1 / 105

INFORMAÈNÍ

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

»ÕSLO 105
3/2012

Dámy a pánové, kamarádi a pøátelé hudby
dovolte mi, abych Vás, všechny naše èleny co nejsrdeènìji pozdravil.
Léto nám pomalu konèí a nezadrāitelnì se blíāí termín nejvýznamnìjší akce
roku a tou je naše roèní setkání. V minulém roce jsme si øekli, āe ho budeme
poøádat kaādou druhou sobotu v øíjnu. Na tom se samozøejmì nic nezmìnilo
a tak se pro letošní rok setkáme 13.øíjna v konferenèním sále domu
armády Praha (DAP) na Vítìzném námìstí v Praze 6. Pro ty, kteøí se
posledního setkání nezúèastnili, pøipomínám, āe DAP je 100 metru od výstupu
ze stanice metra Dejvická. Vystupte smìrem na Vítìzné námìstí a pøed sebou
uvidíte hotel DAP. Vchod do sálu v pravém rohu budovy z ulice Buzulucká.
Sál bude otevøený od 8 hodin ráno, kdy bude probíhat prezentace, placení
pøíspìvkù atd. Od 10 h. pak bude následovat výroèní schùze klubu. Od
otevøení sálu bude také k dispozici i obèerstvení a nápoje dle Vašeho výbìru.
Snad je tato informace vyèerpávající a nezbývá mì nic jiného, neā Vám
oznámit, āe se na toto setkání, které bude druhé ve funkèním období nové
rady klubu, velmi tìšíme.
Rada klubu jak slíbila, schválila vlastní stanovy klubu. Tìm, co mají
internet ho zašleme elektronickou cestou. Pro ostatní budou na výroèní schùzi
vystavené volnì k nahlédnutí abyste je mohli pøipomínkovat.
Pøipomínám Vám také, āe pro ty, kteøí by chtìli odjet ze setkání aā druhý
den, je moānost ubytování. V budovì je hotel. Jestli se bude nìkdo chtít
ubytovat, tak mì napište. S provozem hotelu bych mohl vyjednat slevu z ceny.
Chtìl bych Vám popøát hodnì zdraví, abychom se mohli po roce opìt sejít,
pøíjemnì se pobavit a zavzpomínat si na èasy minulé pøípadnì si popøát do
èasù budoucích.
Zcela upøímnì se na Vás tìší Váš pøedseda Miroslav Prùāek st.
*********************************************************************************

Pohled do nejstarší minulosti (vojenské) hudby -1.èást.
Text: Pavel Hnízdil
Hudba je nejmocnìjší zbraò ... praví staré èeské pøísloví. Dne 14. srpna
roku 1431 zahømìl chorál Ktoā jsú boāí bojovníci nad domaālickou krajinou.
Bojovníci sjednoceného husitského vojska si zpívali do pochodu táhnouce
smìrem od Chotìšova k Domaālicím. Zde se mìli støetnout s vojskem ètvrté
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køíāové výpravy, jíā velel vévoda Fridrich Braniborský. „Politrukem“ kampanì
byl nechvalnì proslulý náboāenský fanatik a vojenský analfabet - kardinál
a papeāský legát - Juliano Cesarini. Husitské pøedzvìdné jízdní oddíly (tak
øeèení honci vojštì èeského) vzápìtí napadly postavení nepøátel u Kdynì. Jiā
tak dosti demoralizovaní køiāáci se dali na ústup, jenā se postupnì mìnil
v útìk a zoufalý úprk smìrem k øíšské hranici. Sám kardinál, pøestrojen
v ošuntìlého pìšáka a nepoznán, prchal. Ve svém opevnìném vozovém táboøe
u Kdynì zanechal a obìtoval tak své záchranì nejen dvousetèlennou gardu, ale
téā konì, mezky, vozy, stany, kompletní garderobu, zlaté mešní nádobí, zlatý
svìtící køíā a devizové prostøedky. Vèetnì papeāské buly a legendárního
klobouku. To, co se tehdy stalo u Domaālic, není zase aā tak nièím
neobvyklým. Hudba a zpìv pøed bitvou byly èastými prùvodními jevy. Byla to
obdoba váleèného pokøiku divochù. Èím vším je (nebo byla) vojenská hudba
v rùzných etapách vývoje pro jednotlivce, skupinu, vojsko, politický národ nebo
celou spoleènost?
Byla:
nástrojem politické propagandy
¦ deklarací vojenské pøevahy smìøující k zastrašení nepøítele
¦ psychologickou podporou útoèícímu vojsku
¦ melodickou a rytmickou kulisou za pøesunu vojsk pìších, jízdních
i námoøních
¦ prostøedkem šíøení signalizace povelù a zpráv
¦ nástrojem lsti a zastíracího manévru
¦ kulturní, spoleèenskou a reprezentaèní aktivitou
Hudba má své koøeny v dávném pravìku. Zkusme se ohlédnout do
nejstarší minulosti. Aā teprve archeologické nálezy z dob relativnì nedávných
vyprávìjí pøíbìhy, které zùstávaly generacím našich pøedkù utajeny.

