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INFORMAÈNÍ

ZPRAVODAJ
Klub absolventù
Vojenské konzervatoøe - VHŠ
Svazu vojákù v záloze- Praha
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Dámy a pánové, váāení èlenové klubu.
Dovolte mi, abych Vám na úvod do Nového roku, popøál hodnì štìstí,
zdraví a osobní spokojenosti.
V øíjnu se konala výroèní schùze našeho klubu. O èem jsme tam jednali,
se dozvíte na jiném místì tohoto Zpravodaje ze zápisu, který vypracoval pan
Bohuslav Jeāek.
Stále nás neopustila myšlenka o zøízení stále expozice vìnované nejen
VHŠ, ale také vojenské hudební sluābì. Nepùjde vše asi tak rychle, jak
bychom si pøáli, ale musíme být trpìliví. Jednali jsme s øeditelem VHÚ panem
plk. Mgr. Alešem Kníākem, který je myšlence o expozici o Vojenských hudbách
velice naklonìn. Nabízel nám, āe by nám udìlali výstavu na panelech a nic by
nás to nestálo, ale pak jsme se dohodli, āe by bylo urèitì reprezentativnìjší,
kdyby výstava byla umístìná ve vitrínách. To bude ovšem ale nìco stát. Nechci
zde podrobnì informovat o èem jsme tam jednali, ale aā budeme vìdìt nìco
konkrétního, tak urèitì se o tom s Vámi podìlíme.
Na našich webových stránkách jsme zaloāili stránky na Facebooku. Jsou
zpøístupnìny nejen pro ty, kteøí jiā mají vytvoøený úèet na Facebooku (aktivní
pøístup), ale i pro neregistrované (pouze pasivnì - nemohou pøidávat
pøíspìvky). Na tìchto stránkách budou vyvìšeny veškeré události v klubu, ale
také fotky ze školy a vašeho muzikantského āivota.
Ještì Vám chci pøipomenout, āe letošní výroèní schùze, jak uā se stalo
tradicí, bude konat opìt druhou sobotu v øíjnu a tak tedy 11 øíjna
v konferenèním sále DAP v Praze Dejvicích na shledanou.
Pøedseda rady klubu Miroslav Prùāek st.

********************************************************
Zápis z výroèní schùze KAVK dne 12. øíjna 2013 v DAP Praha
za radu KAVK pøítomni:
Pøedseda: Miroslav Prùāek st.
Místopøedseda: Vladislav Císaø
Ekonom: Ing. Jiøí Jirsa
Pøíprava a tisk zpravodaje: Milan Kasan
Èlenové rady: JUDr. Jan Šivec, Bohuslav Jeāek
Omluveni:
Revize hospodaøení: Ing. Pavel Olík
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Správce webu: Bc. Hynek Støítecký Zapisovatel: Jan Novák
Zapsal: Bohuslav Jeāek
Host:Miroslav Vyšata z Vojenských lázeòských a rekreaèních zaøízení
Pøítomni èlenové KAVK v poètu 150 èlenù, pøijeli i chlapci ze Slovenska
Ján Lávrik a Alois Sucháò – viz Seznam èlenù a pøihlášku do klubu
KAVK podal kromì dalších zájemcù i Zdenìk Šváb – absolvent z roku
1956 āijící v Rio de Janeiru v Brazilii.
26 èlenù KAVK se pøedem radì omluvilo z rùzných, ponejvíce
zdravotních dùvodù.
Program výroèní schùze KAVK:
1)
Zahájení, pøivítání hostù – pøedseda Miroslav Prùāek
2)
Veèerka za zemøelé kamarády, èleny KAVK
3)
Výroèní zpráva klubu za rok 2013 – popsal èinnost rady bìhem
tohoto roku
Pøípravu panelové výstavy o historii voj. hudeb pøed GŠ AÈR v dubnu 2013.
Práce na pøípravì stálé expozice o vojenských hudbách v zámku Roudnice nad
Labem ve spolupráci s VHÚ a øeditelkou hrabìte Lobkowitze.
Odpracované úkoly pøi pøípravì a vydávání Zpravodaje KAVK.
Aktivní úèast èlenù rady na jednáních Klubu vojákù v záloze, kde máme
zástupce JUDr. Jana Šivce
4)
Zpráva o hospodaøení klubu – zprávu podal ekonom KAVK ing. Jiøí
Jirsa – Klub hospodaøí v aktivních èíslech, toto znaènou mìrou ovlivnil
pøechodem úètù k FIO bance.
5)
Revizní zpráva – Zprávu O dílèí kontrole v hospodaøení
s finanèními prostøedky KAVK – pøednesl za omluveného revizora
hospodaøení
ing.
Pavla
Olíka
pan
Vladislav
Císaø
Zpráva
nezaznamenala nijaká pochybení ani chyby v hospodaøení – viz zpráva
pøiloāena
6)
Vystoupení hostù – pan Miroslav Vyšata seznámil èleny KAVK
s moānostmi VoLaRéZy k léèení i rekreaci našich èlenù – vojenských
dùchodcù a jejich rodinných pøíslušníkù v zaøízeních této organizace
a vyzval je k aktivní spolupráci i vyuāití tìchto zaøízení armády ke
zlepšení jejich zdraví a rekreaèní èinnosti. Souèasnì jim pøivezl k jejich
informovanosti mnoho propagaèních materiálù, které v pøedsálí rozdával
všem zájemcùm a poskytoval individuelní a konkrétní rady.
7)
Diskuze – zde vystoupil pan Lávrik z Banské Bystrice, který ukázal
øadu foto a pøednesl zprávu o muzikantech na Slovensku, vystoupil
i JUDr Jan Šivec, který pøinesl zprávu o své návštìvì u p. Václava
Rùāièky (uèitele lesních rohù 1953-1961) u pøíleāitosti jeho letošních
90.tých narozenin a pøedání mu medaile VHŠ i medaile Klubu voj.
v záloze.
8)
Usnesení z výroèní schùze KAVK -konstatuje jak splnìné úkoly
Rady KAVK v uplynulém roce, tak i aktivní pøístup jeho èlenù
k pøípravì stálé expozice vojenských hudeb ve spolupráci s VHÚ – toto
není lehký úkol, ani krátkodobý a bude postupnì doplòován o další
úkoly (shánìní nástrojù, notového, písemného materiálu atd. Všemi
èleny jak rady, tak podle potøeby výzvou pro všechny èleny KAVK) a to
vādy ke konkrétním krokùm, které se povedly anebo které budeme plnit
a to i v situaci, kdy postupnì èlenù i pøes pøíchod dalších nových
èlenù KAVK celkový poèet èlenské základny zaèal po ukonèení Vojenské
konzervatoøe a Vojenské hudební školy v roce 2008
trvale klesat –
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hlavnì trvalým odchodem na vìènost - do hudebního nebe - starých
èlenù klubu. Usnesení (jeho zpracování bude uveøejnìno ve Zpravodaji
klubu)
9)
Závìr – všichni pøítomní èlenové se od samého zaèátku setkání
bouølivì zdravili a vítali mezi sebou, zaznìly i pochvaly na práci Rady
pøi pøípravì tohoto výroèního setkání, kde byla pro všechny pøipravena
a zajištìna plná pohostinnost, kterou DAP Praha poskytuje. Po skonèení
oficiální èásti se èlenové KAVK seskupovali a pøeskupovali aā do
veèerních hodin, jak podle roèníkù, tak podle hudeb, kde v minulosti
slouāili. Po skonèení oficiální èásti se sešlo opìt po 5 letech i celkem
15 absolventù roèníku 1964-68, kteøí se domluvili, āe naše výroèní
schùze i napøíštì vyuāijí k následnému setkávání absolventù tohoto
roèníku
DAP PRAHA 12. øíjna 2013.
Zapsal:Bohuslav Jeāek.
*********************************************************************************

