1 /98

INFORMAÈNÍ

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

»ÕSLO 98

Hudba praāské posádky 1945 - 1963.
Jiā v prvních dnech po skonèení praāského povstání byla dosavadní hudba
1. praporu vládního vojska pøetvoøena na hudební èetu Vojenského velitelství
Velká Praha. Nadále ji øídil Václav Thier, jeho zástupcem byl Emil Kaplánek.
Dnem 15.5. bylo v Praze zøízeno velitelství 1. divize. Dne 5.6.1945 se
vrátil z Velké Britanie do Prahy Rudolf Urbanec, který byl téhoā dne jmenován
velitelem hudby 1. divize, kapelník V. Thier odešel k hudbì 15. divize do
Kolína.
Ministerstvo národní obrany vydalo 6.6. rozkaz, kterým se zøizují v sídlech
divizí hudby, dne 8.6 vyšlo naøízeni, kterým se dosavadní hudba vojenského
velitelství Velká Praha mìní na hudbu posádkového velitelství Velká Praha.
Dnem 21.6. byla pøejmenována na hudbu 1. divize a jejím kapelníkem byl
jmenován k témuā dni Jan Fadrhons, jeho zástupcem zùstal Emil Kaplánek.
Hudba byla ve stavu 5. pìšího pluku U hudby pùsobil od 10. èervna i pozdìjší
vojenský kapelník Metodìj Pøikryl, který 8. 6. 1945 nastoupil jako èetaø
aspirant. U hudby byl pouze do 23.7. kdy odešel k hudbì Hradní stráāe.
V polovinì èervence zaèaly pøípravy ke zøízení hudby Hradní stráāe, jimiā
byl povìøen její budoucí kapelník Rudolf Urbanec. Zøízena byla k 1.9.1945.
Tvoøili ji hudebníci z hudby 1. divize a vybraní hudebníci z bývalého vládního
vojska, které bylo nasazeno v Itálii a v èervenci se vrátilo do vlasti.
Bìhem listopadu byl Jan Fadrhons pøeloāen jako zástupce kapelníka
k hudbì Hradní stráāe a velení hudby 1. divize pøevzal 1. listopadu Josef
Obruèa, aā do záøí 1943 kapelník ès. hudby ve Velké Britanii.
K 1.12.1945 byl Metodìj Pøikryl jmenován poruèíkem a zaøazen u Hradní
stráāe jako dirigent, nesystemizovaný zástupce kapelníka. Koncem bøezna 1946
odešel jako kapelník hudby do Vojenské akademie Hranice.
Pøi likvidaci materiálu bývalého vládního vojska obdrāel 28. pluk jednu
sadu hudebních nástrojù od bývalého 8. praporu. U pluku tehdy pùsobil
doèasnì aktivovaný jeho bývalý kapelník Josef Hanèl, který zøejmì neoficiálnì
zøídil hudbu, vystupující pod jménem "hudba 28.pluku".
Dnem 1. 3. 1946 byla 1. divize pøejmenována na 1. rychlou divizi a její
pluky, tedy i 5. pøejmenovány na motorizované prapory. Vzhledem k tomu, āe
5. motorizovaný prapor odešel v èervenci 1947 z Prahy do Kladna, pøešla
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hudba Hradní stráāe k 31.5.1947 do stavu 80. pìšího praporu, zøízeného
k 1.10.1945 pùvodnì jako stráāní prapor Posádkového velitelství Velká Praha.
Hudba 1. divize, dosud také ve stavu 5. pluku pøešla k 31.8.1947
k 28. pìšímu pluku. Koncem listopadu 1947 pøedal Josef Obruèa, který
odcházel do výsluāby, hudbu 5. divize (na kterou byla 1. divize pøejmenována)
opìt Janu Fadrhonsovi. K 1.2. 1948 odešel do výsluāby Emil Kaplanek
a funkci dirigenta pøevzal Ferdinand Škrobák.
Jan Fadrhons øídil hudbu aā do 15.9.1949. V té dobì odešel 28. pluk
z Prahy do Terezína a byla mu pøidìlena hudba od 2. pìšího pluku
z Litomìøic, vedená kapelníkem Václavem Kubíèkem.
Dnem 1.10.1949 byla systemizována i hudba 80. praporu. Dosavadní
hudba 5. divize pøešla od 28.pluku do stavu 80. praporu pod otevøeným
názvem Posádková hudba Praha. Nástupcem Jana Fadrhonse se stal Vilém
Kyral. Jeho kariéra byla i na tehdejší pomìry neobvyklá-1.10.1949 byl
jmenován poruèíkem a k 1.1.1950 byl jiā štábním kapitánem. U hudby byl jen
do 30.4.1950 a ve vší tichosti odešel.
Vystøídal ho František Holý, který pøišel od hudby Hradní stráāe.
Zástupcem kapelníka zùstal Ferdinand Škrobák aā do 15.3.1950, kdy odešel
k hudbì Ès. letectva. Jeho funkci pøevzal Jan Toman, který pøešel od Hradní
stráāe.
Pøi 49. zasedání uāšího poradního sboru ministra národní obrany pøednesl
generál Procházka návrh na reorganizaci hudeb se stavem k 8.11. 1950. Mimo
jiné bylo usneseno, āe bude u pìšího praporu 80 vybudován velký centrální
orchestr, jakoāto jádro pro pøíleāitostná hudební soustøedìní, která se mìla
konat v Milovicích. A tak „ Za úèelem reprezentace èeskoslovenské armády
doma i v zahranièí byla rozkazem ministra národní obrany a vydáním
tabulek mírových poètù k 1.12.1950 zøízena Ústøední hudba èeskoslovenské
lidové armády".
Byla samostatnou jednotkou v rámci 80. pìšího praporu Praāského
povstání". Sídlo mìla v kasárnách Jana iāky v Praze - Karlínì ve 3. a 4.
patøe v prostorách uvolnìných Vojenskou hudební školou, která se pøestìhovala
do Spišského Podhradí. Velitelství 80. pìšího praporu bylo umístìno v Motole
"Na zámeèku".
Základem Ústøední hudby se stala hudba 80. pìšího praporu "Praāského
povstání" doplnìna o vybrané hudebníky ode všech plukovních hudeb, kteøí
k ní byli v prùbìhu roku 1950 a 1951 pøemisLováni.
Organizace ústøední hudby byla tato:
velitel - kapelník v hodnosti majora,
3 dirigenti - 2 štábní kapitáni a jeden kapitán a
120 hudebníkù, z toho 40 dùstojníkù a 80 poddùstojníkù z povolání.
Prvním velitelem Ústøední hudby se stal škpt.Jindøich Praveèek, pøeloāený
od hudby brnìnské 6. divize (PH Brno).
Jeho zástupcem se stal por. Jan Toman, který pøišel od hudby 80 pìšího
praporu, kde zastával funkci dirigenta. Dosavadní kapelník posádkové hudby
František Holý u Ústøední hudby zùstal a 15.2.1952 vystøídal u hudby letectva
Josefa Velána,který odešel do funkce inspektora voj.hudeb 1.okruhu.
Dnem 6. ledna 1951 nastoupil jako další dirigent npor. Karel Mikuláštík.
Dnem 25.2.1951 byl Jindøich Praveèek povýšen na majora.
První koncert nové hudby se konal 5. bøezna 1951 ve vinohradském
divadle, které tehdy neslo název Divadlo èeskoslovenské armády v pøítomnosti
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vrcholných vojenských funkcionáøù. Premiéra dopadla na
programu byla- díla èeskoslovenských a sovìtských autorù.

výteènou.

Na

DIVADLO ÈS. ARMÁDY V PRAZE
5. bøezna 1951 v 19,30 hod.
Program
120èlenného dechového orchestru Ústøední hudby ès. armády
1. Vít Nejedlý:

Vítìzství bude naše - symfonický pochod

2. Bedøich Smetana: Pøedehra k opeøe Tajemství
3. Aram Chaèaturjan: Gopak - ruský tanec
4. Antonín Dvoøák:

Slovanské tance èís. 3 a 9

5. P.I. Èajkovskij:
6. F. Chopin:
7. František Jánský:

Fantasie z baletu Labutí jezero
Pøestávka
Polonéza
Pùvab jara - valèík

8. Jan Fadrhons:

Písnì SSSR - smìs sovìtských písní

9. I. Dunajevský:

Pochod z filmu Cirkus

Dirigent: škpt. kap. Jindøich P r a v e è e k
V dubnu 1951 se zaèaly vojenské hudby pøipravovat na slavnostní
pøehlídku na den 9. kvìtna. Bylo soustøedìno 1000 hudebníkù, témìø ze všech
stávajících hudeb, kromì bratislavské a košické. Velením byl povìøen Jindøich
Praveèek. Vystoupeni hudby pøedcházela celá øada organizaèních a materiálních
problému, výsledek ale dopadl dobøe.
V øíjnu 1951 odešel od hudby Jan Toman jako kapelník hudby 3. divize
v Mladé. Jeho funkcí byl pøechodnì povìøen Jaroslav Ernest.
Od roku 1952 zaèínají koncerty na Slovanském ostrovì a stále èastìji
hudba vystupuje v ès. rozhlase. Hudba provedla rovnìā nìkolik odpoledních
koncertù ve Valdštejnské zahradì.
Oslavy 110. výroèí narození Antonína Dvoøáka
(* 8. záøí 1841 v Nelahozevsi)
Spoleènost Antonína Dvoøáka v Praze
VALDŠTÝNSKÁ ZAHRADA
Pátek 7. záøí 1951
Zaèátek ve 20 hodin
KONCERT
Ústøedni hudby ès. armády
(120 èlenù)
Dirigent
major JINDØICH PRAVEÈEK
Poøad:
ANTONÍN DVOØÁK:
SLOVANSKÉ TANCE
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I.øada
1.FURIANT
2.DUMKA.
3.POLKA
4.SOUSEDSKÁ
5.SKOÈNÁ
6.SOUSEDSKÁ
7.SKOÈNÁ
8.FURIANT

