
RUTH COZZIO-STUDERUS, dirigentka / Švýcarsko
Ruth Cozzio-Studerus je dlouholetou členkou švýcarské kapely Buremusig Engelburg 
od jejího založení v roce 1978. V orchestru hraje na B klarinet. Před 25 lety převza-
la hudební vedení jako jedna z mála dirigentek ve Švýcarsku. Vyučuje hru na klarinet 
v hudebních školách Gaiserwald a Abtwil v kantonu Sankt Gallen. Její kapela se zú-
častnila úspěšně mnoha celošvýcarských soutěžních dechovkových setkání. S kapelou 
natočila CD „Böhmicher Traum” (Český sen), které má u posluchačů velmi dobrý ohlas. 

PETR STŘÍŠKA (66), dirigent
Narodil se 18.5.1948 v Libici nad Cidlinou. První hudební vzdělání získal u svých rodičů. 
Otec Jaroslav hrál na housle, klarinet a saxofon, matka Libuše na housle. Petr studoval 
na Vojenské konzervatoři hru na klarinet a violoncello. Později si vzdělání doplnil na 
pražské konzervatoři – obor dirigování. Jako dirigent působil 2 roky u Vojenské hudby 
v Prešově a od 1975 do roku 1992 u Posádkové hudby v Praze. Jako dirigent spolupraco-
val s Velkým dechovým orchestrem LABÍN ve Staré Boleslavi, Městskou hudbou Fran-
tiška Kmocha a Kmochovou hudbou Kolín. Od roku 2009 působí jako dirigent u „Har-
monie 1872 Kolín“. Již od roku 1976 je členem mezinárodních porot soutěží dechových 
orchestrů. Napsal řadu skladeb a rovněž má na svém kontě řadu aranží, instrumentací 
a transkripcí především pro velké dechové orchestry.

JAROSLAV ZEMAN (77) dirigent
Narodil se 6.dubna 1936 v Horních Chvaletinách u Kolína. Začínal u vojenských 
hudeb jako hráč na baryton a pozoun. Po studiu na Pražské konzervatoři se 
stal kapelníkem vojenské hudby v Písku a později Posádkové a Ústřední hudby 
ČSLA v Praze. Od roku 1989 do odchodu do důchodu byl ředitelem Vojenské 
konzervatoře v Roudnici nad Labem. Napsal a upravil více než 300 skladeb. Již 
delší čas spolupracuje s Kubešovo hudebním vydavatelstvím a orchestrem Ve-
selka pro který aranžuje řadu skladeb pro různé sólové nástroje (např. Vzpo-
mínka na cirkus Renz, Let čmeláka) a píše skladby, jako např. Cínový vojáček.
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BABOUCI, kapelník Petr Shýbal
Babouci oslaví letos již 146 let. Kapela vznikla v roce 1868 a jejím prvním kapelní-
kem byl Josef Prener, rodák z Němčic. Bratři Baboučkové kapelu v roce 1875 pře-
jmenovali na BABOUKY. I dnes hrají BABOUCI v tradičním obsazení jedenácti 
muzikantů, z toho jich sedm i zpívá. V repertoáru kapely jsou hlavně lidové písničky 
se sóly klarinetů, křídlovek a baskřídlovek. V roce 1968, při 100. výročí BABOUKŮ, 
se stal kapelníkem pan Václav Rožboud z Němčic. Po jeho smrti v roce 1998 převzal 
vedení orchestru dlouholetý barytonista kapely František Petrách z Čakova. Na jaře 
roku 2002 pro velké pracovní zatížení předal taktovku Es klarinetistovi Petru Shýba-
lovi z Lišova. Zelené vesty Babouků s nášivkou pavouka a jejich hru znají ctitelé dob-
ré dechovky v celé naší republice a kapela má řadu příznivců i v zahraničí. Babouci 
natočili pro Kubešovo hudební vydavatelství již dvanáct MC/CD, dvě DVD a získali 
jednu platinovou a jednu zlatou desku. Nejnovější CD nese název „Vracím se domů“. 

BLASKAPELLE FREUNDE ECHO OVERLOON
kapelník Joost Broekman / Holandsko
Blaskapelle Freunde Echo je mladá, amatérská kapela, která si oblíbila českou de-
chovku. Kapelník hraje součastně na 1.křídlovku a trumpetu. Ve svém repertoáru 
má orchestr mimo polek, valčíků a sousedských i řadu sólových skladeb. Z projevu 
kapely je znát, že muzikanti hrají nejen s chutí ale i „se srdcem“. Zpěváci kapely 
si rádi zazpívají řadu skladeb dokonce i česky. Kapela vystupuje mimo Holandska 
i v Německu, Belgii a České republice. 