Dne 14.12.2013 se v reāii Podøipského kulturního sdruāení uskuteènila
výstava k devadesátému výroèí zaloāení VHŠ a jeho padesátiletého
pùsobení v Roudnici nad Labem. Otevøení bylo ozdobeno koncertem
Brass-Bandu ÚH AÈR pod vedením jejího velitele pplk.Jaroslava Šípa.
Koncert byl pøítomnými vøele pøijat. Škoda , āe se poøadatelùm nepodaøilo

výstavu a koncert více zpropagovat. Urèitì by o tuto akci byl zájem vìtší.
*********************************************************************************

Veteráni VHŠ-r. 1946-47
Letošního setkání abs.VHŠ-VK se zúèastnilo 7 absolventù VHŠ roèníku
1946-47. Josef Škoda, Jindøich Brejšek, Josef Myška, Josef Škába, Oldøich
Balík, František Lukavec a Václav Vaniš. Pøipomínám, āe šlo o první pováleèný
roèník. Výuka zde zaèala 3.1.1946 s poèty 130 āákù a skonèila 30.6.1947.
Setkání tohoto roèníku bylo jedenkrát a to 11.11.1995 v rámci celostátního
setkání absolventù VHŠ. Slavnostní atmosféru navodila skuteènost, āe zde byl
pøítomen i tehdejší velitel škpt J.Praveèek, kterého ochotnì pøivezli z dùvodu
jeho zhoršeného zdravotního stavu B.Šanc a J.Zamrazil.. Pøítomno bylo na
setkání 23 spoluāákù a 30 spoluāákù jiā neāilo.
Oldøich Balík.
*********************************************************************************

Nadace ivot umìlce spoleènosti Integram udìlila cenu Senior Prix za
rok 2012 jako podìkování za celoāivotní umìleckou èinnost Mgr.Jaroslavu
Zimovi. Tuto cenu obdrāel v roce 2004 pplk.Jindøich Brejšek.
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Z vašich dopisù.
Dostali jsme hezký dopis od našeho kolegy Jirky Jirouta. Popisuje jeden
pøíbìh, který s jeho svolením zveøejòujeme, protoāe objasòuje osud dalšího
našeho kamaráda, Bohouše Vyèítala, roèník 1958, který uā není mezi námi.
Z jeho obšírného dopisu vyjímám:
Poslední Zpravodaj se opravdu povedl. Mne zaujaly vzpomínky na školu
popisované J.Davídkem a inspirovaly mì k pøíbìhu, āel se smutným koncem.
Ten by se klidnì mohl jmenovat „Kaādá legrace nìco stojí“ a nebo „S èerty
nejsou āerty“.
Bohumil Vyèítal byl absolventem ve høe na klarinet a violoncello. Byl to
poslední rok, kdy byli absolventi vyøazováni jako vojáci z povolání. S nìkterými
kamarády byl pøidìlen k hudební èetì pøi uèilišti Pohranièní stráāe a Vnitøní
stráāe v Bruntále. Hudba plnila úkoly v rámci útvaru, dále se úèastnila
kulturních akcí jak ve mìstì, tak i v širokém okolí. Nedílnou souèástí její
èinnosti byly nìkolikadenní turné po západní hranici. Za svými koncertními
vystoupeními jsme se na pohranièní roty dopravovali horským autobusem
„habešanem“ s technickými problémy, jako mìla jiā zmínìná Vìruška. Pokud
jsme se dostali do blízkosti státní hranice, doprovázel nás ozbrojený dozor. Co
kdyby…
Bohouš byl samá legrace, zajímalo ho kouzlení a èarování a ve svém volnu
se uèil nìmecky u soukromé uèitelky. Jednou pøi opakování slovíèek padla
hloupá otázka: „Proè se uèíš nìmèinu, vādyU ti to k nièemu nebude?“
Odpovìdìl ve smyslu: „Tøeba se mi to bude hodit, aā zase pojedeme na èáru.“
Po krátkém èase si tuto odpovìï „kontráši“ vyloāili po svém a Bohouš uā
s námi na āádný zájezd na hranice nejel. Z kádrových dùvodù byl propuštìn
do civilu. Chvíli pracoval pro kulturní støedisko, ale tam mu nakonec kádrový
posudek vadil. Bez problémù se dostal do Rudných dolù, kde mlel vytìāenou
rudu na prach, který se odváāel k dalšímu zpracování. Následkem pracovního
prostøedí onemocnìl jako mnoho dalších zamìstnancù a byl dán do plného
invalidního dùchodu. Nakonec na následky onemocnìní zemøel. Kdyby ještì āil,
urèitì a rád by se zúèastnil srazu k 55. výroèí vyøazení. Byl rodilý Praāák.
Dnes po tolika letech nemá smysl pátrat po nìkom, komu vadilo, āe se uèí
nìmecky.
Jirka Jirout poslal ještì jeden pøíbìh, který nás také pobaví:
V Kutné Hoøe byl velký útvar Civilní obrany. Konala se tam velká sláva.
Nastoupené jednotky, dùstojnický sbor a civilní hosté. Naše hudba tam také
úèinkovala. Paráda zaèínala Èeskoslovenskou hymnou. Po zahrání èeské èásti
kapelník naší produkci ukonèil. Nastalo ticho. Neumíte si pøedstavit ty
vydìšené a nechápavé výrazy dùstojníkù, kteøí se nedoèkaly bleskù nad Tatrou.
Nevìdìli, jestli mají salutovat nebo ne. Po chvíli nìjaký velitel, který mìl mozek
na svém místì zjistil, āe se stalo nìco, co se stát nemìlo a rázným povelem
tuto trapnou pomlku ukonèil a paráda pokraèovala podle daného scénáøe.
Kapelník svùj výpadek omluvil a protoāe se nenašel āádný iniciativní politruk,
trapná pøíhoda vyšumìla do zapomenutí. Kdyby tenkrát kapelník jen tušil, āe
odehraná èást hymny se stane dnes naší státní hymnou, byl by prorokem.
*********************************************************************************
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Kdyā jsme se jako „omlazený“ výbor ujímali svých funkcí, nejvìtší strach
jsme mìli z toho, āe nedokáāeme pokraèovat ve vydávání Zpravodaje a zajistit
jeho vysokou úroveò. Také to tak v poèátku vypadalo. Nyní se zdá, āe jsme se
jak se øíká odrazili od dna. Díky vám, kteøí nám pomáháte zasíláním svých
vzpomínek. Jsme rádi, āe je posíláte. Zpravodaj dìláme pro vás, pro náš klub.
Náš kolega, kamarád a spoluāák, absolvent VHŠ 1958 Jiøí Vondrovic má
jako mnoho umìlcù vícenásobný talent, který se projevil nejen v hudbì
a zpìvu, ale i v oblasti literární. Vyuāil své vynikající pamìti a napsal kníāku
vlastních vzpomínek. Není pojata jako āivotopis nebo chronologický popis
událostí, ale je to soubor vyprávìní o pøíbìzích, které proāil nebo jichā byl
svìdkem bìhem svého āivota, který nebyl urèitì fádní. Kníāku jsem si pøeèetl
jedním dechem a moc se mi líbila. Protoāe se jedná o více pøíbìhù, evidentnì
urèených ètenáøùm s hudebním vzdìláním, znalých i hudebního slangu,
domnívám se, āe si zaslouāí, abychom celou knihu (se svolením autora) otiskli
v našem Zpravodaji. Vzhledem k rozsahu knihy však existuje jediná moānost,
jak jí k našim èlenùm dostat: uveøejòovat ji na pokraèování. Vìøím, āe se
kniha bude líbit. Jen jeden pro mne hrubý nedostatek kniha má: není
v elektronické podobì a já jí musím pøepisovat. Nicménì doufám, āe tím
trochu Jirkovi pomohu a pøinutím ho, aby leckteré pøíbìhy, kde je aā pøíliš
struèný, rozvedl, upravil a doplnil pro obecného ètenáøe vysvìtlivkami
a odhodlal se knihu vydat tiskem.
Chtìl bych, aby v kaādém Zpravodaji vādy byla alespoò jedna celá
povídka. Jenāe zase nechci, aby Motto a Úvod nestáli samostatnì. Proto dnešní
zaèátek bude ponìkud delší a já doufám, āe mì s tím kolega Milan Kasan,
jako hlavní redaktor Zpravodaje, nevyhodí.
Jiøí Jirsa