Kostìná flétna, píseò pravìku
Mezi nejstaršími hmotnými památkami, jeā dokumentují vznik fenoménu
hudby provozované èlovìkem na planetì Zemi, kralují kostìné flétny. Nacházejí
se v jeskyních v doprovodu dalších pøedmìtù, jak umìleckých, tak denní
potøeby. Jsou vyrobeny z dlouhých kostí zvíøat a ptákù, mamutích klù nebo
zuboviny velkých šelem. V souèasnosti dominuje archeologický nález fragmentu
kostìné flétny uskuteènìný roku 1995 ve slovinské jeskyni Divje Babe. Stáøí
zdejšího neandrtálského táboøištì a tím i flétny, se odhaduje na 43 – 80 tisíc
let. Nástroj mìl pùvodnì 7 tónových otvorù. Jedná se zøejmì o nejstarší nález
tohoto druhu.
Neménì zajímavý je objev z nìmeckého Geissenklösterle z roku 1973. Jde
o 2 flétny, první z kosti orlosupa, druhá z mamutoviny, datovaného stáøí asi
43 000 let. Dále jsou to dva nálezy z nìmecké Švábské Jury z roku 2009.
První, z jeskynì Hohler Fels je témìø kompletní flétna z kosti supa. Má
dochován dokonce jakýsi náustek vyøezaný ve tvaru písmene „V“. Druhý nález
je z blízkého Vogelherdu, flétna z mamutího klu, obì staré asi 30 000 let. Dále
v pyrenejské Navaøe, v jeskyni Isturitz byly v roce 2010 odkryty fragmenty tøí
kostìných fléten, staré: jedna asi 20 000 let, dvì další asi 22 000 – 28 000
let. Koneènì, v poøíèí sladké Dordogne u Les Roches a La Roque (støední
Francie), byly objeveny dvì kostìné flétny odhadovaného stáøí asi 30 000 let.
Také na našem území našel prof. Karel Absolon fragment kostìné flétny a to
jiā v roce 1936 pøi prùzkumu v Dolních Vìstonicích. Její stáøí bylo odhadováno
na 35 000 let.
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Všechny tyto nálezy, kromì slovinského, se pøisuzují èlovìku dnešního
typu, který do Evropy zaèal pronikat v dobì posledního glaciálu a støetl se zde
s posledními neandrtálci, jeā z jejich lovišT zøejmì vytìsnil a minoritnì se
s nimi i geneticky spojil. Nálezy fléten a píšTal jsou vādy provázeny kolekcemi
nádherných artefaktù výtvarného umìní pravìkého èlovìka. Zpodobòují āenské
idoly – Venuše, muāe – lovce, muāe – kouzelníky a lovnou zvìø. Nechybí ani
abstraktní umìní. Plastiky, rytiny a malby vyzaøují silné emoce svých tvùrcù.
Historikové nechali provést rekonstrukce nalezených fragmentù (hudebních)
nástrojù. Repliky byly vyzkoušeny a interpretovány, zejména organology,
muzikology a sociology. Interpretací je zhruba ètvero. Skeptici tvrdí, āe by
mohlo jít o ozdoby náhodnì provrtané èi prokousané zvíøetem. U vìtšiny
pøípadù je to dost nepravdìpodobné. Nebo to snad byly vábnièky napodobující
zvíøecí hlasy? V nìkterém pøípadì moāná ano. Jiným nálezùm se pøisuzuje
funkce jakýchsi jednotónových signálních píšTalek (krátkých s jedním otvorem).
Poslední slovo, jak se zdá, mají zatím nadšení muzikologové, neboT na repliky
nálezù zkusili zahrát. I sloāité, souèasné melodie. A dodejme, āe pøekvapivì
velmi úspìšnì. Pøitom zvuk flétny vzbuzuje znaèné duševní vzrušení. To by ale
korespondovalo s výtvarnì umìleckou invencí pravìkého lovce, tvùrce
komorních plastik, rytin i monumentálních obrazù v jeskyních jihozápadní
Evropy.
Ostatní spekulace, zdali kostìným flétnám pøedcházela rùzná chøestítka
nebo bubínky, jsou nepodstatné, stejnì jako teorie o døevìných, kùrových,
pampeliškových a bùhví jakých „zvukových generátorech“. Nepodstatné jsou
i úvahy o tom, āe by nalezené artefakty mìly mít èistì rituální úèel. Nìkteré
pseudo - vìdecké lobby si na tìchto teoriích staví svou nezvratnou āivnost na
desítky let. Podle nich, napøíklad, velké hlinìné nádoby mìly slouāit na jímání
krve obìtí. Malé nádoby mìly slouāit jako „slznièky“ pøi pietních akcích.
Velkomoravský pohøeb dospìlého jedince s dítìtem byl interpretován jako
rituální poprava èarodìjnice a jejího potomka pohøbením zaāiva! Ledem
mumifikovaný muā (známý Etzi) nalezený v alpském Hauslabovì sedle na
hranicích Rakouska a Itálie, mìl prý být cestujícím asijským šamanem.
Naštìstí pøevaha kritických vìdeckých metod prosadila zdravý rozum místo
fantasmagorie. Zjistilo se, āe velká pálená nádoba obsahovala zbytky obilných
zrnek, malá nádobka zase zøejmé zbytky mléèné bílkoviny. A obyèejný,
moravský, venkovský uèitel poznal, āe hypotetická èarodìjnice má muāskou
kostru. ádný antivampirismus na kostrách muāe a dítìte shledán nebyl.
Prostì spoleèné úmrtí a spoleèný pohøeb. To se pøeci mohlo stát, jako
nešTastná náhoda v bitvì, na lovu, pøi práci, otravou zkaāenými potravinami,
infekèním onemocnìním ... A ledovcový muā Etzi – ve skuteènosti zemøel na
zranìní v boji. Byl zákeønì zezadu zasaāen nepøátelským šípem. Byl to
bojovník, lovec a zemìdìlec. V malé torbièce u pasu mìl nástroje denní
potøeby: škrabátko, vrtáèek, øezací èepelku, køesadlo, troud, jehlu a nitì. Za
pasem eneolitickou mìdìnou sekyrku, pøes plece luk a šípy. V záhybech
koāené vesty mìl zbytky obilných zrnek ze skliznì svého posledního léta
v nedalekém Etzenthalu. A geneticky je pøíbuzným polovinì dnešních
Evropanù. ádný asijský šaman s amulety a chøestítky. Proè by tedy
neandrtálec nebo kromaòonec nemohl podléhat stejným emocím pøi produkci
hudby, jako my- bez mystického blouznìní?
Starovìká muzika k tanci, poslechu i k boji
Archeologové nalezli flétny také ve starovìkých èínských, sumerských,
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egejských a egyptských hrobech. Ty starší (èínská hrobka Jiahu asi 5000 aā
6000 let pøed Kristem) jsou ještì kostìné. Dvojitá píšTala z hrobu v komplexu
krále Mescalamdugy v Uru, stará asi 4500 let, je ale støíbrná. Objevují se
poprvé i flétny pøíèné a dvojité. A objevují se také zobrazení flétnistù
a flétnistek, pøípadnì písemné zprávy o flétnách (Sumer – klínopisné záznamy
asi 2500 let pøed n. l., Kykladské ostrovy – plastika hráèe na dvojflétnu, asi
2 750 let pøed n. l., Egypt – reliéfy i fresky v hrobkách, obrazy flétnistù
a pùvabných flétnistek, bronzová paleta „Dvou psù“ pocházející jiā z období
Staré øíše).
V achájském Øecku dostala flétna jméno aulos. V øímském prostøedí se jí
øíkalo tibia, coā je velmi výstiāné, protoāe to je zároveò oznaèení holenní kosti.
Z nìkolika píšTal seøazených podle výšky ladìní vznikla tzv. Panova flétna –
syrinx. V ptolemaiovské Alexandrii byly pak na této bázi zkonstruovány první
(vodní) varhánky doplnìné klávesnicí.
Ve starovìké Èínì si k akustické signalizaci pøizpùsobili také velikou
lasturu, (tzv. tritonskou mušli. Urazili jí špièatý konec a zabrousili ho, takāe se
na nástroj dalo troubit. Soubìānì s tím vznikl také další signální instrument
vyrobený ze zvíøecího rohu s nátrubkem vyøezaným v rohovinì, pozdìji
vytepaným z bronzového plechu. V semitském prostøedí se takovému nástroji
øíká zofar nebo šofar. Na mušle i rohy byl vyluzován buèivý monotónní zvuk,
pøípadnì jednoduché signály, které slouāily k lovecké, pastevecké i bojové
organizaci. Dodejme, āe pastýøské troubení se nám dochovalo aā do poèátkù
20. století. Pro etnografii nebylo tìāké produkci zaznamenat na magnetofon
(Pastýøské troubení na Podbrdsku – prof. Josef Svejkovský). Stejný úèel jako
rohy mìly i bubny, jeā existovaly nepochybnì uā v pravìku a všude na svìtì.
Jejich exempláøe byly nalezeny v egyptských hrobech a jsou 5 – 6 000 let
staré.
Pøed 5 tisíci lety poèaly vznikat první starovìké státy. Na svou obranu
organizovaly poèetné armády. Nutnost signalizace na vìtší vzdálenost si
vynutila nový vynález – kovovou trubku (z bronzového plechu), asi 1 m
dlouhou s vytepaným nátrubkem a roztrubem. Byla obdaøena bøeskným tónem,
schopna nejen jednoduchých signálù, ale i docela slušné intonace. Slouāila
nejen k signalizaci, ale i k triumfálním a oslavným projevùm Takové polnice
mìli Èíòané, Asyøané i EgypTané. Pozdìji po nich i mladší starovìké národy,
jako Levantinci, Øekové a Etruskové. Z asyrského pojmenování salpinga vzniklo
øecké salpinx. Øecké trubaèe v plné zbroji nacházíme zobrazené na amforách.
Zajímavá komorní plastika z ptolemaiovské Alexandrie zpodobòuje muzikantské
duo – hráèe na vodní varhánky a salpinx. e by komorní koncert? Øímané
nezùstali pozadu. Polnici pojmenovali tuba directa. Pouāívali ještì jeden
podobný nástroj – tzv. lituus. Kdyā pak hovoøíme o starovìkých signálních
trubkách a rozích, nemùāeme vynechat zmínku o troubení pod hradbami
Jericha (Biblí Svatá – kniha Jozue). Šlo snad o váleènou lest? Mìla snad tato
hudební produkce pøehlušit údery āenijního náøadí sapérù podkopávajících
„jerichánské“ hradby, jeā se následnì zøítily, jako domeèek z karet?
Ne všechno, co se našlo v egyptských hrobkách, má své prvenství
v Egyptì. Ale jedineèné exempláøe - trubky, flétny, klarinety, hoboje, loutny,
harfy, lyry, zvonky, cimbály, bubny, tamburíny a další rytmiku nám dochovaly
právì ony.
Vznik starovìké vojenské kutálky
Ve starovìkém Øímì a v zemích jeho nejbliāších soupeøù se vyvinuly témìø
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dokonalé āesTové nástroje. Muzikologové, jako v pøípadì kostìných flétnièek,
nechali vytvoøit jejich repliky. Virtuosové zahráli na lituus, tubu directu,
a øecký salpinx. Zjistilo se, āe kvalita a moānosti nástrojù byly plnì
srovnatelné s nástroji z doby raného novovìku.
Nevíme, zdali nápad stoèit trubku do oblouku nebo kruhu vznikl
v etruském, germánském nebo keltském prostøedí. V kaādém pøípadì, barbarští
bojovníci a po nich i vítìzní Øímané pouāívali ve svých armádách stoèené
trubky s vytepaným nátrubkem a roztrubem. Germánský lur, øímská buccina,
tuba curva, etruský roh - cornu. Jak dùleāitou roli hrála tato hudba dokazuje
prostý fakt, āe øímská legie o plánovaném poètu 6 – 7 000 vojákù, mìla jednu
celou centurii o poètu 60 – 70 muāù „vyzbrojenou“ trubkami a rohy
(ozbrojeným trubaèùm se øíkalo tubicides a cornicides). Slušný „military music
band“!
Keltové pak mìli jednu specialitu. Jmenovala se karnyx. Šlo o trubku
dlouhou 1,5 m, která mìla roztrub vytepaný ve tvar hlavy divoké svinì.
Náustek a roztrub byly stoèeny do pravého úhlu, takāe nástroj mìl tvar
písmene „Z“. Les karnyxù se nosil vztyèený kolmo vzhùru (jako periskopy na
ponorkách) a jejich hlas se šíøil daleko nad bitevní planinu. U nepøátel
vzbuzoval dìs. Poškozené exempláøe nástrojù byly nalezeny ve Francii
a Skotsku. Asi nejlépe zachované se našly ve vykopávkách keltské pevnosti
a oppida Bibracte v Burgundsku. Obraz tøí hráèù na karnyxy je moāno vidìt
vytepaný na mìdìném kotlíku, nalezeném v baāinì u Gundestrupu v Dánsku.
Ve starovìkých despociích se vytvoøil ještì jeden rod hudebních nástrojù,
které se pozdìji staly dùleāitou souèástí vojenských hudeb. V egyptských
hrobkách máme zobrazeny pøedchùdce klarinetù a hobojù, tedy píšTaly, které
nemají štìrbinu, ale jednoduchý nebo dvojitý plátek. Pod názvem salameja –
šalmaj se objevily v armádách asijských øíší. Vøeštivý zvuk stovek píšTal
vyluzovaný za útoku vzbuzoval u nepøátel podobné pocity jako zvuk keltských
karnyxù nebo sirén pouāívaných za 2. svìtové války pøi útoku na støemhlavých
bombardérech a tancích.

