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INFORMAÈNÍ

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

»ÕSLO 113
2/2015

Váāení èlenové klubu, dámy a pánové, pøátelé,
dovolte mi, abych Vás všechny jménem rady klubu co nejsrdeènìji
pozdravil a popøál do dalšího āivota hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti.
Pøichází k Vám Zpravodaj s poøadovým èíslem 113. V nìm se ve vzpomínkách
našich èlenù dostanete zase do èasù, které jsme trávili studiem ve VHŠ a pak
dále u vojenských hudeb, èi v civilním muzikantském āivotì. Jistì v nich
najdete kaādý kus svého vlastního já a znovu se vrátíte do èasù jiā nenávratnì
minulých. Nemusím Vám pøipomínat, āe budeme velmi rádi, kdyā i vy nám
pošlete své vzpomínky k uveøejnìní v dalších Zpravodajích.
Je tu koneènì jaro, ale my jiā musím myslet na podzim, kdy se bude
konat naše tradièní setkání. Do té doby vydá rada klubu ještì jeden Zpravodaj
s úplnými informacemi o místì a èase setkání. Kdyā bude vše probíhat tak jak
má, tak se uvidíme v sobotu 11.10.2015 v Praze Dejvicích.
Pøedseda rady klubu VHŠ a VK Miroslav Prùāek st.
****************************************************************************
Mezinárodní festival dechových hudeb Praha 2015
13. - 14. února 2015, Kongresový sál hotelu Pyramida
Festivalu se zúèastnilo sedm velkých dechových orchestrù-3
zahranièní (Itálie, Izrael, Nìmecko) a 4 z Èeské republiky (Harmonie
1872 Kolín, DOM Nìmèice n. Hanou, DO ZUŠ J. N. Filcíka Chrast, DO
ZUŠ Pøelouè). Soutìā byla vypsána pro kategorie støední, vyšší a
nejvyšší tøída. Tøi orchestry soutìāily ve støední tøídì a ètyøi ve vyšší
tøídì. Do nejvyšší tøídy se nepøihlásil āádný orchestr. Výkony
orchestrù hodnotila odborná porota ve sloāení: Václav Blahunek (ÈR),
Jaroslav Šíp (ÈR) a Theo Wolters (NL), tajemníkem poroty byl Tomáš
Stavìl (ÈR). Na závìr soutìāního klání probìhl semináø dirigentù se
èleny poroty. Poté následoval závìreèný ceremoniál festivalu - koncert
Brass bandu ÚH Armády ÈR a vyhlášení výsledkù soutìāe.
Letošní 17. roèník Mezinárodního festivalu dechových hudeb, který se
konal premiérovì v pøíjemném prostøedí hotelu Pyramida, byl preciznì
zorganizován agenturou ORFEA pod patronátem Hlavního mìsta Prahy
a Ministerstva kultury. Zúèastnilo se jej sedm orchestrù: ètyøi domácí a tøi
zahranièní, a to z Itálie, Izraele a SRN. Po dùstojném pøijetí radním pro
kulturu v Broāíkovì síni Staromìstské radnice se v pátek veèer konal
zahajovací koncert, na kterém se pøedstavil izraelský Beer – Sheeva Municipal
Concert Band s dirigentem Micha Davidem a následnì italský Orchestra Fiati
„Giovanni XXIII“ Pianezza, jeā øídil Antonio Zizzamia. Oba orchestry vsadily na
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populární formy a folklorní āánry. V duchu virtuózních výkonù se nesl sobotní
závìreèný koncert profesionálního hosta festivalu Brass Bandu Ústøední hudby
Armády ÈR pod taktovkou jejího hlavního dirigenta a velitele pplk. Jaroslava
Šípa a hostujícího dirigenta kpt. Paul Colina Smithta z Velké Británie.
Vlastní sobotní soutìāní klání se dìlilo na dvì kategorie – vyšší a støední.
Nejvyšší tøída letos nebyla obsazena. Jako povinná skladba zaznìla tøetí vìta
Rondo z Komorní symfonie Zdeòka Jonáka ve vyšší tøídì a první vìta
z Junácké suity Evāena Zámeèníka ve støední tøídì. Pøekvapením pro porotu
a pro mnohé posluchaèe byla vyšší kvalita výkonù orchestrù v oèekávané horší
støední tøídì oproti tøídì vyšší. Tedy naopak nikoho nepøekvapilo, āe se
laureátem a celkovým vítìzem soutìāe stal orchestr s nejniāším vìkovým
prùmìrem patnáct let - Dechový orchestr ZUŠ Pøelouè s dirigentem Michalem
Chmelaøem. Na zlaté pásmo pak dosáhl jiā pouze nìmecký Sinfonisches
blasorchester der Angelaschule Osnabrück a dirigent Ekkehard Sauer, viz
výsledková listina, a to i pøi hodnocení poroty podle starého soutìāního øádu,
kdy oceòovala interpretaèní výkony orchestrù vyšším poètem bodù, neā stanoví
novì schválená pravidla soutìāí. Porota se za tento svùj omyl orchestrùm
omluvila, pøièemā si je jista, āe celkové poøadí i umístìní orchestrù do pásem
by zùstalo zcela identické, i kdyby porota hodnotila dle nového soutìāního
øádu.
Celkový akustický dojem Kongresového sálu hotelu Pyramida nadmíru
vyhovuje zvuku koncertního dechového orchestru, do znaèné míry umíròuje
velký zvuk āesPù, døevìné nástroje zní plasticky a skupina bicích nástrojù je
velice dobøe èitelná. Okruh interpretaèních problému, který byl pøedmìtem
semináøe dirigentù se èleny poroty následnì po soutìāi, se týkal jednak
rytmické preciznosti detailù jako napø. rozdílù ve èlenìní triolové a teèkované
struktury, jednak zvukových - dynamických i barevných - kontrastù, a jednak
se hovoøilo o stavbì melodické linie. Èlen poroty Theo Wolters, profesor na
konzervatoøi v Amsterdamu a v Maastrichtu, byl ve své hudební praxi
orchestrálního hráèe na trubku vādy inspirován technikou hry smyècových
nástrojù, konkrétnì technikou smykù, pøirozenou stavbou fráze „od āabky vs.
od špièky“ a smìøování melodie. Doporuèoval by všem dirigentùm dechových
orchestrù totéā, tj. vystavìt melodii tak, jak by ji pøirozenì zahrály housle.
Dr. Václav Blahunek, pøedseda poroty,

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB PRAHA 2015
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
HARMONIE - STØEDNÍ TØÍDA
støíbrné pásmo
Dechový orchestr ZUŠ J. N. Filcíka Chrast
83
zlaté pásmo/
Sinfonisches Blasorchester der Angelaschule Osnabrück – Nìmecko
90,6
Dechový orchestr ZUŠ Pøelouè - vítìz kategorie
93
zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby støední tøídy
HARMONIE - VYŠŠÍ TØÍDA
bronzové pásmo
Harmonie 1872 Kolín
79,6
støíbrné pásmo
Beer – Sheva Municipal Concert Band – Izrael
84,3
zvláštní cena poroty za vynikající sólový výkon - Dr. Gabriel Mishor –
klarinet
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Dechový orchestr mladých Nìmèice nad Hanou
88
Zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby vyšší tøídy
Orchestra Fiati „Giovanni XXIII“ Pianezza – Itálie vítìz kategorie
88,3
zvláštní cena poroty za dirigentský výkon
LAUREÁT FESTIVALU 2015
Dechový orchestr ZUŠ Pøelouè
****************************************************************************
28.bøezna 2015 byl cenou THALIE ocenìn za pìvecký výkon v roce
2014 Aleš Briscein, bývalý student Voj.konzervatoøe a pøíslušnik PH Praha,
nyní operní umìlec. Blahopøejeme k tomuto ocenìní.

