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L é t a  1 8 5 0  –  1 9 4 5

   

   Ú V O D E M

Ve  starých německých novinách z II.  poloviny 19. století,  dochovaných ve Státním archivu
Bruntál, pracoviště Krnov, mě zaujaly zajímavé zprávy o provozování hudby, jichž s každým ročníkem
přibývalo. Nakonec jich bylo tolik, že jsem se rozhodl přispět k poznání historie hudebního života na
Krnovsku za zhruba 100 let zpracováním údajů z novin.

Z množství materiálu, bohatého zvláště ve 20. století, jsem musel vybírat jen to nejdůležitější.
I tak je toho hodně a asi to  čtenáře překvapí. Přitom upozorňuji, že naprosto přesný tento přehled
není, protože někdy nejsou zprávy kompletní jak po stránce významové (např. ve vývojové návaznosti,
která byla jasná současníkům, ale nám uniká), tak po stránce konkrétního výčtu (kdo přesně účinkoval,
dokonce některé koncerty nejsou ohlášeny tiskem). Část ročníků novin 19. století jsem prolistoval
letmo, takže pozorný čtenář může považovat některý důležitý fakt za neprávem opomenutý. Dobu
před I. světovou válkou jsem probral důkladněji a v období první republiky mi snad neuniklo nic. O to
víc jsem musel vědomě vynechávat. Přesto však nejsou zprávy o kulturním dění úplné, občas očeká-
vané sdělení chybí.

Pokud vím, nebyla žádná práce na toto téma u nás dosud publikována, snad ani kratší zprávy.
Dokonce ani krnovští Němci ve starší době nic nezpracovali,  ač měli vzor v příspěvku  Edmunda
Starowského Zur Geschichte der Entwicklung des Musiklebens in Troppau, otištěném v Zeitschrift für
Geschichte und Kulturgeschichte Österreicher-Schlesiens roku 1913. I nejdůkladnější publikace k ději-
nám hudby v Sudetech – Lexikon zur deutschen Musikkultur (Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien) –
neuvádí  žádnou rozsáhlou vědeckou práci  o hudbě na Krnovsku;  uvedené jsou většinou na dílčí
témata. Jediným podrobnějším pramenem je pro dané téma tato moje práce, jejíž první verze byla
hotova r. 1995 a je též uvedena v onom slovníku.

Píši o tom hlavně proto, že vím o stescích Němců, jak byli v Sudetech utlačováni. Sečteme-li
všechny jejich hudební aktivity, poznáme, že o kulturním útlaku nemůže být řeči. Přitom ve 30. letech
byli krnovští Němci natolik loajální (i když možná trochu z nutnosti), že státní svátky včetně narozenin
TGM oslavovali i hudbou. Jinak ovšem výrazně preferovali německou hudbu. Nakonec považuji za
nutné vysvětlit, proč jsem vynechal hudební divadlo: v Krnově je to téma tak obsáhlé a bohaté, že by
vydalo za samostatnou velkou práci.

Naproti tomu hudební aktivity české menšiny jsou mezerovité. Z asi 16 ročníků českých Krnov-
ských novin se dochovaly jen dva neúplné ročníky ve Státní vědecké knihovně Olomouc a v nich je
toho o hudbě velmi málo, skoro nic. Druhým pramenem byly velmi stručné výroční zprávy Matice
opavské; ze spolkových spisů se zachovalo mizivě málo a o hudbě tam není vůbec nic. Jsem tedy
vděčen aspoň pamětníkům dosud žijícím (1995),  a  to  paní  Věře  Pechové,  roz.  Buskové,  a panu
Antonínu Schindlerovi za jejich vzpomínky.

Do území okresu počítám i Brumovice, které ke Krnovu patřily téměř 100 let  (1850 - 1949).
Rovněž sem přiřazuji Heřmanovice a Lichnov, které sice byly začleněny do okresu Krnov až po roce
1949, ale i předtím měly ke Krnovu značnou návaznost. Též po roce 1960 obě obce zůstaly ve spádové
oblasti krnovské.