Naši jubilanti
80 let
75 let
70 let

Josef Mastný
Antonín Hubáček
Miloš Krasl
Milan Kukal
Jiří Podnecký
Jan Buriánek
Lubomír Vícha
Antonín Ploc

23.10.
27.10.
25.11..
9.12.
17.9.
19.9.
19.9.
24.9.

František Sládek
Ladislav Palko

17.12.
19.12.

Richard Liegert
Ladislav Hradil
Miroslav Průžek
Josef Prášil
Karel Bělohoubek

18.12.
18.10.
28.10.
5.12.
29.12.

BLAHOPŘEJEME!
Z P R Á V A
O dílèí kontrole v hospodaøení s finanèními prostøedky „KLUBU VK – VHŠ“
Ve smyslu metodických pokynù pro revizory „KLUB“ SVZ- ÈR a usnesení
výborové schùze našeho KLUBU, byla provedena dílèí kontrola finanèních
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prostøedkù ke dni 20.7.2012.
Kontrolu provedli: revizor – Ing.Pavel OLÍK
s tìmito výsledky:
Poèáteèní stav pokladny v 1.2012
Poèáteèní stav banky 1 Fio S :
Poèáteèní stav banky 2 Fio B :
PØÍJEM :
Èlenské pøíspìvky
Úroky
Celkem
(slovy: dvanácttisícstosedmdesátšest
VYDÁNÍ :
C e l k e m
(slovy: devìttisícosmsetdevadesátšest
Vydáno za:
pohøební výdaje :
100.00 Kè
cestovné,taxi,doprava :
100.00 Kè
poštovné,telefon :
300.00 Kè
provozní reāie :
8 940.00 Kè
internet doména :
456.00 Kè

a ekonom - Ing. Jiøí JIRSA
3 721.00 Kè
68 587.3 Kè
0.00 Kè
11 900.00Kè
276.50Kè
12 176.50Kè
korun 50hal.)
9 896,- Kè
korun èeských)

Hospodáøský výsledek:
Pøíjem:
12 176.50 Kè
(slovy: dvanácttisícjednostosedmdesátšest korun
50hal.)
Výdej:
9 896.00 Kè (slovy: devìttisícosmsetdevadesátšest korun)
Rozdíl:
2 280.50 Kè (slovy: dvatisícedvìstìosmdesát korun 50hal.)
Koneèný stav pokladny 5 121.00Kè (slovy: pìttisícjednostodvacetjedna korun)
Výpis banky 1 Fio B za období 01.2012/07.2012
Poèáteèní stav banky 1 v 1.2012
68 587.73Kè
(slovy: šedesátosmtisícpìtsetosmdesátsedm korun 73hal.)
Pøíjem
10 276.32 Kè (slovy: desettisícdvìstìsedmdesátšest korun
32hal.)
Vydání
10 000,Kè (slovy: desetitisíc korun)
Rozdíl
276.32 Kè (slovy: dvìstìsedmdesátšest korun 32hal.)
Stav
68 864.05 Kè (slovy: šedesátosmtisícosmsetšedesátètyøi koruny
05hal.)
Výpis banky 2 Fio B za období 01.2012/07.2012
Poèáteèní stav banky 2 v 1.2012
00.00Kè
Pøíjem
10 000.18 Kè (slovy: desettisíc korun 18hal.)
Vydání
9 396.00 Kè (slovy: devìttisíctøistadevadesátšest Korun)
Rozdíl
604.18 Kè (slovy:šestsetètyøi koruny 18hal.)
Stav
604.18 Kè (slovy:šestsetètyøi koruny 18hal.)
revizor Ing. Pavel O L Í K
ekonom Ing. Jiøí J I R S A
Tato zpráva byla schválena radou Klubu 27.8.2012.