BORŠIČANKA, kapelník Antonín Koníček
Boršičanka je jedna z nejlepších a nejpopulárnějších moravských kapel u nás. Ab-
solvovala stovky různých vystoupení, nejen po naší vlasti, ale i v zahraničí. Vystupuje 
v pořadech ČT a je velmi často slyšet i na vlnách českého rozhlasu. Od roku 1993 nato-
čila několik samostatných MC a CD a na mnoha dalších spoluúčinkuje. Od 1. 10. 2000 
nastala ve vedení kapely změna a za dlouholetého kapelníka Bohuslava Vávru převzal 
funkci kapelníka a uměleckého vedoucího souboru Antonín Koníček. Ten je znám příz-
nivcům dechovky především jako trumpetista, hudební skladatel a majitel hudebního 
vydavatelství AKon, které vydává MC a CD. Boršičanka pod vedením Antonína Ko-
níčka je vynikající kapela 13 muzikantů a 4 zpěváků, převážně absolventů konzerva-
toře a akademie. Nadchne každého milovníka dechovky vysokou uměleckou úrovní 
a velmi rozsáhlým, rozmanitým, ale i náročným repertoárem. Boršičanka je 1. vice-
mistrem Evropy profesionálních dechovek pro rok 2002 z rakouského Schladmingu.



BOŽEJÁCI, kapelník Pavel Skalník
Božejáci jsou jihočeskou hasičskou dechovkou, která byla založena již v roce 
1904. Název kapely je odvozen z vesnice Božejov, která leží mezi Pelhřimo-
vem a Kamenicí nad Lipou. V průběhu let Božejáky vedlo již mnoho kapelníků 
a v obsazení kapely se vystřídala řada výborných muzikantů. Pod vedením ka-
pelníka Jana Březiny se Božejáci stali jednou z nejlepších českých dechovek. 
O jejich popularitě svědčí mimo jiné 1. místo v soutěži „Polka-fest“, 2. místo v an-
ketě Českého rozhlasu „Dechovka století“, 1. místo na festivalu dechových hudeb 
v Mikulově „O zlatý hrozen jižní Moravy“, absolutní vítězství na festivalu „Vej-
vodova Zbraslav 2002“ a četná vystoupení v České televizi a v Českém rozhlase.
V sobotu 24. 11. 2007 předal Jan Březina funkci kapelníka dosavadnímu trumpe-
tistovi Pavlovi Skalníkovi. Zpěváci kapely jsou Jana Houšková, Dáša Šašková, Jana 
Vondrů, Lubomír Jech a Lukáš Lejtnar.

BŘEZOVSKÁ DESÍTKA, kapelník Jiří Homolka
Kapelu založili manželé Homolkovi v lednu 2001. Březovská desítka je slyšet ve 
vysílání ČR Plzeň, České Budějovice a ČR2 Praha, kde v dechovkové hitparádě 
získala 2. místo polkou Ztracená cestička a 1. místo Tichým tangem. Muzikanti 
Březovské desítky včetně pěvecké dvojice působili dlouhá léta v dechové hudbě 
Březovanka ze Sokolova. Zpěvačka Olga Homolková je autorkou celé řady výbor-
ných skladeb z nichž nejznámější je píseň Mámě.

BUREMUSIG ENGELBURG
kapelník paní Ruth Cozzio-Studerus / Švýcarsko
Kapelu založilo v roce 1978 několik hudebníků z Hudebního spolku Engelburg. 
Od jejího založení se ujala vedení hráčka na B klarinet, paní Ruth Cozzio-Stude-
rus. Kapela si oblíbila českou dechovku se kterou se seznamovala prostřednictvým 
nahrávek orchestru Ernsta Mosche, velkého propagátora české dechovky. Dnes má 
česká dechovka v repertoáru Buremusig nezastupitelné místo. Jako důkaz oblíbe-
nosti české dechovky kapela v roce 2005 nahrála CD a pojmenovala ho Český sen 
(Böhmischer Traum). Mimo vystupování ve Švýcarsku a zúčastnění se na různých 
celošvýcarských soutěžních dechovkových setkání kapela vystupovala v Kanadě 
(2000) a v Holandsku.

