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INFORMAÈNÍ

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

»ÕSLO 112
1/2015
Dámy a pánové, èlenové klubu, pøátelé.
Dovolte mi, abych Vám ještì jednou na prahu nového roku, jménem rady
klubu i jménem svým, popøál všeho dobrého, ale hlavnì zdraví a veselou mysl.
Druhou sobotu v øíjnu loòského roku se uskuteènila naše výroèní schùze
spojená s tradièním setkáním našich èlenù. Budu Vás touto cestou krátce
informovat o èem jsme jednali.
Ve své výroèní zprávì jsem se zamìøil nejvíce na hlavní úkol, který jsme si
pro tento rok dali a tím byla snaha jednat s VHÚ o uskuteènìní našeho snu,
uspoøádat stálou expozici o VHŠ a Voj. hudbách. Musel jsem s lítosti
konstatovat, āe tak jak se k nám chovalo v posledních letech velení naši
armády, tak vidím i pøímou úmìru i ze strany VHÚ. Kdyā jsem zval na naši
výroèní schùzi kurátora, který nám byl pro úèel našeho úmyslu pøidìlen, tak
nepøišel a dokonce neuznal za vhodné se na nìco vymluvit a vùbec mi ani
neodpovìdìl. Své myšlenky se ale nehodláme jen tak lehce vzdát a tom jaké
budou naše další kroky, se Vás budeme snaāit informovat.
Naši výroèní schùzi navštívil pøedseda SVZ pan Svatopluk Seneviè a ten
nám nabídl, āe nám zaøídí, aby se expozice mohla uspoøádat na Èerveném
Hrádku u Chomutova. (Bydlí v Chomutovì). Rada našeho klubu, ale nevidí
v tomto místì āádnou spojitost s Vojenskými hudbami i armádou jako takovou.
Stavíme se k tomuto nápadu dost rozpaèitì.
Do konce roku 2015 vyjdou kromì tohoto ještì dva Zpravodaje a znovu se
setkáme druhou sobotu v øíjnu. To ale pøedbíhám a tak do té doby se drāme,
abychom se všichni zase ve zdraví setkali.
Pøedseda rady klubu Miroslav Prùāek st.

Jiøí Vondrovic
V PALIÈKÁCH JE MÙJ UM … A BUM !
Praha, prosinec 1991
Další pokraèování.
OSLAVY ÚNORA
Jak se øíká, kde je muzika, bývá veselo. Tenkrát veselo opravdu bylo. Naše
hudba, tedy vojenská, hrála u pøíleāitosti únorových oslav na Staromìstském
námìstí. Všude plno lidí, v prvních øadách milice. Stáli jsme hned vedle
tribuny, která byla ostøe sledována pány v šusEácích. Na lavièce za muzikou
sedìla stará paní a naslouchala øízným pochodùm. Mezi našimi skladbami se
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ozývalo z námìstí skandování“ Hanba jim, hanba jim! To bylo myšleno na
imperialisty, kteøí asi byli všudypøítomní. Ale ta stará paní, zøejmì ponìkud
nahluchlá a plná dojmù z letu prvního kosmonauta, skandovala: Gagarin,
Gagarin. Nechali jsme jí pøi tom, neboE to nebylo závadné. Po chvíli k ní pøeci
jen pøistoupil jeden šusEák a nìco jí šeptal do ouška. Paní okamāitì
pøešaltovala, splynula s davem a z jejích úst bylo slyšet: Hanba jim!
Ještì bych se rád zmínil o jedné pøíhodì, která se mi stala také na
Staromìstském námìstí. Naše muzika pùsobila v Praze na spartakiádì
a v náplni práce mìla také koncertování na rùzných místech Prahy. Tenkrát
jsme stáli u památníku Jana Husa. Kromì jiných skladeb jsme také hráli
Kovárnu v lese, kde jsem mìl sólo na slavíka. Aby tento bicí nástroj pro
zvláštní úèely vùbec zaznìl, musel být naplnìn vodou, kterou jsem si jaksi ten
den zapomnìl opatøit. „Co teï a co potom“, øíkám si. Bez slavíka to prostì
nejde. Nikde ani kapka vody. „Bude to hrozný, ale nemám jiné øešení. Musím
pouāít vlastní moè.“ Vykonal jsem potøebu do kalíšku od piva a slavíka dolil.
Kapelník elezòák na mne bìhem skladby pokyvoval, abych se vytáhl, kdyā to
je v Praze. Kolem plno dìtí i dospìlých divákù. Kdyā pøišlo to oèekávané místo,
vzal jsem s odporem náustek slavíka do úst a foukl. Místo zpìvu slavíka se
ozvalo jen bublání a nic. Protoāe v tom místì nikdo nehrál, bylo mi trapné
pøihlíāet jak bublající tekutina nevydává zvuky a proto jsem rychle zvolil jiný
nástroj, a to signální píšEalku. Vùbec se to tam nehodilo. Po koncertì jsem se
dozvìdìl, āe jsem vypadal, jako kdyā se zblázní tramvaják. Mìl jsem však pocit,
āe jsem pro vìc udìlal maximum. Toho názoru náš kapelník nebyl.

