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Dámy a pánové, èlenové klubu a pøátelé vojenských hudeb.
Pro tentokrát Vás nebudu nijak obšírnìji informovat o dìní v klubu, ale
pøipadl mi pøece jeden velmi dùleāitý úkol a tím je pozvání na naši pravidelnou
výroèní schùzi. Jiā døíve jsme si odsouhlasili, āe se bude konat v pravidelném
termínu a to kaādou druhou sobotu v øíjnu. Pro letošní rok vás rada Klubu
mým jménem zve do konferenèního sálu Domu armády v Praze na Vítìzném
námìstí v Praze 6 - Dejvicích na sobotu 11. øíjna. Pro novì pøíchozí
pøipomínám, āe nejlepší dostupnost je metrem na trase A stanice Dejvická.
Zaèneme se jako tradiènì scházet jiā v osm hodin ráno, kde v pøedsálí
bude probíhat prezentace èlenù Klubu, placení èlenských pøíspìvkù a vydávání
známek pro letošní rok. Novým èlenùm vydáme prùkazky spoleènì s odznakem
Klubu. Bude také jako kaādý rok jiā od pøíchodu pøipraveno obèerstvení.
Výroèní schùze by pak mìla zaèít v 10.00 hodin. Po VS si bude jistì kaādý
chtít popovídat se svými kolegy a spoluāáky jak v prostorách konferenèního
sálu, tak v pøilehlé restauraci, kde je moānost se i kvalitnì najíst.
Pro ty, kteøí pøijedou na naše setkání z vìtší vzdálenosti, zajistíme
ubytování ve vojenské ubytovnì v blízké Podbabì. Naši milí kolegové ze
Slovenska Janko Lavrík a Lojzo Sucháò, vám potvrdí, āe je to ubytování
opravdu na úrovni za více neā pøijatelnou cenu.
Odhoïte tedy pohodlí svého domova stranou a pøijïte mezi své spoluāáky,
kolegy z práce a kamarády. Rádi vás pøivítáme v co nejhojnìjším poètu pro
vaši i naši radost.
Za radu Klubu Miroslav Prùāek st.