ČERNOVICKÁ DECHOVKA
kapelník Josef Záhora, umělecký vedoucí Miroslav Valek
Vznik Černovické dechovky se datuje rokem 1933. Prvním kapelníkem byl Ferdi-
nand Krejčí, následovali Antonín Lippert, František Sviták, Jiří Kukačka a od roku 
2005 řídí dechovku kapelník Josef Záhora spolu s uměleckým vedoucím Mirosla-
vem Valkem. Černovická dechovka obvykle hraje v počtu 15 – 16 členů, z toho je 
12 muzikantů a 4 zpěváci. Účinkujeme na koncertech, festivalech, plesech, soutě-
žích a dalších společenských akcích. Již od roku 1992 udržujeme družební vztahy 
se švýcarskou Hudební společností v Biglenu, vzájemně se navštěvujeme a vymě-
ňujeme si zkušenosti. Repertoár Černovické dechovky tvoří jak známé skladby 
starých klasiků české muziky, tak i skladby současných autorů dechové hudby. 
Natočili jsme CD a DVD, které jsme spolu s některými autory pokřtili v loňském 
roce na koncertě k 80. výročí založení naší kapely.

DIE KLEINTURWALLER MUSIKANTEN
kapelník Tamás Pete / Maďarsko
Kapela byla založena roku 2007 devíti mladými muzikanty s věkovým průměrem 
20let, většinou amatéry, z Biatorbágy a Sóskútu nedaleko Budapešti. Jsou potomci 
Maďarů, maďarských Němců a Slováků a proto hrají, a to jako první kapela v Maďar-
sku, v originálním obsazení oblíbenou českou, moravskou, slovenskou a německou 
hudbu. Spolupracují s maďarsko-německými tanečními skupinami a cestují s nimi 
jak po Maďarsku tak zajíždějí i do zahraničí, např. do Německa, Rakouska a Belgie. 

 ENSEMBLE MUSICAL D ŔHINWAGGES
kapelník Philippe Hechler / Francie
Kapela pochází z kraje Elsass ve východní Francii. Od jejího založení v roce 1976 
je předsedou spolku Frédy Weber a hudebního vedení se ujal profesor vysoké hu-
dební školy ve Štrasburku Philippe Hechler, který sám je „STAR“ trumpetista“. 
Philippe Hechler studoval u světově proslulého trumpetisty Maurice Andreho. Ka-
pela se skládá z 20 hudebníků z oblasti kolem Rýna kolem francouzko-němec-
kých hranic. Jméno RHINWAGGES – se dá přeložit jako „Rošťáci z okolí Rýna 
(„Rhin“/Rýn a „Wagges“/rošťáci). Jak je z názvu patrno jsou kapelou která přináší 
na posluchače veselou náladu.



KŘÍDLOVANKA, kapelník Michal Chmelař
Dechovou hudbu Křídlovanku založil v roce 2001 trumpetista Michal Chmelař. 
Svůj první úspěch kapela slavila již v roce 2003 na mezinárodní soutěži Vejvodo-
va Zbraslav, kde hned napoprvé získala absolutní vítězství. Vejvodovu Zbraslav 
Křídlovanka vyhrála i v následujících dvou letech (2004,2005) i s dalšími oce-
něními (nejlepší dramaturgie, nejlepší sólový a pěvecký výkon a nejlepší prove-
dení povinné skladby). V červnu 2006 se kapela zúčastnila mezinárodní soutěže 
dechových hudeb Zlatá křídlovka v Hodoníně, kde získala 3. místo a v létě té-
hož roku se v divácké soutěži Českého rozhlasu Praha ve zlatém finále umístila 
na 2.místě. Největšího úspěchu Křídlovanka dosáhla v roce 2008, kdy zvítězila 
na Mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechovky v Holandsku. 
Křídlovanka natočila zatím dvě CD: v roce 2005 s názvem „Veselá“ a v roce 2007 
„Z marcipánu srdéčko“. Dnes jsou členové Křídlovanky všichni studenty pražské 
a pardubické konzervatoře nebo Akademie múzických umění v Praze. V repertoáru 
Křídlovanky nalezneme nejen klasické dechovkové skladby ale i skladby sólové 
a koncertní.