TOULAVÝ BOTY
Na další léta jsem zakotvil v Praze. Pokusil jsem se o studia na
konzervatoøi, ale nebyl jsem mezi vyvolenými. Na základì konkurzu do
Hudebního divadla v Karlínì jsem zmìnil pole pùsobnosti. Odešel jsem ze
sluāby vojenského hudebníka. Tou dobou jsem uā byl āenatý a mìl syna.
Ani nevím, jak se to semlelo. Den jako jiný. Vykoupat synáèka, udìlat mu
tajtrlíka, aby všechno spapal, a šup do divadla. Píše se rok 1967. Ten veèer se
hrála Nituška, jak se lidovì øíká. Divadlo malé, ale pøíjemné pro všechny, kdo
v nìm pùsobili – Fidlovaèka. Jako bubeník jsem sedìl hodnì vzadu, aby
nástroje bicí, jak se jim správnì øíká, nebyly moc slyšet. Mìl jsem divadlo moc
rád a tak jsem si v kaādé vìtší pauze odskoèil k inspicientovi na kukajdu. Ten
veèer potøebovala jedna ze sboristek odejít z divadla a tak poāádala kolegu, aby
za ní tu klášterní schovanku zaskoèil, āe si mezi tím umyje vlasy. Pøevlékl se
do kutny a èekal na pokyn inspice. „Jdìte“, øekl inspicient a øada schovanek
se dala do pohybu. V hledišti to zašumìlo. Diváci se zaèali nepokrytì smát.
Tomu sboristovi totiā koukaly z kutny strašnì chlupaté nohy. Naneštìstí byl
pøítomen øeditel. Sboristka dostala padáka.
O pøestávce se u mne zastavil Otta, pozounista, který v divadle
vypomáhal. „Ty, poslyš“, povídá mi, „nejel bys na osm mìsícù s cirkusem do
Západního Nìmecka? Nevìdìl jsem, co odpovìdìt. „Musím se zeptat doma, co
āena …“ Ota mi dal èíslo na kapelníka, který to dával dohromady. Cestou
domù se mi honily hlavou myšlenky – jak to udìlat, co øíct āenì. Ale moje
āena je poklad. Pustila mì, protoāe vìdìla, jak rád cestuji. Zkontaktoval jsem
se s kapelníkem a plácli jsme si. Odjezd byl urèen na pátého bøezna dopoledne
rychlíkem do Norimberka a dále do koneèné stanice Bergisch Gladbach.
Poslední zamávání a zmizel jsem ve vinohradském tunelu a oèí své milované
āeny.
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Ve vlaku jsem sedìl se svými kolegy v jednom kupé. V Nìmecku na
hranicích Arné prohlásil, āe by se hodilo, kdyby kolega Krejèík nìco zahrál na
trumpetu. Ten okamāitì poslechl zkušeného, vytáhl nástroj a spustil Škoda
lásky. Nehrál dlouho. Prodavaè na peronu ukonèil jeho vystoupení tím, āe mu
v dobrém úmyslu hodil balíèek āvýkaèek. Trefil se pøímo do korpusu trubky a
ta pøestala hrát.
Vlak se dal opìt do pohybu a naše parta pomalu usínala. Oèekával nás
ještì poøádný kus cesty. Do Norimberka jsme pøijeli za tmy. Nebylo moc èasu
na prohlídku nádraāí, ale zdálo se mi pìkné. Vlak, do kterého jsme
pøestupovali, pøijel vèas. Rozkládací sedaèky nám umoānily proāít cestu vleāe.
Noc se pomalu mìnila v den a naše anabáze se chýlila ke konci. Ještì 30
kilometrù a jsme na místì. Minuli jsme Kolín nad Rýnem, z nìhoā jsme vidìli
jen vìā katedrály. Poslední pøestup a budeme v klidu. Kdyā bylo všechno
naloāeno, opravdu nastala pohoda a kaādý jsme ji proāívali po svém. Já jsem
nemohl usnout, byl jsem plný záāitkù z pohledu na západní cizinu, kde jsem
se ocitl poprvé v āivotì. Ostatní kolegové spokojenì pospávali. Najednou vlak
pøibrzdil. Arné vykøikl, āe uā jsme tady. Svým køikem strhl i ostatní, kromì
Otty a mne. Neā jsme se vzpamatovali, byli venku. Dveøe se zavøely a vlak se
v tichosti rozjel. Ti, co zùstali stát na peronì, nám pøipadali jako kdyā
oèekávají zubního lékaøe. S rychlostí postøelené zvìøe jsme zaèali s Ottou dávat
všechna zavazadla na jednu hromadu, kdyby náhodou došlo k tomu, āe
bychom museli náhle vystoupit.
Kde se vzal, tu se vzal prùvodèí. Protoāe jsem si zakoupil uèebnici
nìmeckého jazyka, mìl jsem pocit, āe se musím zeptat jako první. Nevím, jestli
to bylo v nìmèinì, ale je pravda, āe odpovìdìl. Dokonce dvakrát: „Was? Was?“.
Moje poslední slova byla název stanice. Moāná proto prùvodèí odpovìdìl“ „Ja,
ja.“ To nás uklidnilo. Vlak zastavil a v prùèelí nádraāí stálo opravdu Bergisch
Gladbach. Nikdy nezapomenu na rychlost, s jakou jsme vyházeli zavazadla
z vlaku. Jako kdyā se vyhazují vìcí z hoøícího domu, v oèekávání, āe se vlak
znovu rozjede. Stáli jsem na nástupišti a vlak se ani nepohnul. Byla to
koneèná stanice. Betonový val s nárazníky to potvrdil.
Výpravèí se u nás zastavil a patrnì se divil, proè máme my dva tolik
zavazadel. Kdyā zjistil, āe mu budeme moci jen tìāko odpovìdìt, otoèil se
a pøivezl vozík na který jsme všechno naloāili. Opatrnì jsme se zeptali, kdy
pøijede další vlak. Neuplynulo ale ani pùl hodiny a vlak s našimi kolegy pøijel.
To bylo radosti, āe jsme zase všichni pohromadì.
Cirkus ještì nedorazil a tak jsme se rozhodli pro výlet do Kolína. Prohlédli
jsme si mìsto a honem zpátky. Z okna pøijíādìjícího vlaku byly vidìt
maringotky, ještì naloāené na nákladním vlaku. Podìkovali jsme výpravèímu
a uā jsme si to hasili na místo prvního setkání s cirkusem.

KADÝ ZAÈÁTEK JE TÌKÝ
Nedaleko za mìstem byla louka vyhrazená pro cirkusy, poutì a jiné
atrakce. Na bahnité zemi, rozjeādìné od traktorù, stálo jiā nìkolik maringotek.
„Tak kterou?“ povídá Otta. „Moc na vybranou nemáte, pánové, jdete pozdì, ty
lepší mají Poláci.“ To byla druhá kapela, která s námi vystupovala v programu.
Podívali jsme se na sebe a protoāe jsme si opravdu nemohli vybírat, spokojili
jsme se s èíslem 39.
Mrholilo. Maringotka byla natøená bílou barvou, která byla cítit ještì
týden. Mohla být cítit ještì další týden. Ale nesmím pøedbíhat událostem.
Pohled dovnitø nám nabízel tøi palandy, jakýsi šatník a umyvadlo. Otta
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prohlásil, āe bude spát u dveøí. Mìl jsem dvì moānosti. Buï na palandì
vrchní nebo spodní. Vybral jsem si tu spodní, abych nespadl, aā se dají
maringotky do pohybu. Museli jsme ještì nacpat slámou stroāoky, aby bylo naè
sloāit hlavu. „Ještì musíme koupit nìjaké zrcadlo“, povídá Otta a šli jsme na
nákup. Prodejna to byla malá, ale kupodivu mìla veškerý sortiment, který jame
poāadovali. Akorát s tím zrcadlem byla potíā, protoāe jsme ani jeden nevìdìli,
jak se to øekne nìmecky. Nakonec jsem si vzpomnìl, āe nìjaký špígl to bude
urèitì, a spokojeni jsme odešli do svého domova.
Zaèalo se smrákat a protoāe jsme nemìli elektrický proud, museli jsme
nìco vymyslet. Na to byl Otta kabròák. Sehnal nìkde kus drátu, vyrobil
spirálu, do ní vloāil svíèku a pøipíchl nad stolek ke stropu. Ejhle svìtlo. Otta
prohlásil, āe by to chtìlo ještì kafíèko k úplné spokojenosti. Pokýval jsem
uznale hlavou a neā jsem našel hrníèek, voda se vaøila. Benzinový vaøiè zavonìl
jak v nìjaké garáāi. Usedli jsme spokojeni na okraj postele a vychutnávali
sladký mok. Otta se otoèil a se zruèností jemu vlastní povolil ventil vaøièe, aby
sníāil tlak. Vaøiè pomalu vychládal a spokojenì syèel. Svíèka si hoøela, páry
z vaøièe byly venku a v tom okamāiku jsme byli venku i my dva s Ottou.
Naštìstí se dveøe maringotky nedaly úplnì zavøít a tak jsme vyletìli bez
problémù. Já jsem na tom byl dobøe, protoāe jsem sedìl blíā ke dveøím. Ottovi
se také nic nestalo, mìl jen trochu opálené vlasy a místo oboèí pár vydìšených
chloupkù. Nejvíc to odnesla maringotka. Ta uā nebyla bílá. Stìny jsme
spoleènými silami omyli.
Musel jsem ještì na nádraāí pro bednu s nástroji a tím mùj první den
u cirkusu skonèil.

Naši jubilanti
85 let
80 let
75 let
70 let

Jindřich Brejšek
Jaroslav Kot
Josef Lacman
Jan Klát
Václav Foldyna
Alexandr Kudry
Josef Pecha
František Bláha
František Šťastný
Milan Léska

7.3.
14.3
17.3.
9.2.
23.2.
16.2.
6.3.
16.4.
1.1.
22.1.

Václav Hoppe
Miloš Hanyk
Alois Hasman
Mgr.Stanislav Horák
Josef Macháček
Vladislav Císař
Ladislav Budějský
Jan Langer
Stanislav Hranáč

15.4.
10.6.
20.6.
6.5.
9.5..
1.6.
23.6.
24.6.
1.2.