********************************************************************
VOJENSKÁ HUDEBNÍ ŠKOLA
Vzpomínky frekventanta VHŠ ve Spišském Podhradí v letech 1950-1953.
I.
Introdukce
Na vstup do Vojenské hudební školy jsem se pøipravoval témìø celý
kalendáøní rok pøed termínem nástupu. Pøesto, āe pocházím ze severní Moravy,
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ze Slezska, byl jsem naèasován a naladìn vstoupit na školu dislokovanou
v Praze. Podmínky mého pobytu na studiích, byly ze strany mých rodièù
dopodrobna domyšleny.
Mými „náhradními rodièi“ se mìli po dobu mého studia v Praze stát Josef
Zora, zvukový mistr ès.státního filmu Barrandov, stejnì pak Jana Dítìtová,
hereèka Realistického divadla v Nuslích. Dalším dozorujícím orgánem v mém
odborném rùstu mìl být Ing.arch. Jan Borýsek s manāelkou, bydlící v Praze
Podolí. Manāel mìl na starosti zvelebování mého sportovního rozhledu, který
mìl vyústit vstupem do fan klubu Sparty a manāelka, mìla dohlíāet na moje
materiální stránky pobytu na škole. Na nástup do školy jsem se tìšil
doopravdy tak, jak se mùāe tìšit kluk s bujnou fantazií, uvìdomujíc si
radikální zmìnu nejenom prostøedí, ale i celého āivotního reāimu. Bujnou
fantazii umocòovaly záāitky z pøijímacích zkoušek v Karlínských kasárnách, na
které jsem pøijel sám, bez doprovodu. V oknech na nejvyšším poschodí jsem
pozoroval mnohé z mých pøíštích spoluāákù. Nejeden z nich byl jiā erudovaný
dechaø, disponující praktickými zkušenostmi hry v opravdové kapele, coā dávali
svému okolí výraznì najevo. To ve mnì vyvolávalo nesmírný respekt ale i pocit
nicotnosti. A také obavy, zda mám vùbec nìjakou nadìji u zkoušek uspìt. Ale
pocity, které dodnes nevymizely, zùstávají stejnì silné i po 62 létech, kdy se
k této tématice opìt vracím. Dole na dvoøe jsem mìl moānost sledovat zkoušku
staršího roèníku pod taktovkou kpt. Jana Chromce. Kradmo jsem nahlíāel do
not a kladl jsem si otázku zdali i já toto nìkdy bude schopen zvládnout. Své
v tìch pocitech sehrál i fenomén, āe všichni byli v uniformách a chovali se
jako profesionální vojáci. Zkoušky jsem absolvoval. Zahrál jsem na housle
stupnici G dur, pak ještì A dur ve dvou oktávách, pak mi podal npor. Jan
Matoušek "basflíghornu", abych do ní fouknul, āe se to dìlá, jak kdyā
odplivneš tabák z cigarety. Asi jsem u nìj získal zalíbení a s tím jsem také ze
zkušební místnosti odcházel. O výsledku zkoušky jsem mìl být vyrozumìn
písemnì.
Netrpìlivì jsem èekal. Z kraje prázdnin jsem obdrāel doporuèenou poštou
vyrozumìní o úspìšném vykonání zkoušek a také dekret o mém pøijetí na
školu. Dekret byl na tvrdém papíøe s okrouhlým, profilovým razítkem a to
vzbuzovalo ve mne úāasný respekt, ale mìl souèasnì pro mne jednu zásadní
chybu, škola byla mezitím pøestìhována z Prahy na Slovensko, pøesnìji do
Spišského Podhradí. Nic však nemohlo zastínit moji radost z úspìchu, āe jsem
byl pøijat za eléva Vojenské hudební školy.
V souladu s vykonávacími pokyny jsem se vyzbrojil potøebnými
proprietami, vše zabalil do døevìného vojenského kuføíku a 2.9.1950 jsem
absolvoval cestu vlakem z Frýdku-Místku do Spišského Podhradí. Na Slovensko
jsem cestoval prvnì v āivotì. Kdyā jsem vystoupil v cílové stanici mìl jsem
pocit, āe jsem se ocitl na Dálném Východì. Domeèky pouze nízké,
chudobòouèké, silnice plné volských povozù hustì poznaèených exkrementy
taāných zvíøat. Mìsteèko na dlani s námìstíèkem a dvìma dominantami,
Spišským hradem a Spišskou Kapitulou, vcelku nevìštící nic moc co by mne
mohlo zajímat. Byl to v porovnání s mými znalostmi pouze zaostalý malinký
zapadákov, který jsme do povìdomí dostali ihned na první pohled. Jiā od
Spišských Vlachù, kde jsme z rychlíku pøestupovali na motoráèek nás,
nastupujících elévù, byl v podstatì plný vlak. Vzdálenost asi 1,5 km z nádraāí
do Kapituly jsme pøekonali pìšky. Kufry nám odvezli náklaïákem Praga RN. Po
pøíchodu se nás ujalo pøipravené komando sestavené ze āákù staršího roèníku.
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II.

Nástup
Prošli jsme bránou kapituly do vojenské jídelny. Dali nám najíst a napít,
zkontrolovali jménoslovnì kdo je pøítomen a rozdìlili do èet. Šli jsme nejdøív
nafasovat lùākoviny, civil jsme vymìnili za uniformy vojákù angloamerické
armády s plátìnými opasky a spinkami kapsáèových kalhot. Pro mne nastal
problém s baganèaty. Musel jsem poèkat ve svých botech pár dní, neā dorazily
šnìrovací „kanady“ menších èísel. Od první chvíle nás separovali a upozornili
na pøísná vojenská pravidla, spoluāákùm ze starších roèníkù-našim prvním
velitelùm jsme museli vykat. Mnozí z pøíchozích byli z toho rozèarovaní, nevešli
se do rámce vojenské disciplíny a do jednoho mìsíce školu opustili. Bylo jich
nìco kolem dvaadvaceti. Byli jsme patnáctiletí kluci, mnozí maminèini miláèci,
rozmazlenci a v podstatì ještì dìti. Byl to velký zlom, z civilisty kluka se stal
ze dne na den voják – elév. Pøíští den jsme fasovali hudební nástroje,(ty nám
osobnì odevzdával s pøíslušným mentorským komentáøem nástrojáø, kpt.
Hodyc, osoba to mimoøádnì zaslouāilá a skuteènì dùleāitá), seznámili jsme se
se svými kantory, veliteli èet a s èelnými pøedstaviteli velitelství školy. V té
dobì škola nesla název pouze jako Vojenská hudební škola. Teprve aā po
našem absolutoriu (v r.1958) se obohatila o pøívlastek VHŠ VN, èili VHŠ Víta
Nejedlého. Také mìla pouze vojenský charakter i kdyā absolventi této školy byli
vyhledávanými hráèi zejména na dechové nástroje a našli jste je takøka ve
všech moāných orchestrech bez ohledu zda šlo o kapely amatérské nebo
orchestry profesionální. Aā po dalších létech dostala škola státní charakter,
konèila maturitou a ještì pozdìji se stala Vojenskou hudební kozervatoøí.
III.

Velitelé
Seznamování s novým prostøedím školy pak pokraèovalo pøedstavováním
kantorù a velitelù. Velitelem školy byl pplk. Rudolf Urbanec, velká osobnost
hudebního svìta, bývalý i budoucí šéfdirigent hudby hradní stráāe èsl. armády
v Praze. A nìkolik let téā pùsobil v Orientì pøi zakládání a budování
vojenských hudeb po našem vzoru v Perzii, Iráku, èi Iránu. Byla to pro mne
nesmírná èest, āe jsem pod jeho taktovkou mohl nahrávat i do rozhlasu celou
øadu významných skladeb jako Smìs písní SSSR od J.Fadrhonse, Šavlový tanec
A. Chaèaturjana, Dunajevského Pochod z filmu cirkus, také státní hymny nejen
naše, ale mnohých státù Evropy USA, Jiāní Ameriky, Asie, zkrátka skladeb
které nám naplòovali duši a byly souèástí našeho sebevìdomí. Druhou
osobností v poøadí nám byl pøedstaven první velitel roty kpt. Josef Svatoš.
Èlovìk nekompromisní, autoritativní, na všechny strany šíøící jen strach. Prostì
èlovìk, který vojnu „āral“. Jinak to byl hornista, āe prý trpìl komplexem
ménìcennosti neboT jeho manāelka, také hornistka, absolventka konzervatoøe
byla lepší. Pak to byli velitelé èet – èetaøi Hodosi a Köcse – maïaøi neovládající
slovenštinu ani èeštinu a navíc nemìli ani ponìtí o muzice. Kdo jich na tyto
posty odvelel se mi nikdy nepodaøilo zjistit. Jedinou svìtlou výjimku tvoøil èetaø
z povolání Štefan Rebo, kromì jiného také nìkdejší hráè Slovenské filharmonie
a po skonèení vojenské aktivní sluāby dlouholetý koncertní mistr, kontrabasista
Státní opery DJGT v Banské Bystrici.
Veliteli druāstev byli v prvních mìsících spoluāáci staršího roèníku.
IV.

