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Milí ãtenáfii,

dovolte mi, abych vám s nadcházejícími vánoãními svátky popfiál jejich

klidné a spokojené proÏití v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích, bohatou nadílku a do

nového roku pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.

Dny volna vyuÏijte k odpoãinku a také k bilanci a zamy‰lení nad uply-

nul˘m rokem. Novû získané síly, pfiedsevzetí a elán vûnujte v novém roce

k realizaci sv˘ch plánÛ a naplnûní svého Ïivota.

K tomu vám pfieji hodnû ‰tûstí. Ing. Petr Klouda

starosta

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe na závûr kalendáfiního

roku pro vás, milí ãtenáfii, redakce

R˘mafiovského horizontu pfiipravuje historic-

k˘ speciál, tematicky zamûfien˘ na urãitou

oblast spoleãenského dûní v R˘mafiovû a na

R˘mafiovsku bûhem minulého ãi pfiedminu-

lého století. V loÀském vydání redakce pfii-

nesla napfiíklad historickou mozaiku z oblas-

ti ‰kolství a pohled na pováleãn˘ vznik ães-

kého ‰kolství v na‰em pohraniãí. Leto‰ním

historick˘m vydáním bychom vám chtûli

pfiipomenout vznik a poãátky pováleãn˘ch

kapel, orchestrÛ, hudebních uskupení, pûvec-

k˘ch spolkÛ, chceme vzpomenout na v˘raz-

né kapelnické osobnosti, muzikanty nebo

zpûváky, z nichÏ mnozí se stali v˘raznou 

oporou velk˘ch orchestrÛ nejen doma, ale

i v zahraniãí. A nutno fiíci, Ïe jich nebylo

zrovna málo. Jen v okrese Bruntál byly re-

gistrovány více jak tfii stovky men‰ích ãi vût-

‰ích orchestrÛ zaloÏen˘ch po II. svûtové vál-

ce. Nûkteré z nich nemûly ov‰em dlouhého

trvání a vzápûtí zanikaly, aby nûktefií jejich

ãlenové vytvofiili kapely nové.

PfiiblíÏíme krátce také historii pfiedváleã-

n˘ch kapel na R˘mafiovsku, o kter˘ch se

v‰ak mnoho informací nedochovalo, a po-

kud ano, vût‰inou se jedná o kusé zmínky,

které mnohdy nejsou podloÏeny konkrétní-

mi daty. V závûru na‰eho historického hu-

debního kaleidoskopu zamífiíme i na sou-

ãasnou hudební scénu a pfiipomeneme si,

které kapely a orchestry na R˘mafiovsku

rozvíjejí na‰e hudební cítûní dnes.

Je zcela nepochybné, Ïe tak dlouhá a rozma-

nitá historie muzik a sborÛ dávno minul˘ch,

ale i tûch souãasn˘ch, by si vyÏádala mno-

hem vût‰í prostor a pfiípravu k tomu, aby by-

la zmapována detailnûji. Redakce si je také

vûdoma toho, Ïe pfii v˘ãtu v‰ech orchestrÛ,

kapel ãi jednotlivcÛ se mohlo stát, Ïe nûkte-

r˘ z kamínkÛ na‰í hudební mozaiky zÛstal

nezasazen. Proto se omlouváme pfiedem

v‰em, na koho jsme na stránkách historické-

ho hudebního speciálu pozapomnûli, a pfiiví-

táme jakékoliv dal‰í nové poznatky, které

budou pfiínosem pro nûkteré z pfií‰tích vydá-

ní o muzikách a muzikantech. Redakce

Úloha hudby v souãasném svûtû
MOTTO:
KdyÏ ãlovûk vezme do rukou hudební nástroj, není schopen páchat zlo, protoÏe ono je se skuteãnou krásou nesluãitelné. Proto dejme dûtem
moÏnost proniknout do tajemství hudebních nástrojÛ. Jen tak pocítí, jak se krása tûÏce rodí a jak je dÛleÏité ji chránit a ctít.

Hudba byla, je a vÏdy bude ãím-

si zázraãn˘m, neuchopiteln˘m,

nepfiístupn˘m v‰em rozumov˘m

úvahám. TûÏko mÛÏeme vysvût-

lit, proã nás vrstvení tónÛ, zvukÛ

a rytmÛ tak citovû angaÏuje.

V‰ude, kde jsou lidé, je pfiítomna

i hudba a s ní ve‰keré umûní,

protoÏe vÏdy je patrná souvislost

mezi hudbou a barvou, hudbou

a básnickou formou, hudbou

a pohybem, hudbou a duchovní

kulturou atd. Hlavní úloha hud-

by spoãívala celá staletí v tom,

Ïe dûlala ãlovûka ãlovûkem.

Hudba a umûní byly kdysi pod-

statnou sloÏkou Ïivota. K hudbû

se vychovávalo od dûtství, pro-

toÏe ve ‰kolském systému byla

hudba rovnoprávná s jazykov˘-

mi obory gramatiky, dialektiky

a rétoriky.

Za posledních sto let se v‰ak v˘-

chovn˘ systém od tohoto princi-

pu vzdálil. Hudba nehraje

v dne‰ních uãebních osnovách

‰kol témûfi Ïádnou roli.

Lehkomyslnû je vyuãována

v nízkém poãtu hodin neaprobo-

van˘mi pedagogy, pokud vÛbec

vyuãována je. RÛzní úfiedníci

povûfiení sestavováním uãebních

plánÛ si moÏná uvûdomují svou

odpovûdnost, ale v oblasti hu-

dební v˘chovy nevûdí, co ãiní.

Souãasn˘ svût má etiku podfiíze-

nou technice, hudba velk˘ch

mistrÛ je degradována na líbivou

zábavu, primát nad mravními

hodnotami má zpÛsob my‰lení

a mluvy, kter˘ vede od techno-

kracie, techniky, v˘konnosti

a konkurence pfies materiální

blahobyt aÏ k válce, vykofiisÈo-

vání a útlaku, protoÏe chybí hud-

bou pûstovaná fantazie, láska,

úvodem

Hudba Pedagog

Dechová hudba Stfiediska volného ãasuR˘mafiov
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soucítûní. Úlohou hudby není fií-

dit se trÏními principy, pragma-

tick˘mi postupy, ale pfiipomínat

v‰em generacím, Ïe fií‰e hudební

fantazie je nepostradatelnou

sloÏkou pravého lidství.

Ve druhé polovinû 20. století by-

la pozitivní úloha hudby nezod-

povûdnû zneuÏita. Role státnû fií-

zené hudby v diktaturách je

v‰em dobfie známa a dne‰ek sou-

dí, Ïe lze Ïít bez umûní. Staãí

z nûj udûlat pouhou oddechovou

zábavu, kterou masovû nabízejí

ve‰kerá informaãní média.

Nejde uÏ o hudbu, ale o lidské

kontakty s hudbou. Staãí si

v‰imnout, Ïe hudba díky moder-

ní sdûlovací a reprodukãní tech-

nice vytváfií lidem cosi jako úni-

kov˘ prostor, náhradní Ïivotní

program, hudba se jim stává dro-

gou, jeÏ jim poskytuje my‰len-

kov˘ stereotyp.

Do hudby (i jin˘ch umûní) pro-

niká stále více lhostejnost k zá-

sadám morálky, nûkdy se dokon-

ce stává propagátorem proble-

matick˘ch pfiístupÛ k Ïivotu (viz

apoteózu drog, sexu, násilí).

Hudba se stává pfiíleÏitostí pro

neobvyklou demonstraci snobis-

mu (ãasté je - ãím ménû hudební

ãlovûk, tím lep‰í aparatura, a po-

kud moÏno v‰ude - doma, na

chatû, v autû, kanceláfii atd.).

Lidé jsou manipulováni ve

smyslu hudebního vkusu mana-

Ïery, producenty, moderátory,

a ne hudebními pedagogy, skla-

dateli ãi interprety. Staãí si udû-

lat prÛzkum trhu a provést si a-

nal˘zu toho, co se nahrává, co se

vysílá a prodává, v jak˘ch se to

dûje souvislostech a za jak˘ch

podmínek. Posluchaãi podléhají

tlaku reklamy, kupují i podfiad-

nûj‰í zboÏí, protoÏe v dÛsledku

selhávání ‰kolní i mimo‰kolní

hudební v˘chovy nejsou schopni

rozeznat hudební zboÏí nejvy‰‰í

kvality. Pfiitom kvalitativní patra

má nejen tzv. hudba váÏná, ale

i hudba populární.

Za mimofiádnû nebezpeãnou vûc

nejen pro lidské zdraví, ale i pro

existenci hudby je nutné poklá-

dat zneuÏívání hudby ve funkci

zvukové dekorace (v obchodech,

na vefiejn˘ch prostranstvích, bû-

hem zpravodajství v médiích

atd.), kdy se hudba tímto na-

dmûrn˘m pouÏitím stává akus-

tick˘m balastem. âlovûk v sou-

ãasné civilizaci je vystaven zv˘-

‰ené hladinû hluku = akustické-

mu smogu, na nûmÏ se kromû

hluku strojÛ v˘raznû podílí

i dlouhodobû a hlasitû reprodu-

kovaná hudba. Následkem mo-

hou b˘t somatické i psychické

poruchy zdraví. JiÏ Robert Koch

(1843 - 1910) fiekl: „Lidstvo se

bude muset vypofiádat s hlukem

stejnû razantnû, jako se vypofiá-

dalo s morem a cholerou...“

KaÏdá krize, tedy i dne‰ní v úlo-

ze hudby, se mÛÏe stát poÏehná-

ním. UmoÏÀuje nám zamyslet se

nad opravdov˘mi Ïivotními hod-

notami a nutí nás rozhodnout se,

kterou cestou pÛjdeme. My hu-

debníci, ale i v‰ichni ostatní u-

mûlci, máme dnes pfied budouc-

ností obrovsk˘ úkol a s ním zod-

povûdnost! Znova a znova musí-

me lidem vysvûtlovat, Ïe umûní

není pouhá dekorace ãi finanãní

transakce, ale nádhern˘ fantazij-

ní svût, kter˘ stojíce v samém

srdci na‰eho Ïivota je schopen

vytvofiit lidem vnitfiní pokoj a ráj

jiÏ zde na zemi.

„Zlé je, kdyÏ se hudba stává vy-
slovenû niãivou. KdyÏ nenapra-
vitelnû po‰kozuje sluch, kdyÏ
bezohlední vyhrávaãi pronikají
fivoucími reproduktory z ulice do
domovÛ. TO UÎ NENÍ JEN VùC
VKUSU, TAKTU, HYGIENY,
ALE LIDSK¯CH PRÁV...“

(Ilja Hurník, Chvála ticha)

Nejstar‰í hudební stopy v na‰em mûstû
Muzicírování v R˘mafiovû je jiÏ

velmi starého data. Nejstar‰í

zpráva se t˘ká otevfiení první sta-

bilní mûstské ‰koly roku 1590 dí-

ky ‰tûdré donaci tehdej‰ího maji-

tele Ferdinanda z Grünbüchlu.

Po velmi peãlivém v˘bûru zvolil

totiÏ prvním kantorem ‰koly

Rudolfa Voglera - Aucuparia,

znamenitého hudebníka a jedno-

ho z nejv˘znamnûj‰ích hudeb-

ních tvÛrcÛ severní Moravy své

doby. Arci pro umûlce nebyly po-

mûry venkovského mûsta nejspí-

‰e dostateãné, a tak zanedlouho

ode‰el, pfiesto nespornû zanechal

své stopy mezi uãenliv˘mi r˘ma-

fiovsk˘mi Ïáãky.

Pfii obnovû farního chrámu sv. ar-

chandûla Michaela po poÏáru ro-

ku 1607 pamatoval stavebník téÏ

na vynikající luteránské literát-

ské bratrstvo dvûma dosud stojí-

cími postraními tribunami. Pfii ji-

nak vcelku neokázal˘ch luter-

sk˘ch bohosluÏbách b˘val zla-

t˘m hfiebem nûkolikahlas˘ zpûv

nádhern˘ch evangelick˘ch Ïal-

mÛ. Av‰ak ani katolíci, ktefií pfie-

vzali kostel zpût uÏ roku 1625,

nezÛstávali nic dluÏni hudební

kultufie a svatynû byly nejen 

umûleck˘mi galeriemi, ale i kon-

certními sály. To nehovofiíme jen

o krásném duchovním zpûvu pfii

bohosluÏbách a dobr˘ch v˘ko-

nech varhaníkÛ, bez nichÏ se ne-

obe‰ly ani venkovské bohosluÏ-

by. Pfii na‰em kostele pÛsobili téÏ

hudebníci z fiad r˘mafiovsk˘ch

obãanÛ. Aby v‰ak mûly jejich

produkce kvalitní úroveÀ, b˘va-

ly obãas zakupovány nové ná-

stroje z církevních penûz. Dosud

se uchoval seznam nástrojÛ ba-

rokní chrámové kapely.

Roku 1848 vznikla pfii r˘mafiov-

ské národní gardû téÏ vojenská

kapela. Byla vybavena novû za-

koupen˘mi nástroji pro hudební-

ky, ktefií získali téÏ velmi fe‰ác-

kou uniformu, tmavomodré ka-

bátce a tehdy módní ‰edivé pfiilé-

havé kalhoty. Ov‰em nejskvûlej‰í

byly ãáky s bohat˘mi bíl˘mi fedr-

pu‰i, kter˘mi se nápadnû odli‰o-

vali od ostatních gardistÛ, s nimiÏ

tvofiili jednotku o 300 ozbrojen-

cích. Dosud se zachoval v muzeu

obraz jejich kapelníka se zlato-

ãerveno-zlatou ‰erpou s paliãkami

a nádhernû zdobenou a zlacenou

kapelnickou holí, jíÏ pfii pochodu

udával kapele rytmus a ukazoval

nástupy. Místní fiezník Josef

Jordan byl na svou hodnost pat-

fiiãnû hrd˘. Podobné, ale hÛfi oble-

ãené gardy se objevily i na jin˘ch

místech R˘mafiovska, nemáme

v‰ak Ïádné zprávy o tom, Ïe by se

mohly pochlubit také svou plu-

kovní hudbou. Jifií Karel

Rocková kapela Hechitera na koncertu v restauraci U Hrozna 2003

Údajnû r˘mafiovsk˘ muÏsk˘ sbor (nedatováno)

Dechová kapela obce Nová Ves (28. 5. 1939)
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Od druhé poloviny 19. století do roku 1945
V duchovní oblasti peãovaly o umûní a druÏ-

nost na‰e pûvecké a hudební spolky. Jejich

velk˘ poãet svûdãí nejen o lásce na‰ich kra-

janÛ ke zpûvu a hudbû, ale téÏ o jejich nadá-

ní k hudbû. Dle Thöndela se nejstar‰í muÏ-

sk˘ pûveck˘ spolek v na‰em kraji nacházel

v Horním Mûstû, zaloÏen v r. 1857. Po nûm

následoval MuÏsk˘ pûveck˘ spolek
v R˘mafiovû, zaloÏen v r. 1865 (MGV, tj.

Männer Gesangverrein Römerstadt, jehoÏ

zvlá‰tností bylo, Ïe aã prezentován jako

„muÏsk˘“, mûl podle soudobé fotografie ve

sv˘ch fiadách kromû muÏÛ téÏ mnoho Ïen,

pozn. redakce). Hudební a pûveck˘ spolek se

nacházel i v RyÏovi‰ti a z nûj vze‰la mûstská

(dechová) kapela v RyÏovi‰ti. Také Horní

Mûsto mûlo mûstskou kapelu. Se 40 ãleny

v prÛmûru patfiil muÏsk˘ pûveck˘ spolek

v Janovicích k nejsilnûj‰ím v kraji. Kapely

v Nové Vsi a ve Val‰ovû mûly po dvaceti ãle-

nech i více. Nejsilnûj‰í dechov˘ orchestr mûl

R˘mafiov a po první svûtové válce se tû‰il

velké váÏnosti. „Sudety sjednocené kouzlem

písnû ochraÀ, BoÏe“ a „Nûmecká je na‰e pí-

seÀ, svobodné na‰e slovo, vûrn˘ ná‰ duch

pod ochranou Pradûda“, tak znûly pozdravy

r˘mafiovsk˘ch pûveck˘ch spolkÛ.

R˘mafiovsk˘ pûveck˘ spolek sestával z jed-

noho muÏského, jednoho smí‰eného a krát-

kou dobu téÏ ze samostatného Ïenského sbo-

ru. MuÏsk˘ sbor mûl v prÛmûru 30 - 50 ãle-

nÛ a Ïensk˘ sbor 30 - 40 zpûvaãek. Po první

svûtové válce doznal r˘mafiovsk˘ spolek pod

vedením stavitele Franze Plachta velkého

rozmachu, pÛsobilo v nûm okolo 100 zpûvá-

kÛ a zpûvaãek. V této dobû pfievzal r˘mafiov-

sk˘ spolek Casino (dosud zkou‰el v prvním

patfie kavárny Werner), obsadil nyní sál hote-

lu Thiel, a ãlenové spolku tak mûli k dispozi-

ci téÏ dva biliáry a karetní hry.

V souladu se stanovami pofiádal pûveck˘

spolek roãnû jeden koncert a jeden Veãer pís-

ní. Vedle lidov˘ch písní uvedl spolek velké

sborové skladby a m‰e, zejména pod vede-

ním sbormistra Plachta a fieditele reálky Dr.

Karla Burkerta. Obsahem silvestrovsk˘ch

pfiedstavení a zpûvoher byly bujaré písnû

a v ãlenském kruhu se konaly mikulá‰ské 

oslavy a masopustní veselice. V pováleãn˘ch

letech byly velmi silnû nav‰tûvovány plesy

v divadle, zejména bál s mottem „V̆ let pûv-

cÛ na sala‰“. Zpûvohra „Winzerliesel“ (Vi-

nafiova Bûtu‰ka) mûla takov˘ úspûch, Ïe mu-

sela b˘t opakována. Spolkov˘ orchestr exi-

stoval je‰tû za 1. svûtové války, po ní zanikl

a nepodafiilo se jej jiÏ obnovit.

Pûvecké spolky byly ãleny Sudetonûmecké-

ho pûveckého svazu a Severomoravského

Ïupního svazu se sídlem v Olomouci.

Nûkteré Ïupní pûvecké slavnosti se konaly

i v R˘mafiovû, zejména pfii oslavû 25. v˘roãí

zaloÏení MGV v roce 1890. R˘mafiovsk˘ pû-

veck˘ spolek se spoleãnû s ostatními spolky

kraje také úãastnil roãních Ïupních slavností

napfi. v Olomouci, v Moravském Berounû

a v mûstû Libavé. R˘mafiovskému spolku by-

la téÏ úfiednû povolena hudební ‰kola pod ve-

dením uãitele hudby a kapelníka Raimunda

Macholda. Hudební dorost se vyuãoval ve

tfiídách reálky. Po roce 1938

musela hudební ‰kolu pfievzít

správa mûsta.

Na‰e pûvecké spolky, zejmé-

na pokud mûly spolkové vlaj-

ky, byly zastoupeny na vel-

k˘ch nûmeck˘ch pûveck˘ch

slavnostech v Liberci, ve

Vídni a ve Vratislavi. Pfii

slavnostech jin˘ch spolkÛ

v R˘mafiovû i v okolí spolu-

pÛsobily s písÀovou tvorbou

na slavnostních veãerech, ale

provozovaly téÏ zpívanou

m‰i Franze Schuberta pfii

slavnostních událostech, o ãemÏ svûdãí ãetné

stuhy na vlajkové Ïerdi i medaile. Církevních

svateb ãlenÛ se spolky podílely zpûvy a pfii

pohfibech vyjadfiovaly svou úãast smuteãními

sbory. Archiváfi a fieditel Frühauff a fiídící uãi-

tel Heinelt uspofiádali notov˘ archiv a po dlo-

uhou dobu jej udrÏovali ve vzorném pofiádku.

V období ãeské vlády se stej-

nû jako tûlocviãné spolky

i pûvecké spolky tû‰ily „ob-

zvlá‰tní lásce a pozornosti“

krajsk˘ch úfiadÛ, kter˘m se

musely pfiedkládat písÀové

texty ke schválení. Z úfiední

moci musela b˘t ze sbírek

písní a zpûvníkÛ odstranûna

celá fiada písní nebo jejich

text zmûnûn k nepoznání. Pfii

setkání pûvcÛ ve Vídni zaká-

zala ãeská správa vystupovat

se spolkov˘m praporem.

V roce 1938 se konalo po-

slední vefiejné pfiedstavení

provedením skladby „Mon-

tfort“ od Rheinbergera pro

smí‰en˘ sbor a sóla pod vedením posledního

sbormistra Heinelta. Funkci vykonával témûfi

10 let, protoÏe pfiedev‰ím v dÛsledku politic-

k˘ch pomûrÛ nebyl nikdo ochoten tuto funk-

ci pfievzít. V dobû pfiipojení k fií‰i a jiÏ nûko-

lik mûsícÛ pfiedtím nebyla pravidelná ãinnost

moÏná, zkou‰ky byly stále hor‰í, protoÏe ze-

jména po pfiipojení k fií‰i se zpûváci úãastnili

spí‰e stranick˘ch schÛzí a do zkou‰ek necho-

dili. Poté, co r˘mafiovsk˘ spolek pfii‰el kvÛli

rekonstrukci o svou nejlep‰í zku‰ebnu v hote-

lu Thiel, zkou‰el dále v pivovaru, potom

v hostinci Riedel a nakonec v katolickém

Spolkovém domû, kde také zÛstal i potom, co

ztratil cel˘ majetek s klavírem, vlajku, písÀo-

v˘ a notov˘ archiv.

Zpracováno podle publikace Franze Tut-
sche: Römerstadt und das Römerstädter
Ländchen, Wolfratshausen 1964.

Pfiel.: Franti‰ek Liber.

K uvedenému a v podstatû neúplnému textu

nutno je‰tû dodat nûco dal‰ích informací.

Dûlnick˘ pûveck˘ spolek byl zaloÏen nûkdy

ke konci 19. století, jednalo se nejspí‰e o kul-

turní souãást spolku s názvem Eiche (dub).

Také Gemischtes Chor der Landesreals-
chule in Römerstadt nebyl institucí zanedba-

telnou a troufl si dokonce s Macholdovou de-

chovkou na Beethovenova Egmonta

s Goethov˘m textem, ale v jeho repertoáru

bychom na‰li i nûkteré skladby Dvofiákovy.

