
SETKÁNÍ S HUDBOU

KUBEŠOVA SOBĚSLAV

Letošní červenec v Soběslavi opět proběhl ve znamení hudby. Od 1. do 11. 7. se konal 
již devátý ročník festivalu Setkání s hudbou. Vedle účastníků kurzů a jejich lektorů 
se tak i letos sjela do Soběslavi řada významných umělců, včetně operních pěvců Karolí-
ny Bubleové-Berkové a Daniela Klánského, baskytaristy hudební skupiny Chinasky On-
dřeje Škocha, jazzové zpěvačky Eleny Sonenshine nebo vokálního souboru Dyškanti.   

           Více info na str. 13

Další dávku kvalitní hudby z trochu jiného soudku nabídnul soběslavským občanům
víkend 15 - 16. 7. Konal se již 23. ročník festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav. 
Počasí všem tentokrát přálo a tak mohli deštníky nechat doma. V průběhu dvou dnů 
vystoupily některé již tradiční kapely, mezi kterými nechyběla ani Veselka kapelníka La-
dislava Kubeše. Českou dechovku doplnily také písně od zahraničních kapel z Rakouska, 
Německa a Švýcarska.                                            Více info na str. 17
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posledních několik let nejen zde v Soběslavi je to známka velkého zájmu 
o jeden z největších festivalů dechových hudeb v České republice. I letos
nám přálo počasí a sluníčko se vydrželo po oba festivalové dny usmívat  
na několik tisíc spokojených fandů dobré dechovky. Určitě si to tento, nejen 
soběslavský, svátek dechovky zasloužil.

Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně nabídl stánek Kubešova hudeb-
ního vydavatelství, který se nacházel přímo na náměstí v blízkosti hlavního 
pódia. Navíc jste zde letos mohli zakoupit i jedinečný půllitrový keramický 
korbel s logem festivalu. 

Již sedmnáctým rokem zavlál na pódiu slavnostní prapor města Soběslavi. 
Vedle praporu města Soběslavi se tradičně na pódiu objevila i česká vlajka 
– vzpomínka na legendárního příznivce české dechovky Röbiho Widmera.
Tento dárek paní Widmer je pro náš festival velkou poctou! 

I v letošním roce byla na stánku Kubešova hudebního vydavatelství v pro-
deji kniha „Moje česká vlast“, pojednávající o životě a práci tohoto výji-
mečného skladatele. Biografii napsal pan Miloň Čepelka. Osvědčilo se již 
tradiční uspořádání náměstí, a tak věříme, že vám bylo sympatické i letos  
a zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších 
dechovek. V roce 2011 jsme si dovolili sjednotit loga partnerů do přehled-
nější a pro diváka příjemnější podoby v prostoru hlavního pódia, a tak nedo-
chází k žádným změnám. Všem partnerům festivalu za podporu děkujeme!

Ministerstvo kultury ČR, za jehož významné finanční podpory se festival 
uskutečnil, nám přálo i v letošním roce. Zároveň své místo mezi hlavními 
partnery festivalu zaujímá i Jihočeský kraj. Za podporu velice děkujeme!

Bezkonkurenční soutěž, která nemá nejen ve světě dechovky obdoby, vrcho-
lila v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce ji pro vás připravili me-
diální partneři festivalu: Táborský deník a Český rozhlas České Budějovice. 
Dalším z mediálních partnerů festivalu je i v roce letošním Rádio Dechovka 
a časopis věnovaný dechovce Naše muzika. V zahraničí pak festival nemálo 
podporuje rakouský časopis Blasmusik. Mimochodem reklamou festivalu 
jsou i amatérské filmové záběry z festivalového dění, které se pravidelně ob-
jevují na internetových videoserverech. Internet se tak stává i součástí života 
dobré dechovky. V letošním roce se zároveň pozvánka na festival objevila  
i veveřejnoprávní televizi, jako jedna z kvízových otázek.

K výborné dechovce neodmyslitelně patří výborné pivo. Oficiálním pivem 
festivalu byl letos již podvanácté Gambrinus. Navíc vás zajisté potěšily mír-
né ceny piva. Pro fajnšmekry přivezli Plzeňští ze svých sklepů i dvanáctku 
Prazdroj a další produkty z portfolia pivovaru.

Veškeré informace o festivalu a účinkujících můžete najít na www.kubeso-
vasobeslav.cz. Horké novinky pak můžete hledat i na facebookovém profilu 
festivalu. Web spravuje pan Ladislav Kubeš! Má na to totiž čas, protože  
je úspěšným penzistou.