BLAHOPŘEJ EME!
Ze vzpomínek Václava Foldyny.
Motto:
Ze vzpomínek na studijní léta 1950-1953 proāitých ve Vojenské hudební škole
doèasnì, na uvedená tøi léta, pøemístìné z Prahy do zapadlé oblasti východního
Slovenska do prostorù semináøe a církevních objektù- Kapituly ve Spišském
Podhradí.
Spoluāák Josef Bízek
Byl to náš spoluāák ve tøídì baskøídlovek. Uzavíral poøadí co do výkonù
a dosahovaných studijních výsledkù. Jinak „èlen", vādy vtipný, spoleèenský
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a dobrý kamarád. Pocházel odnìkud z jiāních Èech. Také do své smrti slouāil
jako aktivní praporèík u posádkové hudby v Plzni.
Ve tøetím roèníku na jedné z mála vycházek „sbalil" místní koèku. Byla to
obyèejná, celkem milá dívenka, ale mìla jednu malou chybu. Jelikoā
nepøikládala āádný význam svým známostem s vojáky,(mohla jich mít v tom
pøebytku muāstva v mìstysi zvaném Spišské Podhradí podle libosti), nepatøila
ani k tìm povolnìjším, spíše s vojáky jen tak koketovala, stalo se, āe se také
seznámila s èetaøem Keczszem (Keèem), jinak našim velitelem èety.
Bìda Bízkovi. Od chvíle, kdy Keczsze zjistil, āe oba brousí za jednou
„koèkou" mìl Pepík po chlebì. Nejen to, āe dostával nejhorší rajóny, tedy mytí
záchodù a nejdelší a nejšpinavìjší chodby, ale mìl peklo i pokud šlo o denní,
èi namátkové kontroly poøádku na cimøe, soustavné kontroly a péèe o ústroj,
èistoty bot a podobnì. Hold, Keczsze jel po Bízkovi, jako pes po uzeným.
Dennì a trvale. Pøi jedné ze sobotních prohlídek výsledkù „šúrování" rajónù
osobního poøádku ve skøínkách, na polièkách a koneènì pøi kontrole èistoty
pøidìlené osobní zbranì, pušky vzor 24 se odehrála pøíhoda, která po dlouhá
léta zùstala v repertoáru zajímavých epizod z pobytu, po dobu našeho tøíletého
studia ve Vojenské hudební škole ve Sp.Podhradí. V 18.00 hodin jsme
s napìtím èekali pøíchod komise, sloāené z našich pøímých nadøízených
velitelù, která mìla zhodnotit výsledky uklízení. Zaznìl povel "Pozor", nezbytné
hlášení, kaādý se postavil ke své posteli, povytáhl k nahlédnutí vojenský
døevìný kuføík, podal k prohlídce svou zbraò a oznaèil která z polièek naproti
posteli je skuteènì jeho. Èatár Keczsze zvýšenou pozornost vìnoval, jak jinak,
neā Pepíkovi. Dùslednì prohlíāel postel, zda-li nìkde pod slamníkem nezùstal
neutøený prach. Obdobnou pozornost vìnoval kufru i polièce, také prohlídl
„ kozomrdy", jak jsme øíkali našim botám. " Bízek, Bízek, já kukala, āe maet
šetko dobrý poøádek. Polièka rovnány velice správnì, prach na postel āádny,
šetko dobrý. Teraz kukneme aký èistil puška. Ctopercentník(stoprocentnì)
budet èpinavý!" A zaèal flitu obracet ze všech moāných stran, aby nìco našel,
tedy zbytek konzervaèní vazelíny, anebo cokoliv jiného, co by poslouāilo
k buzeraci. Nutno pøedeslat, āe Pepík i za solidární pomoci nás všech flintu
dokonale vyèistil. Èistil ji víc neā pìt hodin. To však, bohuāel nebylo nic
platné. Nejen podle známého rèení "kdo chce psa bít hùl najde", ale i známá
skuteènost, āe āádnou zbraò nelze bez laboratorních pomùcek stoprocentnì
vyèistit, nahrávala zbraò kotrolujícímu èetaøi Kéèemu, aby s pouāitím zápalky,
seøíznuté jako špárátko do zubù, (coā mìl pro tento pøípad cílenì pøipraveno
v pøedstihu) v prasklinì døevìné paāby vydlabal nìco mikroskopického, ale
tmavého a nazval to špínou. "Já vìdìl, āe puška budìt èpinavý", vítìzoslavnì
zajásal a všem okolostojícím ukazoval výsledek svého úsilí jehoā cílem bylo stùj
co stùj najít na Bízkovi nìjakou chybu, pro kterou mu mùāe zarazit, tolik
vytouāenou nedìlní asi šestihodinovou vycházku. Dosáhl svého. Se sadistickým
uspokojením a s vìdomím své síly nad chudákem Pepíkem Bízkem se
zvýšeným akcentem v hlase zahlásil: „ Táák...šetci vydìlí..., puška nebol dobré
èištìný...B í ze k..., B í ze k..., (bez nadsázky se vyāíval v jeho jménì, které do
nekoneèna opakoval a nepøimìøenì k ostatnímu proklamovanému textu
akcentoval), vyhádzka nedìla nebude!!!" Souèasnì zavelel: „Sluāba, píšte, Bízek
vychádzka nepovolený!"
Byli jsme v tomto ohledu nesmírnì omezování. Podmínek pro splnìní
poāadovaných kritérií umoāòujících āákovi naší školy jít volnì, ovšem pouze
v nedìli a svátek, na šestihodinovou vycházku do mìsteèka bylo hned nìkolik.
V první øadì to byly studijní výsledky. Z hry na hudební nástroj
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i z teoretických pøedmìtù udìlovali taxativnì souhlas naši kantoøi a profesoøi.
Pak následovalo osobní hodnocení, to znamená vojenská disciplína, chování,
politická angaāovanost v programech politicko výchovné svìtnice, ale také zde
byl neoddiskutovatelný poāadavek, totiā nemít napøíklad prùser pøi kontrolách
sluāeb a mnoho dalších "malièkostí", no a nakonec to byli naši „cúdruhovia
èatári Hodossi a Keczsze", kteøí mìli poslední rozhodující slovo, po pøedcházející
kontrole èistoty a poøádku, zda ten který z nás pùjde, nebo nepùjde na
nedìlní vycházku.
Pøeskákat všechny tyto pøekáāky nebylo jednoduché. Nebylo nic
neobvyklého, āe nìkteøí kluci se nedostali ven za celé pololetí. Taky se stalo,
jestli se dobøe pamatuji, āe v druhém roèníku se asi dvanácti spoluāákùm
nepodaøilo opustit kasárna celý rok. Nepustili je domù ani na Vánoce.
Zdùvodnìní bylo zcela jednoduché. Nesplnili studijní výsledky, nebyli úspìšní
ani ve vojenském výcviku, respektive nesplnili normy poøádku a disciplíny
podle drillových regulí pouāívaných v naší škole. A nakonec to hlavní „musíme
zajistit ostrahu vojenských objektù pøed tøídním nepøítelem i po období
svátkù". S odstupem èasu je nabíledni, āe zde se snoubily neduhy dvou
spoleèenských
formací.
Potkávaly
se
tu
pøeāitky
pøedcházející
francouzsko-anglické vojenské doktríny s doktrínou sovìtskou, kde voják byl
pouze hmotou āijící v nelidských podmínkách pouze v kasárnách, èi na
bitevním poli. Jiné nároky byly v té dobì skoro nedosaāitelným pøeāitkem.
V pøípadì Pepíka Bízka jsme všichni vìdìli oè kráèí. Zde nebylo jiné
pomoci, neā prchat za zdi kasáren pøes kanalizaci, v noci tajnì a vyslovenì
ilegálnì. Podle mne to nebyly ty nejzdaøilejší metody výchovy. Ve svém dalším
āivotì jsem èasto o všech podrobnostech z tìchto studijních let pøemýšlel. Bylo
to jistì pøedevším tvrdé období výchovného drillu. Vše bylo umocnìno navíc
skuteèností, āe jsme byli zahrabaní v cizím, vìtšinì z nás nevlastním prostøedí
v zaostalém mìsteèku se silnou koncentrací cikánského etnika, s obèany ve
vìtší míøe chovajících se vùèi nám nepøátelsky. Jednou to byla otrávená voda,
jindy zaloāený poāár. Program házení kamenù do oken kasáren byly na denním
poøádku. Škola byla na Slovensku pouze tøi roky. Bohuāel, byl to náš roèník,
který je všechny jako jediný v tomto prostøedí proāil. Navíc nám jako velitelé
èet veleli tito dva, doslova a do písmene, dva zpustlí, primitivní a vulgární
magoøi, kteøí umocòovali svoji charakterovou tupost neznalosti sluāebních
jazykù slovenštiny, èi èeštiny a nahrazovali ji stupidním vyuāíváním vojenské
buzerace vùèi nám. Absolutorium této školy, byla tvrdá āivotní zkušenost pro
nás pro všechny.
Funusy
Øeklo by se , co na funusech lze najít zajímavého. Opravdu vcelku nic co by
stálo za zvláštní pozornost. Pøesto zde chci uvést nìkolik zajímavých záāitkù,
které se udaly pøi tìchto smuteèních obøadech a které stojí za pozornost. Je
však nade vše jasné, āe hlavnì v minulosti se neobešel takøka āádný pohøeb
bez dechovky. To platí obzvlášE o vojenské dechovce, kdyā vezmu v potaz
skuteènost, āe nárok na na pohøeb s vojenskou muzikou má kaādý i vyslouāilý
voják z povolání dodnes. Za tìch 11 let co jsem slouāil u vojenské muziky,
jsem absolvoval tìch pohøbù nìco jistì pøes tisíc v celém Èeskoslovensku.
Nepsal jsem si āádné poznámky, ale pokud si pamatuji, tak nejzápadnìji jsem
hrál funus v Plané u Mariánských Lázní, v Nejdku v Boāím Daru, v Ústí n.L.,
Dìèínì na severu, v Táboøe a na Èeskobudìjovicku na jihu, na Moravì hlavnì
ve Slezsku, ale i v Brnì, Olomouci, Prostìjovì, v Jablunkovì, Ostravì, Opavì,
na Slovensku pak hlavnì v Banské Bystrici a okolí, ale i na Východì,
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v Sebrancích, Èierné nad Tisou, Michalovcích, V Sabinovì, v Prešovì, ve
Smokovcích ve VysokýchTatrách, v Nitøe, Vráblích, Dunajské Støede.. .zkrátka
našlo by se hroznì málo bílých míst kde jsem v bývalém ÈSR pøi pohøbu
nebyl. Pøirozenì jsem v oné bohulibé èinnosti pokraèoval i v civilu, takāe bez
nadsázky mohu zodpovìdnì tvrdit, āe jsem na poslední cestì vyprovodil za 58
let aktivní muzikantské èinnosti víc neā tøi tisíce neboātíkù.
Mezi zajímavosti tohoto āánru jistì patøí taková „malièkost," āe pokud šlo
o vojenské pohøby, tak to byli pøedevším kluci na prahu aktivního āivota,
mladíci kolem 20 let. Takāe to byly funusy smutné, dramatické pøesto, āe jsme
pouze stáli na pokraji pozornosti a zájmù zúèastnìného publika, i tak jsme
mnohé pociEovali jakoby s pøímou úèastí.
Václav Foldyna.
(Pøíštì pokraèování tohoto tématu, ze kterého se skládal bìāný āivot všech
vojenských hudeb,)