Jiøí Vondrovic
V PALIÈKÁCH JE MÙJ UM … A BUM !
Praha, prosinec 1991
Další pokraèování.
Èíòani v pohranièí
V roce 1960 byla hlášena èínská delegace, která mìla
navštívit i náš útvar. Nevím, jestli to pøitahuji nebo to je
osud, ale mnì se vādycky nìco pøihodí. Tenkrát byl jeden
zodpovìdný funkcionáø vyslán na støechu, aby máváním
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praporu udával rytmus, ve kterém jsme mìli pravidelnì provolávat HURÁ,
odpovìï to na zdravici èínskému pøedstaviteli. Pøi nácviku pozdravu byl urèen
jeden dùstojník, který pøednášel èínskou zdravici, samozøejmì v èeštinì.
Všechno klapalo jako hodinky. Kdyā nadešel den D, kdy to mìlo být
doopravdy, byli všichni strašnì nervózní. Já jsem se tìšil. Kapela hrála
slavnostní uvítací pochod a èínský pøedstavitel projíādìl kolem v otevøeném
voze. Dojel aā k tribunì a vystoupil na ni. Vlajkonoš byl pøipraven dávat
signály. Èíòan se naklonil k mikrofonu a promluvil. Hotu nagua tugu. Buï si
ten pozdrav zkrátil, nebo to tak opravdu bylo, ale nikdo neèekal, āe to vezme
tak zkrátka. Ticho. Hrobové ticho. Nemohoucnost všech organizátorù mì
nezaskoèila. Jako první jsem z plna hrdla vykøikl mohutné HURÁÁÁÁÁ. Byl
sem v tom pár sekund sám. To uā se vzpamatoval praporeèník, zaèal dávat
signály a celá kasárna dunìla svornì: hurááá, hurááá, hurááá. Já jsem byl pro
jistotu zticha. Po parádì jsem odešel do budovy, kde mi vzali tkanièky od bot
a opasek. Dostal jsem dva dny vìzení. Celé ty dva dny jsem mìl moānost
pøemýšlet o tom, āe se asi iniciativa nevyplatí.
Pøijede inspektor
Jiā pøed návštìvou inspekce se proslýchalo, āe se budou konat zkoušky
z nástrojù pro nové zaøazení do praporèického sboru. Starší hudebníci zaèali
cvièit na své nástroje stupnice jako o āivot. Inspektor se objevil znenadání jako
podzimní odpoledne. Všichni jsme nastoupili na zkušebnu, abychom vyslechli
jeho moudrá slova. Poté se sám ujal taktovky a zkušebnou se zaèala linout
melodie skladby – myslím, āe to byl Sbor dervišù. Kdyā skladba doznìla,
rozhlédl se inspektor po orchestru a zeptal se: „Vy tu nemáte v orkestru
fagùtek?“ „Ne, nemáme na nìj dislokovaného hráèe“ odpovìdìl dirigent
elezòák. „Co vy, soudruhu!“ ukázal na mne inspektor. „Ano, vy, na co
hrajete?“ „Hraji na klarinet a na bicí nástroje“ odpovìdìl jsem v pozoru. „Vám
by se fagùtek nelíbil?“ „Ale jó, líbil, ale já na nìj neumím.“ „To se nauèíte
rychle, stejnì tady nemáte co dìlat.“ To mìl teda pravdu. O pøestávce jsem šel
se staršinou vyfasovat nástroj a strojek, na který uā dlouho nikdo nehrál. Byla
k mání i škola na fagot a tak jsem si si ji k tomu pøibral také. Hned jsem si
ve škole vyhledal hmaty, jak se bere který tón. Po chvíli jsem usoudil, āe
nejlehèí je tón F, neboM nepotøebuje āádný hmat. Pult s notami a āidli jsem
mìl jiā v orchestru pøipravené. Inspektor zasedl za dirigentský pult a zkouška
pokraèovala. Abych mu udìlal radost, hrál jsem to F všude, kde se to jen
hodilo. Kdyā byla skladba u konce, fascinovaný inspektor povstal a zaèal na
mne pìt ódy. Prohlásil, āe „ten soudruh mùāe do kaādého orkestru“. Nauèil
jsem se rychle jednu krátkou etudu a tu jsem milému inspektorovi zahrál pøi
zkouškách. Byl u vytrāení a pøi hodnocení pøed celým orchestrem mì
vychvaloval do nebes. Musel jsem se tomu smát a tak jsem si dal do úst
kapesník, abych náhodou nevyprskl. Pøesto jsem se smál tak, āe mi tekly slzy.
Inspektor to ještì dorazil, kdyā upozornil, āe jsem dojatý aā k slzám.
Za necelý mìsíc byla ve Støíbøe soutìā vojenských hudeb a já jsem tam jel
uā jako fagotista. Chodil jsem s fagotem hrdì po pøilehlých chodbách
a vehementnì jsem profukoval „fagùtek“. Kolegové a spoluāáci z VHŠ na mì
zírali s otázkou, kde jsem k tomu nástroji pøišel. „To víte, rozkaz je rozkaz“,
odpovídal jsem nesmìle. Stìāejním místem koncertu byla Fibichova Selanka pro
klarinet a orchestr. V závìru jsem mìl i já sólové místo, které jsem mìl peèlivì
nacvièené. „Uā se to blíāí“ øíkám si v duchu. „Uā je to tady“. Jednu nohu mám
vpøed, abych mìl profesionální posaz. Tála la ffff, tála ffff. Ten zatracený tón se
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neozval a tolik jsem dával pozor! Pod klapku se mi totiā dostal cíp saka, který
nedovolil tónu zaznìt. Zklamán jsem pak staršinovi odevzdal fagot i s fagotovou
školou. K muzice byl pøidìlen opravdový fagotista.
Ještì jeden výrok onoho inspektora mi zùstal v pamìti. Provádìl kontrolu
odìvu pøi nácviku na vojenskou pøehlídku. Muzika vyfasovala úplnì nové
polovysoké boty a jeden trumpetista si je zapomnìl naèernit. Inspektor k nìmu
pøistoupil a pravil: „Soudruhu, uvìdomujete si, kde se nacházíte? Zde kolem
jezdí diplomaté a co øeknou? e máme v armádì šémišové boty?“
Státní delegace.
Nástup posádkové hudby byl vādycky brzo ráno, aby se vādycky všichni
hudebníci staèili pøipravit na dopolední parádu. Ta mìla stejný prùbìh,
kdykoliv pøijela nìjaká státní delegace. Tenkrát mìla pøijet delegace z rozvojové
zemì. Nevybrala si zrovna nejlepší poèasí. Pršelo. Na Ruzyòské letištì jsme
dorazili vèas. Byli jsme schováni v autobusu pøed deštìm a oèekávali jsme
rozkaz k nástupu. Nástup, nástup, ozývalo se po letištní ploše. Nastoupili jsme
do tvaru a èekali na další povel. DéšM, který neustával nám pomalu, ale jistì
máèel uniformy. „Ještì máte èas“ povídá jeden z organizátorù, „bìāte si ještì
na svaèinu do kantýny“. Kdo nemìl s sebou zábal od maminek, uposlechl a šel
svaèit. To jsem udìlal i já. Dostal jsem chuM na zavináèe s rohlíkem. Ještì
jsem však nestaèil ani zaplatit a kdosi volal: „Nástup! Uā jsou tady!“
Uposlechnuvše rozkaz, vrazil jsem rybièku i rohlík do kapsy a pádil na nástup.
TU-104 pøistálo opoādìnì, ale pøece. Èestná jednotka byla pøipravena
k slavnostnímu ceremoniálu. Z útrob letadla se vynoøily kakaovì zbarvené
postavy a postupovaly k èestné jednotce. Protoāe to byla vládní delegace,
pouāívaly se k salvám taky dìla, coā patrnì nikdo neøekl tomu pøedstaviteli
z bratrské zemì. Pøedstavitel pøišel asi tak na dvacet metrù od velitele èestné
jednotky. Ten vytáhl sluāební šavli a poøadovým krokem pochodoval
pøedstaviteli afrického národa v ústrety. Ten patrnì ještì nic takového nezaāil.
Jeho zkušenosti z vlasti byli ponìkud jiné a proto evidentnì v domnìní, āe
bude sMat se vytrhl svému doprovodu a evidentnì se chtìl vrátit do letadla.
V momentì, kdy byl otoèen k letadlu, zaèali kanonýøi pálit salvy. Chudák
pøedstavitel si zøejmì uvìdomil, āe ani letadlo není v této situaci bezpeèným
místem a vydìšen, āe nemá kam jít, zaèal se toèit do koleèka. Toho vyuāil
tlumoèník, pøiskoèil a vysvìtlil mu, āe bez tohoto ceremoniálu to nejde. Ujištìn,
āe po nìm nikdo nebude støílet, pøijal odevzdanì všechny pocty, které mu
patøily. Vojenská hudba se zatím pøesunula k slavnostnímu defilé. Po uvítací
øeèi prezidenta Novotného spustil svou øeè i host z Afriky. Po projevech
následovala pøehlídka. Kapelníkova taktovka vylétla vzhùru a já spustil anšlág.
Pochod samopalníkù se rozlétl po celé ploše. Po defilé èestné jednotky
vypochodovala i naše hudba. V zaujetí sluāebních povinností jsem úplnì
zapomnìl na rybu. Pochodoval jsem pøi pravé stranì tak, āe jsem byl
delegátùm na oèích. Malý buben se pohyboval v rytmu slavnostního kroku.
Pøímý pohled a ostrý pochod mi nedovolily ani na okamāik vìnovat se nìèemu
jinému, natoā sledovat obsah mé pravé kapsy u kalhot stejnokroje. První
vypadl rohlík a po nìm se zaèala trousit rybièka s cibulkou. Papír zùstal
v kapse. „To bude zase malér“, øíkal jsem si v duchu. Naštìstí delegace pøi
pochodu hudby pøestávala být pozorná. Všichni se odebírali nasednout do
pøipravených aut a celá delegace mizela z letištì. Moāná, āe to bylo tím, āe
pršelo, ale nikdo si na nic nepøišel stìāovat.
Taky nebyl èas. Muzika rychle nastoupila do autobusu, abychom byli
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pøesunuti na Vítkov, kde bylo kladení vìncù u památníku neznámého vojína.
Po Vítkovì pøišel na øadu památník obìtí 2. svìtové války na Olšanských
høbitovech. Vojenská muzika stála obyèejnì mezi hroby, protoāe jinde nebylo
místo. Po odehrání smuteèního pochodu pøišly na øadu hymny. To se tenkrát
hrály ještì hymny dvì. Po odehrání té první se mezi hroby objevil takový dìda,
co sbírá staré kytky na hrobech. Ošuntìlý kabát, na hlavì dìravý klobouk.
Bylo mu uā asi dost let. Všimli jsme si, āe mu z úst stále vyjíādìl jazyk
a ohnuté prsty tøesoucí se ruky vypadaly, jako by mu z nich nìkdo vzal
kornout se zmrzlinou. A právì v krátké pauze, kdy konèila naše hymna
a zaèínala sovìtská, nìkdo prohlásil: „vraMte mu tu zmrzlinu!“ Ti, kdo tuto
poznámku zaslechli, nevzali ani tón, coā byla asi polovina orchestru. Kapelník
s vyvalenýma oèima oèekával, jak to dopadne. Chechtající se hudebníci se
skrývali za pultíky s notami, pøipevnìnými na nástrojích. Nìjak jsme to tehdy
dohráli.
Kdyā pak delegace odlétaly, hrála vojenská hudba aā do rolování letadla.
Kdyā byly v provozu ještì vrtulová letadla, tak to nevadilo, ale s pøíchodem
proudových letadel došlo ke zmìnám i u vojenských muzik. Byl jsem pøítomen
pøi jednom takovém odletu státní delegace. Nikdo pøedtím nevyzkoušel, co to
udìlá, kdyā se otoèí proudové letadlo turbínami smìrem k muzice. Hrály se
pochody na rozlouèenou s delegací, která pomalu mizela v útrobách letadla.
Ještì poslední zamávání a letadlo zaèalo startovat. Hluk, který vydávaly
turbíny, pomalu, ale jistì pøehlušoval tóny hraných skladeb. Nikdo netušil, co
pøijde. Letadlo se otoèilo svými turbínami k muzice. První to na sobì ucítil
kapelník, kterému ulétla èepice. Heligony se zaèaly otáèet po smìru proudícího
vìtru, èinelistu to otoèilo vzad a všechnu noty se rozlétly po letištní ploše. Za
chvíli bylo jedno, jestli nìkdo hraje nebo ne, stejnì nebylo nic slyšet. Po tomto
vystoupení jsme jiā nikdy nehráli tak blízko letadlu.
Dodnes nevím, jestli za to mohla rybièka na letišti nebo kornout zmrzliny
na Olšanských høbitovech, ale kdyā došlo k povyšování, nebyl jsem na
seznamu.

Naši jubilanti
95 let
90 let
85 let
80 let
75 let
70 let

Miloslav Pokorný
Vladislav Hanbálek
Václav Vaniš
Josef Myška
Miloš Shrbený
Adolf Kopčil
Jan Bíla
Stanislav Kocián
Milan Veseleňák
Jindřich Zajíček
František Navrátil

4.11.
14.6.
17.6.
3.9.
7.7.
18.7.
22.7.
4.12.
30.5.
12.6.
14.7.

Josef Malypetr
Václav Hoza
Milan Krása
Vladimír Haas
František Švarc

21.7.
1.11.
9.11.
5.10.
4.12.

Jan Karenovič
Milan Homolka

26.7.
3.11.