Osudy Stadtkapelle s dirigentem Macholdem

juniorem (zaloÏena snad v roce 1911), jeÏ pÛ-

sobila ve mûstû aÏ do roku 1945, v˘raznû ko-

pírovaly politické pomûry. Kvalitní orchestr,

s nímÏ se lidé setkávali pfii v‰ech v˘znamn˘ch

událostech, doprovázel tfieba 28. 10. 1937 

oslavy vzniku âeskoslovenské republiky a za-

hrál státní hymnu jistû nikoli poprvé. Roku

1941 jsme se s ním mohli zas setkat pfii osla-

vách narození Adolfa Hitlera pod tribunou

s nacistick˘mi pohlaváry pfied budovou okres-

ní úfiadovny gestapa v pfiízemí nynûj‰ího mu-

zea. Tragickou teãkou za existencí dechovky

se stal 30. ãerven 1945, kdy tehdej‰í pfiedsta-

vitelé mûsta nafiídili jejímu kapelníkovi vy-

bubnovat, Ïe se v‰ichni muÏi, Ïeny a dûti mu-

sí dostavit na hlavní námûstí. Nic netu‰ící

Machold s ostatními musel pak pfiihlíÏet po-

pravû dvou NûmcÛ obvinûn˘ch z nedovolené-

ho drÏení zbraní. Vlastní dechovku mûla

i Stará Ves. Ve mûstû urãitou dobu existoval

téÏ Orchestr hudební ‰koly MGV. Z dosle-

chu téÏ víme, Ïe ve mûstû pÛsobilo také velmi

kvalitní smyãcové kvarteto, v nûmÏ hrával na

violu vynikající absolvent vídeÀské konzerva-

tofie Eduard Icha, tatínek pozdûj‰ího známého

pianisty Romana Ichy. Franti‰ek Liber

Oslava Hitlerov˘ch narozenin na r˘mafiovském námûstí 
(r. 1940), zcela vpravo trumpetista pan Icha (otec uãitele pa-
na Romana Ichy, kter˘ byl rovnûÏ v˘born˘ muzikant), na tri-
bunû první zprava vedoucí místní NSDAP Klamert

První muÏsk˘ pûveck˘ spolek v R˘mafiovû, kurioznû pfievláda-
ly Ïeny (r. 1905)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2004

5

âeské orchestry od poloviny 20. století aÏ po dne‰ek
O prvních kapelách, které se obje-

vovaly uÏ od roku 1945, ví dnes

uÏ jen málokdo, kroniky se nepsa-

ly, hráãi pfiecházeli, orchestry za-

nikaly a vznikaly nové. Nespornû

je nutno nezapomenout na první

swingové muzicírování, za nímÏ

stál Alois (Lojza) Bouda.

Dodnes známé skupiny spolu

s dal‰ími, dnes uÏ zapomenut˘mi,

se staly líhní zku‰en˘ch hudební-

kÛ, ktefií pozdûji obsadili pultíky

znám˘ch orchestrÛ. Hrávali

v nich tfieba Jindra Mahovsk˘,

Jirka Rys, Roman Icha, Laìa

Pelka i Honza Vrbick˘ a dal‰í.

Bez uveden˘ch souborÛ by bylo

jen velmi tûÏké sestavit pozdûj‰í

tûlesa. Jisté v‰ak je, Ïe ãeské ka-

pely znaãnû pfiev˘‰ily b˘valé nû-

mecké nejen v poãtu, ale i v roz-

manitosti ÏánrÛ, jen se, patrnû ve

stylu doby, ponûkud sníÏil poãet

hráãÛ v dechovkách s v˘jimkou

Pion˘rky. BohuÏel na rozdíl od

pfiedváleãné doby nevíme o Ïád-

ném instrumentálním souboru za-

mûfieném na váÏnou hudbu,

ov‰em nahrazovali je jednotlivci

ãi obãasné pûvecké sbory a po-

chopitelnû importované koncerty.

MÛÏeme v‰ak s jistotou fiíci, Ïe

první z ãesk˘ch souborÛ zahájily

svou ãinnost jiÏ od roku 1945, jak

vysvitne z dal‰ích vzpomínek.

Na konci 50. a v 60. letech existo-

valo v R˘mafiovû i nûkolik ‰piã-

kov˘ch kapel, které díky schop-

nostem sv˘ch muzikantÛ dokáza-

ly hrát velmi nároãnou aranÏova-

nou hudbu a byly schopné téÏ so-

lidní improvizace, jak nûkteré

Ïánry vyÏadovaly. Hrála se popu-

lární, taneãní i lidová hudba, ale

v˘razné techniky a nadání si Ïádal

jazzov˘ projev. Tehdy téÏ vznikly

postupnû ãtyfii soubory Otakara
Roubala, kapelníka, aranÏéra,

technicky brilantního, invenãnû

a improvizaãnû vybaveného in-

strumentalisty. O nich a o dal‰ích

se v‰ak dozvíte na jiném místû.

Dal‰ím tûlesem byla kapela

Viktora Reitera, skvûlého kapel-

níka, klavíristy, vibrafonisty, har-

monikáfie a aranÏéra, kter˘ ve ãty-

fiicát˘ch letech pÛsobil v Karlo-

v˘ch Varech v orchestru hotelu

Pupp. Po pfiíchodu do R˘mafiova

zaloÏil skupinu, která nesla jeho

jméno. âleny jeho kapely byli:

Jifií Rys (basa), Vladimír Dlouh˘

(bicí), pozdûji Antonín âarady

(bicí), Radek Pelka (kytara),

Ladislav Pelka (klarinet) a MUDr.

Milíã Stanûk (piano). Kapela hrá-

la v hotelu Pradûd taneãní, baro-

vou i swingovou hudbu.

Pozdûji, po jejím rozpadu, kdyÏ

Viktor Reiter ode‰el z R˘mafiova,

její ãlenové zaloÏili jiné hudební

tûleso pod vedením bubeníka

a zpûváka Vladimíra Dlouhého.

Kapela hrála v hotelu Pradûd ve

sloÏení: Vladimír Dlouh˘ (zpûv),

Antonín âarady (bicí), Ladislav

Pelka (klarinet a saxofon), Radek

Pelka (kytara) a nov˘ ãlen, klaví-

rista Jifií Vystrãil, kter˘ pfii‰el do

R˘mafiova v roce 1963 z Brna.

Kapela produkovala taneãní, ba-

rovou muziku a populární skladby

tehdej‰í doby. Díky schopnostem

Radka Pelky a klavíristy Jifiího

Vystrãila kapela hrála i nûkteré

jazzové standardy. Po smrti kapel-

níka pana Dlouhého se rozpadla.

Od roku 1968 po dlouhá léta hrá-

la v hotelu Pradûd také barová

skupina Ivana Rese z Horního

Mûsta, pozdûj‰í Profil.
V roce 1967 vznikla v R˘mafiovû

skupina Exodus, o níÏ budeme

hovofiit dále. Tento po stránce mu-

zikantÛ velice kvalitní orchestr

produkoval hudbu, jeÏ nejlépe vy-

hovovala jeho protagonistÛm. Po

jeho rozpadu utvofiili nûktefií ãle-

nové skupiny v roce 1971 novou

kapelu s názvem Exodus II. Tato

skupina ãásteãnû pokraãovala ve

smûru dfiívûj‰í kapely, ale v˘raznû

pfiitvrdila do rockového Ïánru

a bez „plechÛ“ opustila soulov˘

charakter repertoáru. Skupina hrá-

la známé rockové hity

západních a americk˘ch

skupin a také skladby

Flamenga a jin˘ch ães-

k˘ch skupin. Sklízela

tehdy velké úspûchy

hlavnû mezi mlad˘mi.

Vycházela z jednoduché-

ho aranÏmá a stavûla na

umûleck˘ch schopnos-

tech reprodukce a hráã-

sk˘ch kvalitách muzi-

kantÛ: Vladimíra Václav-

ka (basa), Jifiího Vystrãila

(klavír), Pavla La‰tuvky

(basa), Antonína Miklíka

(kytara a zpûv), krátce

Miroslava Slováãka (bi-

cí), René Zatloukala

(zpûv, ujal se i psaní not).

Kapelníkem byl V. Vá-

clavek. Po festivalu okresních ka-

pel v roce 1972 se orchestr rozpa-

dl a nûktefií jeho muzikanti pfie‰li

do jin˘ch kapel i k profesionálním

hudebníkÛm, pod ostravskou a br-

nûnskou agenturu.

Zásobárnou mlad˘ch skupin, kte-

ré v R˘mafiovû vznikly pozdûji,

byla dal‰í kapela, pozdûj‰í Mode-

to sextet, zaloÏená po roce 1963,

je‰tû Ïánrovû nevyprofilovaná,

s písniãkov˘mi hity padesát˘ch

a ‰edesát˘ch let. Pfii‰li do ní muzi-

kanti a mladí nad‰enci jako

Miroslav ·mirk, zpûvák swingo-

v˘ch a rockov˘ch písní, saxofo-

nista Josef ·rom, krátce Ivan

Taneãek (bicí), Alois Miklík (ky-

tara a zpûv), Jifií Vystrãil (klavír),

pozdûji Franti‰ek Orság (kytara),

Vladimír Václavek (basa a kyta-

ra), Omar Neubauer (basa). Toto

seskupení zaÏilo velk˘ úspûch na

Orchestr Oty Roubala (1962), zleva J. Mahovsk˘, V. Václavek,
J. Karel, O. Roubal, F. Karásek

Orchestr Oty Roubala (1961 - 1962), J. Ka-
rel, O. Roubal

Jazzov˘ orchestr Oty Roubala (1959 - 1962) Archiv: Josef Mathon

Exodus (1969), J. Karel, V. Václavek, S. Novák
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koncertu v mûstském kinû pfii pfie-

hlídce pfiedních orchestrÛ, kde za

velkého skandování posluchaãÛ

zahrála jako jediná beatová skupi-

na nûkteré skladby Beatles a kla-

sickou skladbu upravenou pro

klavír. Nûktefií ãlenové této kape-

ly vytvofiili twistovou skupinu

Modeto sextet, která také úãinko-

vala v Olomouci s praÏsk˘mi mu-

zikanty a hrála v R˘mafiovû v ho-

telu Pradûd.

V tûchto letech se také vytvofiila

kapela beatového a rockového za-

mûfiení s vlastním manaÏerem 

V. Erbenem, která mûla název

The Self, v ãele s hlavním prota-

gonistou, zpûvákem a basistou 

K. Egidou, pozdûj‰ím profesio-

nálním hudebníkem. Tato skupi-

na, ovlivnûna západními rockov˘-

mi kapelami, reprodukovala vel-

mi kvalitnû hity západních skupin

dlouhou fiadu let a byla v okrese

Bruntál velmi populární. V kapele

úãinkovali bratfii Alois a Antonín

Miklíkovi (kytary), Jaroslav

Straka (bicí), Václav Kabeláã (ky-

tara) a René Zatloukal (kytara).

Krátkou dobu hrála v R˘mafiovû

skupina Ketl, pozdûji SLIMM.

PÛsobili zde Miroslav Slová-

ãek (bicí), René Zatloukal (kyta-

ra), Vladimír Novotn˘ (kytara

a zpûv), Miroslav Klesnil (klari-

net) a Ivan Prázdn˘ (bicí).

Zaãátkem sedmdesát˘ch let

vznikla pod vedením Miroslava

Sedláka mládeÏnická kapela pod

názvem 7 + 7 = 15. Sedm muzi-

kantÛ, sedm zpûvaãek a jeden ka-

pelník. NíÏe se o ãinnosti skupiny

více rozepisuje její dal‰í ãlen.

V roce 1974 zaloÏil Jifií Vystrãil se

svojí Ïenou Hanou kapelu pod ná-

zvem Hudba Jifiího Vystrãila.

Hráli zde: Pavel La‰tuvka (basa),

Stanislav Pospí‰il (bicí), Hana

Vystrãilová (zpûv) a Ivan Sig-

mund (kytara), kter˘ od kapely

pozdûji ode‰el a zaloÏil skupinu

Rotor. Bûhem roku 1974 pfii‰ly do

kapely sestry Alena a Jana

Sedlákovy spolu s Antonínem

Miklíkem (kytara). Ka-

pela dostala název 

S + H vocal, protoÏe

zaãala produkovat skla-

dby vokálního charak-

teru. Sestry Sedlákovy

a Hana Vystrãilová vy-

tvofiily velmi kvalitní

trio známé po celém

kraji. Do kapely v témÏ

roce pfii‰el i kytarista

a zpûvák René Zatlou-

kal.

Po jarních pfiehrávkách

v roce 1975 se kape-

la pfiejmenovala na

Dynamic. Jejím zfiizo-

vatelem byl ZK ROH

Metaz Malá Morávka.

V tomto roce pfii‰el do

kapely vynikající saxofonista a in-

terpret Otakar Roubal z Malé

Morávky. Umûlecká spolupráce

Jifiího Vystrãila a Otakara Roubala

se odrazila na repertoáru skupiny.

Hrálo se hodnû krásn˘ch orchest-

rálních a pfiednesov˘ch vokálních

skladeb od zahraniãních skupin,

napfiíklad Middle of the Road, ne-

bo skladatelÛ jako 

G. Gershwin a ãesk˘ch skladeb

od Z. Marata. V roce 1976 pfii‰el

do kapely Vladimír Novotn˘ (ky-

tara a zpûv). V tomto obsazení si

kapela mohla dovolit pfiejímat

skladby z repertoáru takov˘ch

skupin, jakou byla ‰védská AB-

BA. V tomto sloÏení pokraãoval

Dynamic po ãtyfii léta. Hrál nejen

v R˘mafiovû, ale hlavnû na

Jesenicku. V té dobû mûla kapela

nového zfiizovatele, a to ZV ROH

RD R˘mafiov. Kromû zábav a ple-

sÛ vystupovala i na koncertech

a byla zvána na pfiední reprezen-

taãní akce v okrese i kraji.

V roce 1978 ode‰el z kapely Ota

Roubal, následnû Hana Vystrãi-

lová a o nûco pozdûji bubeník Sta-

nislav Pospí‰il, kter˘ zaãal hrát

v profesionálním souboru. Vystfií-

dal jej Zdenûk Prá‰il. Kapela ná-

slednû zmûnila i svÛj repertoár.

V roce 1982 ode‰el z kapely

Antonín Miklík a zpûvaãka Alena

Sedláková do skupiny Rotor.

Poté, co ode‰la i zpûvaãka Jana

Sedláková, se hlavním zpûvákem

kapely stal Vladimír Novotn˘.

Dynamic v poãtu pûti muzikantÛ

hrál s úspûchem i v zahraniãí, v ro-

ce 1982 a 1983 v Jugoslávii na ost-

rovû Korãula. I pfies zmûnu reper-

toáru a obsazení kapela neztratila

na kvalitû. Vladimír No-votn˘ se

vypracoval na v˘borného zpûváka.

V roce 1985 pfii‰la do kapely

Dagmar Zamcová, zpûvaãka ze

skupiny Gradace, a saxofonista

Zdenûk Kaláb. Oba byli v˘bornou

posilou pro Dynamic, kter˘ hrál

v tomto obsazení i v b˘valé NDR.

Kapela pokraãovala v tomto sloÏe-

ní do roku 1989, kdy ode‰el i zpû-

vák a kytarista René Zatloukal.

Objevily se nové trendy a moÏ-

nosti, zakládaly se nové hudební

skupiny men‰ího sloÏení a s no-

v˘mi pomûry zaãaly b˘t dostupné

nové hudební nástroje vãetnû 

elektronick˘ch. Skupina Dynamic

po odchodu Dagmar Zamcové

pokraãovala jako Trio Dynamic

ve sloÏení Jifií Vystrãil (kapelník

a hráã na klávesy), Vladimír

Novotn˘ (zpûv a kytara), Zdenûk

Kaláb (saxofon) a automatick˘

bubeník. Nûktefií muzikanti, ktefií

ode‰li z Dynamicu, hráli

v Bruntále se skupinou Compakt.

Trio Dynamic hraje jiÏ ãtrnáct let

pacientÛm v lázních Karlova

Studánka, ale i na taneãních kolo-

nách, svatbách a plesích, úspû‰nû

tak reprezentuje mûsto R˘mafiov.

V roce 2004 pfii‰la do kapely

Ivana Du‰ková, zpûvaãka

z Bruntálu. V roce 2005 oslaví

skupina Dynamic 30 let svého tr-

vání. Jifií Vystrãil

Skupina Modeto Sextet (1964), Flemichova zahrada - Majáles, 
J. Vystrãil, O. Neubauer, F. Navrátil, J. ·rom, A. Miklík, M. ·mirk

Kapela 7+7=15 (1970)

Skupina Slimm (1978), vinárna Horní
Mûsto, S. Vesel˘, L. Novotn˘, I. Prázdn˘, 
M. Klesnil, M. Döreová

Skupina Dynamic  (80. léta)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2004

7

Vzpomínání na jazz
V období po válce nás mladé fas-

cinovaly nahrávky velk˘ch swin-

gov˘ch kapel, které pfiivezli sym-

patiãtí ameriãtí kluci, dlouháni

v pûkn˘ch uniformách, ktefií ne-

kradli, ale dávali, osvobodili

PlzeÀ a západní âechy, ale jichÏ

jsme se u nás z úradku je‰itného

sovûtského mocipána k na‰í lítos-

ti nedoãkali. Pfii‰ly hudební filmy

a na ZasnûÏenou romanci s Glen-

nem Millerem se chodívalo i ‰est-

krát t˘dnû. Shánûly se gramodes-

ky, hlavnû Brun‰viky s nahrávka-

mi Armstronga ãi skladbami

Handyho, kter˘ „vynalezl“ Saint

Luis Blues, a dal‰ími. Veãery se

Ïily s u‰ima nalepen˘ma na rádiu

„Laxmberk“, americké vojenské

vysílaãce v Lucemburku. ·Èastnû-

j‰í vymodlili na zchudl˘ch rodi-

ãích nûjak˘ nástroj. Nejvíc letûly

saxofony a trubky a nej‰Èastnûj‰í

po domácím muzicírování, z nû-

hoÏ ‰edivûli sousedi a domovní

dÛvûrnice dostávaly vyráÏku, ãa-

sem vyrazili do velk˘ch ãi men-

‰ích kapel hrát pfiedev‰ím pro

vlastní potûchu, ne pro peníze.

Já patfiil k tûm ‰Èastnûj‰ím, dostal

jsem se do velkého a velmi dobré-

ho orchestru. ZaÏili jsme ru‰ení

bandÛ, které hrály západní „deka-

dentní“ hudbu, niãení partÛ s ang-

lick˘mi názvy v archivech kapel

i pfierod váÏeného aranÏéra

Harryho Macourka v Karla a jeho

pokus vytvofiit ãesk˘ národní li-

dovû demokratick˘ „dÏez“. Místo

saxofonÛ smyãce - plechy mu im-

perialisticky neznûly, byly v kaÏ-

dé kutálce. Patfiil jsem k tûm, co

na R˘mafiovsko od kapely nepfii-

cházeli dobrovolnû, navíc bez ilu-

zí, ba s krajní nechutí.

T˘den po pfiíjezdu do Velké ·táhle

mû pan fieditel Adamík (tamtamy

fungovaly) pfies mou krajní nedÛ-

vûru angaÏoval do janovické ka-

pely. UÏ nevím, jak se soubor

jmenoval, asi se scházel pfiíleÏi-

tostnû, snad ani nezkou‰el. ·éf

v‰ak tvrdil, Ïe oni nejsou hudlafii

„a ty foxtroty“ hrají také. Zaãátky

skladeb byly kouzelné, pan fiídící

s houslemi elegantnû pokynul hla-

vou i cel˘m tûlem a spustil spolu

s muzikanty vÏdy dvû polky s val-

ãíkem uprostfied a k mé hrÛze

i kvapík, v nûmÏ jsem se vÏdy

beznadûjnû ztratil. O pÛlnoci jsem

se osmûlil poÏádat o ty foxtroty.

Pan kapelník nafiídil: „Najdûte si

ten fox!“ (název netfieba, mûli je-

din˘ z operety Okolo rybníka

s pÛvabn˘m názvem Kavka) a by-

lo jasno. Pak uÏ jsem se jen vy-

mlouval a nastoupil je‰tû 1955 do

malé Taneãní hudby Domu
osvûty. Pan fiídící ·lézingr hrál

na harmoniku, ale i na piano, v˘-

born˘ kytarista Zdenûk Václavek

se stal brzy m˘m dobr˘m kamará-

dem, stejnû jako velmi kvalitní

bubeník Jindfiich Mahovsk˘, kte-

r˘ mûl za sebou uÏ nûkolik kapel

vãetnû souboru trumpetisty Kri-

buse. ChuÈ hrát novou muziku by-

la ohromná a brzy jsme si velmi

dobfie rozumûli. Na estrády, tehdy

prapodivné slepence v‰eho moÏ-

ného, se pfiidali pod hlaviãkou

Brokátu je‰tû fieditel hudební ‰ko-

ly Jan Vran˘ (tenorsaxofon, klari-

net, housle) s Frantou Weissgär-

berem (altsaxofon, klarinet) i bez-

chybn˘ a spolehliv˘ trombonista

Josef Talián. Harmoniku, neboÈ

piáno ve vesnick˘ch sálcích neb˘-

valo, obstaral usmûvav˘ dlouhán

Laìa Ha‰ka, fieãen˘ Brko‰ (·lé-

zingr ode‰el stát se vzorn˘m uãi-

telem do TvaroÏné), a k m˘m nej-

lep‰ím kamarádÛm patfiil téÏ ve-

rvní basista a stejnû dobr˘ bube-

ník Tonda âarady. Zpívala sym-

patická ãernooká Jarka Chvátalo-

vá, konferoval obratn˘ a v˘fieãn˘

Vláìa Kodovsk˘.

Roku 1956 pfii‰la vojna v RuÏom-

beroku a v˘borná dixielandová

kapela. Nedlouh˘ Ïivot jí pfiistfiihl

kontrá‰ (dÛstojník kontrarozvûd-

ky) za frãku a udavaã za dovole-

nou. Dva spoluhráãi vyfasovali

dva roky ve vojenské vûznici

v Horemlázu, ãeském Pahorku, za

dvû pravdivé vûty. Pak Cheb,

skvûl˘ kytarista z Bratislavy

a zpût na trvalou rekreaci do

JeseníkÛ, jak mi popfiáli ‰kodolibí

jihlav‰tí pfiátelé.

