila vydáním výnosu, MNO è.j. 3503
Taj.-GŠT/OMS 1950 ze dne 23. 12.1950 který mimo jiné stanovil:
6. pìší divize:
- pìší pluk 10 Mikulov: vytvoøí se nová hudba o 24 hudebnících,
- pìší pluk 24 Znojmo: vytvoøí se nová hudba o 24 hudebnících,
- pìší pluk 31 Brno: hudbou se stane dosavadní hudba 6. divize (dosud ve
stavu 10. pìšího pluku) s 60 hudebníky.
Tomu pøedcházely dislokaèní zmìny: 31. pluk pøišel do Brna v listopadu 1950
z Daèic (bez hudby, zrušené v roce 1949) a vystøídal 10. pluk, který
v listopadu 1950 odešel do Mikulova (bez hudby, která zùstala v Brnì a stala
se hudbou 31. pluku).
Ke dni 24. 9. 1953 (è.j. 001959-OMS) byla provedena opìt reorganizace
a v Brnì byly vytvoøeny dvì hudby Posádková hudba Brno pod vedením
Roberta Šálka (dirigent Miloslav Zuska) kam pøešla dosavadní hudba 31. pluku
a novì byla postavená hudba 31. pluku pod vedením Jindøicha Brejška (tzv.
devatenáctka), kterého neformálnì zastupoval klarinetista a spoluāák z VHŠ
Karel Tesaø.
Jindøicha Brejška vystøídal 1954 ve funkci kapelníka Zdenìk Malý (1927 –
2005), který 1957 odešel k uèilištní hudbì do Lipníka nad Beèvou Jeho
zástupcem byl Rudolf Stolaø (1933 Brno, VHŠ 1948/1951). Ku dni 1.11.1954
byly pìší pluky a divize pøejmenovány na støelecké.
Dnem 9.5.1955 došlo k pøeèíslování 6. støelecké divize na 16. støeleckou
divizi a 31. pluku na 60. støelecký pluk.
V roce 1957 byly plukovní hudby 16. divize rozpuštìny a vytvoøena z nich
hudba 16. divize se sídlem ve Znojmì, kterou tvoøili ve znaèném poètu
pøíslušníci 54. støeleckého pluku (do 1955 pìšího pluku 24).
Personální obsazení Posádkové hudby Brno 1953 - 2004
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Jméno

Velitel hudby, kapelník
od

ŠÁLEK Robert
PITRA Karel
PITRA Karel

24.9.1953
28.12.1956

KUBÁÈEK Jaroslav
neobsazeno

1.10.1975
24.10.1987
21.1.1988

VOLF Jiøí*

Zástupce, dirigent
od

do
31.12.1956
30.9.1975
24.10.1987
21.1.1988
2003

ZUSKA Miloslav
ZBOÍNEK Jindøich
KUBÁÈEK Jaroslav

VOLF Jiøí
neobsazeno

1953
9.10.1955

1962
1.10.1975
27.1.1988

do
1955
24.7-1962
1.10.1975
27.1.1988
18.9.1989

18.9.1989
SOJKA Jaroslav
31.3.2004
CÍLEÈEK Radomil
SOJKA Jaroslav
*po Kubáèkovì smrti povìøen øízením hudby aā do jmenováním v lednu 1988
Bohumil Pešek.
2003