Já a Japonsko. - 3.èást
Po válce se v Japonsku hodnì zmìnilo. Pøed válkou bylo Japonsko
císaøství s neomezenou pravomocí císaøe, jehoā Japonci povaāovali za boāího
syna, daného jim shora, aby vládnul. Velkou pravomoc zde mìla vojenská
klika. Japonsko okupovalo jiā od roku 1931 èínskou oblast Manèurii, kam se
dostali zneuāitím sòatku manèurského prince s Japonskou dívkou. Zprvu jej
ustanovili císaøem, ale po roce prohlásili spojené 4 provincie, z nichā jednu
drāeli uā od Rusko-Japonské války (1904-1905) samostatnou japonskou
drāavou „Manèukuo“. Po válce se Japonsko díky okupaèním armádám USA
otevøelo demokracii. Dokonce se v jeden èas váānì diskutovalo o zrušení
japonského komplikovaného písma (kandāi, hiragana, katakana) a zavedení
latinky, k èemuā však nedošlo. Dále se zaèalo psát kromì tradièního psaní
zprava do leva právì naopak, zleva do prava. Tím se také vyøešil problém
operních textù psaných pod pìvecké notace k logickému komplexu hudby
s textem. Pùvodní styl psaní shora dolù se aā dodnes udrāuje, takāe dnes
existují v Japonsku 2 zpùsoby zápisu: shora dolù a zleva doprava. To ovšem
leckdy mùāe vést k nedorozumìní, napøíklad v názvech, èi krátkých nápisech
na obchodech. Pokud je na pø. šest kandāi znakù napsáno vādy tøi a tøi pod
sebou, lze je èíst vodorovnì nebo svisle. Chvíli ètenáøi trvá, neā zjistí omyl,
protoāe v nesprávném smìru ètení nemá nápis smysl. V sedmdesátých letech
byly do Japonska z USA dovezeny rùzné automaty. Z poèátku to byly
automatizované hry, které se dováāely uā zabudované do vrchní desky stoleèkù.
Kupovaly si je japonské kavárny, aby mìly vìtší návštìvu. A vskutku, mládeā
tìmto hrám propadla. Kaādá hra stála 100 jenù a trvala dokud dotyèný nebyl
poraāen. Hrající si ovšem musel koupit alespoò šálek kávy a kdyā byl šikovný,
mohl
u toho stolku vydrāet za 300 jenù tøeba 2 èi 3 hodiny (200 jenù za
šálek kávy a pak základních 100 jenù za uvedení hry do chodu).
V r. 1979 mnì vypršelo i prodlouāené povolení k pobytu. Návrat byl pro
mne z politických dùvodù nutný, pokud jsem se nechtìl stát emigrantem. Moje
āena Kejko souhlasila s tím, āe pojede se mnou. Získala na to konto povolení
ke stálému pobytu v Èeskoslovensku a tìšila se na to. Moje matka se kvùli
nám pøestìhovala k mojí sestøe a švagrovi a uvolnila nám rodinný domek
k trvalému bydlení. Pøed mým návratem do Prahy v záøí 1979 mne akademie
zamìstnala pøes celé léto, aby zkrátka vyuāila mé poslední dny v Japonsku.
Nikdo tenkrát netušil, āe náš pobyt v Praze nebude delší neā rok a pùl.
K opìtnému návratu do Japonska mne vedlo nìkolik dùvodù. Kejko se sice
z poèátku v Praze líbilo a vstoupila v Praze do klubu spoleèenského tance, jenā
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se konal v místnostech Dopravního podniku Prahy. Všichni ji s radostí uvítali
a vše se zdálo v poøádku. Pøíští léto pak mìli èlenové klubu soustøedìní mimo
Prahu a Kejko na nìj odjela. Kdyā se vrátila, postìāovala si mi o uvolnìné
morálce bìhem soustøedìní, āe ji tam nìkteøí èlenové obtìāovali. Pøesto jsem
nic nenamítal pokud dál pokraèovala v návštìvách tohoto klubu. Jednak jí to
velice bavilo a jinak nemìla v Praze moc jiných pøátel. Pøes jednoho èlena se
seznámila s nìjakým jeho kamarádem, který mìl styky se západem a tak mi
jednou pøinesla domù cigarety z marihuany a zaèala je kouøit. Nejprve jsem
nevìdìl, oè jde, jelikoā jsem je vidìl poprvé a tak jsem naprosto nevinnì jednu
zkusil. Zamotala se mi z toho hlava.
Od konce øíjna jsem díky Zdeòku Koāinovi, který se mezitím vrátil do
Prahy na konzervatoø, získal místo na Státní konzervatoøi v Praze jako uèitel
harmonie a dirigent školního orchestru. Tady bylo studium posluchaèù úplnì
jinak vedeno, neā v Tokiu. Musel jsem sám psát prezenci, jeā byla
mimochodem dost špatná. Mìli jsme ovšem naplánovány koncerty a vše
smìøovalo k jejich uskuteènìní v termínu. Posluchaèi nejprve chodili do
zkoušek sporadicky, ale kdyā se pøiblíāil koncert, zaèali chodit pilnìji a všichni
si prohráli své party pøedem, takāe se mi podaøilo bez velkých problémù dát
program na koncert dohromady. V èervnu vyhlásil øeditel Martinik, aby se
pøihlásili zájemci z øad absolventù, kteøí mají zájem o orchestrální doprovod
svého absolventského koncertu. Profesoøi jednotlivých nástrojù pak vybrali
a doporuèili 5 absolventù, z nichā mìl být vybrán jeden jako vítìz soutìāe
o orchestrální doprovod. Komise profesorù pak vyslechla všech 5 a udìlala
poøadí, avšak øeditel si mne zavolal a pøimlouval se vehementnì za všech
5
s tím, āe všech 5 je opravdu na úrovni a āe by to bylo škoda, nechat
hrát jen jednoho z nich. Svolil jsem tedy, āe je doprovodíme s orchestrem
všechny. Jelikoā ale do termínu plánovaného absolventského koncertu zbývalo
jiā jen jeden mìsíc, coā bylo málo, vymínil jsem si ještì 2 mimoøádné zkoušky
navíc. Na programu byla 5. symfonie L. v. Beethovena, Chaussonova Romance
v provedení houslisty Jana Jouzy, Èajkovského houslový koncert v provedení
Marty Líbalové, elezného koncert pro violu v provedení René Váchy
a Arutjuòanùv koncert pro trubku s orchestrem se sólistou Antonínem Pechou.
Na dalším koncertì hráli Jana Macharáèková (klavír), Zuzana Koāinová (housle),
Hana Kuchaøová (violoncello) a Pavel Dranèák (tuba). Na tomto druhém
koncertì byly nìkteré skladby doprovázeny klavírem kvùli nedostatku èasu
nastudování orchestrálního doprovodu. Moje pùsobení na konservatoøi netrvalo
dlouho. Na pøíští sezónu jsem byl angaāován jako dirigent Západoèeského
symfonického orchestru Mariánské láznì. Zde jsem pak bìhem jedné sezóny
mìl pøíleāitost øídit mnoho koncertù a doprovázet mnoho našich i cizích
sólistù. Vystoupil zde se mnou nezapomenutelný Saša Veètomov (violoncello),
Jindøich Duras (varhany), Dagmar Baloghová (klavír), Joāa Lokajíèek (klavír),
Ivan Klánský (klavír), Martin Škampa (violoncello), Jiøí Maršálek (flétna),
Jaromír Havlík (flétna), Lubomír Malý (viola), Jitka Nováková (housle), Daniel
Veis (violoncello), Ludmila Jeāová (hoboj), Miloslav Mesier (fagot), sólista Èeské
filharmonie Miroslav Kejmar (trubka), Anna Bortlová, Marie Veselá, Jiøí
Zahradníèek, Jindøich Jindrák a Dalibor Jedlièka (èlenové N.D. zpìv).
Díky tomuto angaāmá jsem byl nucen skonèit moji èinnost na
konservatoøi a zùstávat vādy pøes týden v Mariánských lázních. Moje āena pak
zùstala v Praze a starala se o našeho syna Alana. Toto odlouèení mìlo za
následek oboustranné odcizení. Jednou jsem se pøesvìdèil āe mi byla nevìrná
s jejím partnerem ve spoleèenském tanci. Nicménì ani já nebyl jiný. Našel
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jsem si mezi èleny orchestru jednu duši, která mne milovala a já se do ní
rovnìā zamiloval. Pøed Kejko jsem to choval v tajnosti zejména kvùli Alanovi,
protoāe rodinu jsem rozbít nechtìl. Po pùlroce se o tom ale dozvìdìla a velmi
se jí to dotklo. Byla psychicky labilní a pokusila se o sebevraādu. V tuto chvíli
jsem vidìl, āe to takhle dál nejde a rozhodl jsem se vrátit se s rodinou zpìt do
Tokia, kde jsem opìt po krátkém telefonátu s øeditelem akademie dostal slib