Vyhráli jsme v‰ak na celé ãáfie,

kdyÏ nás jedenáct pozval na kon-

ci roku 1958 do nové závodní ka-

pely Brokátu Ota Roubal, myslím

nejlep‰í hudebník, s nímÏ jsme

mûli tu ãest si zahrát a kter˘ nás

toho tolik nauãil, i kdyÏ jsme roz-

hodnû uÏ nebyli jelimánci. Pfii‰el

nedávno z Brna, kde hrál s vyni-

kajícími swingov˘mi kapelami

KruÏíka, Mirko Foreta a Gustava

Broma, dodnes nejlep‰ími z na-

‰ich velk˘ch jazzov˘ch kapel.

Znal jej u nás kaÏd˘ pofiádn˘ jazz-

man a je‰tû v osmdesát˘ch letech

nahrával se Smetáãkem v italské

televizi. Celé na‰e hraní stálo na

dokonale improvizovan˘ch Oto-

v˘ch sólech s celou ‰kálou barev

od sametového zvuku v Midnight

Sun po drsn˘ témbr v Suny Side

on the Street. Melodickou sekci

roz‰ífiené varianty tzv. ‰véìáku

tvofiil Ota Roubal (kapelník, altsa-

xofon, klarinet) a s ním sedávali

v první fiadû téÏ neobyãejnû spo-

lehliví hráãi Honza Vrbick˘ (te-

norsaxofon, klarinet) a Láìa Pel-

ka (alt, barytonsaxofon, klarinet),

kter˘ stfiídal ve v˘‰e posazen˘ch

skladbách v glennmillerovském

stylu téÏ altku. Dvojice klarinetÛ

zas zbarvila latinskoamerické ryt-

my. Oba hráãi jiÏ dfiíve vystfiídali

v‰echny dobré zdej‰í kapely vãet-

nû souboru s nejasn˘m názvem

Orchestr Brokát (1959), zpûvaãka E. Martinová, vpravo zpûvák 
Z. PantÛãek

1. malá kapela OB 5 (1960), po rozpadu velké, J. Karel, O. Roubal

Taneãní hudba Domu osvûty (1955 - 1956), zleva J. Mahovsk˘, 
Z. Václavek, J. Karel, fiídící ·lezingr

Orchestr Brokát (1956), J. Talián, J. Karel, J. Vran˘, F. Weissigärber,
L. Ha‰ka, T. âarady, V. Kodovsk˘
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LIDO. Plechy tvofiili skvûl˘

trumpetista Polda Valerián, doko-

nal˘ technik s nádhern˘m tónem,

dfiíve sólista ãs. posádkové hudby

a za války v jednom ze dvou plu-

kÛ vládního vojska, v‰ak se po

majorovi také soudruzi nejednou

svezli. Dodnes si jej nesmírnû vá-

Ïím. A pro nás dva trumpetisty

bylo radostí úãinkovat s v˘bor-

n˘m muzikantem, nesmírnû mi-

l˘m a hodn˘m ãlovûkem a na slo-

vo vzat˘m pozounistou Pepíkem

Taliánem. Rytmické sekci dodá-

val správn˘ zvuk a swing kytaris-

ta Pepík Mathon gibsonkou, spe-

ciální doprovodnou kytarou s ob-

l˘m hmatníkem a velmi ostr˘m

kovov˘m zvukem. Schopného

a jemného basistu Jirku Rysa, kte-

r˘ mûl rád JeÏka a také se s ním 

osobnû znal, nahradil nûkdy roku

1960 ná‰ pozdûj‰í mnohalet˘ spo-

luhráã Antonín Zavadil - Zaìa,

kter˘ pozdûji pfie‰el na baskytaru

a na rozdíl od ostatních b˘val

i vynikající sportovec. Bubny,

které mûly v kaÏdé moderní kape-

le v˘sadní místo, spolehlivû ob-

staral opût Jindra Mahovsk˘

a ohromn˘m tahounem rytmiky

byl nesmírnû inteligentní velk˘

pan muzikant a dobraãisko Ro-

man Icha, kter˘ byl vÏdy pfiipra-

ven sejmout na‰e hfiíchy pfii nevy-

dafien˘ch sólech ãi jin˘ch v˘pad-

cích a dokázal splnit i ta nejne-

moÏnûj‰í pfiání.

Jádrem repertoáru byly moderní

swingové skladby nejlep‰ích jazz-

manÛ doby od Counta Basieho,

Woody Hermana aÏ po Duka El-

lingtona, jehoÏ nádherná Sofisti-

cated Lady se stala dokonce na‰í

znûlkou. Hrával se i Star Dust

a pfies padesátka dal‰ích v rÛzném

obsazení, vãetnû obtíÏného Do vi-

denia v pondelok, skladby ve fast

tempu (velmi rychle), kde se

v kruÏíkovském aranÏmá ohrom-

nû bl˘skly saxy. Pochopitelnû by-

lo nutno umlãet rebelující man-

Ïelky nûjak˘m tím gro‰íkem (40 -

50 Kãs za ‰estihodinov˘ veãer),

a musely se tedy shánût k‰efty téÏ

pomocí jisté ãástí kapely nemilo-

vané komerce od TulipánÛ

z Amsterodamu po lidovky typu

Strahováãka po jedenácté veãer.

Pochopitelnû nejvût‰í pozornost

vÏdy na sebe strhával vokalista

Franta Karásek, kter˘ se záhy stal

na R˘mafiovsku skuteãn˘m po-

jmem. Dodnes málokdo ví, Ïe je

i vynikající recitátor a má dokona-

lou dikci díky velkému nadání, ale

moÏná trochu i díky svému dávné-

mu hereckému extempore. Jeden

ãas obohatilo na‰e muzicírování

i pûvecké kvarteto Franta, Jifika

Psotová, Jarka Volková a Lidu‰ka

Drápalová, ãas zpíval sametov˘m

cortézovsk˘m barytonem Mirek

Kováfi. Nelze téÏ zapomenout na

konferování ZdeÀka Hradiláka,

vynikajícího ostravského herce.

Hrávalo se v ‰irokém okolí vãetnû

Karlovy Studánky i jinde na vzdá-

lenûj‰ích akcích a ãasto gratis.

Pochopitelnû nejãastûji se braly

taneãní zábavy a plesy. Koncerty

byly sice ménû ãasté, ale nejed-

nou s tehdej‰ími hvûzdami ‰ou-

byznysu, tfieba Evou Martinovou,

Zby‰kem PantÛãkem ãi komikem

Rudou Stolafiem. Kromû Olo-

mouce obdobné kapely u nás na

severu tehdy nehrály. Nutnou

a docela pfiíjemnou zmûnou byla

téÏ v˘pomoc Valeriánovû dechov-

ce o pohfibech a prvních májích

(Josef Talián s Poldou tam pÛso-

bili trvale). Ba dokonce jednou

dechovka ukryla i klavíristu

Romana Ichu. Jan Slab˘, tehdej‰í

fieditel jedenáctiletky, se totiÏ roz-

hodl ho po vzoru SSSR postavit

do ãela ‰koly v májovém prÛvodu

s garmo‰kou, coÏ se pochopitelnû

stydûl. Dostal tedy baskfiídlovku

a vûrnû margíroval hraní, v burá-

cení kapely to zainteresovaní ne-

postfiehli.

Na pohfibech se hrávalo za pÛl ki-

la (50 Kãs) a pfies jejich tragiku

a pfiimrzání nátrubkÛ ke rtÛm

v tuh˘ch jesenick˘ch zimách ob-

ãas docházelo k dlouho vzpomí-

nan˘m trapasÛm. Jednou nám tfie-

ba pozÛstalí servírovali tehdy

vzácné domácí libové uzené pfií-

mo na silné desce ve svûtnici a my

s Otynem zjistili od povídavého

vnuka, Ïe na ní t˘den odpoãíval

neboÏtík dûdeãek. Zlomyslnû

jsme si to nenechali jen pro sebe

a lze si pfiedstavit, co to udûlalo

s Ïaludky kolegÛ s je‰tû uma‰tû-

n˘mi ústy. Jindy na‰i produkci

dokonale zlikvidoval pan faráfi ze

Staré Vsi, fenomenální zpûvák,

jehoÏ m‰e za varhanního dopro-

vodu jeho sestry byly nádhern˘mi

koncerty. Pfiipoãetl totiÏ k nejvût-

‰ím zásluhám zemfielého s neuvû-

fiiteln˘m mnoÏstvím potomkÛ, Ïe

byl také velk˘ kanec, nûmeck˘

duchovní ãesky moc neumûl a po-

zÛstalí asi pfieslechli. My se ne-

zmohli ani na tón, dusili jsme se,

nikoli v‰ak nedostatkem vzduchu.

NeÏ, jak to b˘vá zvlá‰tû u muzi-

kantÛ, nic netrvá vûãnû a po v˘-

znamném soutûÏním úspûchu se

kapela roku 1960 rozpadla

a vznikla na krátko dal‰í, v men-

‰ím sloÏení a s názvem OB 5.

Tvofiila ji ãást pfiede‰lé kapely

(Karásek, Icha, Roubal, Mahov-

sk˘, Karel), naãas se objevil téÏ

bubeník Mirek Sedlák. Nadále se

hrávala jazzová hudba, ale v ko-

mornûj‰ím provedení od Gershwi-

na k Ellingtonovi, ov‰em ani ko-

merce nemohla b˘t opomenuta.

Obãas mû dûsil termín „zahrát nû-

co pro lidi“, jako by jazz byl jen

pro vlky a velbloudy. Ota Roubal

vedle klarinetu a altky pfievzal

v nûkter˘ch skladbách barytonsa-

xofon. Pfies nevelké obsazení se

opût jednalo o kvintet zajímav˘

a vyspûl˘. Dost nás trápila absen-

ce vût‰ího orchestru, bohuÏel byl

uÏ rozkol pfiíli‰ hlubok˘. V mezi-

dobí se obãas experimentovalo,

a tak se na produkci se‰li tfieba li-

dé z rÛzn˘ch souborÛ jako Spo-
jené závodní kluby.

Pfiece v‰ak znovu zasvitla nadûje.

Roku 1961 se objevil vskutku vy-

nikající mlad˘ saxofonista a velká

kapela se konsolidovala znovu

pod b˘valou firmou Brokátu.

PÛvodní plechy zÛstaly zachová-

ny, ale saxofonová sekce byla

kromû Oty nová, pfiibyl klidn˘,

spolehliv˘ tenorsaxofonista Jan

V˘pomoc dechovce J. Taliána pfii pohfibu (1960), O. Roubal, 
L. Pelka, L. Valerián, J. Karel

Celá kapela Brokát (poã. r. 1960)

Orchestr Brokát (asi 1960), vpfiedu J. Talián, F. Karásek, J, Karel,
vzadu J. Rys, J. Vrbick˘, O. Roubal, L. Pelka, J. Mahovsk˘

Hudba Spojeného závodního klubu, po zániku 1. velké kapely
Brokátu (1961), harmonika - V. Reiter, basa - A. âarady
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Rotter z Horního Mûsta a baryto-

nu se ujal Láìa BoÏek, ãlovûk ti-

ch˘, skromn˘ a muzikant par ex-

celence, také s rytmikou (Icha -

piano, Zaìa - basa, Mahovsk˘ -

bubny) jsme byli dokonale sehra-

ní. V‰ichni jsme uÏ mûli nûco za

sebou, ale teì jsme mohli posko-

ãit zas o pûkn˘ kus dál, zaãali cvi-

ãit skladby, na nûÏ jsme dfiíve ne-

staãili a kde uÏ baryton plnil jiné

úkoly neÏ jen hru ve skupinû.

Troufli jsme si s úspûchem i na

obtíÏné Morpho Gerry Mulligana.

Hodnû jsme si slibovali, ale uÏ 

20. prosince pfii‰la tragedie. Náhle

a ti‰e ode‰el Láìa BoÏek. Netu‰ili

jsme, Ïe mûl tûÏce nemocné srd-

ce. ProÏívali jsme v‰e s velkou

bolestí. Bez nûj jiÏ nemûlo smysl

pokraãovat a roku 1962 vznikla

dal‰í men‰í skupina, tentokrát jiÏ

jako Orchestr JKS a pozdûji Oty
Roubala. Moderní sextet tvofiila

nyní dvouãlenná melodická sekce

nejãastûji v kombinaci saxofon

(alt, baryton, klarinet) - trubka

a s námi v‰ichni, co pfii zmûnách

drÏeli spolu: nezapomenuteln˘

pianista Roman Icha, technicky

vyspûl˘ Jindra Mahovsk˘ a pfiibyl

dal‰í vynikající hudebník a skvûl˘

kamarád Vladimír Václavek (basa,

el. kytara, baskytara), známûj‰í ja-

ko Bedfia. Pokud nevedl dokona-

lou basovou linii ãi nehrál kytaro-

vé sólo, doplÀoval harmonii melo-

dick˘ch nástrojÛ na ãtyfihlas. TûÏce

postrádanou basu opût pfievzal

Tonda Zavadil. Samozfiejmû nadá-

le zÛstával stále Ïádan˘ Franti‰ek

Karásek. I tahle kapela si mohla

dovolit hrát skuteãnû jiÏ velice do-

br˘ jazz a od jeho star‰ích podob se

pomalu pfiecházelo vedle tradiãní-

ho jazzu k moderním formám, east

coast stylu a dal‰ím. V repertoáru

se objevily i nároãné skladby

Charlie Parkera (Bongo Beet ad.)

i Milse Daviese. Jedním z vrcholÛ

skupiny bylo bohuÏel jen krátké 

úãinkování MUDr. Bfieziny, skvû-

lého trombonisty.

Skuteãnû vynikajícího ocenûní se

dostalo orchestru v roce 1962.

Absolutní vítûzství v kategorii jaz-

zov˘ch kapel do sedmi hráãÛ na

krajském festivalu v Ostravû a pak

nominace do celostátního kola

v Bratislavû. Kapela jinde nezná-

má a posílená je‰tû Vikynem

Reiterem (Viktorem), vibrafonis-

tou, skuteãnû excelovala. Snad jen

dodat, Ïe Viktor bûÏnû úãinkoval

s v˘born˘mi muzikanty, s pfiíjem-

n˘m excelentním klavíristou

MUDr. Milíãem StaÀkem, jinak

gynekologem, a bubeníkem La-

ìou Dlouh˘m, ktefií umûli zahrát

v komorním obsazení hodnotnou

jazzovou muziku. Na‰e kapela ob-

sadila ve své vûkové kategorii 

2. místo v republice, první nebylo

obsazeno, a skonãila tak na stejné

pfiíãce jako v mlad‰í kategorii teh-

dy obdivované a známé Combo

z Ústí nad Labem. S nesmírnou

nadfiazeností a posmûchem nás

pfied soutûÏí uvítali hráãi z v˘bor-

né swingové kapely z Olomouce,

myslím Melãova nebo uÏ Mlãá-

kova orchestru, ktefií znali Otu

a ptali se jej, co to proboha s sebou

pfiivezl. O den pozdûji Olomou-

ãané vztekle balili, obsadili aÏ ãtvr-

té místo, zatímco my, vítûzové,

jsme posupnû zÛstávali dál. Po

dvou letech (1964) v‰ak do‰lo ke

zbyteãn˘m neshodám, jeÏ pfii‰ly

k neuvûfiení zvenãí, a orchestr se

rozpadl k na‰emu smutku nadobro.

Jen velmi krátce hrálo

Studium moderního
jazzu (Icha, Lakom˘,

Novák, Karel, Václavek)

vedené 1967 Romanem

Ichou jako souãást Klubu

mlad˘ch a mûlo velmi

kladné kritiky znalcÛ,

ktefií vûfiili v jeho kvality

a povaÏovali jeho hráãe

za zku‰ené a technicky

vyspûlé, je stra‰ná ‰koda,

Ïe Roman z existenãních

dÛvodÛ nemohl v orche-

stru pokraãovat.

Z b˘valého Roubalova

orchestru se vytvofiily

dvû skupiny, neobyãejnû

vitální Pedagog, kter˘

zakládal Zaìa spolu

s Franti‰kem Karáskem a Roma-

nem Ichou a v nûmÏ krátce ãi ob-

ãas pÛsobili téÏ Jindra Mahovsk˘

i Ota Roubal, jak o letitém pÛso-

bení orchestru pí‰e ve svém textu,

a roku 1967 téÏ Exodus, coÏ zna-

mená vyhnání, neboÈ tak jsme cí-

tili jazz v dobovém klimatu.

Hudební skupinu tvofiil vynikající

a citliv˘ basista Bedfia Václavek

(kytara, baskytara, basa), nejoblí-

benûj‰ím ãlenem skupiny a jejím

hnacím motorem byl Renek

Zatloukal s neckáfiovskou barvou

hlasu (zpûv, kytara). Za piano za-

sedl téÏ znamenit˘ klavírista

a skvûl˘ varhaník Jirka Vystrãil

a za bubny velk˘ moderní muzi-

kant ze známého pfierovského

Akademiku Leo‰ Lakom˘, kter˘

na bubny netluãe, ale hraje s ne-

smírn˘m citem, skvûlou techni-

kou a vysokou inteligencí.

âlenové patfiili opût k tûm nejlep-

‰ím, s nimiÏ jsme si kdy zahráli.

Kapelnictví jsme se sice ujali

s Leo‰em, ale bylo zcela formální.

Netrvalo dlouho a získali jsme téÏ

nového pfiítele a opût velkého mu-

zikanta Standu Nováka, uãitele

hudební ‰koly, dfiíve i pak profesi-

onálního symfonického hráãe.

Standa má vzácn˘ nátisk, snadno

zamûní trubku za bastrubku, hor-

nu ãi pozoun s rÛznû velk˘mi nát-

rubky a se stejnou lehkostí uplatní

i violu, svÛj hlavní nástroj.

V‰ichni vãetnû na‰ich manÏelek

jsme byli dÛvûrn˘mi kamarády,

dokonale si rozumûli a hrávali pak

s velkou radostí i nasazením.

Stfiídání nástrojÛ umoÏÀovalo

i v netradiãním ‰estiãlenném obsa-

zení neuvûfiitelnû mûnit zvuk ka-

pely a to dávalo ohromné moÏnos-

ti. Základní ãástí repertoáru 

opût zÛstával moderní jazz a za-

hrát si takového Water Melon

Mana ãi Summer Time, to mohl

jeden zavfiít oãi a jen si pochutná-

vat na té nádhefie. Komerci jsme

toho moc nedali, kromû nûkolika

nejÏádanûj‰ích vûcí z dílny tehdej-

‰ích Golden Kids ãi moderního

flamenga. Vedle jazzu jsme se

vrhli pfiedev‰ím na tehdy nov˘

a krásnû syrov˘ ãerno‰sk˘ soul

s neobyãejnû sloÏit˘m doprovo-

dem. KdyÏ bylo tfieba, vypomohl

vysoko‰kolsk˘ student a v˘born˘

kytarista Franta Orság, také

Roman Icha nebo Jirka Roztomil˘

z Krnova. ·koda Ïe jsme nedo‰li

dál v pokusu interpretovat s velmi

kvalitní violoncellistkou Helenou

Îákovou, Standovou Ïenou, staré

mistry v moderním pojetí a s dob-

fie ‰lapající rytmikou. Experiment

ocenil doktor Hedvábn˘, jak se

mezi muzikanty pfiezdívalo úÏas-

nému vibrafonistovi Karlu

Velebnému. Pravda, mûli jsme své

posluchaãe, ktefií nikdy netvofiili

davy, jako v dfiívûj‰ích skupinách,

2. velk˘ orchestr závodu Brokát (1961), sekce plechÛ, zleva L. Vale-
rián, J. Karel, J. Talián

J. Rotter, L. BoÏek a O. Roubal

Orchestr O. Roubala (1961 - 1962), O. Rou-
bal, F. Karásek

Orchestr O. Roubala (1961 - 1962), v˘born˘ klavírista R. Icha, vza-
du bubeník J. Mahovsk˘
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ale zato jsme získali kádr vûrn˘ch

pfiátel a vysoké ocenûní znalcÛ,

tfieba zku‰eného fajn‰mekra

Mirka Zemana, kter˘ po dlouhém

pÛsobení na jedné z australsk˘ch

univerzit nyní vychutnává slasti

dÛchodu, a samozfiejmû pfiátel

jazzmanÛ, s nimiÏ jsme obãas ja-

movali nebo se scházeli na spoleã-

n˘ch akcích.

Ve stejné dobû jsme absolvovali

fiadu koncertÛ a doprovázeli téÏ

pofiad Miroslava Horníãka Hovo-

ry H a tehdy velmi Ïádaného zpû-

váka a Leo‰ova kolegu z Pfierova

Pavla Nováka. Pofiádaly se v˘-

chovné koncerty, úãinkovali jsme

téÏ v Text appeal dex olomoucké-

ho Divadla experimentu a s dal‰í-

mi. ProÏili jsme spolu obrovsk˘

pfiíval nadûjí roku 1968 i hlubok˘

vztek na sovûtskou okupaci. Je‰tû

dnes zamrazí, vzpomenu-li na na‰i

drzou závûreãnou znûlku, jeÏ pfie-

cházela z poãáteãního Deutsch-

land, Deutschland über alles do

Sojuz nûru‰imyj, nebo kdyÏ nám

zabran˘m do muziky a krásného

jazzového zpívání Evy KoÏe-

louÏkové z Bfiidliãné zaãal roku

1970 do tváfií fivát fanatick˘ a fiád-

nû oÏral˘ straník, Ïe nám zatrhne

takové imperialistické hrátky ãi

jak, a my jak na povel pfies pultíky

a vynesli ho tvrdû pfied malomorá-

veckou Rychtu. Na‰tûstí se ho ujal

ná‰ znám˘. KdyÏ jej odváÏel do

R˘mafiova, ufivanec se probral

a chtûl se vrátit, Ïe nám to spoãítá,

ale strhl volant do pfiíkopu. Radûji

pomlãel. Co mohlo stát na‰e rodi-

ny, kdyÏ jsme do nádhern˘ch re-

nesanãních Zelen˘ch rukávcÛ

klidnû zabudovali známou znûlku

zakázané BBC. Mezi pfiíznivci

soulu a jazzu nebyli ‰piclové.

Na Západû pfii‰ly do kapel elekt-

rofonické varhany, my je nemûli,

ale chtûli jejich zvuk. Vymûnili

jsme tedy rozvrzané piano za tûÏ-

ké, ale bezvadné americké harmo-

nium z roku 1907, jeÏ jsme pak

vláãeli na hry. V‰ak se chudák

Jirka nûco na‰lapal na pedály mû-

chÛ, ale zvuk to byl v jeho podání

nádhern˘. Standa se nûkdy na jafie

1971 vrátil k pÛvodní ãinnosti.