31.3.2004

********************************************************************
K Pamìtem trumpetisty pana Zdeòka Zamrazila ve ZPRAVODAJI è.99.
/jen pár poznámek/
S povdìkem jsem pøivítal vzpomínky pana Zdeòka Zamrazila na jeho
aktivní èinnost u Hudby Hradní stráāe, zejména jeho vyprávìní o jeho
tehdejším veliteli panu Rudolfu Urbancovi. O muzikantských hodnotách tohoto
PANA KAPELNÍKA nelze jistì pochybovat, ale mì velice potìšilo, āe se pan
Zamrazil neobírá jen profesními hodnotami tohoto výjimeèného èlovìka, ale píše
i o rodinném zázemí, jeho lidském pøístupu a vztazích k ostatním.
Narodil jsem se v Daèicích a moji rodièe byli vrstevníky pana Urbance.
Udrāovali s ním a s jeho paní urèité kontakty. Zejména pak pøi jeho
návštìvách v rodném mìstì. Paní Vlasta rozená Pelikánová, pocházela
z Jihlavy, kde na hlavním námìstí mìli její rodièe cukrárnu. Byla velice
spoleèenský typ a na posezení s touto spoleèností rodièe velice rádi vzpomínali.
Byla dokonce i na mém maturitním plese.
Jméno Rudolf Urbanec se mi dostalo do podvìdomí krátce po roce 1945.
Tehdy radio hlásilo „Nyní Vám bude hrát Hudba Hradní stráāe øízená štábním
kapitánem Rudolfem Urbancem". A tatínek mi povídá:" Pojï se podívat támhle
pod našima okny právì jde". Bylo mi tehdy 6 rokù a dost divné, jak mùāe být
v radiu i pod našima okny. Dnes uā by to šestiletého kluka nepøekvapilo.
Jsem rád, āe v roce 1947 jsem mohl být, jako divák, na slavnostním koncertì
Hudby hradní stáāe v daèickém parku o kterém se pan p. Zamrazil zmiòuje.
Odpoledne se pak hrálo ještì v areálu daèické sokolovny. Zde dokonce pan
kapelník na pár skladeb pøedal taktovku tenoristovi a šel si „zafoukat".
V pozdìjší dobì jsem zaèal mít zájem o hru na baskøídlovku. Pan Urbanec
mi doporuèil nástroj, který si pøi svých návštìvách mìsta sám vypùjèoval od
našeho souseda pana Leixnera, kdyā si chtìl zahrát s daèickými muzikanty.
Øíkal jí LAIXNERKA a chválil, jak dobøe zní. Byl to tzv. komínek. Dosud ho
mám doma. Je asi z roku 1911 a zdobí ho firemní etiketa C.a K. dvorní
továrna hudebních nástrojù Josef LIDL, Brno Zelný trh. Moc mne ale pan
kapelník nepotìšil, kdyā pøi pohledu na moje zuby pronesl: „Tak nevím, jak
s tìma køivákama budeš hrát". Pøesto se na nì snaāím hrát uā pøes padesát
let.
Pan Zamrazil se také zmiòuje o vztahu k øemeslné práci. Podle vyprávìní
mého otce pan Urbanec velice rád vyhledával pøíleāitost spolupracovat
s øemeslníky. Mùj otec byl truhláø a pro rùzné zákazníky vybavoval chaty
stavìné v té dobì na øece Dyji. To byla pøíleāitost i pro našeho pana
kapelníka, který však chtìl být (asi tak jako v muzice) ve všem tak peèlivý
a
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precizní, āe ho tatínek prý musel aā brzdit. Rád chodil okukovat i pøesnou a
jemnou práci svého pøíbuzného se strany manāelky paní Vlasty, pana Pelikána,
který byl hodináøem a dílnu mìl v Praze na Jungmannovì námìstí. Obèas
jsem se tam s ním sešel.
Rudolf Urbanec se doāil 69 rokù. Je pochován na starém høbitovì
v Daèicích spolu se svými rodinnými pøíslušníky. Na jeho rodném domku je
pamìtní deska. Na náhrobní desce je napsáno:
Rudolf Urbanec 3.12.1907 -28.12.1976
kapelník a skladatel
Pavel Urbanec 16.5.1952-22.5.2003
VlastaUrbancová 16.7.1922-21.3.2004
JUDr. Josef Mrkvièka
vojín zákl. sluāby u hudby v Domaālicích 1959-61