dalšího angaāmá. Povolení k výjezdu jsem dostal relativnì snadno díky mé
āenì, která si ponechala své japonské obèanství. Vrátili jsme se tedy 25.ledna
1982 zpìt do Tokia.
Pøi mém druhém pøíletu do Japonska jsme pøistáli na Naritì (letištì
vybudované v pøilehlé oblasti „Èiba“ u Tokia v letech 1975-76). Jeho výstavba
byla spojena s mnoha nepokoji a demonstracemi rolníkù, jimā byla pro tuto
výstavbu násilnì odebrána pùda. Trvalo to dlouho, neā se s tím usmíøili a ještì
donedávna poslední z nich zatvrzele lpìl na svém pozemku a nechtìl se ho
vzdát. Díky tomu nemohla být øadu let vybudována tøetí pøistávací dráha
a veškerý provoz se soustøedil na existující dvì. Toto letištì pøedèilo o mnoho
letištì Hanedu. Vše je zde modernizováno, sluāby jsou perfektní. Hned po
pøíletu jsme podali svá zavazadla u servisu ABC, které obstarává sluābu
dopravy zavazadel aā do bytu v zákazníkem stanovený den a hodinu.
O dopravu cestujících do Tokia se starají 2 vlakové linky: Kejsej (soukromá
spoleènost) a Narita Expres (pùvodnì státní podnik, který byl kvùli stálým
stávkám zprivatizován) a autobusová sluāba. Ve škole mne jiā oèekávali. Hned
jsme dojednali plán zkoušek na zájezd školní dechové hudby do USA. Mìl jsem
2 mìsíce volno, jelikoā škola tady zaèíná od 1. dubna. V únoru jsou testy
a zkoušky a v bøeznu promoce a jarní prázdniny. Kontaktoval jsem opìt Šinsej
Kókjógakudan a slíbil jim koncert pro školy který se mìl konat hned za 10 dní
po pøíjezdu. Alana jsme dali pøes den do mateøské školky a Kejko vzala práci
ve støedu Tokia v Jùrakèó v budovì Kócù Kajkan (budova Dopravy). V pøíštích
dnech jsem mìl smùlu, āe jsem se nakazil planými neštovicemi, aè ve svém
mládí jsem byl proti nim oèkován. Celý oblièej mi zrudl a obalil se malými
vøídky. Nevìdìl jsem co èinit. Domníval jsem se, āe to do dne koncertu pøejde.
Èekal jsem v nadìji na zlepšení 3 dny, ale situace se vyvíjela právì naopak.
Vøídkù ještì pøibývalo. Domnívám se, āe Alan musel ty neštovice pøinést ze
školky domù aniā by o tom vìdìl. Byl totiā pøed návratem do Japonska
oèkován proti nìkolika dìtským nemocem a tak byl sám imunní. Dùsledkem
toho jsem musel na poslední chvíli (2 dny pøed koncertem) odøeknout. Jeden
mladý japonský dirigent za mne pohotovì zaskoèil. Od této doby zaèala
ochabovat moje spolupráce s orchestrem Šinsej Kókjógakudan, který si mezi
tím oblíbil japonského dirigenta Sató Kótaró. Já pro pøíštì dostával èím dále
tím ménì pøíleāitostí. Právì v tutéā dobu se v okresu Nerima (Nerima-ku)
zakládal amatérský orchestr, který finanènì podporovala místní radnice
(kujakšo) a tudíā si od nìj moc slibovala. Vyhlásila pro zájemce povinné
pøehrávky, kde kaādý musel nìco zahrát na nástroj na který se hlásil. Sešlo se
dost zájemcù na oblíbené nástroje jako housle, violonèelo, flétna a trumpeta
a ménì, èi jen jeden zájemce na nástroje jako na pøíklad tuba, kontrabas
a fagot. Komise, která tìmto pøehrávkám pøedsedala rozhodla neodmítnout ty,
kteøí byli navíc, ale ponechat si je a pøipravovat je na pozdìjší vstup do právì
ustaveného orchestru „Nerima Kókjógakudan“. Mne pak jmenovali stálým
dirigentem tohoto orchestru. Zkoušelo se jednou týdnì vādy v pátek veèer
a pøed koncertem byly stanoveny 2 nebo 3 mimoøádné zkoušky podle potøeby.
Na programu tohoto orchestru byly skladby svìtového klasického programu
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a jeho obliba byla zpoèátku veliká. Po nìkolika letech se situace zhoršila tím,
āe do orchestru vstoupilo nìkolik èlenù z pøípravného orchestru, který byl
ustanoven z pøebyteèných hráèù pøi jeho zaloāení. Tito hráèi nebyli technicky
na úrovni, èasto bylo nutno se s nimi zvlášE zabývat, coā zdrāovalo práci
ostatních. Tím se situace vyhrotila a jednou, kdyā jsem zkoušel symfonii d moll
Caesara Francka a práce na druhé vìtì nepokraèovala jak jsem pøedpokládal,
uplynul mi èas vymezený na celou symfonii v momentì, kdy jsme dozkoušeli
2.vìtu. Koncertní mistrynì se zvedla a podìkovala mi za zkoušku, ale tubista,
který èekal na 3 vìtu se hroznì rozèílil a zaèal mi spílat ïáblù. Ostatní
èlenové se postavili na mou obranu, ale i tak jsem odešel ze zkoušky jako
zmoklá slepice. Moje spolupráce s Nerima Kokjógakudan trvala 6 let a skonèila
díky rozbrojùm v orchestru.
Do 15.bøezna je v Japonsku povinnost pøiznat veškeré výdìlky za celý rok
a nechat si je zdanit. Cizinci jsou této danì ušetøeni do dvou let pobytu
v Japonsku. Po dvou letech se však musí i oni dostavit na pøíslušný celní
úøad místa bydlištì a pøiznat veškeré své celoroèní pøíjmy k zdanìní. Já jsem
byl tentokrát opìt na 2 roky zproštìn této povinnosti, jelikoā tento mùj druhý
trvalý pobyt v Japonsku byl vyøizován nezávisle na mém prvním pobytu, tedy
do dvou let jsem byl osvobozen od danì z pøíjmù.
Na konci bøezna jsem byl pozván na party absolventù akademie. Konala se
v hotelu Princ ve støedu Tokia. Vādycky jsem se na tuto pøíleāitost tìšil, jelikoā
na tuto promoèní party pøijdou všechny posluchaèky v kimonech “furisode“.
Jsou to velmi pestrá, drahá kimona s dlouhými rukávy, které jsou tradiènì
urèeny svobodným dívkám. Kaādá absolventka se snaāí pøedèit druhé svým
vzezøením a krásou a rovnìā tak dává tím na srozumìnou svùj dík za ètyøleté
studium vedení školy, které tuto slavnost poøádá. Studenti pak vìtšinou
oblékají pro tuto pøíleāitost èerné šaty s èerným motýlkem, v poslední dobì jiā
velmi zøídka kimono. Muāské tradièní kimono je tmavé barvy, v kaādém
pøípadì ménì nápadné. Dívky si ke kimonu obouvají japonské tradièní „zóry“
to je nìco mezi pláāovými sandály a polobotkami, jelikoā drāí na noze jen
tenkým prouākem mìkkého vlákna mezi palcem a druhým prstem nohy. Muāi
pak pokud oblékají kimono mají na nohou tradièní japonské „geta“, jeā mají
døevìnou podráāku a pøi chùzi klapají. Ve škole je pak obouvání a nošení
„geta“ zakázáno.
Zaèátkem dubna jsme zaèali naplno studovat program našeho dechového
orchestru, zde pod oficiálním titulem „Wind Ensemble“, pro naše koncertní
turné do USA. Pøed odjezdem jsme mìli nìkolik „zkušebních“ vystoupení
v Japonsku. Nejprve v krajských mìstech a nakonec v Tokiu. Díky pøedem
uskuteènìného výbìru úèastníkù zájezdu zaloāeném na ohodnocení
a doporuèení profesorù jednotlivých nástrojù a pilné pøípravì na kaādodenních
zkouškách byla úroveò hry skuteènì fascinující. Vzpomínám si, āe na všech
koncertech v Kalifornii a na Havaji obdivovali poøadatelé naši sólistku na
anglický roh Kaoru Imai, øíkaje āe nìco takového, tak krásného ještì neslyšeli.
My jsme však také zaāili kulturní šok na universitì ve Fresnu, kde nám
tamìjší dāezový ansámbl zahrál nìkolik jejich repertoárových skladeb. Jejich
trubková sekce byla vynikající. Hráèi hráli ve vysokých polohách nad normálnì
uznávaným rozsahem a to bezpeènì, bez kazu! Na tomto americkém zájezdì
jsem se seznámil osobnì se slavným americkým skladatelem Alfredem Reedem,
který se k nám pøipojil, jezdil s námi a dirigoval svoje Arménské tance, které
jsme v Tokiu pøipravili pro tento zájezd úmyslnì kvùli nìmu. On pak jezdil
s námi v autobuse a sedìl vedle mne. Bavili jsme se spolu anglicky, ale nìkdy