Nahradil jej s barytonsaxofonem

Zdenûk Kaláb, ale to uÏ se opût

ozvali kulturtrégfii, ktefií rozhodli,

kolik procent západní dekadence

je povoleno hrát (asi 10), kolik

„skvûlé“ ãs. socialistické komerã-

ní produkce (dûsí mû dodnes

i s interprety) a kolik skladeb tzv.

spfiátelen˘ch zemí. âpûlo to sírou

padesát˘ch let a znovu poslouchat

diktát, co je socialisticky mravné

a pro mû nejlep‰í? Trubku jsem

tak povûsil na hfiebík v roce 1971.

Leo‰ hrál do dubna 1972 a ostatní

je‰tû do roku 1973 a pak se roze-

‰li do jin˘ch orchestrÛ. Kdo ne-

zkusil, nepochopí, jak tûÏko ode-

jít. To veãer zpozorníte a podvû-

domû hledáte nástroj, zaãne to ve

vás spûchat, abyste pfii‰li vãas

a nezkazili hru, chybí vám ten

zvuk, v nûmÏ jste zabaleni, i tepá-

ní rytmiky ãi pianistovy v˘lety po

klávesnici. Potlesk, peníze (stejnû

jich neb˘vá moc) ani uznání ne-

chybí, pokud jste to pro nû nedû-

lali. Trvá léta, neÏ se stanete jen

zavil˘m pasivním posluchaãem.

Musíme podûkovat manÏelkám

a rodinám, Ïe to s námi vydrÏely,

i kdyÏ to nebylo vÛbec lehké,

omlouvám se i za varovn˘ Pochod

paskfiivcÛ, kter˘ vÏdy Ota zanoto-

val na klarinet, kdyÏ se na‰e stí-

haãky, jak jsme jim bez zlého 

úmyslu pfiezdívali, blíÏily neãeka-

nû pfies parket. Tfieba vzpomenout

vûrn˘ch kamarádÛ, ktefií sice ne-

hráli na Ïádn˘ nástroj, ale dopro-

vázeli nás, pomáhali nám pfiená‰et

tûÏké nástroje, stojany i aparatury.

Umûli v‰e a umûli to dokonale -

spravili stávkující ozvuãení, udû-

lali dokonalé reprobedny, protoÏe

koupit se nedaly nebo na nû neby-

lo. Byli stejnû nepostradateln˘mi

ãleny kapel jako hráãi. Dûkuji za

v‰echny Pavlu Rychlému, zpûvá-

kovi Mirku ·mirkovi, VraÈovi

Pfiecechtûlovi i Jardovi Vávrovi,

bez nich bychom moc nedokázali.

Stejnû byl ná‰ i Honza ·taffa.

Vozil nás na hry mnohdy v‰echny

namaãkané i s nástroji v jednom

nevelkém Sedanu a co se natrápil

a nariskoval s Nisou, polsk˘m

mikrobusem, kter˘ spí‰e trucoval

neÏ jel. Nemûl to s námi lehké,

prosedûl s námi celé noci nebo je

projezdil za pár ‰upÛ, a nikdy si

nepostûÏoval, klobouk dolÛ pfied

takov˘mi pfiáteli. Omlouvám se

v‰em, pokud jsem nûco podstat-

ného vynechal, na nûkoho zapo-

mnûl, jen se nûkter˘ch kapel dot-

kl ãi nûco popletl, to se uÏ tak

dûdkÛm stává.

Je s podivem, kolik nevelké mûsto

hostilo dobr˘ch muzikantÛ. Snad

Ïe sem pfiicházeli mnohdy tlaãení

situací ãi politick˘mi problémy li-

dé z celé republiky. Je radost, Ïe

i dnes u nás najdeme skvûlé kape-

ly, které zfietelnû pfierostly úzk˘ rá-

mec na‰í oblasti nebo k tomu in-

klinují, jmenujme aspoÀ The

Hero, Sibériji Tondy Ioniho ãi je-

ho jiÏ neexistující skupinu Po tûch

hadech, velmi nadûjnou kapelu

Moskviã, William Czech, ale i fia-

du dal‰ích, o nichÏ se jistû doãtete

jinde, ‰koda Ïe zanikla Capoiera.

Snad jen podotknout, Ïe málokdo

ví, co legrace a nûkdy i dost tvr-

d˘ch kanadsk˘ch ÏertíkÛ jsme za-

Ïili. Ota Roubal byl jedineãn˘ vy-

pravûã a mûl nevyãerpateln˘ re-

pertoár, Romanovy vtípky by snad

vydaly na pofiádnû tlustou knihu,

poãínaje umûl˘m chrupem, kter˘

‰ikovnû ‰oupl zarytému pivafii do

pÛllitru, je‰tû neÏ ãí‰ník pivo doto-

ãil. Protéza se pak na nûj pfií‰ernû

za‰klebila, kdyÏ zálibnû pohlédl

milovan˘m zlatav˘m mokem pro-

ti svûtlu, aÏ po Hovûzí faráfie

Romana, kalné a sladké víno

z chleba, jeÏ donesl na zkou‰ku

orchestru ve velkém hrnci a napo-

jil jím chtivé spoluhráãe. Samo-

rostlé dezertní jim jaksi nesedlo

a pÛl kapely vyfiadilo na t˘den

z pracovního procesu a k Otovu

vzteku i ze zkou‰ek. Nerozluãná

dvojice Laìa Pelka a Honza

Vrbick˘ h˘fiili nádhern˘m humo-

rem. A pamatuji ‰pilce Bedfii

Václavka, autora krásné pfiesmyã-

ky známého rãení nedûlejte ze sta-
ré opice ãlovûka a jin˘ch, ãi pfiíbû-

hy Jirky Rysa. Víte, jazz se dá tûÏ-

ko hrát bez pfiirozené inteligence,

odvahy, dobré techniky a lásky

k muzice, ale nikdy bez nad‰ení,

radosti a pfiátelství. TûÏko proto

ãlovûku, kdyÏ si uvûdomí, kolik

skvûl˘ch kamarádÛ muzikantÛ uÏ

není mezi námi. Vûfiím, Ïe pfieb˘-

vají, jak si zaslouÏí, tam vysoko

nad oblaky a pro radost sobû 

i ostatním spravedliv˘m nadále vá-

lí dnes uÏ star˘ dobr˘ jazz a moÏná

i nûco pro lidi. Jifií Karel

Skupina Exodus (1970), S. Novák, J. Karel, v pozadí bubeník L. Lakom˘

Hudba Pedagog (20. bfiezna 1982) doprovází ochotnick˘ divadelní
spolek Mahen pfii divadelní hfie Antigona v Moravském Berounû

Skupina Exodus (1965 - 1970), s hráãi V. Václavkem, J. Karlem, L. La-
kom˘m, J. Roztomil˘m, S. Novákem
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TTTT aaaa nnnn eeee ãããã nnnn íííí ,,,,     jjjj aaaa zzzz zzzz oooo vvvv éééé     aaaa rrrr oooo cccc kkkk oooo vvvv éééé     kkkk aaaa pppp eeee llll yyyy
Taneãní orchestr Jaroslava JeÏka

Jedna z naprosto nejlep‰ích hu-

deb záhy po ukonãení 2. svûtové

války vznikla na tehdej‰ím

Státním reálném gymnáziu

v R˘mafiovû jako studentská hud-

ba. Vedoucím se stal na tehdej‰í

dobu vynikající saxofonista

a klarinetista Milo‰ ·tudent, syn

jednoho z prvních starostÛ

v R˘mafiovû, student septimy.

V této hudbû hráli Jaroslav

Pelka, lékafi (dnes Ïije v Kanadû)

a v˘born˘ hráã na tenorsaxofon,

kytarista Standa ·imr, Alois

Bouda, dnes klavírní virtuos tr-

vale Ïijící v Bratislavû (v dne‰ní

dobû hraje se svou skupinou pfii

vystoupeních pana Markoviãe),

sextán Josef Chyba z Bfiidliãné,

v té dobû v˘born˘ pozounista,

a Antonín Zaìa Zavadil, rovnûÏ

sextán, basista a dnes ãlen hudby

Pedagog. Spoleãnû s nimi je‰tû

vystupoval a hrál v˘born˘ trum-

petista pan Hejtmánek (t. ã.

v Moravském Berounû). Je po-

tfieba fiíci, Ïe v této kapele vystu-

povaly dvû zpûvaãky z Bruntálu

a slovem ji provázel pan

Procházka, zamûstnanec Brokátu

R˘mafiov. Hudba dosáhla tako-

v˘ch kvalit, Ïe v letech 1949

a 1950 vyhrála tehdej‰í SoutûÏ

tvofiivosti mládeÏe v rámci celé

âeskoslovenské republiky a stala

se nejlep‰ím mládeÏnick˘m jaz-

zov˘m orchestrem.

Je potfieba se také zmínit o názvu

kapely. Proã zrovna orchestr

Jaroslava JeÏka? Tento hrd˘ ti-

tul odsouhlasil dopisem herec

a spolupracovník Jaroslava JeÏka

pan Werich. V dopise, kter˘ je do

dne‰ního dne dochován u kapel-

níka Milo‰e ·tudenta, oznámil,

Ïe souhlasí s tímto názvem proto,

Ïe se jedná o mladé muzikanty,

které mûl pan JeÏek rád.

Citujeme z dopisu Jana Wericha:

„Chlapci, dûlejte to tak, aby z vás
mûl Jarou‰ek radost.“
Orchestr Jaroslava JeÏka hrával

na mnoh˘ch letních slavnostech,

studentsk˘ch majálesech, na pra-

videln˘ch âajích o páté v Jano-

vicích u R˘mafiova - v hospodû

u Partyzána, dne‰ní prodejnû po-

travin na Opavské ulici. Hudba

ukonãila ãinnost po ukonãení

studií na gymnáziu v Bruntále,

kam v‰ichni ãlenové jako studen-

ti pfie‰li po zru‰ení gymnázia

v R˘mafiovû v roce 1949.

Definitivní ukonãení hudby se

datuje letopoãtem 1951. 

Antonín Zavadil

Jazzov˘ orchestr Franty Strnada

KoKrKo - hudba Závodního klubu Místního hospodáfiství R˘mafiov
Hudba KoKrKo vznikla poãát-

kem 50. let 20. století. Zaklá-

dající ãlenové byli Franti-

‰ek Kocourek (bicí a zpûv),

Franti‰ek Kropáã (harmoni-

ka a zpûv) a Zdenûk Koneã-

n˘ (klarinet, saxofon, housle

a zpûv). Pozdûji, po odcho-

du ZdeÀka Koneãného do

Ostravy a pfiíchodu houslisty

Miroslava Sedláka, je naz˘va-

li KoKrSe a je‰tû pozdûji, po

roz‰ífiení o klavíristu RÛÏiãku,

KoKrSeRu. Pravidelnû hrávali

v hotelu Pradûd nebo v Avionu

a jezdili nejen po v‰ech okol-

ních vesnicích, ale po celé re-

publice (Krkono‰e, Praha, ·u-

mava, Tatry apod.)

Jejich v˘hodou bylo, Ïe se ve‰li

s aparaturou do jednoho osobního

auta, ale byli schopni hrát i bez 

elektrické energie, akusticky. Mûli

schopnost hrát písniãky uÏ druh˘

den po jejich uvefiejnûní (napfií-

klad po televizních Písniãkách na

zítra). Ve své dobû byli urãitû nej-

oblíbenûj‰í kapelou v regionu.

Pro‰lo jí mnoho znám˘ch muzi-

kantÛ - namátkou napfi. Jifií

Vystrãil, Stanislav Kohou‰ek, paní

Krybusová, pánové Weisgeber,

Dlouh˘, Reiter, Grygar a mnoho

dal‰ích. Hudba KoKrKo ukonãila

ãinnost po tragickém úmrtí

Franti‰ka Kocourka v roce 1976. 

Ing. Milan Kropáã,
syn Franti‰ka Kropáãe

Nûktefií gymnazisté ode‰li studovat na NiÏ‰í prÛmyslovou ‰kolu

hedvábnickou v R˘mafiovû, kde v letech 1949 - 1951 pracoval

Jazzov˘ orchestr Franty Strnada. Podle Josefa Mathona

Taneãní orchestr Jaroslava JeÏka (kvûten 1950), vystoupení v ·um-
perku

Jazzov˘ orchestr Franty Strnada (1949 - 1951)
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Rytmus 4 - Perspektiva

7 + 7 = 15, SLIMM, Gradace
Mé hudební zaãátky se datují le-

topoãtem 1968 - 1969, kdy jsem

se jako student SP·S Bruntál se

sv˘m spoluÏákem Miroslavem

Sedlákem ml. rozhodl zaloÏit

hudební skupinu. Byl jsem kyta-

rov˘ samouk a on jako absolvent

ZU· R˘mafiov zvládal hru na

klavír. Zaãátky byly tûÏké.

Nemûli jsme Ïádné vybavení.

Kytaru jsem si pÛjãoval, stejnû

jako Mirek si pÛjãoval elektric-

k˘ klavír. Zkou‰eli jsme v b˘va-

lém âSAO v Janovicích. Pfiipo-

jili jsme se na místní rozhlasovou

ústfiednu, která poslouÏila jako

zesilovaã, a spustili jsme hudeb-

ní produkci do prázdn˘ch hal. Ve

dvojici jsme hostovali v nejrÛz-

nûj‰ích kapelách, napfiíklad v ja-

novické Lesance, ve skupinû

Pedagog, kde nás nechali zahrát

pár hudebních „kouskÛ“.

Ke konci roku 1969 jsme se do-

hodli s panem Milanem Nehe-

rou, tehdej‰ím fieditelem Domu

pion˘rÛ a mládeÏe (DPM)

v R˘mafiovû, a zaloÏili jsme hu-

dební krouÏek, kter˘ vedl

Miroslav Sedlák st. V prÛbûhu

doby, kdy se v krouÏku vystfiída-

lo nûkolik hudebníkÛ, vykrystali-

zovala sestava hrající v tomto

sloÏení: Jifií ·tûpek (bicí), Mirek

Sedlák ml. (klávesy), Slávek

Vesel˘ (basová kytara), Mirek

Klesnil, Láìa Liebars, Jarek

Lojda (klarinety, saxofony)

a Mirek Sm˘kal (pozoun). Jarek

Lojda se pozdûji odstûhoval a na-

hradil jej zpûvák Vlastík Kfiapa.

K tûmto sedmi muzikantÛm pfii-

byly po ãase dívky z pûveckého

krouÏku, kter˘ pfii DPM vedl

rovnûÏ pan Sedlák st. Z dívek,

které tenkrát zpívaly, si vzpomí-

nám jiÏ jen na ty, které se pozdû-

ji uplatnily v rÛzn˘ch kapelách

v R˘mafiovû. Byly to Jana a Ale-

na Sedlákovy, Ivana Sedláková,

Michaela Dörreová, Lída Sm˘-

kalová, Lenka KfiíÏová, Pavla

Stonavská a dal‰í. ProtoÏe v sou-

boru zpívalo vût‰inou sedm dí-

vek, vznikl tak i název skupiny 

7 + 7 = 15. Sedm hudebníkÛ, se-

dm dûvãat a patnáct˘ kapelník,

pan Sedlák st.

Skupina hrála repertoár populár-

ních ãesk˘ch zpûvákÛ a skupin,

lidovky a vystupovala na rÛz-

n˘ch akcích pofiádan˘ch DPM

R˘mafiov, popfiípadû Jednotn˘m

kulturním stfiediskem v R˘mafio-

vû. V letech 1970 - 1971 byli

ãlenové skupiny jako vedoucí

pion˘rsk˘ch oddílÛ na zájezdech

v Polsku a tehdej‰ím NDR, kde

také pfiedvedli své muzikantské

dovednosti na kulturních akcích.

V letech 1971 - 1974 ãlenové ka-

pely postupnû odcházeli do zá-

kladní vojenské sluÏby a v sou-

boru je vystfiídali jiní hudebníci

(napfiíklad Jirka Vystrãil, Pavel

La‰tuvka, Tonda Miklík, René

Zatloukal). Ti, kdo ukonãili vo-

jenskou sluÏbu, se v roce 1974

vrátili zpût do kapely, ale v tro-

chu pozmûnûném sloÏení. Pfii‰el

Vladimír Novotn˘ coby kytaris-

ta a ode‰li hráãi na dechové ná-

stroje - Mirek Sm˘kal a Láìa

Liebars. Zato se rozrostla dívãí

ãást, protoÏe k star‰ím dûvãatÛm

v krouÏku pfiibyly mlad‰í dívky.

Za v‰echny z nich si vzpomínám

na Milu‰ku Filipovou, Danu

Kubíãkovou, Bohumilu Tichou

nebo Tamaru Sedlákovou.

Ostatní mi snad prominou, ale na

jejich jména si jiÏ nevzpomínám.

V tomto období dosáhl soubor

znaãn˘ch úspûchÛ, hrával na rÛz-

n˘ch akcích v Ostravû a Opavû,

které pofiádal tehdej‰í SSM

(Socialistick˘ svaz mládeÏe).

Z této doby mi utkvûla v pamûti

vzpomínka na „grandiózní“ akci

- Setkání mládeÏe âSSR na

Pustevnách, kde mimo jiné mûly

vystupovat rÛzné mládeÏnické

soubory z celé republiky. JelikoÏ

se hrálo pod otevfien˘m nebem

a cel˘ den pr‰elo, vystoupení ka-

pel jedno za druh˘m odpadalo.

Nevím, jak se to panu kapelníku

Sedlákovi povedlo, ale pfiemluvil

pofiadatele, aby na‰e hudba vy-

stoupila jako jediná, a to pfied

hlavním „tahákem“ celého veãe-

ra, skupinou Olympic. Je‰tû dnes

sly‰ím pískot a fiev asi ãtyfi tisíc

divákÛ, ktefií si museli vyslech-

nout takové „hity“, jako byla rus-

ká lidová Krásn˘ sarafán ãi jiné

Hudební skupina byla zaloÏena

v Horním Mûstû roku 1954

Gerhardem Tschamlerem, Gu-

stavem Schenkem a Karlem

Kinclem. Úãinkovala pfii rÛz-

n˘ch akcích v okolí Horního

Mûsta, v Novém Poli u pana

Gregra, kde obãas vystfiídala

hornomûstskou dechovku pod

vedením kapelníka Josefa

Vyskoãila, ale také Na ·pici ve

Skalách, kde se konaly pravidel-

né zábavy, dále v Re‰ovû na tzv.

poslední leãi, v Mirotínku, Rudû

a v Horním Mûstû na pravidel-

n˘ch doÏínkách.

V roce 1955 se skupina roz‰ífiila.

Hrála pod hlaviãkou závodního

klubu Brokát 03 Horní Mûsto

a nesla název Rytmus 4, do té

doby, neÏ pánové Tschamler

a Schenk nastoupili vojenskou

základní sluÏbu. Po jejich návra-

tu pokraãovala s kapelníkem

Miroslavem Kudelou, pozdûji

s uãitelem Ivanem Resem a po

krátké dobû dostala název

Perspektiva. Dlouhou dobu 

úãinkovala dvakrát t˘dnû v r˘-

mafiovském hotelu Pradûd, na

Kolibû v Bfiidliãné, pfii ãajích

v Malé ·táhli, na tradiãních ma‰-

karních plesech závodu Brokát,

na poutích v Rudû, na doÏín-

kách, pfii poslední leãi a na fiadû

dfiívûj‰ích oslav Mezinárodního

dne Ïen v celém okolí.

Po celou dobu trvání se v této

skupinû vystfiídalo mnoho ãlenÛ.

Jmenovitû se jednalo o tyto mu-

zikanty: Gerhard Tschamler 

(akordeon), Gustav Schenk

(mandolína, kytara a zpûv),

Ladislav BoÏek (B klarinet, sa-

xofon), uãitel Lexmaul (housle,

tenorsaxofon), Franti‰ek Tesafi

(altsaxofon, klarinet), Miroslav

Kudela (mandolína, trombon, ba-

sová kytara), Ivan Res (klávesy,

housle, tenorsaxofon), Jaroslav

Skfiipec (akordeon), uãitel Milo‰

Vosick˘ (housle, zpûv, bicí),

Josef Málek (doprovodná kytara,

zpûv), Miroslav Kováã (baskyta-

ra, zpûv, bicí), Vladimír Bulko

(basová kytara, zpûv), Jan

·tûpaník (basová kytara, zpûv).

Bubeníci ve skupinû: Karel

Kincl, Rudolf Král st., Rudolf

Král ml., Jifií ·tûpek, Antonín

âarady, Kvûtoslav âarady,

Jaroslav Straka, Zdenûk Prá‰il,

Roman Bur‰ík.

Hostující muzikanti: Franti‰ek

Weisgerber (altsaxofon), Franti-

‰ek Skryja (tenorsaxofon), Be-

dfiich RoÏÀák (bicí), Stanislav

Staník (basová kytara), Stanislav

Pospí‰il (bicí), uãitel Roman Icha

(klávesy, zpûv), uãitel Antonín

Zavadil (basová kytara), Jan

KoÀárek (zvukov˘ technik, zpûv).

V roce 1984 skupina zanikla.

Pouze hudebník Gustav Schenk,

kter˘ se po krátké dobû osamo-

statnil, pokraãuje pod sv˘m jmé-

nem dosud v sólové produkci. 

Gustav Schenk

Skupina Gradace (nedatováno) na plese v Kulturním domû, 
M. ·nobl, J. Klime‰, M. Klesnil, S. Vesel˘

Hudební skupina Rytmus 4 Perspektiva (1962 - 1964), Dûlnick˘ dÛm
Horní Mûsto
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„pecky“. ZáÏitek to pro nû i pro

nás byl urãitû nezapomenuteln˘.

V roce 1976 do‰lo v kapele ke

sporÛm s panem kapelníkem

Sedlákem a skupina se s ním ro-

ze‰la. Ode‰el i jeho syn Mirek

a ãinnost dívãího sboru byla 

ukonãena. Tím byl dán popud ke

vzniku nové kapely a ke zmûnû

stylu. Repertoár na tu dobu ponû-

kud „pfiitvrdil“ (hráli jsme vût‰i-

nou skladby Jifiího Schelingera,

Olympicu, Black Sabath apod.).

Název skupiny SLIMM vznikl

z poãáteãních písmen kfiestních

jmen ãlenÛ kapely, tj. Slávek

Vesel˘ (basová kytara), Láìa

Novotn˘ (sólo kytara), Ivo‰

Prázdn˘ (bicí), Mirek Klesnil

(saxofon a zpûv) a Mí‰a

Dörreová (zpûv). Skupina hrála

nejen na akcích pofiádan˘ch

DPM, ale i na zábavách a odpo-

ledních ãajích v dnes jiÏ neexis-

tujícím, tehdy v‰ak velice popu-

lárním „Rudém koutku“ na tfiídû

HrdinÛ. Pravidelnû jsme pak hrá-

vali ve vinárnû v Horním Mûstû.