V poslední dobì opustili naše øady :
doc.PhDr.Vladimír Matoušek Csc*29.3.1931 +8.10.2010 VHŠ 1947-49 trubkaEs
viola velitel roty ve VHŠ,po absolvování Vojenské akademie pùsobil ve
významných velitelských funkcích
Jaromír Seidl *7.9.1935 +13.10.2010 VHŠ 1950-53 klarinet-viola,tragicky
zahynul, dlouholetý èlenÚH FMV Praha
Rudolf Pøedota *27.8.1930 +18.10.2010 VHŠ 1947-49 tuba F-kontrabas , po
odchodu od hudby Ès.letectva èlen západoèeského symf.orch,Mariánské Láznì,
jinak v zahranièních angaāmá Island (spolu s Janem Homanem), Mexiko,
Norsko, pak na LŠU Cheb a Tachov
Pavel Ausberger *11.4.1944 +20.10.2010 VHŠ 1958-61 flétna-bicí

»EST JEJICH PAM¡TCE !

Kamarádi,
je všeobecnì známo, āe existence lesního rohu, vedle flétny a nástrojù bicích,
sahá do pradávné historie lidstva. Lovcùm v pravìku slouāil skuteèný buvolí
roh ke vzájemnému dorozumívání v hustém, neprostupném porostu, pøièemā
nešlo o hudební projev, ale pouze o sdìlení - tady jsem, ztratil nebo našel jsem
stopu. Velmi dlouhou dobu, moāná tisícovky let, plnil zvíøecí roh dokonale svá
poslání - slouāit lovcùm. Podle archeologických nálezù bývaly nìkteré pozdìjší
rohy zpevòovány kovovými prstenci a zatímco rohovina zetlela v zemi,
polorozpadlé kování se zachovalo. Tak lze odhadovat tvar i velikost tìchto
nástrojù. Pozdìji byly objeveny dokonalejší zpùsoby zpracování kovù, coā vedlo
ke zlepšování a zdokonalování zbraní, ale kupodivu také k výrobì hudebních
nástrojù. Øímská vojska pouāívala pro potøeby svých legií øadu signálních
nástrojù -jsou známy bucciny, lituus a také cornu. Tyto primitivní instrumenty
byly odlity vcelku i s nátrubky, vìtšinou z bronzu. Pohlédnutí zpìt nám
naznaèuje, jaké historické instrumenty øadíme mezi rodinu rohù: býèí roh
a jeho hrubý neohebný zvuk, vojenský roh s délkou dospìlého muāe s tónem
hluèným aā hrozivým, alpský roh s jeho silným, pozounovitým zvukem a jemu
podobné pastýøské trouby - lidové nástroje, dosud pouāívané v karpatské
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oblasti Rumunska a u nás na Valašsku. Další typ je signální nebo lovecký roh,
pùvodnì z rohu dobytèího, vìtšinou uā z kovu. Bìhem støedovìku se ponìkud
prodlouāil, èímā získal vìtší poèet pøirozených tónù a souèasnì se zatoèil do
kruhu. Je moāné se okrajovì zmínit o olifantech, které se zvukem vyrovnaly
rohùm vojenským. Jsou zhotoveny ze slonoviny, bohatì zdobeny vyøezáváním
a do Evropy pøišly v desátém století našeho letopoètu z Byzance. Vlastního
signálního rohu pouāívají pøeváānì hlídaèi, troubí se na nì z vìāí, dují na nì
pastýøi a okolo roku 1500 je v Nìmecku zavádìn k poštì. Lovecké scény
s rohy se po prvé vyskytují v italských operách u Rossiniho (Erminia -1637)
v Øímì a u Cavalliho (La nozze di Teti e Pelee - 1639), pozdìji u Lullyho ve
Francii (Princesse d Elide -1664). Pøevládajícím modelem 17. století byl Trompe
de Chasse, dva a pùlkrát stoèený do kruhu, dlouhý nejménì 7 stop. Tento
nástroj se kolem roku 1600 zaèal ve Francii dále vyvíjet a rozšíøil rozsah do
psané dvouèárkované oktávy aā do 16. -17. pøirozeného tonu. Zaèalo se
pouāívat názvu lovecký roh, nebo lesní roh, ve Franci -cor de chasse -nìmecky
Waldhorn, v anglickém názvu zùstal zachycen pùvod nástroje -French horn.
Tento nástroj pøinesl do Èech roku 1681 hrabì František Antonín Sporck a dal
na nìj vyškolit nìkolik svých poddaných. Dva z nich známe jménem: Svída