BLAHOPŘEJ EME!
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Vzpomínky Františka Melichara.
Tìsnì pøed mým absolvováním VHŠ-VN v roce 1960, pøijel na návštìvu do
školy proslulý kapelník Fr. elezòák vyzkoušet absolventa, o kterého poāádal.
Vyhledal mì a hned vyzkoušel. Zahrajte B1 zavelel a já díky tomu, āe se mi
sevøely všechny tìlní otvory, jsem ho bez kiksu zahrál. Tak jsem se stal
barytonistou plukovní hudby ve Vysoèanech u Boru u Tachova a u jednoho,
u muzikantù z nejsmutnìji proslulých kapelníkù v Èechách z trojice
+T+B.(Kdyā si na to po více neā pùl století vzpomenu, koukám jako bluma).
Tradovalo se, āe polovina vojákù tam slouāí za trest a polovina za odmìnu
Moji dva spoluāáci Juraj Kuèera a Vašek Haramule to odnesli se mnou a tak
zaèali svou muzikantskou kariéru na výspì socializmu. Mìl jsem pøi vší té
smùle štìstí, āe jsem se tam setkal s výbornými muzikanty a lidmi, napø.
Honzou Doksanským, Jirkou Anftem a Jirkou Vondrovicem. Vzpomínky na
posledního jmenovaného jsou ukázkou, proè jsem tam pøeāil.
Jirka Vodrovic.
Díky takovým lidem, jakým byl Jirka, na vojnu v dosahu státní hranice,
èlovìk vzpomíná jen na to hezké. Jirka si koupil magnetofon. Protoāe bydlel
vedle kasáren na svobodárnì, uprostøed lesù, natáèel zajímavé vìci. Jak
pochodují vojáci, vyrobil pomocí zmuchlaného papíru a v jiné zas, jak mu leze
špión a záškodník oknem do pokoje. Všechno bylo vìrohodné a podobnì nás
bavil kaādou chvíli.
Kdyā pøijela zahranièní delegace, celý pluk nastoupil k slavnostnímu
uvítání. Jirka nastoupil se zmuchlaným kapesníkem v ruce, a kdyā zaèal
projev, vrazil si ho do pusy, aby neøval smíchy nahlas, ale to mu nebránilo
v tom, aby nám následnì celý projev následnì vìrohodnì zreprodukoval, i kdyā
to bylo v èínštinì. Slouāili jsme totiā u pluku Èeskoslovensko-Èínského
pøátelství. Díky, Jirko.
Jirka Vondrovic podruhé.
Nebyli jsme na vojnì jen muzikanti, ale museli jsme mít „druhou
odbornost“ a to pro nás znamenalo stát na køiāovatkách za všech
povìtrnostních podmínek a èekat, aā pojede vojenská kolona a poslat ji dál
správným smìrem. Byly jsme regulovèíci. Najezdili jsme stovky kilometrù na
korbì drkotající Pragy V3S po polních cestách, neā nás rozvezli po køiāovatkách
vojenského výcvikového prostoru Doupov. Jeli jsme jednou polní cestou,
umlácení a zmrzlí, pršelo. Náklaïák zastavil, Jirka vyskoèil a uplácal z bláta
hráz, pøehradil protékající vodu, udìlal si rybníèek a mokrý zas naskoèil a jeli
jsme vstøíc novým zítøkùm, vydìsit imperialisty. Díky Jirko.
Jirka Vondrovic potøetí.
Pozdviāení u muziky! Pøijede k nám na kontrolu inspektor vojenských
hudeb. Byl to z našeho pohledu starší pán a s „pøehazovaèkou“, nacukrované
vlasy s vlnou, pøilepené z jedné strany na druhou.
Jirka, aè byl výborný bicista, na klarinet jsem ho slyšel hrát jen dva
trylky, kdyā se mu náhodou dostal do ruky. Nicménì vyfasoval fagot a neā
pøijel inspektor, nauèil se jeden tón. Inspektor si vyslechl dechovku a pak jsme
hráli „smyècovou“. Hráèi vymìnili nástroje a mydlili jsme „štrauzáky“. Inspektor
dirigoval, Jirka pozornì sledoval part, margíroval a kdyā pøišel tón, co se
nauèil, tak ho tam šoupnul bez báznì a hany. Po produkci hodnotil inspektor
výkon orchestru a vyzvedl výkon soudruha Vondrovice slovy: „ To je fagotista
do kaādého orchestru“. A Jirka byl skuteènì skvìlý. Dík Jirko. Psal se zaèátek
šedesátých let!
František Melichar (VHŠ 1957-60).
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František elezòák.
Ano,pánové,to jméno kdyā jsem slyšel poprvé, nepøíjemnì mne zamrazilo
v zádech, jako kdyby to mìlo být nìjaké varování pøed nìèím neradostným. Po
absolutoriu VHŠ-VN jsme byli tøi absolventi-Václav Haramule, Frant.Melichar
a já, pøidìleni k plukovní hudbì do posádky Vysoèany-Bor u Tachova. Hlásili
jsme se 1.srpna 196O v kasárnách, ale jaké bylo naše pøekvapení. āe kasárna
byla prázdná, ani vojsko, ani hudba. Co s námi? Všichni ve výcvikovém
prostoru na Doupovì. Vyšplhali jsme se na korbu Praga V3S v parádních
školních uniformách, objíādìli jsme Doupov a hledali muzikanty. Vyklepaní,
špinaví a hladoví jsme koneènì slezli z korby auta a po menším bloudìní mezi
stromy, stany a vojáky jsme doputovali. Hudba odpoèívala a my jsme se
ohlásili poruèíkovi, který nás seøval. āe nejsme pøedpisovì upraveni
a oholeni. Strojek a āiletku Astra nám pùjèil nìjaký rotmistr a tak v krve potu
jsme si døeli vousy na sucho, protoāe voda nebyla. Já aā z domova ze
Slovenska, vousy odrostlé a nepoddajné. Boty jsme vyèistili, šaty téā a stáli
v pozoru. Poruèík k nám pøistoupil, podal nám ruku se slovy:"Tak vás,
soudruzi, vítám u hudby, já jsem kapelník a jmenuji se František elezòák.
Budu poāadovat pøesné plnìní mých naøízení a všech vašich povinností jako
vojákù základní sluāby." Utahaný. zklamaný a smutný jsem se svalil na svùj
kavalec ve stanu, byla veèerka. Prozradím to na sebe: Pøetáhl jsem si štípající
zelenou deku pøes hlavu a koneènì jsem se uvolnil. Z oèí mi tekly slzy jak
fazolky, celý jsem se tøásl z toho velkého zklamání. Vztek mì popadal,
vzpomínal jsem jestli mi to byl èert dluāen. Mí hodní,drazí rodièe mì nutili
cvièit na ty zatracené housle,ale já byl líný a tak to tedy dopadlo. V Bratislavì
u pøijímacích zkoušek mì nevzali. Zapalovaly se mi lýtka a já místo stupnic
a Ševèíka jsem pokukoval po opálených holkách z Myjavských Kopanic. Další
školní rok jsem byl doma, cvièil jsem a byl jsem pøijat do VHŠ-VN.
U pøijímaèek se hledìlo hodnì na fyzièku a já pozdìji pochopil proè. Vojenská
škola, reāim, vše naøízené, samostudium atd. Prostì donucovací metoda,
nejlepší medicína pro líného puberMáka. Nastoupil jsem do prvního roèníku do
Liberce, kde jsme pøespávali ve starých kasárnách na pokojích pro dvacet lidí.
Po ranní rozcvièce, myti ve studené vodì jsme mašírovali do horních kasáren,
kde jsme mìli celodenní reāim. Po prvním roce se na nás usmálo štìstí a my
jsme stìhovali školu do Roudnice nad Labem, do krásného prostøedí na
Lobkovickém zámku. Radost jsme mìli i z pìkného mìsta, kde jsme byli
oblíbení, mladí štramáci v uniformách, muzikanti. Chodili jsme do taneèních
spoleènì se zemìdìlskou školou, studenti ale na nás āárlili, dìvèatùm se pøece
jen víc líbily zlaté knoflíky a pìkné uniformy. My puberMáci, plaší, stydliví jsme
se napøed stydìli, nevìdìli jsme kam s oèima a rukama, ale otrkali jsme se
brzy a mnozí jsme byli zamilovaní aā po uši a byl to èasto problém skloubit
nedìlní potìšení s nároènými úkoly ve škole. Makal jsem jak to šlo, tìšil se na
nedìli a tak dokola....Ale bylo po náladì a po radosti, pøišlo to jak blesk
z èistého nebe. Naøízení od vrchnosti, āe vojenská základní sluāba, kterou jsme
vèetnì poddùstojnické absolvovali ve škole, neplatí a my musíme u útvaru
u vojenské hudby zaøezávat dva roky jako záklaïáci. Nìkteøí ze školy odešli, já
jsem zùstal a nakonec jsem to téā pøeāil. A pøeāili jsme všichni tøi. Pod
Pøimdou, skoro na èáøe, kde lišky dávají dobrou noc. Dvakrát do roka jsem jel
k rodièùm na Slovensko na opušMák na tøi dny a ještì za odmìnu. Byl jsem
velitelem svìtnice, kde nás spalo víc neā dvacet, z toho šest absolventù VHŠ
a ostatní kluci všech moāných profesí.(Téā absolventi civilních hudebních škol).
Dìlali jsme rajóny, politické školení, coā byla u muzikantù fraška. Cvièili jsme
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na nástroje a psali dopisy. Obèas nás pøišel v noci pøekvapit elezòák. Nebyl
to pro nìj problém. On i praporèíci bydleli u kasáren v bytovkách, nìkteøí
v Boru. Tam jsme chodili na vycházky pìšky, asi pìt kilometrù. Byl tam hotel,
hospoda a obèas zábavy, kde jsme se drobet povyrazili. V malých partách jsme
jezdili V3Skou hrát pro pohranièníky na èáru, kde nás nechali obèas koukat
dalekohledem za ostnaté dráty do americké zóny. U hudby byl archiv velký,
hodnì jsme cvièili, kdo chtìl, dost se nauèil. Zajásal jsem, kdyā se plukovní
hudby zrušily.
Zavedly se hudby divizní a posádkové. Velké obsazení, široký repertoár,
mistrovsky aranāovaný J.Praveèkem, H.Slukou atd. Mnozí ještì pamatují. āe se
v padesátých letech zavedly tzv. devatenáctky, ale naštìstí ne nadlouho. Já jsem
velmi vdìèný mým uèitelùm ve vojenské škole R.Slachoví a ostatním. Dostal
jsem kvalitní základ pro muzikantskou kariéru i pro eventuální další studium.
Naši uèitelé, vesmìs bývalí vládní vojáci byli nejen kvalitní. ale téā zábavní,
napø. kpt.V.Zíka, hobojista V.Voboøil, zvaný Venca kilo a další. se svými
zábavnými historkami hlavnì z Itálie, èi z osobního āivota.
VHŠ zaèínala v Praze v Karlinì, pak ve Spišském Podhradí, v Liberci
a nakonec v Roudnici n.Labem. Za Rakouska-Uherska nastupovali k vojenským
hudbám po základní škole tzv.elévové, kteøí se uèili hrát a získávali praxi ve
vojenských orchestrech. Po vzniku Èeskoslovenské republiky se uzákonila škola
dvouletá, pak tøíletá a nakonec ètyøletá na úrovni státní Konzervatoøe.
Èeskoslovenské vojenské dechové hudby, vedle orchestrù klasických, proslavily
tento skvìlý āánr doma i za hranicemi pøi rùzných pøehlídkách
a soutìāích. Bohuāel v souèasné dobì. kdy je naše armáda profesionální jejich
poèty jsou pøizpùsobené poāadavkùm. Nato, byla vìtšina tìchto dechových,
vysoce kvalitních orchestrù, zrušena, vèetnì vojenské Konzervatoøe. Já jsem
absolvent z roku 1960, pamatuji slávu našich vojenských hudeb jelikoā jsem to
proāil. Je mi velmi líto. āe redukce armády postihla kulturu i voj.školu, která
mìla velkou tradici. Za dobu svého trvání. dodala do vojenských orchestrù
i všech ostatních doma i v zahranièí Èeské a Slovenské mladé muzikanty, kteøí
urèitì podpoøili známý názor, āe Èeši a Slováci jsou sice malincí, ale jejich
muzikantské srdce je obrovské. Uā tady dávno nebudeme, budeme v Pánu, ale
Èeská a Slovenská vojenská dechovka zùstane pojmem v budoucnosti pro
všechny lidi s muzikantským srdcem.
A elezòák? Ten to bral opravdu hopem. Ale ty Boāí mlýny. Sudièky mu
do kolíbky daly muzikantské opratì, on je pevnì drāel a rychle spìchal aā
úplnì nahoru v domnìní. āe všichni vojenští muzikanti budou vyhrávat podle
jeho povelù. Všechna sláva polní tráva. Rychle nahoru a pak honem dolù, ale
úplnì a nenávratnì. Staré valašské pøísloví praví: Pánbíèek není náhlý, ale
pamìtlivý!! i kdyā v pøípadì elezòáka si docela pospíšil.
Juraj Kuèera absolvent r.1960 v Roudnici n.Labem