V prÛbûhu let se sloÏení kapely

zmûnilo velice málo, kdyÏ bube-

níka Ivo‰e Prázdného vystfiídal

Jirka ·tûpek a na klávesové ná-

stroje hrál Jirka Volek. V roce

1980 se odchodem Vladimíra

Novotného do skupiny Dynamic

kapela rozpadla a já na‰el angaÏ-

má v kapele Gradace v Horním

Mûstû. Skupina hrála jiÏ del‰í do-

bu. V roce 1981 jsem nahradil

baskytaristu a kapela hrála ve slo-

Ïení: Milan Kropáã (klávesy),

Pepa Gregovsk˘ (doprovodná

kytara), Honza Oharek (sólo ky-

tara), Slávek Vesel˘ (baskytara),

Mirek „DÏulio“ Krayzl (bicí a de-

chová sekce), Mirek ·nobl (trub-

ka), Jarda Klime‰ a Zdenûk Kaláb

(klarinety a saxy). S kapelou zpí-

valy a v prÛbûhu let se vystfiídaly

Majka a Dá‰a Gregovské, Iveta

a Naìa PetrÏelovy. Styl kapely

byl zaloÏen na vokálech a decho-

vé sekci, v tomto obsazení byla

jediná na R˘mafiovsku. Repertoár

tvofiily v‰echny hity té doby, pfie-

dev‰ím skupiny ABBA, Boney

M apod. Kapela hrála pfieváÏnû

na taneãních zábavách a plesích

v R˘mafiovû a Horním Mûstû, ale

také napfiíklad ve Vrbnû pod

Pradûdem nebo na rÛzn˘ch mís-

tech okresu ·umperk. V roce

1984 do‰lo v kapele k personální

zmûnû. Ode‰el Zdenûk Kaláb

a nahradil jej Mirek Klesnil. Já

jsem svou hudební dráhu ukonãil

odchodem z kapely v roce 1985. 

Slávek Vesel˘

Gradace
Kapela vznikla v roce 1974

z ãlenÛ zanikl˘ch skupin Akord

z Horního Mûsta, Permon

z R˘mafiova a nûkolika muzikan-

tÛ z Bfiidliãné. Jejím zfiizovate-

lem bylo Jednotné kulturní stfie-

disko Horní Mûsto, v sále zdej‰í-

ho kulturního domu mûla také

své pravidelné zkou‰ky. Zaklá-

dajícími ãleny skupiny byli

Erich Grygar (piano), Lubomír

RoÏÀák (bicí), Zdenûk Kaláb

(altsaxofon, klarinet), Ing. Josef

Glössl (altsaxofon, klarinet),

Ing. Jaroslav Klime‰ (tenorsaxo-

fon, barytonsaxofon) a Milan

Gregovsk˘ (zpûv).

Skupina hrála zpoãátku na tan-

covaãkách a svatbách v Horním

Mûstû a v okolních vesnicích.

Její muzikantská úroveÀ se po-

malu zvy‰ovala a k tomu nema-

l˘m dílem pfiispíval Jifií Rys, kte-

r˘ postupnû napsal noty celého

jejího repertoáru takfiíkajíc mu-

zikantÛm „na tûlo“.

V dal‰ím období ode‰li z kapely

bratfii RoÏÀákovi i Josef Glössl,

v kapele se objevily mladé zpû-

vaãky, sestry Marie a Jarka

Drevkovy, pana Grygara vystfií-

dal za klávesami Ing. Milan

Kropáã, pfii‰el trumpetista

Miroslav ·nobl a na basovou ky-

taru zaãal hrát Jifií Rys.

Kapela se v r˘mafiovském regio-

nu stávala stále známûj‰í, zaãala

úãinkovat na nejrÛznûj‰ích ple-

sech v R˘mafiovû, Horním Mûstû,

ve Vrbnû a dokonce i ve vzdále-

ném Krnovû ãi Zlat˘ch Horách.

Jejími nov˘mi ãleny se stali Josef

Gregovsk˘, kter˘ nahradil svého

bratra Milana, dále Jaroslav

Vesel˘ (basová kytara), Miroslav

Krazyel (bicí), Miroslav Klesnil

(altsaxofon, sopránsaxofon, klari-

net), Jan Oharek (kytara, zpûv)

a Dá‰a Gregovská (zpûv, piano).

Svého vrcholu dosáhla kapela

v roce 1981, kdy reprezentovala

okres Bruntál na krajské pfiehlíd-

ce amatérsk˘ch taneãních or-

chestrÛ v Ostravû.

Skupina Gradace se pfiedstavila

také na divadelní scénû. Na Ïá-

dost r˘mafiovského ochotnické-

ho spolku Mahen vytvofiila hu-

dební doprovod ke hfie Teta

z Bruselu. Repertoár tvofiily

skladby Jaroslava JeÏka. Hra

mûla velik˘ úspûch, uskuteãnilo

se nûkolik repríz v R˘mafiovû

i jeho okolí.

V polovinû osmdesát˘ch let,

snad kvÛli stále módnûj‰ím a ví-

ce se prosazujícím diskotékám

a zvy‰ující se oblibû reproduko-

vané hudby prezentované rÛzn˘-

mi diskÏokeji, nastal v‰eobecn˘

útlum „Ïivé“ hrané hudby, kter˘

se dotkl i skupiny Gradace. V ro-

ce 1986 ode‰lo ze skupiny nûko-

lik zakládajících ãlenÛ, mezi ni-

mi i její kapelník Jaroslav Kli-

me‰. Kapela pak pokraãovala

pod vedením pana Oharka aÏ do

1991. V tomto roce svoji ãinnost

ukonãila. Nûktefií její ãlenové

(Josef Gregovsk˘ a Milan

Kropáã) ve své muzikantské ãin-

nosti pokraãovali ve skupinû

Alternativa, ve které hrají do-

dnes. Jaroslav Klime‰

Trio KuÏelovi
Rodina KuÏelov˘ch z R˘mafiova

vedla své dûti Jaromíra, Víta a Lenku

k muzice jiÏ odmaliãka. Vznik Tria

KuÏelov˘ch se datuje rokem 1983,

kdy tûleso poprvé vystoupilo na ro-

dinné oslavû. Dûti zahrály nûkolik

skladeb na klavír a klarinet a v témÏ

roce zaãaly nav‰tûvovat základní 

umûleckou ‰kolu. Úãastnily se vy-

stoupení se známou „Pion˘rkou“,

pozdûji na rodinn˘ch oslavách, osla-

vách Mezinárodního dne Ïen, na do-

Ïínkách, v tehdej‰ím Jednotném kul-

turním stfiedisku pod vedením

ZdeÀka Kalába. V Nûmecku si trio

pofiídilo varhany a zaãalo hrát muzi-

ku 60. let. Syn Jaromír pozdûji vy-

studoval konzervatofi a pÛsobil nûko-

lik let v angaÏmá v Moravské filhar-

monii. Po dobu vojenské sluÏby byl

ãlenem Ústfiední hudby Armády

âeské republiky v Praze. V roce

1990 zaloÏil skupinu Kryglband,

o tfii roky pozdûji úãinkoval s ostrav-

skou kapelou ÎízeÀ na Portû

v Havífiovû. Pozdûji zaãala ve skupi-

nû hrát i dcera Lenka. V roce 1995

natoãilo rodinné hudební uskupení

KuÏelov˘ch svou první audiokazetu,

v roce 2001 to bylo první hudební

CD a v leto‰ním roce druhé. Od roku

2001 úãinkuje Jaromír v jazzové ka-

pele s názvem Jazzevãík.

Z rodinné kroniky KuÏelov˘ch Jedno z prvních vefiejn˘ch vystoupení Tria KuÏelov˘ch (1986)

Skupina Gradace (1984), hraje na plese v kulturním domû



Hudba Pedagog je nejstar‰í ama-

térské hudební uskupení v âeské

republice, dfiíve v celém

âeskoslovensku. OkamÏik vzni-

ku hledejme na zaãátku a zároveÀ

na konci velké taneãní hudby

Otakara Roubala pfii závodu

Brokát R˘mafiov. Po odchodu nû-

kolika hudebníkÛ pro nemoÏnost

platit velké orchestry na zába-

vách do‰lo k vytvofiení pomûrnû

malé skupinky muzikantÛ pod

vedením pedagoga Romana Ichy.

ProtoÏe byli ve skupinû dal‰í pe-

dagogové, vÏil se pro tuto hudbu

název Pedagog.

Hudba mûla vÏdy velké ‰tûstí na

vynikající bubeníky, aÈ to byl di-

plomovan˘ technik Jindra Ma-

hovsk˘, po jeho odstûhování pak

Miroslav Sedlák, Jifií ·tûpek, kte-

r˘ pomáhal nejen sv˘m kum‰tem

za bicími, ale také velmi kvalitnû

zpíval a fiídil autobus po cestách

do Nûmecka, kde pomáhal Ro-

manu Ichovi pfii zpûvu nûmec-

k˘ch melodií. Dal‰í byl Leo‰

Lakom˘, b˘val˘ profesionál

z pfierovské hudby pana Nováka.

Pedagog mûl ‰tûstí také na skvûlé

kytaristy, aÈ uÏ to byl pan Vá-cla-

vek, kter˘ dnes uãí v Praze hru na

kytaru, nebo Radek Pelka, skvûl˘

sólista, ãi pozdûji Vladimír

Bulko, souãasn˘ kapelník Peda-

gogu, kter˘ tuto roli pfievzal po

smrti nezapomenutelného Roma-

na Ichy.

Po celou dobu pûtaãtyfiiceti let

zpíval v kapele nenahraditeln˘

Franti‰ek Karásek. První zpûvaã-

kou Pedagogu byla sleãna Eva

KoÏelou‰ková (dnes Adamet-

zová) z Bfiidliãné. Její nesporné

kvality byly ocenûny i pfii kon-

kurzu do Armádního umûleckého

souboru. Po ní pfii‰la do kapely

v roce 1972 sleãna Ludmila

Holíãková (dnes Sigmundová),

která se stala velkou oporou celé

hudbû a pfiedev‰ím pak Franti‰ku

Karáskovi. KdyÏ se v roce 2002

slavilo její neuvûfiitelné tfiicetileté

angaÏmá se souborem Pedagog,

byla ocenûna titulem Zlaté slavi-

ce na‰eho mûsta a souãasnû v té

dobû zvítûzila i v televizní soutû-

Ïi DO-RE-MI v Praze. Její tfiice-

tiletá pûvecká dráha u jednoho tû-

lesa nemá v historii muzikantské-

ho kum‰tu obdoby.

Nûktefií stálí náv‰tûvníci kavár-

ny Avion ve druhé polovinû 

20. století si neumûli posezení

bez hudby Pedagog pfiedstavit.

Dvakrát t˘dnû byla beznadûjnû

vyprodaná kavárna stfiediskem

dobré zábavy. Snad je tfieba

vzpomenout, Ïe hudba bûhem

45letého období uspofiádala ko-

lem pûti tisíc vystoupení. Îivot

hudby Pedagog je podrobnû za-

chycen v kronice, která má

k dne‰nímu dni více jak tisíc

stran textu a nûco kolem tfií tisíc

fotografií. Kapela má dokonce

archivovány patnáct let pozpát-

ku videozáznamy ze sv˘ch hu-

debních produkcí, pofiízené ka-

meramanem Radoslavem Mû-

fiínsk˘m. Vlastní i záznam z po-

sledního koncertu v kavárnû

Avion pfied jejím uzavfiením.

Záznamy jednou poskytnou svû-

dectví o kulturním vyÏití na‰ich

obãanÛ pod vedením hudby

Pedagog.

Hudba byla známá ‰irokému re-

gionu, ãtyfii roky pravidelnû za-

jíÏdûla hrát i do Nûmecka.

Desítky a stovky vystoupení ab-

solvovali její ãlenové na rÛzn˘ch

plesech, taneãních zábavách, na

mnoha letních táborech pro dûti,

na karnevalech, zejména pak pfii

oblíben˘ch hrách pro seniory.

V‰echna tato vystoupení doká-

zala hudbu povznést do dobré

pohody a pfiátelství. I po odcho-

du Romana Ichy, muzikanta, kte-

r˘ mûl hudební nadání od

Pánaboha, se Pedagog zásluhou

nového kapelníka Vladimíra

Bulka vzchopil a hrál dál.

Kapela, která v souãasnosti po-

m˘‰lí na muzikantsk˘ dÛchod,

pfieje v‰em souãasn˘m nebo no-

vû se rodícím kapelám tolik lás-

ky k hudbû, kolik jí mûl vÏdy

pro své posluchaãe Pedagog.

I kdyÏ víme, Ïe ná‰ rekord v dél-

ce trvání se stûÏí podafií nûkomu

pfiekonat, pfiesto pfiejeme celé

hudební scénû R˘mafiovska, aby

vytrvala co nejdéle a mohla roz-

dávat radost v‰em lidem pro je-

jich potû‰ení a zábavu.

Zakládající ãlenové
hudby Pedagog

Franti‰ek Karásek a Zaìa Zavadil
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Hudba Pedagog

Modrá invence
Soubor vznikl v sedmdesát˘ch letech a ve

své dobû patfiil k velmi v˘znamn˘m a ob-

líben˘m kapelám, aãkoli svou v˘jimeã-

ností bodoval, jak to b˘vá, spí‰e mimo

mûsto. V jeho ãele stál kytarista Vladimír

Václavek, nesmírnû nadan˘ syn stejno-

jmenného otce, kter˘ hrával v fiadû nejlep-

‰ích r˘mafiovsk˘ch kapel. Kromû pÛsobe-

ní ve známé brnûnské skupinû Dunaj vy-

tvofiil Václavek ml. fiadu dal‰ích projektÛ,

ãasto s mezinárodním obsazením, z nichÏ

v‰echny patfií ve svém oboru k souãasné

‰piãce ãeské hudby. Má fiadu pfiíznivcÛ

v zahraniãí a podnikl s ostatními mnoho

úspû‰n˘ch zahraniãích turné po USA,

Francii, africk˘ch státech ad.

Dal‰ími hráãi Modré invence byli v˘teãn˘

kytarista a velmi originální kum‰t˘fi Tonda

(Antonín) Ioni, Bohem nadan˘ hráã blues,

ãlovûk s velkou invencí a autor a spoluau-

tor fiady zajímav˘ch skladeb z oblasti al-

ternativní hudby. Dal‰ími skuteãn˘mi 

oporami kapely byli Bohu‰ Cicko (bubny)

a Olin Kováã (vokál). Jifií Karel

Skvûl˘ muzikant Roman Icha

Hudba Pedagog (2002)

Hudba Pedagog hraje pfii otevfiení Kulturního domu v R˘mafiovû 
(3. 11.1978), M. Sedlák, L. Sigmundová, F. Karásek, A. Zavadil, R. Icha

První zpûvaãka hudby Pedagog
Eva KoÏelouÏková (1964)
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DDDD eeee cccc hhhh oooo vvvv éééé     hhhh uuuu dddd bbbb yyyy
Historie dechového orchestru SVâ R˘mafiov

Poãátky dechového orchestru

SVâ R˘mafiov sahají do poloviny

50. let minulého století. V decho-

vém orchestru jsem zaãal hrát

v roce 1964. Dá se fiíci, Ïe jsem

sluÏebnû nejstar‰ím ãlenem kape-

ly - letos je tomu jiÏ ãtyfiicet let, co

s muzikanty nepfietrÏitû hraji.

V roce 1964 byl kapelníkem pan

Leopold Valerián, kter˘ hrál také

na kfiídlovku. Vedle nûj pÛsobili

v dechovce Milan Kropáã (kfiíd-

lovka), pan Polách (klarinet),

Zdenûk Kaláb (klarinet), Miroslav

Strnadel (tenor), Jaromír âíÏek

(baryton), Antonín Urbánek (Es

trubka), pan Jurdiã (Es trubka),

Vladimír Erben st. (B bas), pan

Pavlík (bicí), dále zde hráva-

li Franti‰ek Burda (kfiídlovka)

a Franti‰ek Skryja (klarinet).

V 70. letech pfievzal funkci kapel-

níka pan Josef Talián a dechovka

hrála ve sloÏení: Miroslav ·nobl

a Karel Toman (kfiídlovka),

Franti‰ek Schenk (tenor), Jaromír

âíÏek (baryton), Franti‰ek Vy-

koukal (trombon), Zdenûk Kaláb,

Vladimír Pelka, Petr ·tverka a Jifií

Erben (klarinet), Vladimír Pechal

a Ivo Dr‰Èák (Es trubka), Jifií

Dr‰Èák (trombon), Vladimír Erben

st. (B bas), Josef Chocholat˘

(F bas), Jindfiich Poulík (bicí)

a Franti‰ek Filip (zpûv).

Dechovka se dále roz‰ifiovala, pfii-

‰li dal‰í ãlenové: Jifií Jahn, Petr

Schenk, Antonín Sochor a Jaro-

slav MrÀka. Na podzim roku 1982

se stal kapelníkem Zdenûk Kaláb

a dechovka hrála ve sloÏení:

Miroslav ·nobl, Karel Toman,

Antonín Putala, Petr ·tverka, Jifií

Erben, Vladimír Liebars, Fran-

ti‰ek Schenk, Jaroslav âíÏek, Jifií

Dr‰Èák, Petr Schenk, Ladislav

Pechal, Ivo Dr‰Èák, Jifií Jahn, Josef

Chocholat˘, Antonín Sochor,

Jindfiich Poulík, Jan Votruba, Petr

Slouka, Roman Javora, Bohdan

Maceãek, zpûváci Franti‰ek Filip,

Josef KuÏela a Jifiina Hlu‰í.

Nûktefií ãlenové dechovky ode‰li,

noví zase pfiicházeli. Dechovka

vzala pod svá ochranná kfiídla

mladé hudebníky z dechovky

Pion˘rka, ktefií podle jejího kapel-

níka Jaroslava Volocha jiÏ nebyli

perspektivní. Jednalo se o bratry

Antonína a Petra Kohoutkovy,

Petra Janou‰ka, VíÈu KuÏelu. Dnes

jsou to v‰ichni dobfií muzikanti.

V dechovce rovnûÏ hostovali v˘-

borní profesionálové, napfiíklad

vedoucí bigbandu Opava Jaroslav

Flanderka (trubka), trumpetista

Antonín Koneãn˘, sólista Ostrav-

ského rozhlasového orchestru,

Jaromír KuÏela (klarinet), Stani-

slav Chytil (trubka) - v souãasnos-

ti fieditel umûlecké ‰koly v USA.

Osmdesátá léta patfiila k vrcholÛm

dechového orchestru, kter˘ se fia-

dil k nejlep‰ím souborÛm v kate-

gorii mal˘ch dechov˘ch orchestrÛ

v okrese Bruntál, mezi orchestry

z Krnova, Bruntálu, Bfiidliãné,

Moravského Berouna, Vrbna pod

Pradûdem nebo Mûsta Albrechtic.

Dechovka SVâ pravidelnû repre-

zentovala bruntálsk˘ okres i mûsto

R˘mafiov na krajském kole soutû-

Ïe O zlatou kfiídlovku. KaÏd˘ rok

zajíÏdûla koncertovat do b˘valé

NDR, kde má dodnes pfiátele v ob-

cích Pratau, Eutz a Dabrun.

Devadesátá léta pfiinesla do kultu-

ry zmûnu a situace ve spoleãnosti

i samotném R˘mafiovû jiÏ dechov-

kám proti minul˘m letÛm tolik ne-

pfiála. Mladí hudebníci z dechov-

ky ode‰li, a to ne zrovna tím nej-

slu‰nûj‰ím zpÛsobem. Ale to je jiÏ

minulost. Dechovka zkou‰í dál,

i kdyÏ poãet vystoupení je stále

men‰í. Do souboru si pfii‰li zazpí-

vat Franti‰ek Karásek, Lída

Sigmundová, Aniãka Va‰iãková

a zahrát muzikanti Miroslav

Klesnil (saxofon) a Pavel Biras

(trombon). Dechovka hraje pravi-

delnû pfii oslavách 1. máje, které

pofiádá místní organizace KSâM,

a na festivalu dechov˘ch hudeb,

kter˘ se koná kaÏdé dva roky

v Libinû. Letos jsem pfiedal kapel-

nickou taktovku po dvaadvaceti

letech nejlep‰ímu pfiíteli a v˘bor-

nému muzikantovi Mirku ·no-

blovi a zasedl jsem znovu ke kla-

rinetu, kter˘ mû provází cel˘m

m˘m Ïivotem. Pokud jsem na nû-

koho nebo na nûco zapomnûl, ve-

lice se omlouvám. Zdenûk Kaláb

Dechovka Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (1964)

Dechovka Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (nedatováno)

Dechovka Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (1992)

Dechovka Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (ãerven 1992)



Podolanka vznikla v roce 1996. Za dobu své

existence soubor mnohokrát vystoupil pfii rÛz-

n˘ch pfiíleÏitostech nejen v okrese Bruntál, ale

v celé republice a také v zahraniãí, napfiíklad

v Ozimku v Polsku (kvûten 97, záfií 98),

v Crosne ve Francii a v Schottenu v Nûmecku

(kvûten 98). Soubor si tak získává stále více

pfiíznivcÛ dobré moravské hudby.

Soubor v souãasné dobû hraje v následující

sestavû: Antonín Kohoutek (kapelník, kfiíd-

lovka), Petr Kohoutek (kfiídlovka), Vít

KuÏela (trubka), Petr Schenk (bastrubka),

Miroslava Horáãková (horna), Lenka

Hamplová (trubka), Petr Janou‰ek (bas),

Ludûk Sedláãek (baryton), Miroslav Hladík

(tenor), Petr ·tverka (klarinet), Jaromír

KuÏela (klarinet), Martin Jany‰ka (klarinet),

Ivo Batou‰ek (bicí), Jifiina Hlu‰í (vokál - alt),

Vûra Sabová (vokál - soprán), Alena

Pinìáková (vokál - alt), Josef Zelen˘ (vokál -

tenor). ManaÏerem souboru je Petr Wolff.