a Rollig. Tímto èinem zaloāil proslulou èeskou cornovou školu klasické doby témìø po celé osmnácté století byli vedoucí sólisté, orchestrální hráèi i ti, co se
zaslouāili o zdokonalení nástroje po celé Evropì, pøeváānì èeského pùvodu.
Èech Antonín Josef Hampel 1737 -1771 zkonstruoval tzv. invenèní lesní roh
takovým zpùsobem, āe na nìj bylo moāné hrát v celém rozsahu chromaticky.
Tento Hampelùv invenèní lesní roh se stal vedle smyècové skupiny základním
nástrojem klasického symfonického i operního orchestru. Mezi vynikající hráèe
tohoto nástroje patøil Jan Václav Stich - Punto (1767 -1803), proslulý zejména
v cizinì. Prvním profesorem lesního rohu na praāské konzervatoøi se stal èlen
pachtovské kapely Václav Zaluāan (1707 -1832). Mezi vynikající absolventy
praāské konzervatoøe patøí celá plejáda hornistù, jako byl František Šolar,
Emanuel Kaucký, Miroslav Štefek a mnozí další, kteøí šíøili a stále šíøí vysokou
umìleckou úroveò èeské cornové školy. Jako Praze dominoval profesor Emanuel
Kaucký, Brno skvìle reprezentoval profesor lesního rohu František Šolc. Z jeho
tøídy vyšla øada znamenitých hráèù, mezi skuteènou špièku lze øadit napø.
bratry Tylšary. Lesní roh dnes je dokonale konstruovaný nástroj vyrobený
z ušlechtilých materiálù, bezvadnì znìjící ve všech polohách, kde neexistují tzv.
vlky, které kdysi hornisty dìsily. Hornisté dneška mají v rukách mistrovská
nástrojaøská díla, díky kterým mohou plnit nároèné poāadavky starších
i moderních skladatelù k potìše své i k potìše posluchaèù. Rád ještì
pøipomínám kaādoroèní Slavnost lesního rohu v ehušicích u Èáslavi, slavnost
k poctì Jana Václava Sticha, zdejšího rodáka. Slavnost je poøádána v Základní
škole, nesoucí Stichovo jméno, vādy poslední týden mìsíce èervna. Zúèastòují
se posluchaèi èeských konzervatoøí a akademií a èasto jsou zváni hosté hornisté ze zahranièí. Zásluhu na existenci a trvání slavnosti mají èetní hráèi
lesního rohu, jejichā seznam by èítal øady a øady nadšencù, které nelze ani
vyjmenovat..
Tedy zdar hudbì, zdar lesnímu rohu, zdar hudební interpretaci, zdar všem,
kteøí milují hudbu.
Zdraví Honza Homan.
Pøipravuje se nejvìtší dechovková show
ZLATÉ TRUMPETY aneb Dechovková hitparáda
Praāská Tesla Arena 15.10. 2011
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Jedineèný koncert èeských a moravských písnièek se uskuteèní v sobotu
15. øíjna 2011 v Tesla Arénì v Praze. Bude to pøi pøíleāitosti 20. výroèí
vzniku poøadu Dechovková hitparáda Èeského rozhlasu 2 - Praha. Proto je
také k názvu ZLATÉ TRUMPETY pøipojen i název tohoto poøadu v rámci
celého projektu Dechovka byla, je a bude! Pøedchozí festival se uskuteènil
7. øíjna 2006 v praāské Sazka Arénì jako pøipomenutí existence dechovek
a jejich hudební tradice v Èeské republice,
„Jiā nyní, v dostateèném pøedstihu, si dovoluji oslovit všechny pøíznivce
lidové a dechové hudby se srdeèným pozváním na ZLATÉ TRUMPETY v praāské
Tesla Arénì. Pøijïte ukázat škarohlídùm, kteøí tuto hudbu zatracují, āe naše
národní tradice pokraèuje„ - mj. uvedl na tiskové besedì v Praze duchovní otec
projektu Petr Šimáèek. Pro návštìvníky autoøi scénáøe pøipravují úspìšné
písnièky našich známých autorù a hudebních velièin v pøednesu oblíbených
èeských a moravských interpretù (v èele s králem dechovky Pepíèkem Zimou),
za podpory jednìch z nejlepších kapel u nás - Vejvodovy kapely s kapelníkem
