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INFORMAÈNÍ

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

»ÕSLO 101
Váāení pøátelé,spoluāáci,kamarádi.
Na poslední výroèní schùzi našeho Klubu 6.11.2010 zaznìla slova o tom,
āe by náš klub mìl skonèit. Mohu vás ubezpeèit, āe nic takového nehrozí.
Ještì týā den se dala dohromady skupina lidí, která si øekla, āe bude
pokraèovat v práci odstupujícího výboru v neztenèené míøe. Dokladem toho je
tento Zpravodaj. Pravidelnì jsme se scházeli na schùzkách s odstupujícími
èleny výboru, aby došlo k postupnému pøevzetí všech úkolù s tím spojených.
Rozdìlili jsme si mezi sebou jednotlivé funkce, které mùāe posvìtit jen
nejvyšší orgán našeho klubu a tou je èlenská schùze.
Pøedseda: Miroslav Prùāek
Místopøedseda: Vladislav Císaø
Hospodáø: ing.Jiøí Jirsa
Pøedseda rev.komise: Pavel Olík
Zapisovatel: Milan Sivek
Zpracování zpravodaje: Milan Kasan, Jan Hykrda
Èlenové: Judr.Jan Šivec, +Rudolf Rydval, Bohuslav ŠAastný, Jan Novák
Nejmladším èlenem našeho nového výboru je Hynek Støítecký(VK 2000-06),který
by nám mìl pomoci zøídit webové stránky. Není to zase aā tak snadná vìc, ale
snad se to podaøí. Pøípadnou naši webovou stránku a odkaz na její adresu
vám samozøejmì oznámíme. Proto vás všechny, kteøí máte internet āádám
o to, aby jste mi svoji email adresu neprodlenì poslali. Mohli bychom vám
posílat i Zpravodaj v elektronické podobì. Je to rychlejší, ale hlavnì levnìjší.
Moje e-mail adresa: - miroslav.pruzek@centrum .cz
Budete pak mít daleko rychlejší pøístup k informacím z èinnosti našeho klubu.
Dále plánujeme svolat výroèní schùzi v døívìjším termínu neā tomu bylo
doposud. Uvaāujeme o konci øíjna, zøejmì 22.10. Ale to nezáleāí jenom na nás,
ale jak bude volný velký sál MNO. Termín výroèní schùze spojené s volbou
nového výboru se dozvíte ve zpravodaji è.102, který dostanete pøed jejím
konáním.
Prosíme vás ještì, aby jste vy, kteøí jste s námi tak øíkajíc ve spojení,
nám dávali zprávy o našich a vašich spoluāácích a kamarádech ze svého okolí
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v jednotlivých regionech naši republiky, popøípadì od nich získali adresu
bydlištì pøi zmìnì, emailovou adresu, èi je získali pro èlenství v našem klubu.
Kaādou novou informaci uvítáme.
Hodnì štìstí, zdraví a veselé mysli za výbor Klubu abs.VK a VHŠ pøeje
designovaný pøedseda Miroslav Prùāek.
*********************************************************************************

ÚSTØEDNÍ HUDBA AÈR HISTORIE A SOUÈASNOST.
Ústøední hudba AÈR byla zaloāena 1. prosince 1950 jako reprezentaèní
tìleso v oboru vojenské dechové hudby. Základem se stala Posádková hudba
Praha doplnìná o nejlepší hudebníky z ostatních vojenských hudeb. Nový
orchestr se stal samostatnou jednotkou v rámci 80. pìšího praporu „Praāského
povstání“ a mìl 120 hudebníkù. ÚH AÈR v té dobì tvoøily tøi skupiny
o menším poètu hudebníkù. Ti se mohli podle potøeby spojovat a vytváøet tak
spoleènì velký orchestr.
Zaloāení a vznik ÚH AÈR završil skoro dvousetletý vývoj èeské (vojenské)
dechové hudby a pøedstavoval jedineènou a v historii èeských vojenských
hudeb vùbec první opravdovou pøíleāitost k naplnìní tìch nejvyšších
umìleckých pøedstav. Vznikl totiā orchestr, který se svým pøedurèením,
nástrojovým a personálním obsazením a kvalitními podmínkami pro
systematickou a cílevìdomou práci stal neopakovatelnou moāností k realizaci
dávných a dlouholetých snù mnoha generací vojenských kapelníkù
a hudebníkù.
Bìhem šedesáti let od svého vzniku orchestr a jeho pøíslušníci pøekonali
nejednu reorganizaci èi zásadní zmìnu. Vādy to však byl dùraz na koncertní
èinnost a umìlecký vývoj, který se stal rozhodujícím prvkem pro jedineèné
postavení, které si orchestr postupnì vytvoøil. Svou prestiā jednoho z nejlepších
svìtových dechových orchestrù si ÚH AÈR mnohokrát obhájila v pøímé
konfrontaci se zahranièními vojenskými orchestry na domácích a zahranièních
festivalech a pøehlídkách. Mezi nejprestiānìjší patøila zejména úèast na
festivalech v Norfolku (USA 2009) a v Qubecku (Kanada 2006). Mimo to hudba
èasto vystupovala v SRN, Velké Británii, Rakousku, Polsku, Francii, Belgii,
Nizozemsku, Švýcarsku aj.
V roce 2008 – po poslední reorganizaci vojenských hudeb AÈR – se ÚH
AÈR svým posláním, pùsobností a èinností z pøeváānì koncertního tìlesa
reprezentaèního charakteru promìnila v „klasickou“ vojenskou hudbu, jejíā
podstatu èinnosti tvoøí na prvním místì sluāební èinnost ve prospìch vojsk
a na místì druhém pak reprezentaèní èinnost v oblasti koncertní dechové
hudby. Tato reorganizace sníāila poèet vojenských hudeb v AÈR na
pouhopouhé 2 vojenské hudby a zásadním zpùsobem zmìnila celý systém
vojenské hudební sluāby AÈR. V praxi to pøineslo pro āivot ÚH AÈR enormní
nárùst zejména sluāebních akcí. Tím mj. trpí zkoušková èinnost orchestru.
Velkým problémem souèasnosti (zejména posledních dvou let) je sníāení
finanèních prostøedkù nutných na zabezpeèení koncertního āivota hudby doma
i v zahranièí. Nedostávají se zásadním zpùsobem prostøedky na pronájmy
koncertních sálù èi smlouvy sólistù (zpìvákù). Koncertní èinnost hudby v poètu
akcí neklesá, ale neustále se zmenšuje prostor pro poøádání koncertù v Praze.
Vloni se napø. neuskuteènily tradièní promenádní koncerty v zahradách Na
Valech Praāského hradu, letos, pro zmìnu, se neuskuteèní slavnostní koncert
k osvobození republiky, který hudba tradiènì provádìla v termínu ukonèení
II.svìtové války v Rudolfínu. Nadále se tak sniāují moānosti, kde mùāe v Praze
ÚH AÈR koncertovat. Jako malý zázrak se potom jeví moānost pravidelnì
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vystupovat v sále mìstské knihovny na Praze 1. Tyto koncerty si postupnì
našly své posluchaèe a to v míøe nebývalé. Není øídkým jevem, āe posluchaèi
sedí na schodech v pøeplnìném sále. I zde však do dalších let není moāné
predikovat další vývoj, protoāe hudba za pronájem tìchto prostor platí a je
tudíā závislá na pøidìlených finanèních prostøedcích.
V podobném tónu mùāeme popsat souèasné zahranièní aktivity hudby
v posledních 3 letech. Po mimoøádných akcích, kdy ÚH AÈR vystoupila na
festivalech vojenských hudeb NATO v Qubecku nebo v Norfolku, vykonala
pouze jednu zahranièní cestu. Jednalo se o festival vojenských hudeb
v Albertville (Francie). ByA se pro rok 2011 alespoò èásteènì blýská na lepší
èasy, neboA hudba dostala prostøedky na 2-3 zahranièní cesty, zdá se, āe i tato
oblast má jiā za sebou své nejlepší èasy. Je moāné konstatovat, āe tradièní
vazby na Rakousko, Nìmecko, Švýcarsko jsou pravdìpodobnì nenávratnì pryè.
Navíc je smutným faktem, āe s omezenými moānostmi našich výjezdù klesl
postupnì také poèet pozvání od zahranièních partnerù…. Pøi této pøíleāitosti je
nemoāné nevzpomenout slova, která kdysi velmi èasto vyslovoval Karel
Bìlohoubek: „Zahranièním partnerùm vadí vysoká úroveò èeské vojenské
dechové hudby – Ti jsou jen rádi, āe nás je stále míò a míò a āe tato, pro nì
velmi nepøíjemná umìlecká konfrontace, postupnì zaniká.“
Pøesto (nebo právì proto) je však nutné vyzdvihnout vývoj tìlesa
v posledních dvou letech. Je to pøedevším zásluhou dirigentského umìní
dnešního hlavního dirigenta a velitele hudby pplk. Jaroslava Šípa. Ten ve své
dirigentské èinnosti úzce navazuje a rozvíjí odkaz svého „uèitele“ Karla
Bìlohoubka. V praxi orchestru to znamená návrat k vysoce nároèné,
systematické zkouškové èinnosti, dùraz se klade na výbìr toho nejprestiānìjšího
repertoáru a tvorbu nových instrumentací pro velký symfonický dechový
orchestr. Tento vývoj nejlépe dokumentoval orchestr provedením programu
slavnostního koncertu k 60. výroèí zaloāení hudby v prosinci 2010 v sále
praāského Rudolfína. Mj. zde zaznìly premiérovì tyto skladby:
L. Janáèek: Taras Bulba – III. èást Smrt Andrejova
Z. Fibich: Pøedehra k opeøe „Pád Arkuna“ , Op. 55
Giuseppe TARTINI: Koncert pro trubku D-dur
Camille SAINT-SAËNS: Finále ze Symfonie è. 3 c - moll „Varhanní“, Op. 78
John WILLIAMS: Olympijská fanfára „Summon the Heroes“
Gustav HOLST: Jupiter-zvìstovatel veselí, 4.èást z cyklu „Planety“, Op. 32
Philip SPARKE: Orient Express
Ve své sluāební èinnosti ÚH AÈR zabezpeèuje pøedevším hudební produkci
v rámci protokolu prezidenta republiky, Úøadu vlády, pøedsedy Poslanecké
snìmovny, resp. Senátu ÈR, Ministerstva obrany, Generálního štábu AÈR
a jiných èelních pøedstavitelù AÈR, resp. statutárních orgánù místní
a regionální samosprávy – zde v pravém slova smyslu plní roli zrušené PH
Praha. O tom, jak nároèná tato èinnost je hovoøí poèet sluāebních akcí, které
napø. v roce 2010 ÚH AÈR zabezpeèila. Bylo to pøes 350 akcí….
V souèasné dobì je velitelem hudby – hlavním dirigentem pplk. Jaroslav
ŠÍP, jeho zástupcem je mjr. Radomil CÍLEÈEK, vedoucím dirigentem je mjr.
Patrik SPINEK a dirigentem hudby je kpt. Kamil MEZIHORÁK. Kolektiv hudby
tvoøí 107 vojákù z povolání a 7 obèanských zamìstnancù. Repertoár orchestru
je velice široký: od hudby barokní a aā po hudbu souèasnou.
Richard Rataj.
Pøehled koncertních akcí ÚH AÈR v roce 2011:
Mìstská knihovna Praha 17,00 h.
21.4.;15.9.;6.10.
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0slava maršála Radeckého v Olomouci 2.9. 20.00 h. Zahajovací koncert
Horní námìstí Olomouc
Zahrady na Valech Praāského hradu 10.00 – 11.45 h
18.6.;9.7.;16.7.;20.8.;27.8.
Koncerty ke dni rodin:
11.5. Olomouc 20.00 h. – sál filharmonie
12.5. Vyškov
17,00 h - námìstí TGM
13.5. Tábor
17,00 h - Hrad Kotnov
14.5. K.Vary
16,30 h - Mlýnská kolonáda
15.5. Praha
15,00 h – Starom.námìstí
17.5. Šp. Mlýn 19,30 h - VZ Bedøichov
*********************************************************************************