Kapela má ve svém repertoáru pfieváÏnû pís-

nû autorÛ z jiÏní Moravy (Miloslav

Procházka, Blahoslav Smí‰ovsk˘, Zdenûk

Gursk˘ ãi Jan Slabák). I kdyÏ kapela nemá

své kofieny na jiÏní Moravû, jihomoravské

písnû ji velmi ovlivnily pfiedev‰ím svou leh-

kostí a prostotou. OdráÏí se v nich chvíle svá-

teãní i v‰ední, radost i smutek. Písnû jsou pl-

né poezie a barev, tak jako pfiekrásn˘ jihomo-

ravsk˘ kraj, kter˘ pfiipomenou dozrávající vi-

nice, útulné sklípky nebo jiskfiení naplnûn˘ch

„sklének“. Antonín Kohoutek
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Hudba Pion˘rka
Dûtská dechová hudba Pion˘rka pfii

Základní umûlecké ‰kole v R˘mafiovû byla

zaloÏena na podzim v roce 1957 za pÛsobe-

ní fieditele Jana Vraného. Fotografie vlevo

zachycuje ãleny dechové hudby mlad˘ch

pod názvem Pion˘rka. Tato hudba pod ve-

dením pana fieditele Jana Vraného vystoupi-

la 29. srpna 1959 v Praze. Získala mnohá 

ocenûní a uznání. Jejími ãleny byli do dne‰-

ní doby Ïijící r˘mafiov‰tí hudebníci: Jifií

·tûpek, pan Liebars, ·nobl a mnoho dal-

‰ích.

Dechová hudba Závodního klubu Brokát 03 - Horní Mûsto
Hudba úãinkovala od roku 1953

do roku 1960. Také ona se pre-

zentovala pfii rÛzn˘ch slavnostech

a pfiíleÏitostech: prvomájov˘ch

prÛvodech, plesích, prÛvodech

k oslavû BoÏího tûla, josefsk˘ch

veselicích, mysliveck˘ch honech,

tradiãní pouti v Rudû, pohfibech

apod.

Dechová hudba závodního klubu

Brokát 03 - Horní Mûsto úãinko-

vala pod vedením kapelníka

Josefa Vyskoãila. V dechovce hrá-

li: Josef Vyskoãil (baskfiídlovka),

Rudolf Ryzí (baskfiídlovka),

Antonín Václavík (baskfiídlovka),

Karel Nema‰ (B bas), Miroslav

Kudela (trombon), Karel Jelenoviã

(B kfiídlovka), Alois Netolick˘

(B kfiídlovka), Josef Urbánek

(Es trubka), Josef Znojil (Es trub-

ka), Rudolf Nisner (Es trubka),

Josef Talián (trubka), Zdenûk

RoÏÀák (trubka), Josef Rotter

(B klarinet), Franti‰ek Tesafi (klari-

net), Franti‰ek Skryja (B klarinet),

fieditel ‰koly Adamík (klarinet),

Rudolf Král st., Rudolf Král ml.,

Ladislav Dlouh˘ a Ladislav Gazda

(bicí). Gustav Schenk

Podolanka

Dechová hudba Závodního klubu Brokát (nedatováno)

Dechová hudba Podolanka (16. 6. 2001), pfii vystoupení na Matinné dechov˘ch hudeb pfied SVâ R˘mafiov

Hudba Pion˘rka (1959) na koncertu v Praze Hudba Pion˘rka (1976) vystoupení na 1. máje 1976, diriguje J. Talián
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Mal˘ dechov˘ orchestr Talianka
Talianka byla zaloÏena 3. ãervna

1989. Dechovku dnes tvofií devût

muzikantÛ, pfieváÏnû mlad˘ch

hráãÛ, dále dvû zpûvaãky a kapel-

ník, kter˘ orchestr fiídí a s hráãi

pfiipravuje nov˘ repertoár. Doba

jde rychle kupfiedu a s ní se mûní

i sloÏení dechovky. Mladí odchá-

zejí za studiem nebo za prací a je

nutné je nahradit vhodn˘mi ná-

stupci. Nûkdy se to dafií jen velmi

stûÏí, ale díky panu Smisitelovi or-

chestr „‰lape“ dál. A panu kapelní-

ku Josefu Taliánovi nezb˘vá neÏ

s orchestrem cviãit a cviãit. Je nut-

né organizovat takzvané sekãní

neboli dûlené zkou‰ky, aby de-

chovka nevypadla „z rytmu“ pfii

absenci nûkterého z nástrojÛ.

Název Talianka vznikl podle jmé-

na kapelníka Josefa Taliána, na

tom se shodli v‰ichni hráãi v or-

chestru. Dechovka zkou‰í kaÏdé

úter˘ veãer. To, co se nezvládne

v hlavní zkou‰ce, se pak cviãí

v mal˘ch nástrojov˘ch sekcích.

Talianka hraje na plesích, pfii ote-

vírání nov˘ch restauraãních zafií-

zení, v letní sezónû pak muzikanti

pofiádají dvouhodinové koncerty

k tanci a poslechu v lázních

Karlova Studánka nebo vystupují

na svatbách. Muzicírovali pfii 

otevfiení novû zrekonstruované

radnice, na setkání rodákÛ

v R˘ma-fiovû nebo ve Velké ·táhli,

následovaly dal‰í a dal‰í koncerty. 

30. listopadu 1991 se ãlenové

Talianky zúãastnili nahrávání

v ostravském rozhlase. Kapelní-

kovi Josefu Taliánovi bylo 26. fiíj-

na 1990 udûleno Okresním kultur-

ním stfiediskem v Bruntále âestné

uznání za dlouholetou práci a roz-

voj hudebního umûní v okrese.

Mezi v˘znamné události v Ïivotû

Talianky patfií náv‰tûva partner-

ského mûsta Schottenu v Nûme-

cku, kam dechovka vyrazila 6. fiíj-

na 1995 na pozvání prezidenta hu-

deb W. Schulze. Za úãasti pfiedsta-

vitelÛ mûsta Schottenu, novináfiÛ

a vefiejnosti se zúãastnili 6. muzi-

kantského veãera. V závûru vy-

stoupení pfiedal prezident hudeb

Schulz kytici zpûvaãce kapely

Vlastû Smisitelové, kapelník Josef

Talián pfievzal obraz s podpisy

jednotliv˘ch muzikantÛ kapely

„Musikverein von 1890“ a kera-

mick˘ talífi se starou radnicí mûsta

Schottenu a tím byl navázán kon-

takt mezi Taliankou a Musikve-

rein von 1890. V nedûli 8. fiíjna se

Talianka se‰la na námûstí u reliéfu

spfiátelen˘ch mûst - Schottenu,

Crosne, Beloeilu, Maybole, Arca

a R˘mafiova, kde také koncertova-

la. Muzikanty pfiijal rovnûÏ staros-

ta mûsta Hans Otto Zimmerman,

kter˘ orchestru vûnoval upomín-

kov˘ dar mûsta Schottenu.

Souãasná Talianka hraje ve sloÏe-

ní: dámské duo, dva klarinety, dvû

kfiídlovky, dva tenory, jedna B tu-

ba, bicí a kapelník.

rozhovor
Kapelník pan Josef Talián osla-

vil letos v bfieznu jiÏ 84 let a stá-

le je velmi pfiíjemn˘, mil˘ 

a usmûvav˘. Témûfi kaÏd˘ den

ho mÛÏeme potkat na procházce

s jeho vûrn˘m spoleãníkem

psem Badem. Pro v‰echny mi-

lovníky dechové hudby v R˘ma-

fiovû je jeho jméno pojmem.

Jaké byly va‰e první hudební
záÏitky?
Pfiistûhoval jsem se do této ob-

lasti z rodné vesniãky vzdálené

asi 6 km od Trenãína na

Slovensku. Má hudební kariéra

zaãala na vojnû u vojenské de-

chové kapely s ‰edesáti hráãi.

Po mém návratu z vojny uÏ na

mû ãekali kamarádi s nápadem,

abych je také zasvûtil do tajÛ

hudebních nástrojÛ a dechové

hudby. Bylo jich celkem dva-

náct a nauãit je hrát mnû trvalo

tfii mûsíce. Poprvé jsme vystou-

pili ve Dvorcích u Bruntálu, kde

byli v‰ichni na‰ím v˘konem

pfiímo nad‰eni. Dokonce nám

pan starosta nabídl bydlení

a práci v jejich mûsteãku. Tuto

pfiíleÏitost jsme dÛkladnû pro-

jednávali, protoÏe nûktefií z nás

mûli pfied sebou je‰tû studia, ale

nakonec jsme souhlasili a do

DvorcÛ se pfiistûhovali. A právû

zde jsem si na‰el svou manÏel-

ku a získal místo pletafie v to-

várnû na ponoÏky.

A jak jste se tedy dostal do
R˘mafiova?
Zavinilo to vlastnû pracovní pfie-

loÏení mého ‰vagra do R˘mafiova.

Jako rodina jsme mûli velmi pûk-

n˘ vztah, a kdyÏ se nám sestra mé

manÏelky svûfiila, Ïe nechce zÛ-

stat v novém mûstû sama, rozhod-

li jsme se pfiestûhovat v roce 1950

za nimi. Na oplátku mi zajistili

i novou práci údrÏbáfie v závodû

Hedva. Ihned po na‰em pfiíchodu

do R˘mafiova jsem se stal také ka-

pelníkem Skupiny lidov˘ch hu-

debníkÛ. Po smrti mé manÏelky

v roce 1988 jsem uÏ ale nemûl

chuÈ se dále této ãinnosti vûnovat.

JenÏe srdci neporuãíte, neustále

mû to táhlo k hudbû. Neodolal

jsem a pfiijal místo kapelníka mla-

d˘ch v lidové ‰kole umûní.

Jaké bylo va‰e pÛvodní povo-
lání?
Vyuãil jsem se stavafiem, ale k to-

muto povolání mû srdce netáhlo.

M˘m nejvût‰ím zájmem byla

hudba. Pfiesto jsem pracoval, jak

uÏ jsem fiekl, nejdfiíve v pletárnû

ve Dvorcích. V R˘mafiovû jsem

byl údrÏbáfiem a potom mzdo-

v˘m úãetním ve stavebním pod-

niku. V Jednotû jsem dûlal ve-

doucího údrÏbáfiského stfiediska.

A nakonec jsem deset let uãil

v lidové ‰kole umûní v R˘mafio-

vû a ve Vrbnû.

Na jak˘ hudební nástroj hra-
jete?
Hraji na baskfiídlovku, baryton

a pozoun. V lidové ‰kole umûní

jsem vyuãoval hru na ÏesÈové

nástroje.

Úãastnil jste se hudebních sou-
tûÏí?
KdyÏ jsem byl kapelníkem v li-

dové ‰kole umûní, pofiádaly se

soutûÏe dechov˘ch kapel kaÏd˘

rok a my nikdy nechybûli. Je-

dnou jsme dokonce vystupovali

na krajské soutûÏi v Olomouci.

Za úspûch také povaÏuji, Ïe jsem

patfiil mezi tfii nejlep‰í z celého 

okresu, ktefií byli ocenûni.

Co bylo vlastnû podnûtem vzni-
ku tolik známé a s va‰ím jmé-
nem spojené dechové kapely
Talianka?
V roce 1989 jsme byli s kapelou

mlad˘ch hudebníkÛ z lidové

‰koly umûní pozváni do ostrav-

ského rozhlasu. Ov‰em vznikl

problém. Na‰e „desítka“ nemûla

jméno, které bylo pro pfiedstave-

ní se ‰iroké vefiejnosti velmi dÛ-

leÏité. V‰ichni hráãi se shodli

v závûru pojmenovat kapelu

m˘m jménem - tedy Talianka. Já

jsem byl podle nich ten, kdo je

v‰emu nauãil.

Podívali jste se s Taliankou
i do zahraniãí?
Nav‰tívili jsme dvakrát nûmecké

partnerské mûsto Schotten a ãty-

fiikrát jsme hráli v b˘valé NDR,

ale to uÏ je dávno.

A co souãasná Talianka a vy?
V tomto roce slavíme se v‰emi

nynûj‰ími dvanácti ãleny jiÏ 

15. rok jejího zaloÏení. Osazen-

stvo se bûhem let nûkolikrát

zmûnilo, ale já zÛstal. ·koda jen

Ïe uÏ není takov˘ zájem o tento

hudební Ïánr. Dfiíve jsme nechy-

bûli na Ïádné oslavû, ale teì hra-

jeme pro v‰echny pfiíznivce pra-

videlnû poslední pondûlí v mûsí-

ci ve Stfiedisku volného ãasu

v R˘mafiovû. Máme tak alespoÀ

moÏnost zavzpomínat na staré

zlaté ãasy dechovky.

Máte kromû hudby i jiného ko-
níãka?
Nyní uÏ ani ne. Snad jen psa -

baseta Bada, se kter˘m kaÏd˘

den chodím na procházku.

Dûkuji za rozhovor.
Sylvie Vykrutíková

Dfiívûj‰í muzikanti dechového orchestru Taliánka (1982)

Kapelník Josef Talián
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PPPP ûûûû vvvv eeee cccc kkkk éééé     ssss pppp oooo llll kkkk yyyy     aaaa ssss dddd rrrr uuuu ÏÏÏÏ eeee nnnn íííí
Jeden z prvních ãesk˘ch pûvec-

k˘ch sborÛ zaloÏil v letech 1957

- 62 tehdej‰í uãitel L·U a v˘bor-

n˘ muzikant, dnes uznávan˘ pro-

fesor Pedagogické fakulty uni-

verzity Palackého v Olomouci

Pavel Klapil. Jeho pûveck˘ sbor
byl sloÏen z pûtatfiiceti uãnic zá-
vodu Hedva.

Dal‰ím v˘razn˘m pûveck˘m tû-

lesem byl Îensk˘ pûveck˘ sbor
r˘mafiovsk˘ch uãitelek pfii 

II. základní ‰kole v R˘mafiovû,

kter˘ zaloÏila v roce 1970 paní 

uãitelka BlaÏena Mareãková

a byl prvním pûveck˘m sborem

dospûl˘ch na Bruntálsku. Ve sbo-

ru asi rok zpívaly pouze uãitelky,

tûch bylo dvaaãtyfiicet, pozdûji

pfii‰ly do sboru i Ïeny z jin˘ch

profesí. Jezdily zpívat na rÛzná

koncertní vystoupení, napfiíklad

do Olomouce, ale i do Polska.

V roce 1984 se zúãastnily pfie-

hlídky pûveck˘ch a taneãních

vystoupení souborÛ a ãlenek

âeského svazu Ïen Kytice pfiátel-

ství ve Státním divadle Oldfiicha

Stibora v Olomouci a v roce

1989 ve Státním divadle ZdeÀka

Nejedlého v Ostravû. Roãnû 

uskuteãnil Ïensk˘ pûveck˘ sbor

pût aÏ ‰est vystoupení. Korepe-

titorkou sboru a zároveÀ klaví-

ristkou byla nezapomenutelná

Dagmar Tischová. Svou ãinnost

ukonãil Îensk˘ pûveck˘ sbor

v roce 1995. Sbormistrynû

BlaÏena Mareãková (na kantor-

skou dráhu se vydala v roce 1945

a zÛstala jí vûrná po dobu pade-

sáti let) v letech 1982 aÏ 1995 na-

víc vyuãovala na Základní umû-

lecké ‰kole v R˘mafiovû sólov˘

a sborov˘ zpûv, hru na klavír

a zobcovou flétnu a hudební nau-

ku. V letech 1999 - 2001 vedla

kostelní komorní dûtsk˘ sbor
pfii fafie ¤ímskokatolické církve

v R˘mafiovû.

Od roku 1999 dosud pÛsobí

v R˘mafiovû pûvecké sdruÏení

Variace pod vedením uãitele Jana

Kuãery. Zpoãátku se jednalo o ko-

morní skupinu, která vystoupila

s doprovodem kytar J. Kuãery, 

P. Ra‰ky a E. Holubové na 1. vá-

noãním koncertu v kostele sv. Mi-

chaela v R˘mafiovû. V pûveckém

sdruÏení Variace se vystfiídalo jiÏ

sedmnáct zpûvákÛ, ktefií na kon-

certech a vystoupeních pfiezpívali

témûfi stovku písní. V letech 1999

- 2000 uspofiádala skupina vánoã-

ní koncert v R˘mafiovû, hrála na

Kurzovní chatû na hfiebenech

JeseníkÛ nebo koncertovala v ka-

pli V Lipkách. V letech 2000 -

2001 hráli a zpívali ãleno-

vé Variací v Psychiatrické a pro-

tialkoholní léãebnû ve ·tern-

berku, v kvûtnu uspofiádali hudeb-

ní odpoledne pro seniory, pravi-

delnû koncertují na vernisáÏích

v Galerii Octopus pfii Mûstském

muzeu v R˘mafiovû, hráli ve

Státních léãebn˘ch lázních

Bludov pfii vernisáÏi fotografií 

J. ·treita a jeho Ïáka, na vánoã-

ních koncertech v R˘mafiovû,

Dlouhé Louãce, pfii setkání dÛ-

chodcÛ v Janovicích a dal‰ích pfií-

leÏitostech. Variace hrají také na-

pfiíklad na letní terase restaurace

Pradûd nebo v zahradû Hedvy pfii

setkání partnersk˘ch mûst.

Skupina má nyní dvanáct ãlenÛ:

Helena Habartová (zobcová flét-

na), Eva Holubová, Jana

Kopeãková (triangl), Renata

La‰áková (basa), Eva Mácková

(altová flétna), Martina Matulová

(tamburína), Dagmar Niklová

(zobcová flétna), Jana Pupíková

(dfiívka), Monika Struhárová, Jan

Biras, Jan Kuãera (kytara, housle)

a Pavel Ra‰ka (kytara). Variace

v souãasnosti pravidelnû pofiádají

tfii letní a tfii zimní koncerty.

Dal‰ím v˘znamn˘m pûveck˘m

tûlesem je R˘mafiovsk˘ chrá-
mov˘ sbor. Tento Ïensk˘ sbor

byl zaloÏen 15. února 1990 na po-

pud paní Marie Ihnátové, Ireny

Ondrá‰kové a Anny Zimákové.

Vede jej sbormistr Petr Wolff,

kter˘ jiÏ od roku 1989 pÛsobí ja-

ko varhaník v chrámu sv.

Michaela. „V̆ ‰e uvedené dámy
chtûly zpívat pfii zádu‰ní m‰i

Îensk˘ pûveck˘ sbor R˘mafiov pod vedením B. Mareãkové

Komorní dûtsk˘ sbor R˘mafiov

Pûvecké sdruÏení Variace (2003) vystupuje tradiãnû na vánoãním
koncertu v kostele sv. Michaela Soubor Variace (2002), se zÛãastnil také Koncertu na povodnû
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a bez jakékoli pfiedchozí zkou‰ky
mû donutily hrát doprovod k je-
jich zpûvu k pfiedmûtné m‰i. Bez
zkou‰ek jsem v‰ak nechtûl tyto ak-
tivity pfiijmout. MÛj otec Walter
Wolff byl varhaník v RyÏovi‰ti, ve-
dl smí‰en˘ sbor a spoustu návykÛ
pfii nácviku sborového zpûvu jsem
pfiebral z jeho zku‰eností. Od v˘-
‰e uvedeného data jsem vyÏado-
val zkou‰ky a vzhledem ke svému
odporu ke sborÛm nesoucím ná-

zev svého sbormistra ãi umûlec-
kého vedoucího jsem sbor nazval
oficiálním jménem R˘mafiovsk˘
chrámov˘ sbor, aby i po na‰em ãi
mém odchodu mohl tento sbor
pokraãovat ve své nezávislé ãin-
nosti,“ fiíká Petr Wolff.

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor se

od poãátku své existence aktivnû

podílí na v‰ech akcích spojen˘ch

s katolick˘m Ïivotem v mûstû

R˘mafiovû (m‰ích, koncertech,

pfiedev‰ím pak pohfibech a svat-

bách). Úãastní se regionální pou-

ti v Rudû za úãasti biskupÛ z olo-

moucké arcidiecéze msgra ThDr.

VaÀáka, msgra Graubnera, msgra

Hrdliãky i biskupa ostravsko-

opavské diecéze msgra

Lobkowitze. Ve dnech 17. - 18. 

února 1995 chrámov˘ sbor natoãil

v reÏii âeského rozhlasu Ostrava

a za finanãní podpory firmy Eko

metal recycling Vladimíra Erbena

první audionahrávku na poãest

svatofieãení blahoslaveného Jana

Sarkandra v Olomouci za osobní

úãasti papeÏe Jana Pavla II. a na

poãest msgra ThDr. Franti‰ka

VaÀáka, arcibiskupa olomoucké-

ho, metropolity moravského

a ãestného obãana mûsta R˘ma-

fiova. Ve dnech 13. a 14. fiíjna

1995 byla ve farním chrámu sv.

Michaela v R˘mafiovû natoãena

druhá kazeta „Vánoãních netra-

diãních koled“ z celého svûta, 

opût v reÏii âeského rozhlasu

Ostrava a tentokrát za sponzorské

úãasti Kovohutí Bfiidliãná. Bûhem

roku 1997 R˘mafiovsk˘ chrámo-

v˘ sbor nûkolikrát nav‰tívil pol-

sk˘ Ozimek, mimo jiné u pfiíleÏi-

tosti podpisu partnerské smlouvy

mezi Ozimkem a R˘mafiovem.

Od roku 1998 do roku 2003 byl

sbor ãlenem „Unie ãesk˘ch pû-

veck˘ch sborÛ“, jako nejmen‰í

sbor ze v‰ech jejích ãlenÛ. 

Dne 7. ãervna 1998 mu byl udû-

len „Pamûtní list“ unie jako

úãastníku „Pfiehlídky slezské li-

dové písnû TROJOK 1998“. Dne

28. února 2000 pfiedal chrámové-

mu sboru pfiedseda unie Dra-

hoslav ·tula „Pamûtní list Unie

ãesk˘ch pûveck˘ch sborÛ“ pfii

pfiíleÏitosti koncertu k 10. v˘roãí

trvání sboru.

V souãasnosti tvofií sbor devût

Ïen, které fiídí regenschori Petr

Wolff. Sbor pravidelnû pofiádá

novoroãní koncerty v chrámu 

sv. Michaela v R˘mafiovû, druh˘

rok zahajuje Dny Zemû dûda

Pradûda v Malé Morávce, pofiá-

dá koncerty pro seniory ve spo-

lupráci s Diakonií a dnes jiÏ

i s Peãovatelskou sluÏbou mûsta

R˘mafiova. „V lednu a únoru

2005 bychom rádi uspofiádali
‰ÀÛru koncertÛ v Bruntále, Bfii-
dliãné, Malé Morávce, Karlovû
Studánce a R˘mafiovû k 15. v˘ro-
ãí trvání sboru. V̆ tûÏek z dobro-
volného vstupného bude vûno-
ván Diakonii R˘mafiov na do-
konãení rekonstrukce Domova

odpoãinku ve stáfií v Dolní
Moravici. Rádi bychom prezen-
tovali v˘bûr nejúspû‰nûj‰ích pís-
ní z celého na‰eho repertoáru za
celé období trvání sboru,“ dopl-

nil sbormistr Petr Wolff.

