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INFORMAÈNÍ

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

»ÕSLO 99
Váāení pøátelé- kamarádi,
dovolte, abych Vás jménem výboru našeho klubu opìt pozval na výroèní
schùzi s pøátelským posezením na den 6.listopadu /sobota/ 2010 od 10.00
hodin do velkého sálu ministerstva obrany na Valech.
Výluka tramvajových linek jiā neplatí, takāe mùāete pouāít metro do
stanice Hradèanská nebo kteroukoliv tramvaj do stejnojmenné zastávky do
novì vybudovaného podchodu, nebo ze stanice metra Malostranská tramvají 22
do stanice Královský letohrádek a z kopeèka sejdete do ulice Tychonova ne
hlavním vchodem, ale vlevo postranní brankou.
Výbor klubu se rozhodl, āe èlenské pøíspìvky na rok 2011 od èlenù
nebude vybírat, protoāe má finanèní rezervu. V pøedsálí bude provedena pouze
prezentace - legitimace s sebou. Èlenské známky vám zašleme v dalším èísle
Zpravodaje.
Mám ještì øadu nevyzvednutých medailí a pamìtních listù. Pro ty z Vás,
kteøí se nemùāete dostavit, poāádejte kolegy aby medaile za Vás vyzvedli.
Od 8.00 bude sál zpøístupnìn. ádáme Vás o èasový pøedstih Vašeho
pøíchodu, abychom zbyteènì nezdrāovali zaèátek jednání. Pøipravte si i diskuzní
pøíspìvky. Máte moānost se vyjádøit k práci výboru a souèasné situaci
ve vojenské hudební sluābì nebo i jiným souvisejícím otázkám.
Rádi pøivítáme i kolegy, kteøí nejsou našimi èleny, ovšem aā po ukonèení
schùze cca v 11.30 hod a apelujeme na naše èleny, aby restauraèní zaøízení
pouāili po schùzi a nerušili tak prùbìh jednání.
Obèerstvení je zajištìno jako loòského roku. Pokud máte vìdomost pro nás
neznámou o úmrtí kolegù nebo zmìnu adres (Suchan, Mareš, Gorol) oznamte
to u pøedsednického stolu. Rovnìā āádáme o telefonické nebo písemné omluvení
Vaši neúèasti na kontaktních adresách. Tìšíme se na hojnou úèast.
Za výbor klubu pøedseda
Vladimír Mikeš
*********************************************************************************

Váāení kolegové, pøátelé a pøíznivci,
v uplynulém tøetím ètvrtletí roku 2010 āivot hudební sluāby AÈR
poznamenalo opìt mnoāství dùleāitých zmìn, setkání a vystoupení.
Vstoupily v platnost zmìny spojené s pøijetím vládní vyhlášky o hodnostní
struktuøe a sloāení, které se týkalo i vojenských hudeb. Díky tomu, āe jsme
v kategorii specialistù nedotkly se nás zmìny dramaticky a nemusíme kariéru
zaèínat od nejniāších hodností urèených muāstvu a poddùstojníkùm. Opticky se
vracíme k hodnostnímu oznaèení „pecky“ a „prouāky“ v hodnostech. To
znamená, āe od ledna pøíštího roku opìt uvidíte na náramenících hudebníkù
hodnostní rozlišení, která se velmi podobající hodnostem ve kterých jste mnozí
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slouāili. Dotknou se nás i úsporná opatøení vlády, ale konkrétní zadání ještì
v této dobì není pøesnì známo, takāe nejsou známy ani všechny dùsledky
s tím spojené, nebo vyplývající.
Akcí na kterých se vojenské hudby svou èinností podílely bylo doposud
477 (coā ve dvou hudbách za uplynulých 273 dní je skuteènì velmi mnoho).
Tím nechci omlouvat, ale pouze vysvìtlit, proè jsem také pøistoupil na úzus, āe
na pohøby s vojenskými poctami budou jezdit aā do hodnosti plukovníka
āesGové kvintety a sextety. Z kapacitních dùvodù by prostou matematickou
rovnicí nutnì kaādý došel k závìru, āe je nereálné a neefektivní úèastnit se
všech takovýchto rozlouèení v plných orchestrálních sestavách (s pøihlédnutím
k dalším povinnostem a bìānému āivotu obou orchestrù) Pravidlo lepší nìco
neāli nic je v tomto pøípadì více neā na místì. Stále jsou plnìna kritéria
dùstojnosti a kvality více neā s pouhým trubaèem, který byl také v návrhu.
Z konèící koncertní sezónou na venkovních pódiích a plochách se
pøesouvá koncertní èinnost vojenských hudeb zpìt do koncertních sálù, nebo
prostorù, které je alespoò pøipomínající.
V prvním záøijovém víkendu se uskuteènila mezinárodní pøehlídka
vojenských hudeb ve spojení s oslavami Dne maršála Radeckého v Olomouci.
Prezentovala se zde ÚH AÈR se sólistkou Bárou Basikovou a Alešem
Brisceinem. Posluchaèùm dopøála nevšední záāitek i v neregulérních
klimatických podmínkách panujících na Horním námìstí v Olomouci (7 st.C)
pøedvedla nároèným posluchaèùm ve veèerních hodinách, co znamená
profesionální výkon vojenské hudby. V rámci bohatého sobotního programu
pøedstavily svoje vystoupení i vojenské hudby z Polska, Maïarska a Rakouska.
Nejbliāší vystoupení vojenských hudeb pro veøejnost jsou ÚH AÈR
14.10.2010 – sál Mìstské knihovny v Praze od 17:00 hod. a vystoupení na
výstavì Voják budoucnosti v PVA Letòany. Oslavy spojené se vznikem republiky
na Vítkovì 28. øíjna. Náèelník generálního štábu zaštiGuje slavnostní koncert
ÚH AÈR pro veterány 9.11.2010 v praāském Rudolfínu od 19:00. Pøipravujeme
tradièní prosincové adventní a vánoèní koncerty jak v kostele Církve
èeskoslovenské husitské v Praha - 6., tak i ve vojenském kostele, ale
s bohatým programem navštívíme i Pardubice (9.12. VH Olomouc) a Tábor
(17.12. ÚH AÈR). V neposlední øadì je peèlivì pøipravován slavnostní koncert
poøádaný k výroèí vzniku ÚH AÈR.
S pøáním klidného a spokojeného proāití nadcházejících dní
Hlavní inspektor vojenských hudeb mjr.Karel Mišák.
*********************************************************************************

Vojenské hudby v r.1945
V Èeskoslovenské armádì bylo k 1. 10. 1938 systemizováno 52 plukovních
hudeb, 25 dùstojníkù-kapelníkù (z toho 1 na MNO, 2 ve Vojenské hudební
škole a 22 u plukù) a 1617 hudebníkù (230 rotmistrù, 587 déleslouāících
a 800 osob muāstva). K tomu je nutné pøièíst ještì 208 āákù Vojenské
hudební školy.
Jak vyplývá z mírové organizace Ès. armády (MNP HŠt/4. odd. èj. 120
taj/4. org. odd. Praha ze dne 25. 5. 1945) bylo zámìrem obnovit pøedváleèný
stav se zmìnami, plynoucími ze souèasných pomìrù.
Obnova Èeskoslovenské armády zaèala hned po osvobození. Na
Ministerstvo národní obrany byl
28.5.1945 povolán poslední pøedváleèný
referent vojenských hudeb Jan Uhlíø do funkce Hlavního kapelníka vojenských
hudeb. Vedení hudeb bylo podøízeno Hlavní správì výchovy a osvìty (HSVO)
a organizaèní práce byly zahájeny výnosem MNO Hl.Št. èj. 10020. odd. ze dne
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4.6.1945:
S okamāitou platností zøizuje MNO v sídle kaādé pìší divise vojenskou
hudbu. Její sloāení: 1 kapelník, 1 dirigent a 42 hudebníkù (rotmistrù,
déleslouāících a muāstva). Kapelníka a dirigenta ustanoví MNO HSVO,
hudebníky urèí ze svých podøízených útvarù velitelství divise v prvé øadì
z vojenských hudeb a krouākù jiā nyní stávajících. Vojenské hudby budou
podøízeny náèelníku štábu divise. Toto opatøení je prozatímní, jakmile to
pomìry dovolí, bude kaādý pluk mít svoji hudbu. Hudba tankového sboru
zùstává v nynìjším sloāení“.
Novì stavìných divizí bylo 16, kaādá mìla tøi pluky. Èísla, dislokace
a sloāení se v letech 1945 – 1947 mìnila nìkdy i dost rychle, leckdy byla
hudba uvádìna u pluku, kde byla ve stavu, tøebaāe to byla hudba divizní,
èímā se leckdy identifikace hudeb komplikuje.
V èeských zemích se hned po skonèení povstání zaèaly vytváøet āivelnì
vojenské orchestry, vìtšinou v èele s bývalými kapelníky èi dirigenty. Do
armády se hlásili a byli prùbìānì zaøazováni rotmistøi hudeb, kteøí byli po
okupaci propuštìni z armády nebo bìhem sluāby ve vládním vojsku
penzionováni. Hlásila se i øada déleslouāících pøedevším z øad absolventù
Vojenské hudební školy, kteøí ve sluābì chtìli pokraèovat. Se zaøazením
k hudbám se poèítalo i s pøíslušníky hudeb vládního vojska, kde bylo sice
systemizováno 421 hudebníkù, ale skuteèný poèet „hudbyznalých“ kolísal okolo
500 (z toho 358 absolventù VHŠ). Øada absolventù VHŠ byla bìhem sluāby ve
vládním vojsku povýšena na stráāmistry. Celková potøeba v první dobì byla
pøes 700 hudebníkù.
U èeskoslovenských jednotek v zahranièí pùsobily koncem války hudby:
u obrnìné brigády ve Francii, u náhradního tìlesa ve Velké Britanii
a u samostatné brigády. V rámci 1. ès. armádního sboru v SSSR pùsobily
hudby u 1., 2., 3. a 4. brigády a u náhradního pluku, velení sboru byl
podøízen i Armádní umìlecký soubor.
Hudba èeskoslovenské obrnìné brigády byla obnovena dnem 13. bøezna
1945 pøi obléhání pøístavu Dunkerque. Tvoøili ji pøíslušníci v záøí 1944
rozpuštìné brigádní hudby která byla doplnìna hudebníky od náhradního
tìlesa ve Velké Britanii. Do èela hudby byl postaven dirigent Václav Šmolík,
pùsobící jiā døíve jako zástupce kapelníka brigádní hudby. Po ukonèení války
pøijela hudba spolu s ès. samostatnou obrnìnou brigádou 20. 5. 1945 do
vlasti. Kromì nìkolika koncertù (mimo jiné v Plzni) hrála 30.5.1945 pøi
slavnostní pøehlídce obrnìné brigády v Praze. Pøi reorganizaci armády
k 1.9.1945 byla pøidìlena k 1. ès tankovému sboru do Moravské Tøebové. Její
øady proøídly demobilizací a tak byla postupnì doplòována novými hudebníky.
Václava Šmolíka v jejím èele vystøídal Hynek Domanský. Dnem 1.10.1947 bylo
velitelství tankového sboru pøemístìno z Moravské Tøebové do Olomouce
a hudba byla pøedána 48. pìšímu pluku do Benešova, s kterým odešla v roce
1949 do Tábora jako hudba 4. tankové divize.
Hudba náhradního tìlesa ve Velké Britanii vznikla ze zbytkù pùvodní
hudby postavené v prosinci 1944, tvoøené vìtšinou hudebníky vládního vojska,
kteøí po pøesunu do Itálie a po dobrodruāné cestì se dostali do Velké Britanie.
V bøeznu 1945 byli pøeloāeni k brigádní hudbì do Francie k novì vytvoøené
hudbì. Orchestr od poèátku øídil dirigent Karel Veselý, bývalý pøíslušník
vládního vojska. V øíjnu 1945 byla hudba transportována do vlasti a byla
urèena jako plukovní hudba 39. pìšího pluku (bývalý 17. pìší pluk)v Trenèínì.