VH OLOMOUC
Koøeny vojenské hudby lze spatøovat jiā ve velmi dávných dobách, kdy
byly pro zesílení lidského hlasu, pro povzbuzení vlastních bojovníkù
a k zastrašení protivníka uāívány rùzné bubny, trubky, rohy… Tyto nástroje
plnily signalizaèní funkci a byly povaāovány za prostøedky k boji, nikoliv za
hudební nástroje. Zmiòuje se o tom napøíklad tzv. vojenský øád Jana iāky
z roku 1423.
Vlastní vznik vojenské hudby je datován do období tøicetileté války.
Dosavadní intenzívní troubení a bubnování dostává novou funkci – rytmicky
koordinovat organizovaný stejnomìrný pohyb nastupujících mas.
Od 17. století se objevuje urèitá systemizace vojenských hudebníkù.
Naøízením dvorní váleèné rady z roku 1777 byla hudební sluāba v armádì
regulována pøesnìji. Bylo pøedepsáno støídmìjší obleèení, stanoveny podmínky
pro zajišAování hudebního dorostu a jeho výchovy. V roce 1822 vyšla „Nová
ustanovení o plukovních hudbách“, která mimo jiné stanovila poèet 10
hobojistù, hudebníkù z povolání, a 24 bubeníkù soustavnì školených v hudbì.
Olomouc byla v podstatì od svého vzniku významným vojenským
pevnostním mìstem a i historie vojenské hudby v našem regionu má tedy
hluboké koøeny a bohaté tradice.
V prvních desetiletích 19. století rakouská armáda uznala hudebníky za
vojenskou odbornost a ponechala jim znaènou volnost po stránce hudební.
Vojenské hudby rakousko – uherské armády (s pøevahou èeských hudebníkù)
byly velmi kvalitní.
S technickým vývojem v oblasti dechových hudebních nástrojù na zaèátku
19. století souvisí významný rozvoj vojenské hudby a vojenského dechového
orchestru. Objevují se køídlovky, kornety, trubky rùzných ladìní, tenory,
barytony i helikony (tuby). Tím, jak se zlepšovala kvalita hudebních nástrojù,
zvyšovala se i kvalita produkcí vojenských hudeb.
Zaèínaly se uplatòovat ètyøi funkce vojenské hudby: uāitková, slavnostní,
umìlecká a zábavná.
Pùsobení vojenských dechových orchestrù na veøejnosti silnì ovlivòovalo
i vznik lidových dechových orchestrù i celkový vývoj dechové hudby.
Po vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky v roce 1918 byly
z bývalých hudebníkù a kapelníkù rakousko-uherské armády vìtšinou èeské
národnosti vytvoøeny posádkové a pozdìji plukovní hudby.
Vytvoøení vojenských hudeb si vyāádalo zaloāení organizaèního centra,
kterým se stal inspektorát vojenských hudeb, v jehoā èele stál inspektor
vojenských hudeb. Problém výchovy nové generace vojenských hudebníkù byl
vyøešen zaloāením dvouleté Vojenské hudební školy v Praze roku 1923.
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Dalším problémem se stala otázka jednotného nástrojového ladìní, coā byl
dùsledek pùsobení èeských vojenských hudebníkù v rùzných zemích, ze
kterých si pøinesli i nástroje rùzného ladìní. Teprve v roce 1929 bylo dosaāeno
jednotného nástrojového obsazení a stejného ladìní, které umoānilo v plné míøe
rozvinout èinnost vojenských hudeb. Byly úspìšné i v mezinárodním mìøítku –
pro pøíklad - èeskoslovenská vojenská hudba v roce 1933 na soutìāi
vojenských hudeb v Paøíāi.
Po dvacet let své èinnosti èeskoslovenské vojenské hudby dobøe plnily své
poslání. Velký význam mìly zejména v pohranièí, kde podporovaly kulturní
āivot našich hranièáøù.
Po obsazení naší republiky nìmeckými fašisty v roce 1938 byla
èeskoslovenská armáda a s ní i vojenské hudby rozpuštìny. Vojenská hudební
škola byla zrušena.
V dobì okupace bylo v rámci tzv. vládního vojska zøízeno 12 praporních
hudeb po ètyøiceti hudebnících, které provádìly zásluānou èinnost šíøením
èeské hudby. Spadaly pod velení vrchního vojenského kapelníka Václava
Tomeše. Vojenské hudby vznikaly i pøi formování èeskoslovenské armády
v zahranièí.
Po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945 dochází k obnovì
èeskoslovenské armády i vojenské hudby. Byl opìt zøízen inspektorát
vojenských hudeb v èele s hlavním kapelníkem majorem Janem Uhlíøem
a obnovena Vojenská hudební škola pod vedením kapitána Jindøicha Praveèka.
Bylo postaveno 16 vojenských hudeb po 42 hudebnících a velmi kvalitní
Hudba hradní stráāe.
Novodobá historie olomoucké vojenské hudby se datuje od roku 1945 pod
hlavièkou hudby pìšího pluku. Za dirigentským pultem se vystøídaly tak
významné osobnosti, jakými byli napøíklad Josef Potuāník, Dr. Robert Šálek,
Karel Mikuláštík, Adolf Hamerský, Karel Pitra, Jindøich Zboāínek, Otto Vymìtal,
nebo Vladimír Petera. (blíāe o novodobé historii viz KRONIKA).
Po únoru 1948 pøešla naše armáda do období rychlého dobudování
v armádu nového typu. Je moāno øíci, āe zlepšení materiálního zajištìní vojákù
a kulturnì umìlecké èinnosti v armádì pøispìlo také k rozvoji vojenské
hudební sluāby a vysoké kvalitì produkce vojenských hudeb.
V souèasné dobì probíhá reorganizace armády ÈR, která výraznì zasáhla
i vojenské hudby. Vojenská hudba Olomouc zùstává jedním z mála armádních
hudebních tìles, které mohou i nadále plnit své poslání, navazovat na bohaté
tradice a dìlat èest èeské hudbì u nás i v zahranièí.
Vojenská hudba Olomouc = vojenská hudba s hlubokými tradicemi. Jde
o 40 profesionálních hudebníkù se 3 dirigenty, kteøí jsou vìtšinou absolventy
Vojenské konzervatoøe v Roudnici nad Labem nebo ostatních konzervatoøí
a akademií z celé ÈR.
Posláním VHO je pøedevším úèinkování pro Armádu ÈR, samozøejmostí
jsou ale také produkce pro širokou veøejnost.
V souèasné dobì se za dirigentským pultem støídají dirigent npor. Pavel
Menhart, Dis., zástupce velitele hudby kpt. Richard Czuczor, Dis. a velitel
hudby - hlavní dirigent mjr. Gustav Foret.
Akce pro rok 2011 ( výpis)
20.4. – 18.00, Husùv sbor (u letadla), chrámový koncert
• 4.6. – celé dopoledne, Roānovská valaška
• 5.6. – 18.00, Praveèkùv Lanškroun, koncert
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11.6. – 10.00, Praha Hrad, promenádní koncert
15.6. – 16.00, Luhaèovice – promenádní koncert
22.6. – 16.00, Teplice nad Beèvou, promenádní koncert
6.8. – 10.00, Praha Hrad, promenádní koncert
11.8. – 15.00, Slatinice, promenádní koncert
13.8. – 10.00, Praha Hrad, promenádní koncert
8.11. – 18.00, Olomouc Reduta, slavnostní koncert ke dni veteránù
mjr.Gustav Foret
Naše internetová stránka:
http://www.army.cz/acr/utvary/pho/posadkova-hudba-fotogalerie.html
A nyní nìco z dávnìjší historie PH Olomouc:
VOJENSKÁ HUDBA V OLOMOUCI 1918 – 1951.
Po roce 1918 se vytvoøila ze zbytkù hudby c. a k. ppl 54 posádková
hudba Olomouc1, do jejíhoā èela byl postaven 1.12.1918 bývalý kapelník c.a. k.
ppl 50 Rudolf Blaāek2, dirigentem byl Antonín Tyl. U hudby byl Rudolf Blaāek
pouze do 31.12.1918 kdy odešel jako kapelník k posádkové hudbì do
Moravské Ostravy, vedení hudby pøevzal bývalý rakouský kapelník pìšího pluku
9 Josef Gedenk3, který po unifikaci ès. armády a vytvoøení plukovních hudeb
pøešel jako kapelník k ès. pìšímu pluku 13, jehoā hudbou se dosavadní
posádková hudba Olomouc stala.
Èeskoslovenský pìší pluk 6 vznikl slouèením c. a k. ppl 54 s ès.
støeleckým plukem ruské legie è. 6 a jeho hudba nemá na hudbu bývalého 54
pluku āádnou návaznost.
Støelecký pluk ruské legie è. 6. vznikl dne 6.6.19174 a hudba se ustavila
po 13.10.1917, její první vystoupení je datováno na 16.11.1917. Kapelníkem
legionáøského pluku byl od zaèátku aā do konce Václav Voskovec5, který po
návratu do vlasti odešel na ministerstvo národní obrany a vedení hudby
pøevzal 16.10.1920 kapelník hudby 2.jezdeckého pluku ruské legie Josef Háša6,
který zreorganizovanou a doplnìnou legionáøskou hudbu øídil aā do 31.12.1937
kdy odešel do zálohy. Po nìm pøevzal øízení hudby Václav Tomeš7, který odešel
k pìšímu pluku 43 a hudbu k 31.12.1938 pøedal Metodìji Kalábovi8 (dosud
kapelník ppl 36). Tento hudbu øídil aā do 15.3.1939 kdy byla hudba de fakto
rozpuštìna.
Jako dirigenti – zástupci kapelníka se u hudby 6 pluku vystøídali : Josef
Knypl, bývalý dirigent legionáøského støeleckého pluku è. 6 (20.8.1920 30.6.1925), Augustin Fiala (1.7.1925 – 31.7.1927). Felix Vlk (31.7.1927 –
31.5.1932) a Josef Procházka (15.6.1932 – 15.3.1939).
Od 28.9.1920 do 1.9.1933 byl v Olomouci posádkou také pìší pluk 27.
Jeho hudbou, se stala posádková hudba z Èeských Budìjovic, kterou øídil od