1 11

i nìmecky zejména kdyā jsme nechtìli, aby nám studenti rozumìli (na
pø.hodnocení jejich hry po koncertì). V Los Angeles, kde jsme mìli jeden den
volno mne pozval do Disneylandu a provázel mne po nìm. Aè byl o 15 let
starší, neváhal se mnou jet i v proslulém, prudkém “roll coaster“. Svìøil se mi
také, āe jeho rodièe, āidovského pùvodu emigrovali z Vídnì do USA pøed
válkou. On sám se však narodil uā v USA, ale doma s rodièi hovoøil nìmecky.
Kvùli pováleèné xenofobii vùèi āidovským pøistìhovalcùm do USA si zmìnil
jméno z Friedenman na Reed. Netušil jsem tenkrát, āe toto pøátelství potrvá aā
do jeho smrti v létì 2005.
Po návratu ze zájezdu do školy mne pøivítal pan Ariga, vedoucí
koncertního oddìlení školy a snaāil se mne pøesvìdèit, abych vstoupil do
odborù, která byla bìhem našeho zájezdu v USA ve škole ustavena. Toto
odborové hnutí mìlo za úkol bojovat za zlepšení podmínek profesorù
a zamìstnancù školy. Tím ovšem bylo ostøe zamìøeno proti vedení školy
s poāadavkem zvýšení platù profesorù, propuštìní mnoha profesorù,
angaāovaných na pùl úvazku a angaāování místo toho odpovídající poèet
øádných profesorù. Na tomto místì musím podat vysvìtlení, āe pro školu byli
tito mimoøádní profesoøi finanènì výhodnìjší, jelikoā byli honorováni jen za
oduèené hodiny, bez nároku na placenou dovolenou a školní prázdniny. Také
jim škola neplatila zdravotní pojištìní a kdyā onemocnìli, tak si škola najala
nìkoho jiného. Dùvodem k mému odmítnutí vstupu do tohoto hnutí byl jeden
poāadavek, jenā se mne týkal osobnì jakoā i ostatních zahranièních profesorù:
vyrovnat platy všech profesorù sníāením platù zahranièních profesorù! K tomu
nesmìlo dojít, jelikoā my všichni - já, prof. Horák, prof. Koāina, prof. Hubièka
- zkrátka všichni èeští profesoøi jsme byli zavázáni Pragokoncertu povinnými
ètvrtletními platbami za zprostøedkování zahranièního angaāmá a tyto dávky
nebyly zrovna malé (40% z pøíjmu). Je ale pravda, āe èást z toho Pragokoncert
ukládal umìlcùm na jejich penzijní zaopatøení.
V poslední dobì opustili naše øady :
Jiøí Klouda *4.4.1928 +12.8.2014 VHŠ 1946-47 klarinet
Vít Janoš *11.9.1946 +20.9.2014 VHŠ 1962-66 baryton viola
v letech 1972-1987 uèitel školy na violu a teor.pøedmìty
Vladislav Koøínek *28.5.1944 +24.11.2014 VHŠ 1958-61 klarinet-housle
Karel Vozáb *31.10.1940 +1.1.2015 VHŠ 1955-58 lesní roh-akordeon

»EST JEJICH PAM¡TCE !
Zpráva ekonoma KAVK
Na VÈS jsem pøeèetl stav naší pokladny k
30.9.2014 s
tím, āe
v následujícím Zpravodaji zveøejním uzávìrku ke konci roku. Oproti pøeètené
zprávì se samozøejmì výraznì zmìnila poloāka vydání, protoāe jsme kaādému
pøítomnému vèetnì hostù poskytli stravenku v cenì 50Kè.