4 / 99

V Itálii existovaly v té dobì tøi hudby vládního vojska: u Nejvyššího
zasazeného štábu ve stavu 10. praporu (kapelník B. Lokvenc), u 9. praporu
(kapelník Václav Kubíèek) a u 12. praporu (kapelník Hynek Bureš), obì ve
stavu 3. praporu.
Po pøechodu vládního vojska (26. 4. 1945) a slovenské II. technické divize
ke Spojencùm bylo koncem dubna vytvoøeno Velitelství vojenských jednotek
v
Itálii,
jemuā
podléhaly:
Èeskoslovenská
samostatná
brigáda
a 1. Èeskoslovenská divize.
Dnem 21.5.1945 byly jednotky vládního vojska pøetvoøeny na Ès.
samostatnou brigádu v Itálii, která byla 12.6. 1945 organizována do tøí plukù
a 18.6.1945 byly zøízeny hudební èety: u 1. pluku (bývalá hudba u
9. praporu), kapelník Václav Kubíèek, u 2. pluku (bývalá hudba od
12. praporu),kapelník Hynek Bureš a u 3. pluku (bývalá hudba Nejvyššího
nasazeného štábu) kapelník Bohumil Lokvenc.
Dne 22.7.1945 brigáda odjela do vlasti a 28.7.1945 byla soustøedìna ve
Strašicích. Hudební èety vládního vojska mìly systemizováno kaādá 27
hudebníkù, ale v Itálii byli do nich nezaøazení hudebníci pøidìleni k rotám
svého praporu. Ve Strašicích byl tudíā znaèný poèet hudebníkù u hudeb
nezaøazen. Hudebníci 1. pluku byli 7.8.1945 odesláni do Prahy do stavu hudby
Hradní stráāe. Ostatní hudebníci byli postupnì odesíláni k jednotlivým
hudbám. Likvidace ès. samostatné brigády v Itálii byla ukonèena 15.9.1945.
Pùvodnì slovenská zajišGovací divize nasazená na východní frontì byla pro
morální rozklad zmìnìna na II. technickou brigádu, od ledna 1945 pak na
II. technickou divizi a od listopadu 1943 byla v Itálii, kde se podílela na
provádìní opevòovacích prací, Kdyā koncem dubna 1945 vypovìdìly jednotky
slovenské armády poslušnost nìmeckému velení, nesla od 20. 5. název 1.
Èeskoslovenská divize v Itálii. Vlastní hudbu nemìla a do odjezdu do vlasti jí
byla 26.6.1945 pøidìlena hudba 2. pluku.
V protektorátu zùstaly po odsunu 2. – 12. praporu vládního vojska do
Itálie v kvìtnu 1944 tøi hudby: u 1. praporu v Praze (kapelník Václav Thier),
hudební èeta Inspektorátu II v
Hradci Králové (kapelník Emanuel Kaláb)
a hudební èeta Inspektorátu III Buèovice (kapelník Antonín Draāil). Kaādá
inspektorátní hudba mìla 42 hudebníkù. Dne 24.1.1945 bylo naøízeno vyklidit
k 1.2.1945 výcviková støediska inspektorátù v Hradci Králové a v Buèovicích
a hudební èety se pøemístily i s nástroji do Prahy kde byly pøidìleny k 1.
praporu a nasazovány ke stráāní sluābì a technickým pracím, zejména
odklízení trosek po bombardování Prahy 14.února a 25. bøezna 1945. Poslední
vystoupení hudby 1. praporu bylo 12.4. v rozhlase. Do povstání v Praze se
ihned zapojili všichni hudebníci, nìkolik bylo zranìno a na Pankráci padl
stráāmistr Václav Láf.
Ihned po skonèení bojù v Praze se z hudby 1. praporu stala hudba
Posádkového velitelství Velká Praha (PVVP). Dne 10.5. 1945 byl vydán rozkaz
o rozpuštìní vládního vojska a hudebníci Inspektorátu II odjeli 19.5.1945 pod
vedením kapelníka Emanuela Kalába do Hradce Králové, aby tam vytvoøili
posádkovou hudbu. Pøíslušníci hudby inspektorátu III odjeli domù
neorganizovanì.
Mezitím do Prahy dorazil 1. èeskoslovenský armádní sbor, pøetvoøený od
15.5. na 1. èeskoslovenskou armádu. Ètyøi brigády se zmìnily na divize s èísly
1 – 4.
Hudba 1. divize vznikla pøi reorganizaci sborového umìleckého
souboru 10. 3.1945 a jejím vedením byl povìøen Felix Knosp, bývalý pøíslušník
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slovenské armády, který nastoupil k hudbì 1. 1. 1945 poté, co byl v SSSR
vyléèen ze zranìní, utrpìného pøi povstání. Z pùvodních 14 starých pøíslušníkù
brigádní hudby, kteøí se postupnì k souboru vrátili, do Prahy došel jen jeden,
hudbu tvoøili pøeváānì mobilizovaní vojáci ze Slovenska.
V Praze se z hudby PVVP uā vytvoøila hudba 1. divize kterou po krátké
mezihøe øídil do 24.10.1945 Jan Fadrhons. Dnem 1.11.1945 nastoupil jako
kapelník Josef Obruèa, který za války pùsobil u hudeb ve Francii a Velké
Britanii. Tak se stalo, āe „staronová “ divizní hudba odešla na Slovensko. kde
se 16.6. 1945 stala hudbou 10. divize v Košicích pod øízením Felixe Knospa.
Hudba 2. divize, kterou øídil bývalý dirigent 4. pluku slovenské armády
Václav Seidl vznikla 22.4.1945 po reorganizaci 2. ès. samostatné paradesantní
brigády a tvoøili ji pøíslušníci hudeb slovenské armády. Hudba 2. divize se
krátce objevila v Praze pøi slavnostní pøehlídce dne 17.5.1945.
Z Prahy odešla na Slovensko a tam byla 16.7. pøechodnì pøidìlena do
Ruāomberoku k posílení hudby 4. divize a zaøazena do stavu 201
dìlostøeleckého pluku. Velitelství 2. divize zùstalo v Praze do øíjna 1945 a pak
se pøesunulo do Zvolena a do Banskej Bystrice.
Hudbu v Banskej Bystrici, která se oficiálnì nazývala hudbou VIII. sboru,
zøízenou jako posádková hudba øídil uā 31.3.1945 Ludovít Adamèík (bývalý
kapelník 3. pluku slovenské armády), který øídil posádkovou hudbu Banská
Bystrica (bývalá hudba slovenského 3. pluku) bìhem povstání. Po jeho
potlaèení ustoupil s hudbou do hor a její pøíslušníci se postupnì buï rozešli,
nebo upadli do nìmeckého zajetí, Adamèík se aā do osvobození skrýval. Tato
hudba byla v Banskej Bystrici velmi populární a tak 2. divize oficiálnì hudbu
aā do roku 1946 nemìla.
Hudba 3.ès. samostatné brigády byla zformována 2. 6. 1944, mìla stav 41
muāù a jako dirigent pùsobil pùvodnì Jan Kolbaba od hudby 1. ès.
samostatné brigády. Novým kapelníkem brigádní hudby byl jmenován
20.6.1944 volyòský Èech Jaroslav idlický, pøemístìný od 1. ès. samostatné
brigády 16.6.1944 a Jan Kolbaba se vrátil k 1. brigádì. Brigádní hudba se
zúèastnila bojù na Dukle v druhém sledu, takāe na rozdíl od hudby 1. brigády
nemìla āádné ztráty.
Po krátkém pobytu v Praze odešla 3. brigáda, plánovaná jako divize do
prostoru atec, kde z ní byla vytvoøena stejnojmenná skupina tvoøená
volyòskými Èechy, kteøí byli postupnì, vèetnì hudby, která ještì nìkolikrát na
atecku koncertovala, demobilizováni.
U 3. divize, postavené v Kromìøíāi byla novì uvoøena hudba u 3. pìšího
pluku v Kromìøíāi, Jejího øízení se 1.7. 1945 ujal Emanual Kaláb, krátce pøed
tím pùsobící v Hradci Králové.
Hudba 4. brigády vznikla 10.3. 1945 a 18.4. 1945 jí pøevzal bývalý
dirigent slovenské armády osef Bytel, povýšený k 18.4.1945 na poruèíka
kapelníka. Pøišel od partyzánského oddílu „Smrt fašismu“. Pøíslušníci hudby
byli výhradnì mobilizovaní slovenští vojáci. Na praāské pøehlídce nehrála,
zúèastnila se ale slavnostního pochodu bez nástrojù. Po nìkolika dnech v Praze
odjela na Slovensko a stala se hudbou 4. divize v Šale a od 1. 6. 1945
v ilinì. Velitelem hudební èety zùstal do 30.6.1945 Osef Bytel. Hudbu do
pøíchodu nového kapelníka øídil dirigent Ján Németh.
Pùvodní hudba náhradního pluku byla zøízena 3. 5. 1944 z Volyòských
Èechù a po vytvoøení 3. brigády k ní témìø celá pøešla. Hudba náhradního
pluku byla postupnì obnovena a øídil jí Jiøí Kostjuk, kterého od 1.1.45
vystøídal dirigent 6. pluku slovenské armády Imrich Bugár, za povstání velitel
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roty v brigádì M.R. Štefánika. V létì 1945 byla rozpuštìna a Slováci byli
odesláni k velitelství 4. oblasti (Bratislava) a ostatní (vèetnì volyòských Èechù)
do Prahy.
Budování hudeb postupnì pokraèovalo s nìkterými odchylkami na
Slovensku. Tak napøíklad u velitelství 4. oblasti, zahrnující celé Slovensko
pùsobil hudební referent, který výstavbu koordinoval. Tuto funkci zastával po
krátkém pùsobení u PH Bratislava Zdenko Mikula.
Na Slovensku byli hudebníci ještì ze slovenské armády, kteøí nebyli
zaøazeni do 1. ès. armádního sboru.
Po potlaèení povstání byla armáda Slovenského štátu reorganizována
a ministr obrany Štefan Haššík vytvoøil tzv. Slovenskou domobranu. Ta mìla
kromì dalších jednotek dva pìší pluky u nichā byly zøízeny hudby.
Hudbou 1.pluku domobrany se stala hudba bývalého 1. pluku slovenské
armády, øízená Zdenko Mikulou, který aā do povstání pùsobil jako inspektor
vojenských hudeb slovenské armády. Po osvobození se stala posádkovou
hudbou Bratislava nebo téā hudbou 4. oblasti a její øízení pøevzal bývalý
kapelník slovenské armády Bartolomìj Urbanec. Hudba byla ve stavu
39. pìšího pluku, který byl k 1.10.1945 pøeèíslován na 17.pìší pluk.
Hudba 2. pluku domobrany v Trenèínì byla øízená bývalým kapelníkem
slovenské armády Antonem Gerāou. Ten se po osvobození stal kapelníkem
9. divize v Nitøe, pøeloāené 19.7.1945 do Trnavy.
Dnem 6.7. 1945 vznikla v Trenèínì hudba u VII sboru, kterou pøevzal
Jozef Balèík, povýšený na poruèíka-kapelníka.
Hudba 5. divize byla postavena u 1. pìšího pluku v Èeských Budìjovicích
a jejím kapelníkem se hned v prvních kvìtnových dnech stal Jindøich
Zatloukal, do roku 1939 kapelník hudby 1. pluku a za okupace hudby
4. praporu vládního vojska.
U 6. divize v Brnì, pøesnìji øeèeno u velitelství Vojenské oblasti 3 zaèal
u 43. pìšího pluku 28.5. organizovat hudbu dirigent Jaroslav Popelka. Jako
divizní
hudba.
vznikla
11.6.1945
a
jejím
vedením
byl
povìøen
nadporuèík-kapelník Melichar Boèek (za války vìznìný). Od jejího vzniku byla
ve stavu 43. pluku.
Hudbu 7. divize pøevzal 6.6. 1945 Václav Draāil, bývalý kapelník
9. praporu vládního vojska, který naposledy øídil hudbu inspektorátu III
v Buèovicích a Brnì. Od 5.5.1945 organizoval z hudebníkù vládního vojska ve
Vysokém Mýtì hudbu u 30.pìšího pluku.
Hudba 8. divize se sídlem v Hranicích vznikla 5. 6.1945 z hudební èety
stráāního pluku 15 v Hranicích, kterou organizoval Josef Vaòouèek, bývalý
kapelník hudby 12. praporu vládního vojska, z nìhoā byl jako ruský legionáø
v roce 1943 propuštìn. Od 12.10.1945 byla hudba ve stavu 8. pìšího pluku.
Hudba 11. divize vznikla v Plzni a byla ve stavu 18. pìšího pluku. Jejího
øízení se 8.6.1945 ujal Karel Eška, bývalý kapelník hudby 5. praporu vládního
vojska. Ten jiā od 5.5.1945 organizoval vojenskou hudbu v Kutné hoøe, kde
byly zbytky 5. praporu vládního vojska umístìny.
Hudba 12. divize vznikla 8.6.1945 v Litomìøicích a øídil jí bývalý kapelník
pøedváleèného 2. pìšího pluku Rudolf Blaāek, který s prací na jejím postavení
zaèal jiā 15.5.1945. Se svými 59 lety byl nejstarším vojenským kapelníkem.
Hudba 13. divize byla v Mladé Boleslavi (od øíjna v Kolínì) a v jejím èele
stál Boris Masopust, bývalý kapelník 7. praporu vládního vojska. Ten se
v kvìtnu pøihlásil do armády, hudbu pøevzal 15.6.1945 a øídil ji aā do
31.10.1945 kdy odešel k hudbì 14. divize. Vedení hudby pøevzal Jan Chromec.
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V Hradci Králové byla 14. divize, jejíā hudba vznikla ze zbytkù vládního
vojska, zejména hudby Inspektorátu II. Hudbu do Hradce pøivedl z Prahy Emil
Kaláb a její vedení pøevzal 5.6. Jindøich Praveèek, bývalý kapelník 6. praporu
vládního vojska. Øídil jí do 12.9.1945, kdy odešel jako velitel VHŠ do Prahy.
Do nástupu nového kapelníka ji øídil dirigent Otta Kunt a od 1.11.1945 ji aā
do svého odchodu k Armádnímu umìleckému souboru Boris Masopust.
15. divize byla pùvodnì v Kolínì, od øíjna 1945 v Benešovì a jejím
kapelníkem byl od 12.6.1945 urèen Václav Thier, bývalý kapelník hudby
1. praporu vládního vojska a nìkolik dnù v kvìtnu kapelník hudby
Posádkového velitelství Velká Praha.
16. divize mìla sídlo v Písku a hudba se utvoøila u 11. pìšího pluku.
Kapelníkem byl jmenován 1.8.1945 Bohuslav Lokvenc, který slouāil jako
kapelník 3. praporu vládního vojska v Písku a naposledy byl kapelníkem
3. pluku ès. samostatné brigády v Itálii.
Pro reprezentaèní úèely bylo rozhodnuto vytvoøit v Praze hudbu Hradní
stráāe. Pøípravami byl povìøen Rudolf Urbanec, pùsobící za války jako kapelník
u ès. jednotek na Støedním východì a ve Velké Britanii. Pøípravné práce zaèaly
bìhem èervna 1945, Urbanec byl k Hradní stráā pøidìlen 23. 7.1945. Mìla
systemizováno 60 hudebníkù, prvních 37 hudebníkù bylo odesláno k HS dne
7.8. 1945 a výnosem MNO ze dne 14.8.1945 byla hudba 1.9. 1945 oficiálnì
zøízena. K hudbì nastoupil 30.9. 1945 Jan Fadrhons a jako tøetí kapelník
pøišel 1.11.1945 na poruèíka povýšený Metodìj Pøikryl.
Jako poslední v roce 1945 byla zøízena hudba Vojenské akademie, která
ale zaèala fungovat aā na jaøe 1946. Øídil jí kapelník Metodìj Pøikryl.
Bohumil Pešek.
P.S. Prosím èleny Klubu, pokud mají chu6, aby poslali vylíèení svého
pùsobení u hudeb s otevøeným èíslem útvaru.
*********************************************************************************