hudba bývalého zeměbraneckého ( střeleckého) pluku č. 13 nebyla obnovena. Z pluku byl vytvořen 3 horský pěší
pluk, který hudbu neměl
2
narozen 22.1.1886, zemřel 30.5.1954 Nymburk
3
narozen 8.5.1870 Praha - Smíchov, zemřel 3.9.1929 Paseka ( Šternberk)
4
plukovní rozkaz č. 1 , Voskovec k pluku nastouil 13.10.1917
5
narozen 5.1.1864 Svojšovice zemřel 28.4.1945 Praha
6
narozen 16.7.1891 Praha – Vinohrady, zemřel 3.4.1979 Olomouc
7
narozen 7.4.1892 Chraberce (Louny) zemřel 30.11.1971 Praha
8
narozen 16.5.1895 Prostějov, zemřel 9.8.1982 Prostějov
1
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9.10.1920 – 1.1. 1921 Josef Potuāník1. Toho vystøídal Václav Fiala2, který byl
u pluku aā do jeho pøeloāení do Uherského Hradištì v roce 1933.
2.èeskoslovenský jízdní pluk byl zaloāen 4. øíjna 1918 a místem jeho
formování urèen Tjumeò (pùvodnì to mìl být Jekaterinburg). Z poèátku se
nazýval II.ès. kozácký pluk, coā mu bylo záhy zakázáno, od 22.4.1923 nesl
jméno „Sibiøský“.
Hudbu zaèal organizovat klavírista osvìtového odboru ès. vojska na Rusi
Josef Háša (1891-1971) pøevedený do pluku 1.11.1918. Plukovní hudba se
zaèala tvoøit za velmi tìākých podmínek., nebylo dost hudebníkù, chybìly
nástroje a k tomu musela hudba ještì ovládat jízdu na koni. Orchestr se ale
podaøilo sestavit, sehrát a dosáhnout pomìrnì brzy dobré výsledky. Zvláštì se
vydaøila 7.3.1919 slavnostní pøehlídka v Tjumeni.
Pøehlídky v Tjumeni v kvìtnu 1919 konané pøi prvním výroèí vystoupení
proti bolševikùm se pøehlídky zúèastnila hudba opìt koòmo a s plnou parádou:
na trubkách a na tympánech mìli praporeèky s všeslovanskou trikoloru.
Z koní hudebníci sesedli koncem bøezna 1920. Do své stálé mírové
posádky v Olomouci dorazili 12.7.1920. Hudba byla rozpuštìna a Josef Háša
nastoupil v øíjnu jako kapelník k hudbì 6. pìšího pluku, kde slouāil aā do
roku 1937 kdy musel odejít do výsluāby. Po osvobození znovu slouāil v armádì
aā do roku 1948, nikoli ale u hudby.
Po válce byla hudba 6.6.1945 obnovena, nejprve jako posádková hudba
Olomouc (ve stavu 7. divize a pozdìji ve stavu ppl 13), hudba 8. divize a od
19.6.1948 jako posádková hudba Olomouc) a do èervna 1951 ji øídil kapelník
Václav Draāil.3
O dalších osudech pojednává na jiném místì èlánek velitele souèasné PH
Olomouc Gustava Foreta.
Bohumil Pešek.
*************************************************************************************
Hudba Hradní stráāe a Policie ÈR v roce 2011
Hudba Hradní stráāe a Policie Èeské republiky (HHS a PÈR) je tìlesem, jeā
tradiènì jiā od roku 1945 zajišAuje ceremoniální poāadavky prezidenta
republiky, a svého zøizovatele, jímā je Policie ÈR. Toto tìleso reaguje ve
spolupráci s kulturními a osvìtovými institucemi také na nejrùznìjší koncertní
a spoleèenské výzvy, jako jsou hudební festivaly, rozhlasové pøenosy, zahranièní
koncerty, výchovné koncerty pro dìti, a to prostøednictvím souborových
a repertoárových promìn. Nejdùleāitìjší aktivitou HHS a PÈR je koncertní
èinnost v podobì symfonického dechového orchestru (SDO), kterou orchestr
rozvíjí uā pøes 40 let. Na jeho kontì je více neā dvacet profilových CD. Mezi
významné domácí koncertní akce patøí úèinkování na Mezinárodním hudebním
festivalu Praāské jaro, pøi Svatováclavských oslavách, v rámci festivalu
Americké jaro, èi festivalu soudobé hudby Praāské premiéry. Symfonický
dechový orchestr Hudby Hradní stráāe a Policie Èeské republiky dosud hostoval
v šestnácti státech Evropy, v Japonsku a v USA, kde v roce 2002 pøednesl
samostatný koncert v Newyorské koncertní síni Carnegie Hall.
Øeditelem a šéfdirigentem HHS a PÈR je plk MgA. Václav Blahunek Ph.D.,
narozen 24.2,1882 Praha zemřel 19.2.1947 Liberec
narozen 18.9.1877 Praha – zemřel ? kpt kapelník Václav Fiala byl dán 1.4.1927 do výslužby, nastoupil dne 25.7.27
opět službu u pomocné roty jako kapelník hudby pluku se všemi povinnostmi a právy velitele hudby ( Kronika ppl 27
III./str 69). Přemístěním pluku z Olomouce do Uherského Hradiště odešel od pluku kpt kapelník v.v. Václav Fiala
(Kronika ppl 27 IV./str 21).
3
narozen 7.4. 1907 Krásné Březno, zemřel 13.1.1981 Olomouc
1
2
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jeho zástupci jsou dirigenti plk. Mgr. Jiøí Kubík a plk. Mgr. Jan Zástìra.
V letošním roce 2011 HHS a PÈR vystoupí na mnoha domácích pódiích
s dramaturgií, která úzce souvisí s 20. výroèí vzniku samostatné Policie Èeské
republiky. Oslavy odstartuje 3. kvìtna 2011 ve Španìlském sále køest nového
propagaèního CD PÈR s názvem „Svìtové policejní hity“. Jedná se o hudbu ze
slavných kriminálních a èetnických filmù. Mezi dalšími koncerty vynikl projekt
s názvem „Èeští skladatelé v USA po roce 1948“, který orchestr nastudoval
a provedl v Rudolfinu v rámci abonentního cyklu Èeské filharmonie. Celý
koncert snímal Èeský rozhlas a kromì dìl K. B. Jiráka a Karla Husy na nìm
zaznìla evropská premiéra rozsáhlé Sinfonie Resurrectionis Václava Nelhybla.
Po roèní pøestávce zpùsobené rekonstrukcí Zahrady Na valech bude
v letošním roce pokraèovat cyklus promenádních koncertù, který se bude konat
od 3. èervna do 10. záøí pravidelnì kaādou sobotu v 10.00 hod. na III. nádvoøí
Praāského hradu. HHS a PÈR zde vystoupí celkem 4x: 3.6. FESTPOL – festival
policejních orchestrù a sborù 2011, 2.7. Big band HHS a PÈR dìtem, 3.9. „Od
baroka k romantismu“ a 10.9. hostující dirigent Maurice Hahn pøedstaví
pùvodní holandský symfonický dechový repertoár. Srdeènì vás zveme!
plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D.
øeditel a šéfdirigent HHS a PÈR
*********************************************************************************