LIBKOVANKA, kapelník ZdeněkBeneš, umělecký vedoucí Michal Mareš
Jihočeská dechová hudba LIBKOVANKA byla založena na počátku roku 2008 
ve vesnici Libkova Voda u Pelhřimova. Je to parta většinou mladých muzikantů 
z celého Jihočeského kraje, kteří mají chuť hrát písničky z oblasti jižních Čech 
a Pošumaví. Od počátku Libkovanky je kapelníkem Zdeněk Beneš a umělec-
kým vedoucím kapely Michal Mareš. Hrají v obsazení 12 muzikantů a 4 zpě-
váků. V roce 2010 vydali u Kubešova hudebního vydavatelství CD Dobrým 
přátelům hraje jihočeská Libkovanka, které bylo pokřtěno na mezinárodním 
festivalu Kubešova Soběslav. V roce 2011 vyšlo u České muziky DVD V pošu-
mavském kraji. V roce 2012 vydala Libkovanka pro posluchače nové CD s ná-
zvem Z našeho kraje, které obsahuje 23 skladeb převážně jihočeských autorů, 
a to jak lidových, tak napsaných přímo pro kapelu. Vyšlo stejně jako to první, 
u Kubešova hudebního vydavatelství. Libkovanka, která oslaví v letošním roce 
již 6. výročí svého trvání, patří svým věkovým průměrem k nejmladším hud-
bám v jižních Čechách.

JIŽANI, kapelník Miroslav Dvořák
Jihočeská dechová kapela Jižani, vítěz soutěže Zlatá křídlovka, která patří 
v ČR mezi nejstarší a nejvýznamnější události v oblasti dechové hudby uká-
zala, že už nyní patří mezi nejlepší dechové orchestry z Čech a Moravy. Jako 
absolutní vítěz národního finále jubilejního XX. ročníku Zlaté křídlovky zís-
kala titul Mistr republiky dechových hudeb pro rok 2012. „Do soutěže jsme 
se přihlásili, abychom vzdali hold české a moravské dechovce a ukázali, že 
tento lidový žánr má lidem stále co říct. Získání titulu Mistr republiky de-
chových hudeb je pro nás nejen obrovským úspěchem, ale současně i motivací 
do další práce,“ říká kapelník a umělecký vedoucí Jižanů Ing. Miroslav Dvo-
řák. V květnu letošního roku vybojovali Jižani v tvrdé konkurenci stříbrnou 
medaili na 14. ročníku Mistrovství Evropy dechových hudeb v německém 
Ehningenu.  Dodejme, že Jižani vydali za dobu své krátké existence již dvě 
hudební CD a pro své letošní vánoční turné připravili zbrusu nové, třetí CD 
s názvem Vánoce s Jižany.  

KRAJANKA, kapelník Václav Hlaváček 
Krajanka patří mezi nejznámější a nejpopulárnější české kapely. Byla založena 
v roce 1991 v Praze z profesionálních muzikantů. Krajanka vystupovala v ně-
kolika desítkách televizních pořadů, natočila 35 CD a je držitelkou dvou Zla-
tých desek. V roce 1998 byla Krajanka nominována na cenu „Grammy“ v žán-
ru lidové a dechové hudby. Krajanka odehrála více než 1200 koncertů u nás 
i v zahraničí. Od jejího založení v roce 1991 je kapelníkem Václav Hlaváček, 
sólisty Krajanky jsou Brigita Hlaváčková, Jiří Škvára a Vratislav Velek. V roce 
2009 byla Krajanka spolupořadatelem 10. Mistrovství Evropy dechových hudeb. 
Umělecká agentura Briva a Krajanka jsou pořadateli Mezinárodního festivalu 
dechových orchestrů „HRAJ KAPELO, HRAJ“ v Praze na Křižíkově fontáně. 
V roce 2015 bude festival 27. a 28. června. 



MORAVANKA, kapelník Jan Slabák
Zakladatelem Moravanky je kapelník Jan Slabák, rodák z Kelčan, malé dědinky 
nedaleko od Kyjova. Již první rozhlasové nahrávky měly velký ohlas. Rozhodu-
jícím zlomem byl první televizní pořad v březnu 1973 „Vy neznáte Moravanku“. 
Úspěch byl mimořádný. O vynikající kvalitě všech nahrávek Moravanky svědčí 
6 zlatých, 1 platinová a 1 diamantová desku. V součastné době zpívají s kapelou 
Ivana Slabáková, Daniela Magálová a Břetislav Osička. MORAVANKA svými in-
strumentacemi i osobitým pojetím vyvolala renesanci dechové hudby nejen doma, 
ale i za hranicemi. Zahraniční novináři ji lichotivě nazývají „královnou dechovky“ 
„The Queen of Brass Bands“.