V souvislosti s novým webem se v loňském roce změnila i celková grafická 
podoba tiskových materiálů festivalu. Věříme, že vám je sympatická.

Již od loňska se osvědčil systém předprodeje vstupenek prostřednictvím 
webu www.kdms.cz. Kdo si tedy zakoupil vstupenky na sobotu a neděli 
v předprodeji, mohl ušetřit rovnou stovku! A to určitě není zanedbatelné. 
Jinak se cena festivalové vstupenky na celý jeden den rovná ceně vstupenky 
na jeden běžný dechovkový koncert, přičemž koncertů za jeden den můžete 
zhlédnout průměrně osm. Takže si jednoduchou matematikou hravě každý 
spočítá, že jeden koncert na festivalu stojí diváka 25 Kč, což je nadstandard-
ní cena.

Dvacátý třetí ročník stabilního festivalu zachoval tradice, a tak pokud jste 
si přišli poslechnout dobrou dechovku i v neděli, zajisté jste u pokladny 
zdarma obdrželi, kromě ostatních malých pozorností, i tradiční papírovou 
čepici s logem festivalu.

Nezapomeňte, že příští – již čtyřiadvacátý – ročník se bude konat opět  
na soběslavském náměstí tradičně třetí (celý!) červencový víkend, což při-
padá na sobotu a neděli 21. a 22. července 2018. Těšíme se na Vás a “Mějte 
se celý rok dechovkově!“

Od 13.40 zahrála kapela Bludověnka

I tento rok byl pokřtěn kalendář dechových hudeb na rok 2018.  
Byla také vylosována soutěž Rádia Dechovka

Vystoupily kapely Jižani (nahoře) i Veselka (dole) kapelníka 
Ladislava Kubeše
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PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se sta-
rostou Ing. Jindřichem Bláhou by se mohl festival na malebném 
soběslavském náměstí jen stěží uskutečnit.

Děkujeme fi rmě Správa města Soběslavi, spol. s r.o.. Obětavá pomoc 
týmů pánů Vladimíra Falady a Václava Novotného tradičně napomá-
há hladkému průběhu festivalu.

Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav za zajištění zdravotní 
služby během festivalu.

Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při 
problémech, které jim můžeme uskutečněním festivalu na soběslav-
ském náměstí způsobit.

Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni partneři festivalu, bez je-
jichž přispění bychom mohli festival jen stěží uskutečnit v současné 
podobě, a všichni další, kdo s jeho realizací ať přímo či nepřímo po-
máhají.

Partneři festivalu:

Generální partner:

• Gambrinus – ofi ciální pivo festivalu,
• OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,

o.s.,
• Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav,
• Impregnace Soběslav spol. s r.o., Soběslav,
• Jihostav spol. s r.o., Soběslav,
• Motor Jikov Group a.s., České Budějovice,
• České houby a.s., Soběslav,
• STRABAG a.s., České Budějovice,
• Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav,
• ČEVAK a.s., České Budějovice,
• TIPN+V, spol. s r.o., Soběslav,
• SITA CZ a.s., Praha,
• T.O.D.O.K. spol. s r.o., Klenovice,
• Kooperativa pojišťovna, a.s. ViennaInsurance Group,
• ENVI-PUR spol. s r.o., Praha,
• Jednota o.d., Tábor,
• Pan František Mikula, Soběslav,
• Květiny Anna Fleková, Soběslav,
• Prádelna u Milušky, Soběslav.

Mediální partneři:

• Český rozhlas České Budějovice,
• Rádio dechovka,
• Naše muzika,
• Tuba Musikverlag,
• Blasmusik.

Finanční podpora:

• Ministerstvo kultury České republiky,
• Jihočeský kraj,
• město Soběslav.

 Mgr. Petr Valeš

Na závěr festivalu se kapely shromáždily na pó-
diu a před pódiem, aby společně zahrály a zazpí-
valy tři skladby: Borkovická polka, Moje česká 
vlast, Od Tábora až k nám

V neděli od 12 h se koncert Krajanky opět přenášel do přímého přenosu 
Českého rozhlasu ČB. V průběhu byla vyhlášena soutěž Českého rozhla-
su České Budějovice a Táborského deníku

O letošní festival dechových hudeb byl opět velký zájem. O víkendu 
se na náměstí sešlo 2 628 návštěvníků