Z podkladÛ BlaÏeny Mareãkové,
Jana Kuãery a Petra Wolffa JiKo

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor (2004), zpívá pfii pouti v kapli V Lipkách

Májov˘ koncert chrámov˘ch sborÛ na poãest natoãení první audio-
kazety (27. 5. 1995)

Gratulace Mons. ThDr. VaÀákovi k 75. narozeninám (28. ãervna 1991)

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor (28. ãervna 1991) na audienci u Mons.
ThDr. VaÀáka, pfii pfiíleÏitosti jeho 75. narozenin

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor (12. 12. 2004), pfii vánoãním vystoupení
pro seniory v Domû s peãovatelskou sluÏbou
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SSSS oooo uuuu ãããã aaaa ssss nnnn áááá     hhhh uuuu dddd eeee bbbb nnnn íííí     ssss cccc éééé nnnn aaaa
Rotor Alternativa

Hudební skupina Rotor vznikla

v roce 1979. Zakládajícími ãleny

byli Ladislav Kubíãek, Jan Vrbík

a Ivan Sigmund. Pozdûji pfii‰la

do kapely posila v podobû zpû-

vaãky Aleny Miklíkové a jejího

manÏela Antonína Miklíka, kter˘

hrál na kytaru a zpíval.

Zaãínali jsme hrát zpûvn˘ rock

podle velk˘ch hudebních vzorÛ -

Pavla Li‰ky, jeho manÏelky

Bobiny a Statise Prusallise.

Zaãátky nebyly vÛbec lehké -

pfiehrávkové komise sloÏené 

z erudovan˘ch kulturnûpolitic-

k˘ch odborníkÛ nám dlouho ne-

mohly zapomenout ne-

znalost jména 1. tajemní-

ka mládeÏnické organi-

zace z b˘valé NDR a od-

bornice na estetiku nám

vyãetla dlouh˘ vlas. Po 

absolvování prvních po-

vinn˘ch pfiehrávek jsme

koneãnû mohli vefiejnû

vystupovat za honoráfi 

10 Kã za hodinu.

Kapela Rotor dnes hraje

ve sloÏení Josef Dufka,

Jaroslav Tfii‰ko a Ivan

Sigmund. Její ãlenové

jsou opravdu rádi, Ïe mÛ-

Ïou hrát pfiípadn˘m zá-

jemcÛm k rÛzn˘m spole-

ãensk˘m pfiíleÏitostem.

Ivan Sigmund

The Hero
Historie skupiny The Hero se za-

ãala psát v ãervnu 1995, kdy se

z kapel DEON a Powaha zformo-

vala první sestava ve sloÏení Petr

La‰tuvka (bicí, zpûv), Jarda

Bartko (kytary, zpûv) a Ludûk

Holan (baskytara). V tomto slo-

Ïení zaãala kapela tvofiit první

vlastní písnû - ve zku‰ebnû v ob-

jektu b˘valého ústfiedí Jednoty,

kde mûla pronajato neuvûfiitel-

n˘ch 80 m2. Velmi záhy ov‰em

muzikanti zjistili, Ïe vlastními

písnûmi bohuÏel na dost vysok˘

nájem nevydûlají. Trio se zaãalo

ohlíÏet po nadûjn˘ch mlad˘ch

muzikantech, ktefií by byli ochot-

ni a schopni nacviãit repertoár co-

ver verzí slavn˘ch hitÛ a tímto se

vrhnout na komerãní hraní.

Není jistû od vûci pfiipomenout,

Ïe se nûktefií ãlenové skupiny vû-

novali jiÏ od roku 1991, hned po

smrti zpûváka skupiny Queen

Freddieho Mercuryho, pofiádání

akcí zvan˘ch Queen Party, které

mûly rok co rok uctívat památku

této legendy rockové hudby 20.

století. Tuto tradici neporu‰ila ani

skupina The Hero a tfii roãníky

byly plnû v její reÏii.

Od srpna zaãínají ov‰em cviãit

z kapelou dva noví ãlenové Ivo

Batou‰ek (bicí) a Martin Wnenk

(kytara), ktefií pfiispûli velkou mû-

rou ke zkvalitnûní zvuku kapely.

Petr La‰tuvka se ujal postu front-

mana a zasedl za klávesové ná-

stroje. Následovaly tfii roky hraní

poãínaje vystoupením s nûmec-

k˘mi kapelami v zahradû Hedvy

a konãe víkendovou zábavní ruti-

nou v restauraci U Hrozna.

Období vyvrcholilo odchodem

M. Wnenka i I. Batou‰ka, kter˘

se vydal zkusit ‰tûstí k profesio-

nálÛm do ·v˘carska. Stihl ov‰em

s kapelou natoãit první demosní-

mek First Touch. Ihned po jejich

odchodu nastoupili na jejich po-

sty hráãi Libor Havelka (kytara)

a Standa âu‰ka (bicí), ale ani tato

spolupráce nemûla del‰ího trvání

a noví pfiíchozí skupinu po dvou

mûsících úspû‰ného vystupování

opustili, jednak z profesních dÛ-

vodÛ, v pfiípadû Libora Havelky

z dÛvodu potfieby zaloÏit si vlast-

ní kapelu s bratrem Michalem.

Na pomoc skupinû na‰tûstí pfii‰el

Pavel Prá‰il, pokraãovatel bube-

nické tradice po svém otci 

Z. Prá‰ilovi, kter˘ hrál dlouhá lé-

ta se skupinou Dynamic. P. Prá‰il

pÛsobil v metalov˘ch formacích

Disaster a Capoiera. Obmûnûná

sestava se s chutí vrhla na nov˘

repertoár. Skupina se stala pravi-

deln˘m úãastníkem skvûle obsa-

zeného hudebního festivalu

KnûÏpole Wole, úãinkuje v praÏ-

ském klubu Kain, navazuje spo-

lupráci se ãleny skupiny Support

Lesbiens ãi s úãinkujícími muzi-

kálÛ Excalibur a Galileo.

V polovinû roku 2003 nabízí ka-

Hudební skupinu Alterna-

tiva zaloÏil v lednu roku

1991 muzikant Josef Gre-

govsk˘. Bezprostfiedním

popudem k jejímu zaloÏe-

ní byl rozpad tehdy velmi

úspû‰né skupiny Gradace,

(dfiívûj‰í hráãi J. V. Gre-

govsk˘ a Milan Kropáã).

Po rozpadu dal‰í r˘mafiov-

sko-bfiidliãenské kapely

Rock’n’rollsaxofonband,

ve které hráli mladí stu-

denti (kapela existovala asi

jeden rok), se stal dal‰ím

ãlenem Alternativy Ale-

xandr Jaro‰evsk˘. V tomto

sloÏení hrála skupina aÏ do

roku 2000. O rok pozdûji

byla nabídnuta spolupráce dfií-

vûj‰í zpûvaãce Dagmar Zamco-

vé, která s muzikanty zpívala jiÏ

ve skupinû Gradace. Byl to dal‰í

pfiínos pro ‰ir‰í pojetí repertoáru

skupiny. V roce 2003 se Jaro-

‰evsk˘ odstûhoval a kapela hrála

opût ve tfiech. V souãasné dobû

navázala Alternativa na tradici

dobr˘ch r˘mafiovsk˘ch kapel,

potvrzuje to ostatnû její oblíbe-

nost mezi lidmi.

Letos zahajuje kapela patnáctou

sezónu s nezmûnûn˘m elánem

a chutí nadále bavit své publi-

kum tak, jak to fiíká její logo

„OD SRDCE K SRDCI“. 

Josef Gregovsk˘

Skupina The Hero (2003), vystoupila na Muzikantském plese

Skupina The Hero (1996 - 1998)

Hudební skupina Alternativa (2004),
kapelník j. Gregovsk˘

Skupina Rotor (2003), vedoucí I. Sig-
mund
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pela spolupráci dechové sekci ve

sloÏení Tonda a Petr Kohoutkovi

(trubky), Martina Mácová (altsa-

xofon) a Pavel Biras (pozoun).

S velk˘m úspûchem spolu úãin-

kují na tradiãním Muzikantském

plese a pfii dal‰ích vefiejn˘ch ak-

cích. V posledních mûsících ka-

pela opût pilnû zkou‰í nov˘ re-

pertoár, jak sv˘ch písní, tak i co-

ver verzí. Zaãala se zab˘vat bu-

dováním vlastního nahrávacího

studia v prostorách sálu ZU·, kde

by se v budoucnu realizovaly hu-

dební projekty místních kapel

a souborÛ. Studio jiÏ má své v˘-

sledky v podobû nov˘ch nahrá-

vek pûveck˘ch sdruÏení Variace

a Chrámového sboru Bfiidliãná

nebo rockové kapely William

Czech. The Hero pracuje na vy-

dání svého zbrusu nového CD,

které by mûlo vyjít bûhem roku

2005.  Petr La‰tuvka

Sibérija

Keltgrass band

Skupina, která vznikla v únoru

2000 a pod názvem Sibérija hraje

od roku 2001, se opírá pfiedev‰ím

o vynikající kytarovou hru i sóla

svého kapelníka Antonína Ioniho,

neobyãejnû skromného, ale stej-

nou mûrou téÏ nadaného hráãe,

kter˘ po léta vzdoruje vábení pro-

fesionálních kolegÛ do kapel

zvuãn˘ch jmen. Velmi vyrovnan˘

kvintet dále tvofií Jifií Slaviãínsk˘

(harmonika), Pavel Paseck˘ (ky-

tara), Martina Mácová (altsaxo-

fon, klarinet) a Roman Karel (bi-

cí). Repertoár pochází pfieváÏnû

z vlastní autorské dílny.

Specializují se na oblast alterna-

tivní hudby, ãerpající na rozdíl od

jin˘ch více ze západní a severoa-

merické kultury. Zamûfiují se pfie-

dev‰ím na koncertní hudbu.

Poslední dobou ãasto vystupují

na spoleãn˘ch akcích s profesio-

nální skupinou Vladimíra

Václavka, jenÏ patfií ke ‰piãce

ãeské i evropské alternativní scé-

ny. Absolvovali jiÏ fiadu úspû‰-

n˘ch koncertÛ po celé republice,

v Praze, Brnû, Plzni, Pfiibyslavi

a jinde, kde jsou známûj‰í neÏ do-

ma. V R˘mafiovû je obãas moÏno

sly‰et kapelu na vernisáÏích

v Galerii Octopus a kaÏdoroãnû

pofiádají spolu s dal‰ími soubory

hojnû nav‰tûvované koncerty

U Hrozna, jejichÏ v˘tûÏek vÏdy

patfií Dûtskému domovu v Jano-

vicích.  Jifií Karel

Skupinu zaloÏil Petr Schäfer v ro-

ce 2003 ve snaze uskuteãnit dá-

vnou pfiedstavu, kterou nestihl re-

alizovat s dfiívûj‰í legendární ka-

pelou Bluegrass Nova. Vychází

z vlastních citÛ k hudbû horalÛ,

zejména té, která je pod vlivem

dávné keltské kultury. A tak se

snoubí citlivá irská hudba s v˘-

razn˘mi prvky bluegrassu, kter˘

je mu tak blízk˘. Hudební smûr,

v jehoÏ instrumentaci se uplatÀu-

jí bouzouki, bodhrán, harmonika,

flétny, kytara, autoharfa, housle,

mandolína, banjo a basa, pfiiléha-

vû nazval keltgrass. Kapelu obsa-

dil mlad˘mi muzikanty, ktefií se

na svoje nástroje uãí hrát a vût‰i-

nou pocházejí z okolí R˘mafiova.

Pofiadatelé tradiãního festivalu

v Sosnové oznaãili pÛvod kapely,

dnes známé pod zkratkou KGB,

„od Re‰ovsk˘ch vodopádÛ“, coÏ

ãlenové kapely pfiijali za vlastní

uÏ s pfiihlédnutím ke keltské his-

torii tohoto území.

Skupina se sv˘m poãetn˘m fank-

lubem pfiíznivcÛ má své zázemí

ve Stránském. Zájemci o jejich

muziku se s nimi mohou setkat

i v ostatních jesenick˘ch hospÛd-

kách a horsk˘ch chatách.

Kapela v souãasnosti hraje ve

sloÏení: Martina Vitásková

(housle a zpûv), Tomá‰ Kura‰

(housle a zpûv), Jan Hnilo (akor-

deon, flétny, mandolína, zpûv),

Petr Martinát (kytara, autoharfa,

zpûv), Leo‰ ¤epka (bouzouki,

baskytara, zpûv), Petr Schäfer

(banjo, foukací harmonika, bod-

hrán). Petr Schäfer

The PantWilliam Czech
R˘mafiovská artrocková formace. ZaloÏena 4. záfií 2003. V lednu

2004 vydala kapela svou první desku s názvem Mark˘z de Sade.

Kapela hraje ve sloÏení: Libor Havelka (kytara), Jifií Jahn (klávesy),

Petr Skryja (baskytara), Pavel I‰tok (bicí), Michal Havelka (zpûv).

Hardrocková kapela z Bfiidliãné. ZaloÏena 28. 9. 1996. Dnes má

kapela za sebou pfies 300 Ïiv˘ch vystoupení a dvû vlastní desky

(A Long Way.; On the Road Again). Kapela vystupuje ve sloÏení:

Lubo‰ Tesafi (kytara), Pepa ·ustr (bicí), Roman Koãifiík - baskyta-

ra, zpûv).

Hechitera
Thrashardcoreová kapela z R˘mafiova, zaloÏená v fiíjnu 2001.

Momentálnû pÛsobí v sestavû: Jifií Sr‰eÀ (kytara, fiev), Lubo‰

Novotn˘ (kytara, fiev), Matûj ·ándor (zpûv), Martin Lo‰Èák (baskyta-

ra, fiev), Robert Hangody (bicí). Tfietího prosince kapela natáãela svÛj

první demosnímek.

Kanava
Pop-punková rocková skupina z R˘mafiova. Hraje ve sloÏení: Ondfiej

·imko (kytara, zpûv), Martin Dutkiewicz (baskytara), Jifií Musil (bicí).

Moskviã
Skapunková kapela, která vznikla v letech 1999 - 2000. Sestava:

Jouda (kytara, zpûv), MiloÀ (tenorsaxofon), strejda Mí‰a (bicí, zpûv),

Johan (baskytara, zvuky). Jan PfiikrylKapela William Czech (2003) na koncertu Iuvenales

Skupina Keltgrass band (2003), z vystoupení ve val‰ovské hospÛdce

Skupina Sibérija (leden 2004)
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V˘chova k hudbû
Na dráhu profesionálních kapelní-

kÛ a hráãÛ nejrÛznûj‰ích orchestrÛ

i amatérsk˘ch hudebníkÛ pfiipra-

vuje mladé talenty Základní umû-

lecká ‰kola v R˘mafiovû, dfiíve

Lidová ‰kola umûní. Nûmecká

hudební ‰kola v R˘mafiovû existo-

vala od roku 1890. Podle docho-

van˘ch pramenÛ byla dokonce

zfiízena témûfi na stejném místû ja-

ko dnes - v budovû na âapkovû 

ulici. Její existenci bohuÏel pfieru-

‰ily váleãné události let 1938 -

1945.

Umûlecká v˘chova tedy musela

b˘t po válce obnovována. K to-

mu do‰lo roku 1946, kdy bylo po

tûÏk˘ch váleãn˘ch ranách kfií‰e-

no koneckoncÛ celé ãeské ‰kol-

ství. Prvním fieditelem pováleãné

Lidové ‰koly umûní v R˘mafiovû

byl Dalibor Doubek, kter˘ pfii‰el

z Moravské filharmonie Olo-

mouc. Jeho nástupce se jmenoval

Jungwirth a pÛsobil dfiíve

v Hole‰ovû. Toho vystfiídala v le-

tech 1951 - 52 uãitelka ·lezinge-

rová. Od roku 1952 aÏ do roku

1974 byl ve vedení L·U

R˘mafiov Jan Vran˘, kter˘ dal

mimo jiné podnût k vytvofiení

prvního dechového orchestru

‰koly, pozdûji známé Pion˘rky

(podzim 1957). V roce 1974 vy-

stfiídal fieditele Vraného Josef

Jureãek, kter˘ vedl umû-

leckou ‰kolu do roku

1995. Po nûm se vedení

ujala Jarmila Laboun-

ková. Tu v roce 2000 vy-

stfiídal souãasn˘ fieditel

Jifií Taufer.

Z hlediska historie byla

pro Lidovou ‰kolu umûní

(a pozdûji pro Základní 

umûleckou ‰kolu) pod-

statná v˘razná profilace

a prezentace ‰koly na ve-

fiejnosti. Pfiedev‰ím v do-

bû, kdy ‰kolu vedl Jan

Vran˘ a Josef Jureãek, se

ve ‰kole nejvíce prosazo-

vala v˘uka dechov˘ch

nástrojÛ. Z takto vycho-

van˘ch hudebníkÛ pak

bylo moÏno sestavit mlá-

deÏnick˘ dechov˘ orchestr ‰piã-

kové úrovnû, jenÏ sv˘mi kvalita-

mi udivoval mnohé odborníky

i laiky po celé republice. Pozdûji

se dechov˘ orchestr rozpadl

a ‰kola se zaãala zamûfiovat i na

v˘chovu a vzdûlávání jiného ty-

pu hudebníkÛ (a nejen hudební-

kÛ). Ze ‰koly vze‰lo nûkolik vy-

nikajících muzikantÛ, ktefií se po-

zdûji skvûle uplatnili v hudební

praxi vysoké úrovnû. Za v‰echny

lze vyjmenovat prvního houslistu

FOK Antonína Perglera ãi dlou-

holetého ãlena Moravské filhar-

monie Olomouc Jaromíra KuÏelu.

I mezi uãiteli sam˘mi pÛsobilo

a pÛsobí mnoho v˘raz-

n˘ch osobností, jejichÏ

kvality pfiesahují hranice

uãeben a zasahují i na

koncertní pódia.

Porevoluãní v˘voj ‰koly

byl ponûkud kfiivolak˘,

jednak v souvislosti s ne-

pfiíznivû smûfiovan˘m v˘-

vojem celého ãeského

‰kolství a jednak s obec-

n˘mi personálními pod-

mínkami ‰koly. ·kola

v‰ak byla schopná na mû-

nící se podmínky nakonec

pruÏnû zareagovat a dává

o sobû opût vûdût v˘raz-

n˘m zpÛsobem - dûti se

zúãastÀují soutûÏí, nahrá-

vají a vydávají CD, nato-

ãily o své ‰kole

film, pracují na

spoleãn˘ch mezi-

oborov˘ch pro-

jektech, mají mo-

Ïnost prezento-

vat se v televizi

i v rozhlase.

Základní umûlec-

ká ‰kola v sou-

ãasnosti kromû 

oborÛ nehudeb-

ních (v˘tvarného,

literárnû-drama-

tického a tane-

ãního) zaji‰Èuje

v˘uku hry na de-

chové ÏesÈové

a dfievûné nástro-

je, strunné drnka-

cí a smyãcové

nástroje, kláveso-

vé nástroje vãetnû

elektronick˘ch,

hry na akordeon,

bicí a zpûv. ·kola

navíc pÛsobí i ja-

ko jedno z center

kulturního dûní

R˘mafiovska a za-

ãala organizovat

‰piãkové koncer-

ty pfiedních ães-

k˘ch umûlcÛ.

V R˘mafiovû dnes

napfiíklad pravi-

delnû úãinkují

klavíristé Jan Bar-

to‰ a Adam Sou-

kup, olomouck˘

Ensemble Dami-

en zde provádí

souãasné i histo-

rické opery. 

Z podkladÛ
ZU· R˘mafiov

redakce

V̆ born˘ hráã folku a bluesman Jifií MíÏa Koncert uãitelÛ ZU· R˘mafiov (2003)

Dvû z mnoha ÏákyÀ se svou uãitelkou 
Z. Hujovou (nedatováno)

Vynikající bubeník, uãitel a vedoucí skupiny
Jumping Drums Ivo Batou‰ek
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Muzikanti partnersk˘ch mûst Krompachy, Beloeil a spfiáteleného mûsta Felgueiras
HHHH uuuu dddd bbbb aaaa     ssss bbbb llll iiii ÏÏÏÏ uuuu jjjj eeee     nnnn áááá rrrr oooo dddd yyyy

Hudebníci slovenského folklórního souboru Krompa‰an z Krompach (R˘mafiov 7. - 11. ãervence 2004 pfii Tour du Jumelage)

Muzikanti belgického folklórního souboru Pas ìla Yau z mûsta Beloeil (R˘mafiov 7. - 11. ãervence 2004 pfii Tour du Jumelage)

Podpis partnerské smlouvy s francouzsk˘m mûstem  Crosne. Setkání souborÛ partnersk˘ch a spfiátelen˘ch mûst (R˘mafiov 17. - 20. ãer-
vna 1999) Fota na stránce: Ing. Miloslav Marek
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LEDEN
• 1. ledna o pÛl deváté ráno se

narodil manÏelÛm Piterkov˘m

první r˘mafiovsk˘ obãánek roku

2004, kter˘ dostal jméno Ale-

xander Tadeá‰; 

• v r˘mafiovském kinû byl otev-

fien Filmov˘ klub, kter˘ zahájil

svou ãinnost prestiÏní pfiehlíd-

kou Projekt 100;

• 17. ledna se ve velkém sále

SVâ konal druh˘ roãník

R˘mafiovského novoroãního ae-

robiku, kterého se zúãastnilo ví-

ce neÏ sto závodnic z celé sever-

ní Moravy;

• 26. ledna byli v bruntálském

hotelu Slezan vyhlá‰eni nejlep‰í

sportovci okresu, mezi nimiÏ ne-

chybûli ani reprezentanti R˘ma-

fiovska: druÏstvo kuÏelkáfiek 

TJ Jiskra, kuÏelkáfi Zdenûk

Doãkálek, bûÏkafi Jan Vykoukal,

jezdec na koni Josef Kincl a ku-

Ïelkáfi Jan Sochor;

• zastupitelstvo mûsta odvolalo

na svém prvním zasedání 29. le-

dna Pavla Koláfie z funkce mí-

stostarosty.