NIEDERÖSTERREICH-MUSIKANTEN MIT MARTINA
kapelník Harald Grill / Rakousko
„Dolnorakouské muzikanty s Martinou“ založil v říjnu 2002 náš „Herby“ 
na jednom muzikantském setkání. Po nesčetných telefonátech a diskuzích 
které mnohdy trvaly pozdě do noci jsme byli schopni začít společně zkoušet 
poprvé v prosinci 2002. Nicméně nejtěžší bylo najít název pro naší kape-
lu. Hudebníci pochází každý z jiné části Dolního Rakouska a tak jsme si 
nakonec vybrali název Dolnorakouští hudebníci a přidali jméno naší zpě-
vačky Martiny. V repertoáru má kapela převážně českou a moravskou de-
chovku ale nechybí ani rock and roll a hity současných populárních písní. 
Kapela věří, že její vystoupení je spolehlivou zárukou pro každou příležitost.

VESELKA, kapelník Ladislav Kubeš
Hlavním úkolem Veselky je udržovat v podvědomí posluchačů skladby La-
dislava Kubeše staršího. Při množství více než 400 skladeb má Veselka ještě 
hodně práce před sebou. Kapela nezapomíná ani na další jihočeské skladate-
le, Adu Doška, Vlastu Dvořáka, Jana Lipolda, Antonína Pechu, Jana Vlacha 
a další. Dvorními textaři Veselky jsou Zdeněk Beneš a Miloň Čepelka. Veselka 
natočila více než 50 CD, získala 2 Platinové a řadu Zlatých „desek“. Pro letošní 
festival si kapela připravila novinku věnovanou k sedmdesátinám textaře Jaro-
slava Hájka „ZPÍVAT BUDU DÁL“. Od letošního roku rozšířil pěveckou sekci 
zpěvák Radek Klusoň.

Noty pro dechovku, MC, CD, VHS a DVD z produkce 
KUBEäOVA HUDEBNÕHO VYDAVATELSTVÕ 

si m˘ûete koupit v prodejnÌm st·nku vydavatelstvÌ vedle pÛdia, 
nebo objednat na adrese:

KUBEäOVO HUDEBNÕ VYDAVATELSTVÕ, Staro˙jezdsk· 25, 190 16 Praha 9 ⁄jezd nad Lesy
tel. 281 021 010, fax 281 021 013, e-mail: kubes@kubes.eu

http://www.kubes.eu

VYSOČINKA, kapelník Tomáš Vodrážka
Vysočinka – kapela mnoha tváří, je nejmenší profesionální dechovka z Vyso-
činy. V letošním roce Vysočinka oslavila osmnácté výročí založení. Za dobu 
svého působení kapela získala několik prestižních ocenění v oblasti dechové 
hudby a koncertovala nejen po celé Evropě, ale v roce 2008 a 2010 zahrála 
i českým krajanům v USA při příležitosti Moravských dnů v Chicagu. To nej-
lepší z české a moravské dechovky, spojené s originálním programem staro-
pražských písniček, to je Vysočinka! V součastné době s Vysočinkou zpívají 
Dana Bezstarostová a Ondřej Kolčava. 

WEINBERG MUSIKANTEN, kapelník Hans Wetzler / Německo
Kapelu založilo 13 amaterských hudebníků v únoru 1997. Její nezaměnitelný 
zvuk zůstává v srdci mnoha posluchačů. Řada vystoupení v rozhlase, televizi ja-
kož i turné po USA, Kanadě, Maďarsku a v německy mluvících zemích dokazuje 
velkou oblíbenost tohoto orchestru. V repertoáru nechybí ani řada skladeb čes-
kých a moravských skladatelů. Samozřejmě nechybí ani tradiční „donauschwä-
bische Blasmusik“ se kterou je srostlá celá řada hudebníků z kapely. Orchestr 
je aktivním členem „Společnosti přátel „Donauschwäbische Blasmusik e.V.“ 
a získal v září 2008 ocenění „bronzovou jehlici“ Cílem Weinber Musikanten je 
nabízet posluchačům hudbu v té nejvyšší kvalitě.

INFORMACE: 
Kulturní dům města Soběslavi, Jirsíkova 34/1, 392 01 Soběslav 

 tel./fax 381 524 261, e-mail: kdms@seznam.cz