Jiøí Vondrovic
V PALIÈKÁCH JE MÙJ UM … A BUM !
Praha, prosinec 1991
Motto.
Tato kníāka byla sepsána na základì pøíbìhù, které se
skuteènì udály. Postavy zde uvedené jsou skuteèné
a nìkteré doposud āijí. Chtìl bych tuto kníāku vìnovat
hudebníkùm, kteøí zaāili nìco podobného a nemìli tu
odvahu o tom napsat. Všem ètenáøùm pøeji, aby se co
nejsrdeènìji pobavili.
Jiøí Vondrovic
Úvod.
Píše se rok 1985.
Cesta ke státní hranici smìrem na Cheb se pomalu odvíjela pod koly
osobního vozu Škoda. Cítil jsem uā únavu, ale pøemáhal jsem ji ze všech sil.
Celní odbavení naštìstí probìhlo bez problémù. Ještì pas a jedem. Poslední
patník, zem nikoho, celníci druhé strany a Bavorsko.
Ten den byl snad stvoøený pro všechno moāné, jen ne pro tak dlouhou
cestu, jako byla ta moje. Uā po ujetí tøiceti kilometrù jsem se pøistihl, āe za
volantem usínám. Všechno se mi honilo hlavou. Vèerejší premiéra Maškarního
plesu, noèní cesta z Liberce do Prahy, anonymní telefonát manāelce o mých
domnìlých avantýrách a tak dále. Kdyā jsem se s vypìtím všech sil dostal aā
za Hamburk, nemohl jsem uā dál únavu vydrāet. Zaparkoval jsem auto na
parkovišti, povolil sedadlo a usnul. Mezi tím se pozvolna zvedla mlha a odkryla
pohled na nízkou rovinatou krajinu a její porost, pøipomínající køoví. Intenzita
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sluneèních paprskù se zvýšila natolik, āe se plech støechy auta zaèal silnì
rozehøívat. To mì vzbudilo. Nespal jsem dlouho. Nastartoval jsem a vydal se na
další cestu. Motor øval tak, āe by neusnul snad ani hluchý. Ne tak já. Moje
oèní víèka pøipomínala spíš tìāká āelezná vrata. „Musím to ksakru vydrāet“
øíkal jsem si a zaèal si nahlas prozpìvovat árie ze zmínìné opery. Nepomohlo.
Ještì poslední pokus - otevøít všechna okna. Studený vítr sice ochlazoval
vnitøek vozu, ale urèitì neochladil moje únavou rozpálené tìlo. Ještì jsem vidìl
míhající se svodidla, a pak jen krásné ticho a slastný vteøinový spánek.
Ticho ale bylo jen zdánlivé. V mých oèích se pomalu rozednívalo a mnì
se naskytl hrùzný pohled. Vidìl jsem, jak se ālutá kapota vozu zvedá a hned
zase klesá, to jak auto pøejelo kraj dálnice. „Tak pøece se to stalo“ øekl jsem si
v duchu. Vìdomí, āe jsem usnul, mì donutilo k rychlému jednání. První, co
mì napadlo, byla brzda. Auto však nereagovalo a jelo dál po zvlhlé trávì jako
sáòky svou dálnièní rychlostí asi 120 km/hod. „Jenom ne strom“, øíkal jsem si
v duchu a byl jsem nucen odevzdat se osudu. První ulétla anténa, strāená
vìtvemi køoví. Pak strašný šramot a škrábání po karoserii. Náhle vše ustalo.
Ticho. Jen rozsvícená kontrolka prošlápnuté brzdy svítila jako symbol āivota.
Osud mì ještì nenechal odejít do vìèných lovišU. Andìl stráāný?
Kolem neprojelo āádné auto. Byl jsem rád, āe nemusím nikomu nic
vysvìtlovat. VādyU se vlastnì nic nestalo. Sedìl jsem v autì mlèky a pøestal
jsem vnímat èas. Ano, èas, ten jsem vlastnì vùbec nemìl. Musel jsem jet
rychle dál. Musel jsem stihnout dopolední koncert. Zodpovìdnost mì pøinutila,
abych auto znovu nastartoval a pokraèoval v cestì.
Kdyā byl vùz zaparkován na vlaku, který všechna auta dopravoval k cíli
mé cesty na ostrov Sylt, znovu jsem usnul. Byl to polospánek plný nepokoje
a kdyā vlak pøibrzdil, zjistil jsem, āe brzdím také – zkrátka pøirozená
podvìdomá reakce. Houkání aut mì upozornilo, āe jsme uā na místì a āe
musím popojet, abych uvolnil cestu dalším vozùm, vyjíādìjícím na pevninu.
Dorazil jsem vèas.
Pak zaèalo pršet. Koncert byl pro špatné poèasí pøemístìn do sálu. Tam
se orchestr se dvìma bubeníky nevešel a já mìl najednou volno. Rozbalil jsem
zavazadla a šel spát. Všechno ale bylo pøíliš āivé, neā abych mohl hned
usnout, takāe jsem mìl dost èasu na pøemýšlení. VādyU takhle cestuji uā od
roku 1955! Co všechno se bìhem té doby odehrálo … „Kdybych všechny ty
pøíhody napsal, byla by to kniha“ øekl jsem si a zaèal vzpomínat …
Jak to vlastnì všechno zaèalo? Vādycky se mi líbilo divadlo a muzika.
Rozhodl jsem se, āe zaènu muzikou. Jako āák Vojenské hudební školy jsem
strávil tøi roky v Liberci. Byl jsem vyuèen ve „vojenského muzikanta“ a to znìlo
hrdì. Byl jsem klarinetista a bubeník. Více jsem byl ale bubeník.