Josefem Vejvodou a Mistøíòankou Antonína Pavluše pod vedením Františka
Pavluše. Jejich koncert zaène ve 14 hodin a celé pøedstavení je pøipravováno
jako velká dechovková show, vèetnì maāoretek a celé øady pøekvapení, kdy se
v nezvyklých rolích pøedstaví naši nejoblíbenìjší zpìváci tohoto āánru Josef
Zima nebo Zorka Kohoutová a mnozí další. Organizátoøi vyšli i z pøipomínek
nìkterých návštìvníkù pøedchozího poøadu v Sazka Arénì a tentokrát pøipravují
po koncertu vìtší prostor pro taneèní zábavu... Na jednoho vylosovaného
š[astného návštìvníka v Tesla Arénì èeká i nový osobní automobil. Vstupenky
na tuto akci jsou jiā od 1. 12. 2010 v prodejní síti Ticketportalu.
„Sobotní rozhlasový poøad Dechovková hitparáda je u posluchaèù stále
oblíbený. Jedná se o celosvìtovou raritu - hitparáda se zamìøením na èeskou
dechovku a lidovku nemá svým āánrovým zamìøení a nepøetrāitou délkou
vysílání ve svìtì obdoby. Tento jedineèný poøad uvedla hudební redakce stanice
Praha poprvé 8. listopadu 1991, odpoledne v 15.35. Vynikající pravidla této
písnièkové soutìāe vymyslel dramaturg - redaktor Petr Fink, prùvodní slovo
psal publicista a autor textù úspìšných písnièek Svatopluk Radešínský a za
rozhlasový mikrofon tehdy jako první usedala úspìšná hlasatelka - moderátorka
Dušica Zimová. V prùbìhu dalších let se na vysílání podílela celá øada
moderátorù" - pøipomnìl na setkání s novináøi Vladimír Brand, hudební
redaktor „Dvojky" Èeského rozhlasu. Vyhlašovatelé akce - Svaz malých
dechovek ÈR ve spolupráci s Èeským rozhlasem a realizaèní agenturou Gejzír mají za cíl oslavit a pøipomenout nejen jedineèný rozhlasový poøad a jeho
tvùrce, ale také nejúspìšnìjší písnièky v exklusivním provedení na jedné
z nejvìtších akcí èeské lidovky a dechovky v roce 2011. Více na
www.zlatetrumpety.cz
Vladimír Brand.
**********************************************************************
Zpravodaje è.99 nebyly doruèeny pro zmìnu adres(?) : Martin Mareš, Josef
Severa, Ervín Gorol, Bohumil Suchan, Josef Š[astný.
Vítáme nové èleny Klubu:
Jana Novotného VHŠ 1974-78 trubka akordeon
Jana Hykrdu
VHŠ 1976-1980 trubka
Kontaktní adresa :
Vladimír Mikeš, Senegalská 637/2 160 00 Praha 6
pevná linka:235351636, mobil:608068103, e mail: vla.mikes@volny.cz
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****************************************************************************************
14.2.2011 se sejde starý a nový pøípravný výbor k ustavující schùzi
a rozdìlení funkcí v 17.00 hod. v salonku vojenské ubytovny v Podbabì,
roh ulice Podbabská a ul. Pod Juliskou, hned pod hotelem - døíve
Internacionálem.
*****************************************************************************************
Termíny koncertù ÚH AÈR v mìstské knihovnì v roce 2011:
13.1.,3.2.,3.3.,21.4.,15.9.,6.10.,3.11.,1.12. Zaèátky vādy v 17.00.
****************************************************************************************
Festivaly a pøehlídky
17. - 8.1. Mezinárodní festival dechových hudeb Praha 2011
28.-29.5. Vaèkáøùv Zbiroh
29.5. 7. Vtelenská dechparáda - Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi
3. - 5.6. 12. Mistr.Evropy dechových hudeb-Nesseiwang (Allgiiu)-Nìmecko
4.6. 38. Švihovské hudební léto - pøehlídka mládeānických dechových
orchestrù
5.6.
10.-12.6.
17. -19.6.
19.6.
19.6.
25.- 26.6.
2.7.
3.7.
3.7.