Mahlerovský koncert Hudby Hradní stráāe a Policie ÈR.
13. èervna letošního roku se ve Dvoøákovì síni praāského Rudolfina konal
koncert k poctì Gustava Mahlera. Ve spolupráci s Èeskou filharmonií pøedvedla
Hudba Hradní stráāe a Policie ÈR, dirigovaná plukovníkem Václavem
Blahunkem, rekonstrukci koncertu vojenské hudby v Jihlavì z období
Mahlerova dìtství, tedy z let 1870-1875. Tento koncert zaznìl ve stejném
obsazení také 7. èervence v 17 hodin v Kalištích pøed Mahlerovým rodným
domem.
7. èervence 1860 se rodièùm Marii a Bernardu Mahlerovým narodilo druhé
dítì, syn Gustav. Otci bylo jasné, āe malá ves Kalištì rozrùstající se rodinu
neuāiví a rozhodl se ji proto pøestìhovat. Za svùj cíl si však nevybral blízký
Humpolec, Ledeè nad Sázavou èi Pelhøimov. Zcela promyšlenì si zvolil Jihlavu.
Dùvod je jasný: Jihlava byla tradièním posádkovým mìstem. Kasárna uprostøed
mìstské aglomerace spolehlivì pulsovala vojenským āivotem a 3 000 muāù zde
dislokovaného císaøského královského pluku Jeho Velièenstva Františka Josefa
I. nìco snìdlo, ale hlavnì pøi vycházkách vypilo. Bernard Mahler pronajal
v blízkosti kasárenské brány dùm a otevøel v nìm hospodu. Gustav Mahler se
tak odmalièka stal blízkým pozorovatelem „vojenské sémantiky“, v níā hlavní
úlohu hrála vojenská hudba, jeā byla nedílnou souèástí kaādého pluku,
a vojenský trubaè, jenā od budíèku po veèerku tlumoèil veškerá naøízení,
rozkazy a povely do øeèi signálù. V tomto prostøedí āil Gustav Mahler dennì aā
do 10. 9. 1875, kdy zahájil studium na vídeòské konzervatoøi.
Bernard Mahler brzy zbohatnul. V roce 1872 koupil za 10 000 zlatých
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dvoupatrový dùm a nákladným zpùsobem jej pøestavìl. V nìm nabízel témìø
vše, co si vojsko i civil āádaly. Stal se mìšGanem královského horního mìsta
Jihlavy a zaøadil se mezi vlivné obèany, jehoā rodina nesmìla chybìt pøi āádné
dùleāité spoleèenské a kulturních akci. V první øadì to byly slavnostní
koncerty. Mimoøádnì nadaný Gustav Mahler èasto úèinkoval pøi takových
koncertech sólovì na klavír jiā od svých 10 let a dostával se do pøímého
kontaktu s vojenskou hudbou, bez níā se āádná vìtší akce v Jihlavì neobešla.
V dobì pøíchodu Mahlerových do Jihlavy byla kasárna obsazena
mysliveckým praporem èíslo 16, jeho hudbu øídil Wenzeel Hyna. V roce 1862
jej vystøídal myslivecký prapor èíslo 13, kapelníkem byl Dominik Matzek.
O ètyøi roky pozdìji pøitáhl na jeden rok pìší pluk èíslo 5, hudbu øídil Franz
Grimm. Velkou kulturní úlohu v Jihlavì sehrála hudba 69. pìšího pluku, jenā
zde byl dislokován v letech 1869-1874. Kapelník Julius Svadbik se zapojoval
do koncertního i spoleèenského dìní mìsta, jeho kapela se stala pravidelnou
souèástí hudebního āivota. Poèet koncertù, jeā s jihlavskými mìšGanskými
spolky hudba 69. pìšího pluku kaādý rok provedla, se blíāil desítce, poèet
samostatných koncertù oznamovaných regionálním tiskem, pøekraèoval tøicítku.
Za pìt let pobytu 69. pluku v Jihlavì to bylo více jak 200 koncertù pro
veøejnost.
V øíjnu 1874 obsadila jihlavská kasárna mimoøádnì slavná jednotka
s dlouhou tradicí, pluk èíslo 49. Vznikl jiā v roce 1705 a jeho kapela patøila
k nejlepším v monarchii. V letech 1847-1869 ji vedl rodák z Nechvalic
u Sedlèan Franz Massak, jenā byl hlavním tvùrcem vojenského hudebního
repertoáru po armádní reformì v letech 1850-1852. Massak byl v nejvyšších
císaøských kruzích nazýván „Militärkapellmeister par excellence“. Massakùv
repertoárový charakter si kapela 49. pluku zachovávala i v dobì svého
pùsobení v Jihlavì, kdy ji vedl Hermann Milier, jak dosvìdèují dochované
programy. Novinové èlánky v regionálním tisku i rubriky ve výroèních zprávách
Iglauer Männergesang-Vereinu pojímaly informace o hudbì 49. pìšího pluku
s náleāitým respektem. Pøi takových koncertech zpravidla spoluúèinkovaly
i jihlavské hudební spolky, napøíklad Stadtkapelle, pøedevším ale Iglauer
Männergesang-Verein, jehoā èestným pøispìvatelem byl i Bernard Mahler, a je
nade vší pochybnost, āe rodina Mahlerova pøi takových akcích nechybìla.
Další velkou akcí, pøi níā vojenská hudba vstupovala do mìšGanského
prostoru, bylo velké a malé èepobití, jeā se konalo ve sváteèních dnech.
Vojenská hudba pøi nìm na veøejnosti pøedvádìla svùj sluāební repertoár,
volací signály, pochody. Za zvukù slavnostních pochodù pak následovalo defilé
pluku mìstem a zastaveníèka pøed domy významných pøedstavitelù armády
i mìsta. Je moāné, āe jedno ze zastaveníèek se konalo i pøed domem
Mahlerových. Zde vznikaly motivické inspirace, jeā Gustav Mahler pozdìji
mistrovsky umocnil ve svých kompozicích.
Program koncertu se skládal ze skladeb koncertních i sluāebních. Vìtšina
skladeb byla uvedena v pùvodní instrumentaci, ty kompozice, jeā se mi
podaøilo dohledat pouze v podobì klavírního výtahu (9, 11), jsem
instrumentoval podle pøedchozích vzorù. Jedná se tedy o rekonstrukci
repertoáru vojenské hudby 49. pìšího pluku, který hudba prokazatelnì
v uvedeném èasovém období mnohokráte uvedla v rámci spolupráce
s mìšGanskými hudebními spolky v Jihlavì, v rámci samostatných koncertù
a slavnostních èepobití. Základem k sestavení programu se stal koncert z 31.
èervence a 1. srpna 1875, jenā byl jihlavským tiskem avizován slovy: Concert
der ganzen k. k. Regiments-Kapelle unter persönlicher Leitung des Herren
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Kapellmeisters Miliér im Garten der bürgl. Schützen-Gesellschaft.
Program:
1. Franz SCHUBERT (1797-1828) je autorem mimoøádnì rozsáhlého díla, jehoā
soupis obsahuje témìø tisíc opusù. Vojenský pochod è. 3, op. 51 (D 733) je
souèástí klavírního alba, jeā autor vydal tiskem v roce 1822 pod názvem Trois
Marches militaires für Klavier zu 4. Händen. Všechny tøi pochody se staly
oblíbenými skladbami mìšGanských salónù, odkud vedla pøímá cesta
k nejrùznìjším instrumentacím. Také vojenští kapelníci je s oblibou zaøazovali
do repertoáru svých plukovních hudeb.
2. Daniel-François-Esprit AUBER (1782-1871) sloāil pøes 40 operních dìl.
Nìmá z Portici (La muette de Portici) mìla premiéru 29. února 1828 v Grand
Opéra v Paøíāi, okamāitì poté obešla snad všechny operní domy v Evropì.
Pøedehru k této opeøe hrál v øíjnu 1830 pøi svém prvním veøejném klavírním
vystoupení v Litomyšli šestiletý Bedøich Smetana. Pøedehra se vbrzku
propracovala i do stálého repertoáru vojenských hudeb. V Jihlavì byla hrána
vojenskou hudbou v prùbìhu let 1870-1875 nìkolikrát.
3. Johann STRAUSS (1825-1899) komponoval koncertní valèík Povídky
z Vídeòského lesa (Geschichten aus dem Wienerwald), op. 325, v prùbìhu
roku 1868 na lidové hudební motivy obyvatel Vídeòského lesa. V úvodní
ètyødobé èásti se skrze flétnu ozývá lesní ptactvo, v èíslovaných valèících zní
starodávné ländlery. Povídky z Vídeòského lesa se staly pøímo ideálním titulem
pro vojenské hudby, které jej roznášely po celé Evropì.
4. Richard WAGNER (1813-1883) zahájil operou Tannhäuser renesanci dìjin
nìmeckého støedovìku na pùdì hudebního dramatu. Opera mìla premiéru 19.
øíjna 1845 v Dráāïanech. Pøímo manifestem nové národní nìmecké myšlenky
se stal triumfální pochod doprovázející pøíchod hostù na Wartburg, kde se
odehrávaly pìvecké zápasy. Také tento pochod byl vícekrát zaøazen do
jihlavského koncertního programu kapely 69. i 49. pìšího pluku.
5. Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) komponoval Yorckscher Marsch
(také Marsch des Yorck'schen Korps – pochod Yorckova sboru) v roce 1809
pùvodnì pro arcivévodu Antonína Viktora, bratra císaøe Františka II., vìnoval
jej však èeské zemìbranì, jeā se zaèala formovat v èervenci 1808. Pochod si
oblíbil pruský generál Ludwig Yorck von Wartenburg (1759-1830) a zaøadil jej
do úvodu slavnostních èepobití svého pluku. Tato úloha zùstala pochodu po
celé 19. století.
6. Franz MASSAK (1804-1875) zahájil v roce 1818 vídeòské studium
kompozice u Jakoba Ullmanna, od roku 1825 u Augusta Swobody. Jiā v roce
1826 byl jmenován kapelníkem hudby 39. pìšího pluku, v roce 1847 pøesídlil
do èela prestiāní hudby 49. pluku, odkud tvoøivým zpùsobem zasahoval do
repertoárové problematiky v rámci armádní reformy. Kompozice Franze
Massaka, jako napøíklad Defilé pochod è. 1; Cavatina pro trubku a vojenskou
hudbu; Defilé pochod è. 2; Vojenský pochod è. 19, byly souèástí oficiálního
repertoáru hudby 49. pìšího pluku a tedy i jeho veøejných èepobití.
9. Philipp FAHRBACH ml. (1843-1894) pocházel ze slavné skladatelské
a kapelnické rodiny. Sám pak v letech 1870-1883 pùsobil jako vojenský
kapelník. Jeho polky a valèíky byly oblíbenou souèástí vídeòských bálù.
Ständchen-Polka (Zastaveníèko), op. 47, vstoupila do vojenského repertoáru
jako ideální zastaveníèko v malém èepobití.
11. Josef Franz WAGNER (1856-1908) studoval hudbu u Johanna Emmericha
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Hasela ve Vídni a v roce 1874 vstoupil do vojenské hudby 23. pluku, kde v té
dobì kapelnickou funkci zastával Philipp Fahrbach ml. V roce 1891 byl Wagner
jmenován kapelníkem hudby 49. pluku. Komponoval pøedevším salónní
a taneèní hudbu. Pochod Freiherr von Hess, op. 234, vìnoval polnímu
maršálovi Josephu Freiherr von Hess (1788-1870), jehoā jméno pluk nesl.
Evidentní je, āe takto muzikologicky koncipovaný koncert, jenā mohl
vzniknout jen na základì badatelského úsilí v èeských i rakouských archivech,
pøedstavuje mimoøádný poèin i v mezinárodním mìøítku. Hudba Hradní stráāe
a Policie ÈR je s tímto koncertem pozvána ke slavnostnímu zakonèení festivalu,
jenā se pøíští rok v èervenci uskuteèní v Toblachu, k uctìní Mahlerovy
památky 100 let od jeho smrti. Koncert Hudby Hradní stráāe a Policie
probìhne v Toblachu (dnes Dobiacco v Itálii) 30. èervence 2011. Festivalu se
dále napøíklad úèastní Vídeòští filharmonikové, Lublaòská filharmonie a další
významné symfonické orchestry z mìst, ve kterých Gustav Mahler pùsobil.
Mahlerovský koncert Hudby Hradní stráāe a Policie ÈR ve Dvoøákovì síni
praāského Rudolfina byl āivì nahrán, a firmou ArcoDiva vydán na kompaktním
disku pod titulem „Gustav Mahler and Military Music in Jihlava 1875.“
Katalogové èíslo CD je UP 0129-2 131. Live nahrávka na CD svìdèí
o mimoøádném interpretaèním mistrovství Hudby Hradní stráāe a Policie ÈR,
stejnì jako jejího šéfdirigenta plukovníka Václava Blahunka.
Autor a dramaturg koncertu: PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.