Vojenský øád v r.1950
Vše se událo v záøí 1950. Ještì stále platily staré øády tzv.:“ A jedna,
jedna“, podle západní vojenské doktríny. Ještì pár mìsícù jsme oslovovali
nadøízené „pane“, ruce pøi pochodu jsme drāeli rovnì, dlanì otevøené, výloāky
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na uniformách byly všité, hodnosti poddùstojníkù byly cvoèky, pušky v poloze
„na poctu zbraò“ v levé ruce s upaāením pravé ruky, uniformy trofejní,
štruksové, pevné, z výstroje anglo-americké armády, opasky plátìné, boty
šnìrovací, kalhoty upnuté plátìnými spinkami. V listopadu jsme byli
informování, āe ve funkci ministra národní obrany vystøídal Ludvíka Svobodu
armádní generál JUDr. Alexej Èepièka a āe se bude pøezbrojovat, āe je pøijata
doktrína Rudé armády, armády SSSR. V tomto smyslu jsme byli školeni. Na
jednom z prvních shromáādìní na politicko výchovné svìtnici (PVS) jsme se
mìli dozvìdìt, āe od nynìjška se mìní oslovení pøedstavených „pane“ za
oslovení „soudruhu“! „Má k tomu nìkdo nìjaký dotaz?“ zeptal se po skonèení
víc neā hodinového monologu rétor, hrùzu a dìs šíøící velitel roty, kpt. Svatoš.
Pohotovì se postavil do pozoru āák Josef Marek, syn svobodné matky
pocházející z Brna a zeptal se : „ Tedy øíkáš, soudruhu kapitáne, āe jsme jako
soudruzi všichni rovni, jestli tomu správnì rozumím jsem také soudruhem
tøeba i ministrovi Èepièkovi a je mezi námi tentýā vztah jako u komunistù, èili
si bez ohledu na šarāi tykáme.“ Pøirozenì, āe ironii ve vzneseném dotazu
pochopili všichni. Svatoš mìl pak ještì notnou chvíli co k danému tématu
vysvìtlovat. Dodejme, āe Svatoš byl nejen horlivý voják a komunista, ale navíc
upjatý horlivý obhájce všeho co urèoval øád a vojenské pøedpisy. Vše hltal
a chtìl realizovat doslovnì. Nicménì, vše skonèilo nad oèekávání racionálnì,
jaksi bez jakýchkoli následných represivních opatøení, osobních sankcí, èi
buzerace.

V.

Start do studia
Byli jsme rozdìlení do tøíd, paralelnì do druāstev a èet podle nástrojových
skupin. Vyuèovali se tzv. áèkaøi (trumpetisté, klarinetisté, bicisté, a nìkteré
další nástroje jako pozouny, flétny) ovšem i tyto nástroje byly vyuèovány u tzv.
béèek, to je āe āáci mìli k výuce pøiøazen ještì další nástroj. Vycházelo se ze
stavby orchestrù a z pouāitelnosti hráèe a jeho nástrojù v jednotlivých
vojenských orchestrech na území ÈSR.
Od samého zaèátku jsme pociTovali na vlastní kùāi tvrdý vojenský reāim.
To platilo nejen ve vojenském øádu, ale zejména ve studijních disciplínách.
Ráno budíèek v 6.00 hod. Ve ètvrt na sedm jsme museli nastoupit na chodbu,
pak následovala ranní rozcvièka, venku za kaādého poèasí a do pùl tìla. Pak
následovala pùlhodinka pro ranní hygienu a v 7.00 snídanì. V 8.00 nástup do
zamìstnání podle denního programu.
Moji první uèitelé byli na tenor npor. Jan Matoušek, hráè na violoncello,
a na housle, proslule známý profesor, kpt. Josef Hádl, muā staršího vìku
tìsnì pøed penzí. Ve tøídì tenorù se jako eso jevil od samého zaèátku Honza
Hájek, pocházející z Michálkovic na Ostravsku, za ním v poøadí byl Honza
Pravda, jihoèech, tøetí místo náleāelo po dobu dvou let mnì. Dále se mnou
sdíleli tøídu tenorù Zdenìk Chlubna, severoèech, Pepík Huòáèek, praāák,
Honza Vymyslický, bròák, Franta elezòák, hanák, Josef Bízek,
západoèech, Evāen Smolík, ostravák. Byli to vynikající spoluāáci. Hájek
virtuóz, sólista na violoncello pùsobil 12 let v ve Státní filharmonii v Káhiøe,
Huòáèek pozdìji plukovník u SNB, Vymyslický, spoluautor vynálezu
kontaktních oèních dioptrických plastikových èoèek, elezòák, dirigent praāské
posádkové hudby, pozdìji vrchní inspektor vojenských hudeb. Smùlu mìl Evāa
Smolík, po skonèení aktivní sluāby tragicky zahynul ve Vítkovických
āelezárnách, kde pracoval jako dìlník.
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Ve druhém roèníku v soutìāi o získaní povinného odznaku TOZ, jsem pøi
skoku do výšky utrpìl dvojitou frakturu pøedloketních kostí levé ruky
a následujících 10 mìsícù jsem nebyl schopen otoèit ruku tak, abych mohl
hrát na housle. Byl to pro mne velký handicap. Mùj profesor Hádl odešel do
dùchodu a já ve tøetím roèníku, jsem jiā zameškané studium hry na královský
nástroj-housle, (které jsem absolvoval v tøídì Františka Jeāka), nemohl dohonit.
Umístìnky k útvarùm byly stanoveny, bohuāel, na základì studijních
výsledkù ve druhém roèníku, který jsem skonèil na tøetím místì ve tøídì, proto
jsem pøišel o místo tenoristy u muziky v brnìnské posádce. Ihned z kraje
tøetího roèníku jsem exceloval a obsadil jsem po virtuozovi Hájkovi druhé
místo, to uā ovšem na umístìnce nic nezmìnilo. Osud mne zahnal do posádky
v Lounech, coā ovšem mìlo mnoho dalších výhod, v neposlední øadì pak
blízkost a rychlá dostupnost Prahy byla zase pøedností k nezaplacení.

VI.