HLAVNÍ KNIHA za období 01.2014/12.2014
Firma: Klub absolventù VHŠ-VK
Zpracovatel: Ing. Jiøí Jirsa
------------------------------------------------------------------------------pøíjem
výdaj
rozdíl zùstatek
-====================================================
Úèet 101 pøíspìvky
: 28 898.39

1 12

Úèet 102 úrok
:
86.71
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Celkem pøíjmy
: 28 985.10
28 985.10
================================================
Úèet 204 pohøební výdaje
:
46.00
Úèet 206 cestovné,taxi,doprava
:
756.00
Úèet 207 poštovné,telefon
:
544.00
Úèet 208 provozní reāie
:
4 311.00
Úèet 210 internet webhos. a doména
514.00
Úèet 213 daò z úrokù
:
16.43
Úèet 214 VÈS obèerstvení
:
8 788.00
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Celkem výdaje
:
14 975.43 14 975.43
Všechny poloāky celkem
: 28 985.10 14 975.43 14 009.67
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- Poèáteèní stav pokladny 1
:
7 135.00 - Poèáteèní stav banky 1 FIO K :
105 484.00 - Poèáteèní stav banky 2 FIO B :
2 204.54 ¦
¦ Stav pokladny 1
:
16 300.00 14 445.00 1 855.00 8 990.00
¦ Stav banky 1 FIO K :
12 685.10
16.43 12 668.67 118 152.67
¦
¦ Stav banky 2 FIO B :
0.00
514.00
-514.00 1 690.54
¦
¦ Prùbìāné poloāky
:
0
0
0.00
¦
¦¦
Hospodáøský výsledek :
28 985.10 14 975.43 14 009.67
¦Vzhledem k
tomu, āe mnozí zaplatili za své nepøítomné kamarády, na
èlenských pøíspìvcích se vybralo 15 300 za rok 2015 a 300 ještì za rok 2014.
To tedy znamená. āe zaplatilo 153 èlenù a
z
celkového poètu 333
evidovaných èlenù má zaplatit ještì 180 èlenù. Všem tìmto posíláme spolu se
Zpravodajem i sloāenku. Upozoròuji, āe podle usnesení rady klubu jiā sloāenku
nedostanou ti, kteøí nedali o sobì vìdìt tøi roky po sobì. Ty naopak
vyøazujeme. Podle tohoto rozhodnutí letos není k vyøazení nikdo, ale je uā
nìkolik èlenù, kterým to hrozí pøíští rok.
Letos jsme na pøání nìkterých èlenù obnovili sledování docházky
jmenovitì. Pøiznám se, āe jsme to udìlali v roce, který nám dal výsledek, jaký
nepotìšil. Zdá se, āe kaādým rokem pøijíādí asi tak o 40 èlenù mìnì.
V roce 2012 se nás sešlo kolem 200 (podle poètu āidlí), v r. 2013 asi
150 a v r. 2014, kdy máme pøesný údaj, pøišlo 123 èlenù. Je to tedy nejniāší
poèet èlenù za posledních asi 10 let. Nechce se mi vìøit, āe dùvodem jsou
finanèní potíāe. Pravdìpodobnìjší se mi zdá, āe naše èlenská základna stárne.
Zatímco úbytek èlenù nepøekraèuje nìjakou dramatickou hranicí, zdraví se asi
pøeci jen zhoršuje. Nezbývá, neā si pøát, aby nám ještì nìjaký ten rok vydrāelo.
To pøeji zejména vám všem u pøíleāitosti zaèátku toho letošního roku 2015.
Ekonom
Ing.Jiøí Jirsa
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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
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)
Zápis revizní komise.
Dne 11.10.2014 se sešli èlenové novì zvolené Revizní komise KAVK a VHŠ
ve sloāení Ing.Pavel Olík, Miloš Lovas, Zdenìk Petøík. Na programu této komise
byl pouze jeden bod. Volba pøedsedy Revizní komise. Èlenové jednomyslnì
zvolili do této funkce : Ing.Pavla Olíka. V Praze 11.øíjna 2014.
Na tomto místì jsme pravidelnì dávali na vìdomost koncerty ÚHÈSA
v Knihovnì Hl.mìsta Prahy. Letos není zatím jisté zda koncerty budou
z dùvodu nejasnosti uāití finanèního rozpoètu , který na to uvolòovalo MNO.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB PRAHA 2015
Ve dnech 13. – 14. února 2015 se v Praze uskuteèní 17. roèník
„Mezinárodního festivalu dechových hudeb Praha“. Poøadatelem festivalu je
or-fea spol. s r.o. festivalová a organizaèní kanceláø za odborné spolupráce
NIPOS - Artama Praha. Festivalu byla udìlena záštita hlavního mìsta Prahy
a CISM, mezinárodní organizace pro dechovou hudbu. Festival se koná za
finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR a hlavního mìsta Prahy. Festival
se bude konat v hotelu Pyramida, Bìlohorská 24, Praha 6.
Soutìā je vypsána pro orchestry harmonie a brass bandy v následujících
kategoriích: støední tøída, vyšší tøída a nejvyšší tøída. Pro kaādou kategorii je
urèena povinná skladba, kterou orchestr musí zaøadit do svého soutìāního
programu.
Povinné skladby harmonie:
støední tøída: Evāen Zámeèník – Junácká suita
vyšší tøída: Zdenìk Jonák – Komorní symfonie - èást 3 Rondo
nejvyšší tøída: Philip Sparke - Orient Express
Povinné skladby brass bandy:
støední tøída: Jacob de Haan – Diogenes
vyšší tøída: Peter Graham – Renaissance
nejvyšší tøída: Edward Gregson - Dances and Arias
Veškeré informace o festivalu: or-fea spol. s r.o., festivalová a organizaèní
kanceláø, cestovní agentura, Tìšnov 9, 110 00 Praha 1, Tel.: 224 813 580,
e-mail: incoming@orfea.cz
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FESTIVALY A PØEHLÍDKY V ROCE 2015
13. - 14.2. Mezinárodní festival dechových hudeb Praha
14.2. 79. Pošumavský vìneèek – Praha Národní dùm na Vinohradech
13. – 14.3. Ples muzikantù – Hodonín
20.3. XIII. Valašské setkání – Fryšták
27.3. Koncert ke 113. výroèí narození Jaromíra Vejvody – Zbraslav
12.4. Setkání Dechových hudeb – Zbraslav u Brna
26.4. 2. roèník festivalu DO Rydvalùv Roāmitál– Roāmitál p Tøemšínem
10.5. 3. roèník festivalu Dechovka v údolí- Mariánské Údolí u Olomouce
16.5. 5. roèník pøehlídky DH Petrov – Plāe
17.5. Festival dechových hudeb - Golèùv Jeníkov
17.5. XXVII. Festival DO a pohybových skupin - Roāmitál pod Tøemšínem
23.5. 11. roèník festivalu dechových hudeb - Polanského Pøelouè
30.5. 22. Hudební slavnosti - Vaèkáøùv Zbiroh
30.5. VI. roèník Setkání dechových orchestrù - Kalištì u Humpolce
31.5. 11. Vtelenská dechparáda Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi – zámek
Stránov
5.- 6.6. Mezinárodní soutìā velkých dechových orchestrù Ostrava 2015
6. - 7.6.
42. roèník Švihovské hudební léto – Švihov
7.6. 12. Knìāeveská dechparáda - Knìāeves u Rakovníka
12. - 13.6. 52. Kmochùv Kolín
19. - 21.6. MHF - Èeská Kamenice, Dìèín, Bad Schandau, Pirna
20.6. 13. Svátek dechovky - Blovice
21.6. Vackovo Vysoké Veselí
27. - 28.6. 19. Hraj kapelo, hraj – Praha Køiāíkova fontána
27.6. Keltské slavnosti s poutí – Dobšice u Nymburka