5.kvìtna 2015 se za pøítomnosti presidenta ÈR, ministra obrany AÈR
a dalších významných hostí uskuteènil koncert ke Dni vítìzství ve velkém
sále Kongresového centra. Koncert velmi povedený vøele pøijatý posluchaèi
v sále øídili pplk.Jaroslav Šíp a mjr.Patrik Spinek.
****************************************************************************
Jiøí Vondrovic
V PALIÈKÁCH JE MÙJ UM … A BUM !
Praha, prosinec 1991
Další pokraèování.
RÁNA JSOU NÌKDY ZLÁ
To první ráno bylo opravdu nezvyklé. Cítil jsem takový divný
tlak na oèích. Pokusil jsem se pootevøít víèka, ale nešlo to.
Promnul jsem si rukou oèi a koneènì jsem vidìl – po celém
tìle krásnì bílý sníh a dveøe dokoøán. Otovi koukal modrý
palec u nohy. Zaèal jsem s ním tøást, aā se koneènì probral.
Bylo štìstí, āe nosil na noc kulicha. Naše nevýhoda byla v tom,
āe maringotka nemìla kamna. Dveøe jsme nakonec pøivázali drátem.
To dopoledne jsme absolvovali lékaøskou prohlídku a odpoledne byla
generální zkouška na první vystoupení. Kapelník, zvaný Dobra nebo Pigi,
nervóznì pøehazoval noty, aby bylo vše v nejlepším poøádku. Po zkoušce jsme
zabalili nástroje a pódium, coā byla také naše povinnost. Všechno se naloāilo
na vlak a jelo se na první štaci.
Vlak s cirkusem jezdil obyèejnì v noci, to byly koleje volné. Pøíjezdem
cirkusu kaādé mìsteèko oāívalo zvláštním ruchem. Nejvìtší podívaná to byla
samozøejmì pro dìti. Kdyā vlak zašíboval na rampu, byl pøistaven traktor, který
maringotku odvezl na plac. To byli hudebníci pøeváānì uā ve mìstì. Za pùl
hodiny se uā dalo nìco dìlat – jedna pùlka kapely stavìla pódium a druhá
pøipravovala lóāe se āidlemi. Závìr naší mimo hudební èinnosti tvoøily piliny.
Nebyla to namáhavá práce, ale nepøíjemná, piliny jsme pak mìli všude. Ještì
postavit orchestr a pøedstavení mohlo zaèít.
Carl Althoff – tak znìl název cirkusu, ve kterém jsme nakonec strávili
nìkolik let. Zaèátek kaādého programu tvoøil pùlhodinový koncert cirkusového
orchestru. poté se program rozbìhl podle nacvièeného scénáøe. Tak to
probíhalo kaādý den dvakrát. Hrát se muselo dobøe, jinak by nás direktor
poslal domù. Èeská muzika mìla u Althoffa i ve svìtì dobré jméno jiā od dob,
kdy v Nìmecku pùsobil cirkus Humberto.
Ten první rok se toho událo dost. Všechno nebylo k zasmání, ale ty veselé
pøíbìhy vám budu vyprávìt.
SVETR
Bylo krásné letní odpoledne. Program zaèal jako vādy s pøesností tak
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vlastní nìmeckému národu. Lidí bylo plno. Skoro vādy na odpolední program
bylo více lidí, protoāe chodily dìti s rodièi. Konferenciér ohlásil Afrikány, coā
byli dva afriètí sloni, jeden malý a druhý velký. Malý vbìhl do manéāe za
potlesku divákù. Vìtší se zastavil hned u vstupní brány. Zalíbil se mu totiā
zelený svetr, který mìla jedna z divaèek pøes zábradlí druhého parketu hned
na kraji. Slon se otoèil èelem ke svetru a zadní nohou se postavil na pódium,
kde sedìla naše kapela. Váha sloní nohy byla vìtší, neā stabilita pódia. To se
nahnulo na jednu stranu a kapela, neèekající tuto sloní kreaci, se zaèala
hroutit. Za chvíli bylo zase vše v poøádku a slon si to šinul dál za svým
kolegou, ovšem se svetrem v hubì. Ten pomalu mizel v jeho útrobách.
Majitelka svetru byla tak pøekvapená, āe nestaèila ani protestovat. Sloni odvedli
své vystoupení a spokojenì odešli z manéāe, aby udìlali místo dalším.
Pokraèování bylo aā druhý den odpoledne. To uā jsme s oèekáváním vyhlíāeli
své miláèky. Pøišli a zaèali provádìt svoje èíslo, které se skládalo kromì jiného
i z pøechodu pøes kladinu. Orchestr vyhrával jako vādy. Najednou se vìtší slon
zastavil, zvedl oháòku a zaèal vymìšovat. Svým trusem se zaèal pravidelnì
strefovat do kladiny, aā se tu náhle objevil rukáv ze zeleného svetru! Kapela
zpozornìla a zpozornìl i domptér, syn pana øeditele. Rychle dal pokyn zøízenci,
který okamāitì vystartoval. V ruce mìl malé hrábì a šajskastli (èesky
hovnobednu), jak se øíkalo náøadí, které pøipomínalo vìtší lopatku. Øíkali jsme
mu Opa, èesky dìdek. Tento muā ošuntìlého zevnìjšku, milý, hubený, který
utekl z NDR a který tu byl se svou prací pokojen, se jal plnit svojí úlohu.
Pohraboval padající trus do lopatky. Kdyā byla kastle plná, odbìhl, ale rychle
se vrátil, aby pokraèoval ve své pracovní náplni. Náhle si všiml rukávu, který
doposud visel ze slona. „Uā je to tady!“ Zašumìlo v kapele. Opa uchopil rukáv
a zaèal tahat, co mu síly staèily. Po delším pøetahování se mu opravdu
podaøilo svetr vytrhnout pøímo s elegancí rutinéra. Ale pozor! Ve svetru byl
zamotán ještì provaz, který slon seāral zøejmì se senem. Potíāe byly nasnadì.
Zøízenec tahal, tahal, vytáhnout nemohl. Po dalším pøetahování slon zvedl ocas,
povolil øitní otvor a provaz uvolnil. Opa to neèekal a upadl. Ještì chvíli pak na
nìj dopadaly bochníèky trusu. Diváci se smáli a potleskem fandili jak Opovi,
tak slonovi. Giovani Althoff z toho ale moc velkou radost nemìl. Aby vyjádøil
svou nelibost nad výkonem, poèastoval Opu svým bièíkem po zádech.
Po této scénce program pokraèoval bez dalších problémù dál.

PRŠELO, JEN SE LILO
O nìkolik týdnù pozdìji se stala další pøíhoda. Událo se to v Oldenburgu
na severu Nìmecka. Krásné poèasí, slunce pálilo jak na Kanárských ostrovech.
Takového dne jsme vyuāívali k tomu, abychom si mohli vyprat prádlo a hlavnì
košile, které v cirkuse trpìly nejvíce. Vypùjèili jsme si kádì od slonù, protoāe
byly velké a vše se do nich vešlo. Vypráno bylo cobydup. Ještì povìsit
a hotovo. Povinnost nám kázala jako vādy navozit piliny a postavit lóāe. Pak
jsme si honem uvaøili nìco malého k jídlu a uā tu byl nástup. Odehráli jsme
svùj pùlhodinový koncert. Bìhem naší produkce se zaèal zvedat vítr. Sloupy,
drāící šapitó, se zaèaly nadzvedávat, jakoby chtìly tancovat. To byl signál, āe se
se nìco āene. Veškerý cirkusový personál zaèal pøevazovat sloupy a posouvat je
tak, aby stály co nejvíce kolmo. Tímto úkonem vyšponovali celtu tak, aby se
nemohla volnì nadnášet.
V šapitó bylo horko k nesnesení. Motýlek, utaāený u krku nebyl zrovna
nejpøíjemnìjší, ale nedalo se nic dìlat. První kapky, které zaèaly dopadat na
celtu, byly neklamným znamením, āe naše prádlo, povìšené venku, bude mít
s usycháním problém. Rychle jsem se rozhodl. V momentì, kdy zaèala hrát
polská kapela, jsem vyrazil ke své maringotce. Prádlo uā létalo vzduchem.
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Dobìhl jsem jen tak tak. Posbíral jsem rychle prádlo, abych stihl naše hudební
vystoupení. V okamāiku, kdy jsem se chystal prádlo zanést do maringotky,
zahlédl mì starý øíïa Althoff. Zaèal na mì strašnì øvát, abych šel okamāitì
zpátky. „Zurück, Zurück!“ mi znìlo v hlavì ještì tehdy, kdyā uā jsem sedìl za
svými bubny. Ještì musím podotknout, āe pøi návratu uā silnì lilo, takāe jsem
byl durch. Fialové sako dostalo neurèitou tmavou barvu a tak jsem se ten den
velice lišil od ostatních hudebníkù. Pod nohama se mi zaèala tvoøit kaluā,
který se velmi rychle odpaøovala. Odpaøoval jsem se i já, protoāe jsem musel
samozøejmì v mokrých šatech vydrāet aā do konce programu.
To nebylo ale ten den ještì všecko.
Kapelník Pigi si poøad èísel, jak za sebou následují v programu, psal na
tvrdý papír, který získal z košil, jeā byly tímto papírem vyztuāené. Nìjaký
dobrák mu bìhem zmatku s vìtrem tento sled èísel pøehodil a kdyā na nás
pøišla øada, klímající Pigi se probudil, vyskoèil jako dvacetiletý a zaèal vyhrávat
muziku, která podle jeho sledu byla na øadì. Hudebník je èlovìk pøizpùsobivý.
Všichni jsme se pøipojili k Pigimu a nikdo si netroufl hrát nìco jiného, i kdyā
jsme vìdìli, āe hrajeme blbost. V zákulisí byly pøipraveni konì a pøed celtou
v dešti indiètí sloni. Ti, kdyā zaslechli svojí hudbu, zaèali se prodírat do šapitó,
naproti tomu konì na hudbu vùbec nezabírali. Do toho ještì pøibìhl
konferenciér a vykøikoval na Pigiho nìco opravdu sprostého. Ten to ale v tom
zmatku a hømotu sílící bouøky patrnì pøeslechl a s úsmìvem spokojeného
kapelníka odsadil saxofon od úst a pøeloāil, āe dnes nás konferenciér chválí,
jak dobøe hrajeme. Konferenciér ani nestaèil sebìhnout se schodù na pódium
k mikrofonu, a uā tu byl zase. Rudý vztekem øval na Pigiho, āe hraje špatnou
muziku a āe se má hrát koòùm. Kdyā se Pigi podíval do svých záznamù,
s hrùzou zjistil, āe má konferenciér pravdu.
To se ale jiā valila voda do šapitó a program byl naštìstí pøerušen. Pigi se
vyèítavì podíval na svého letitého kamaráda, āe mu to vèas neøekl. František,
trumpetista, který s kapelníkem sdílel dobré i zlé mnohá léta, se jen pousmál
a prohodil: „No tak se nezlob, Dobro.“
Program byl pøerušen asi na pùl hodiny. Hasièi vysáli vodu, navozili se
nové piliny a pokraèovali jsme dál. Mezi tím jsem pomalu doschnul a veèer
jsme se tomu všemu uā jen zasmáli.