Jsem si vědom, že zprávy v novinách mohou být neúplné nebo zkreslené. Pokud to šlo, doplnil
jsem je později i o další pramenný materiál, který se vyskytoval v archivech v Krnově, Bruntále a
Opavě. Byly to např. Spolkový katastr, kartotéka spolků a kartotéka občanů Krnova (oboje z doby
okupace) a další. Velmi stručně jsem doplnil starší historii z jiných pramenů.

Velkou pomoc mi prokázaly při studiu materiálu pracovnice archivů, jmenovitě PhDr. Libuše
Fiedlerová a PhDr. Jana Kramplová ze Státního archivu Bruntál, pracoviště Krnov, ze Zemského archivu
Opava PhDr. Jarmila Štěrbová. Patří jim srdečné díky.

V textu používám i zkratky některých často se vyskytujících názvů. Jsou to: 
Fch Frauenchor E Das Echo
Kmv Kirchenmusikverein JA Jägerndorfer Anzeiger
Mgv Männergesangverein JB Jägerndorfer Bezirkszeitung
Mv Musikverein JZ Jägerndorfer Zeitung
Sg Singgemeinde DP Deutsche Presse (Opava)
Stkp Stadtkapelle
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H u d e b n í  ž i v o t  n a  K r n o v s k u

O b d o b í  2 .  p o l .  1 9 .  s t o l e t í

Při  seznamování  s  hudebním životem Krnovska v  2.  polovině minulého století  zjistíme,  že
v mnohém má zdejší situace společné rysy s českým prostředím. Nejen v Krnově, ale i v ostatních
větších obcích, jako Albrechtice, Osoblaha, ba dokonce na vesnicích (Dubnice i jinde) existovaly muž-
ské pěvecké sbory. Jejich nejčastějším projevem byl tzv.  liedertafel,  známý i z českého prostředí:
jednoduchý mužský čtyřhlas v prostých skladbách, často lidových písních. Ten se ostatně udržel až do
doby meziválečné např. v Býkově, Chomýži, Kostelci, Lichnově, Liptani, Linhartovech a možná i jinde.
V lepších případech, např. v Kostelci, z něho vznikl pěvecký sbor s repertoárem umělejších skladeb.

Podobně jako v české hudební kultuře hráli i tady rozhodující úlohu učitelé. Byli duší a řídící
silou většiny hudebních spolků jak v Krnově, tak i v menších obcích. Tento rys byl patrný nejen
v 19. století, ale i po celou dobu německého osídlení ve 20. století.

Snad nejstarším sborem krnovského okresu byl JÄGERNDORFER MÄNNERGESANGVEREIN. Byl
založen v počtu 12 členů 2. 2. 1858 a brzy se rozrostl na 40 členů. V 80. letech 19. století si troufl i na
provedení  dvou  oper:  Alessandra  Stradellu  od  Friedricha  Flotowa  a  Zbrojíře  od  Gustava  Adolfa
Lortzinga. R. 1877 vznikl FRAUENCHOR; oba sbory se podle potřeby spojovaly a po čase byl ženský
sbor přičleněn k mužskému.

R.  1862  byl  založen  MÄNNERGESANGVEREIN v  Albrechticích.  I  ten  kromě  jiných  skladeb
uváděl na svých koncertech větší díla významných skladatelů. R. 1889 vznikl mužský sbor v Třemešné,
2. 2. 1890 (prý již 1889) byl ustaven v Jindřichově. V Osoblaze vznikl LIEDERTAFEL v r. 1861 a mužský
pěvecký sbor (asi na vyšší úrovni) FROHSINN v r. 1898.

Získat  z této doby věrohodné zprávy je ovšem obtížné.  Různých spolků na pomezí  prosté
zábavy s větším podílem provozování hudby bylo více; obvykle mají v názvu GESELLIGKEITSVEREIN
s eventuálním upřesněním.  Podle  údajů  ve spolkovém katastru většinou skončily  svou činnost  ve
20. letech 20. století. Výraznou stopu asi nezanechaly.