II.øada:
9.ODZEMEK
10.MAZURKA
11.SKOÈNÁ
12.DUMKA
13.ŠPACÍRKA
14.POLONÉZA
15.KOLO
16.SOUSEDSKÁ

ÚH ÈSLA na l. Dvoøákové Sychrovì 1951
v 15,30 HODIN
SLOVANSKÉ TANCE
HRAJE STOÈLENNÝ ORCHESTR ÚSTØEDNÍ HUDBY ÈS. ARMÁDY
DIR. MAJOR JINDØICH PRAVEÈEK
Dnem 1.2.1952 pøevzal funkci dirigenta Hynek Sluka, který pøišel
z Vojenské hudební školy, ze Spišského Podhradí.
Tøetí dirigent nastoupil k hudbì 1. bøezna 1952, od AUS VN pøišel
Miloslav Vitásek.
K ÚH pøišel npor.Jaroslav Broā. V letech 1949-51 zástupce velitele VHŠ,
pak jako dirigent Ústøedního divadla Èsl.armády v Praze a krátce i jako
dirigent ÚH Èsl.armády, V civilu profesor Konzervatoøe a JAMU v Brnì.
Od 5. dubna 1952 probìhlo opìt soustøedìni vojenských hudeb, pøehlídky
se zúèastnilo jiā jen" osm set" hudebníkù, hudbu opìt vedl Jindøich Praveèek.
K 30.4.1952 byla hudba vyjmuta z podøízenosti 80. pìšího praporu,
reorganizovaného na pìší pluk a jako samostatná jednotka pøešla do stavu
novì vytvoøeného 308. stráāního praporu, zprvu dislokovaného rovnìā
v kasárnách Jana iāky z Trocnova, Ten pøevzal od 1.5.1952 úkoly stráāní
sluāby pro Posádkové velitelství Praha a byl rovnìā urèen pro reprezentování
ès. armády pøi slavnostních pøíleāitostech.
V srpnu a záøí 1952 se Ústøední hudba odstìhovala do kasáren Jiøího
z Podìbrad na Námìstí republiky.
Další zmìna pøišla v záøí - ke dni 1.9.1952 byla zrušena hudba Hradní
stráāe a toto tìleso bylo pøemístìno k inspektorátu vojenských hudeb, k 1.
lednu 1953 byli její pøíslušníci pøemístìni z vìtší èásti k Ústøední hudbì.
Následovala reorganizace s tímto výsledkem:
velitel Jindøich Praveèek,
zástupce pro vìci politické Miroslav Holý.
1. skupina (bývalá hudba Hradní stráāe) - kapelník Hynek Sluka,
neplánovaný dirigent Karel Chaloupka 63 hudebníkù
2. skupina velitel kapelník Karel Mikuláštík, neplánovaný dirigent Jaroslav
Ernest 63 hudebníkù
3. skupina velitel Miloslav Vitásek, neplánovaný dirigent František Musel 46 hudebníkù
Technická skupina - náèelník Jaroslav Hodyc, kam patøil plánovaè,
archiváø, 3 opraváøi hudebních nástrojù a jeden notograf.
Celkový plánovaný stav èinil 186 osob.
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Reorganizace byla oznámena 6. ledna a hned z poèátku se ukazovalo, āe
nebyla dùkladnì promyšlena. U jednotlivých skupin, které mìly vést agendu
roty nebyli plánováni dirigenti, ani staršinové, ani písaøi.
Další èást pøíslušníkù hudby Hradní stráāe byla pøevedena k 309.
stráānímu praporu, kde z poèátku pùsobila jako hudba Ministerstva národní
obrany. Byla doplnìna hudebníky od nìkterých reorganizovaných resp.
zrušených hudeb. Øídil ji bývalý dirigent hudby Hradní stráāe Rudolf Hála,
kterého krátce na to vystøídal Josef Bláha a po nìkolika mìsících hudbu
pøevzal František Hlavatý. V roce 1963, jiā jako hudba l.provozní brigády,
odešla jako posádková hudba do Litomìøic.
Pøehlídky v kvìtnu 1953 se zúèastnila Ústøední hudba, 400 hudebníkù od
ostatních útvarù a poprvé i hudba Ministerstva vnitra. Soustøedìní probìhlo
opìt od 15.4. Hudbu vedl Jindøich Praveèek. Pøehlídka se nevyvedla, Padal
hustý sníh s deštìm a teplota byla kolem nuly.
Miloslava Vitáska k 7.10.1953 vystøídal ve funkci velitele 3.skupiny Karel
ŠLastný, který pøišel od posádkové hudby Bratislava.
Zaèátkem roku 1953 pøicházejí k Ústøední hudbì dùstojníci od
redukovaných hudeb, nechvalnì proslulých "devatenáctek". Byl to špatnì
pøeloāený sovìtský pøedpis - kaādá sovìtská divize mìla 3 orchestry po 21
hudebnících, u nás byla u kaādé divize ovšem vādy jedna hudba.
Podmínky pro práci ÚH nebyly dobré. Tøetí skupina nemìla kde cvièit
a první skupina byla dosud v Uršulinských kasárnách na Hradèanech a tlak
na její vysídlení neustále sílil. Situace se postupnì zaèala lepšit a zaèaly se
objevovat nìkteré klady tohoto nejmohutnìjšího hudebního tìlesa v celé historii
Èeskoslovenské vojenské hudby.
V roce 1954 pùsobila na kvìtnové pøehlídce Ústøední hudba naposledy,
spolu s ní dalších 600 hudebníkù. V tomto roce byl Jindøich Praveèek povýšen
na podplukovníka.
V roce 1954 se zaèalo se zkvalitòováním odborné pøípravy zejména
dùstojníkù. Pøedevším bylo vyāadováno dokonèení vojenského uèilištì, nìkteøí
hudebníci dali pøednost odchodu do zálohy pøed nároèným studiem, které
skonèilo v roce 1956.
Bìhem roku 1955 byl celkový tabulkový stav sníāen o 12 osob, mimo to
øidièi, nástrojaø a písaøka byli pøevedeni jako obèanští zamìstnanci .
Od roku 1955 zaèal pøehlídky øídit inspektor vojenských hudeb okruhu,
první byl bývalý kapelník hudby letectva Josef Velán.
V roce 1956 odešel od Ústøední hudby Jindøich Praveèek. Ten se dostal do
konfliktu s útvarovou organizaci KSÈ, jejíā pøíslušníci mu vytýkali nedobré
jednání s lidmi a autoritáøské vystupování. Konflikt mìl koøeny v roce 1955,
kdy se zaèalo znovu uvaāovat o zøízeni samostatné posádkové hudby. Jindøich
Praveèek pøipravil seznam, který vzbudil nevoli stranické organizace. K Ústøední
hudbì mìlo pøejít jen nìkolik komunistù z celkového poètu 70 èlenù strany.
Proti Jindøichu Praveèkovi se postavil i Hynek Sluka, který dostal nabídku
pøejít jako náèelník k hudbì Ministerstva vnitra. Neklid vedl k tomu, āe
organizace KSÈ poslala na politické oddìlení generálního štábu rezoluci, ve
které se āádalo, aby Jindøich Praveèek od hudby odešel a na jeho místo
nastoupil Hynek Sluka. Došlo k jednání u zástupce generálního štábu
generálporuèika Josefa Veselého za pøítomnosti inspektora vojenských hudeb
Josefa Kaliby a zástupce pro vìci politické ÚH Miroslava Holého. Generál
Veselý Jindøichu Praveèkovi oznámil, āe ztratil dùvìru kolektivu a nabídl mu,
aby se vrátil k posádkové hudbì Brno a nebo nastoupil do Vojenské hudební
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školy jako odborný zástupce velitele. Velitelem VHŠ byl tehdy Bohuslav
Rychtaøík, který v dobì, kdy VHŠ Jindøich Praveèek velel, zastával funkci
výkonného rotmistra.
Jindøich Praveèek obì nabídky odmitl a 4.7.1956 vyšel rozkaz o jeho
propuštìní z armády. Funkci pøevzal 4.8.1956 Hynek Sluka. Je zcela evidentní,
āe na Praveèkovi si s chutí zchladili āáhu i nìkteøí bývalí pøíslušníci hudeb
vládního vojska, kteøí v té dobì. zastávali v hudební sluābì významné pozice
(Èamra, Kaliba, Rychtaøík, Sluka a øada dalších).
Následovaly další zmìny.
U 1. skupiny byl jmenován kapelníkem Adolf Hamerský a do funkce dirigenta
ustanoven Jaroslav Bureš,
u 2. skupiny dirigentem zùstal Jaroslav Ernest a
u 3. skupiny se stal dirigentem Josef Bláha, který pøešel od vojenské hudby
v Roudnici nad Labem.
K 1.10.1956 byla pro vedoucí (instruktory) nástrojových skupin stanovena
hodnost kapitána, coā umoānilo øadu hudebníkù do teto hodnosti povýšit.
Velkou událostí byl zájezd Ústøední hudby na svìtovou výstavu do Bruselu
v roce 1958, kde tento orchestr slavil velký úspìch. Podobnì tomu bylo i pøed