Naši jubilanti
90 let
85 let
80 let

75 let
70 let

Josef Kočárek
Josef Němec
František Lukavec
Augustin Krafka
John Bladon
Jiří Hlaváček
Alois Kondziolka
Jaromír Seiml
Gerbert Wagner
Ing.Jaroslav Páč
Ing.Jiří Jirsa
Jiří Křen

2.8.
21.8.
1.10.
28.7.
6. 8.
21.8.
28.8.
29.8.
2.7.
9.7.
7 .8.
27.10.

Václav Kruliš
Josef Růžička

30.10.
17.12

Miroslav Šrámek
Vladimír Vraňovský
Jiří Krejčí
Josef Mysliveček
Jiří Vagenknecht
Alois Sucháň
Luděk Zavřel

19.9.
20.11.
11.12.
18.12.
20.12.
16.10.
29.12.

Jiří Staněk

31.12.

BLAHOPŘEJ EME!
*******************************************************************
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Ze zpráv našich zpravodajù:
Dne 14. èervna 2014 se uskuteènilo setkání všech muzikantù, kteøí byli
v prùbìhu let 1958 do zrušení vojenských muzik pøíslušníky vojenské hudby
62. msp. v Prachaticích, 51. msp. v Èeském Krumlovì, divizní hudby a poté
posádkové hudby v Èeských Budìjovicích v hotelu Clarion. Toto setkání bylo
pojato jako 20. (neslavné) výroèí zrušení PH Èeské Budìjovice a uskuteènilo se
díky velkému úsilí Karla Malého, který dlouhé období shánìl kontakty nejen na
vojenské muzikanty z povolání, ale i na muzikanty, kteøí si u tìchto muzik
odslouāili základní sluābu. S tìmi druhými byly problémy vìtší. Protoāe aèkoliv
sehnal vìtšinu jejich jmen, s adresami to bylo horší. I tak lze hovoøit o velikém
úspìchu, protoāe se nás sešlo celkem 76, z toho bývalých záklaïákù byla
pøesná polovina, tedy 38. Kdyā se vezme do úvahy skuteènost, āe zejména ty
starší generace proøídli, nebo uā nejsou tak mobilní, je to hodnì. Pøi
detailnìjším rozboru se z vojákù z povolání dostavila asi tak polovina
z pozvaných, zatímco ze záklaïákù témìø všichni pozvaní. Všechny zúèastnìné
jmenovat nebudu, ale ty dva nejstarší ano:
Jan Löffller, abs. VHŠ 1946-48 - 84 let - klarinet
Oldøich Kavale, profesor Plzeòské konzervatoøe- 84 let - violoncello
záklaïák v letech 1960-1962 v Prachaticích
Nutno také øíci, āe Karel setkání perfektnì zorganizoval. Pøed setkáním
dokonce v Èeskobudìjovickém rozhlase odvysílal 25minutový šot, ve kterém
formou rozhovoru s redaktorem Zdeòkem Voráèem pohovoøil o významu
vojenských hudeb pro kulturní āivot nejen ve velkých mìstech, ale i na tìch
nejmenších obcích. Souèástí šotu byly také archivní hudební nahrávky.
Pøi vstupu na setkání kaādý pøíchozí dostal prezenèní jmenovku
s pøipnutím na odìv. Bylo to potøebné, protoāe poznat tváøe po tolika letech
bylo témìø nemoāné. Bylo dojemné sledovat, s jakou radostí se vítali staøí
kamarádi, kteøí uā ani nedoufali, āe se kdy uvidí. V poledne byl zajištìn pro
všechny úèastníky obìd s tím, āe si kaādý mohl vybrat ze tøí jídel. V prùbìhu
obìda Karel na zobrazovacím zaøízení pouštìl komentovanou ukázku
z muzikantského āivota tìchto tøí hudeb se spoustou archivních obrázkù. Celé
setkání dokumentovala objednaná fotografka, takāe na závìr byla poøízena
i hromadná fotografie pøed hotelem.
Celkovì bylo setkání hodnoceno všemi úèastníky jednoznaènì jako bájeèné
a ze všech úst znìlo pøání je opakovat. Dokonce nìkteøí, kteøí se nemohli
v daný termín dostavit, pøijeli za Karlem jindy, aby se alespoò setkali s ním
a dozvìdìli se nìco o ostatních.
Jiøí Jirsa.
V poslední dobì opustili naše øady :
Bedøich Randa *29.8.1936 +28.5.2014 VHŠ 1952-55 køídlovka -kontrabas
Jan Klát *9.8.1935 +8.2014 VHŠ 1950-53 klarinet - housle
Vilém Horák *3.7.1935 +25.1.2015 VHŠ 1950-53 klarinet-fagot
dlouholetý èlen FOK Praha
Bohuslav Netušil *31.10.1936 +4.2.2015 VHŠ1951-54 tenor-pozoun
Václav Hoza *1.11.1929 +16.4.2015 1954-56 èlen AUS Praha, dlouholetý èlen
Ès.filharmonie, profesor hry na tubu na Praāské konzervatoøi a AMU.
Vlastimil Kempe *29.10.1931 +05.2015 VHŠ 1948-51 klarinet-housle
dlouholetý dirigent Hudby Hradní stráāe
Libuše Burešová od r.1999 èestná èlenka KAVK.

»EST JEJICH PAM¡TCE !