8. Knìāeveská dechparáda - Knìāeves u Rakovníka
Kmochùv Kolín
Mezinárodní hudební festival Èeská Kamenice
16. roèník váèkùv festival dechových hudeb - Konice
4. festival DH - Tlumaèov u Domaālic
15. roèník„HRAJ KAPELO, HRAJ" Praha - Køiāíkova fontána
6. Dobøínský dechfest
Rymice u Holešova
22. roèník Mezinárodního festivalu dechové hudby - Lideèko

9.7. Túfarankafest - Rakvice
9.7. 8. Setkáni dechových hudeb - Staré Hrady
10.7. 43. mezinárodní festival dechových hudeb - Ratíškovice
11.7.-17.7. Hudební kurzy v Chýnovì
¦
17.7. Kubešova Sobìslav
23.7. IX. hudební festival Pod lipou - Jáma
23.7. Mezinárodní hudební festival „Hanácké kvitek" - Vìrovany
31.7. Setkání dechovek Døevohostice
6.8. 13. Drietomský festival DH - Drietoma Slovensko
7.8. 19. roèník Festival dechových hudeb - Bechynì
21.8. Setkání muzikantù v Bílých Karpatech - Valašské Klobouky
28.8. 10. roèník mezinárodního festivalu dechových hudeb „Pod Javorinù"
Strání
2.- 3.9. Z jiāních Èech a Moravy - Chýnov
3.9. 9. Oblastní pøehlídka dechových hudeb - Koš[álov
10.9.
10.9.
17.9.
25.9.
8.10.
23.10.

Fišerùv Bydāov
4. Svìtelské babí léto s dechovkou - Svìtlá nad Sázavou
Poncarovy Zdice
16. Vejvodova Zbraslav
„Muzikanti, hrajte!" Výstavištì Flora Olomouc
XV. Mezinárodní soutìā velkých dechových orchestrù - Ostrava
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Festivalová a organizaèní kanceláø OR-FEA
a Sdruāení dechových orchestrù ÈR
vás zvou na

Mezinárodní festival dechových hudeb
mezinárodní soutìāní setkání velkých dechových orchestrù

Praha 7. - 8. ledna 2011
Národní dùm na Smíchovì
Pátek 7. ledna zahajovací koncert - Hudba Hradní stráāe
a Policie ÈR
Sobota 8. ledna - 9.00 hod. soutìāní bloky orchestrù
Veškeré informace na:
OR-FEA spol. s r.o., festivalová a organizaèní kanceláø, cestovní agentura, Tìšnov 9,
110 00 Praha 1 Tel.: 224 814 458, 224 813 580, Fax: 224 81 2612, e-mail:
mailto:incoming@orfea.cz
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