Já a Japonsko. - 3.èást
Moje èinnost na akademii, zejména vedení dechových hudeb si
postupnì získala renomé, takāe mne zaèaly zvát rùzné krajské
dechové ansámbly na konzultace anebo hostování. Hned
druhý rok mého pobytu jsem zaèal vyuèovat v japonštinì
s tím, āe jsem se soustøedil na hudební výrazy a slova
potøebná k výuce a pøednostnì se je nauèil pouāívat. Na
základì toho jsem byl poāádán o úèast na celostátní soutìāi

8

dechových hudeb ve funkci porotce. Pøi tom jsem se bez ostychu vyjádøil
o neprofesionálním dirigování nìkterých uèitelù, kteøí vedli svoje tìlesa od
zaèátku nácviku aā do koneèné fáze závìreèného kola celostátní soutìāe. Druhý
den po skonèení soutìāe mi pak telefonoval redaktor novin Asahi Šinbun
s pøáním, abych tedy vysvìtlil pravidla správného dirigování v jejich hudebním
èasopise „Band Journal“. Slíbil jsem mu to a tak jsem zaèal psát moje
„dirigování a jeho základy“, které vycházelo po dobu celého roku na
pokraèování. Vymyslel jsem si pro dùkaz rozdílnosti taktovacích schémat
a praktického dirigování pouāít fotografický záznam pohybu pravé ruky v akci
a za tímto úèelem jsem si vyāádal fotografa, který fotografoval pohyb mé ruky,
tøímající svítící baterku v tmavé komoøe. Mé lekce vzbudily pozornost uèitelù
škol, kteøí vedli zájmovì dechové hudby sloāené z āákù školy. Tito uèitelé
provozují tuto èinnost jako amatéøi z lásky k hudbì a mnozí nemají valné
hudební vzdìlání. Brzy se mi ozval pan Cuda z Haèinohé (severní Japonsko)
a pozval mne, abych mu pomohl s jeho dechovkou školních dìtí ve vìku od 10
do13 let. Jel jsem tam a byl pøekvapen, jak pilnì a se dìti snaāily. A jak byly
roztomilé! Spolupráce s panem Cuda a jinými uèiteli v Haèinohé se pak
protáhla na dalších 10 let.
Nìkdy na zaèátku pøíštího roku mne najednou volali, abych se dostavil
hned do televizní vysílací stanice Asahi, āe mne potøebují. Nevìdìl jsem, oè jde,
ale kdyā jsem tam pøišel, okamāitì se mi vyjasnilo. Tato stanice zaèínala jako
první v Japonsku pøímé televizní pøenosy pøes druāici a právì obdrāela
gratulaci k tomuto zahájení od našeho prezidenta Gustava Husáka. Chtìli po
mnì, abych jim to pøeloāil. V té dobì jsem však ještì nebyl schopen ji pøeloāit
do japonštiny. Omluvil jsem se a odkázal je na manāelku profesora Horáka,
Inoue Mièiko, která studovala v Praze u profesorky Rùāièkové hru na cembalo
a umí velmi dobøe èesky. V ten stejný den jsem zaāil ještì jeden obrovský
otøes a to doslova, kdyā zaèalo zemìtøesení v Tokiu a to právì ve chvíli, kdy
jsem vstupoval do budovy televize Asahi. Bylo dost silné, ètvrtého stupnì
sedmistupòové Richterovy stupnice. Aā do této doby to bylo pro mne nejsilnìjší
zemìtøesení v Japonsku. V roce 1923 zemìtøesení sedmého stupnì zvané Kantó
Daidāišin postihlo Tokio a Jokohamu, kde znièilo veškeré budovy. Toto
zemìtøesení vypuklo v pravé poledne, kdy āeny v domech vaøily a následkem
toho vznikl velký poāár, pøi kterém lehlo Tokio popelem. Poslední velké
zemìtøesení v roce 1995 v Kóbe a okolí, zvané Hanšin Dajšinsaj dosáhlo
dokonce stupnì 7,2. K tomuto zemìtøesení se ještì pozdìji vrátím, jelikoā jsem
mìl pøíleāitost ho zaāít na vlastní kùāi.
Aniā bych to zpozoroval, byly tady Vánoce - mé první Vánoce strávené
v Japonsku. Vìtšina Japoncù je budhistického náboāenství, a tak pro Japonce
mají Vánoce naprosto jiný význam, neā u nás. Jsou tady pomìrnì v malém
zastoupeny veškeré smìry køesManství, jak katolické, tak protestantské,
luteránské, anglikánské a ještì mnoho jiných samostatných církví. Nicménì
Vánoce znamenají v Japonsku pøedevším pøíleāitost k prodeji vánoèních dárkù.
Po americkém zpùsobu doruèuje dárky Santa Claus, kterého do zemì pøivedli
Amerièané po II. svìtové válce. Obchodní domy toho plnì vyuāívají k výprodeji
zboāí, které jim leāí na skladì. Typický pøípad jsou tak zvané „omijage fukuro“.
Jsou to pytle plné rùzného zboāí, které obchodní domy libovolnì naplní, zalepí
a prodávají zalepené za 10.000 jenù. Poptávka je veliká, lidé se dostavují pøed
obchodní domy v den tohoto vánoèního výprodeje o nìkolik hodin pøedem,
staví se do fronty a èekají, aā se otevøe. Pak se nahrnou dovnitø a èasto se
i tahají o tyto pytle, kdyā uā jich je málo. Zajímavé je, āe je o nì velká
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poptávka. Po pravdì øeèeno, obsah kaādého pytle má asi o 50 procent vìtší
hodnotu, neā souèet cen jednotlivých vìcí. Má to ovšem nevýhodu, āe tam je
také vādy nìkolik vìcí, které kupující nepotøebuje. Na pøíklad obleèení pøes èi
pod míru, èasto vyšlé z módy. Tyto vìci si lidé dál mezi sebou vymìòují,
popøípadì se je snaāí udat svým pøíbuzným.
Zajímavá je téā povìrèivost Japoncù a jejich dùvìøivost ve fámy. Po mìstì
je øada budek, kde se prodávají volnì losy zdejší vánoèní loterie. U budky pøed
policejní stanicí na Ginze je však vādycky obrovská fronta, èítající aā sto metrù
i víc. Jednou kdosi vyhrál jeden milión na los koupený v této budce. Tehdy
vznikla fáma, āe právì u této budky mùāe èlovìk koupit los, na který se
vyhrají miliony. Pøed nìkolika lety, kdy se tato fáma roznesla, chodilo si k této
budce koupit los tolik lidí, āe byl zaveden systém rozdávání lístkù s poøadovým
èíslem podle èasu jejich pøíchodu. Lidé se o nì tahali a jednoho ušlapali. Na
základì toho byl u této budky zaveden policejní dozor a prodej losù je
kontrolován.
Další typicky japonskou zvláštností je hromadný prodej dortù o Štìdrém
dnu. Na všech ulicích pøed obchody a na rozích obytných blokù jsou 24.
prosince stolky, vynesené z krámù a prodávají se na nich dorty. Na štìdrý den
pak lidé jedí a pijí pospolu, baví se nahlas, vesele, zkrátka nesvìtí narození
Pánì jako u nás, ale uāívají si prvního vánoèního volna po svém. Jejich Štìdrý
den se slaví jako u nás Silvestr.
Hned za týden po Štìdrém dnu pøišel Nový rok. Ten byl pro mne dalším
velkým pøekvapením. Pøesnì o pùlnoci se rozeznìly zvony veškerých
budhistických chrámù (zvaných “otera“) a lidé vyšli z domu na svou první pouM
zvanou “hacumóde“. Všichni se ubírali do chrámù a to jak budhistických, tak
i šintoistických, tentokráte v povznešené, váāné náladì, aby se pomodlili
a pøispìli dobrovolnì na jejich údrābu. Pøed oltáøem byla umístìna velká bedna
s vrchním víkem møíāovitým, aby lidé mohli vìnovat chrámu svou finanèní
podporu. Lidé tam vhazovali vìtšinou drobné mince, ale taky nìkdy bankovky.
V šintoistických chrámech pak lidé zatlesknutím stvrzovali svou oddanost
k bohùm a pohrouāenost v modlitbu. Nutno podotknout na tomto místì, āe
nejstarší japonské náboāenství je náboāenství šintoistické, které je obdobné
našemu evropskému pohanství. Uznává øadu bohù, kaādý z nich reprezentuje