7

Antonín Kühnel
Já a Japonsko.- další pokraèování
Po roce mého druhého pobytu v Japonsku jsme zaāádali
o japonskou státní pøíslušnost pro mého syna Alana, který díky
zmìnìným zákonùm získal moānost stát se japonským obèanem
po své matce. Do té doby totiā Japonsko uznávalo pøíslušnost
dítìte jen po jeho otci. Tím se dosti zmìnila má osobní situace.
Alan zaèal chodit do japonské školy a kvùli jeho dostudování
povinných 9 let v japonských školách jsem se rozhodl trvale zùstat v Japonsku
a podat si téā āádost o japonské obèanství. Mìl jsem totiā na základì mého
mezinárodního sòatku moānost získat japonskou státní pøíslušnost a tak zde
zùstat natrvalo. Pøemýšlel jsem o tom dost dlouho, neā jsem se rozhodl.
Jedním z dùvodù pro mne bylo to, āe se mi zdály neúmìrnì vysoké povinné
platby Pragokoncertu (40% platu), protoāe jsem také musel platit normální
japonské danì. Kromì toho se zdálo, āe se u nás ještì dlouho nic nezmìní
a systém, který tenkrát u nás všechno ovládal a kontroloval vlastnì omezoval
svobodnou snahu a tvoøivost, které jsem povaāoval za velmi dùleāité pro
umìlce. Kvùli pøijetí této mé āádosti jsem se musel zøíci èeskoslovenské státní
pøíslušnosti, jelikoā Japonci neuznávají dvojí státní pøíslušnost. ádost jsem
podal a èeskoslovenské úøady mì zbavily obèanství. Po dobu èekání na vyøízení
mé āádosti o japonské státní pøíslušenství jsem od jejich ministerstva vnitra
dostal kníāku, potvrzující moje osobní údaje a mùj zákonný avšak bezprizorní
pobyt v Japonsku.
Bìhem následujícího roku se moje rodinné pomìry zhoršily vzájemným
odcizením do té míry, āe Kejko odešla z naší spoleèné domácnosti
a odstìhovala se. Já jsem zùstal s Alanem sám, ale to jiā chodil do 4.tøídy
základní školy. Od podání āádosti uplynulo pùldruhého roku, aniā se co
pøihodilo, aā najednou mne pøekvapivì, bez ohlášení, navštívili dva inspektoøi
z ministerstva. Drali se pøímo rovnou do mého bytu. Snaāil jsem se s nimi
domluvit venku, ale oni tvrdili, āe jim musím ukázat svùj byt. Musel jsem je
pustit dovnitø a oni vida, āe zde nemám postel mojí āeny, na mne tvrdì
naléhali proè. Pøiznal jsem, āe se Kejko ode mne odstìhovala, naèeā oni mne
poāádali, abych svou āádost o japonské pøíslušenství stornoval, āe za tìchto
podmínek nemám na nì nárok. Japonsko uznává na základì Helsinských
dohod státní pøíslušnost jen tìm cizincùm, jejichā partneøi jsou Japonci. Zašel
jsem tedy na ministerstvo (Monbušo) a stornoval moji āádost o japonskou
státní pøíslušnost. V tomto okamāiku jsem se stal èlovìkem bez státní
pøíslušnosti, jen mi zùstala ta kníāka potvrzující moji totoānost.
Psal se rok 1988. U nás v Praze uā to vše vøelo, ale tady nic. Japonsko
bylo právì na vrcholu své dosavadní hospodáøské konjuktury a jeden US dolar
stál 80 jenù! Mnozí soukromí podnikatelé se snaāili toho vyuāít. Ve skuteènosti
byl tehdy dolar podcenìn díky finanèním machinacím USA a Mexika. Ti zdejší
podnikatelé, kteøí pochopili situaci si nakoupili tisíce dolarù, aby pak za
nìkolik mìsícù, kdy se kurs vrátil na 1US = 100 jenù, bezhlavì investovali do
výstavby nových domù, zøizování golfových klubù a zábavních støedisek
s veškerými moānými atrakcemi jako herny, biografy, plavecké bazény,
restaurace, bary atd. Jeden z nich, student na univerzitì pan Hiromasa Ezoe
se ujal shromaāïování informací od všech soukromých podnikù a zaèal vydávat
èasopis, kde uveøejòoval tipy na dobré investice a snaāil se rozšíøit svou
pravomoc podplácením vládních èinitelù tím, āe jim dával šeky, které nebyly na
burze zastoupeny. Toto jeho poèínání se najednou prozradilo a on byl postaven
pøed soud. Rozhodnutí soudu se opìt protahovalo na mnoho let, jelikoā on mìl
styky aā do soudního tribunálu a tajnì podplácel soudce Takao Fudāinami. Ten
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se snaāil blokovat rozhodnutí aā do té doby, kdy vyšlo najevo, āe pan Ezoe jej
podplácel. V ten moment se toho chopil tisk a zpravodajské prostøedky a byl
z toho obrovský skandál. Ezoe byl pak zavøen na øadu let.
V témāe roce jsem se rozvedl se svou āenou Kejko po delším odlouèení. Na
doporuèení mé sestry Vlasty jsem pøihlásil svùj fiktivní studentský orchestr na
úèast na mezinárodním festivalu studentských orchestrù v Murcii ve
Španìlsku. Pouāil jsem jako dokumentaci úrovnì tohoto neexistujícího
orchestru nahrávku orchestru Musashino Academia Musicae, tedy naší školy.
K mému pøekvapení pøihláška byla pøijata a vedení festivalu nám zajišPovalo
bezplatný pobyt po celou dobu festivalu vèetnì ubytování, stravy a ostatních
výloh. Jelikoā tento festival se koná pravidelnì v dobì velikonoc, kdy
v Japonsku jsou jarní prázdniny, vidìl jsem v tomto pozvání velkou pøíleāitost
k poznání Španìlska a i rekreaci ve volných dnech. Dal jsem se tedy do
shánìní hráèù studentù, kteøí by se chtìli tohoto zájezdu zúèastnit
s podmínkou, āe si musí zaplatit cestovné. Podaøilo se mi dát dohromady celý
orchestr 40 lidí Mozartovského obsazení, jen fagot jsme mìli jen jeden. Na
štìstí nebylo zapotøebí moc zasahovat do instrumentace originálu, pouze na
nìkolika místech, kde byly exponovány oba fagoty sólovì, jsem pøepsal tuto
èást prvního fagotu do klarinetu a fagotu nechal hrát part druhého fagotu.
Takto bylo vše v poøádku a nikde nic nescházelo. K nazkoušení programu
zájezdu se nám podaøilo zajistit uèebnu gymnasia, kde jeden èlen zájezdu pan
Hajakawa vyuèoval a to zadarmo. Také se nám podaøilo obstarat orchestrální
party a partitury kopií materiálù naší školy, tedy za pakatel. Vybral jsem
skladby se dvìma døevìnými dechovými nástroji, dvìma lesními rohy, dvìma
trubkami a tympány (jeden hráè). Jeden trumpetista mìl známého majitele
cestovní kanceláøe, jejichā zastupitel se dostavil do naší zkoušky a vysvìtlil
nám podrobnosti letu pøes severní pól s mezipøistáním v Ancolage (Aljaška).
Také si vybral pasy všech a všechny èleny vyfotografoval a zaāádal pro nás
o španìlská víza. Pøi pøíští zkoušce pak uā rozdal všem pasy s vyøízenými vízy,
jen já jsem musel sám osobnì na španìlskou ambasádu, zaāádat si o vízum,
jelikoā jsem nemìl āádný uznávaný pas, jen povolení k pobytu v Japonsku,
kterou jsem dostal pøi āádosti o japonské státní pøíslušenství. Španìlé se
vytáèeli a nechali mne èekat 3 týdny s rizikem, āe to Madrid neschválí.
Nicménì po 3 týdnech mi to vízum do té kníāky dali a to právì vèas, jelikoā
za pár dní jsme uā odjíādìli. V den odjezdu jsem se nejprve informoval na
tranzitních letištních autobusových spojích a bylo mi doporuèeno jet
autobusem letištní dopravy od hotelu Internacionál na Ikebukuro s ujištìním,
āe od hotelu Internacionál aā na letištì to trvá 2 hodiny. Nastoupil jsem tedy
do tohoto autobusu pro jistotu 3 hodiny pøed plánovaným srazem všech èlenù
orchestru na letišti. Bìhem cesty však díky neoèekávané zácpì se autobus èím
dále tím více opoāïoval a všichni cestující zaèali být nervózní. Nìkteøí z nich,
cizinci, kteøí mìli pøesnì vypoèítaný odjezd od hotelu bez èasové rezervy,
naléhali na øidièe dotazy „kdy uā budeme na letišti“? I mnì uā zaèalo být po
tøech hodinách jízdy úzko. Kdyā jsem se koneènì dostal na letištì, všichni
èlenové zájezdu uā na mne èekali a volali na mne, abych se šel okamāitì
pøihlásit, āe uā mne tøikrát vyvolávali letištním rozhlasem. Mìl jsem štìstí, āe
mne na poslední chvíli zaregistrovali. Po této zkušenosti jsem se pevnì rozhodl
āe jiā nikdy nepouāiji autobusu na letištì pøed odletem letadla.
Naše koncertní cesta do Španìlska se setkala s velkým úspìchem. Na
letišti v Madridu nás oèekávala zástupkynì vedoucího festivalu a hned nás
zavedla na prohlídku musea El Prado, kde jsme mìli moānost vidìt nejslavnìjší
obrazy Picassa, Góji a jiných. Po prohlídce jsme nastoupili do autobusu, který
nás dovezl do Murcii, kde nás ubytovali po školních ubytovnách, jelikoā školy
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mìly velikonoèní prázdniny. V následujících dnech jsme pak koncertovali
v rùzných mìstech jiāního Španìlska murcijské oblasti. Byl to krásný zájezd
spojený se seznamováním mladých èlenù našeho orchestru se španìlskými