devadesáti lety pøi zasnoubení korunního prince Rudolfa s princeznou Stefanií,
kdy zde úspìšnì na soutìāi hudeb pùsobil orchestr tehdejšího 36. pluku. Další
zahranièní zájezd, ještì v tomto roce následoval do Sjednocené arabské
republiky.
V listopadu odešel do VHŠ Adolf Hamerský a k 3.11.1958 ho vystøídal
Karel Pšenièný, dosud pùsobící ve VHŠ. Do èela 1. skupiny byl postaven Karel
ŠLastný, koncem roku odešlo v dùsledku sníāení stavu 8 vojákù.
Další léta byla léty stabilizace.
Zmìny nastaly aā v èervenci 1961, kdy Hynek Sluka odešel na inspektorát
vojenských hudeb.
K 1.11.1961byla zrušena 3. skupina a hudebníci byli pøidìleni do 1. a 2.
skupiny. Zaèíná se pøipravovat rozdìlení hudby na Ústøední hudbu - celkem
92 osob a posádkovou hudbu s poètem 65 osob.
Stávající 1. skupina je urèena úloze k reprezentaèním úèelùm, 2. skupina,
øízená Karlem Mikuláštíkem - zástupce Karel Pšenièný- se vìnuje posádkové
sluābì.
Koncem roku 1961 odešel do dùchodu Karel Mikuláštík a 2.skupinu
pøevzal Karel Pšenièný, jeho zástupcem se stal Adolf Novák, velitelem 1.
skupiny byl Karel ŠLastný a jeho zástupcem Jaroslav Bureš.
Hlavním dùvodem reorganizace bylo, āe posádkové velitelství nemìlo āádné
hudební tìleso pro výkon posádkové sluāby. Docházelo, k dvojí podøízenosti,
mimo to pøi zájezdech byli vybíráni hudebníci z obou skupin, coā nejenom
narušovalo èinnost skupin, ale dìlalo to i zlou krev.
Ke dni 6.9.1961 odešel Josef Bláha z funkce dirigenta 3.skupiny do
funkce okruhového inspektora. V øíjnu zemøel dlouholetý náèelník technické
skupiny Jaroslav Hodyc, funkci po nìm pøevzal Alois Grygar. V srpnu 1962
nastoupil do funkce dirigenta Jindøich Brejšek.
V roce 1963 koneènì dochází k rozdìlení Ústøední hudby. Tímto se kruh
po 12 letech uzavírá. K posádkové správì, jako posádková hudba Praha
1.5.1963 pøecházejí Karel Pšenièný, Adolf Novák a 61 hudebníkù.
Bohumil Pešek.
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Co nového v hudební sluābì?
Ústøední hudba provádí sérii koncertù po republice k mezinárodnímu Dni
rodin, jako podìkování rodinám vojákù nasazeným v misích. 12.5. Olomouc,
13.5. Vyškov, 14.5. Kromìøíā, 16.5. Praha - Star. námìstí; 17.5. Liberec .
námìstí. 18.5. atec divadlo - 19:30, 19.5. Tábor - hotel Dvoøák - 17:30.
Sólisty byly napø. sestry Havelkovy, Jurij Kruglov, Leona Machálková, Radka
Fišarová, Vladimíra Patáková. Koncertem provázel Jakub elezný a Jiøí
Tøebícký. Program je velmi dobøe pøipraven mjr. Jaroslavem Šípem a mjr.
Radomilem Cíleèkem a sklízí u posluchaèù zaslouāený úspìch na jmenovaných
místech.
K ménì radostným zprávám patøí sdìlení, āe letošní koncertní sezóna
v Zahradách Na Valech Praāského hradu se nebude konat, Dùvodem je
rekonstrukce zahrad a nemoānost najít náhradní prostor. Probìhlo nìkolik
jednání a prohlídek náhradních prostor, pøesto k dohodì nedošlo. Na III.
nádvoøí Hradu nebylo moāné z bezpeènostních dùvodù koncerty provádìt,
Jelení pøíkop a zahrada u Míèovny byly nedùstojné pro orchestry a technicky
velmi nároèné a nákladné. Z tìchto dùvodù nebudou pravidelné sobotní
koncerty poøádány. Omlouvám se za hudební sluābu AÈR všem vìrným
posluchaèùm a pøíznivcùm a budu se tìšit na roèník pøíští.
V āivotì hudeb má tato skuteènost i další rozmìr, neboL je to první rok co
celou republiku zajišLují pouze 2 hudby, coā v pøípadì oslav 65. výroèí
osvobození s sebou nese i enormní nárùst úèinkování (za posledních 14 dní 79
akcí !!). Dochází i k samostatným vystoupením pouze trubaèù, sextetù,
āesLových kvintetù, zmenšených partií aby vùbec byly akce zajištìny. Takto
prezentovat na veøejnosti profesionální tìlesa je na samé hranici cechovní
dùstojnosti. Tento stav je do budoucna neudrāitelný a nedostatek èasu na
pøípravu a výcvik orchestrù se musí nutnì projevit na kvalitì výkonu a celkové
úrovni orchestrù, o únavì hráèù nemluvì.
Z nejbliāších vystoupení bude Vojenská hudba Olomouc vystupovat na
Roānovské valašce v Roānovì p. Radhoštìm 12.6. a Ústøední hudba 5.6.
v Krásné Lípì na námìstí od 13:00. Probíhá pøíprava na jedinou zahranièní
cestu do Francie - Albertville v èervenci. Cesta ještì není rozhodnutá z dùvodu
nedostatku penìz.
Z vìcí které je dobré vnímat (ale nelze je ještì publikovat, protoāe nebylo
podepsáno naøízení vlády), je zadání vytvoøit v armádì (tudíā i u hudeb)
poddùstojnický sbor a muāstvo. Coā v praxi bude znamenat, āe základní
funkce by mìli zaèínat opìt na hodnostech desátníkù (popø. èetaøù). Zatím
není nic rozhodnuto a podepsáno, takāe jsme ve stádiu èekání a pøipravenosti.
Tìch zbylých 175 hudebníkù v armádì proāívá nepìkný stav nejistoty a slabou
perspektivu kariéry. Nové hodnostní oznaèení od 1.1. 2011 v tom hraje
zanedbatelnou roli. Hudebníkùm ve valné vìtšinì nevadí co mají na
náramenících, ale āe mají jistou práci, klid na pøípravu a adekvátní odmìnu za
odvedenou práci. Nadstavbou je potlesk a uznání široké odborné i laické
veøejnosti. Tyto faktory dnes negarantuje āádná instituce.
Ale to budeme publikovat v nìkterém z dalších èísel.
V krátkosti jsem shrnul struèná fakta a pøedávám jako podklad k redakci
a otištìní.
Inspektor vojenských hudeb mjr.Karel Mišák.
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Kamarádi,
v letošním roce je tomu právì šedesát let, kdy byla zaloāena Ústøední
hudba. Malá èeskoslovenská encyklopedie vydaná Akademií vìd v roce 1987 se
o tomto okamāiku nijak podrobnì nerozepisuje a krátká textová zpráva zní:
„Ústøední hudba Èeskoslovenské lidové armády, èeská vojenská hudba
zaloāena 1950 v Praze. Má bohaté nástrojové obsazení, vysokou reprodukèní
úroveò. Z dirigentù vynikli Jindøich Praveèek, Karel Mikuláštík, Hynek Sluka,
Karel ŒLastný, Karel Pšenièný, Eduard Kudelásek, Jindøich Brejšek
Karel
Bìlohoubek.
Zde text encyklopedie konèí. Sluší se poznamenat, āe v dobì vniku
a posléze bìhem èinnosti tohoto tìlesa, šlo o mimoøádnou událost ve vojenské
hudební sféøe. Úroveò orchestru stoupala nebývalou mìrou pod nesmlouvavými
nároky Jindøicha Praveèka. Repertoár vojenských hudeb do té doby nebýval
nijak oslnivý, aā toto tìleso dokázalo velmi brzy produkovat široký rozsah
nejobtíānìjších skladeb jak díky znamenitému vedení, tak obsazení špièkových
hráèù – solistù v jednotlivých skupinách. Jedním z prvních interpretaèních
úspìchù bylo provedení Slovanských tancù Antonína Dvoøáka ve Valdštejnské
zahradì v Praze, dále na Sychrovì, v Nelahozevsi, v Lucernì. Od tìchto
vynikajících zaèátkù pokraèuje úspìšný rùst umìlecký, pokraèuje nebývalá
popularita a dnes je moāné konstatovat, āe toto tìleso je skuteèný interpretaèní
šperk mezi vojenskými hudbami evropskými a své více neā dùstojné místo
zaujímá v mìøítku celosvìtovém. Zbývá tedy popøát hudebníkùm tohoto
orchestru do dalších šedesáti let nièím nerušený rùst, bájeèný zvuk a klid pro
práci.
Honza Homan.