urèitou sféru pøírody, èi lidské èinnosti. Kaādý šintoistický chrám je pak
zasvìcen jednomu z nich a lidé se k nìmu utíkají vādy v dobì nutnosti.
KøesManství do Japonska pøinesl s sebou katolický portugalský misionáø Francis
Xavier v roce 1549 a postupnì posvìtil øadu místních samurajù na jiāním
ostrovì Kjùšù. KøesManství se zaèalo vzmáhat, aā jejich poèet dosáhl tøí
miliónù. Stali se tak nebezpeèným císaøi, který v šintoistickém náboāenství
pøedstavoval nejvyššího boha. Podle tradice Japonci odvozují pùvod Japonska
od souboje dvou bohù, z nichā ten, který souboj vyhrál, stvoøil Japonsko a stal
se císaøem. KøesManství zpochybòovalo císaøovo boāství a tak jej císaø Tokugawa
Iejasu po roce 1560 zakázal. Velice brutálním zpùsobem nutil køesMany
pošlapat obraz Krista. Ti, kteøí odmítli, byli okamāitì popraveni. Díky tìmto
veøejným popravám bylo tak køesManství oslabeno a dodnes nemá v Japonsku
pevnou pozici. Pokud jde o ostatní náboāenství, tj. protestantské, pravoslavné
a islám, jsou zde jen ve velmi mizivém poètu vyznavaèù.
V pøíštích dnech pak byly veškeré obchodní domy, malé obchody
i restaurace zavøeny, lidé uāívali osobního volna v rodinném kruhu. Bavili se
spolu, hráli badmington, èi jiné spoleèenské hry, jedli jen studené „oseèi rjóri“,
které āeny
v domácnosti pøedem pøipravily, neboM i ony mají nárok na
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odpoèinek! Naštìstí jsem o tom vìdìl pøedem, jelikoā mne na to Hiranovi
upozornili a tak jsem si nakoupil potraviny na 3 dny, jak to ostatnì všichni
èinili a po 3 dny z toho vyāíval.
Moje èinnost s orchestrem Šinsej Kókjógakudan se rozvíjela úspìšnì tak,
āe mi byl nabídnut první veøejný koncert. Chtìl jsem se chopit této pøíleāitosti
a abych snad nemìl potíāe ve škole domluvil jsem se nejdøíve s profesorem
Janem Horákem na tom, āe na tomto koncertì provedeme klavírní koncert
Antonína Dvoøáka g moll. Vìdìl jsem pøedem, āe za tìchto okolností øeditel
nebude nic namítat, jelikoā byl zároveò pøedsedou hudební spoleènosti
Smetana, Dvoøák, Janáèek, jeā mìla na starosti provozování a propagaci èeské
hudby v Japonsku. Díky tomuto faktu jsem dostal schválení k tomuto
koncertu a koncert se konal s velkým úspìchem. A nezùstalo jen pøi jednom!
Ještì ten rok jsem se ujal øízení koncertu Šinsej kókjógakudan s renomovaným
japonským sólistou, violoncellistou panem Cucumi, pùsobícím v Torontu, který
pøijel schválnì kvùli tomuto koncertu do Tokia. Poèínaje tímto koncertem jsem
jiā øeditele nepoāadoval o souhlas, pokud to nenarušovalo moje vyuèování ve
škole.
Po devíti mìsících naplnìných prací ve škole i mimo, jsem se v létì 1974
poprvé vrátil na 3 týdny domù do Prahy. Moji rodièe a téā rodina mé sestry
s manāelem a dvìma syny na mne èekali. Byl jsem šMasten, āe mohu opìt
strávit nìkolik dnù doma. Tìšil jsem se zejména na návštìvu oper, které mám
velice rád. V roce 1974 ještì do Japonska bìānì nezajíādìly evropské operní
scény a taky v Tokiu existovaly jen 3 operní spoleènosti: Nikikaj, Fudāivara
a Nagato. V Ósace pak je jedna „Kansaj Kagekidan“. Tyto spoleènosti vyuāívaly
zdejších pìvcù, absolventù hudebních škol, avšak byly po materiální stránce
vedeny na amatérské bázi. Sólisté si mohli zazpívat v nìkteré hlavní roli jen za
podmínky, āe sami prodají 50 aā 100 vstupenek. Díky tomuto systému, který
trvá aā dodnes, ti nejlepší sólisté odchází z Japonska do Evropy, anebo
Ameriky, kde se o prodej a propagaci operních pøedstavení nemusí starat.
Naopak jsou za svoje sólistické výkony dobøe honorováni. Aè se jiā tenkrát
v roce 1974 hovoøilo o ustavení stálé operní scény (vzpomínám si āivì, jak
veøejnì v televizi vystoupil nìmecký dirigent Wolfgang Sawalisch a vehementnì
se za to pøimlouval), trvalo to 20 let, neā se Japonci k tomuto závaānému
kroku rozhodli a vybudovali stálou operní scénu „Opera City“ ve støedu Tokia.
Nicménì, jak jsem jiā øekl, dodnes je zpùsob angaāování japonských sólistù
zaloāen na finanèní podpoøe povinným prodejem vstupenek.
Na podzim 1974 mì bylo nabídnuto øízení 9. symfonie L.van Beethovena
a to hned dvakrát za sebou se spojenými sbory mìst Šizuoka a Hamamacu se
Šinsej Kókjógakudan a sólisty z Nikikaj. Tady v Japonsku je veliká tradice
v provozování 9. Beethovenovy symfonie kterou zde poprvé provedli za 1.svìtové
války nìmeètí zajatci na protest proti válce. Tento první koncert se konal pøed
vánocemi a pak se stalo tradicí provádìní této symfonie s proslulou ódou na
radost Friedricha Schillera pøed vánocemi a to v nevídané míøe. Ódu na radost
mají veškeré amatérské pìvecké sbory ve svém repertoáru. Vìtšinou se pøi
produkci spojují s profesionálními orchestry nebo amatérskými orchestry, které
jsou schopny ji zahrát. Mnoho lidí, kteøí normálnì nechodí na koncerty, jdou
vādy jen jednou do roka pøed vánocemi na koncert 9. symfonie L.van
Beethovena uā jen ze zvyku, aby tím pøivítali vánoce a nový rok.
V prvních letech mého pobytu v Japonsku bylo Japonsko pokud jde
o bezpeènost zaslíbenou zemí. Lidé bezstarostnì chodili na procházky i na
odlehlých místech, nebáli se jít v noci pøes park èi po silnici, na venkovì
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i v noci. Nechávali bezstarostnì otevøené domy i kdyā nebyli doma. Jednou
týdnì byl v televizi program zvaný “weekender“, kde se zveøejòovaly zloèiny,
které se pøes týden pøihodily. Vìtšinou to byly krádeāe nebo hádky èi šarvátky,
ale vraādy a zabití byly výjimky. Zabití dítìte do 12 let na pøíklad neexistovalo.
V posledních letech, kdy Japonci povolili pøistìhování druhé, èi tøetí generaci
japonských emigrantù z Peru a Èína otevøela své hranice, nahrnula se do
Japonska øada dobrodruhù, hledajících zde snadný a lehký výdìlek. Zloèinnost
se nìkolikrát znásobila. Tak na pøíklad právì v tìchto dnech ( listopad 2005)
byly spáchány vraādy dvou sedmiletých dìvèat základní školy. Jedna z nich
byla zavraādìna peruánským pøistìhovalcem, po druhém vrahovi se ještì pátrá.
Dnes, kdy policie má k disposici konfrontaci sebemenších nálezù na místì
zloèinu s DNA zaregistrovaných zloèincù, je odhalení daného zloèince mnohem
rychlejší a zcela pøesvìdèivé. Velkým problémem jsou téā gangy Èíòanù, na
pøíklad dva Èíòané se vloupali do bytu japonské rodiny za úèelem krádeāe
a pøi tom ji celou vyvraādili. Rovnìā se sem nahrnulo mnoho mladých āen
z Filipín, kde je āivotní úroveò na velmi nízké úrovni, aby zde pracovaly
a podporovaly své rodiny, které mají èasto mnoho dìtí. Èasto skonèí
v soukromých veøejných domech jako prostitutky. To vše je podmínìno
hospodáøským
rozmachem
Japonska, uvolnìním
turistických
formalit