studenty a nìkolik našich èlenù zde navázalo trvalé pøátelské styky.
Trumpetista našeho orchestru pan Motojoši Furuja, kterému jsem pùjèil peníze
na cestu byl pøímo nadšen, spøátelil se s naší prùvodkyní Lolou a pak si ještì
nìkolik let dopisovali. Na našem zájezdu ve Španìlsku jsem se sblíāil s naší
flétnistkou Aja, se kterou jsem pak āil dalších 8 let.
Po návratu do Tokia si mne zavolal øeditel a oznámil mi, āe se rozhodli
mne propustit. Dùvodem k tomuto kroku mu byla naše neschválená cesta do
Španìlska. Prohlásil, āe akademie je zodpovìdná za posluchaèe (70% èlenù
zájezdu byli posluchaèi akademie) a āe musí mít pøehled mimoškolní èinnosti
posluchaèù. Já jsem se naopak domníval, āe ve svém volném èase si mùāe
kaādý dìlat co chce. V dobì cesty totiā byly velikonoèní prázdniny. To byla pro
mne po rozvodu další rána, jelikoā jsem byl nucen hledat okamāitì nového
zamìstnavatele. Rozhodl jsem se zùstat v Japonsku aā do té doby, kdy Alan
ukonèí povinnou školní docházku. Myslel jsem si, āe by to pro nìho bylo tìāké
vrátit se v tu dobu do Prahy. A pak také bylo zøejmé, āe po mém rozchodu
s èeskoslovenskými úøady budu doma perzekuován. Mìl jsem v ruce jen
povolení k pobytu v Japonsku, ale āádnou státní pøíslušnost.
Pøestìhovali jsme se tedy se synem z ubytovny zahranièních profesorù do
starého japonského celodøevìného domku, kde všechno bylo jiné a pro nás
nové. Japonci se vādy pøezouvají hned u vchodu. K tomuto úèelu je hned
u vchodu prostor sníāený asi o 15 cm a asi 1m dlouhý, kde se ponechává
zutá obuv a kde i hosté mají pøipraveny pøezùvky. V domku byly japonské
tatami (slamìné rohoāe), jimiā je pokryta celá podlaha. V Japonsku existují
2 rùzné velikosti tìchto tatami: kjóma a kantóma Prvá má rozmìr 191 x 95.5
cm a pouāivají se na západì Honšu t..j.v Kjótu a Ósace. Druhá má rozmìr 176
x 88cm a je bìāná ve východní èásti Honšu, t.j. v Tokiu a Jokohamì. Na jedné
stranì pokoje bylo ošíre, coā je japonská skøíò, zabudovaná ve zdi, kam se
ukládají matrace, deky, polštáøe a i t.zv. zabuton. Zabuton jsou pevnìjší
polštáøe na sezení. Mnozí Japonci i dnes ještì spí na matracích, které se vādy
veèer pøed spaním vyndají z ošíre a ráno se opìt do uloāí. Tito Japonci pak
nemají vùbec zapotøebí postele. Uprostøed pokoje pak byl japonský nízký stùl,
u nìjā se sedí na polštáøích zabuton, které jsou umístìny pøímo na tatami. Pro
Evropany je tento zpùsob sezení stylem „séza“ (nohy se ohnou v kolenech
dozadu a sedí se na patách), èi „agura“ (nohy se sloāí pøed sebe køíāem) velmi
nezvyklý a po urèitém èase nohy zdøevìní. Japonci jsou však od malièka na to
zvyklí. Pokoj byl oddìlen od vstupního prostoru t.zv. šódāi, pouāívané pro
oddìlení jedné èásti pokoje od druhé. Tyto šódāi jsou vyrobeny z lehkých
døevìných rámù, mezi nimiā je napjatý papír, nejèastìji japonský papír zvaný
„vaši“. Okna domku se z venku uzavírala na noc opìt døevìnými okenicemi
zvanými “fusuma“, jimiā se úplnì zakryje okenní prostor a celá okenní stìna,
aby se èlovìk bìhem noci cítil více bezpeèný. Nakonec jsme mìli i japonský
záchod, který je totoāný po celé Asii a v Evropì je moāno se s ním setkat na
východ od Rumunska. Jsou to prostì dvì šlapky na vybetonované nádrāce,
mezi nimiā je díra na odtok a splach výkalù.
Po pùlroce hledání jsem získal místo profesora hudby a dirigenta školní
dechové hudby ve mìstì Gifu, kam jsem se pøestìhoval. V Gifu mne na
uèitelském ústavì pøijali s otevøenou náruèí. Byl jsem povìøen øízením
ansámblové hry a školní dechové hudby. Plat nebyl valný, jelikoā i úvazek byl
jen polovièní. Mìl jsem hodnì volna a tak jsem se dal s chutí do komponování
s tím, āe vyuāiji volné ruky v koncepci programù školní dechovky a uvedu vādy
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nìjakou svoji skladbu. To se mi sice bez problémù daøilo, ale nepøineslo to
oèekávaných výsledkù. Pokusil jsem se sice nabídnout své skladby nìkolikrát
k vydání, ale vādycky byly nahlíāeny profesionální porotou skladatelù jako
amatérský výplod a tudíā zamítnuty. Vcelku mám asi 3 hodiny hudby pro
dechové orchestry, ansámbly a sólové nástroje. S nìkolika tìmito skladbami,
jejichā komposice byla podmínìna dobovými událostmi se mi podaøilo na èas
proniknout. Nìkteré se hrály, pokud byly tyto události aktuální. Na pøíklad
„Das Brandenburger Tor“ (sloāená na oslavu opìtného spojení Nìmecka), anebo
„Hanšin Dai Šinsai“ (líèící nejvìtší japonské zemìtøesení v Kóbe a okolí).
V osobním āivotì jsem však štìstí nemìl. Alan moji pøítelkyni Aju
nesnášel.. Pøesto jsme se chtìli vzít, ale dìlila nás vzdálenost asi 400 km (já
jsem byl v Gifu a ona v Tokiu) a já po první neblahé zkušenosti váhal tak
dlouho, aā si po 8 letech našla jiného. Vídávali jsme se tak jednou za mìsíc,
coā bylo málo na vzájemné souāití.
Alan zaèal v Gifu chodit do støední školy a nìkdy jsem s ním mìl plné
ruce práce. Byl èím dále tím více odmlouvaèný a tvrdohlavý. Jezdili jsme spolu
na kolech k jeho uèiteli na housle na soukromé hodiny a jednou, kdyā se
vzpíral a nechtìl jet, na mne plivnul. Tato jeho pubertální vzpurnost trvala asi
3 roky. Po tøech letech, kdy vstoupil do gymnázia se postupnì uklidnil a dnes
je to bájeèný syn, nemohu si stìāovat.
Moje pøítomnost v Gifu se roznesla po okolí a na základì toho mne
vyrozumìla dechová hudba v Ovari Ièinomija (mìsteèko nedaleko Gifu
v sousední provincii Ajèi), āe má zájem o mou spolupráci coby stálý dirigent na
pùl úvazku s pracovními dny vādy v úterý a pátek. Zaøídil jsem si to ve škole
tak, abych mìl úterky a pátky volno a pøijal jsem to. Byla to dechová hudba
kolem 40 profesionálních hráèù, zkoušející nebo úèinkující vādy jen v úterý
a pátek. Byla finanènì podporována místní radnicí a její koncertní náplò
spoèívala ve výchovných koncertech pro dìti a mládeā pøímo ve školách. Jezdili
jsme do obecných, støedních škol i gymnázií a koncerty byly zamìøeny na
hudební výchovu dìtí s výkladem o skladbách a skladatelích svìtového
repertoáru a jeho ukázkami. Díky tomuto druhému poloviènímu úvazku jsem
byl koneènì plnì honorován a staèilo nám to s Alanem na āivobytí. Bìhem
našeho dvouletého pobytu v Gifu jsem mìl rovnìā nìkolikrát pøíleāitost øídit
tamìjší amatérský symfonický orchestr, který se tìšil velké oblibì obyvatelstva
Gifu a byl technicky na velmi dobré úrovni.
Druhý rok strávený v Gifu mi na Nový rok pøišlo mnoho gratulací t.zv.
„nengadāó“ (pøání k novému roku). Zasílání nengadāó je v Japonsku kaādoroèní
akce, nezbytná na udrāení stykù. Lidé si pøejí vše nejlepší do nového roku
„jorošiku onegaji ši mas“, coā znamená „poèítejte se mnou rovnìā v tomto
roce“. V Japonsku se z dob minulých stále traduje závaznost ve veškerém
podnikání, jelikoā je zde mnoho lidí a jsou na sobì závislí jak v pracovních
pøíleāitostech, tak i ve vzájemných výpomocích. Jsou zde dvì období, kdy si
Japonci vzájemnì vyjadøují díky za prokázané sluāby tím, āe si zasílají dárky
(vìtšinou potraviny). První z nich je „èùgen“ na poèátku èervence, druhé pak
„sejbó“ je na konci roku v prosinci.
Tìsnì pøed vánocemi 1991 se na ulicích Gifu objevily plakáty zvoucí
zájemce k návštìvì pøednášky o nové sektì budhistického náboāenství
s portrétem Asahara Šóko (vlastním jménem Èizuo Macumoto). Tehdá jsem
tomu nevìnoval pozornost. Za pár let se však zjistilo āe mnohé zloèiny, které
do té doby nebyly objasnìny, spáchala tato sekta (AUM). Napø. vyvraādìní
rodiny právníka Cucumi Sakamoto. Ten zastupoval v soudním procesu øadu
rodin, stìāujících si na systém zavedený sektou. Jednalo se o odlouèení
a povinné uzavøení pøíslušníkù rodin, kteøí vstoupili do AUM, do jejich
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náboāenských objektù kde nemìli spojení s ostatním svìtem. Sektì zlomil vaz
aā naèasovaný útok na systém metra v Tokiu vypuštìním sarinu na pìti
stanicích metra v bøeznu 1995. Pøi nìm zahynulo a bylo zranìno spousta lidí.
Teprve tehdy jsem si vzpomenul na plakáty, verbující èleny této nové sekty,
která se rozšíøila do té míry, āe se stala nebezpeènou celému státnímu aparátu
Japonska.
**************************************************************************************