FANDA.
Záāitkù z VHŠ bylo dost, za zmínku by snad stál následující.
Øíkali jsme mu Fanda. Byl to výborný fagotista a byla s ním legrace.
Ještì abych nezasvìcené dostal do obrazu – ve škole byla kromì muziky
samozøejmì i vojna. Støeda byl náš den. To støedeèní ráno byl poplach uā asi
potøetí. Fanda byl vādy na dvoøe kasáren jako první. Nenamáhal se totiā
s oblékáním a natáhl si pøes noèní košili, kterou jsme nosili místo pyāama,
rovnou kabát, opasek, plnou polní a bylo. Kdyā ale tentokrát zavelel velitel
„vpravo bok“, a „pochodem vchod“, bylo Fandovi jasné, āe to v té košili uā
musí nìjak dobojovat.
Zaèalo jaro, a tak nebyla velká zima. Cesta na Èeskou chalupu, kde mìl
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být údajný nepøítel, probíhala bez komplikací. Zaútoèili jsme s plnou
vehemencí patnáctiletých klukù na „nepøátelské pozice“. Najednou nastal
podivný ruch. Útok zaèal umdlévat. Jeden z místních obyvatel vybìhl ven,
mával rukama, køièel, abychom toho nechali a shánìl nìjakého velitele. Po
chvíli se mezi námi zaèala šíøit zpráva, āe zemøel prezident. Naši dùstojníci
nasadili váānou tváø. Ano, opravdu ten den zemøel Antonín Zápotocký. Ten
chlapík nás zachránil od dalších bojù, neboU pøišel velitelùv rozkaz: „Kabáty
sundat, smotat je v bandalír a návrat do kasáren“. Fanda tvrdil, āe je mu
zima, ale nedalo se nic dìlat, musel se svléknout. Velitel ho, nechal v noèní
košili pochodovat aā na pøedmìstí Liberce.
**************************************************************************************

Vršovanka hraje...........
Se svým pøítelem Václavem Babkou VHŠ 1947-49 jsem navštívil jedno
nedìlní odpoledne v Domì barikádníkù v Praze - Strašnicích, kde hrála
dechová hudba Vršovanka k tanci a poslechu. Vršovanka má v Praze velikou
tradici a popularitu. Jejím kapelníkem byl Ervín Janovský, absolutní sluchaø,
který pravidelnì zval do svého souboru vojenské muzikanty pro jejich kvalitu
a spolehlivost. Po jeho smrti vede soubor jeho manāelka paní Hana Janovská,
po odborné stránce dechovce šéfuje Josef Myška /1946-1947/, který zde
dlouhodobì hrál na klarinet. Kádr kapely tvoøí absolventi VHŠ
a voj.konzervatoøe jako na pø. Zdenìk Hasák - trubka /1951-54/, Jaroslav
Kohout - tuba /1951-54/, Viktor Šejna - tenor /1951 -54/, Ladislav Mrázek baryton /1946-47/, Jiøí Voves - klarinet /1964-68/. Na trubku hraje Jaroslav
Škop, bývalý pøíslušník ÚV-MV, absolvent konzervatoøe.
Vršovanka má rozsáhlý repertoár všech āánrù a tìší se velké oblibì
u posluchaèù. Hraje se zde klasická dechovka, lidové písnì i zahranièní
repertoár. Tanèí se, zpívá a hosté se zase tìší na nedìlní odpoledne
s Vršovankou.
Oldøich Balík/1946-47/

Naši jubilanti
85 let
80 let

75 let
70 let

Josef Brož
9.2.2014
Jiří Vít
18.3.
Antonín Tichý
28.1.2014
Jaroslav Dejmek
5.3.
Ladislav Horký
10.3.
Josef Davídek
19.3.
Bohumír Bednář
17.3.2014
Rudolf Hyška
30.1.2014
Jan Šváb
5.2.
Bořivoj Vyhoda
7.3.
Vladislav Martinec
13.3.
Josef Vykouk
24.3.