Profesorský sbor
Záhy po nástupu do VHŠ jsme se seznámili s pøímými uèiteli a postupnì
jsme poznávali kantory jiných tøíd. Nejdùleāitìjšími osobnostmi ovšem byli
dirigenti. Jsem nesmírnì rád, āe ani jeden kantor ve škole mi nebyl
nepøíjemný, èi nesympatický, nebo dokonce odporný, nebo kantor, ze kterého
bych mìl strach. Tyto negativní pocity, pøetrvávajíce u mne po celý āivot, jsem
mìl moānost získat v primì aā tercii na Státním reálnem gymnáziu ve
Frýdku-Místku, kde jsem mìl tøídní profesorku Annu Hustou, jindy katolického
faráøe, kteøí mi dávali dennì pocítit, v prostøedí vládnoucí burāoazní atmosféry,
āe do gymnázia potomkové proletáøù nepatøí. Tento tøídní fenomén ve VHŠ
neexistoval. Naopak dodnes na vojenské kantory vzpomínám s nejvìtší
muzikantskou úctou. Mìl jsem to štìstí, āe našim prvním dirigentem byla
známá osobnost, mjr. Hynek Sluka. Pozdìji jich bylo mnohem více, mjr.
Jindøich Praveèek, kpt. Jan Chromec, Jan Fadrhons, Jára Voøíšek, Karel
Patras, kpt. Lidický a samozøejmì i sám plk.Rudolf Urbanec. Z poèátku
mi svými postoji trochu vadil náèelník pro studium, kpt. Josef Svatoš, ale to
se ztratilo okamāikem, kdy byla ve škole zavedena do studijního programu hra
z listu. Roèník byl rozdìlen na ètyøi samostatné kapely. Z archívu byly
vytahovány archaické úpravy ouvertur, orchestrálních smìsí, a dva dny
v týdnu jsme lovili vše co jsme dokázali z listu pøeèíst. To bylo pro nás nejen
nìco nového, ale bylo to pouèné a pro muzikantský āivot, tímto studiem nabyté
neocenitelné vìdomosti, byly pouāitelné v kaādodenním muzikantském āivotì.
Mìl jsem napøíklad moānost z listu hrát první trombon v opeøe Aida, v rámci
nutného záskoku za neèekanì zemøelého hráèe státní opery v Banské Bystrici.
Dirigent se mi klanìl aā po zem. Taky v orchestru cirkusu Humberto jsem hrál
celý program bez zkoušky z listu. Dodnes tyto vìdomosti v praxi vyuāívám .
Souèasnì neménì dùleāití byli pro nás kantoøi vyuèující teoretické
pøedmìty. Napøíklad kpt. Karel Doleāal mìl úāasný smysl pro
mnemotechnické pomùcky. Dodnes si proto pamatuji sled operrní tvorby
Bedøicha Smetany: BrPrDaLiDvìHuTaÈeVi, nebo pomùcka pro podvìdomé
rozdìlení septoly, objevené pøi høe z listu v notách (vy.se.re.me.se.na.to), a je to
tak jednoduché, āe? Miloval jsem kpt. Jana Vostrèila, pro jeho nápaditý
humor, trvalý úsmìv na tváøí a stálou dobrou náladu, kterou šíøil mezi nás.
Josef Voboøil, hobojista, se proslavil sloganem „cibul néní“, ponìvadā mimo
kantoøinu, souèasnì byl zodpovìdný za zdárný prùbìh a fungování stravovacího
zaøízení školy. Miloval jsem pro jeho neobyèejnì citlivý pøístup k „svým“ āákùm
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Zdeòka Svitáka, pozdìjšího velitele konzervatoøe VN. Také s úctou vzpomínám
na nástrojaøe kpt. Jaroslava Hodyce, èetaøe Oldøicha Kuèeru, jakoā
i mne pøímo nevyuèující kantory, flétnistu kpt. Václava Ziku, fagotistu
a pozdìji velitele naší roty npor. Vítìzslava Kejvala, barytonistu kuøáka
dýmky, npor. Jaroslava Valentu a mnohých jiných. Je zajímavé, āe v duši mi
trvale zùstal pocit spolupatøiènosti a pocit jakési otcovské ochranné ruky od
celého profesorského zboru. Po skonèení studia, pøi vyøazení dne 2.8.1953
jsme plakali. Radostí! Plakali jsme všichni.
VII. Studijní a denní reāim
Týden mìl 6 pracovních dnù. Od pondìlka do soboty jsme mìli povinnou
ranní rozcvièku. Úèast všech povinná. Výjimku mìli pouze sluābukonající a ti,
kteøí se hlásili jako nemocní na ošetøovnu. Po ranní hygienì a snídani jsme
nastoupili do zamìstnání podle tøídních studijních plánù. Po obìdì byl povinný
odpoèinek na lùāku do 15.00 hod. Následovala doba individuelního studia. Po
veèeøi byla povinná èinnost podle plánu politicko-vzdìlávací svìtnice (PVS).
Tady byl prostor pro rozvíjení koncertní èinnosti āákù. Jinak se tento èas mohl
vyuāívat podle vlastního uváāení. Èetlo se psali se domù dopisy atp. Pøed
veèerkou byl nástup všech āákù, pøeèetl se abecednì uspoøádaný jmenný
seznam (m.j., jej v podstatì znám nazpamìT ještì dnes), poté jsme vyrukovali
do prostoru pøilehlé „paāiti“ a zpìvem jsme absolvovali od rusù pøevzatý rituál
„èepobití“. Pak následovala veèerní hygiena a veèerka. Po dobu zamìstnání
jsme mìli naplnìný rozvrh teoretickými uèebnými hodinami, individuálními
hodinami na oba nástroje u svých profesorù, pøípadnì kolektivní hodiny
nástrojových tøíd, no a neposlední øadì orchestrální zkoušky. Na vycházku
v nedìli odpoledne mohl jít pouze āák, který mìl splnìné studijní výsledky
(hodnotily se známkami od 5 po 1), a nebyl v prùbìhu týdne kázeòsky
potrestán, mìl splnìny poāadavky v úklidovém poøádku druāstva a èety (rajony,
údrāba tvaru slamníku na posteli, èistota prádla, uloāení strùje na polièkách,
èistota svìøeného hudebního nástroje) a pouze ten, kterému byl udìlen osobní
souhlas velitele èety. Domù, na návštìvu rodiny jsme pøímý nárok nemìli, ale
nepsaný byl systém jet domù na Vánoce a Nový rok a potom na letní
prázdniny. Výjimeènì jsme mìli moānost opustit školu i na Velikonoce a to ne
všichni, pouze zaslouāilí. Byli mezi námi i takoví experti, kteøí se domù dostali
pouze 1 krát za rok. V rámci denního øádu jsme byli povinnì zúèastnìni na
rajonech, na úklidu svìtnic, chodeb, tøíd, dvorù, umýváren a záchodù.
Vykonávali jsme téā funkce dozorèích roty, sluāeb na bránì. V noci jsme
vykonávali s ostøe nabitými zbranìmi obchùzky kasárenského objektu –patroly
o dvou èlenech. To vše bylo upraveno denními rozkazy, ètenými vādy pøi
veèerním nástupu.
VIII. Kasárenské prostory
Prostory bývalého katolického semináøe a centrum církevního knìāského
zaøízení byly vhodným prostorem pro zøízení kasáren. Na cimrách jsme byli
ubytování na postelích typicky vojenských. Slamníky nacpané slámou se
musely pravidelnì docpávat, aby drāely co nejpøesnìjší tvar podobný veliké
cihle. Pod postelí jsme mìli døevìný vojenský kuføík s proprietami a nìjakým
spodním prádlem. Nad postelí pak byla polièka, pøedmìt to denního zájmu
kontrolních orgánù zda je utøen prach a zejména kriticky bylo hodnoceno
uloāení vìcí v nich. Ty musely lícovat. Mnozí z nás, ve snaze mít polièku
v glajchu, cpali do uloāených vìcí papundeklové vloāky, aby dosáhli co nejlepší
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tvar. Na postelích se odkládaly pøedepsaným zpùsobem hudební nástroje.
Zkušebna pro orchestr byla zøízená v prostorách bývalé kaple. Uèebny se
nacházely v západním traktu semináøe ve dvoupatrové budovì. Pamatuji si, āe
ve druhém roèníku jsem byl velitelem nejvìtšího druāstva a na naši cimøe nás
bylo ubytovaných celkem sedmnáct.

IX.
Staršina Adler
Kasárenské prostory byly vybaveny velikou jídelnou sousedící s kuchyni.
Samostatnou kapitolou našeho kasárenského āivota byly rajóny, lépe øeèeno
jejich úklid. Zde je nutno vzpomenout dominantní postavièku staršiny Josefa
Adlera. Byl to navonìný, vādy èistì upravený, vyholený frajírek, bývalý
fotbalový reprezentant maïarského národního muāstva, domestikovaný Èech –
praāák. Náramkové hodinky zásadnì nosil na levém zápìstí obrácenì. Kdyā se
na nì podíval, dával si dlaò pøed prsa. Bylo to jeho osobní gesto. Pokud jde
o poøádek, āili jsme v neslýchaném drillu. Staršina Adler nás nauèil umývat
chodby po centimetrech. Tìsnì vedle sebe si poklekli umývaèi v takovém poètu
co dovolila šíøka chodby. V délce cca 20-30 cm se nalil páseèek vody,
rejāákama se preciznì tento prouāek vydrhnul, následnì se hadrem stáhla
špína, pak se pásek znovu polil trochou vody a znovu se voda setøela jinými,
èistými hadry do sucha. Tak se pokraèovalo v celé délce všech obývaných
chodeb. Také byla zavedena soutìā o nejèistìjší podlahu na cimrách. Trvalo
èasto celé sobotní odpoledne, neā se podlaha vydrhla. Byla āluTouèká, jak
èerstvì uvaøené vajíèko. Tradièní vítìzové byli pozaunisté, které vedl bývalý
obchodní pøíruèí, Josef Šinták. Bylo to asi ve druhém roèníku, kdy nám
organizovaní církevní fanatici otrávili vodu. Celá škola mìla lunzoch, úāasný
prùjem vìtšiny z nás. To vyāadovalo zavedení zvláštního reāimu na toaletách.
Aby se udrāel poøádek a základní hygienické poāadavky, byly stanoveny dozorèí
orgány, jejichā sluāební povinnost byla zkontrolovat toaletu po kaādém pouāití,
souèasnì tuto vydesinfikovat a náleāitì umýt. Slabší āaludky mnohých
spoluāákù neskuteènì trpìly. Zùstaly pouze vzpomínky a mnohým z nás moāná
i celoāivotní hygienické návyky. Dnes by takový drill nezaškodil mnohým
vandalùm, zejména pak našim cikánským spoluobèanùm, kteøí āijí v této
disciplinì hùø neā zvíøata. Na svìtovì známém sídlišti Lunik v Košicích serou
cikáni pøímo z oken, nehledì na skuteènost zoufalých bílých sousedù, kterým
se celé okolí rodinných domù, zahrad, pøístupových komunikací, stalo jedním
skladištìm lidských-cikánských exkrementù. Pøitom by staèilo pouāít metodu
našeho pøípadu a všechno by bylo jinak.
Staršina Adler nám neodpustil v této oblasti opravdu nic. V sobotu celé
odpoledne kleèíme a doslova líāeme chodbu, pak následuje pøíchod „jeho
Velièenstva“, Adler se podívá svým nezamìnitelným zpùsobem na hodinky a
prohlásí: „Ten chodba není èistej, za 10 minut nastoupí celej roèník
v pracovním a udìláme repete, jak øíkáte vy, muzikanti.“. No, a tak jsme
umývali, podle metody uvedené výše, chodbu znovu a trvalo to od 18.00 do
20.00 hod.
Manāelka staršiny Adlera byla šik dáma, øekl bych, āe to byla lady.
Odbarvená blondýnka. Zmiòuji se zde o ní z èistì prozaických dùvodù. Vādy
jsem byl posedlý písmák, rád jsem psal a mìl jsem úhledné písmo. Paní
Adlerová byla nìco jako provianTák ve vojenské kuchyni. Tak jsem se shodou
okolností zalíbil Adlerovi a stal jsem se písaøem paní Adlerové. Vedl jsem celou
agendu, tvoøil jsem výkazy a zpracovával rùzné zprávy a informace, taky jsem
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psával jídelní lístky. Nikdy jsem o své vùli tuto výhodnou pozici u strš. Adlera
nevyuāil, ale naopak sám Adler mi nìkolikrát za odmìnu umoānil mimoøádnì
navštívit rodinu, vybavil mne k tomu úèelu cestovními doklady. Byla to pro
mne celkem dobrá zkušenost v rozšiøování mého obzoru i v odborech na míle
vzdálených od pøedmìtu našeho studia.