a vzrùstající nezamìstnaností. Rovnìā se zvyšuje zloèinnost Japoncù samých.
Díky tìmto neblahým dùsledkùm japonská vláda pøemýšlí o zpøísnìní udìlování
viz cizincùm z asijských zemí a zvýšení policejního dozoru na všech dùleāitých
místech jako na nádraāích, letištích a rušných tøídách velkomìst.
Moje èinnost ve škole se rozvíjela k všeobecnému uspokojení všech, jak se
mi alespoò zdálo. Po mnohém koncertì se školním orchestrem, èi dechovou
hudbou za mnou pøicházel uèitel hoboje profesor Jošinari a srdeènì mi
gratuloval. Také se jednou vyjádøil, āe díky mému pøísnému zpùsobu vedení,
s mimoøádným soustøedìním na správnou intonaci se roznesla dobrá povìst
o mimoøádné kvalitì školních koncertù a āe na nì pøichází èím dále tím více
odborníkù z ostatních škol, aby si poslechli zejména školní „Wind ensemble“.
Právì tentýā pan profesor se po 13 letech mého pùsobení na škole pøi
pøíleāitosti mého propuštìní ze školy vyjádøil pod tlakem nového øeditele v tom
smyslu, āe on si vādycky myslel, āe mùj zpùsob øízení je nesprávný, ale āe
nikdy nemìl odvahu mi to øíct. To je typický pøíklad japonské uzavøenosti,
pøedstírání a i nìkdy zalhávání zvané „tatemae“. Na rozdíl od nás si Japonci
èasto nechávají vìci, èi dojmy pro sebe a èlovìk musí sám pøemýšlet, jak to
vlastnì dotyèný pán, èi paní mysleli.
V roce 1977 jsem na dùkaz perfektního provedení skladby pøi vystoupení
školní dechovky na celostátní soutìāi dechových hudeb obdrāel diplom za
nejlepší dirigentský výkon a renomé školní dechovky se dále rozrùstalo. V roce
1978 jsme nahráli coby japonskou premiéru cyklus dvou suit Arménských
tancù amerického skladatele Alfreda Reeda, která získala 1. cenu celostátních
nahrávek dechových orchestrù Japonska. Alfred Reed byl po jejich poslechu
nadšen a pozval školní dechovku na koncertní turné do USA. Já jsem však byl
bohuāel pøinucen navrátit se po 6 letech strávených v Japonsku do
Èeskoslovenska a tak bylo toto turné kvùli mnì odloāeno a konalo se aā v roce
1982 pøi mém druhém pùsobení v Japonsku.
V èervnu 1978 se mi narodil syn Alan a moje āena Kejko zùstala na rok
doma. To bylo pro mne nejšMastnìjší období mého āivota. Mnì se díky narození
syna podaøilo u Èeskoslovenských úøadù získat prodlouāení pìtiletého pobytu
v cizinì o rok, jelikoā s nìkolikamìsíèním dítìtem je nebezpeèné cestovat
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dlouhé hodiny v letadle. Nejkratší cesta z Tokia do Prahy vedla s Aeroflotem
pøes Moskvu a trvala asi 12 hodin. Zde bylo nutno poèkat na další spoj do
Prahy do druhého dne ráno. Aeroflot zajišMoval bezplatné pøespání v hotelu
Aeroflotu v Moskvì, avšak za velmi nedùstojných podmínek: odebrání pasu,
doprovod do hotelu Aeroflotu pod dozorem vojákù, zákaz opuštìní hotelu
a druhý den ráno ponìkud násilné vzbuzení, nakomandování do autobusu na
letištì, opìt pod dozorem vojákù. Vìtšina Japoncù, i já po první zkušenosti,
jsme cestovali radìji aā 30 hodin pøes státy jiāní Asie ( Pákistán - Karáèi,
Arabské emiráty – Dubaj, Egypt - Kairo, a Øím). Tato jiāní cesta s aerolinkami
Pákistánu, Thajska èi Egypta pøišla navíc levnìji a èlovìk mìl volnost pohybu
na letištích mezipøistání.
Jednou pøi cestì domù touto jiāní cestou jsme místo mezipøistání
v Bangkoku, jenā vzhledem k nepøíznivému poèasí nepøijímal, museli pøistát
v Šanghaji. To bylo ještì za krutého reāimu Mao Tse Tunga. Hned po pøistání
vstoupili do letadla èínští vojáci s namíøenými puškami, prohlíāeli pasy všech
cestujících a prohledávali všechny kouty kabiny letadla jakoby všichni cestující
byli špióni. Pak nás seøadili a vyvedli z letadla pod dozorem bajonetù do
letištní budovy. Po dobu èerpání pohonných hmot letadla, které trvalo pøes
hodinu, nás zavøeli v èekárnì a pak opìt pod dozorem bajonetù odvedli zpìt do
letadla. To byl pro mne opìt jeden otøesný záāitek na který se nezapomíná.
Nìkdy bìhem tøetího roku mého pobytu v Japonsku jsem se dostal
k návštìvì „kabuki“, coā je tradièní japonské divadlo, které vzniklo v roce 1603
na ostrovì Kjùšù, kde jeho první provozovatelkou byla paní Okuni. Byl to
tanec a herecký výkon, èasto spojený s prostitucí, následující po pøedstavení.
Tehdejší císaø, vida neblahé dùsledky kabuki na šíøení prostituce, se v roce
1629 rozhodl v nìm zakázat úèast āenám. Muāi pøevzali āenské role ( t.zv.
“onnagata“) a kabuki zmìnilo svou pùvodní inklinaci k prostituci na inklinaci
k homosexualitì. Mladí muāi, kteøí hráli āenské role se opìt ujali funkce
poskytování sexuálních sluāeb bohatým muāùm a vláda musela opìt
zasáhnout. V roce 1652 bylo kabuki úplnì zakázáno. Typickým vybavením
kabuki je t.zv. “hanamièi“ kde pódium je prodlouāeno uprostøed scény smìrem
do publika. Herci hrají i na tomto prodlouāeném pódiu uprostøed posluchaèù.
Tradice kabuki se udrāovala potají a v 18. století z jeho základù vzniklo
tradièní japonské loutkové divadlo Bunraku. Je to loutkové divadlo s loutkami
velikými aā metr, které vodí obvykle 3 hráèi. Vývoj Bunraku také nebyl
jednoduchý. Ve høe „Sonezaki Šindāu“, bylo nìkolik spoleèných sebevraād, coā
pak tehdy zpùsobilo výrazný vzrùst sebevraād v zemi. Díky tomu musel císaø
opìt zakroèit a v roce 1723 zakázal provozování her s hromadnými
sebevraādami. Dnes je obvyklým námìtem rozpor mezi povinností a jednáním
lidí.
Nejstarší forma divadla, provozovaná aā dodnes, však není kabuki, ale
divadlo „Noh“. To bylo ve 14.století do Japonska importováno z Èíny. Pùvodnì
bylo provozováno v uzavøených rodinách. Èasto je provozováno pod patronátem
budhistických chrámù a je povaāováno za èást bohosluāby. Jelikoā zachovává
pùvodní èínské texty a je provozováno ve staré japonštinì, je èasto
nesrozumitelné a i nezáāivné. Jeho obliba závisí na mladých hercích a jejich
proslulosti. Toto divadlo je doprovázeno japonskými tradièními lidovými nástroji
jako cucumi tajko, nebo šamisen a malou pìveckou skupinou 6-8 zpìvákù. Na
scénì vystupují 3 hlavní herci v drahých kostýmech a maskách, hlavní herec
mìní bìhem hry èasto masku a pøichází poslední po mostì se strany jevištì.
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V poslední dobì opustili naše øady :
Václav Vaishar *26.10.1920 +17.4.2014 VHŠ 1936-38 pozoun-baryton
po válce se odstìhoval do Švýcarska,od r.1999 èlen Klubu
Jaroslav Hodyc *18.8.1932 +17.5.2014,konz.na trubku,øeditel ZUŠ Smíchov
syn legendárního nástrojaøe VHŠ
Jan Novák *18.5.1954 +19.5.2014 VHŠ 1965-69 trubka-housle,èlen výb.KAVK
Pavel Srp *1967 +23.5.2014 VHŠ 1982-86 tuba -klavír PH Pøíbram
Dobromil Keprt 31.12.1920 +6.7.2014 VHŠ 1935-37 tenor-housle.
Karel Pitra *10.1.1918 +11.7.2014 VHŠ 1932-34 pozoun-baryton dlouholetý
kapelník Posádkové hudby Brno.