Vzpomínky.
V minulém Zpravodaji jsme otevøeli ze vzpomínek Václava Foldyny téma
vojenských pohøbù. Tady je nìkolik vzpomínek.
Tak tøeba na Kladnì jsme pochovávali 31.12.1953 mladíka, vojáka,
pøíslušníka PTP, který tragicky pøišel o āivot èistì z nedbalosti dùstojníka. Za
Èepièkovy éry muselo slouāit vše co mìlo ruce a nohy. Vojákù tehdy bylo jako
much. Bránili jsme pøece aktivnì západní výspu socialistického tábora.
Pøirozenì, āe na svátky Vánoèní a Nový rok nastalo stìhování národù. Kluci ze
Slovenska slouāili v Èechách a naopak. Mimo jiné to bylo podle mne jedno
z mála pozitiv poznávání naši republiky mladými lidmi. Dodnes nepotkám
Slováka, bývalého vojáka, āe by nìco nevìdìl o západních, jiāních, severních, èi
støedních Èechách. Zkuste se dnes zeptat mladého èlovìka, Slováka, bude na
Vás koukat jako blbeèek, kdyā øeknete Tachov, Støíbro nebo tøeba i Plzeò,
nemá šajnu kde to je. Spíš se dovíte od nìj podrobnosti o Paøíāi, Benátkách
a jiných západních metropolích. Totéā ovšem platí i naopak. Èech uā dnes
slovenèinu povaāuje za zcela cizí jazyk a nerozumí ani tìm zcela obyèejným
pojmùm. No coā o to, kaādá doba pøináší výhody i nevýhody.
VraPme se tedy k našemu pøíbìhu. Za rakví kráèela sestra a starší bratr
neboātíka. Drama pohøbu vyústilo v okamāiku ukládání rakve do hrobu. Sestra
v proāívaném zoufalství skoèila za ním do jámy. Museli ji vytahovat. Ne, nebyla
to hysterie, ale neskonale velká bolest, kterou proāívala. Dozvìdìli jsme se
totiā, āe ona si bratra vychovala s mateøskou láskou sama po smrti rodièù,
násilnì odvleèených a pozdìji zahynuvších v nìkterém nacistickém
koncentraèním táboøe za II. svìtové války. Neprovdala se, āila pouze pro bratry,
nahrazovala jim celým svým bytím rodièe, vytváøela v tehdy neutìšených
a komplikovaných podmínkách svým mladším sourozencùm rodinu. Proto tolik
citù a tak silné emoce pøi pohøbu. Zajímalo nás jak vlastì pøišel o āivot. Byl ve
vlaku na cestì domù na krátkou novoroèní dovolenou, (aā pozdìji se tomu
øíkalo, āe jede na opušPák), za svými sourozenci. V kupé 2. tøídy sedìli spolu
poruèík, desátník a záklaïák PTP, pozdìji náš dotyèný neboātík. Asi nebude
tìāké uhádnout co se v kupé dìlo. Samou radostí, tìšíc se na chvíle volna se
maāou spoleèenské rozdíly, šarāe nešarāe hrají se karty, kecá se o všem
moāném i nemoāném, ale hlavnì se chlastá. Tedy pili všichni tøi. Pili obyèejný
tuzemský rum. Kdyā se pije, je tøeba obèas i moèit. Vypravili se tedy na konec
vagónu na záchod. Vstupní dveøe sousedící s dveømi WC byly oteøeny dokoøán.
Dnes uā nelze tvrdit co bylo skuteènou pøíèinou, zda alkohol nebo cukání
vagónu na kolejích, jednoduše vojín PTP z jedoucího vlaku vypadl. Desátník
stojící v jeho blízkosti spìchal k záchranné brzdì s úmyslem vlak zastavit.
Ruku na záchranné brzdì mu však poruèík pøidrāel se slovy, aby to nedìlal, āe
by z toho mohl být pìknej prùser, vyšetøovaèky a podobnì, a āe nakonec ho
vlastnì nikdo nezná a oni ani nemusejí vìdìt kde a kdy se z kupé vytratil,
takāe se nic nedìje. Staèí, kdyā budou jenom o nehodì mlèet. Vojáèek ovšem
z vlaku vypadl vcelku šPastnì na šikmý svah. Udìlal pár kotrmelcù, dostal
otøes mozku, èili ztratil vìdomí a zùstal leāet. Prý nemìl ani āádnou zlomeninu.
Pozdìji v agónii se doplazil nahoru po svahu na koleje a do rána ho pøejelo
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dalších nìkolik vlakù. Zakrátko se zjistilo vše. Poruèík byl degradován,
desátník potrestán, ale co z toho. ivot nešPastníkovi uā vrátit nebylo moāné.
Zbyteèná smrt, smutný pøíbìh
Hráli jsme na pohøbu vojáèka, pohranièníka v Seredi. Pøivezli ho ze
západní státní hranice, ze Šumavy. Prùvodce, politruk útvaru rodièùm jako
pøíèinu smrti uvedl, āe prý se utopil pøi koupání v jezeøe na Šumavì. Otci to
nedalo spát. Pøece kluk „odkojený" a celé mládí āijící na øece Váh, dobrý
plavec, lodník i rybáø úzce sāitý s vodním āivlem se nemohl jen tak utopit. V
noci tedy rozsekal cínovou rakev a beze svìdkù si syna prohlídl. Zjistil, āe byl
zastøelen. Bylo z toho zbyteèné pohoršení. Politruk z obav s otcem ani moc
nekomunikoval a radìji vzal nohy na ramena a prvním vlakem ujel. Rodièe se
dobrali k pravdì. Kluk byl zastøelen pøi výkonu sluāby na státní hranici.
Kamufláā o utopení prý mìla koøeny v tom, aby se nešíøila zbyteèná panika
o nebezpeèí, které èíhalo na zvlášP vybírané a kádrované, reāimu oddané kluky
slouāících u pohranièní stráāe pøi ochranì státní hranice.
Jeden z nejsmutnìjších byl pohøeb vojáèka v Jablunkovì. Byl to sirotek,
tedy totální sirotek. Nemìl vùbec nikoho. Na pohøbu nikdo nepromluvil. Za
rakví kráèeli pouze dva úøedníci z MNV. Skromné, formálnì jednoduché a o to
víc smutnìjší.
Uā jsem o tom psal na jiném místì, ale patøí to i sem, aby obraz této
epizody mohl být komplexnìjší. Po únoru v r.1950 nastala pøestavba armády
ÈR podle sovìtské vojenské doktríny. Dùstojnický sbor byl sestavován nikoliv
podle vzdìlání, nýbrā podle tøídního pùvodu. Tak tedy vypadali i mnozí
dùstojníci, kteøí mìli potíā nejen s psaním, ale èasto neumìli ani dobøe èíst.
Velitel poddùstojnické školy - major (byl vìrnì popsán v knize „Èerní baroni
"jako major Terazky) neumìl ve svých projevech k frekventantùm PS øíkat
skoro nic jiného neā to, āe voják v pøípadì neuposlechnutí rozkazu velitele
mùāe být zastøelen. To opakoval dennì i nìkolik krát pøi kaādém nástupu
útvaru. Navíc jeho projevy byly kombinací nìkolika øeèí najednou, splétal
slovenštinu s rusínštinou a domníval se, āe hovoøí èesky. Pøitom vādy øval jako
øíèný býk. Mezi frekventanty byl kluk, syn øezníka z Tábora, zpìvák
v kostelním sboru Církve Èeskoslovensko husitské, voják citlivé povahy,
vnímavý. Ten si vzal slova svého nejvyššího pøedstaveného tak k srdci, āe se
pod tímto soustavným psychickým tlakem, vsugerujíc si, āe asi nedokáāe svého
velitele náleāitì respektovat, dokázal pøi stráāní sluābì ze Silvestra na Nový rok
1955 zastøelit. Na pohøeb do Tábora jsme jeli z Loun na korbì nákladního
vozu pod plachtou celých 140 km. Mráz byl krutý. Plachta nás skoro vùbec
nechránila. Topili jsme si letovací lampou. Pohøeb to byl pøevelice smutný. Na
rozlouèenou mu zpíval jeho oblíbený mateøský církevní pìvecký sbor.
Zcela jiný pohøeb se konal v Novém Jièínì. Tam jsme vyprovázeli na
poslední cestì jednoho majora, který slouāil u útvaru v ilinì. Byl to mladý
chlap. Dojíādìl pravidelnì za svou mladou chotí. Pøi jedné návštìvì, údajnì se
ani nevyzul z holínek a jak byl tak svou manāelku zalehl a v nejvìtší rozkoši
ho trefil šlak. Zemøel hrdinskou smrtí na Helenì. Tak se totiā jeho manāelka
jmenovala.
Také v Novém Jièínì, nìkdy úplnì jindy jsme hráli hromadný pohøeb
vojákùm, kteøí se zøítili po náraze Dakoty na Kriváò ve Vysokých Tatrách pøi
pravidelném výsadkovém cvièení para-útvaru v Prešovì. Tehdy zahynulo celé