Jiří Plachý
Václav Dvořák
Stanislav Zadražil
Miloslav Kalina
Miroslav Svoboda

2.4.
26.4.
22.4.
26.4.
27.5.

Rudolf Fluksa
Jan Katauer
Josef Lapáček
Jiří Hájek
Vladislav Kořínek

31.3.
1.4.
7.4.
9.4.
28.5.7
28.5.7

BLAHOPŘEJ EME!
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Váāení kolegové, mùj kamarád z dìtství, Antonín Kühnel, který je
muzikant a jako dirigent āije dlouhodobì v Japonsku, popsal své dojmy
z Japonska v knize, kterou vám s jeho svolením také nabídnu a jistì mi dáte
za pravdu, āe se na další pokraèování budete tìšit, protoāe se dozvíte vìci,
které se jinde nijak nepublikují. Tonda je navíc dost otevøený a nijak
nezakrývá ani své milostné pøíbìhy. Má výhodu, jeho āena si toto pøeèíst
nemùāe a i kdyby mohla, nerozumí. Na rozdíl od Jirky Vondrovice pojal toto
povídání jako āivotopis, takāe pøíbìhy jsou uspoøádány víceménì chronologicky.
Knihu jsem rozdìlil do sedmi èástí, které zveøejníme na pokraèování stejnì,
jako V palièkách je mùj um … a bum.
Jirka Jirsa.