X.
Epizody
Pøirozenì, āe epizod, veselých i jinak rùzných byl bezpoèet. Nìco jsme
sami vymysleli, nìco jsme odkoukali od starších roèníkù, nìco pøišlo samo,
náhodou.
Ve tøetím roèníku jsme mìli poddùstojnickou školu. Velitelem roty byl
pøíslušník II. paradesantní jednotky ès.l.armádního sboru L. Svobody v SSSR,
slovák, kpt. Zabadal. Byl to voják tìlem i duší a v tom smyslu se nám stále
„vyhroāoval“, āe z nás vojáky udìlá. V mé pamìti zùstal pro mne nìco jako
správný chlap, èlovìk na pravém místì. Jeho manāelka, rozená Ruska, nás
uèila povinný pøedmìt – ruský jazyk. Byla to klidná osùbka, menší postavy
s výrazným poprsím. Manāelství bylo bezdìtné, údajnì z viny sterility manāela
jako pøímých následkù èetných váleèných zranìní, které jako aktívní úèastník
bojù v osvobozenecké armádì a v SNP utrpìl. Z vyhroāování nakonec nic
nebylo pro sluāební zaneprázdnìnost kpt. Zabadala, takāe s odstupem èasu
mùāu øíct, āe jsme poddùstojnickou školou jen tak propluli. Zabadal byl
fronTák. Miloval hudbu a zejména muāský sbor ho uvádìl doslova do nirvány.
A my jsme zpívat umìli. Byli jsme v této disciplínì erudovaní. Zpívali jsme
nejen pochodové písnì, ale pamatuji si, āe slzel kdyā na veèerním èepobití pod
stromy lesíku našeho cvièáku slyšel táhlé písnì jako Tálinskej rybník a jiné,
zejména jihoèeské a moravské táhlé lyricky ladìné písnièky. Umìli jsme zpívat
i ve ètyøhlasu, èistì, s citem, vyváāenì, pùsobivì. O akordeonový doprovod se
staral Láïa Fyrbach, erudovaný muzikant, hornista. Proto nás kpt. Zabadal
miloval. Nenechal si ujít āádné èepobití, jen aby nás slyšel. Sám prohlašoval,
āe ho tím odzbrojujeme. Taky mi na nìj zùstaly ty nejlepší vzpomínky. Byl to,
v pravém smyslu slova, muā, voják a charakterní èlovìk.
Ze āákù si vzpomínám na Zdeòka Bezuška, moraváka pocházejícího z okolí
Zlína, který z vlastní iniciativy zavedl „nìāné, ryze nevojenské budíèky“, tím
zpùsobem, āe ráno se doplíāil na pokoj a jemnì na B tenor saxofon zahrál
nìjakou pùsobivou, nevtíravou romantickou melodii, èím v našich interních
podmínkách zcela nahradil ono na vojnì zauāívané témìø zvíøecím zvukùm
podobné øvaní...:b u d í í í è e k..., b u d í í í è e k !!! Byl to inteligent,
osobnost par exelent.
Pak Pepík Bøezina, køídlovka nic moc, ale housle to bylo jeho krédo, døel
kde mohl, cvièil po nocích, k houslím si vázal botu, na krku mìl od cvièení
bouli otlaèenou od houslí. Hrál také na kytaru a zpíval. Tím nás opruzoval
zejména v dobì, kdyā jsme mìli nastoupit na rajóny. Na ty teda byl expert.
Jen jak se jim vyhnout, poøád marodit a hrát blbýho. Na cvièáku jsme se
potili v pláteòácích a Pepa mìl pod nimi teplákový komplet. Kdyā ho svlíknul
velitel, tvrdil, āe je nemocen a āe je mu stále zima. Jak to na vojnì bývá velitel
nesmlouvavì Pepu postavil na startovní èáru a musel zabìhnout s nejlepším
sprintérem roèníku, Frantou Kròákem stovku. Jak jinak, Pepa ho trhnul.
Všichni kroutili nad jeho výkonem hlavou. S kytarou šel na nás v dobì, kdy
jsme mìli generální úklid pøed nástupem na dovolenou. Tak jako vādy,
pøedstíral, āe je marod. Šel margírovat na ošetøovnu, odkud ho poslali do
nemocnice a musel podstoupit operaci slepáku a tak pøišel o dva týdny
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dovolené. Cvièil blázna a dohrál ho tak dokonale, āe se záhy dostal i do civilu
a pùsobil v mnohých symfonických orchestrech doma i v zahranièí (Holandsko
Arnhem, Santiago de Chille, Vídeò).
Takhle bych mohl vzpomínat do nekoneèna. Zde jen uvedu, āe náš roèník
mìl ve svých øadách nespoèet geniálních, talentovaných, charakterních
a výjimeènì charizmatických lidí , kamarádù a pøátel jako napøíklad Standa
Horák, šéfdirigent ÚH MV Praha, Vilda Horák, fagotista, Jirka Krejèí, hobojista,
èlenové komorních dechových sdruāení svìtového formátu, dodnes aktivní
kantoøi, Honza Hájek, virtuoz na violoncello, sólista státní fiharmonie v Káhiøe,
Milan Kotala, houslista, kompromisní, rozporuplný Jarda Vèelný, Franta
elezòák, kapelník praāské posádkové hudby, pozdìji inspektor vojenských
hudeb, Pepík Huòáèek, vysoko postavená osobnost v policejním aparátì, Jarda
Hudeèek, vysoký, snad i vedoucí osobnost a pøedstavitel JAMU v Brnì, který
si, bohuāel k nám cestu nenašel a na setkání nechodí. A tak bych mohl
pokraèovat ještì dlouho, ale tuto kategorii osobností opisuji v samostatných
kapitolách mého vzpomínání.