Naši jubilanti
90 let se dožívá
85 let
80 let

75 let

70 let

Jaroslav Rychtera
Josef Kočárek
Miloš Hanyk
Alois Hasman
Vladimír Bednář
František Kryka
Antonín Veselý
Vilém Horák
Augustin Krafka
John Bladon
Jiří Hlaváček
František Bláha
Ladislav Císař
Ladislav Budějský

1.8.
2.8.
10.6.
20.6.
9.7.
28.7.
30.7.
3.7.
28.7.
6.8
21.8..
16.4.
1.6...
23.6.
23.6.

Stanislav Ledvina
Josef Němec
Rudolf Předota
Josef Kmoch

15.8.
21.8.
27.8.
4.9.

Alois Konziolka
Jaromír Seiml
Jaromír Seidl
Miroslav Šrámek
ing.Ladislav Páč
ing.Jiří Jirsa

.28.8.
29.8.
7.9.
19.9.
9.7.
7.8.

BLAHOPŘEJEME!
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NOSTALGICKÉ NOTOVÁNÍ
Po osvobození první roèník Vojenské hudební školy v Praze /l946-47/.
Nemìli jsme to nikterak jednoduché, Pøevládal však neutuchající zájem
o hudbu. Armáda obnovuje výchovu dorostu pro své, tehdy poèetné, vojenské
orchestry. Podìkujme prozíravým armádním osobnostem, zejména kantorùm
a velitelùm. Osobnostem - legendám.
"Štába " Vojta, duše dobrotisko. ze zachmuøeného oboèí sršící blesk.
K hodinám tìlesné výchovy vyhrazeny Maniny. Vojta v ráāi:"Kdyā se bìììāí, tak
se bìììāí. kdyā se lééééāí, tak se lééééāí. A lehnout!
Na svìtnici, z podkrovních okének, výhled na zákoutí Karlínského divadla,
v noci na vévodící otáèivou neonovou reklamu Bílé labutì. Náš tøídní uèitel
(køídlovek a houslí)- štprap. Damián Prášek. Neomylný absolutní sluch.
Vyuèování naráz pøeruší øezavý zvuk cirkulárky. Prášek bleskurychle vyjmenuje
její celý tónový rozsah. Kluèinové jenom zírají. Za vzor a pøíklad nám èasto
pøedkládán Damiánùv bývalý āák -Scherbaum. Bohem nadaný trumpetista
s kulometným trojitým jazykem. Jak Prášek dovedl pøiblíāit atmosféru
z praāského koncertu Toscaniniho (dirigentovo gesto z úvodní pøedehry
Smetanovy opery Prodaná nevìsta).
Práškùv kolega - Jan Vostrèil. Také kantor køídlovky, pozdìjší populární
kapelník kolínské Kmochovy hudby. Navíc utajený talent herectví, jak je objevil
právì s Vostrèilem pro nezapomenutelné filmy reāisér Miloš Forman.
Budíèek. Vymrzlá umývárnu. V kouteèku u okénka prohání Hynek Sluka
svou "vanièku" (violoncello). Má pøed kapelnickou zkouškou, v prstových
rukavicích, ustøiāených pro koneèky prstù. Pozdìjší vyhledávaný aranāér.
Pøíleāitostné schùzky s Hynkem Slukou v kavárnì hotelu Paøíā. Pan vrchní
Mašek (tatínek slavné krasobruslaøky Hanky), bez objednávky, pøináší panu
majorovi Slukovi pivenko "pùl na pùl " (svètlé s èerným). Krásný Slukùv
pozemský údìl ; za dirigentským pultem.
Podzim 1946 - Smetanova síò. Na stupních pod varhanami mohutný
dechový orchestr āákù I. roèníku Vojenské hudební školy, na pódiu Èeská
filharmonie s Rafaelem. Kubelíkem. Na programu Èajkovskéhu "Pøedehra 1812",
úèinkuje patnáctiletý køídlováèek Tha, Kytice pro Rafaela Kubelíka a našeho
velitele Jindøicha Praveèka.
1953- Ostrava, sportovní hala Tatran. První ostravské vystoupení Ústøední
hudby. V nových instrumentacích, obì øady "Slovanských tancù" Antonína
Dvoøáka, dirigují Hynek Sluka a Jindøich Praveèek. 1956- velitel VHŠ z armády
propuštìn. Další Praveèkovy civilní návštìvy Ostravy. Uznávaný skladatel
a dirigent Praveèek delegován, aby vedl pøípravu dechového orchestru "táty
Malíka", orchestru hornických a hutnických uèòù pøi zájezdu na moskevský
Svìtový festival mládeāe a studenstva. Od té doby potom pravidelná Praveèkova
hostování na Ostravsku (u Šindelova Vítkováku, Dospivova DOM v Krnovì...).
Dosud nedocenìná zásluha Jindøicha Praveèka. na zaloāení a umìlecké úrovni
dechových orchestrù v Moravskoslezském kraji.
Z neskrývaného vdìku za vyškolení ve Vojenské hudební škole,za
dlouholetou úzkou spolupráci-vznikla myšlenka kniāního vydání vzpomínek
Jindøicha Praveèka HARMONIE SRDCÍ ( vydal Mìstský úøad Lanškroun 1999).
Coda - 2010. K souètu -souèasných èeských (a moravských ) vojenských
orchestrù vystaèí prsty jedné ruky. I tradice èeského vojenského hudebního
školství - minulostí.
Do pomyslného památníèku døívìjší slávy èeských Vojenských kapel
(kapelníkù,velitelù škol, skladatelù) budiā pøipsány tyto Ietmé nostalgické
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pøíbìhy.

Tomáš Hanèl.
Bývalý redaktor ès.rozhlasu v Ostravì a kapelník Ostravanky.

Pokus o rekonstrukci
chvíle, kdy mìlo padnout rozhodnutí, který z novì zkomponovaných
pøehlídkových pochodù, pochodù slavnostních, bude zvolen a jako nejlepší poté
setrvá na dlouhé roky v repertoiru všech èeskosIovenských vojenských hudeb.
Jako jeden z pøímých úèastníkù té chvíle si vybavuji nìkolik okamāikù:
Hudba praāské posádky se sídlem v kasárnách Jana iāky v Karlínì (od15.9.
1949 hudba u 80. praporu), nastoupila (kdy, to asi bylo?) na dvoøe zmínìného
objektu. Nìkolik krokù pøed hudbou stáli kapelník Jan Fadrhons (byl
kapelníkem t.zv. Posádkové hudby do 15.10.1949) a známá osobnost
hudebního āivota, skladatel Václav Dobiáš. Nevzpomínám, āe by pøed tímto
dìním probíhala pøehrávka,nebo dokonce zkouška. Zde, v pochodovém útvaru,
byly rozdány noty. Kdo tenkrát hudbu øídil, ani pøi šátrání v pamìti, opravdu
nevím. Je moāné, āe taktovku zvedl Ferdinand Škrobák. (od bøezna 1949
poruèík,byl dirigentem t.zv. posádkové hudby Praha do15.3.1950).
Zahráli jsme dva, moāná tøi pochody. Na dotaz, který vznesl Jan Fadrhons,
aby se kdokoli z nás hudebníkù, vyjádøil k zahraným skladbám, vìtšina
diskutujících se pøiklánìla k pochodu è. 2. Diskutovalo nìkolik starších,
pamatuji se na pana Štemberu (Antonín Štembera, slouāil ještì v bøeznu 1949
povýšen na poruèíka), ale bylo jich bezpochyby víc.
Poté se Jan Fadrhons obrátil na skladatele Dobiáše s gratulaci. Zvítìzil
tedy pochod Václava Dobiáše a dlouhou dobu byl souèástí vojenských
pøehlídek a podobných armádních akci.
PamìL není pøíliš spolehlivá a mnohé detaily unikají, pøesto se mohu
domnívat, āe velmi podobnì ceremoniál tenkrát probìhl. Témìø identické
vzpomínky sdílí se mnou i další pøímý úèastník akce, Václav Babka.
Jan Homan.
V poslední dobì opustili naše øady :
Jan Ringer *10.6.1912 +15.9.2009 VHŠ 1927-29 baryton-kontrabas Ostrava
nejstarší èlen našeho Klubu, po škole nastoupil k hudbì
11.p.pl.Fr.Palackého ke kapelníkovi Rudolfu Bláhovi.
ing.František Foud *4.10.1928 +31.10.2009 VHŠ 1946-47 tenor-viola
Jiøí Krupièka mjr.v.v.*4.4.1921 +7.2.2010 kapelník PH Slaný 1957-62,
uèitel ve VHŠ Roudnice nad Labem 1962-78
Josef Jelínek*14.3.1921 +12.2.2010 dlouholetý kapelník iākovanky Praha 9
Jiøí Zahradník *5.4.1930 +11.3.2010 VHŠ 1946-47 klarinet-housle
dlouholetý èlen ÚH ÈSLA-naposledy org.pracovník pro zájezdovou èinnost
Petr Došek *28.9.1943 +27.3.2010 VHŠ 1957-60 baryton-pozoun
dlouholetý èlen ÚH ÈSLA Praha
Josef Semecký *14.2.1932 +29.3.2010 VHŠ 1948-51 klarinet-housle
dlouholetý èlen Státního souboru písní a tancù
Karel Plechatý *10.9.1950 +5.4.2010 VHŠ 1966-70 baryton-pozoun PH Slaný
Vladimír Hotìk *23.5.1937 +5.5.2010 VHŠ 1953-56 tenor-housle PH Slaný