První pováleèný roèník Vojenské hudební školy.
Váāení, byl jsem poāádán, abych napsal o mém vstupu do VHŠ a prùbìhu
prvního roèníku, který nastupoval po ukonèení druhé svìtové války.
Po podané pøihlášce jsem byl na. podzim roku 1945 pozván ke vstupním
zkouškám, které probíhaly v kasárnách, kde sídlila Hudba Hradní stráāe v tak
zvaných "Uršulinkách". Byl jsem pøihlášen na trubku a housle. Po odehrání
poāadovaných stupnic a skladbì dle vlastního výbìru, okamāitì tehdejší šrtm.
Jan Vostrèil prohlásil "To staèí, na housle není potøeba hrát, já si ho beru !'
A byl jsem pøijat!
Povolávací rozkaz znìl: 3.1.1946 nástup do 1.roèníku VHŠ v iākových
kasárnách v Praze - Karlinì.
Ubytování bylo aā nahoøe ve 4. patøe /v podkroví/ v malých místnùstkách
po šesti postelích a zde probíhalo vlastnì všechno: snídanì, obìdy, veèeøe,
vyuèování i spánek. Našim vyuèujícím byl tehdejší šrtm. Jan Vostrèil, výborný
hráè na køídlovku, ale i výborný uèitel. Hercem se stal pozdìji! Ale byl
i výborným vypravìèem a volné chvilky mezi cvièením nám zpestøoval hezkým,
ale i pouèným vyprávìním.
Èas plynul a uā jsme se tìšili na dovolenou, ale OUHA !!! Celý èervenec
jsme museli malovat všechny místnosti, chodby a pøíslušenství ve 4.patøe, ale
i novì pøidìlené místnosti ve 3.patøe. Dále potom i pøiváāet nové postele
a skøínì pro nastávající nový roèník. A nakonec zaøídit velkou zkušebnu ve
3.patøe. Teprve potom aā vše bylo hotové mohli jsme odjet na zaslouāenou
dovolenou.
Po dovolené nastalo naše stìhování do nových velkých svìtnic ve tøetím
patøe a pøíprava na nováèky do VHŠ.
Zde bych se rád zastavil a opravil špatné vysvìtlení v knize "Vojenské
fanfáry nad Vltavou", āe první roèník byl "jednoletý". To je velký omyl !!! Byl to
první roèník po válce, který ve skuteènosti trval bez 4 mìsícù (záøí, øíjen.
listopad, prosinec!/ 2 roky. Taky náš závazek byl po ukonèení VHŠ - povinnost
slouāit 2 roky základní sluāby a 2 roky v èinné sluābì nebo jiā jako osoba
z povolání,- za VHŠ!
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Napsat do knihy, āe první roèník byl " jednoletý !- To je velký o m y l !!!
Kdyā o tom nic nevím, tak o tom pøece nemohu psát !!! Jednoduše "autoøi"
této knihy nás vymazali, ŠKODA ! Foto našeho správného roèníku mám ! Chtìl
bych ještì dodat, āe z tohoto roèníku vyšla a v dalším hudebním āivotì se
uplatnila velká øada vynikajících hráèù i dirigentù!
Zjistil jsem, āe je v této knize další chyba a to na str.83 -druhý obrázek
z vrchu. Cituji: "Jedna z inspekcí Vojenské hudební školy v Karlínských
kasárnách,, ákovský orchestr øídí velitel Hynek Sluka, vlevo od nìj Jindøich
Praveèek".
To je další velká chyba. Hynek Sluka nebyl v té dobì āádným velitelem.
Tím se stal aā po "v y h o z e n í" Jindøicha Praveèka do Brna na konci záøí
1948 „
To je jak vidíte "velký zápor". A proto si myslím, váāení historikové, kdyā
o tom nic nevíte, jak to bylo, tak prosím o tom nepište ! To jsou velké blamáāe
a této knize to bohuāel velmi škodí, āe se jí nedá ve všem vìøit !!! Je mi to líto
a nejen mnì !
Jindøich Brejšek, āák prvního pováleèného roèníku VHŠ.
*********************************************************************************