ÚNOR
• v úter˘ 3. února mûli r˘mafiov-

‰tí diváci pfiíleÏitost shlédnout

pfiedstavení Divadla Járy Cimr-

mana VraÏda v salonním coupé;

• o víkendu 14. a 15. února se

v Horním Mûstû a r˘mafiovské

zahradû Hedvy konaly závûreã-

né závody v motoskijöringu

Orion Cup 2004; mezi závodní-

ky bylo moÏno zahlédnout i zpû-

váka Janka Ledeckého;

• 13. února uspofiádalo Stfiedisko

volného ãasu Muzikantsk˘ ples,

bûhem nûjÏ se na dvou pódiích

vystfiídaly témûfi v‰echny místní

hudební skupiny, dechovkami

poãínaje a rock’n’rollov˘mi

bandy konãe;

• 25. února si milovníci alterna-

tivního rocku mohli zajít na kon-

cert legendární bigbeatové kape-

ly Petra Vá‰i Ty Syãáci;

• 26. února byla na Gymnáziu

R˘mafiov slavnostní vernisáÏí

zahájena svûtová premiéra v˘-

stavy fotografií Jindfiicha ·treita

z âeãny a Ingu‰ska.

B¤EZEN
• 1. bfiezna se v mûstském kinû

konala premiéra westernové ko-

medie Vítr ve vûtvích sasafrasu
René de Obaldii, kterou v reÏii

Hany Vystrãilové nastudoval 

ochotnick˘ spolek Mahen;

• 6. bfiezna se v R˘mafiovû dvou-

denní v˘stavou pod názvem Olej

B 5 pfiedstavila skupina studentÛ

Stfiední ‰koly umûleck˘ch fieme-

sel v Brnû v ãele s iniciátorem

v˘stavy Viktorem Valá‰kem;

• rada mûsta na zasedání 8. bfiez-

na schválila zámûr slouãit 

k 1. záfií r˘mafiovské gymnázium

a uãili‰tû; optimalizaãní plán, kte-

r˘ vyvolával od poãátku roku ost-

ré diskuse mezi zástupci mûsta

a obou ‰kol, byl po jednáních na

krajském úfiadu nakonec odloÏen;

• reprezentant âeské republiky

ve westernov˘ch sportech

Ladislav ·ín se vrátil z mistrov-

ství svûta, konaného 1. -  4. bfiez-

na v Las Vegas, jako vítûz kate-

gorie ovládání biãe;

• v pátek 26. bfiezna vystoupily

na pódiu r˘mafiovského kina ne-

jmen‰í dûti nûkdej‰ího okresu

Bruntál pfii pfiehlídce Matefiinka

2004; 

• o víkendu 26. - 28. bfiezna probí-

hal v SVâ mezinárodní turnaj v po-

ãítaãov˘ch hrách BWspring2k4.

DUBEN
• 1. dubna zvolili zastupitelé

v tajném hlasování Jaroslava

Kalu nov˘m místostarostou;

• v dubnu oslavil r˘mafiovsk˘

klub radioamatérÛ 40. v˘roãí

svého zaloÏení;

• ve stfiedu 21. dubna vstoupili

zamûstnanci státní správy do ho-

dinové stávky na protest proti

sníÏení 13. platÛ; ke stávce se

pfiidali i uãitelé obou r˘mafiov-

sk˘ch základních ‰kol a pro-

stfiednictvím petice ãlenové ha-

siãského záchranného sboru;

• v sobotu 24. dubna se skauti

a turisté poprvé vydali slavnostnû

otevfienou Vychodilovou stezkou;

• 27. dubna uspofiádali pedago-

gové a Ïáci Základní umûlecké

‰koly R˘mafiov pfiehlídku gotic-

ké kultury;

• 28. dubna se konal literární ve-

ãer, jehoÏ hosty byli redaktofii

brnûnského nakladatelství Host

Martin Stöhr a Tomá‰ Reichel

a kultovní básník Jifií H. Kr-

chovsk˘.

KVùTEN
• 1. kvûtna vstoupila âeská re-

publika do Evropské unie; osla-

vy vstupu se v R˘mafiovû konaly

s pfiedstihem uÏ ve ãtvrtek 

29. dubna;

• studentka gymnázia Marta

Merková pfievzala 14. kvûtna

v Praze diplom za první místo

v celostátní soutûÏi List z na‰í
rodinné kroniky, která byla vy-

hlá‰ena k 10. v˘roãí Meziná-

rodního roku rodiny;

• niãiv˘ poÏár, kter˘ vypukl

v nedûli 23. kvûtna v ubytovnû

na tfiídû HrdinÛ, zmafiil jeden lid-

sk˘ Ïivot a zpÛsobil ‰kody za 

7 milionÛ korun;

• 29. kvûtna se ve Stfiedisku vol-

ného ãasu konal uÏ popáté roc-

kov˘ festival Iuvenales;

• 31. kvûtna zavítala do R˘ma-

fiova na pfiátelskou náv‰tûvu sta-

rostka nûmeckého Eckartsbornu

a ãinovnice evangelické církve

Renate Klingelhöfer, aby dojed-

nala vzájemnou spolupráci

s pfiedstaviteli âeskoslovenské

církve evangelické a Diakonie.

âERVEN
• 6. ãervna hostila Ondfiejovská

dolina více neÏ sto jezdcÛ

v Pfieboru Moravy v motokrosu;

• v ãervnu nav‰tívili R˘mafiov

kraj‰tí úfiedníci; na pÛdû RD

R˘mafiov jednal 9. ãervna s pod-

nikateli hejtman Moravskoslez-

ského kraje EvÏen To‰enovsk˘,

14. ãervna zavítala jeho námûst-

kynû Jaroslava Wenigerová na

r˘mafiovské uãili‰tû;

• ve dnech 11. - 12. ãervna jsme

mûli moÏnost poprvé v historii

zvolit své poslance do Evrop-

ského parlamentu;

• od pátku 11. ãervna do soboty

12. ãervna se na hfii‰ti TJ Jiskra

konal pát˘ roãník fotbalového

turnaje LORD CUP R˘mafiov

2004;

• 19. ãervna se v kapli V Lipkách

se‰li pfiíznivci váÏné hudby na

pfiedstavení olomouckého sou-

boru Ensemble Damien, kter˘

pfiedvedl operu Tomá‰e Hanzlíka

Yta innocens;

• gymnazistka Marta Merková

byla 23. ãervna v Ostravû ocenû-

na jako jedna z nejlep‰ích stu-

dentÛ Moravskoslezského kraje.
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âERVENEC
• od 3. ãervence byla v Galerii

Octopus pfii mûstském muzeu 

otevfiena bohatá v˘stava dûl nû-

kolika autorÛ, na níÏ byly k vi-

dûní mimo jiné repliky historic-

ké zbroje;

• ve dnech 7. - 11. ãervence hos-

til R˘mafiov více neÏ dvû stovky

obãanÛ z partnersk˘ch a spfiáte-

len˘ch mûst v rámci Tour du

Jumelage, bûhem níÏ starostové

mûst R˘mafiova a Krompach

slavnostnû podepsali reciproãní

partnerskou smlouvu;

• od 11. do 24. ãervence pob˘va-

li v r˘mafiovském stfiedisku Dia-

konie âCE zahraniãní dobrovol-

níci, aby pomohli se stavbou

Domova odpoãinku ve stáfií

v Dolní Moravici;

• v sobotu 24. ãervence se v za-

hradû Hedvy se‰ly t˘my dobro-

voln˘ch hasiãÛ na tradiãním

Memoriálu Jana Suka.

SRPEN
• 8. srpna se do R˘mafiova sjely

tfii stovky ãlenÛ Svazu NûmcÛ na

kaÏdoroãní Den lidové kultury

nûmecké men‰iny;

• Diakonie âeskoslovenské círk-

ve evangelické otevfiela v budo-

vû na tfiídû HrdinÛ nové centrum

respitní péãe;

• o víkendu pfiivítal skautsk˘ are-

ál Na Stráni více neÏ sedmdesát

soutûÏících na II. mistrovství

Evropy ve westernov˘ch doved-

nostech;

• Michala Kopeãná z R˘mafiova

se stala 21. srpna vítûzkou 

10. roãníku Sovineckého okruhu

historick˘ch vozidel;

• s platností od 24. srpna jmeno-

vala rada mûsta novou vedoucí

odboru dopravy a silniãního hos-

podáfiství MûÚ Renatu Vysly-

‰elovou;

ZÁ¤Í
• do funkce vedoucí odboru

‰kolství a kultury MûÚ byla 

k 1. záfií jmenována b˘valá fiedi-

telka r˘mafiovského muzea

Leona Pleská; novou fieditelkou

muzea se stala Irma Krejãí;

• do funkce fieditelky SOU a OU

R˘mafiov byla Krajsk˘m úfiadem

MSK v Ostravû jmenována SoÀa

Kováfiíková;

• v sobotu 4. záfií se v zahradû

Hedvy utkali dfievorubci v soutû-

Ïi v rámci Dfievafisk˘ch, lesnic-

k˘ch a mysliveck˘ch dnÛ;

• 11. záfií vyrazilo více neÏ sto

padesát turistÛ a cyklistÛ na

R˘mafiovskou padesátku, kterou

byla zároveÀ zahájen leto‰ní

R˘mafiovsk˘ desetiboj;

• 15. záfií uspofiádala knihovna

besedu se spisovatelem Micha-

lem Vieweghem;

• 29. záfií se publiku znovu pfied-

stavil Ensemble Damien Tomá‰e

Hanzlíka, tentokrát s operou

Endymio;

• od 25. záfií do 24. fiíjna se usku-

teãnila v prostorách Galerie

Octopus pfii Mûstském muzeu

v R˘mafiovû úspû‰ná, pÛsobivá

v˘stava Krása nerostÛ a Skvosty

jesenick˘ch hor.

¤ÍJEN
• v pondûlí 4. fiíjna se v r˘mafiov-

ské knihovnû konalo Velké fiíjno-

vé spoleãné ãtení v rámci kaÏdo-

roãního T˘dne knihoven;

• 5. fiíjna pfiedstavil Jindfiich

·treit v minigalerii na Gymnáziu

R˘mafiov novou v˘stavu s ná-

zvem Dokoufieno!?;

• v úter˘ 12. fiíjna se R˘mafiov

rozlouãil se sv˘m ãestn˘m obãa-

nem, zakladatelem pováleãného

‰kolství, fotografem a v‰estran-

n˘m badatelem, osmadevadesá-

tilet˘m Jaroslavem Nûmcem;

• 16. fiíjna uspofiádal R˘mafiov-

sk˘ horizont a Studentsk˘ klub

SVâ literární veãer, bûhem nûjÏ

byly vyhlá‰eny v˘sledky nultého

roãníku Literární a v˘tvarné sou-

tûÏe Marie Kodovské;

• v rámci pracovní náv‰tûvy za-

vítal do R˘mafiova v pondûlí 

25. fiíjna pfiedseda Poslanecké

snûmovny Parlamentu âeské re-

publiky Lubomír Zaorálek.

LISTOPAD
• 1. listopadu byla Krajsk˘m úfia-

dem Moravskoslezského kraje

jmenována do funkce nová fiedi-

telka Gymnázia R˘mafiov Zdena

Kovafiíková;

• za úãasti studentÛ z partnerské

‰koly Zespo∏ Szko∏ v Ozimku se

11. listopadu uskuteãnila na

Stfiední soukromé odborné ‰kole

Prima, s. r. o., R˘mafiov soutûÏ

ve znalostech o Evropské unii;

• první dva listopadové víkendy

se odvíjely v duchu voleb do se-

nátu a krajsk˘ch zastupitelstev,

ve kter˘ch kandidovalo i nûkolik

r˘mafiovsk˘ch osobností;

• v pátek 12. listopadu uspofiáda-

la komise pro spoleãenské záleÏi-

tosti ve spolupráci s mûstem

R˘mafiov a Stfiediskem volného

ãasu tradiãní setkání se seniory 

oslavujícími v daném kalendáfiním

roce Ïivotní jubilea 70 a 75 let;

• na konci listopadu jednali zá-

stupci vedení spoleãnosti Nemo-

cnice, s. r. o., R˘mafiov spoleãnû

se zástupci mûsta o moÏnosti

vstupu tfiinecké spoleãnosti Euro-

mednet, a. s., do spoleãnosti Ne-

mocnice, s. r. o., R˘mafiov.

PROSINEC
• 3. prosince zahájila Galerie

Octopus pfii Mûstském muzeu

v R˘mafiovû zajímavou v˘stavu

pravoslavn˘ch ikon Sylvy No-

votné, soubûÏnû s autorkou vy-

stavoval jiÏ od 12. listopadu také

mlad˘ r˘mafiovsk˘ v˘tvarník

Miroslav Dolák své plastiky

a dvourozmûrné skici;

• pfiedveãer sv. Mikulá‰e patfiil

tradiãní mikulá‰ské nadílce, nû-

kolik Mikulá‰Û zavítalo mezi r˘-

mafiovské dûti, spolu s nimi v‰ak

zarachotili sv˘mi fietûzy i ãerti;

• 6. prosince se ve Stfiedisku vol-

ného ãasu uskuteãnil mikulá‰sk˘

turnaj ve stolním tenise;

• 15. a 16. prosince zavítala do

R˘mafiova kapela Fleret se zpû-

vaãkou lidov˘ch písní Jarmilou

·ulákovou. ZN, JiKo
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Elektro
Josef Bernátek

Hornoměstská 11, 
795 01 Rýmařov
tel.: 554 212 117

Nádražní 26, Bruntál 
(naproti nemocnice)

tel.: 554 719 088
mobil: 602 744 226

V‰em zákazníkÛm 
pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 

do nového roku 2005 
hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti 

pfiejí zamûstnanci firmy

FOTOATELIÉR

Rýmařov, náměstí Míru 9, Vám zhotoví Vaše fotografie
na vysoce kvalitní materiál KODAK ROYAL za 1 hodinu

Prodej digitálních
fotoaparátů

a příslušenství

Dig i tá ln í  zpracování  fo t og rafi í  na  novém DIGI  labu  FUJ I

DREXLER
Pfiejeme Vám 

‰Èastn˘ 

nov˘ rok 

2005

PS:VáÏení obchodní pfiátelé, firmy SILVA SERVIS a.s. a KATR a.s. 
budou pod nov˘m logem a názvem KATR a.s. se sídlem Potoãná 334/5, 

793 43 Stará Ves od Nového roku kráãet spoleãnû.

Vedení spoleãnosti SILVA SERVIS a.s., Vedení spoleãnosti KATR a.s.

Vám pfiejí mnoho úspûchÛ, zdraví a ‰tûstí 
a tû‰í se na dal‰í spolupráci v roce 2005

KLEMPÍ¤STVÍ s.r.o.
Zahradní 1087/4,
795 01 Rýmařov 

tel./fax: 554 211 865

Josef Pipa pfiJosef Pipa pfieje sv˘m zákazníkÛm a také sv˘m zamûstnancÛmeje sv˘m zákazníkÛm a také sv˘m zamûstnancÛm

Pavlovi, Frantovi, JarPavlovi, Frantovi, Jardovi, ZdeÀkovi, Honzovi, Petrdovi, ZdeÀkovi, Honzovi, Petroviovi

a jejich ra jejich rodinám ‰tûstí a lásku o svátcích vánoãních. odinám ‰tûstí a lásku o svátcích vánoãních. 

Do nového rDo nového roku 2005 pfioku 2005 pfieje v‰em mnoho zdraví, eje v‰em mnoho zdraví, 

osobních a pracovních úspûchÛ.osobních a pracovních úspûchÛ.
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PC servis R˘mafiov
Michal Ihnát & Jan El‰ík

nám. Míru 16, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 212 36, e-mail: pcservis.rymarov@iol.cz

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro

tel.: 554 230 485

VV‰‰eemm ssvv˘̆mm zzáákkaazznnííkkÛÛmm
ppfifieejjeemmee rraaddoossttnnéé pprrooÏÏiittíí
VVáánnoocc aa ddoo rrookkuu 22000055
mmnnoohhoo eenneerrggiiee,,
zzddrraavvíí aa úússppûûcchhÛÛ..

Penzion a bar Mary
Palackého 27

795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 211 279
www.mary.penzion.cz

Všem našim hostům děkujeme 

za projevenou přízeň 

a do nového roku 2005 

se s přáním pevného zdraví, 

štěstí a úspěchů, těšíme 

na shledanou.

Společnost Rodinné domky Rýmařov

si dovoluje poděkovat touto cestou

všem zaměstnancům za vykonanou práci

v roce 2004 a přeje jim

i jejich rodinám do nového roku

hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

ulice 8. května, 795 01 Rýmařov
tel.: 554 252 111
fax: 554 252 333

www.rdrymarov.cz
e-mail: lord@rdrymarov.cz

RODINNÉ DOMKY RÝMAŘOV spol. s r.o.

R¯MA¤OVSKÁ REALITNÍ

A ZNALECKÁ KANCELÁ¤

Emilie MATULOVÁ
odpovědný zástupce a certifikovaný soudní znalec

Julia Sedláka 14; 795 01 Rýmařov
tel./fax: 554 212 309, mobil: 776 006 307
e-mail: matulova@rymarov.com
http://www.reality.rymarov.com

Děkujeme za projevenou

důvěru a všem občanům

Rýmařovska přejeme

klidné Vánoce a šťastný

nový rok 2005.

RM servis, Husova 15, 795 01 R˘mafiov,
Tel.: 554 212 682; Fax: 554 230 110
Mobil: 602 582 699, 603 802 538
E-mail: Rmservis@rymarov.cz

Dûkujeme v‰em sv˘m zákazníkÛm a pfiejeme klidné
a spokojené Vánoce a hodnû zdraví a úspûchÛ v roce 2005.

Rýmařovská pekárna s.r.o.
Národní 443/26, 795 01 Rýmařov

Tel.: 554 211 459, Fax: 554 230 122
e-mail: rymarovska.pekarna@tiscali.cz

Vedení firmy a zamûstnanci

dûkují vûrn˘m zákazníkÛm a odbûratelÛm

za projevenou dÛvûru a pfiejí v‰em

pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ v‰e nejlep‰í,

hodnû zdraví, pracovních i osobních úspûchÛ

a zachování pfiíznû

v novém roce 2005

Sklenáfiství Novák
ZdeÀka Zbofiilová

Horní 1, R˘mafiov, tel.: 554 212 579

• zasklívání - polykarbonáty - rámování
• brou‰ení, fiezání, vrtání

• lepení skel

Pfiejeme v‰em lidem dobré vÛle
pûkné vánoce 

a v novém roce 2005 
mnoho zdraví a osobní spokojenosti.
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VáÏení ãtenáfii R˘mafiovského horizontu,

obrátili jste závûreãnou stranu historického vydání. Proti pfied-
cházejícím vánoãnû-novoroãním speciálÛm neh˘fiil ten leto‰ní
tolik barvami. Vesmûs byly k dispozici ãernobílé snímky, neboÈ
na barevn˘ film se zaãalo fotografovat aÏ v pozdûj‰ích letech.
Mnoh˘m z vás, pfiedev‰ím tûm dfiíve narozen˘m, jsme snad
v na‰í malé mozaice pfiinesli alespoÀ kousek nostalgick˘ch
vzpomínek na umûní dfiívûj‰ích, ale i souãasn˘ch muzikantÛ, ka-
pelníkÛ ãi zpûvákÛ. A pokud jste v ní pfiece jen na‰li nûjakou ne-
pfiesnost nebo chybûjící údaj, prosím, buìte shovívaví. SnaÏili
jsme se na základû dostupn˘ch materiálÛ umoÏnit vám, ãtená-
fiÛm, nahlédnout do toho, jak vznikal muzikantsk˘ kum‰t v dfií-
vûj‰ích dobách a v jakém rozsahu se provozuje v souãasnosti.
Rádi pfiivítáme jakoukoli informaci, která doplní nûkteré z pfií‰-
tích vydání nebo ãlánkÛ o jednotliv˘ch hudebnících ãi kapelách.
Je pochopitelné, Ïe ucelen˘ a podrobn˘ obraz R˘mafiov(ska)
muzikálního by si vyÏádal mnohem více ãasu na pfiípravu a da-
leko vût‰í prostor, neÏ sk˘tá pár novinov˘ch stránek.
... ale i za nû patfií veliké díky v‰em, kdo se na jejich pfiípravû
podíleli, v‰em dosud Ïijícím kapelníkÛm a muzikantÛm, ze-
jména Jifiímu Karlovi a Jifiímu Vystrãilovi, Antonínu Zaìu
Zavadilovi dále Franti‰ku Liberovi z Olomouce a Franti‰ku
Karáskovi, Josefu Mathonovi, Milanu Kropáãovi, ZdeÀku
Kalábovi, Gustavu Schenkovi z Bruntálu, Slávku Veselému,
Jaroslavu Klime‰ovi, Josefu KuÏelovi, Josefu Taliánovi, Josefu
Gregovskému, Antonínu Kohoutkovi, Ivanu Sigmundovi, Petru
La‰tuvkovi, Petru Schäferovi, Janu Pfiikrylovi, Jifiímu Tauferovi,
Josefu Jureãkovi, BlaÏenû Mareãkové, Janu Kuãerovi a Petru
Wolffovi. V‰ichni tito skvûlí muzikanti a lidé s velk˘m hudeb-
ním cítûním spoleãnû se soukrom˘m sbûratelem Jaroslavem
Hrubanem a Mûstsk˘m muzeem v R˘mafiovû poskytli redakci
také fotografie ze sv˘ch sbírek. Dûkujeme vám, pfiátelé.
A jelikoÏ v tuto chvíli zároveÀ proãítáte doslov posledního vydání
R˘mafiovského horizontu roku 2004, vyslovme je‰tû dík na‰í re-
dakce za pomoc pfii vytváfiení bûÏn˘ch ãísel rovnûÏ redakãní radû:
Vlastimilu Baranovi, Miloslavu Markovi, Leonû Pleské a Kvûtoslavû
Sicové, stejnû jako na‰emu vydavateli - Stfiedisku volného ãasu
a jeho fieditelce Marcele Pavlové. Na‰e velké díky patfií i v‰em ex-
terním spolupracovníkÛm, dopisovatelÛm z R˘mafiovska, ale
i z celého okresu Bruntál, ktefií byli pro redakci velkou oporou, pfii-
ná‰eli aktuální a ãtivé informace z nejrÛznûj‰ích oblastí, aÈ se jiÏ
jednalo o spoleãenské dûní nebo tfieba o sport.
Redakce se tû‰í na shledání s vámi, ãtenáfii, v novém roce
2005. Zachovejte nám svou pfiízeÀ.

Jifií Koneãn˘, odpovûdn˘ redaktor

Mûsto R˘mafiov, Stfiedisko volného ãasu, redakãní rada

a redakce R˘mafiovského horizontu

pfiejí v‰em ãtenáfiÛm

klidné a radostné Vánoce plné pohody,

úspû‰n˘ vstup do nového roku 2005

zdraví, ‰tûstí a porozumûní,

mnoho pracovních, ale i osobních úspûchÛ.
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