»EST JEJICH PAM¡TCE !
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Vzpomínka na kolegu.
Pokud øekneme: je to mùj známý – konstatujeme fakt, āe èlovìka známe.
Pokud nìkoho známe dlouho, je to stále náš známý, ale nemusíme o nìm
vìdìt podrobnosti, nepátráme po jeho osudech, detaily jeho bytí nás nemusí
zajímat – zùstává naším anonymním známým. Z mého známého Jiøího
Krupièky, se v prùbìhu èasu stal kolega, kamarád a dobrý pøítel. Osud mne
zavál do Armádního Umìleckého Souboru Víta Nejedlého, do skupiny lesních
rohù symfonického orchestru a zde, je to uā více neā pìtapadesát let, byl Jiøí
platným hudebníkem. Já, jako nezkušený zajíc, jsem byl vhozen do orchestru,
pøinucen okamāitì plavat a neutopit se. To se lehce øekne! Jiøí, mùj èerstvý
kolega, zkušený hráè a skvìlý èlovìk, okamāitì vìdìl, která bije. Bez
škodolibosti a nadøazenosti, na kterou mohl mít právo, nasadil terapii – totiā
s velkým, profesionálním pøehledem se ujal topícího. Vzal mne pod svá
ochranná køídla, citlivì usmìròoval mé tápání, vysvìtloval problematiku lesního
rohu v orchestrální høe, v dynamice, frázování, jemném, citlivém nasazení tonù,
vùbec pak podstatnou problematiku orchestrální hry. Takto se z mého
známého stával kolega, kamarád, prostì èlovìk, který mne spoustu vìcí nauèil
a který mne svým pøístupem zbavil obav, trémy a který lidským jednáním
pomohl vybudovat tolik potøebnou sebedùvìru mladého muzikanta. Vzpomínám
jeho podpory, jeho slova povzbuzení, jeho dùvìry v moje, dosud chatrné umìní.
Bez nìho bych se dlouho potácel v nejistotì, nevìdìl bych, zda na obtíāné
úkoly staèím, zda budu schopen stát se slušným orchestrálním hráèem. Naše
spoleèné zájezdy po republice vyuāíval Jiøí k tomu, aby mne, i mé kolegy
seznamoval s historií míst, kde jsme právì dleli, seznamoval nás nezištnì
a s pøehledem o hudební i nehudební tradici toho kterého místa. Jeho znalosti
byly závidìní hodné, jeho všeobecné vzdìlání bylo na nejvyšší moāné úrovni,
Jiøímu vdìèím za nepøebernou spoustu informací, bez nìj bych se k nim sotva
kdy dostal. Jiøího informovanost a znalost okolního svìta svìdèily o vzácné,
neutuchající chuti vše sledovat: politika, umìní, zemìpisné znalosti, osobní
cestovatelské zkušenosti – napø. jeho vyprávìní o cestì na Podkarpatskou Rus
to vše podmanivì sdìloval dychtivým posluchaèùm. Sám znal a také potkal
øadu osobností kulturního a hudebního āivota, dovedl je svým vyprávìním
pøiblíāit, zlidštit a sejmout z nich punc zvláštní aureoly. Jiøí byl intelektuál
s lidskou tváøí, vzdìlanec kaādým coulem, èlovìk s pochopením pro lidské
radosti i omyly. V dobì, kdy došlo k dùkladné reorganizaci ve všech armádních
sloākách, Jiøí vymìnil svou dosavadní èinnost hráèe v symfonickém orchestru
AUS-VN, za post kapelníka vojenské hudby. Nastoupil tuto odpovìdnou sluābu
u Posádkové hudby ve Slaném. Naše cesty se rozdìlily na dlouhý èas také
proto, āe i já jsem zmìnil pole a vlastnì zem svého pùsobení. Neodolal sem
nabídce zastávat místo hornisty v rozhlasovém orchestru v Islandském
Reykjavíku. Jiøí šel dále za svým cílem, ze Slaného po nìkolika letech do
Roudnice, do sídla Vojenské konzervatoøe, po dalších letech, uā jako penzista,
se ujal práce profesora lesního rohu na konzervatoøi v Teplicích. Pøes velké
vzdálenosti, které nás dìlily, zùstávali jsme v kontaktu, vídávali jsme se. Èasto,
uā oba po návratu do Èech a do Prahy, jsme se scházeli u sklenky vína,
s kolegy posedìli pøi druāných debatách a to nejen hudebních. Nìkolikrát jsem
mìl pøíleāitost navštívit Jiøího u nìj doma a potìšit se vzornì vedenými
a skvìle dokumentovanými sbírkami mincí. Jiøí byl vášnivý numismatik, za
mincemi cestoval po republice a kdyā se uvolnily hranice, neváhal vyrazit do
ciziny. Nejen mince a numismatika byla Jiøího vášeò. Oba jsme mìli spoleèný
obdiv k významné èeské hudební velièinì, ke svìtovì proslulému hráèi lesního
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rohu Janu Václavu Stichovi – Punto. Tento nevolník, syn panského koèího
hrabìte Thuna, se narodil v ehušicích, v malé vsi poblíā Èáslavi. Stich
fascinoval svým umìním celou tehdejší Evropu. Jeho památce je kaādoroènì
poøádána Slavnost lesního rohu. O její vznik, tradici a fungování má vynikající
zásluhu právì Jiøí, díky jeho práci a propagaci se Slavnost stala významnou
kulturní událostí, roku 2OO3 byla poøádána dokonce pod záštitou èeské sekce
UNESCO, s velkým ohlasem. Není pøekvapením, āe se díky skvìlé
angaāovanosti a práci pro dobrou vìc, stal Jiøí èestným obèanem ehušic. Dalo
by se psát a vzpomínat do nekoneèna a postihnout všechny Jiøího aktivity,
jeho zájmy a záliby této vpravdì renesanèní osobnosti. Mìl jsem to štìstí Jiøího
znát a poznávat více neā pìtapadesát let, být jeho kolegou a kamarádem,
èerpat z jeho vìdomostí a poslouchat jeho úvahy a āasnout nad jeho
všestranností. Jiøí ovlivnil mùj āivot zcela zásadnì. Bohuāel uā mezi námi není,
jeho bohatý āivot se uzavøel. Jediné, co mohu udìlat – je øíci: DÉKUJI.
Honza Homan.