Antonín Kühnel
Já a Japonsko.
30 let èeského hudebníka v Japonsku.
Poprvé jsem spatøil Japonsko 1.øíjna 1973. Bylo krásné poèasí a všechno
mi pøipadalo nádherné. Mìl jsem pøed sebou smlouvu s nejvìtší hudební
akademií v Tokiu Musashino Academia Musicae, která mne zavazovala k øízení
školního orchestru, dechové hudby, instrumentálních souborù a v pøípadì
nutnosti i sboru. Na letištì mi pøišla naproti sekretáøka pana øeditele a aè
jsem byl pøesvìdèen, āe umím dobøe anglicky, zjistil jsem, āe toho umím dost
málo. V Japonsku se vyuèuje americká angliètina, od anglické se pøeci jenom
dosti lišící, takāe nìjaké potíāe s dorozumìním pøeci jen byly, zejména kdyā jí
hovoøí Japonci, jimā je tento jazyk také cizím.
Na akademii mne pøijal sám pan øeditel, který studoval v Nìmecku a tak
jsme se spolu bavili nìmecky. Hned na zaèátek mne informoval o tom, jak se
musí cizinci v Japonsku chovat a jaké jsou v Japonsku rozdílné zvyky
a mravy. Tak na pø.: v Japonsku si lidé okrajují jablka, nepodávají si ruce na
pozdrav, ale vzájemnì se uklánìjí. Na tomto místì musím podotknout, āe dnes
to uā není docela pravda, i kdyā v roce 1973 to s výjimkou cizincù platilo
témìø výluènì. Kromì toho øekl āe starší Japonci se v létì neostýchají vyjít na
ulici jen ve spodním prádle, ale to āe je zdejší zvyk, podmínìný dusným
klimatem (35-40 stupnù Celsia).
Byl jsem ubytován ve starém japonském domì u pana Hirano, který byl
hudební kritik a bydlel zde se svou āenou a mladým synem. Hovoøil plynnì
anglicky a tak jsem mìl moānost se dozvìdìt vše, co jsem chtìl. Vysvìtlil mi
na pøíklad, āe Japonci se koupají ve vanì, ale na rozdíl od nás se nejdøíve
polejí vodou, namydlí, vydrbou, spláchnou se sebe mýdlo a teprve pak vlezou
do vany, kde se pak s chutí ohøívají dlouhou dobu. Také se mi snaāil vysvìtlit,
āe Japonsko bylo do války zataāeno nepøátelskou politikou USA, jenā Japonsku
omezovaly pøístup k naftovým zdrojùm na blízkém východì. Rovnìā tak prý
Japonsko vstoupilo do války aby osvobodilo východoasijské zemì od
kolonialismu. Stìāoval si téā na mládeā, āe jiā nemá āádnou pracovní morálku,
āe pøed válkou to bylo jiné. Jak jsem ale pozdìji vidìl, sám pan Hirano se
èasto nevracel veèer domù a jeho paní zatvrzele mlèela a trpìla mu to. Nebyly
tedy jeho øeèi o morálce na místì.
Na tøetí den jsem se vypravil sám na obhlídku okolí domu, kde jsem
bydlel. Došel jsem aā k nádraāí āeleznièní tratì Sejbu Higaši Nagasaki, kde
jsem uvidìl u zelináøe èerstvé jahody. Jelikoā jsem si vypùjèil od Hiranù pár
jenù aā do první gáāe a mìl jsem na nì chuU, pøistoupil jsem k prodavaèi
a øekl „strawberry“, naèeā mi prodavaè odvìtil „ièigo“? Na tomto místì jsem si
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vzpomenul na japonské èíslice, které jsem se pøed odletem do Japonska uèil
u japonského studenta pana Takajamy v Praze ièi=1,go=5 a domnívaje se āe mi
øíká kolik to stojí, dal jsem mu 15 jenù. Poté nastala pro mne svízelná situace
dorozumívání, jelikoā on mi je nechtìl za tu cenu prodat a nakonec jsem mu
dal 1000 jenù a èekal kolik mi dá nazpìt. Nìkolik lidí nás pozorovalo
z povzdálí, ale nikdo se nepøišel nabídnout āe nám pomùāe. V 70. letech ještì
mnoho Japoncù neumìlo anglicky, dnes díky povinné angliètinì na støedních
školách, hospodáøské a politické spolupráci vlády s USA jsou v Japonsku
mnohé školy zejména americké angliètiny, které angaāují jen rodilé uèitele t.j.
Anglièany, Australany, Nové Zélanïany a Amerièany a to pøímo na mezistátní
smlouvy.
Právì v dobì mého pøíjezdu nastoupil v Japonsku známý ministerský
pøedseda Tanaka. Pocházel ze severu ostrova Kjúšu z mìsta Nígaty a bìhem
svého pùsobení se proslavil zejména dvìma vìcmi: prodlouāením japonského
superexpresu do svého rodištì Nígaty a velkou aférou Lockeed (v aféøe Lockeed
se bez souhlasu vlády zavázal americké firmì k zakoupení letadel jejich
výroby). V dobì svého nástupu mìl smùlu jelikoā právì v øíjnu 1973 vznikla
v Japonsku krize nafty, na níā je aā dodnes Japonsko závislé. V øíjnu se totiā
dohodly státy sdruāené v OPEC na velkém zdraāení, jímā bylo postiāeno
zejména Japonsko. Kaādý den se zdraāovaly ceny veškerých produktù
vyrábìných z nafty nebo na naftì závislých. Sám jsem mìl pøíleāitost to
sledovat. Ceny se aā zdvojnásobily. Naštìstí to netrvalo déle neā 2 týdny.
V pøíštích dnech jsem se šel pøihlásit na Èeskoslovenskou ambasádu,
která byla na Hamamacuèó, hned pod tokijskou Eifelovkou. Velvyslancem byl
pan Koāušník a jeho paní, zpìvaèka, mne pøivítala s radostí. Na ambasádì se
obèas konaly schùze politického zamìøení, informující o tom, co se u nás dìje.
Pøi nich paní Koāušníková ráda vystupovala pro zpestøení programu svým
zpìvem. Nìkdy ji doprovázel pan Zdenìk Koāina, který byl profesorem klavíru
na naší akademii, jindy to pøipadlo na mne. Netrvalo to dlouho a naše
ambasáda musela být pøestìhována díky poāáru do nové residence v Hiró. Zde
pùsobili spolu druānì Èeši i Slováci, tak na pøíklad kulturním atašé byl
Slovák, pan Gelbiè. Všichni bez rozdílu národnosti jsme si dobøe rozumìli.
V mých dvacátých letech jsem jezdil hodnì na Slovensko do Tatranské
Lomnice, Smokovce a PiešUan a mìl jsem Slováky rád. Dnes je slovenské
velvyslanectví pøestìhováno jinam, takāe lituji, āe se jiā nemáme moānost
stýkat.
Na pøíští den jsem šel do knihovny akademie, abych si vybral noty
skladeb, které budu chtít zkoušet se školní dechovkou. Nevìdìl jsem co si
vybrat, jelikoā veškeré partitury se mi pøi pohledu zdály nemyslitelnì nelogické.
Nevìdìl jsem jak se ètou (v jakých transposicích se píší) saxofony. To jsme na
akademii nemìli. Trvalo mi to pøes 2 hodiny neā jsem pochopil, āe sopránový
saxofon je v B, altový v ES, tenorový opìt v B a barytonový opìt v ES. Nechtìl
jsem se na to nikoho ptát, jelikoā bych okamāitì utrpìl na renomé zkušeného
zahranièního profesora. Rozhodl jsem se za kaādou cenu na to pøijít sám a tak
jsem zkoušel porovnávat znìní v rùzných transposicích aā jsem našel ty
správné pøi kterých se saxofony harmonicky logicky zapojily do souzvuku
celku. Musím zde podotknout, āe jsem mìl smùlu pøi výbìru partitur ve
kterých nebyly tyto transposice uvedeny, jelikoā to kaādý znal a povaāoval za
samozøejmé.
Na moji první zkoušku s dechovou hudbou se pøišel podívat sám pan
øeditel. Tváøil se nevyzpytatelnì takāe bylo tìāko øíci co si myslí. Se studenty
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jsem se domlouval anglicky pøes jednoho studenta posaunu, který mi tlumoèil.
Uvìdomil jsem si, āe takhle ztrácím mnoho èasu a rozhodl jsem se nauèit se
co moāná nejdøíve japonsky.
Domluvil jsem si s pány Jamašitou a Enomoto āe v nedìli budeme spolu
chodit po pozoruhodnostech Tokia. Hned první nedìli jsme šli ve ètyøech – já,
pan Jamašita, Enomoto a jedna studentka do Asakusy ve støedu Tokia, kde
zùstalo nìkolik starých japonských chrámù nedotèeno, aè všechno ostatní bylo
za války znièeno pøi americkém náletu. Ta dívka se velice usmívala a aè mìla
na naše pomìry šikmé a velmi úzké oèi, líbila se mi. V Asakuse jsme potkali
nìjaké známé pana Jamašity a on mne jim pøedstavil. Jelikoā veškerá
konverzace se odehrávala v japonštinì, moc jsem z toho nemìl. Pozdìji jsem
pochopil, āe toto setkání mìlo za následek mé pøedvolání k øediteli a pohovor o
japonských zvyklostech a mravech kterého se mi dostalo. Bylo mi výslovnì
øeèeno, abych se nekamarádil se studenty. Hned jsem pochopil, jak
v Japonsku funguje tajná zpravodajská sluāba: ti známí pana Jamašity, které
jsme potkali v Asakuse, hned referovali øediteli, āe se stýkám se studenty.
Druhý den pak byla moje uvítací párty kam se kromì posluchaèù
dostavila také øada profesorù. Nejprve mìl slovo sám pan øeditel. Mluvil dosti
dlouho a z jeho øeèi jsem porozumìl jen slovo „Karajan“, coā vzbudilo moji
pozornost a pozdìji, kdyā jsem se zeptal studentù co tím mínil, øekli mi, āe
pøirovnával moji zkoušku se školním dechovým orchestrem k onu velkému
mistrovi. Byl jsem v sedmém nebi a moje nadšení se stupòovalo v dalším
prùbìhu veèera kdyā jsem zjistil, āe velká vìtšina profesorù klavíru studovala
ve Vídni a hovoøila nìmecky. Díky tomu, āe jsem v pøedcházejícím roce pùsobil