Naši jubilanti
90 let se dožívá
85 let
80 let
75 let
70 let

Václav Vaishar
Václav Kruliš
František Lukavec
František Zelenka
Václav Linek
Oldřich Balcar
Karel Vozáb
Ladislav Marton

26.10.
20
1.10.
25.10.
30.9.
4.12.
31.10
9.11.

Dobromil Keprt

31.10.

Josef Růžička

17.12.

Jiří Krejčí
Josef Mysliveček
Milan Sivek
Josef Dostál

11.12
18.12
20.11.
4.12.

BLAHOPŘEJEME!
Kamarádi, letošní Slavnost lesního rohu v ehušicích probíhala zcela
k poctì vynikajícího pedagoga, docenta a pozdìji rektora brnìnské JAMU,
Františka Šolce. Pro tuto pøíleāitost pøijela do ehušic poèetná skupina
brnìnských studentù konzervatoøe a JAMU, jakoā i nìkolik starších bývalých
studentù této školy. Bez rozdílu všichni svými vystoupeními prezentovali
vysokou interpretaèní úroveò a potìšili publikum skvìlou hrou. Zajímavou
pøíleāitost dostali táborští trubaèi – hráli na bezventilové lesní rohy pøi mši
v kostele a vytrubovali lovecké fanfáry bìhem návštìvy hostù a publika
v āehušické oboøe. Pøestoāe jde o amatéry, hráli docela pìknì a sklízeli velký
potlesk. Bìhem celé Slavnosti si letošní nejisté poèasí vzalo dovolenou
a k pøíjemné atmosféøe lze dodat, āe skvìlou teèkou na závìr bylo rozkošnì
opeèené selátko, otevøená diskuse a bájeèná pohoda. Popøáli jsme všem
úèastníkùm šGastnou cestu domù se vzkazy a pozváním na pøíští Slavnost
lesního rohu v roce 2011.
Honza Homan.

11 / 99

V poslední dobì opustili naše øady :
Oldøich Rýznar *27.2.1921 +2.7.2010 VHŠ 1936-38 tenor viola
po roce 1945 solista PH Olomouc, uèitel ve VHŠ 1953- 1971,kdy byl nucen
odejít do civilu, absolvent AMU
Jaroslav Bílý *15.5.1935 +16.7.2010 VHŠ 1950-53 tenor-violoncello, po
absolvování pøidìlen k hudbì Mariánské láznì- Hamerníky, pozdìji k hudbì
Akademie J.Hakena v Roudnici nad Labem.(nekrolog níāe).