Vzpomínka na Miloslava Slepièku.
Jako absolvent Vojenské hudební školy v Roudnici nad Labem v roce
1966 jsem byl spolu s dalšími tøemi spoluāáky pøidìlen k Posádkové hudbì
Tábor, abych zde vykonal druhý rok vojenské základní sluāby. Kapelníkem v té
dobì zde byl major Josef Kaliba a dirigentem kapitán Miloslav Slepièka.
Nejprve jako voják základní sluāby, a od roku 1967 jako voják z povolání
v hodnosti rotného, jsem mìl nespoèet moāností být prakticky dennì pøi
zkouškách orchestru s Miloslavem Slepièkou, pracovat s ním a zejména ho
pozorovat pøi jeho velice svérázném zpùsobu práce s orchestrem. Mezi hráèi
a dirigentem to èasto „jiskøilo", coā bylo zpùsobeno zejména charakteristickými
výroky dirigenta vùèi hráèùm i celému orchestru. Já jsem si øekl, āe by byla
škoda, aby tyto citáty upadly v zapomnìní, a proto jsem je zaèal zapisovat
pøímo pøi zkouškách, hned jak byly vyøèeny, do sešitu.
Zato jsem si èasto vyslouāil kritiku od dirigenta, který v tomto mém
poèínání na jednu stranu spatøoval útok na svou autoritu, na druhou stranu
však byl docela rád, āe je tak oblíbený, āe jeho citáty budou uchovány.
Jednou, kdyā mì pøistihl, jak èekám na další výrok, tak volal: „Hlavnì si to
napište, abyste to náhodou nezapomnìl, já klidnì poèkám!".
Nikdy jsem však za tuto svojí èinnost nebyl potrestán, protoāe velmi dobøe
vìdìl, āe i ostatní èlenové orchestru mì podporovali a byli rádi, āe zkoušky
nejsou suchopárné. Jako ukázku typické zkoušky pod jeho vedením jsem
s pouāitím jednotlivých výrokù sepsal kapitoly nazvané zkouška na koncert
a pouèení pøed sluāební hrou.
Zkouška na koncert.
Soudruzi, ten koncert nám visí na krku, musíme nìco udìlat. Dáme si to
nìkolikrát ten zaèátek, nejdøív doprovod. Je potøeba zaèít stejnì a ne se vtom
tam mlátit! Vás zajímá, jestli budete mít buøta nebo kachnu a ne muzika, pak
to takhle vypadá. S melodií to nemusím zkoušet, ta se poddá.
Já vám øeknu na rovinu, u doprovodu je potøeba tvrdá ruka, jinak se to
posere, āe to musím øíct tak lidovì. To se ale nesmíte vyhøejvat u kamen
a bejt na ocase muziky, ale musíte se na sebe nasrat a ukázat, co dovedu.
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Dáme si to znova, já uā to tady troubím aspoò po stý, to bychom nic
neudìlali.
Nasaïte si to nìkolikrát, asi 20 krát. Ten tón mi nesmí pohnout. Kdyā si
budete na svìtnici šmrdlat námìty, tak nátisk nedostanete. Jeāíš, jak to ty
trombóny hrajete? Ty dvì šestnáctky jsou zaāmolený aā je to strach, musíte to
hrát pomalu a ne to hnát, jako byste to mìli vod metru. Pak ale musíte taky
hrát, máte tam ty kontašpunty, ten tøetí trombon silnìji, jen se neboj a pusL
ho z uzdy, hafana!
Jako to, āe je to tak rytmicky rozházený? Támhle si naklepu dvì a hraju
v tempu; ty tóny nejsou èistý, vy se jich jenom dotýkáte. Bas, kdybyste byl
chytrej, to chce ale zkušenost, tak si to zlehèíte. Pøece vám nemusím všechno
øíkat, máte nìjakou hudební inteligenci, pøece neházíme lopatou ale dìláme
umìní! V podstatì je to jednoduchý, ale kdyā se to neví, tak jsou v tom ty
muzikantský háèky.
Jedem ještì jedou; horny votoète ty kotrmelce nahoru, aL to nejde za āidli
ale ven z kapsy! Vy si myslíte, āe co vám øíkám, to jsou nesmysle, ale není to
tak. To se tam jeví jako chyba, kdyā to zahrajete s takovou neintonací. Nesmí
vám plácat jazyk ale je potøeba hrát bystøe a piáno, tím se tolik neprozradíte.
Na tý trioli si musíte pìknì pošmáknout, aby byla pøesnì na dobu, moāná
trochu delší.
Soudruzi, je potøeba si s tím dát tu èest a zahrát to dobøe a ne z toho
dìlat takovou blešárnu, jako tamhle na koncertì. To jsou jiný kapacity
a nestydej se cvièit, jeden otravoval s trombónem, aā to šlo za nehty.
Dáme si to celý znova, aby to ale nebylo jak zvadlá nudle. Jeāíšmarjá, to
je hrozný, pøece to je vìc, která je pro nás schopná zahrát i kdyā Vlacha
z toho neudìláme, tak to nesmí bejt tak uLapaný! Aby ty staccata si s vámi
neudìlaly, co chcete vy, ale ten rytmus musí bejt, jako kdyā ho vykamenuju
z tìch brusek. U bicích musí bej rána co rána, protoāe jsou nejrozhodnìjší
vìc. Mùāou bejt míò, ale hlavnì rytmicky a intonaènì èistì. Kaādá rána se
musí ozvat a nesmí bejt zlomená. To není āádnej vír, to je jako kdyā padaj
brambory do sklepa! Zatluète mi to sami bicí, aL vidím, jak to tam máte
zkombinovaný. Jak sis to zmordoval ten bubínek?, aby to bylo jako hrášky ty
tóny. Takhle kdybyste to zahráli Slukovi, tak vás vyhodí, ten to opovrhoval,
takovouhle muziku.
Soudruzi, zahráli jsme toho velkou plochu, je tøeba k tomu nìco øíct. Jak
se ta kapela nescukne a hraje si kaādej na svojí pìst, tak je konec. Nesmíte
vtom hledat zátoèiny, ale musíte nad tím pøemýšlet. Mnì to pøipadá, āe máte
nìjaký zpomalený myšlení, je to z musu, jako drvoštìpi, kdyā štípaj døíví. Pøece
sem hergot muzikant, tak to musím dovect zahrát a kdyā to není
v instrumentaci, musí se to udìlat hráèsky. Zatím je to kostrbatý, jak hrbolatá
cesta.
Teï si doprovod odpoèine, dáme si to melodický āestì. Doufám, āe se
s váma nebudu muset zdrāovat. Dost - soudruzi, aby nikomu neplácal jazyk,
ta trumpeta musí jenom mlaskat. To je zajímavý, u køídlovek to tak
neškruòká. Ten tón hezky zaostøovat jazykem, aby byl kulatej, chce to hezky
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vodpalovat jako na trnkách. Je potøeba z toho udìlat nìjakou muziku a nehrát
to tak drvoštìpecky! Musí to zaznít hned napoprvé jako varhany a ne to tady
mrvit.
Trumpeta, ne takovej prskáè do toho vrazit! Ten tón je rozpláclej a má
nìjaký fousy, je potøeba z nìj udìlat hezkou kulièku. To je pokaādé v jiných
nástrojech a to není moāný. Vlach natoèil polky, ale ty mají jinej gust, neā
kdyā to hrajeme my. Musíme pìstovat souhru; abysme to ale nerozbili tí, āe
budeme hrát piáno! Trumpeta, zahraj to klasicky nebo taky sokolsky, by se
dalo øíct. Ten tón musí bejt zdravej jak āula nebo āíla, jak se tady nìkde
táhne. Aby tam nebyly ty patóny vedlejší, āádný āuālání a piālání, musíš ten
tón drāet ve dvou prstech.
Soudruzi, já to beru s úsmìvem, ale je to smutná vìc. Víte co je málo
èasu a eštì sme nic neudìlali, to je poøád samej telefon; voni si myslej, āe
jsme na høebíèku, to je furt nìco. Pøitom nás èím dál nìjak ubejvá, tak nikdo
nemaroïte, protoāe s tìma výpomocemi je to taky nìjaký pochrutý. Voni chtìjí,
abychom dìlali vojnu a hned umìní, v tom klubu nám pomalu strkají hlavy aā
do nástrojù, tak aby se v tom nikdo neplacatil, aby se nám nesmáli. Nesmíme
je podceòovat, protoāe to pozná kaādej laik, jestli je to rozlezlý, jak falešná
harmonika. Musíte hrát tak, abyste se nevyplivali z dechu, ale aby ty nástroje
mìly pøitom dobrý ozev. Nemùāeme se s tím zdrāovat, dáme si to celý znovu,
celej orchestr dohromady.
Vidíte, èlovìk myslí, āe uā pùjdem vod toho, ale já to tak nemùāu pustit.
Nìkdo to tam couráte, je to tam nahý, úplnì se to tam vlní. Hrajete kaādej do
ty doby na jinou dobu, je to jako kdyā brambory jdou, nebo husy
pochodujouty. A pøitom neladíte teda jako kocouøi, vrníte tam. Musíte dávat
pozor, abyste to tam nekaòhali a nebyli mezi tamtamy. To èlovìk nemùāe
ukázat nijakou kantilénu, to musí poøád hlídat rytmus a dìlat taktomìr.
Pouèení pøed sluāební hrou
Soudruzi, kaādý si vezme zelený sluāební ponoāky. Pochodovku si dejte do
náprsní kapsy, co máte na zadku. Do autobusu si vemte šusLák, kdyby pršelo.
Ne abych tam nìkoho vidìl se zarostlejma vlasama, vlasy si dejte pod èepici, aL
nejste jako rousòák, támhle na støeše holub. Aby nìkdo nemìl vypelichanou
košili a rozkoøípaný boty. Vemte si slušný boty, ne aby nìkdo mìl nìjaký
køapky. Aā vylezeme z autobusu, tak se vyrovnejte, aL nestojíme jako
šachovnice. Ne, aby nìkdo byl rozuteèenej za párkem a pivem. Jdou tam
jenom dva vìnconoši, tak to bude mít rychlý spád. Na konec slavnosti
zahrajeme ještì jednou smuteèní pochod. Je to tìākej pochod, ale o to hezkej.
**********************
V souèasné dobì, kdy jsou prakticky vojenské hudby v likvidaci, nebude
jiā mnoho moāností, jak získávat další zajímavé poznatky z práce dirigentù.
Povaāoval jsem proto za potøebné zveøejnit tìchto nìkolik autentických výrokù
nejen jako vzpomínku na dobrého èlovìka, ale i jako vìnování všem bývalým
i souèasným vojenským hudebníkùm.
Jiøí elezný
āák Vojenské hudební školy v letech 1962 -1966, trubka Es-housle.
Dne 3.4.2010 se jako kaādoroènì sešli bývalí pøíslušníci posádkové hudby
Slaný. Naše setkání jsou srazem všech roèníkù datem narození i délkou doby
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odslouāené u hudby. Myslím, āe nejvìtším pøínosem setkání je fakt vidìt se
a znát ubíhající āivot kaādého z nás. Roky ubíhají rychle a kaādý si to
uvìdomí, kdyā dosáhne dùchodového vìku. Setkání byl pøítomen pøedseda
Klubu absolventù Vladimír Mikeš.
Letos se zúèastnilo 50 èlenù, coā je nejvíce od r.2001.
Za PH Slaný Vláïa Císaø.

Upozornìní: V prodejnách "Levné knihy" se v nabídce objevila kniha
Milana Koukala - "DECHOVKA - historie a souèasnost naší dechové hudby".
Její prodejní cena je 199 Kè (pùvodnì stála 699 Kè). Kniha je bohatì
ilustrovaná a pøináší mnoho fotografií skladatelù lidové hudby. V Praze je
k dostání v prodejnì u Andìla.
Dnes pøikládáme pøíspìvkovou známku na rok 2010 tìm, kteøí zaslali
èlenský pøíspìvek poštou. Známku nutno nalepit na legitimaci do patøièného
okénka.
Sdìlení : Na èetné dotazy Vás kterým chybí nìjaké èíslo Zpravodaje, je
moāné si jej objednat. Náš èlen a kolega Bohumil Jeāek ze Slaného si dal
práci a pøevedl všechny Zpravodaje (1-97) na CD v JPG formátu. Pøípadní
zájemci kontaktujte se s ním na telefonu mobil-602682764. Výbor Klubu
velmi oceòuje tuto iniciativu a dìkuje.
Váāení kolegové,
V souèasné dobì mám dosud nevyzvednuté pamìtní listy a medaile vydané
v roce 2008 velitelem Vojenské konzervatoøe pøi pøíleāitosti 85 výroèí zaloāení
školy.
Jedná se o p.Cingl, Fr.Èerny, Dvoøák, Drahoš, Fuks, Frydrych, Chlubna,
Javorský, Kubeš, Léska, Mašek, Melnièenko, Mikulka, Malypetr, Páè, Plachý,
Pokorný, Jos.Stárek, Sedlák, P.Svoboda, ŠLastný, Šedivý, Veselý, Valeš, Vorlíèek
a alud.
Pokud si tyto medaile nevyāádáte korespondenènì, máte poslední moānost k
vyzvednutí na naší výroèní schùzi v øíjnu t.r. Jinak zbývající medaile nabídnu
novým èlenùm, kteøí se do Klubu pøihlásili po 24.kvìtnu 2008.
Pøedseda Klubu Vladimír Mikeš.
Kontaktní adresy :
Vladimír Mikeš, Senegalská 637/2 160 00 Praha 6
pevná linka:235351636, mobil:608068103, e mail: vla.mikes@volny.cz
Hospodáø a pokladník:
František Sládek, Evropská 506/227 161 00 Praha 6, tel.220560328
pokud pøíspìvky neplatíte úètem,zasílejte na tuto adresu
redaktoøi Zpravodaje:
Václav Babka, Trojická 9, 128 00 Praha 2, mob.723273206
Jan Homan, K ovèínu 1493, 182 00 Praha 8,tel.286886755
kam zasílejte Vaše vzpomínkové èlánky, námìty a pøipomínky do Zpravodaje.
Výborové schùze Rady klubu se od záøí budou konat kaādé sudé úterý
v mìsíci t.zn. 14.9.,12.10.,9.11.,14.12. 2010 vādy od 17.00 hod. v salonku
vojenské ubytovny v Podbabì , roh ulice Podbabská a ul. Pod Juliskou, hned
pod hotelem Internacional.
Pøijïte mezi nás, tìšíme se na vaše námìty, pøipomínky a vzpomínkové
èlánky do Zpravodaje. Rádi Vás uvítáme, zejména ty, kteøí by byli ochotni
spolupracovat ve výboru. Pokud se zmìní Vaše adresa, nebo adresa vašich
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kolegù, neprodlenì nám ji oznamte na kontaktní adresu, aby Zpravodaj pøišel
na správného adresáta. Dìkujeme.
Program koncertu Ústøední hudby AÈR Praha
který se konal 16:4:2010 Praha- Mìstská knihovna 17.00 hod.
1. Giuseppe Verdi
Triumfální pochod z op. Aida
2. Richard Wagner
Vstup hostù pìvcù na Wartburg
3. W,A.Mozart
Turecký pochod
4. Felix M.Bartholdy
Svatební pochod
5. Václav Trojan
Vítìzný pochod
6. Jindøich Brejšek
Staré èeské pochody
7. František Kmoch
Muziky, muziky
8. Julius Fuèík
Florentinský pochod
9. John Philip Sousa
Pod hvìzdnatým praporem
10. Johann Straus
Radecky pochod
11. Da CAPUA
Bersaglieøi
Koncert dirigovali: Jindøich Brejšek j.h., mjr.Jaroslav Šíp
Instrumentální sólista: npor. Jan Novotný
Slovem provázela: Jana Matìjcová

Koncerty Ústøední hudby AÈR v roce 2010.
16.9.
Z muzikálu do muzikálu
14.10. Promenádní koncert
11.11. Koncert Big Band AÈR ke dni váleèných veteránù
16.12. Vánoèní koncert.
Zaèátek koncertu vādy v 17.00.
Velký sál Mìstské knihovny v Praze 1, Mariánské námìstí(dø.prim. Vacka) è.1.