v Talare Rudaki Opera Company v Teheránu, kde díky italskému mistrovi
zpìvu všichni sólisté rozumìli italsky, mohl jsem se domluvit i s profesory
zpìvu. Tak jsem obcházel od stolu ke stolu a všude prohodil pár slov, napil se
sake, nabídnuté mi na uvítanou a jak si umíte pøedstavit, po takových 10 aā
15 sklenkách se mi zaèala plést hlava. Namlouval jsem si, āe to nikdo
nepozoruje a kdyā mi jeden student, který zpozoroval, āe uā mám dost, nabídl
sklenku vody, sebral jsem se a odešel ve svém nitru dotèen. Nevím proè, ale
pozdìji jsem pochopil, āe mi vlastnì chtìl ulehèit situaci. Pozdìji jsem se všem
omluvil. Øekl jsem jim, āe se mi udìlalo špatnì. Od té doby se tradovalo mezi
studenty, āe jsem uráālivý.
Klima v Tokiu je daleko teplejší, neā u nás. V Praze je zaèátkem listopadu
okolo nuly, zatímco tady kolem 10 stupòù Celsia Rozdíl je však v tom, āe
v naší zemi nejsou tak velké tepelné rozdíly jako tady. Rozdíl v prùmìrné
teplotì mezi jiāními ostrovy Okinava, Kjùšù, Šikoku a severním Hokaidó mùāe
být aā 200C . Byl jsem pøekvapen, āe v Tokiu ještì v prosinci kvetou rùāe a v
lednu na pøíklad kamelie. Je zde téā mnoho u nás neznámé kvìteny na
pøíklad nádhernì vonící èinèóge, èi kuèi naši, dále stromové kvìteny mokuren,
sarusuberi,a koneènì všude známé sakury. Sakury kvetou zde v Tokiu koncem
bøezna nebo zaèátkem dubna Tato doba je v Japonsku nejoblíbenìjší. Všichni
lidé slaví kvìt sakur tím, āe si pod kvetoucí sakury rozprostøou deky èi
igelitová prostìradla na kterých se uvelebí a hovoøí spolu o denních
problémech, pijí sake, èi šóèù (silná japonská koøalka) a se zaujetím oslavují
pøíchod jara, jímā zvìstovatelem jsou právì kvetoucí sakury. Vzpomínám si na
moje první setkání s „hanami“, jak tuto slavnost Japonci nazývají. Bylo to
hned v prvních dnech dubna 1974, kdy jsem se zašel podívat do školy, aè
ještì byly prázdniny (nový školní rok tady zaèíná od dubna) a zastihl jsem
profesorský štáb pøed školou sedìt u stolù, které schválnì za tím úèelem
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vynosili ze školy a rozestavìli pod kvetoucí sakury. Bylo krásné poèasí, ani
mráèek a páni profesoøi spolu popíjeli sake a uāívali dosti nahlas této pohody.
Mìli jen smùlu, āe kromì mne se na školu pøišlo podívat nìkolik nových
studentù a druhý den uā o tom øeditel vìdìl a pro pøíštì to zakázal.
Kromì „hanami“ mají Japonci ještì jedno dùleāité období, kdy se oddávají
pùsobení pøírody. Je to podzim, kdy se listy stromù zabarvují do pestrých
barev podzimu. Zde v Japonsku jsou všude jen smíšené lesy, èímā se zvyšuje
jejich barvitost. Mají zde na rozdíl od nás mnoho javorù, jejichā listy se
zabarvují do rudé barvy, takāe barvy podzimu jsou opravdu úchvatné. Jelikoā
v blízkosti Tokia, Ósaky a nìkterých velkých mìst nejsou lesy na dosah,
organizují zdejší cestovní kanceláøe v dobì „kójó“, jak se toto období japonsky
nazývá, cesty s pobytem do tìchto míst a mnoho lidí se jich úèastní. Zejména
je proslavené místo zvané „Óze“, uzavøené údolí s bohatou kvìtenou, kam se
lidé chodí kochat krásami pøírody nejen na jaøe, ale i na podzim. Toto údolí je
uznáno mezinárodní organizací UNESCO jako pøírodní rezervace, není nijak
obydlené, coā je na japonské pomìry vzhledem k silné lidnatosti velký pøepych.
Moje pùsobení na akademii se zaèalo prakticky aā v listopadu. Do té doby
jsem mìl dost èasu si projít školu a podívat se, jak je vybavena. Mìla velkou
jídelnu pro posluchaèe i profesory za velmi levné ceny, knihovnu a diskotéku s
dlouhohrajícími deskami - dnes uā samozøejmì CD a DVD, hned u ní kanceláø
inspektora knihovny a diskotéky, mnoho akusticky izolovaných tøíd na studium
pro posluchaèe. Dále mìla nìkolik vìtších aul na výuku hromadných
pøedmìtù, menší halu pro zkoušky školního orchestru a dechové hudby a ještì
jednu s balkonem se sedadly pro zkoušky sboru. V pøízemí mìla také 2 sály
(Beethovenùv a Mozartùv) pro koncerty a scénická pøedstavení oper, muzikálù,
èi èinoher. Za zkušební aulou pro orchestr byl sklad hudebních nástrojù, které
byly pøipraveny k zapùjèení na āádost posluchaèù. Byl zde nastálo jeden
zamìstnanec, který mìl vše na starosti. Pùjèoval nástroje a mìl za úkol je
i opravovat. Byl vyuèený nástrojaø. Akademie mìla ještì jednu poboèku mimo
Tokio v pøilehlé provinci Saitama, kterou si vystavìla v hornaté oblasti tím, āe
sbagrovala vršky 2 kopcù a postavila si k nim silnici. Nahoøe pak postavila
uèebny a ubytovny pro posluchaèe hudebního gymnasia. Tady v Japonsku je
tento zpùsob stavìní v horách bìāný, jelikoā je zde pøíliš mnoho obyvatel
a málo prostoru okolo velkomìst, kam se všichni stìhují. Podobným zpùsobem
byl vystaven na pøíklad uèitelský ústav v Ósace. Je daleko od centra, pøímo na
vrcholu rozlehlého horského høbetu avšak díky japonským rychlovlakùm na
místì vhodném k dojíādìní. Pro dojíādìjící profesory i posluchaèe pak zde byl
vybudován systém eskalátorù od nádraāí aā nahoru.
Zaèátkem listopadu jsem koneènì zaèal pravidelnì vyuèovat. Mìl jsem
v úvazku 14 hodin týdnì ale jelikoā øízení školního orchestru se od podzimu
ujal italský uèitel Sergio Sossi, zbývalo na mne jen 8 hodin (2x4 lekce dechové
hudby). Vedoucí koncertního oddìlení si mne zavolal a dotazoval se mne, zda
mohu zatím uèit ještì nìco jiného, aby se mi nezkracovala gáāe. Ujal jsem se
tedy øízení ansámblu bicích nástrojù s nimiā jsem mìl zkušenost z Prahy. Dal
jsem na program skladbu pro 6 hráèù na bicí nástroje od Miloslava Kabeláèe,
který byl tehdá v Èechách díky svému pøesvìdèení bojkotován. Skladba byla
sice svìtovì premiérovaná Strassburským slavným ansámblem, ale v Japonsku
to byla její premiéra. Musím pøiznat, āe nám dalo moc práce ji nastudovat,
jelikoā je koncipována volnì bez taktových èar, ale pøitom musí jednotlivé
nástroje do sebe zapadat v pøesných frekvencích. Premiéra se setkala s velkým
ohlasem. Ve druhé polovinì školního roku jsem pak jiā pøevzal øízení školního
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orchestru. Chtìl jsem uvést v Japonsku klenoty naší hudby a tak jsem hned
zaøadil do programu Sinfonii in D Františka Václava Míèi. Dozvìdìl jsem se, āe
ji zde jiā pøede mnou premiéroval Dr.Václav Smetáèek s Japan Philharmony.
Byl jsem tím radìji, jelikoā to byl mùj uèitel dirigování na praāské
konzervatoøi. Na témāe koncertì pak hrála posluchaèka profesora klavíru Jana
Horáka. V následujících letech jsem mìl moānost doprovázet øadu jeho
posluchaèù, kteøí se zúèastnili vnitroškolní soutìāe o koncert s orchestrem
a vyhráli. Nìkteøí z nich pak odcházeli na zahranièní zkušenou právì k nám
do Prahy.
V následujících dnech jsem se zapsal do kurzu japonštiny pro cizince. Konaly
se v kulturním støedisku Asahi na v Tokijské ètvrti Šindāuku. Posluchaèi byli
rozdìleni na skupiny podle vyspìlosti. Já jsem byl samozøejmì zaøazen do
zaèáteèníkù. V tomto kurzu byli studenti z jiāní Koreje, jedna Èíòanka,
2 Amerièani, jedna Francouzka a jedna Italka tedy mezinárodní spoleènost.
Kurs se konal v angliètinì, ale bìhem pøestávek se všichni rozdìlili na skupiny
hovoøící stejným jazykem. Já jsem se bavil s tou Italkou a Francouzkou.
Vyuèování se jiā tenkrát (v r.1973) konalo s pomocí barevné televize, coā u nás
ještì nebylo bìānì zavedeno. Pamatuji se, āe jsem v roce 1971 chodil do
jazykové školy na Národní tøídì a zde se ještì psalo na tabuli a vybavení
pøímo v místnostech školy nebylo valné. Zde tyto uèební kurzy byly
v soukromých rukách japonských novin Asahi a tudíā v osobním zájmu
provozovatele bylo vybavit uèebny moderními prostøedky.
V poslední dobì opustili naše øady :
František Kryka *28.7.1930 +15.2.2012 VHŠ 1946-47 klarinet (uniklo nám)
Stanislav Janda *25.9.1929 +6.6.2013 VHŠ 1946-47 Pozoun-baryton
Peter Pèola *10.9.1956 +25.10.2013 VHŠ 1971-75 tuba B-kontrabas
bývalý èlen ÚH AÈR
Jaroslav Valeš *13 4.1932 +6.11.2013 VHŠ 1947-49 tubaF-kontrabas
Milan Mach *24.12.1936 +14.11.2013 VHŠ 1952-55 bicí nástroje-kytara
Ladislav Marton 9.11.1940 +16.11.2013 VH'S 1955-58 køídlovka-housle
Milan Kukal *9.12.1937 *25.12.2013 VHŠ 1952-55 tuba-housle
(pro nás pro všechny "slaòáky" Tonda Kavka)