»EST JEJICH PAM¡TCE !
BYLO NÁS PÌT .
Po uāití posledních prázdnin v āivotì se vydala ve slavnostních uniformách
se tøemi šikmými èervenými prýmkami na náramenících pìtice èerstvých
absolventù Vojenské hudební školy po trase Praha – Olomouc- Bruntál
k Hudbì pohranièní stráāe: Honza Burian, Jirka Jirout, Tonda Ploc, Tonda
Majer a já.
S hrùzou jsme zjišMovali, kde ta díra vlastnì leāí. 300 km od Prahy! Po
odsunu Nìmcù v roce 1948 byl Bruntál zchátralé provinèní mìsteèko. Psal se
pøece rok 1959, tedy pouhých 11 let od odsunu Nìmcù a 14 let po skonèení
druhé svìtové války. Mìsto bylo pozvolna osidlováno obyvateli ze všech
moāných koutù republiky a kvalita lidí tomu odpovídala. Èekaly nás perné
chvíle.
Cesta rychlíkem do Olomouce ještì jakātakā uteèe, ale potom! Lokomotiva
ještì na páru supìla, hekala a pøíšernì èoudila do jesenických hor. Padesát
kilometrù do Bruntálu se ta lokálka vleèe dvì hodiny!
Vlak stojí poøád nìkde v lese, nikde ani āiváèka, jen vlci a medvìdi tam ještì
scházeli. Kdyā jsme se koneènì dokodrcali do Bruntálu, zjistili jsme, āe
kasárna stojí na druhém konci mìsta. S tìākými kufry jsme se koneènì
doplazili do našeho nového pùsobištì. Ráno jsme se hlásili k raportu. Kráèeli
jsme pøes kasárenský dvùr a vojáci pøi pohledu na naše tøi prýmky ve tvaru
„V“ uctivì salutovali. Jenāe – po odevzdání „povìøovacích listin“ jsme vyfasovali
obyèejnou záklaïáckou uniformu pøíšernì páchnoucí naftalínem a zmaèkanou,
jak byla nacpaná ve skladu. K tomu boty pùllitráky, košile i trenýrky v barvì
khaki. Vypadali jsme v tom uboze. Já uā jsem mìl za sebou osmnácté
narozeniny, ale ostatním bylo teprve sedmnáct a to není vìk na uniformu
záklaïáka. Kdyā nás takhle vyparádili, dorazili nás tím, āe nám dali kaādému
obrovský plátìný pytel se slovy: „támhle si ve stodole nacpìte slamník,
a poøádnì, budete na nìm spát.“ Tak jsme si vyrobili lùāko, které nám slouāilo
celé dva roky. Na první prohlídku mìsta a návštìvu kina jsme se stydìli
vyrazit v pùllitrácích. Jeden mazák mi ochotnì pùjèil svoje polobotky, které
mìly tu nevýhodu, āe byly o èíslo menší, neā moje nohy. Do kina jsem nìjak
došel, ale pak uā jsem se musel zout a boty nenazul. Dva kilometry zpìt do
kasáren jsem kráèel v ponoākách s botami v ruce.
Na vojnì se poøád vymýšlejí všelijaké soutìāe. Napøíklad soutìā o nejlepší
svìtnici. Hodnotil se poøádek, èistota a pøedevším úprava lùāek. Nacpané
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slamníky musely zaøezávat do pravého úhlu, na nich vzornì upravená deka. Ty
naše slamníky poøád mìnily svùj tvar, jak se sláma sléhávala, museli jsme je
poøád docpávat. Nevypadaly vùbec vábnì, ale my jsme po tøech letech vojny
ztratili zájem o nìjaké pitomé soutìāení. Vojáci z nás byli nešMastní, kazili jsme
jim kladné body. Pøehazovali si nás z jedné svìtnice do druhé, aā jejich
velitelùm došla trpìlivost a vyøadili nás z veškerých soutìāí. Pøidìlili nám
zvláštní svìtnici bez soutìāních podmínek. Dosáhli jsme svého. Kaādý voják
základní sluāby musí prokázat svùj dobrý zdravotní stav. Pøestoāe jsme byli na
vojnì jiā tøi roky, naloāili nás v Bruntále brzy ráno na vejtøasku (Tatra V3S)
a kodrcali jsme se do Olomoucké nemocnice na vyšetøení. Hladoví a vyklepaní
z toho náklaïáku nám odebírali krev. Myslím, āe nikdo z nás to ještì nezaāil
a mìli jsme strach, co to vlastnì bude. Kluci mi øekli, āe kdyā jsem nejstarší,
āe musím jít první. Udìlali chybu. Sestøièka pøi vyndání jehly utrousila trochu
krve, která mi tekla po ruce. Udìlalo se mi nevolno a tak mì poloāili na lùāko.
Vstoupil Tonda Ploc a pøi pohledu na mnì zezelenal. Po odbìru obrátil oèi
v sloup a sunul se k zemi. Pro nedostatek lùāek ho nechali leāet na zemi.
Nezapomenu na výraz tváøe Tondy Majera, který jako tøetí vstoupil do ordinace.
Já na lùāku, Tonda na zemi, hrùza! V tu chvíli si asi myslel, āe jde na
popravu. Všichni jsme to pøeāili.
Jako jeden z mála rozumných dùstojníkù byl náèelník dùstojnického
klubu kapitán Nìmec. Pøedevším prosadil, abychom dostávali tzv. zástupné. To
je finanèní vyrovnání, āe jako záklaïáci sedíme na funkcích vojákù z povolání.
Dìlalo to k našim ubohým sedmdesáti korunám mìsíènì ještì 240.- Kè, coā
byla docela slušná finanèní injekce. Zaøídil, aby nám byly ušity uniformy na
míru. Hudba Pohranièní stráāe totiā kromì vojenských povinností, jako je
objíādìní pohranièníkù na našich západních hranicích a koncertování pro
zpestøení jejich tìāké sluāby, vystupovala jako kulturní tìleso na rùzných
akcích civilních. Na námìstí v Bruntále se poøádaly koncerty, hudba hrála na
taneèních zábavách, bálech, v divadle apod. Nás pìt v tìch filcákách moc
nereprezentovalo. Kapitán Nìmec nad námi opravdu drāel ochrannou ruku.
Udìlal pro nás hodnì. I taková malièkost, jako byl volný vstup do
dùstojnického klubu, kam smìli jen vojáci z povolání, potìšila. Chodili jsme
tam hrát kuleèník nebo koukali na televizi.
Nevím proè, ale právì mnì si kpt. Nìmec oblíbil ze všech nejvíc.* Vìdìl, āe
chodím s dívkou, která prodávala v ARMÌ (vojenská prodejna v kasárnách).
Mìl tehdy malou, asi tøíletou dcerku. Jednou chtìl jít s manāelkou do kina,
zaøídil mi vycházku, dal mi klíèe od bytu a povìøil nás hlídáním. Místo
abychom malé Alence vyprávìli pohádky na dobrou noc, vyprávìla ona sama
pohádku o Karkulce. Neumìla ještì øíkat „k“, takāe pohádka znìla: „vl-u, vl-u,
já jsem Al-ul-a.“ Kdyā koneènì usnula, s mojí nastávající jsme se drāeli za
ruce a vyprávìli nesmysly. Já jsem byl tehdy v úplných zaèátcích poznávání
opaèného pohlaví. O ty první bláznivé i krásné dorostenecké lásky jsem pøišel.
Jako daò za mojí budoucí hudební kariéru.
e by byl na vojnì vādy perfektní poøádek, nedá se øíci. Kdyā jsem dovršil
18let, usoudili mí nadøízení, āe je nejvyšší èas, abych vykonal vojenskou
pøísahu. Na bruntálském ,,buzerpalacu“ jsem zaøval jako ostatní ,,Tak
pøísahám“ a bylo po slávì. Jaké bylo ale moje pøekvapení, kdyā mi byl rok
nato doruèen pøíkaz, āe se mám dostavit k odvodu. A já uā byl pøitom voják
pøísahající, āe v pøípadì potøeby padnu za vlast. Vojenská mašinerie se
vyznamenala.
Ještì jednou se vojenským sloākám podaøilo nás ošidit. Vojenskou základní