4.– 6.6.
6.6
11.– 13.6.
18.– 20.6.
19.6.
20.6.
26.6.
26.– 27.6.
3.7.
3.7.
10.7.
10.7.
11.7.
17.7.
17.7.
17.– 18.7.
24.– 25.7.
7.8.
8.8.
20.– 22.8.

FESTIVALY A PØEHLÍDKY V ROCE 2010
Podluāí v písni a tanci - Tvrdonice
7. Knìāeveská dechparáda – Knìāeves u Rakovníka
47. Kmochùv Kolín
FEDO Štìtí
21. Hudební Pavlovice Václava Drábka – Pavlovice u Pøerova
Maòasovy Sehradice
Slavnost lesního rohu ehušice
14. roèník „HRAJ KAPELO, HRAJ“ Praha Køiāíkova fontána
32. pøehlídka DH - Všeò u Turnova
Dobøínský Dechfest.
Túfarankafest
Festival DH Staré Hrady u Libánì
42. roèník festivalu slováckých dechových hudeb Ratíškovice
Mezinárodní festival "Hanácké kvitek" - Vìrovany
Hudební festival „Pod lipami v Jámì“ – Jáma u Prachatic
Kubešova Sobìslav
Setkání dechových hudeb Døevohostice
12. Drietomský festival DH – Drietoma Slovensko
18. Bechyòský festival dechovek
Setkání muzikantù v Bílých Karpatech – Valašské Klobouky
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26.– 29.8.
27.– 29.8.
3.– 4.9.
4.9.
11.9.
18.9.
24.– 26.9.
2.10.

Mezinárodní festival dechových a folklorních souborù Zlín
IX. roèník festivalu DH „Pod Javorinù" - Strání
14. Fišerùv Bydāov – festival DH Nový Bydāov
Pøehlídka dechovek v KošLálovì
3. roèník Svìtelské babí léto s dechovkou – Svìtlá nad Sázavou
Poncarovy Zdice
Vejvodova Zbraslav
Pøehlídka dechovek Muzikanti, hrajte! - Olomouc

Koncerty ve Hvìzdì.
Tradièními koncerty ve Hvìzdì mìstská èást Praha 6 opìt nabídne
moānost, jak pøíjemnì strávit nedìlní odpoledne s celou rodinou v krásném
prostøedí obory a s hezkou hudbou.
I letos bude kromì programu a taneèního parketu pøipraveno obèerstvení,
dìtský koutek, soutìāe pro dìti i dospìlé. Pøijmìte pozvánku do svìta lidové,
populární, muzikálové, operetní, operní i klasické hudby. Vstup zdarma. Od 12
hod bude jezdit od koneèné stanice tramvaje Petøiny ekologický vláèek na místo
koncertu i zpìt.
23.5. 14.-18.hod Perlièky èeské dechovky
Vacenovjáci s Josefem Zímou a Joākou Šmukaøem
Harmonie 1872 Kolín se sólisty a dir.Petrem Støíškou
30.5. 14.-18-hod Cimbálové muziky se zpìvem a tancem
Joāka Èerný a skupina Gracia
Cimbálová muzika Jiøího Janouška se zpìváky a taneèníky
6.6. 14.-18.hod Populární a swingová hudba
Zatrestband Petra Píši a jeho sólisté
Gospel Time ze Zuzanou Stirskou
Septet Plus s Jitkou Molavcovou a Romanem Vojtkem
13.6. 14.-18.hod Opereta a muzikál
Za doprovodu Straussova orchestru s dir Františkem Drsem, zpívají
a tanèí sólisté Hud.div. v Karlínì a opery v Brnì, nejznámìjší operetní a
muzikálové arie.
20.6. od 14 hod Svìtem opery.
Orchestr a sólisté Národního divadla v Praze a jeho hosté.Dirigent
Jan Chalupecký.
Sólisté Aleš Briscein, Kateøina Hebelková, Roman Janál, Kateøina
Knìāíková, Ludìk Vele
Kühnùv dìtský sbor se sbormistrem Jiøím Chválou.