NABÍDKA SLUEB VLRZ VOJENSKÝM DÙCHODCÙM
VLRZ si Vás dovoluje informovat o sluābách které i v roce 2015 bude
zajišEovat oprávnìným osobám z øad vojenských dùchodcù. Jedná se o léèebné
pobyty, domácí rekreace v tuzemských zaøízeních VLRZ a zahranièní rekreace
na Slovensku.
Dále Vám VLRZ nabízí moānost vyuāívat naše akèní – zvýhodnìné nabídky
jednak Vámi, ale i dalšími osobami (Vaší rodinou, známými apod.). Pokud
budete mít zájem o tuto sluābu a napíšete prosím tento svùj poāadavek na
adresu dcrz@vlrz.cz, budeme Vám tyto nabídky zasílat na Vaši e-mailovou
adresu.
Popisy zaøízení VLRZ vèetnì fotogalerií naleznete na www.volareza.cz
1.
Nabídka léèebných pobytù v lázeòských zaøízeních VLRZ
VLRZ nabízí vojenským dùchodcùm a jejich rodinným pøíslušníkùm
moānost léèebného pobytu za zvýhodnìné ceny ve vojenských lázeòských
léèebnách. Nabízíme jednak klasické léèebné pobyty (minimální délka pobytu
6 nocí), jejichā poskytovaná péèe odpovídá komplexní nebo pøíspìvkové
lázeòské léèebnì rehabilitaèní péèi a nebo rùzné typy krátkodobých lázeòských
pobytù v délce 3 – 7 dní.
Rezervace termínu se provádìjí pøímo na øeditelství VLRZ, kde jsou
k dispozici i ádosti-objednávky lázeòské léèebnì rehabilitaèní péèe. VLRZ si
po obdrāení āádosti jiā zajistí její potvrzení ze strany MO – Odboru pro váleèné
veterány.
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LÉÈEBNÉ POBYTY:
Léèebné pobyty jsou poskytovány ve VLL Karlovy Vary, Františkovy Láznì,
Teplice a Jeseník v minimální délce pobytu 7 dní (6 nocí).
Ceny pro pobyty vojenských dùchodcù zùstávají i v roce 2015 ve
stejné výši jako v roce 2014. Naopak v mimosezónì u VLL Karlovy Vary
cenu pro Vás sniāujeme. Upozoròujeme zejména na velmi atraktivní cenu
lázeòské péèe v mimosezónì, kdy napø. 14-denní pobyt (13 nocí) s plnou penzí
a léèením ve VLL Karlovy Vary, Františkovy Láznì nebo Teplice je pro vojenské
dùchodce nabízen pouze za 9 750 Kè, týdenní pobyt (6 nocí) za 4 500 Kè.
Cena pobytu pro doprovázející osobu je stejná jako pro oprávnìnou osobu –
vojenského dùchodce.
Cena léèebného pobytu dle níāe uvedené tabulky:
Vojenská lázeňská léčebna

Cena za osobu a noc pobytu (v Kč)
Hlavní sezóna
1. 5. – 30. 9. 2015

Vedlejší sezóna
1. 3.- 30. 4., 1. 10. 14. 11. 2015

Mimosezóna
12. 1. – 28. 2.,
15. 11. - 19. 12. 2015

Karlovy Vary – Sadový Pramen a Chopin

1 150

900

750

Františkovy Lázně

1 150

900

750

Teplice

1 150

900

750

Jeseník - Albatros

1 050

900

800

940

750

Jeseník - Silesie

Cena lázeòské péèe zahrnuje: ubytování v pokojích s pøíslušenstvím
(mimo LD Silesie), stravování formou plné penze, léèení v rozsahu stanoveném
lékaøem VLL na základì vstupní prohlídky a diagnózy ošetøujícího lékaøe (cca 3
procedury dennì, v nedìli se procedury neposkytují - jsou nahrazeny
v prùbìhu pobytu) a navíc ve VLL Teplice a VLL Jeseník bezplatné
vyuāití odstavné plochy VLL pro parkování vašeho motorového vozidla.
Dále Vám nabízíme i moānost krátkodobých lázeòských pobytù pro
seniory ve VLL Karlovy Vary, VLL Františkovy Láznì a VLL Teplice. V
cenách tìchto pobytù je pro vojenské dùchodce promítnuta 20% sleva
oproti komerèním cenám.
Lázeòské péèe se za zvýhodnìných cenových podmínek mohou
zúèastnit i dùchodci – bývalí obèanští zamìstnanci.
Lázeòská zaøízení VLRZ
Vojenská lázeòská léèebna Františkovy Láznì – lázeòský dùm Kijev
Léèení: léèba srdce a krevního obìhu, onemocnìní pohybového ústrojí,
specifické gynekologické onemocnìní, stavy po onkologických onemocnìních,
neurologická onemocnìní, onemocnìní zaāívacího ústrojí, diabetes
Vojenská lázeòská léèebna Karlovy Vary – lázeòský dùm Sadový
Pramen a Chopin
Léèení: onemocnìní zaāívacího ústrojí, diabetes a jeho následky, vøedové
choroby āaludku a dvanácterníku, stavy po onkologických onemocnìních,
poruchy lipidového metabolismu, onemocnìní āluèníku, āluèových cest a jater,
onemocnìní slinivky bøišní
Vojenská lázeòská léèebna Teplice – lázeòský dùm Judita
Léèení: onemocnìní pohybového ústrojí, nemoci nervového systému
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a periferních cév
Vojenská lázeòská léèebna Jeseník – lázeòský dùm Albatros a Silesie
Léèení: stavy po opakovaném zánìtu plic, recidivující zánìty dolních cest
dýchacích, poškození laryngu a hlasivek, stavy po operacích dýchacích cest,
astma, následky toxických úèinkù plynù na dýchací cesty, diabetes
2.
Nabídka sluāeb v oblasti domácí rekreace v hotelových
zaøízeních VLRZ
VLRZ nabízí vojenským dùchodcùm a jejich rodinným pøíslušníkùm
moānost rekreace za zvýhodnìné ceny v tuzemských zaøízeních VLRZ. Tyto
domácí rekreace jsou sice prioritnì urèeny pro vojáky z povolání, obèanské
zamìstnance rezortu MO a jejich rodiny, ale v rámci doprodeje a vyuāití
volných kapacit mohou být poukazy pøidìleny i bývalým vojákùm – poāivatelùm
dávek dùchodového pojištìní, jeā vyplácí MO. Ti jsou spoleènì se svými
manāelkami èi pøi splnìní urèitých podmínek i druākami oprávnìnými osobami
pro úèast na tomto typu rekreace.
Domácí rekreace je poskytována v hotelových zaøízeních VLRZ a VLL
Jeseník (mimo hotel DAP v Praze a VLL Teplice, Karlovy Vary a Františkovy
Láznì). Termíny a volné poukazy naleznete na www.volareza.cz u jednotlivých
rekreaèních zaøízení v èásti „Pobyty pro MO“. ádost o pøidìlení poukazu
podává vojenský dùchodce prostøednictvím Ministerstva obrany – Odboru pro
váleèné veterány (āádost musí být potvrzena MO).
Na uvedených webových stránkách jsou rovnìā uvedeny bliāší
informace o podmínkách pobytu a je zde také k dispozici tiskopis
āádosti o pøidìlení poukazu.
3.
Nabídka sluāeb v oblasti zahranièní rekreace na Slovensku
Rovnìā tak se mùāete zúèastnit námi poøádaných zahranièních rekreací na
Slovensku. Jednak je zajišEujeme v zaøízeních spoleènosti Horezza, kde se jedná
o známé a našimi klienty hojnì vyuāívané bývalé vojenské zotavovny
v Tatranských Zrubech, na Zemplínské Šíravì a na Smrekovici a bývalý
vojenský lázeòský ústav v PiešEanech. Dále spolupracujeme s Wellness
penzionem Strachan, který se nachází v atraktivním prostøedí Belianských
Tater.
Kontakty zabezpeèení péèe o vojenské dùchodce
Lázeòská péèe: tel. +420 973 201 626, e-mail: dcr@vlrz.cz
Domácí rekreace: tel. +420 973 201 633, e-mail: dr@vlrz.cz
Pobyty Slovensko: tel. +420 973 201 623, email: clims@vlrz.cz
www.volareza.cz
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