15

sluābu sluābu jsme konèili 24.záøí. Zavolali si nás na kádrové oddìlení
a nabídli, āe ten termín je jaksi podivný, āe nás jako vojáky z povolání povýší
od 1.øíjna. Tìch pár dní uā to pøece vydrāíme, ven z kasáren si mùāeme
chodit jak chceme, budeme mít uā všechny výhody jako vojáci z povolání. Kdo
by na to nepøistoupil? Souhlasili jsme. Pozdìji jsme se dozvìdìli, āe kdybychom
trvali na pùvodním termínu, dostali bychom první výplatu za celé záøí. Nìkdo
ze štábu se asi pìknì napakoval. Ale èert to vem - byli jsme volní!
CESTA KE ŠTÌSTÍ
Jakákoli škola je samozøejmì dobrá vìc. Naši uèitelé do nás nacpali
obrovské mnoāství vìdomostí. Navíc – ten vojenský dril. Hlavnì smysl pro
povinnost. Opravdu jsme se tam nìco nauèili. Po letech jsme se dozvìdìli, co
se dalo v civilní konzervatoøi obejít. Nìjaké hodiny vyuèování se daly celkem
snadno vynechat, ze strany uèitelù tam vládla tolerance s tím, āe kdo má
skuteèný zájem o absolutorium, ten se pøipraví ke zkouškám bez ohledu na to,
jestli chodí na vyuèování, nebo ne. Ve vojenské konzervatoøi nic takového
neexistovalo. Všechno podléhalo pøísné disciplinì. A bylo to dobøe!
Absolventi
Vojenské hudební školy se stali a jsou dodnes špièkovými muzikanty v tìch
nejlepších hudebních tìlesech u nás i v zahranièí.
HUDBA POHRANIÈNÍ STRÁE
Posláním této hudby bylo vyhrávání vojákùm Pohranièní stráāe na státních
hranicích. Objíādìli jsme pohranièní roty hlavnì na západní stranì a vyhrávali
tìm, kteøí zrovna mìli volno. Tehdy to ti vojáci opravdu nemìli lehké. Západní
hranice byla obehnána sloāitou bariérou z ostnatého drátu nabitého
elektrickým proudem o síle nìkolika tisíc Voltù. Pøi jakémkoliv dotyku došlo ke
zkratu a na rotì byl okamāitì vyhlášen poplach. Mìlo to ale také své klady.
Vìtšinou o dráty zavadila nìjaká zvìø, takāe na jídelníèku bylo srnèí, guláš
z divoèáka apod. Tyto cesty na západní hranici jsme nemìli pøíliš v lásce.
Kodrcat se z Bruntálu 500 km ve staøièkém rozhrcaném, vìènì porouchaném
Ikarusu nebyl āádný med.
Za tìch tøi a pùl roku se leccos zaāilo. Dobré i zlé. Ale naè na to zlé
vzpomínat? Bruntál a Hudba Pohranièní stráāe je pro mì nesmazatelná epizoda
mého āivota. Kdyā je èlovìku osmnáct, devatenáct, všechno do sebe hltá plnými
doušky. První muzikantské úspìchy i neúspìchy, kamarádské vztahy, první
láska, zkrátka – āivot. I kdyā jsem pøišel o dva roky platu, i kdyā jsem se
dostal 300 km od své milované Prahy, nelituji toho. Má se zaèínat od píky, jak
se øíká. Je to podobné, jako kdyā se absolvent herecké školy (DAMU) ocitne
okamāitì na podiu Národního divadla. Myslím, āe to není správné, kaādý má
postupovat po nìjakém āebøíèku a neustále dokazovat, āe má na víc. Já to tak
zaāil a vyplatilo se mi to.
Václav Liška.
Toto je úryvek z knihy Václava Lišky "Já nic, já muzikant."

Kontaktní adresy:
Pøedseda:
Miroslav Prùāek Babákova 2153/8 148 00 Praha 4 Chodov
mobil:724146800, e mail: miroslav.pruzek@centrum.cz
web stránka Klubu absolventù:KAVK.cz
e mail: predseda@kavk.cz
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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
Naše webové stránky : www.kavk.cz
ÚÈTY u Fio Banky
(èíslo BÚ 2800198771/2010 ) – spoøicí (S)
(èíslo BÚ 2800198772/2010 ) – bìāný (B)

Koncerty Ústøední hudby AÈR v Mìstské knihovnì.
11.9. – Promenádní koncert
2.10. – Vyznání k tanci
19.11. –Ústøední hudba hraje swing
4.12. – Vánoèní koncert
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
14.9. Svìtelské babí léto – Svìtlá nad Sázavou
21.9. Poncarovy Zdice
27.– 29.9. 13. Vejvodova Zbraslav
5.10.
8. roèník Muzikanti, hrajte! Olomouc

ZPRAVODAJ è.111 vydala rada klubu - záøí 2014.