Karel Vintera
se narodil 30.prosince 1926 v Jièínì. Po ukonèení studia hry na pozoun na
Konzervatoøi v Praze nastoupil 17.kvìtna 1945 vojenskou základní sluābu
u hudby 22. pìšího pluku v Jièínì. Po jejím ukonèení pùsobil jako pozounista
u hudeb v Liberci, Èáslavi a Mladé Boleslavi. Od 1.10.1949 do 30.10.1950 byl
zaøazen jako hráè-poddùstojník u hudby Praāské posádky. Odtud byl pøemístìn
k hudbì pìšího pluku a posléze dìlostøelecké divize v Mladé Boleslavi, kde byl
pøijat za dùstojníka z povolání v hodnosti podporuèíka. Od roku 1953 do øíjna
1957 byl hráèem u Ústøední hudby Praha. V øíjnu 1957 byl ustanoven do
funkce dirigenta-archiváøe hudby 11 .støeleckého pluku v Klatovech. 14.øíjna
1958 byl jmenován kapelníkem této hudby. Zde pracoval do prosince 1964,
kdy byl ustanoven Inspektorem vojenských hudeb nejprve Støedního, a po
reorganizaci ÈSLA, Západního vojenského okruhu v Táboøe. Tuto funkci
zastával do 31 .srpna 1971, kdy byl pro vyjádøení nesouhlasu s t.zv.
"bratrskou internacionální pomocí" v srpnu 1968 propuštìn do zálohy.
Od této doby se vìnoval pedagogické èinnosti jako uèitel LŠU v Táboøe
a pozdìji i jako zástupce øeditele tamtéā.
V roce 1990 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka. V roce
1997 byl Rozkazem MO ÈR è. 75 mimoøádnì povýšen do hodnosti plukovníka.
Dne 1 .bøezna 2008 p.Karel Vintera náhle umírá 3 dny pøed jiā zcela
pøipravenou oslavou své diamantové svatby ve vìku nedoāitých 82 let.
Jan Pelcl.
*****************************************************************************************
Antonín Nývlt a kapitán Øímek.
Snad kaādý muzikant tuto sviānou a oblíbenou skladbu nìkdy hrál. Je to
nefalšovaný
vojenský
pochod,
o
jehoā
popularitì
svìdèí
nìkolik
nepublikovatelných doprovodných textù.
Jeho autorem je vojenský hudebník a skladatel Antonín Nývlt. O vzniku
skladby vyprávìl Karel Vacek. Slouāil spolu s autorem u 45 pluku v Chustu.
Kdyā byl Antonín Nývlt na dovolené, psal Vackovi, aby mu nìco poslal z jeho
kufru. Tam Karel Vacek nalezl mimo jiné i notový zápis, který ho zaujal. Byl to
docela pìkný pochod. Vacek nelenil pochod rozepsal pro hudbu a po Nývltovì
návratu z dovolené jakoby nic pochod hudbì rozdal. Kdyā Nývlt spolu
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s hudbou pochod odehrál obrátil se na Vacka: „Karle, co to je za pochod, já
ho odnìkud znám a nemohu si vzpomenout“.
Kdo byl vlastnì Antonín Nývlt. Narodil se 24.12.1885 v nìmecké vesnici
Dreibrunn, dnešní Studnici na Broumovsku v rodinì vesnického ševce
a pùvodnì se psal Nywelt.
Rodina se záhy pøestìhovala do Rtynì, kde Antonín vychodil obecnou
školu a zaèal se uèit tkalcovskému øemeslu. Od osmi let se zaèal uèil hudbì
a jiā jako desetiletý zkoušel hrát na køídlovku u Èeòka Kolety ve Rtyni a jako
dvanáctiletý zaèal hrát v rtyòské hornické kapele.
V necelých osmnácti letech se pøihlásil dobrovolnì k vojenské hudbì a od
12.3.1903 nastoupil sluābu u c.a k. pìšího pluku 73 v praāských vršovických
kasárnách. Tento pluk se sice doplòoval z Chebska, ale jelikoā byl témìø
neustále v Praze, tvoøili vìtšinu pøíslušníkù hudby Èeši. Pluk mìl hlavní úkol
drāet na uzdì eventuálnì rebelující Praāany, coā ovšem nebránilo tomu, aby se
u nìj nehrály Kmochovy skladby, které dokonce hudba s èeským zpìvem
nahrála na gramofonové desky. Nývlt slouāil pod nìkolika výbornými kapelníky
– Františkem Schmidtem, Gustavem Mahrem a do konce Rakouska pak pod
Rudolfem Lorenzem.
Po 28 øíjnu 1918 se pøíslušníci pluku, aā na jeho hudbu rozešli do svých
domovù v pohranièí. Vedení hudby pøevzal její pøíslušník Alois Synek a ta se
záhy pøemìnila na posádkovou hudbu Praha I. Na filmových zábìrech z tìchto
pohnutých dob je zachována pochodující hudba s Antonínem Nývltem hrajícím
na køídlovku.
Tehdy také dochází k prvnímu setkání s Karlem Øímkem.. Ten se narodil
2.7.1885 v Praze Dejvicích. Po neúspìšném studiu na gymnáziu pøešel v roce
1901 na budapešAskou kadetku, kterou v roce 1905 ukonèil a nastoupil jako
kadet- dùstojnický zástupce (hodnost byla pozdìji zmìnìna na praporèíka) k c.
a k. pìšímu pluku 85 do Levoèe (kapelníkem tam byl od roku 1907 Josef
Potuāník) V roce 1908 byl povýšen do hodnosti poruèíka. Prodìlal celou
svìtovou válku na frontì, byl nìkolikrát ranìn a dekorován za stateènost, platil
jako øízný a smìlý dùstojník. V dobì pøevratu v roce 1918 byl na dovolené
v Praze a ihned se pøihlásil dobrovolnì do ès. armády. Byl zaøazen k tvoøícímu
se 1.dobrovolnickému pluku ve vršovických kasárnách. Tam se s Nývltem
poprvé setkal. Krátce na to odjel Øímek na Slovensko, kde se aktivnì zúèastnil
bojù s Maïary. V roce 1920 byl zaøazen k 45. pluku v Chustu, který pøevzal
pøíslušníky a evidenci bývalého c. a. k. pìšího pluku 85. Prošel øadou funkcí
a od zaèátku roku 1923 byl velitelem technické roty, v jejímā stavu byla do
bøezna 1923 i plukovní hudba.
Nývlt pøišel k pluku v prosinci 1920 kdy byla posádková hudba Praha I
pøemìnìna na plukovní hudbu novì zformovaného pìšího pluku è. 45. Pøestoāe
o kapelnická místa byl velký zájem, do Chustu se nikomu nechtìlo. Po
Synkovi, který odmítl do Chustu jet, byl jmenován kapelníkem František Šmíd,
který sluābu rovnìā nenastoupil a teprve 1.7.1921 k pluku pøišel Eduard
Kandler. V mezidobí hudbu øídil dirigent Josef Rozšafný. Od 45. pluku byl
Nývlt 1. bøezna 1923 pøemístìn k pìšímu pluku 38 do Berouna.
Je moāné, āe pochod byl vìnován Karlu Øímkovi v lednu 1923, kdy se
velitelem technické roty stal. Pochod tehdy uslyšel, tázal se na jeho název
a Nývlt vyhrkl „ Kapitán Øímek“.Od té doby se jejich cesty rozešly.
Zato pochod nastoupil svoji triumfální cestu evergreenu.
Nývlt byl v øíjnu 1926 pøeloāen k praāskému 28. pìšímu pluku, jehoā
hudbu do roku 1927 øídil Jan Gottwald.. Plukovní hudba èasto koncertovala
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pod vedením jeho nástupce Jana Pešty v praāské Lucernì. Vādy alespoò jednou
zaznìl „Kapitán Øímek“ Za potlesku publika pokynul Pešta Nývltovi sedícímu
v první øadì, ten povstal a dojatì uklonil. V pluku slouāil naposledy v hodnosti
štábního rotmistra, aā do 1.3.1937.
Pùsobil potom v Praze jako kapelník aā do své smrti 28.8.1952. Byl
autorem celé øady skladeb, své pøedèasnì zemøelé dcerušce vìnoval svoji
proslulou „Zdenièku“. Jeho pochody „Pochod chrabrých dobrovolníkù“, „Štábní
kapitán Gottwald“, „Plukovník Zicha“, „Náš prapor“ a další se neujaly.
Jinak se odvíjel osud Karla Øímka. Jiā od roku 1926 zaèíná být negativnì
hodnocen, je mu vytýkána nedùslednost, lehkomyslnost a rozmaøilost.. V roce
1927 byl pøeloāen pøechodnì do výsluāby a v roce 1932 byl doèasnì
reaktivován, údajnì proto“ aby mohl zaplatit své dluhy“ Nastoupil jako
posádkový dùstojník do Trenèína, kde byl nápadný výstøedním zpùsobem
āivota. V roce 1933 následovalo trestní stíhání pro nedbalost a v polovinì roku
byl pøeloāen do výsluāby. Disciplinární øízení se s ním táhlo prakticky aā do
zaèátku okupace. Tehdy se rozhodl, āe poāádá o nìmecké obèanství a pøihlásí
se do nìmecké armády. O jeho dalším osudu se zatím nic nepodaøilo zjistit.
Bohumil Pešek
****************************************************************************************