»EST JEJICH PAM¡TCE !
Jaroslav Bílý
15. kvìtna 1935 - 16. èervence 2010
Jaroslav Bílý se narodil 15.kvìtna 1935 v Libkovicích pod Øípem. První
hudební vzdìlání získal u vojenského kapelníka J.Svobody. Po ukonèení
základní školy nastoupil jako āák Vojenské hudební školy (1950-53). Dále
studoval u profesora A.Modra harmonií, u profesora B. Herana hru na
violoncello a u profesora K.Janeèky hudební formy a skladbu. Toto studium
završil v roce 1958 závìreènou zkouškou na konzervatoøi. Po vystudování
vojenské hudební školy pùsobil jako hudebník u rùzných vojenských hudeb.
Nejprve jako hráè na violoncello, baryton,pozoun, a pozdìji jako dirigent.
Významným obdobím bylo jeho pùsobení ve Štìtí, kde se ujal místního
dechového orchestru a pøivedl jej k øadì úspìchù doma i v zahranièí. Zde se
také projevil jeho organizaèní talent pøi zaloāení tradice festivalu dechových
hudeb, které tam pokraèují dodnes. Ve Štìtí také zaloāil prakticky první
skupinu maāoretek v republice, v té dobì vìc nevídanou.
V roce 1977, kdy se Jaroslav Bílý pøestìhoval do Zlína, aby se ujal
zdejšího velkého dechového orchestru, nastala i tady doba jeho rozmachu.
Mimo pøedpokládaného dirigentského pùsobení zde dále rozvíjel své
skladatelské a aranāérské umìní. Zasáhl znaènì do repertoáru orchestru
a svými skladbami a aranāemi šitými pøímo „na tìlo“ znaènì zatraktivnil
repertoár orchestru. Rozvinul své organizaèní schopnosti a za jeho pùsobení
orchestr rozšíøil svou koncertní èinnost na celou Evropu. Prakticky kaādý rok
pøipravil a zajistil koncertní turné, na kterém orchestr sklízel øadu úspìchù jak
na bìāných koncertních vystoupeních, tak i na soutìāních pøehlídkách.
K nejvýznamnìjším patøilo vítìzství na mezinárodních soutìāích v holandském
Kerkrade, francouzské Vichy, nebo Ostravì. Spolu s Annamarií Mìdílkovou
zaloāil ve Zlínì maāoretky a od roku 1982 i mezinárodní festival dechových
orchestrù a folklorních souborù, který se letos doèkal jiā 15. roèníku. Jaroslav
Bílý pøipravil koncepci tohoto roèníku FEDO a zkontaktoval i zahranièní
soubory.
Za dirigentského pùsobení Jaroslava Bílého uskuteènil VDO Zlín 144
úspìšných zahranièních zájezdù, kde byl jeho výkon vādy vysoce hodnocen.
K nejvýznamnìjším úspìchùm zlínského orchestru patøí 1. místo v soutìāi
CISM ve francouzském Vichy, kde souèasnì byla Jaroslavu Bílému udìlena
cena za nejlepší dirigentský výkon. Vysoce cenìno je rovnìā vítìzství v prestiāní
Svìtové soutìāi v holandském Kerkrade v roce 1985. Zde zlínští hudebníci
získali Zlaté medaile jak za pochodovou, tak i koncertní èást. Jaroslav Bílý má
významný podíl na získání Ceny ministra kultury, který Velký dechový orchestr
ve Zlínì získal v roce 2006.
Mimo dirigentské úspìchy je Jaroslav Bílý i úspìšným skladatelem. Jeho
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tvorba je āánrovì rozsáhlá. První období prezentují spíše lidovìjší skladby,
polky, valèíky a pochody. Pozdìjší práce jsou nároènìjší. Jde o koncertní
skladby,pøedehry, nebo rùzné variace. Zkomponoval více jak 100 skladeb.
Zaøazení jeho skladeb do repertoáru orchestru ve Zlínì má rovnìā velký podíl
na jeho úspìších. Jeho skladby jsou rovnìā na programech dalších tuzemských
i zahranièních orchestrù. Nedílnou èástí jeho skladatelské èinnosti je i práce
aranāérská. Více jak 350 jeho úprav pro dechové orchestry umoāòuje znaènì
obohatit repertoár orchestru symfonickou, operní, muzikálovou a populární
hudbou. Produkce takové hudby znaènì zvyšuje znalosti a zkušenosti
hudebníkù, rozšiøuje okruh posluchaèù a zvyšuje pestrost poøádaných
koncertù.
Mimo jeho spolupráci pøi organizací festivalù je zapojen také do èinnosti
rùzných komisí pro kulturu od místní po celostátní úroveò, mezi které patøí:
- komise pro udìlování cen pøi MKÈR
- komise pro spolupráci v rámci Vyšegrádské smlouvy
- komise pro hudbu pøi NIPOS ARTAMA – zaøízení MKÈR
- komise okresní rady pøi odboru kultury ve Zlínì
- výbor Sdruāení dechových orchestrù ÈR.
Za svou bohatou umìleckou a organizátorskou èinnost:
- byl v roce 1990 ocenìn radou mìsta Izegem za kulturní rozvoj mezi mìsty
Izegem a Zlín
- obdrāel v roce 2001 cenu mìsta Zlína
- získal v roce 2002 ocenìní pøedsedy vlády u pøíleāitosti 40. výroèí Kmochova
Kolína za celoāivotní práci
- obdrāel plaketu za rozvoj spolupráce mezi mìsty Chorzow (Polsko) a Zlín
- obdrāel pamìtní medaili pøi pøíleāitosti 10. výroèí spolupráce mìst Trenèín
a Zlín.
- v závìru svého āivota byl ve Štìtí jmenován Èestným obèanem mìsta.
************************************************************************
Jubilejní patnáctý roèník festivalu malých dechových orchestrù Vejvodova
Zbraslav probìhl ve dnech 24 – 26.9 2010.
V pátek 24.9. se pøedstavily orchestry v Davli, ve Vraném nad Vltavou,
v Klínci a veèer zakonèily ve stanu na Zbraslavském námìstí. V sobotu
dopoledne probíhala v divadle Jiøího Srnce soutìāní vystoupení orchestrù na
které dohlíāela porota ve sloāení Václav Blahunek šéfdirigent Hudby hradní
stráāe a Policie Èeské republiky, Jaroslav Šíp, hlavní dirigent a velitel ÚHA ÈR,
Torsten Reinau, skladatel a dirigent Dolnorakouského svazu. Ve stanu na
námìstí hrály orchestry svùj mimosoutìāní program. Bohuāel organizátory
odpoledne zradilo poèasí a tak se muselo improvizovat. Pro déšG se pøesunulo
do stanu jak vystoupení maāoretek tak i ve zmenšené formì spoleèné hraní.
Veèer se ve stanu konala festivalová veselice. V nedìli dopoledne se ve stanu
na námìstí konalo závìreèné matiné za úèasti 4 orchestrù. I pøes nepøízeò
poèasí byl zájem publika velký.
Výsledková listina:
Povinná skladba pochod - Jaromír Vejvoda „ Zlatá Praha „
Laureátem festivalu se stala jiā potøetí Malá dechovka ZUŠ Pøelouè.
Ve zlatem pásmu se umístila ještì švýcarská kapela Böhmische Wind
Ve støíbrném pásmu se umístili orchestry v tomto poøadí: DO ZUŠ Pøeštice,
Mìstská hudba Kynšperk nad Ohøí, Jihoèeští rodáci, Moravští muzikanti,
Blaskapelle Worb, PRA-LIN-KA Praha, a v bronzovém pásmu Dechový orchestr
Týneèanka.
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Porota udìlila zvláštní cenu :
Nejlepší dirigent
Nejlepší provedení povinné skladby
Nejlepší dramaturgie
Zvláštní cena poroty za sólový výkon zpìv
Zvláštní cena poroty za sólový výkon

Jan Zmrzlý MH Kynšperk
Böhmische Wind Švýcarsko
MH Kynšperk
Helena Tamelová ZUŒ Pøelouè
trombonová sekce MH Kynšperk
Jaromír Vejvoda
************************************************************************
Abychom ukázali vztah nejvyššího velení armády k vojenským hudbám,
uveøejòujeme nìco z nedaleké minulosti.
Váāený pan
Generálporuèík Ing. Vlastimil PICEK
Náèelník Generálního štábu AÈR
Ministerstvo obrany ÈR
Tychonova1
160 01 PRAHA 6
V Táboøe, dne 31. srpna 2009
Váāený pane generálporuèíku,
dovoluji si obrátit se na Vás ve vìci plánovaného zrušení VOJENSKÉ (do
loòského roku POSÁDKOVÉ) HUDBY TÁBOR. Jako motto jsem vybral vìty ze
stránek Posádkového velitelství Praha:
„Vojenské hudebnictví je neodmyslitelnì spjato s vojenskou historií lidstva.
Vojenští hudebníci, ale i celá hudební tìlesa neslouāila jen k bezprostøední
psychické podpoøe vojsk, ale prostøednictvím vojenských hudebníkù se vydávaly
signály, povely a rozkazy. Vojenské hudebnictví má i svùj celospoleèenský
význam, kterým je reprezentace státu a jeho armády na veøejnosti a to doma i
v zahranièí."
S termínem „vojenské hudebnictví" jsem se v tomto pøípadì sice setkal
poprvé, ale jinak jsou to zlatá slova.
Od 90. let prošla POSÁDKOVÁ HUDBA TÁBOR velký kus cesty, zejména
pokud jde o transformaci repertoáru, celkové pojetí práce, vystupování pro AÈR
a její útvary a velkou flexibilitu, kdyā šlo o její konkrétní nebo operativní
potøeby. Tyto schopnosti si samozøejmì zachovala dodnes. Ctyøicetièlenné tìleso
- obsazení je vcelku skromné ve srovnání s jinými zahranièními orchestry - se
vyprofilovalo ve víceúèelový (dechový) orchestr, který kaādý rok zabezpeèoval
zhruba tento okruh akcí:
Sluāební èinnost:
slavnostní nástupy útvarù, slavnostní vojenské pøísahy,
prùvody mìstem, rozlouèení a pøivítání vojákù z misí, vojenské a státní pohøby,
pietní akty,promoce a vyøazení na vojenských vysokých školách a další
Koncertní èinnost: koncerty: slavnostní k nejrùznìjším pøíleāitostem,
promenádní (m. j.na Praāském hradì), kolonádní, výchovné pro školní mládeā,
chrámové, benefièní,absolventské aj.
Další významné akce: vojenská mše, Slavnostní svatováclavská poutní mše ve
Staré Boleslavi (letos Papeāská bohosluāba Benedikta XVI. 28. 9.) za úèasti
nejvyšších státních celebrit v pøímém pøenosu ÈT a ÈR, nahrávání