Pamìti trumpetistovy.
První natáèení v rozhlase
První natáèení v rozhlase bylo pro mne velkým utrpením. Pøišel za mnou
poruèík Erban a sdìlil mi, āe pùjdu s ním , āe zná krátkou cestu a nemusíme
vùbec jet tramvají. Nu coā, tak se trochu projdu. Z Hradu do Karlina je to co
by kamenem dohodil a ještì kousek s heligonem na zádech a v ruce moji
trumpetu. Pan poruèík neumìl chodit prùmìrným krokem, ale hnal se muānì
vpøed a já , nevojenským belháním v závìsu za ním. Asi nás hnal strach, āe
pøijdeme pozdì, ale vítìzství bylo naše. Do natáèení zbývala ještì celá hodina.
Bolavé tìlo, sucho v ústech a strašná tréma a k tomu ještì pøicházejícím
muzikantùm jsem byl jenom pro srandu. Vìtšinou se hrály lehké skladby.
Pøi jedné z nich, na zaèátku refrénu, mìl nìkdo silnì písknout. Ani po druhém
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písknutí to reāie nepøijala a kdyā ještì nìkolik foukaèù se pokoušelo
o poāadované písknutí, nikdo se nenašel pan Urbanec se obrátil na toho
schlíplého novice a pravil: "Hele, ty praāskej Pepíku, umíš silnì pískat?" Asi
dostal obavy, āe sedím jak zmoklá slepice a s dosti nedùvìøivým úsmìvem
k tomu dodal : "Ale to musí být hodnìl silnì !" a jen pokrèil rameny a zaèal
dirigovat. Dal mi výrazný nástup a já písknul na dva prsty a orchestr leknutím
pøestal hrát a major Urbanec dirigovat, naèeā se otevøely dveøe reāie, vybìhl
reāisér a nadšenì zvolal : "Proè nehrajete, to je vono, to je vono !" Zaèal
všeobecný smích a s dobrou náladou se pokraèovalo v programu. Jednou pøi
koncertu v Trenèianských Teplicích se mi na pultì objevila smìs lidových písní
s mým písknutím. Pan Urbanec øekl : "Aā budeš pískat, tak slabì, aby se
posluchaèi nelekli a neutekli !"
Es trumpeta a divoký tanec.
Kdyā jsem se po èase trochu otrkal, byl jsem z druhé B trumpety
pøeøazen pøeøazen na ètvrtou Es trumpetu k poruèíkovi Turkovi. Byl to zlatý
èlovìk, dal mi nátrubek s vìtším kotlíkem a zasvìtil mì do tajù Es prcky. V té
dobì se ještì hrálo na zábavách v menším obsazení a doprovod bez dvou Es
trumpet nebyl moāný, ale co hlavní, bylo to vādy dobøe zaplaceno. Poslední
sokolské šibøinky se konaly v sokolovnì na Vinohradech. Jedna skupina hrála
taneèní a druhá byla dechovka. Muzikanti byli obuti do polobotek, jen já mìl
erární šnìrováky s cvoèky a podkùvkami. Nikdo z hrajících netanèil, ani já se
neodváāil. Z amerického filmu "Dvì dìvèátka a námoøník" jsem odkoukal za
doprovodu orchestru a tehdy slavného Harry Jamese divoký tanec. Pøiznám se,
āe jsem film vidìl devatenáctkrát, ale jen tu èást, která byla pro moji
dokonalost výuky tance. Sedìl jsem vedle poruèíka Erbana a ten mì poāádal,
abych provedl jeho sedmnáctiletou vnuèku. Vyzval jsem milé dìvèe k tanci.
Naše kapela zahrála nejdøíve nudnej plouāák a pak spustila krutej flák. Tonda
Votava rozzuøil bicí, Jirka Coòk rozbìsnil klimpr a ostatní v orchestru propadli
téā tomu bìsnìní, mì nevyjímaje. Tanèící páry udìlali okolo nás kruh v uctivé
vzdálenosti, asi z hrùzou èekali aā ten šílenec tu køehotinku zakousne. Kdyā
orchestr dohrál, ozval se jásot a potlesk, asi z radosti, obdivu, ale hlavnì, āe to
partnerka toho šílence ve zdraví pøeāila. Kdyā tak odvádím dìvèátko k jejímu
dìdeèkovi, abych mu podìkoval, jdeme kolem pana majora Urbance, který se
díval trochu neurèitým pohledem. Pan poruèík Erban mi poklepal na rameno
a pravil : "Nic si z toho nedìlej, jednou se to tancování taky nauèíš."
Støílení do terèe.
Chladné poèasí a drobný déšL nebyl pøíjemný pro obsluhu terèe. Celá
hudba støílela z jedné pistole. Pro nìkteré støelce nestaèil kruh terèe velikosti
kola od āebøiòáku. Vādy po výstøelu spustila obsluha terè a zalepila otvory po
projektilech. Obèas nebylo co zalepovat. Pøi první pauze pøišel za mnou
desátník Kocourek, abych ho vystøídal pøi zalepování mnohdy neexistujících
otvorù. Opìt praskaly výstøely a já ukázal ceduli s èíslem zásahu, které bylo
nutno trochu vylepšit pro zdárné výsledky muziky. Soutìāilo se s vojáky Hradní
stráāe, konající stráāní sluābu, āel, to mi nebylo známo. Od velitelství bylo
uznáno naše vítìzství. Poruèík Zuzka pøeèetl hodnocení støelcù od nejlepších aā
po ty nejhorší. Pan major Urbanec patøil mezi ty nejhorší i kdyā to špatné
umístìní nebylo. Poruèík Ouøedník, který by netrefil ani stodolu, se pøihlásil
o slovo a dojatým hlasem pravil: „Vojenští hudebníci byli vādy nejlepšími støelci
z ruèních zbraní." Byl znaènì dojatý a slzel radostí. Jen jediný se neradoval
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a byl to major Rudolf Urbanec. Sedìl za dirigentským pultem a zpytavì si
prohlíāel kaādého jednotlivce z orchestru. Pak se podíval na mne, trochu
pohnul hlavou a zvedl se k odchodu a já poslušnì za ním do kanceláøe.
Poruèil abych si sedl a nekáravým hlasem mi øekl : „S nikým o tom nemluv
a vypadni !"
Kontrola zbraní.
Netrvalo dlouho, po èásteènì ovlivnìném vítìzství ve støelbì pistolí, pøišla
krutá pomsta „Nebes". Bylo krásné ráno a já mìl zrovna sluābu a jen tak,
z dlouhé chvíle v kanceláøi se podívám na stùl, na kterém leāelo oznámení, āe
právì dnes se koná na Hradì prohlídka zbraní. Bleskurychle tasím Colt
a v tom okamāiku se vysypalo z pochvy smetí. Kdyā tak tu zbraò prohlíāím,
vidím na ní nazrzlé flíèky, zásobník nešel vùbec vyjmout a jinak celý
mechanismus byl nefunkèní. Byl to šok, neā jsem se trochu vzpamatoval.
Zoufale pøemýšlím, co s tím prokletým krámem mám dìlat, aā najednou pøišla
spásná myšlenka, za pøedpokladu, jestliāe se to povede. Pan Parízek v Dejvicích
opravoval pro naši muziku āesLové (plechové) nástroje. Zatelefonoval jsem mu,
āe tam jako u nìj jsem a èekám na dohotovení nástroje a kdyby se nìkdo po
mnì shánìl, tak āe má øíci, āe jsem právì odešel bez nástroje. Napsal jsem
hlášení a odjel glajsou do Jindøišské ulice, kde byla Lovìna - prodejna
loveckých zbraní. Mimo paní prodavaèky tam nebyl nikdo. Poāádal jsem milou
paní o odbornou prohlídku erární pistole: Dívala se na mì nechápavì, aā kdyā
jsem jí øekl, āe jsem z hudby Hradní stráāe a nikdo tomu nerozumí. Zāelelo se
jí toho ztrápeného vojáèka a šla se mnou do vedlejší místnosti za pánem, který
pøipravoval zbranì k prodeji a poāádala ho, aby mì pomohl. Obratnì rozebral
zapšklou pistoli a prohlásil, āe to vezme do jiné dílny, kde na to mají vybavení
a āe to asi za dva dny bude hotové. Døíve to není moāné stihnout, ale já na to
odpovìdìl, āe prohlídka zbraní konèí dnes ve dvanáct hodin. On na to, to víš
vojáèku, nebude to ono, ale snad tì za to nezavøou. Mou spolupráci odmítl, āe
bych se mohl zranit a āe stejnì ze mne voják nikdy nebude. Srdeènì jsem se
sním rozlouèil i spaní prodavaèkou. Celou cestu jsem utíkal do Jiøských
kasáren, nebyla to āádná sranda, nejvíce tíāila pøi bìhu ta vypucovaná
bambitka. V místnosti,kde se konala prohlídka, èekali netrpìlivì tøi zbrojíøi. Po
prohlídce jeden z nich, prohlásil, āe pistole je pøíliš opotøebovaná a doporuèil jí
k vyøazení. Ještì pøed mým pøíchodem k naší hudbì se ptal kapelník svého
zástupce kde je J Zamrazil a on mu odpovìdìl, āe na Hradì pøi prohlídce
zbraní. Pan Urbanec øekl: „Asi dobøe, jen jsem zvìdav, jak to provedl."
Skolení o sexu.
Jiā od rána zaèala zkouška jedné nároèné skladby. Trumpety, trombony
a celý "šlágverk" uā tu døinu mìly za sebou, kterému tomuto zdatnému celku
velel poruèík Franta Hradil-Evropa. Obèas se od tohoto kolektivu ozýval
chechtot. Z klidného podøimování mì nìkdo vyrušil. Byl to Mirek Holý, který
mnì podával malou kníāeèku, ve které byly ofotografované døevoryty
tøistašedesátipìti posic milování s tím, abych to dùkladnì okomentoval ústnì
a s patøiènou mimikou. Z nìāného mazleni a milování se zaèaly projevovat
zvíøecí pudy pøedhistorických pøedkù, kdy ukojená samice láskou seārala
samce. Jen jsem se trochu zahloubal do tajù hrùzostrašné lásky byl jsem opìt
dùraznì vyzván, abych uā koneènì zaèal. A tak mi nic jiného nezbylo, neā líèit
nelidské bìsnìní rozvášnìného páru. Hned po prvním výbuchu smíchu mých
vìrných posluchaèù, ozval se káravý hlas kapelníka a dùraznì āádal o klid.
el, ten vydrāel jen malou chvilku. Vzdìlávání o sexu muselo pokraèovat i pøes
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zákaz jiā znaènì nervózního kapelníka. Kdyā se opìt ozval smích, podobný
øevu, náš šéf rozzlobenì zvolal: „Tady se nedá pracovat !" a oèekával vysvìtlení.
Postavil jsem se do pozoru a hlásil : „Soudruhu majore, øešíme tu problém
sexu !" Milý major povstal, zasunul si cigaretu do višòové špièky, opustil
dirigentský pult a rozkázal: „Tak sem pojï a pokraèuj ve výkladu !" a odebral
se ke kamnùm. Rozkaz jsem s ulehèením provedl a postavil se za dirigentský
pult a zaèal s výukou. Nìkdy ty praseèinky, zobrazené v kníāeèce, nebylo
moāno vylíèit, tak jsem pouāil vlastní fantazii. Obecenstvo øvalo smíchy
a nadšením, jen náš velitel stál stále u kamen s èásteènì pootevøenými ústy
a vyhaslou cigaretou ve višòovce. Bouølivý styk s rozbìsnìnou āenštinou
nahradila velitelská āidle. Po znaèném tìlesném i duševním vyèerpání oznámil
jsem konec velmi pouèného a nestydatého školení a poāádal soudruha majora,
aby pokraèoval ve zkoušce velmi nároèné skladby. Kdyā se rozjaøený manšaft
trochu uklidnil, zaèalo se hrát a z plechových nástrojù zaèaly šlehat plameny
a po jediném pøehrání náš kapelník zkoušku ukonèil.
Hned jsem se odebral do kanceláøe a oèekával ortel, který znìl: „Mám tì
potrestat za rušení pøi
zkoušce, nebo ti podìkovat za sviòárny, které
pomohly celé muzice k dokonalému" výkonu ?"l
Šarāe.
Desátník Coòk, vādy kdyā mìl sluābu, s váāným úsmìvem mnì sdìlil, āe
jsem povýšen na svobodníka. Zpoèátku jsem mu to zbaštil i s navijákem, ale
pak uā jsem jeho báchorkám nevìøil. Tak se jednou stalo, āe jsem byl opravdu
povýšen na svobodníka. Bylo mi to øeèeno poruèíkem Zuzkou. Øekl jsem mu,
āe to jiā dávno vím a s povdìkem jsem mu podìkoval. Bral jsem to jako blbej
vtip a zapomnìl na to. Asi tak za týden, pøi zkoušce orchestru major Urbanec
pod pøísným pohledem zahømìl: „Kde máte soudruhu svobodníku oznaèení
hodnosti ?" Koukal jsem na nìj vyjevenì, protoāe nìco takového jsem u nìj
nikdy nezaāil. Nejdøíve si ze mne dìlal srandu Jirka Coòk, potom poruèík
Zuzka a nyní ještì major Urbanec. Mlèeti zlato, tak drāet hubu a krok, bude
asi nejmoudøejší. „Odejdi a vraL se s oznaèením hodnosti !" Opustil jsem
zkušebnu, ale najít vhodnou tkanièku pro splnìní tohoto rozkazu bylo nad
moje síly. Nezbývalo nic jiného, neā āe jsem vyndal z jedné polobotky tkanièku,
kudlou pøeøízl na dva kusy a dvì nudlièky obohatily o hodnost moje
nárameníky. Vrátil jsem se zpìt a poèkal na pauzu bìhem pøehrávání a pak
v pozoru štìkl : „Soudruhu majore, svobodník Zamrazil, hlásím pøíchod !" Celá
muzika se zaèala podezøele chechtat. Kapelník na to odpovìdìl: „Podle A 11
jste potrestán degradací a jednadvacet vostrejch !"
Co se teï ozvalo z orchestru, to byl øev. Pan kapelník se zvedl od svého
dirigentského pultu a pravil : „Soudruhu svobodníku proveïte pøijímací proslov
do našeho sboru hodností", Naèeā opustil dirigentský pult a ukázal, abych
nastoupil na jeho místo. Po uklidnìní rozchechtaných muzikantù jsem
slavnostnì prohlásil: „Soudruzi dùstojníci a poddùstojníci, doufám, āe my šarāe
se nebudeme ode dneška navzájem jebat." Dostal jsem nejstrašnìjšího hobla
v mém āivotì.
Pokraèování pøíštì.
Sepsal a zaāil Zdenìk Zamrazil
(svob.zákl.sluāby Hudba Hradní stráāe 1949-1951)
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