Naši jubilanti
95 let
90 let
80 let

75 let

70 let

Frantiěek Musel
Vladimír Krejčí
Miroslav Skočdopole
Josef Škába
Zdeněk Sochor
Josef Soumar
Jaroslav Zeman
Lubomír Vlk
Antonín Mikulka
Václav Žáček
Václav Blahovec
Bohuslav Hubený

29.9.
16.3.
11.5.
1.6.
23.6.
8.8.
6.4.
15.4.
1.5.
2.5.
6.6 .
6.6.

Tomáš Belák
Jan Zmrzlý
Ladislav Holý

14.8.
12.9.
30.9.

Luboš Pražák
Bedřich Randa
Teodor Osvald

29.5.
29.8.
18.9.

Václav Liška
Karel Maidl

17.6.
20.6.

BLAHOPŘEJEME!
Úloha vojenských hudeb v historii hudebního umìní.
Otázka existence a poslání vojenských hudeb je tak obsáhlá, āe se asi
āádnému hudebnímu historikovi nepodaøí podchytit ji v celé její komplexnosti.
Všechny armády svìta více èi ménì disponují orchestry nebo hudebními
seskupeními rùzných forem, obsazení, repertoárem tak, aby slouāily vojenským
poāadavkùm a ceremoniálùm dané zemì. V kaādé armádì je to jiné nebo
podobné a rùzná je také historická doba existence "hudební sluāby" v rámci
tøeba nìkolika staletí.
Úèelem tìchto øádkù je konkrétními pøípady pøipomenout úlohu
vojenských hudeb modernìjšího typu na evropském kontinentu. To, āe se
vojenské hudby zabývaly a zabývají širokou oblastí hudebního umìní a neslouāí
jen k pochodovým a signálním úèelùm, je bìāné a známe to i my, souèasní
(vojenští hudebníci) ze svých zkušeností. Podobné poznatky jsme pøevzali i od
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svých pøedchùdcù. VādyA to byly právì vojenské hudby, které jako jediné
v minulosti šíøily kulturu a pøispívaly k hudební vzdìlanosti obèanù mìst
a menších obcí tím, āe na svých koncertech dechového nebo smyècového
obsazení pøedvádìly mnohá vrcholná díla našich a svìtových skladatelù. Navíc
èeské vojenské kapely sehrávaly roli reprezentantù našeho národa
a v rozhodujících dìjinných momentech se podílely na pozvedávání národního
sebevìdomí a rùstu Èeských kulturních tradic.
I kdyā nyní, mimo jiné, nástupem televize a všudypøítomného rozhlasu,
pozbývají vojenské hudby døívìjší jedineènost, stále dokáāí na veøejnosti
prosazovat vysokou profesionalitu hudebních výkonù v interpretaci symfonické
nebo zábavné hudby.
Ale jak to bylo s vojenskými hudbami v dávnìjší historii ? To nám pøiblíāí
napøíklad náš básník Karel Hynek Mácha. Ve svém osobním deníku z roku
1841 píše, āe pravidelnì navštìvuje veèerní koncerty vojenské hudby na
Staromìstském námìstí v Praze. Perlièkou v jeho zápiscích je to, āe "turecká
hudba" hrává i pøi hašení poāárù, aby pøilákala obèany na pomoc hasícím
dobrovolníkùm.
Z pozdìjšího období 19. století je známo, āe na koncerty vojenských hudeb
chodil i Antonín Dvoøák. Líbily se mu výkony orchestrù a oceòoval tvorbu
skladatelù pro tyto orchestry - vèetnì skladatelských ambicí svého āáka Julia
Fuèíka.
Velkou tradici vojenských hudeb 19. století má Rakousko. Pro vojenské
orchestry komponovali i slavní vídenští skladatelé valèíkù Josef Lanner a Johan
Strauss ml. Z té doby pochází také mnoāství rakouských vojenských pochodù.
Krásným pøíkladem je svìtoznámý Pochod Radeckého Joh.Strausse staršího.
V rakouských hudbách slouāilo i mnoho Èechù. Rakouský styl dechové hudby
se projevoval také v Èechách. Aā po osamostatnìní Èeskoslovenska v r.1918
a odtrāení od Rakouska nabývala èeská a tím i vojenská hudba svùj osobitý
styl èeské zpìvnosti, rytmu, obsazení orchestru a repertoáru.
Vliv vojenského muzicírování byl patrný i na skladatele. Pøíkladem mùāe
být i èesko-rakouský a svìtoznámý velikán Gustav Mahler /1860 - 1911/.
V jeho āivotopise je zmínka o jeho dìtství, které proāíval v Jihlavì, sídle veliké
posádky. Malý Gustav se zaujetím poslouchal koncerty vojenské hudby
a nejednou pochodoval dlouhou trasu pøímo za hudbou, za bicími nástroji
a heligony. Tyto vjemy z dìtství se projevují i v jeho symfonické tvorbì, kde
dává bohatì zaznít dechovým nástrojùm a bicí sekci, nemluvì o pouāívání
pochodového rytmu.
Významné svìdectví o vojenských hudbách poskytuje velký francouzský
novoromantický skladatel Hector Berlioz /1802 - 1859/. Ve své autobiografické
knize "Pamìti" se v nìkolika kapitolách rozepisuje o spoluúèinkování
vojenských hudebníkù pøi koncertním uvádìní svých skladeb v øadì evropských
mìst.
V r. 1840 byl Berlioz poāádán francouzskou vládou, aby zkomponoval
skladbu k 10. výroèí francouzské revoluce. S uskuteènìním tohoto úkolu mìl
sice mnohé potíāe, ale nakonec k provedení skladby najal 200 èlennou
vojenskou kapelu a dostavil se velký úspìch.
V r. 1841 nastoupil Berlioz koncertní cestu po Evropì. Z poèátku hlavnì
v Nìmecku, uvádìl svá nejzávaānìjší díla - Fantastickou symfonii, Harold
v Itálii, Romeo a Julii, opery Benvenuto Cellini, Trojané, ouvertury Øímský
karneval, Král Lear a další své nejnároènìjší skladby. Ve svých dopisech svým
pøátelùm, skladatelùm a dirigentùm se pak zmiòoval i o vojenských hudbách
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ve Stutgartu, Hannoveru. Dráāïanech, Lipsku aj. Vojenské hudebníky, kteøí
úèinkovali v jeho koncertech, velmi chválil, āe jsou dobøí, dodrāují pøesný
rytmus a jsou ukáznìní. Také prohlásil, āe "vojenští bubeníci jsou hudebníky".
Berlioz mìl totiā mnohdy špatné zkušenosti s civilními divadelními
a koncertními hráèi.
Pozoruhodný dopis o vojenských hudbách píše Berlioz panu Desmerastovi
z Berlína: "Dirigent a instruktor berlínských a postupimských vojenských kapel
Wieprecht vládne šesti stùm hudebníkùm, kteøí ètou dobøe z listu, znají
výteènì mechanismus nástrojù hrají èistì a jsou od pøírody obdaøeni
neúnavnými plícemi a koāenými rty. Proto hrají tak neuvìøitelnì lehce vysoké
tóny na trubky, lesní rohy a kornety, coā naši umìlci nemohou dokázat".
K tomu pøipojuje poznámku, āe ".... nejsou to plukovní hudebníci, ale pluky
hudebníkù". Dále se Berlioz vyjadøuje k provedení své obtíāné skladby pøedehry
Soudcové fémy "... kterou zahrálo 320 vojákù pod Wieprechtovým vedením
s uāasnou pøesností a dravým nadšením".
Berlínský vojenský kapelník Wieprecht m.j. objevil pro Berlioze pouāívání
basové tuby. Tento nástroj Berlioz ještì neznal a hodnotil její zvuk v orchestru
lépe, neā tehdy pouāívanou ofiklejdu (to byl plechový nátrubkový nástroj
fagotového tvaru, ale zvukovì slabý).
Ve zmínìné knize "Pamìti" jsou zápisy, kdy si Berlioz najímal hráèe
vojenských hudeb pro své koncerty v r. 1847 také v ruském Petrohradu
a Moskvì
Pøi své druhé cestì do Nìmecka a Rakouska navštívil Berlioz i Prahu. Zde
byl nadšen vysokým stupnì muzikálnosti Èechù, praāskou konzervatoø (jejímā
øeditelem byl tehdy mladý skladatel Kittl) øadil jako druhou nejlepší v Evropìpo Paøíāi. O èeských vojenských hudbách se rovnìā vyjádøil, āe hrají èistì.
Na závìr: Jistì by se našla ještì celá øada døívìjších i souèasných
skladatelù, hudebních kritikù a teoretikù, kteøí se nedívají na vojenské hudby
"skrz prsty". a to jak v zahranièí, tak u nás. Samozøejmì- úroveò jednotlivých
vojenských orchestrù záleāela vādy na mnoha podmínkách - od jejich dislokace
v centrálních místech, pøes schopnost a vzdìlanost dirigentù aā po pøízeò
nadøízených velitelù souèástí, kterým je hudba podøízena. Nezanedbatelná je
i úloha státu, kolik má prostøedkù na armádu a tedy i na hudby. To platí
i dnes.
Historii vojenských hudeb, umìní, muzikálnost a oddanost vojenských
hudebníkù slouāit hudbì i v nároèných āivotních a pracovních podmínkách
nelze pøehlédnout, protoāe to vše je zapsáno hluboko do dìjin hudby vùbec.
Karel Tesaø - VHŠ 1946-1948
bývalý kapelník Oblastní hudby SNB Ostrava.
P.S. Wieprecht Wilhelm Friedrich (1802-1872) první hudební inspicient pruské
armády, spolu s nástrojáøem J.G.Moritzem 1835 byla vynalezena basová tuba.