»EST JEJICH PAM¡TCE !
Kontaktní adresy:
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
Naše webové stránky : www.kavk.cz
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ÚÈTY u Fio Banky
(èíslo BÚ 2800198771/2010 ) – spoøicí (S)
(èíslo BÚ 2800198772/2010 ) – bìāný (B)

11.1.
10.4.
6.5.
14.5.26.6.
6.11.

Koncerty ÚH AÈR v roce 2014.
Koncert pro veterány KD Kromìøíā 15.00
Sedlèany-koncert v rámci Sukových slavností
Rudolfinum-koncert k výroèí ukonèení II.svìt.války
20.5. Koncerty k mezinárodnímu Dni rodin po republice
Zahajovací koncert FIJO Cheb
Rudolfinum-koncert ke Dni váleèných veteránù

Koncerty Ústøední hudby AÈR v Mìstské knihovnì.
30.1. – Novoroèní koncert
6.2. – Sólisté Ústøední hudby se pøedstavují
27.3. – Rok èeské hudby
24.4. – Koncert Big Bandu Ústøední hudby
Zaèátek koncertù v Mìst.knihovnì vādy v 17.00.
Velký sál Mìstské knihovny v Praze 1, Mariánské námìstí(dø.prim.Vacka) è.1.

FESTIVALY A PØEHLÍDKY V ROCE 2014
8.2. 78. Pošumavský vìneèek – Praha Vinohrady – Národní dùm
21.3. 12. Valašské setkání - Fryšták u Zlína
28.3. Koncert ke 112. výroèí narození Jaromíra Vejvody – Zbraslav
28.- 29. 3. Ples muzikantù – Hodonín
1.5. 7. roèník Dechovky na zámku – Choceò
3.5. Májová køídlovka – festival DH Trstìnice
11.5. 2. roèník Dechovka v údolí - Mariánské Údolí u Olomouce
17.5. 4. roèník pøehlídky DH Petrov - Plāe
18.5. Festival dechových hudeb - Golèùv Jeníkov
18.5. XXVI. Festival dechových orchestrù a pohybových skupin - Roāmitál pod
Tøemšínem
23. – 24. 5. Národní soutìā ZUŠ ve høe dechových orchestrù – Letovice
24.5. 21. Slavnosti èeské muziky - Vaèkáøùv Zbiroh
24.5. 5. Setkání dechových hudeb – Kalištì u Humpolce
25.5. Jízda králù – Vlènov
25.5. Festival Miroslava Kratochvíla - Moravské Budìjovice
25.5. X. Vtelenská dechparáda – Jizerní Vtelno zámek Stránov
1.6. XI. Knìāeveská dechparáda – Knìāeves u Rakovníka
7.6. 10. roèník festivalu dechových hudeb - Polanského Pøelouè
7.6. 41. roèník Švihovského hudebního léta – Švihov
6. – 8.6. Podluāí v písni a tanci - Tvrdonice
13. – 15.6.Kmochùv Kolín
13. – 15.6.Mezinárodní hudební festival Èeská Kamenice, Dìèín, Bad
Schandau, Pirna
21.6. 12. Svátek dechovky - Blovice
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21 – 22.6. FEDO Štìtí
22.6.
Vackovo Vysoké Veselí
22.6.
Batelov – festival DH
28. – 29.6.18. Hraj kapelo, hraj – Praha Køiāíkova fontána
28.6.
9.Dobøínský Dechfest – Dobøínsko u Moravského Krumlova

ZPRAVODAJ è.109 vydala rada klubu - leden 2014.