propagaèních CD aj.
Posádkové plesv a spoleèenské pøíleāitosti: taneèní orchestr LARGO, malý
dechový orchestr KOTNOVANKA, skupina NÁLADIÈKA, āesGový soubor, vādy
uspokojily poøadatele i návštìvníky v nemenší profesionální kvalitì jako
VOJENSKÝ UMÌLECKÝ SOUBOR ONDRÁŠ, m. j. i na èínském velvyslanectví
v Praze a na èeské ambasádì v Paøíāi
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Zahranièní zájezdv: kromì koncertù byl nejvìtší zájem o showprogram SLAVNÉ
MELODIE ÈESKÉ HUDBY: NÌMECKO, FRANCIE, RAKOUSKO, POLSKO,
ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, LITVA, VELKÁ BRITÁNIE, abych jmenoval zemì, které
POSÁDKOVÁ HUDBA TÁBOR navštívila. Troufám si tvrdit, āe tato hudba
udìlala mnoho pro vstup ÈR do NATO, protoāe v té dobì zaplòovala
v Nìmecku, Francii a dalších zemích mnohatisícové haly, v kterých nebylo
jediné volné místo. Na festivalech vojenských hudeb byl èeský vojenský
orchestr vādy nejlepší. Jako velitel-hlavní dirigent jsem mìl tu èest setkávat se
s generalitou, velvyslanci a vojenskými attaché, poslanci a senátory,
s hejtmany, primátory a starosty mìst, kardinály, biskupy, a s mnoha dalšími
vojenskými nebo kulturními èiniteli. Orchestr roènì realizuje kolem 120
vystoupení pro armádu i veøejnost, coā je úctyhodné èíslo.
Váāený pane generálporuèíku,
je zde staletá tradice èeských vojenských hudeb, které nám závidí Evropa
a svìt. Je zde (a mìly by být) kulturní povìdomí a kontinuita, kromì toho,
tady v západo-jihoèeském regionu je VOJENSKÁ HUDBA TÁBOR jak pro vojáky
(slouāící i bývalé), tak veøejnost, nezamìnitelným a nenahraditelným
fenoménem, neodmyslitelnì patøícím ke spoleèenskému prostøedí. Vojenská
hudba vādy byla mostem mezi armádou a civilem a usilovala co nejefektivnìji
slouāit Armádì Èeské republiky jako „výkladní skøíò". Je pro mne tìāké uvìøit,
āe se reformovaná AÈR bez toho obejde. Chápu nedostatek finanèních
prostøedkù, ale mám za to, āe náklady na provoz orchestru nejsou tak velké,
i kdyā jsou jistì nemalé. Celá léta byli vojáci-hudebníci vysíláni do
dùstojnických a praporèických kurzù, k dálkovému studiu ve Vojenské
konzervatoøi (5.-6. roèník - absolutorium), a nyní budou takto vynaloāené
prostøedky zrušením hudby vyhozeny z okna. Nechci být falešným prorokem,
ale tímto zpùsobem za nemnoho let nedá nikdo dohromady vojenský orchestr,
který by uvítal zahranièní delegaci a zahrál napø. hymny a další sluāební
repertoár. Nyní ještì máte vycvièené specialisty, kteøí takové úkoly zvládnou na
vysoké profesionální úrovni, vèetnì výstrojní káznì a vysoké úrovnì vojenského
vystupování. To civilní hudebníci samozøejmì neumí. Vìkový prùmìr orchestru
VOJENSKÉ HUDBY TÁBOR je pomìrnì nízký a ještì celé roky lidé mohou
slouāit Armádì Èeské republiky a této zemi.
Uvìdomuji si, āe pro mnohé èinitele jsou v dnešní dobì pojmy jako
kulturní tradice, povìdomí, kontinuita a duchovní dimenze, slova ze slovníku
neznámého jazyka. Jde však, podle mého názoru, o hodnoty penìzi jen tìāko
vyèíslitelné, protoāe nadèasové. Vojenská hudba jistì není typicky vojenským
(bojovým) prvkem armády, ale má zajistit onu duchovní dimenzi a nadstavbu,
kdyā vojenské nebo bojové akce zaèínají a konèí, a reprezentovat stát
a armádu, kdyā se nekonají.
Váāený pane generálporuèíku,
promiòte mi, prosím, upøímnost, ale vyèítal bych si ještì dlouho, kdybych
Vám tento dopis nenapsal. Nedìlám si āádné iluze, vím, āe nejste pánem svého
èasu, ale snad Vašim spolupracovníkùm bude stát dopis bývalého kapelníka
alespoò za pøeètení. Velmi dobøe si uvìdomuji, āe jej adresuji Náèelníkovi
Generálního štábu AÈR, nikoli ministru kultury.
„Vojenskému hudebnictví" jsem vìnoval témìø celý svùj āivot jako
neopakovatelnému poslání, jenāe všechna práce a úsilí je tìmito rozhodnutími
zcela znièena. Takovým to zpùsobem zdecimovat celou jednu vojenskou
odbornost, k tomu se opravdu tìāko hledají slova. Mùj āivot tím ztrácí jeden
hlubší smysl, i kdyā to nikoho pochopitelnì nezajímá.
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Dovoluji si Vám, pane generále, popøát všechno nejlepší a úspìchy ve Vaší
odpovìdné práci. Prosím Vás velmi o zváāení, jakým skuteèným pøínosem bude
pro AÈR zrušení VOJENSKÉ HUDBY TÁBOR. Dìkuji Vám.
S úctou a pozdravem pplk.Václav Matoušek,v.v.
Váāený pane Matoušku,
velice si cením Vašeho zájmu o osud Vojenské hudby Tábor a Vaši
iniciativu chápu jako snahu o pozitivní ovlivnìni vývoje vojenské hudební
sluāby.
Od roku 1989 procházela AÈR prùbìānì zmìnami, které byly závislé na
mnoha okolnostech, jakými bylo sniāování poètù osob, jednotek, útvarù
i zaøízeni, rušení vojenské základní sluāby, opouštìni posádek, upøesòovaní
zdrojového rámce resortu, atd. Spolu s tímto procesem pøirozenì procházela
zmìnami i vojenská hudební sluāba, která se pøizpùsobovala poāadavkùm
a zejména potøebám AÈR. Naše vojenská hudební sluāba tak dosud prošla
v rámci transformace resortu mnohými zmìnami, které se týkaly zejména
reorganizace vojenských hudeb, zmìn v podøízenosti ale i rušení nìkterých
z nich.
Z dùvodu znaèného sníāení rozpoètu a na základì rozhodnutí ministra
obrany o restrikcích s tím souvisejících bude s koncem roku 2009 propuštìno
z resortu MO témìø 3000 vojákù a obèanských zamìstnancù. S tím bylo
rozhodnuto i o zrušeni Vojenské hudby Tábor a mimo jiné i Vojenské hudby
Hradec Králové. Vìøte, āe jsem dùslednì zvaāoval všechny tyto citlivé zásahy do
vojenské hudební sluāby a jejich moāné dùsledky a nebylo to rozhodovaní
jednoduché. Velmi si váāím práce vojenských hudeb, velitelù hudeb i dirigentù,
vādyG jejich mistrnì odvádìnou práci sleduji pøi mnoha významných
pøíleāitostech. Ze své pozice vsak musím pøi øešení takovýchto sloāitých situací
zvaāovat i další priority, závazky vùèi Èeské republice a alianèním partnerùm.
Zùstaòte prosím nadále pøíznivcem vojenských hudeb i pøes tyto
nepopulární a bolestivé kroky.
S úctou a pøáním pevného zdraví
generálporuèík Ing. Vlastimil PÍCEK
Váāený pan
pplk. v.v. Václav MATOUŠEK
Leskovická 2670
Tábor
************************************************************************
Vlastimil Bradáè (82), èlen výboru Klubu absolventù VK-VHŠ, zdárnì ukonèil
ètyøsemestrální studium na "Univerzitì tøetího vìku" na Filozofické fakultì KU
v Praze - obor "Hudební vìda - Vybrané kapitoly z dìjin hudby", závìreènou
prací na tema: Hynek Sluka - osobnost èeské vojenské hudby dvacátého
století". (sto let od jeho narození a ètyøicet let od jeho úmrtí, si pøipomeneme
v únoru pøíštího roku). Osvìdèení o splnìní všech podmínek a úspìšné
zakonèení studia mu bylo pøedáno na slavnostním shromáādìní absolventù
v Karolinu UK v Praze 10.6.2010. Blahopøejeme!
Za výbor Vladimír Mikeš-pøedseda.
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Ještì se troubí a bubnuje
Kde? Vprávì vydané knize Milana Hodíka a Pavla Landy: SIGNÁLY aneb
Ještì se troubí a bubnuje (Naše vojsko, Praha 2010, doporuèená cena 220 Kè).
Autoøi øíkají hned vúvodu, āe chtìli „vzdát hold nejmenším hudebním
útvarùm, signálùm bubnovaným a troubeným“. Jenomāe se ukázalo, āe tyto
signály jsou vlastnì názornou ukázkou sdìlování beze slov, tedy neverbální
komunikace. A tak své téma rozšíøili napøíklad také o pozdravy, neboG i ty jsou
vlastnì signály, takāe pøedstavují i pozdravy vojenské, se zbraní a beze zbranì,
dokonce vjejich historickém vývoji. Ale tìāištì jejich práce spoèívá pøedevším
vsignálech zvukových.
Po nezbytném rozdìlení nástrojù na zvukové a hudební nabízí kniha
pohled do zvukových signálù obèanských (lovecké, poštovské, āeleznièní,
sokolské, skautské, cyklistické a další), aby došlo kpøedstavení meritornímu,
totiā k zevrubnému pojednání o signálech vojenských.
Kniha není katalogem všech kdysi èi dodnes existujících signálù, povelù
troubených a bubnovaných, nebo volacích (svolávacích) signálù; jak autoøi
výslovnì upozoròují, vše je uvedeno pouze pøíkladmo. Onìch pøíkladù je ale na
stránkách jejich knihy bohatì, také ve ètyøech pøílohách, a pøipoèteme-li
peèlivì uvádìné zdroje a další prameny, dostalo se onìm „nejmenším hudebním
útvarùm“ pozornosti, jakou si bezesporu zaslouāí.
O šíøi autorského zábìru alespoò jeden údaj: Jmenný rejstøík obsahuje
202 poloāek. Tolik osobností mìlo tak èi onak co dìlat se signály! Práce
osvìdèené autorské dvojice rozhodnì stojí za pøeètení.
Bohumil Pešek
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Trombonová skupina SOÈR ( Symfonického
orchestru Èeského rozhlasu Praha) poøádá
Tradièní setkání "trombonistù a tubistù",