*******************************************************************
Posádková hudba Pøíbram
( Co také obsahuje kronika hudby)
Byla zaloāena v r.1963 pøi Velitelství západního vojenského okruhu. Po
celou dobu jejího trvání, tj.28 let /zrušena v r.1991/ vyhrávala pøi všech
dùleāitých akcích mìsta, okresu i kraje a významným zpùsobem ovlivòovala
kulturní i politický āivot.
V èele hudby se vystøídali tito hlavní dirigenti:
mjr.Karel Tùma (1963-72), mjr.Jan Zíma (1973-82), mjr.František Štejnar
(1983-87), por.Jiøí Kubík (1988-89), kpt.Libor Krmášek (1990-91).
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Ètvrt století profesionální vojenské hudební èinnosti, ke které vedle tzv.
sluāebních úèinkování pro vojska patøila napø. úèast na festivalech Antonína
Dvoøáka v pøíbramském divadle i na Vysoké, koncerty pøi celookresních akcích,
promenádní koncerty U fontány, spolupráce s krajským divadlem, výchovné
koncerty pro školy v Pøíbrami i okrese, autorské koncerty, koncerty v Praze na
Kampì, v zahradách Praāského hradu a nahrávkv v Ès.rozhlase i televizi,
postavily Posádkovou hudbu Pøíbram do centra kulturního dìní v celém
regionu.
S hudbou spolupracovala velká øada umìlcù: Eduard Haken, Naïa
Šormová-Špièková, Daniela Šounová, Marcela Machotková, Vladimír Jedenáctík,
Jaroslav Horáèek, Jiøí Zahradníèek, Miroslav Friedlewicz,-èlenové Národního
divadla v Praze a èlenové Hudebního divadla Praha-Karlín Jiøí Stanìk, Karel
Fiala, Vìra Vlková, Zdenìk Matouš, Josef Bek, Ladislav Kreèmer, Anna
Bortlová, Zdenìk Fous, Vìra Štìchová, Jana Krmášková, Filip Burda, Jaroslav
Havran, Pavel Coklan, sestry Skovajsovy a další.
Hudba mìla štìstí i na velmi dobré muzikanty. K významným sólistùm
patøí èet.Josef Ketner-fagot, rtm.Josef Schoøovský-trubka, prap.Ladislav
Urbánek-klarinet, prap.Jindøich Bùāek-klarinet, kpt.Milan Študlar-hoboj,
kpt.Libor Krmášek-flétna, rtm.Pavel Zajíc-flétna, kpt.Václav Adam-køídlovka,
kpt.Bohumil Grus-tenor, nprap.Václav Štìpanovský-bicí, nprap.Josef Bílek-tuba,
nprap.Václav Plíhal-klar.es, nprap.Jan Klát-klarinet, rtm.Josef Tichý-tenor, prap.
Karel Jindøich-klarinet, nprap, Miloslav Malina-tuba, por. Jiøí Mates-tuba,
pprap.Jiøí Hichter-trubka, rtm.Karel Šperk-klarinet, nrtm.Jaroslav Havran-fagot,
rtm, Karel Èihák-tenor, rtm.Miroslav Louèka-fagot a další.
Bohatá byla i spolupráce s velkým smíšeným pìveckým sborem Antonína
Vcpøeka a Pøíbramskou filharmonií.
Toto všechno je dokladem nezapomenutelné èinnosti Posádkové hudby
Pøíbram
První akce novì zaloāené hudby byly 1.9.1963. Hudba se zúèastnila
slavnostní pøísahy útvaru Pohranièní stráāe Felbabka a útvaru Pohranièní
stráāe Obecnice.