obsazení letadla které èinilo 21 vojákù parašutistù plus obvyklá posádka
letadla. Byla to veliká tragédie. Vše se náleāitì tutlalo. Nic se nerozmazávalo.
Pochovali jsme v jednom dni na jediném høbitovì asi 16 vojákù. Kaādého
zvlášP. I kdyā obøady byly po úvodním ceremoniálu mimoøádnì krátké, trval
tento pohøeb hroznì dlouho a taky byl nesmírnì smutný.
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Taky se pohøby vyuāívaly na politickou agitaci, èi naopak na verbální
protesty proti socialistickému reāimu. Bylo to ve Slezsku, pøesnìji
v Tøanovících, v oblasti známé svým tvrdým a dlouhodobì pøetrvávajícím
odporem proti socializaci zemìdìlství. Voják pøijel naèerno domù, na krátkou
návštìvu rodièù na sluāební nákladní Tatrovce 111. Po dobu návštìvy ji nechal
stát na hlavní silnici, která vedla v mírném stoupání do kopce. Kdyā pale chtìl
odjet zjistil, āe mu zùstal „viset" klíè v brzdícím bubnu zadního kola. O závadì
vìdìl a taky vìdìl jak si pomoci. Motor nechal natoèený, vlezl pod náklaïák
v ruce s kladivem, bouchl po klíèi, ten se uvolnil a auto se na svahu dalo
neèekanì do pohybu. Asi ho to pøekvapilo, nebo krátce zaváhal, nebo snad
zakopl, prostì nedokázal jiā vylézt a tìāký náklaïák ho nemilosrdnì usmrtil.
Byla to jistì tragédie. Katolický faráø pohøbu vyuāil jednak k tomu, āe kritizoval
armádu, velící dùstojníky a celý vojenský systém jako nìjakou zloèineckou
organizaci vedenou démony, èi samotným satanem, ale hlavnì si neodpustil,
aby ve svém projevu nesprovodil ze svìta probíhající socializaci
a zdruāstevòování zemìdìlství. Ten plival nechutná a neobjektivní obvinìní na
všechno moāné, prskal jako ceres na rozāhavené pánvi. Vše pøednášel náleāitì
srozumitelnì, s akcentem a hlavnì s neskrývanou nenávistí. V té chvíli mne
napadlo, jestli to není potomek nìkterého z nesmírnì zbohatlého církevního
majitele pozemkù, které o majetek svým patentem pøipravil jeho velièenstvo
císaø C&K František Josef II. Byla to nechutná inscenace témìø v nièem
nepøipomínající smuteèní pohøební shromáādìní. Bùhví jestli to nìjak pomohlo
chudákovi neboātíkovi.
Jeden z nejzajímavìjších pohøbù jsem hrál uā tìsnì pøed skonèením
profesionální sluāby v armádì. Bylo to nìkde v Bukovských horách v jedné
osadì, jejíā název bohuāel mi vyprchal z pamìti. Jednak to bylo hodnì daleko
od bìāné civilizace, mluvilo se tam rusínsky,v osadì nebylo nic neā domeèky
z hlíny a slámy a byl tam na konci døevìný kostelíèek. ádna pošta, āádná
úøední nebo církevní instituce, vyloāenì samota, opuštìná výspa na konci
svìta. Abychom se tam vùbec dostali, museli jsme absolvovat terénní „kros" na
korbì otevøené Praga V 3 S.
Projíādìli jsme hlubokými hvozdy, jen jsme dávali pozor, aby nám nìjaká
vìtev neutrhla hlavu. Mìl jsem pocit jako sám, āíznivý v poušti, v úplnì cizím,
neznámém prostøedí. Obøad vedl pravoslavný pop. Ve svém obsáhlém
a nesmírnì dlouhém projevu znìla dominantní myšlenka, „Pištinko bul pred
páru dnima doma, na dovolenke, so mnú se rozprával a hvarel, āe uā støihá
centimetrík, āe se mu ta vojanèina kráti a āe pøídì za páru dòoch do domu,
do svojej chyāi." Ten jeho projev nebyl zlý, byl spíš zajímavý nejen svoji
rusínštinou, ale i obsahem. Úèastník se dozvìdìl vše nejen o nìm, ale o jeho
rodièích, sourozencích, pøíbuzných a o všech lidech z osady, téā o jeho
kamarádech u útvaru a jeho velitelích. Dalo se to poslouchat. Kdyā skonèil,
byli jsme rádi, ale nikoho nenapadlo jak to bude všechno pokraèovat. Neā se
prùvod pohnul, ještì poèas projevu ctihodného pána popa, se kolem nás toèili
mnozí lidé, vzdychali a byli nešPastní, āe uā Pištinko není mezi āivými. Z této
smìsice mi utkvìla v pamìti postava asi osmdesátiletého pastýøe ovcí, valacha,
který pøinesl na polštáøku všechna svoje váleèná vyznamenání. Nutno
poznamenat, āe to bylo velice zajímavé. Mìl øády ještì z 1.sv. války. Jmenoval
je jeden za druhým, jak zachránil tomu èi jinému generálovi āivot, jak kdekoho
vytáhl z váleèného ohnì, jaké zranìní utrpìl, téā hovoøil poutavì o pøíhodách,
které zaāil poèas bojù za II. svìtové války. Bylo opravdu co poslouchat. Byl
valachem na salaši pásl oveèky, byl nemajetný, ale spokojen. V té chvíli jsem
pochopil, āe veškeré medaile jsou jenom kousky āeleza, bezvýznamné plíšky.
V té chvíli se definitivnì navādy zmìnil mùj názor na všeliká vyznamenání,
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øády nebo pamìtní plakety. Dostal jsem jich v āivotì kolem pìtadvaceti,
všechny leāí ve skøíni s vercajkem v garáāi. Nikomu jsem je nikdy neukázal.
Neboātík, Pištinko byl v rámci pohøebního obøadu v rakvi pøemístìn do
první chýše. Tam rakev otevøeli a byl vykonán asi ètvrthodinový ceremoniál na
rozlouèenou. Pak rakev zavøeli a odnesli do sousedního domu. Tìch chýší bylo
celkem šestnáct a v kaādé se obøad opakoval. Souèástí ceremoniálu bylo
i pohoštìní, nejen pro pohøební prùvod, ale i pro nás. Hlavnì se pila domácí
samohonka, konzumovaly se domácí klobásy, slanina s chlebem anebo
škvarkové pagáèe. Nebylo to špatné. Z poèátku se nám to i líbilo, ale potom,
to uā nebralo konce. Hladina alkoholu pomalu stoupala s pøibývajícím chladem
okolního prostøedí. Ještì, āe nepršelo. To bychom se utopili asi v blátì. Takto
jsme se topili v alkoholu. Pohøeb trval neuvìøitelných víc neā šest hodin. Domù
jsme se dostali hodnì pozdì v noci. Nic podobného jsem jiā ve svém āivotì
nezaāil.
Václav Foldyna
***************************************************************************************
ZPRÁVA
o výroèní kontrole hospodaøení s finanèními prostøedky„Klubu VK – VHŠ
za rok 2014“
Ve smyslu metodických pokynù pro revizory „Klub“ SVZ- ÈR a usnesení
výborové schùze našeho Klubu, byla provedena dílèí kontrola finanèních
prostøedkù v období 1.2014-12.2014
Kontrolu provedli: revizor – Ing.Pavel OLÍK a ekonom - Ing. Jiøí JIRSA
s tìmito výsledky:
Poèáteèní stavy:
pokladny
7 135,00 Kè
banky 1 Fio K :
105 484,00 Kè
banky 2 Fio BÚ :
2 204,54 Kè
Celkem finance
114 823,54 Kè
PØÍJEM :
Èlenské pøíspìvky
29 198,39 Kè
Úrok
86,71 Kè
Celkem pøíjem
29 285,10 Kè
(slovy: dvacetdevìttisícdvìstìosmdesátpìt 10 /100 Kè)
VYDÁNÍ :
Kytice na pohøby
46.00 Kè
Obálky, telefon
544.00 Kè
Cestovné
756.00 Kè
Provozní réāie
4 311,00 Kè
Internet
514,00 Kè
VÈS obèerstvení
8 788,00 Kè
Daò zúrokù
16,43 Kè
Celkem vydání
14 975,43 Kè
(slovy: jedentisíctdevìtsetsedmdesátpìt 43/100 Kè)
Celkem výsledek hospodaøení
14 309,67 Kè
(slovy : ètrnácttisíctøistadevìt korun 67 haléøù)
Nové stavy k 31.12.2014:
pokladna
:
9 290,00 Kè
banka 1 FIO K
118 152,67 Kè
banka 2 FIO BÚ :
1 690,54 Kè
celkem finance:
129 133, 21 Kè
(celkem slovy: jednostodvacedevìttisícstotøicettøi 21/100 Kè)
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revizor Ing.Pavel OLÍ K