které se bude konat v restauraci "Zlé èasy"
v Èestmírovì ulici v Praze 4 - Nuslích
(u nám.bøí Synkù), dne 3.prosince 2010
od
17.00hod.
Výše
pøíspìvku
na
obèerstvení
a další podrobnosti je moāno
získat na tel.èísle 606616408 u p.Karla
Kohouta.
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,p.224918990
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. 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
kolegù, neprodlenì nám ji oznamte na kontaktní adresu, aby Zpravodaj pøišel
na správného adresáta. Dìkujeme.
***********************************************************************
Koncerty Ústøední hudby AÈR v roce 2010.
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.
***********************************************************************
Pokraèování ze Zpravodaje èíslo 98:
Pøevelení majora Urbance.
Po pøevelení majora Urbance do Spišského Podhradí, jako velitele Vojenské
hudební školy, byl krátce na to propuštìn z armády, bez náhrady bytu,
doslova skonèil na ulici. Jeho nástupcem u hudby Hradní stráāe se stal
kapelnílø František Holý a potom kapelník Josef Kaliba, který hned po nástupu
zavedl pøísnìjší vojenský reāim. Noèní sluāby, nástup muāstva po zamìstnání
k raportu. Dvanáct muāù se seøadilo do dvojøadu a na povel „Pozor" a Pohov"
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se muselo „velmi pozornì" zaposlouchat do povídání pana kapelníka Kaliby.
V první øadì stál Vašek Tyl a já hned za ním a za mnou na oknì kadila
koèka nevábnì páchnoucí mazlavá hovínka. Z dlouhé chvíle jsme se s Vaškem
pošGuchovali. Nabral jsem na lístek od tramvaje tento koèièí produkt a zasunul
do Vaškovy dlanì, který leknutím strašnì neslušnì zaøval a uā u nìj stál náš
velitel, který byl menší postavy a Vašek proti nìmu hotový obr a poruèil mu
aby stál v pozoru, kdyā mluví s velitelem. Vašek se po vojensku vzpøímil, ale
pravou ruku nemohl pøipaāit. A tak mu soudruh Kaliba tu ruku i s tím
hovnem k noze pøitlaèil. Jednou pøi tom „zajímavém" kázání bylo naøízeno, āe
se nesmíme navzájem titulovat: „Vole, vole". Pepík Peterka našel prastarý
kalendáø, kde u kaādého data bylo nìkolik køestních jmen èeského pùvodu.
Pepík se zavøenýma oèima a zdviāeným prstem zaèal píchat do otevøeného
kalendáøe, aā se jeden vpich povedl a objevilo se krásné èeské jméno „Mamert",
v minulosti hojnì pouāívané a s velkou úctou zachovávané aā do dnešních
èasù.
Drezura se trochu uklidnila po nástupu nového velitele hudby majora
Jana Fadrhonse. Klidnìjší èasy mìly vliv i u doprovodných nástrojù, které
oāily i v bohatším provedení. O skladbách majora Fadrhonse nikdo
nepochyboval, natoā aby se nudil a pro doprovodné trumpety si vymýšlel sóla.
Opatøil jsem si nátrubek s menším kotlíkem, abych to bez problémù lépe
zvládl. Kdyā jsem potom slyšel z rozhlasu tyto nahrávky, byla to nádhera,
sedìlo to tam, jak sedinka na hrnci. Po nástupu nového Es trumpetisty jsem
pøešel k druhé B trumpetì. Tìsnì pøed mým odchodem do civilu, se zkoušel
nový program do rozhlasu. Uā jako civil jsem si ještì zahrál v rozhlase a to ve
vypùjèené uniformì v hodnosti podporuèíka.
Lampasáci.
Hudba Hradní stráāe oèekávala pøíjezd Dr. Alexeje Èepièky pøed hlavním
vchodem do zámku v Lánech. Pøijelo nìkolik vládních aut a z jednoho s nich
vystoupil sám velký Èepièka v generálské uniformì a s dosti velkým poètem
vyznamenání na prsou. Z otevøeného okna v prvním patøe bylo slyšet soudruha
generála Èepièku, jak skládá slib do funkce ministra národní obrany
prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi. Jeden z prvních rozkazù generála
Èepièky byl, āe muāstvo muselo vādy po obìdì, asi jednu hodinu spát. Ostatní
výšehodnostní hudebníci z dlouhé chvíle hráli šachy, nebo mazali karty. Bylo
velice teplé léto a Jarda Šmatlák, celý zpocený, chrápal. Trenýrky k vidìní
nebyly, ale jeho bambitka trèela výhruānì do stropu. Pepík Peterka nelenil
a tuší mu namaloval na āaluda oèièka, nosánek, pusinku a na ztopoøenou
násadu knoflíèky. Z øady nudících se déleslouāících byla utvoøena fronta na
záchod ke korýtku na èùrání. Ozval se odpolední budíèek a Jarda, ještì
v polospánku, šel moèit. Bylo nutné, aby nikdo z dychtivých divákù nedìlal
hluk a mohl se kaādý pokochat pohledem na tento div pøírody. Jarda uā dávno
nemoèil a ještì dospával vestoje s tím naparádìným chlapeèkem v ruce. Horší
to byl s kakáním. Pro celou muziku byly k pouāití pouze dva záchody, od
kterých se stále ztrácely klíèe. Rozzlobený major Fadrhons mi naøídil, abych k
hajzlklíèùm pøidìlal poøádné øetìzy a názornì mi ukázal, jak dlouhé øetìzy
musí být. Na dvoøe se nacházely stoleté kanóny. Sekerou jsem usekal dva
øetìzy a pøipevnil na nì klíèe. K tomu dodávám, āe øetìzy jsem zhotovil znaènì
kratší, neā urèil major Fadrhons. Nìkdo nadával, nìkomu se to líbilo, ale
sranda byla velká. Bez ohlášení pøedem objevila se generalita z Ministerstva
národní obrany, vèetnì doprovodu v nových uniformách s dvojitými lampasy na
kalhotách a s dostaèujícím poètem vyznamenání neznámého pùvodu. Kaādý byl
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zvìdavý, co tady asi chtìjí a uā to tady bylo.Jeden z tìch lampasákù āádal
ztlumeným hlasem o klíè od záchodu. Dostal od sluāby klíè i s øetìzem
a odebral se k oáze útìchy. Dovede si vùbec nìkdo pøedstavit, jak by to
dopadlo v dobì, kdy byl ještì klíè bez øetìzu a jako obvykle se ztratil, tak by
mìl soudruh generál bláto naihrisku. A zhýèkané muāstvo rádo spinkalo aā do
doby, kdy pøicházeli dùstojníci do zamìstnání. Jedinì já, jeden z Mamrdù, byl
schopen vyburcovat tyto notorické spáèe k āivotu. Na vypùjèenou melodii
krásné písnì „Se svou kulhavou kobylou po svìtì se toulám" jsem zapìl „Se
svým mròavým ohanbím po svìtì se toulám" a jistým pøedmìtem jsem bušil do
stolu. Ozval se øev hrùzy a dìsu, peprné nadávky a na moji hlavu se zaèaly
snášet pøedmìty z dosahu postiāených. I ten chlév Mamert Ladík zoufale øval,
abych uā šel s tím mròavým ohanbím do prdele.
Vánoce a Jeryk.
Pøiblíāily se Vánoce a náš velitel mìl urèit nìkoho, kdo bude konat v tuto
dobu sluābu. Nastalo hrobové ticho v oèekávání, kdo to odnese. Poāádal jsem
o dovolení promluvit s tím, āe moji rodièe jedou do Karlových Varù ke své
dceøi a já zùstávám kvùli pejskovi, který je jeden rok starý a z tohoto dùvodu
si ho nemohou vzít s sebou. Proto jsem poāádal soudruha majora, jestli by ten
kokršpaniel nemohl zde slouāit se mnou. Poruèík Zuzka na mne zaøval, jak si
to dovoluji takovým to zpùsobem mluvit s velitelem, který ho ale mávnutím
ruky uklidnil naøídil mnì, abych toho psa okamāitì pøivedl. Doma se maminka
divila, ale byla ráda, āe má o starost ménì. Po návratu do kasáren se tento
roztomilý pejsek, jménem Jeryk, zaèal seznamovat se āivotem v kasárnách: Bylo
pozdní odpoledne a jen málo muzikantù zùstávalo v oèekávání pøíchodu
zrzavého dravce. Jeryk byl velice spoleèenský a s kaādým se hned skamarádil,
nic nepoèùral a vroucnì si zamiloval obnaāená kolena Jardy Lepjarského, která
pohlavnì zneuāíval. Kamarádi mu ochotnì udìlali pelíšek pod mým kavalcem,
coā se mu nelíbilo a drápal se na mùj podhlavník. Kdyā jsme koneènì usnuli,
zaèal ten vetøelec nestydatì prdìt, coā mì probudilo. Šel proto sluābu konající
Kocourek s ním na dvùr, aby se vykakal. Netrvalo dlouho a pøišel zpìt, āe se
Jeryk nevysral. To musíš jít k té staré lípì, kde to má uā oznaèkované. Po
chvíli se opìt vrátil s tím, āe se to povedlo a āe stolice byla znaènì v mazlavém
stavu. Do postele jsem ho uā nepustil, protoāe pod ocasem okolo šperklapky
bylo celé ohnisko smradu znaènì zapatlané. Ještì pøed budíèkem dostal
koupel. Celý orchestr ve zkušebnì po pøíchodu majora Urbance povstal a pøi
opìtném sedání Jeryk toho vyuāil a sedl si na āidli poruèíka Tuky, coā vyvolalo
všeobecný smích. Pan Kapelník si prohlíāel to drzé zvíøátko a poruèík Tuka si
došel pro jinou āidli. Zaèalo se hrát a Jerykovi se to vùbec nelíbilo. Zjeāily se
mu chlupy a zaèal pøíšernì výt. Muzika zmlkla a zaèalo se znovu. Zmáèk jsem
mu èumák a uklidòoval ho. Brzy si na ten kravál zvykl a v klidu a pohodì,
stoèený na āidli, chrápal. Panu Urbanovi se asi Jeryk moc líbil, tak si ho
vypùjèil a āe ho brzy vrátí. Dne 23. prosince byla celá hudba pozvána na
slavnostní veèeøi a oslavu štìdrého Dìdy Mráze. Vìtšina hostù mìla zájem
o èervené bulharské víno, které podporovalo rychlý únik potravy z tìla ven.
Vánoèek, cukroví, smaāených øízkù, bramborového salátu a jablek bylo tolik, aā
oèi pøecházely. Nikdo o to nejevil zájem, jen o to bumbáníèko. Objevil jsem
ruèní valník, jediný z muāstva byl pøítomen Vašek Tyl a já. Zasvìtil jsem
Vaška do mého plánu, āe naloāíme trochu tìch lahùdek na valníèek
a odvezeme to do našich kasáren. Strachy se rozklepal a nechtìl o tom ani
slyšet. Koneènì souhlasil s tím, aā to vyvezu ven, on āe poèká za rohem.
Koleèka celou cestu strašnì vrzala, v prostorách ztichlého Hradu se to
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rozléhalo. Kdyā jsme projíādìli naší branou, podarovali jsme kanonýry, konající
zde stráāní sluābu. Papali øízeèky a pøikusovali k tomu vánoèky. Okna na
svìtnici nám poslouāila jako vhodná špiāírna a naskládali do nich naše bohaté
krmné dávky. Zaèal èas blahobytu a problémy z pøeārání. Vánoce a Nový rok
uā skonèily a major Urbanec mi øekl, āe se jeho manāelka toho roztomilého
pejska nemùāe nabaāit, a āe mi ho vrátí o nìco pozdìji. Blíāil se konec ledna a
Jeryk stále zùstával na návštìvì. Mìl jsem právì sluābu, kdyā pøicházela
nìjaká paní. Pozdravím a ptám se, co si pøeje. Pøedstavila se jako paní
Urbancová, a āe by ráda mluvila s vojáèkem Zamrazilem Na to jí odpovím, já
jsem Zamrazil. Poāádala mne, abych si Jeryka odvedl, āe jí kouše koberce i
záclony a dodala: „ A prosím Vás vojáèku, neøíkejte to Rudoví, āe jsem tady
byla !"
A bylo po vojnì.
Ústøední hudba Èeskoslovenské armády hrála slavnostní koncert
v Lucernì. Stál jsem v pøízemí blízko orchestru a jak zaèala pøestávka, chlapci
muzikantský se zaèali okolo-mne sbíhat a nastalo veselé shledání. Mezi nimi
Olda Kocourek a slavnostnì prohlásil: „Zamrzlo, budu se āenit a mám tu
budoucí manāelku i s jejími rodièi" a ukázal o patro výše, kde stáli. Já na to:
„Oldo, ty já znám, ten pán je Nìguš s paní a to dìvèe znám uā hodnì dlouho,
to ještì v dobì kdyā chodila s oblibou nahatá". Moji vìrní posluchaèi zaèali
øvát smíchy a Olda na mì strašnì zoufale civìl s køídovì bledou tváøí. Kdybych
dostal v tom okamāiku od nìkoho poøádnì pøes hubu, tak bych mu ještì
podìkoval. .Zaèal 'jsem ho utìšovat, āe, je to moc a moc dávno, āe byla ještì
malá holèièka a já chlapeèek a chodili jsme s holèièkama a klukama do
vrbièek kouøit doutníky z rákosí. Holèièkám jsme okukováli kafíèka, které ale
nemìly o naše pidiptáèky āádný zájem. Moje pøísahy nestaèily, āe to byly pouze
neškodné dìtské hrátky. Pan Tomášek mìl chatu vedle naší ve Všenorech. To
bylo pøed válkou. V roce 1941 velká povodeò znièila v povodí Berounky
všechny chaty.
Setkání s Rudolfem Urbancem.