*******************************************************************
Váāení kolegové,
Sdruāení dechových orchestrù ÈR (SDO ÈR) se mimo své bìāné èinnosti
podílí na vydávání ètvrtletníku o dechové hudbì s názvem Naše muzika.
Vydavatelem je Umìlecká agentura BRIVA: Mnozí ho jistì znáte i odebíráte.
Tak pouze malá informace. Naše muzika vychází jako ètvrtletník, kde se na 40
stránkách dozvíte všechno moāné ze āivota malých i velkých dechových
orchestrù. Má formát A4 a je pouze na pøedplatné. Roèní pøedplatné je 160 Kè
a pokud máte zájem, èasopis si mùāete objednat na adrese:
Umìlecká agentura BRIVA, Machatého 689, 152 00 Praha 5, nebo e-mailem
na: briva@volny.cz.
Zveme vás všechny také na festivaly a pøehlídky dechové hudby, které se
v roce 2011 budou v Èeské republice konat. Na mnohých se podílí i èlenové
našeho sdruāení. Nejvìtší akcí pro malé dechové orchestry, na které se naše
sdruāení podílí, je jubilejní 15. roèník Mezinárodního festivalu èeské
a moravské dechovky HRAJ KAPELO, HRAJ - 25. - 26.6. v Praze na Køiāíkovì
fontánì. Zaèátky jsou vādy ve 13.00 hod., konce v 18.00 hod. Tradiènì jsou
nachystány køty stolního kalendáøe Dechové orchestry 2012 a nových CD.
Poøadatelé pøichystali na kaādý den i produkci Køiāíkovy fontány s originální
hudbou. Mùāete se tìšit na tyto kapely: Illeranka - Nìmecko, De Essener
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Muzikanten - Belgie, Holanïanka - Holandsko, Babouci, Bojané, Bøezovská
desítka, Krajanka, Mistøíòanka, Straòanka a Veselka. Vstupné na kaādý den je
150 Kè. A protoāe je letošní roèník jubilejní festival a Krajanka má 20 let,
máme pro vás i malý dárek. Vstupenku je moāné na Køiāíkovì fontánì vymìnit
za CD Krajanky. Tak se na vás všechny tìšíme. Bliāší informace získáte i na
www.krajanka.cz.
Další potìšující informace je ta, āe od ledna vysílá internetové Rádio
Dechovka pravidelné poøady s názvem Svìt dechovky s Václavem Hlaváèkem.
Kaādý ètvrtek od 16.00 do 17.00 a v sobotu v repríze opìt od 16.00 do 17.00
hod. si mùāete poslechnut jeden týden velké dechové orchestry a druhý týden
malé dechové orchestry. Vše se pøipravuje ve spolupráci s nìmeckým
nakladatelstvím a vydavatelstvím Rundel. Vysílání Rádia Dechovka si mùāete
najít na: www.radiodechovka.cz.
S pozdravem Václav Hlaváèek
prezident SDO ÈR
V poslední dobì opustili naše øady :
Milan Hranai *1.10.1937 +3.1.2011 VHŠ 1952-55 bicí-kytara
Jan Hnízdil +8.3.2011 VHŠ 1937-39 baryton-pozoun
Vladislav Marek*1931 +10.2.2011 VHŠ 1946-48 flétna-bicí ,SO Ès.rozhlasu
Rudolf Rydval *24.1.1940 +2.5.2011 VHŠ 1955-58 køídlovka-housle,bývalý
kapelník Hudby Pohranièní stráāe v Holešovì, Bøezové u Sokolova a Benešova,
dirigent Hudby Hradní stráāe a Policie ÈR Praha do r.1999. èlen výboru Klubu

»EST JEJICH PAM¡TCE !
Váāení pøátelé, kamarádi, kolegové,
srdeènì Vás všechny zdravím a moc mne mrzí, āe jsem se nemohl
z rodinných dùvodù zúèastnit naší výroèní schùze. Rád bych moc podìkoval
všem z vás, kteøí mi zaslali nebo jiným zpùsobem sdìlili své záāitky ze
studentských let ve VHŠ nebo z doby, kdy jste pùsobili v rùzných vojenských
hudbách. Aèkoliv jsem si pùvodnì pøedstavoval, āe na výroèní schùzi 2010
pøivezu jiā vydanou knihu, vše se trochu opozdilo a já bych slíbenou knihu
rád vydal v roce 2011. Ti z vás, kteøí o ni budou mít zájem, pošlete mi prosím
cestou pana Mikeše zprávu a já vám ji zašlu buï poštou nebo ji pøivezu
s sebou na pøíští schùzi. Jelikoā se mi sešlo celkem hodnì pøíspìvkù, rozhodl
jsem se celou knihu rozdìlit do dvou dílù, z nichā první bude vyprávìt
o humorných pøíbìzích ve VHŠ a druhý bude vykreslovat āivot v praxi
u vojenských hudeb. Pokud byste mìli ještì nìjaké pøíbìhy, aA z VHŠ nebo
z VH, zašlete mi je prosím na níāe uvedené kontakty.
Pøeji vám všem jen to nejlepší v roce 2011. S úctou Mgr. Jiøí Lexa
Kontakt:
Jiøí Lexa
Luāec nad Cidlinou,101,PSÈ503 62
tel. 605215095, e-mail:Lexa12@seznam.cz

Kontaktní adresa :
Miroslav Prùāek Babákova 2153/8 148 00 Praha 4 Chodov
mobil:624146800, e mail: miroslav.pruzek@centrum.cz
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Letní koncerty na 3.nádvoøí Praāského Hradu. Zaèátky 10.00 hod.
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.
2.7.
9.7.
16.7.
23.7.

HHS a Policie ÈR
VH Olomouc
ÚH AÈR
Hudba z Holandska
HHS a Policie ÈR-Big Band
ÚH AÈR
ÚH AÈR malý dech.orch.
???

22. 5.
28. - 29.5.
29.5. 7.
4.6 38.
5.6. 8.
10.- 12.6.
17. - 18.6.
19.6.
25. - 26.6.
2.7. 6.
2.7.
3.7.
3.7.
9.7.
9.7.
10.7.
16. - 17.7.
23.7.
23.7.
29. - 31.7.
7.8.
19. - 21.8.
27. - 28.8.
2. - 3.9.
3.9. 9.
9. - 10.9.
10.9.
17.9.
23. - 25.9.
8.10.
21. - 23.10.

30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.
3.9.
10.9.

???
VH Olomouc
VH Olomouc
???
ÚH AÈR
HHS a Policie ÈR
HHS a Policie ÈR

FESTIVALY A PØEHLÍDKY V ROCE 2011
XXIII. festival mládeānických dechových orchestrù - Roāmitál
pod Tøemšínem
Vaèkáøùv Zbiroh
Vtelenská dechparáda - Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi
Švihovské hudební léto - pøehlídka mládeānických dechových
orchestrù
Knìāeveská dechparáda - Knìāeves u Rakovníka
Kmochùv Kolín
Mezinárodní hudební festival Èeská Kamenice
16.roèník váèkùv festival dechových hudeb - Konice
15. roèník "HRAJ KAPELO, HRAJ" Praha - Køiāíkova fontána
Dobøínský dechfest
33.mezinárodní pøehlídka DH Všeò u Turnova
Rymice u Holešova
22. roèník Mezinárodního festivalu dechové hudby - Lideèko
Túfarankafest - Rakvice
8. Setkáni dechových hudeb - Staré Hrady
43. mezinárodní festival dechových hudeb - Ratíškovice
Kubešova Sobìslav
IX. hudební festival Pod lipou - Jáma
Mezinárodní hudební festival "Hanácké kvitek" - Vìrovany
Setkání dechovek Døevohostice
19. roèník Festival dechových hudeb - Bechynì
Setkání muzikantù v Bílých Karpatech - Valašské Klobouky
10. roèník mezinárodního festivalu dechových hudeb "Pod
Javorinù" - Strání
Z jiāních Èech a Moravy - Chýnov
Oblastní pøehlídka dechových hudeb - KošAálov
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
ZPRAVODAJ è.101 vydala rada klubu - kvìten 2011.