ekonom Ing.Jiøí JIRSA

Pøedloāeno na výborové schùza vzato na vìdomí.
Potvrdil:
pøedseda Miroslav P R Ù  E K
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)

****************************************************************************
Promenádní koncerty uniformovaných hudeb
Praāský hrad 2015
„172 let koncertování na Hradì“
6.6.
Hudba Hradní stráāe a Policie Èeské republiky
Festpol
27.6
Hudba Hradní stráāe a Policie Èeské republiky
Den ozbroj.sil
4.7.
ÚH Armády Èeské republiky
Promenádní koncert
25.7.
dechový orchestr 35.pìšího pluku Plzeò
Promenádní koncert
15.8.
Vojenské hudba Olomouc
Promenádní koncert
5.9.
Hudba Hradní stráāe a Policie Èeské republiky
Promenád.koncert
Zahrady Na Valech Praāský hrad
10.15 - 12.00 hod.

*****************************************************************************
Koncertní úèinkování ÚH AÈR do konce roku 2015.
10.5. malý dechový orchestr divadlo Písek 18:00
20.5. - 24.5. velký dechový orchestr (VDO) na festivalu ve Švédsku
http://www.rnbm.se/
31.5. VDO promenádní koncrt Letohrádek Hvìzda Praha 14:00
7.6. Big Band ÚH AÈR KD Støíbro 15:00
12.6. VDO Výstavištì Lysá nad Labem cca 10:00 (11:00)
17.6. Big Band ÚH AÈR Tábor koncert pro veøejnost (vojenský objekt) 16:00
20.6. Big Band ÚH AÈR È. Kamenice Jazz Fest cca 12:00
4.7. VDO promenádní koncert zahrada Na Valech Praāský Hrad 10:00
6.7. VDO koncert v rámci Husových slavností Staromìstské námìstí 12:15
28.8. VDO zahajovací koncert Oslav Maršála Radeckého Olomouc Horní
námìstí 20:00
4.9. VDO zahájení fest. DH Fišerùv Bydāov Nový Bydāov Jiráskovo div. 19:00
10.9. VDO promenádní koncert Mìstská knihovna Praha 17:00
8.10. VDO koncert "láska v hudbì" Mìst.knih.Praha 17:00
27.10.VDO koncert Rudolfinum 19:00 výroèí vzniku ÈSR
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11.11. VDO koncert pro vál. veterány Rudolfinum 19:00
19.11. VDO koncert "filmová hudba" Mìst.knih.Praha 17:00
20.11. VDO koncert pro vál. veterány (Legie) Valtice 16:00
3.12. Mìst.knih.Praha vánoèní koncert 17:00 (budeme muset zmìnit termín
pravdìpodobnì na 10.12.)
3.12. výroèní koncert vzniku ÚH AÈR Rudolfinum 19:00
*************************************************************************************

FESTIVALY A PØEHLÍDKY V ROCE 2015
4.7. Dechovkový festival - Jehnìdno u Písku
5.7. 11. roèník Setkání muzikantù - Rymice
5.7. 6. roèník festivalu DH Pøepychy Karla Pšenièného
5.7. 26. mezinárodní festival DH – Lideèko
5. - 6. 7. Lanāhot Metodìje Prajky – festival DH
11.7. 12. Pøehlídka DH - Bystøice u Libánì
11.7. Hudební festival Pod lípou - Jáma
12.7. 46. roèník festivalu dechových hudeb - Ratíškovice
18. - 19.7. 21. Kubešova Sobìslav
25.7. 4. roèník dechovkového festivalu - Dlouhá Ves
25 - 26.7.
XXII. Setkání dechových hudeb - Døevohostice
1.8. 17. Drietomský festival DH – Drietoma Slovensko
2.8. XXIII. Bechyòský festival dechových hudeb - Bechynì
8.8. Festival Ladislava Prudíka – Dolní Heømanice
14. - 16.8. Setkání muzikantù v Bílých Karpatech – Valašské Klobouky
28. - 30.8. Mezinárodní lázeòský festival dechových hudeb Karlovy Vary
29. - 30.8. Festival DH Pod Javorinù – Strání
30.8. 13. roèník festivalu Z oboch brehú Moravy – Holíè (Slovensko)
4. - 5.9. 19. Fišerùv Bydāov – festival DH Nový Bydāov
5.9. 13. pøehlídka dechových hudeb – KošPálov
5.9. Mezinárodní koncert dechových hudeb „Z jiāních Èech a Moravy“Chýnov
5.9. Festival DH – Nýøany
5. - 6.9.
45. Fadrhonsova Dobrovice
19.9. Poncarovy Zdice
25. - 27.9.
Vejvodova Zbraslav
10.10. Pøehlídka |DH Muzikanti, hrajte! - Výstavištì Flora Olomouc
25.10.
Den s dechovkou – Skuteè
25.10.
Setkání malých dechových hudeb – Zbraslav u Brna
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