Bylo to tak kolem roku 1970 a já jsem pracoval jako mistr na stavbì na
Pankráci. Procházím ohranièeným prostorem a tu vidím pána s malým
chlapcem. Kdyā tak k nim pøicházím vidím, jak se ten pán na mne usmívá.
Koho bych tu nikdy neèekal -byl to Rudolf Urbanec. Bylo to pøíjemné setkání.
Vyprávìl, jak s velkými obtíāemi sehnal v Praze místo, ovšem s tím, āe
nedostane v Praze trvalé bydlištì. Bydlel v podnájmu v Karlovì ulici, v malé
místnosti, kde byly dvì postele, dvì āidle se stolem a jedna skøíò. To vše uāíval
dohromady s Tondou Votavou v domì, kde kdysi bývalo Ponrepo, první biograf
v Praze. Vyprávìl jak ho vyhodili z armády, doslova na ulici. Tak zvaní pøátelé
se k nìmu otáèeli zády. Nejvíce se ho mrzelo, āe i pan Uhlíø ho nepustil ani
do bytu a jeho paní pøi pootevøených ho dùraznì āádala, aby za jejím
manāelem jiā nechodil „Zdeòku, ani nevím, co ještì povídala, poté jsem chodil
po ulicích. Zøeklo se mì hodnì lidí, ale Uhlíø, mùj vìrný pøítel!? Zdeòku, ale
pøeci se ke mnì hlásili opravdoví pøátelé, kteøí mnì pomohli k dobrému
zamìstnání." „Pane Urbanec, prosím Vás, co tady v tìchto konèinách dìláte, vy
tady snad bydlíte?" „Koneènì jsem dostal byt po cikánech, ale jak to manāelka
vidìla, odmítla se do té āumpy nastìhovat. Je to odtud pár krokù, však uvidíš
tu hrùzu." Byl to první panelák t.zv. „Kozák". Kdyā nìco podnikám, vādy
poèítám s tím nejhorším, ale to, co tady bylo k vidìní, to se nedá ani popsat..
Nìkde scházela okenní køídla, všude po zemi rozbité sklo, umyvadlo, vana plná
hoven., záchodová mísa ucpaná a stìna pomalovaná prstovou technikou
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z nedostatku toaletního papíru. Podlaze se nedalo øíkat podlaha. Po zevrubné
prohlídce jsem panu Urbancovi øekl: „Je štìstí, āe je zaèátek ledna a na stavbì
je mrtvá sezóna. Pokusím se od vedení dostat povolení k opravì vašeho bytu"
a to jsem nakonec bez problémù dostal. Vybral jsem dobré øemeslníky
a panu Urbancovi doporuèil, aby kaādému zajistil dennì dobrou svaèinu
s desetistupòovým pivem, obìd s dvìma pivy a kaādému z nich dennì disko.
Všechno dopadlo dobøe a paní Urbancová našla odvahu se nastìhovat do
nového bytu. Pøi následné oslavì nového bytu mì pozval pan Urbanec do
Daèic, kde zdìdil po rodièích starou chalupu. Zaèátkem jara jsme jeli s jeho
paní a synem autem do Daèic. Po prohlídce celého stavení se mne zeptal pan
Urbanec, co tomu øíkám. Nejdøíve se musí udìlat izolace proti vlhkosti a potom
se mùāe teprve pokraèovat v dalších opravách. Obèas jsem tam s nimi jezdil a
s pracemi pomáhal. Jednou veèer, po fajruntì, jsem byl vyzván k prohlídce
Dacie. Byl nádherný teplý veèer a stromy v plném kvìtu. Cesta vedla do kopce
mírným svahem, kde byly samé rodinné domky obklopené zahradami. Pan
Urbanec mì poslal asi tøi sta metrù zpátky, pak abych zahnul doprava a tam
na nìj èekal. Do ticha se náhle ozval strašlivý štìkot rozzuøeného psa a v tom
okamāiku se rozštìkali psi v celých Daèicích. Netrvalo dlouho a za mnou pøišel
imitátor toho vzteklého psa. Strašlivý øev ještì nepøestával, kdyā jsme docházeli
k jeho rodnému domu, kde ve vratech stála jeho paní se zaloāenýma rukama.
„Pozdrav a usmívej se!" Paní dùraznì a s hnìvivým výrazem pravila: „Rudo, āe
jsi zase štìkal ?" Po tomto āertíku pøišla velká sranda, s horšími dozvuky.
Jednou pøijela na návštìvu k Urbancùm maminka s roztomilým malým asi
ètyøletým chlapeèkem. Ani se moc nerozkoukal a hned zaèal tahat z kùlny
starý trakaø a poruèil mi jak mám udìlat sedadlo, pak pøinesl starý biè
a lácaly, to jsou koāené pásy, které má kùò od udidla pøes ohlávku aā do
rukou koèího. Bedýnku jsem pevnì pøidìlal, aby z ní pan koèí nespadl. Pak mi
ještì øekl: „Ty ten trakaø potlaèíš, já budu koèírovat a dìda bude kobyla. No
co, budeme jezdit po zahradì, tam se mùāe vyblbnout do sytosti. Pan koèí
vyzkoušel jestli je kobyla øádnì okšírovaná a hurá do svìta. Splašená kobyla
vycválala rovnou ze vrat na ulici. Koèí zavelel „Èehý" a koèár drkotal okolo
kostela mírným svahem pøes celé námìstí, koèí hulákal na kobylu „Hyjé ty
mlcho líná, hyjé". Co jsem tam v Daèicích nìkolik let obèas trávil, tolik lidí
jsem na námìstí nikdy nevidìl. Nazpìt to bylo horší, ale ochotní diváci mi
pomohli dotlaèit trakaø aā k vratùm a vèas utekli pøed oèekávaným
hromobitím, coā pøedpovídali zcela správnì. Byl to pro nás oba høejivý pocit,
vrátit se o pouhé pùl století zpìt, do našeho nevybouøeného mládí. el, paní
Vlastu z toho asi trochu klepla „Pepka". Na èas pøestala mluvit a jen se
strnule dívala do neznáma a dospìlí chlapeèkové pøestali na èas zlobit. Mezi
tìmito událostmi navštìvoval mì pan Urbanec pracovnì ve Zlenicích na mojí
chatì. Zdùrazòuji, k nièemu jsem ho nenutil a on zaèal vysekávat rýhy pro
poloāení kabelù elektrického vedení. Jen mi bylo divné, proè do toho tak
strašnì tøíská. Jen tak na omluvu øekl, āe v Daèicích tenkrát asi chudáci
šetøili vápnem, ale já
tady asi omylem dal do malty místo šedého vápna cement. Nad mojí chatou,
trochu vpravo, mìl chatu pan Bakeš. Asi rok slouāil v Klatovech, kde hrál na
malý bubínek a rád si na to vzpomínal, pískal si pochody, ale ten pøehlídkový
mìl nejradìji. Zavolal mì jednou k plotu a øekl: „Pane Zamrazil, ten dìlník, co
u Vás pracuje, se moc podobá tomu kapelníkovi Urbancovi. Podle vidìní je mu
aā neuvìøitelnì podobný". Zavolal jsem toho dìlníka aby vyšel ven. Vyšel ven
a zavolal dost nevrle, abych ho neotravoval a nezdrāoval pøi práci. Kdyā k nám
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došel a po vzájemném pozdravení a pøedstavování, uvedlo to pana Bakeše do
rozpakù. Pan Urbanec pochopil situaci a øekl panu Bakešovi, āe je bývalý
velitel hudby Hradní stráāe a pak jenom k tomu dodal, āe ten pitomec tam
u mne slouāil.
Kdyā bylo panu Urbancovi 68 rokù, jeho paní mu zaèala vyvaøovat pøísnou
dietu. Místo piva mohl pít jen „Pito". Øekl mi: „Zdeòku, prosím Tì, Vlasta
prozatím nic neví, mám tvrdnutí jater a moc èasu uā mi nezbývá." Po skonèení
letní sezóny v Daèicích se mu choroba znaènì zhoršovala a ztratil o všechno
zájem. V této hrozné dobì jsem ho èasto navštìvoval.
23. prosince pøišla pro mne paní Vlasta a poāádala mne, abych jel s ní
domù, abych Rudu uklidnil. Ten den ráno pøijela pro nìj sanitka, aby ho
odvezla do nemocnice, ale on odmítl. Podaøilo se mi ho pøemluvit a jeho syn
ho ještì ten den do nemocnice odvezl. Dva dny po Vánocích v roce 1976 ve
vìku šedesáti devíti rokù zemøel.
Tento pøíbìh mi vyprávìl, za mého pobytu v Daèicích, pan Rudolf
Urbanec.
Rudolf Urbanec se narodil 3. prosince 1907 v Daèicích. Jeho maminka
dvakrát ovdovìla, pozdìji se provdala za povozníka a narodil se jim syn Rudolf.
Z døívìjších manāelství mìla maminka ètyøi dìvèata, která postupnì z rodiny
odcházela. Vyprávìl, jak spal jako malé dìcko v jedné posteli se dvìma
sestøièkami, nohama proti sobì. Maminka byla velice zboāná a chtìla, aby se
Rudolf stal knìzem. Musel chodit do kostela a kdyā si pan faráø všiml, āe má
vztah k hudbì, zaèal ho vyuèovat høe na housle a èasem se uplatnil
v chrámovém sbor. Kdyā ve ètrnácti letech ukonèil školu, mìl nastoupit do
klášterní koleje v Opavì. Z toho mìl hrùzu a pøemýšlel, jak to udìlat, aby tam
nemusel. Jeho tajným pøáním bylo, aby mohl nastoupit do Vojenské hudební
školy v Praze. Napsal si sám āádost do uvedené školy a podaøilo se mu
napodobit podpis otce. Netrvalo dlouho a dostal pøedvolání ke zkoušce. Øekl, āe
jede do Opavy, kam samozøejmì vùbec nejel, ale jel do Prahy s houslemi, Po
zkoušce, která dobøe dopadla, mu bylo øeèeno, āe jeho otec dostane vyrozumìní
poštou o jeho pøijetí a nástupu do hudební školy. Celou dobu proāíval znaèné
napìtí, hlídal stále pošGáka, aby dopis nedostal nikdo z jeho rodièù. Po
nástupu do hudební školy nastala tvrdá drezùra a výuka nástrojù. K houslím
mu byl pøidìlen tenor. Nejvìtší hrùzu mìl, po skonèení prvního roèníku,
z návratu domù. Prospìch mìl dobrý, ale ten podvod na rodièích, co spáchal,
byl pro nìj hrozný. Kdyā vešel do chalupy, máma ho spatøila a kdyā vidìla
syna ve vojenské uniformì, omdlela a skácela se na zem, zatímco jeho otec
záøil radostí, āe nebude Ruda flanïákem. Máma se nemohla s touto
skuteèností dlouho smíøit, ale táta mu pomáhal s jejím utìšováním. Celkem si
musel odslouāit šest rokù. Mìl velkou touhu studovat na konzervatoøi a táta
ho pøekvapil tím, āe si vezme hypotéku na chalupu a políèka, aby mohl Ruda
studovat. Bìhem studia mìl pozdìji moānost si pøivydìlat v Rozhlase ve
smyècovém orchestru hrou na housle. Bydlel v podnájmu s jedním spoluāákem,
kde se ani v zimì netopilo a platit za podnájem se muselo pøedem. Èasem si
mohl koupit ošacení, boty a pøilepšit si i na stravì. Po absolvování
konzervatoøe vstoupil do armády v hodnosti podporuèíka a byl pøidìlen jako
dirigent k posádkové hudbì do Trenèína. Zaèátkem protektorátu byl
demobilizován.
Jednou se doèetl v novinách, āe se nabízí místo profesora na konzervatoøi
v Teheránu. Napsal si āádost s uvedením svého vzdìlání. Všechno dobøe
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dopadlo, formality byly brzy kladnì vyøízeny, vèetnì pasu a výjezdu, odjel do
Teheránu a teprve na cestì si uvìdomil, āe to není sen, ale skuteènost.
Pøicestovali s ním ještì dva absolventi konzervatoøe. Plat byl vìtší, neā
oèekávali, ubytování bylo výborné, vèetnì sluāebnictva. Posluchaèi byli velice
ctiāádostiví, chápaví a pocházeli vìtšinou z bohatých vrstev tamìjší smetánky.
Posílal domù peníze na splácení hypotéky v nejvyšší moāné výši a vùbec ho to
nezatìāovalo. Kdo mìl v Èechách radiopøijímaè, tak slyšel pøi hledání
zahranièních stanic z Teheránu operu Bedøicha Smetany „Prodanou nevìstu".
Nebylo mnoho tìch, kteøí to slyšeli, ale pøesto se to mezi lidmi rozneslo. Teprve
po válce vyšlo najevo, āe tuto skladbu napsal zpamìti Rudolf Urbanec a také
sám ji dirigoval. Po vypuknutí války opustil pan Urbanec Teherán a se dvìma
kamarády se vypravili na motorce se sajdkáru a mohutnou bagáāí na
strastiplnou cestu, smìr Egypt, kde se v jeho blízkosti zaèala formovat naše
armáda. Po skonèení války se vrátil do Èeskoslovenska, ale nejvíce se tìšil
domù, do Daèic. Setkání s otcem bylo radostné, dojemné i smutné. Nedlouho
pøed jeho pøíjezdem totiā zemøela maminka. „Táto, moc mì mrzí, āe jsem
maminku nezastihl, zvlášG kdyā mi ten høích s tou vojenskou hudební školou
koneènì odpustila!". Otec mu na to odpovìdìl: „Rudlo, ona si myslela, āe jsi
daleko od té strašné vojny. Poøád se za Tebe modlila a co jí síly v jejím stáøí
staèily, chodila do toho svého kostelíèka a prosila Pána Boha, aby Tì ochránil".
Po zaloāení dechového orchestru Hudby Hradní stráāe, stali se kapelníky pan
Jan Uhlíø a Rudolf Urbanec. Kolem roku 1947 se konal v daèickém parku
slavný koncert za øízení Rudolfa Urbance.
Sepsal a zaāil Zdenìk Zamrazil
svob.zákl,sluāby u Hudby Hradní stráāe 1949-51.
P.S.- Autorùv èlánek výbor akceptuje, ale zásadnì nesouhlasí s pouāitými
vulgarismy.
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