XI.
Ještì pár vzpomínek pøed závìrem
Dostateènì jsem jiā v pøedcházejících kapitolách zdùraznil, āe jsme
v Podhradí nebyli vítanými hosty. Od samého zaèátku nás pronásledovaly
rùzné sabotáāe. Jednak to byl nedostatek nìkterých druhù potravin. ( v té
dobì existoval pøídìlový systém na potravinové lístky a stará, pováleèná mìna!)
Chybìlo døevo na topení, vypínání elektrického proudu bylo na denním
poøádku. Nutno zvýraznit, āe obzvlášT a tradiènì zaostalý kout naší vlasti bylo
právì východní Slovensko. Neexistovala ve vìtšinì vesnic elektrifikace, neznali
vodovod a o kanalizaci je i dnes tìāko hovoøit. No, a my jsme jim obsadili
jejich výsostnì dùleāitou „instituci tmáøství“, knìāský semináø jakoā i sídlo
církevní vrchnosti – Spišskou kapitulu. Také vlastnì hned po pøíjezdu do školy
v záøí roku 1950 nás nasadili, na doplnìní stráāe, do prostoru kde byl zatèen
poslední úøadující biskup východoslovenské arcidiecézy, Vojtašák. Takāe pøízeò,
anebo masový jásot nad našim pøíjezdem se nekonal. Prostý pospolitý lid nás
buï pøímo nenávidìl, anebo se musel maximálnì pøetvaøovat. Nepomohly ani
brigády, pøímá naše úèast na výkopech vodovodu, instalaci elektrických
rozvodù, èi jiných lidumilných, civilizaèních iniciativ, vādy jsme byli āivel
nesourodý a neāádoucí.
Tìšili jsme se, āe škola jednou skonèí a āe se budeme moci volnìji
nadechnouti. e skonèí napìtí a pokusy o zastrašování církevními bojùvkami,
āe skonèí éra házení skal do oken našich ubytoven, āe skonèí éra nucené
konzumace minerálky baldovka v dùsledku do školy distribuované, èasto
infikované pitné vody, āe nakonec pomine i vášeò pyromanù a āe uā nám
nebudou podpalovat školu, prostì, āe nám odpadne napìtí, èi dokonce pøímo
fóbie z nevhodnosti umístnìní školy v tomto temném, zaostalém prostøedí.
XII. Závìrem
Jsem hrdý na to, āe jsem absolventem této exkluzivní školy. Pøes všechny
peripetie āivota, pøes všechny nesnáze, pøekáāky, nepøedvídané události
v āivotì, mi muzika vādy pomáhala. ivot muzikanta je jedineèný. Nikdy bych
nemìnil.
V Banské Bystrici 26.3.2012
Ze soukromé sbírky frekventanta a absolventa VHŠ v letech 1950 – 1953.
Václav Foldyna (tenor, housle)
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V poslední dobì opustili naše øady :
Jaroslav Forman *11.3.1920 +8.6.2012 VHŠ 1935-37 klarinet
Josef Šorejs *6.9.1937 +1,6.2012 VHŠ 1952-55 flétna - bicí
Ladislav Rejha *12.3.1933 +28.8.2012 VHŠ 1948-51 køídlovka-trubka
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Pøedseda:
Miroslav Prùāek Babákova 2153/8 148 00 Praha 4 Chodov
mobil:724146800, e mail: miroslav.pruzek@centrum.cz
Ekonom:
Ing.Jiøí Jirsa Nad vodovodem 6, 100 00 Praha 10
mobil: 777666096, e mail:jjirsa@seznam.cz
Redakce Zpravodaje:
Milan Kasan U Parku 2588 413 01 Roudnice nad Labem
mobil: 603983408 e mail: kasanovi@seznam.cz
web stránka Klubu absolventù:
Hynek Støítecký mobil: 724914292 e mail: admin@kavk.cz
Miroslav Prùāek e mail: predseda@kavk.cz
****************************************************************************************
VEJVODOVA ZBRASLAV
28. – 30.09.2012
Srdeènì Vás zveme na Zbraslav, na jiā XVII. roèník mezinárodního
festivalu malých dechových orchestrù, který se koná na poèest významného
rodáka a pod záštitou hlavního mìsta Prahy. Povìøeným poøadatelem je Or-fea
Praha, festivalová a organizaèní kanceláø, spolupoøadatel je mìstská èást
Zbraslav ve spolupráci se Zbraslavskou kulturní spoleèností a syny Jaromíra
Vejvody.
PROGRAM 28.09. PÁTEK
KONCERTY na Zbraslavi a v okolních obcích
16,00
Zbraslav Sluneèní park ve Sluneèním mìstì
Malá èerná hudba a maāoretky JUVENTUS Karviná
È.R.
17,00
Mìstský dùm Zbraslav
Slavnostní pøedávání èestného obèanství slavnému rodákovy ke 110.
výroèí narození 12° Plzeò
È.R.
17,00
Davle Veselá sedma
È.R.
Jílovištì
Blaskapelle Kronjanka
Švýcarsko
Vrané n. Vlt.
Dechový orchestr ZUŠ Pøeštice
È.R.
Radotín
Dechová hudba Svatoboøáci
È.R.
17,00
Klínec
Mìstská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohøí
È.R.
ZBRASLAVSKÉ NÁMÌSTÍ – STAN
veøejná vystoupení zúèastnìných orchestrù
18,00
Kleine Blasmusik
Nìmecko
18,30
Malá èerná hudba a maāoretky JUVENTUS Karviná
È.R.
19,00
Veselá sedma
È.R.
19,30
12° Plzeò
È.R.
20,00
Dechový orchestr ZUŠ Pøeštice
È.R.
20,30
Mìstská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohøí
È.R.
21,00
Blaskapelle Kronjanka
Švýcarsko
21,30
Dechová hudba Svatoboøáci
È.R.
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PROGRAM 29.09. SOBOTA
ÈERNÉ DIVADLO JIØÍHO SRNCE soutìā orchestrù
09,00
12° Plzeò
09,30
Dechová hudba Svatoboøáci
10,00
Kleine Blasmusik
10,30
Malá èerná hudba Karviná
11,00
Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha
11,30
Mìstská hudba Kynšperk nad Ohøí
12,00
Blaskapelle Kronjanka
12,30
Malá dechovka Kmochova
13,00
Velký dechový orchestr Èeské Budìjovice
13,30
Moravští muzikanti

È.R.
È.R.
Nìmecko
È.R.
È.R.
È.R.
Švýcarsko
È.R.
È.R.
È.R.

ZBRASLAVSKÉ NÁMÌSTÍ – STAN
veøejná vystoupení zúèastnìných orchestrù
10,00
Veselá sedma
È.R.
10,20
Malá dechovka Kmochova
È.R.
10,40
Moravští muzikanti
È.R.
11,00
Velký dechový orchestr Èeské Budìjovice
È.R.
11,20
Dechová hudba Svatoboøáci
È.R.
11,40
Kleine Blasmusik
Nìmecko
12,00
Dechový orchestr ZUŠ Pøeštice a maāoretky BOHEMIA II
È.R.
12,20
Malá èerná hudba a maāoretky JUVENTUS Karviná
È.R.
12,40
Mìstská hudba Kynšperk nad Ohøí
È.R.
13,00
Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha
È.R.
13,20
Blaskapelle Kronjanka
Švýcarsko
13,40
12° Plzeò
È.R.
14,00

ZBRASLAVSKÉ NÁMÌSTÍ
MAORETKOVÁ SHOW
15,30
SLAVNOSTNÍ PRÙVOD ORCHESTRÙ S MAORETKAMI
trasa: ulicí U Národní galerie na Zbraslavské námìstí
po skonèení prùvodu spoleèný koncert všech zúèastnìných
a maāoretkových skupin na Zbraslavském námìstí

orchestrù

ZBRASLAVSKÉ NÁMÌSTÍ – STAN
17,00
koncert„VEJVODOVY KAPELY“ se známými zpìváky a dirigentem
Josefem Vejvodou, vyhlášení výsledkù soutìāe, pøedávání cen
ZBRASLAVSKÉ NÁMÌSTÍ – STAN
19,00
FESTIVALOVÁ VESELICE

PROGRAM 30.09.NEDÌLE
ZBRASLAVSKÉ NÁMÌSTÍ STAN – MATINÉ
10,00
Velký dechový orchestr Èeské Budìjovice
È.R.
10,30
Moravští muzikanti
È.R.
11,00
Malá dechovka Kmochova
È.R.
11,30
Blaskapelle Kronjanka
Švýcarsko
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