Považuji však za nutné upozornit, že někdy se datum zápisu do spolkového katastru nekryje
s datem ustavení spolku, bývá opožděno od několika měsíců až po 2-3 roky. Naopak ve spolkovém
katastru není zapsán tak významný spolek, jako FRAUENCHOR. Nejspíše to bylo proto, že ač také
vystupoval samostatně, byl jen součástí Männergesangverein-u. Na druhé straně se mi podařilo zjistit
podle zápisu existenci dalších pěveckých těles: 26. 7. 1874 GESANGVEREIN EINTRACHT v Janově,
6. 7. 1888 ARBEITER SÄNGERBUND v Krnově a v květnu 1899 GESANGVEREIN DER BEDIENSTETEN
DER K.K.WERKSTÄTTENLEITUNG v Krnově. Málo se ví o pěveckém sboru při krnovské reálce; jisté je
jen to, že se spoluúčastnil r. 1894 provedení Schumannova díla Putování růže. Sbormistrem byl profe-
sor zpěvu na reálce Ernst Sladeczek. (Orchestrální složku díla obstarala Troppauer Stadtkapelle.)

Roku 1879 byl v Krnově založen hudební spolek MUSIKVEREIN. Co
bylo jeho náplní, jsem neobjevil.

V 60. letech existovala v Krnově hudební škola. 13. 12. 1867 zakázal
obecní výbor řediteli této hudební školy Ernstu Melzerovi novoroční koledo-
vání a jako odškodnění mu byl zvýšen roční plat o 50 zlatých. Postupně
vznikaly  další  hudební  školy:  1878  Rudolfa  Sperlicha,  1888  Franze
Heina.

Obvyklou záležitostí byla hudba v kavárnách, lepších hostincích a za-
hradních restauracích.  Kromě vystoupení  různých skupin a  malých kapel
komorního obsazení  byly  oblíbeny zahradní  slavnosti,  na  nichž nejčastěji
účinkovala  vojenská  kapela  krnovské  po-
sádky.  Hrávala  nejen  ve  městě,  ale  i  na
Ježníku a v okolních vesnicích. 

V  kostelech  se  provozovala  hudba  i
mimo  bohoslužby.  Účinkovali  tu  ponejvíce
varhaníci,  a  to  místní  a  z blízkého  okolí
(z Opavy,  Hlubčic),  ale  i  ze  vzdálenějších
měst.  Někdy  to  bylo  zadarmo,  u význam-
nějších interpretů za vstupné. Větší  sborové
skladby  zaznívaly  samostatně  většinou  jen
o velkých církevních svátcích, a to především
ve farním kostele sv. Martina. 

Farní kostel sv. Martina asi z doby meziválečné ČSR

Poprvé se stalo, že se rodák z Krnovska, konkrétně z Albrech-
tic, proslavil  a uplatnil  ve Vídni.  Byl to Anton Schittenhelm, pěvec
vídeňské Dvorní opery.
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V tomto období se Krnov stal významným i ve výrobě varhan. Firma RIEGER sice vznikla už
v r. 1845, ale k vybudování nynějšího závodu došlo až v letech 1872-4. Filiální závody měla v Mokrém
(Mocker v Pruském Slezsku, asi 5 km od Krnova) a v Budapešti. 

   

Vyobrazení továrního areálu
na  záhlaví  firemního  dopi-
su r.  1933.  Na levé straně
je  zobrazen  vjezd  z dnešní
Revoluční  ulice, vpravo uli-
ce B. Němcové. Uprostřed
továrna v Mokrém.

O b d o b í  o d  z a č á t k u  2 0 .  s t .  d o  r .  1 9 1 8
S nástupem nového století došlo k velkému rozvoji hudební aktivity v Krnově i celém okresu.

V Krnově působil MUSIK- UND GESELLIGKEITSVEREIN a při něm byl založen zkraje roku 1903 nový
amatérský  orchestr  STADTKAPELLE,  který  už
v květnu 1903 uspořádal  symfonický koncert.
Účinkoval  potom  při  všech  velkých  akcích,
dokonce ve dvou sezónách před I.  světovou
válkou  vypsal  cykly  4 abonentních  koncertů
s dobrým výsledkem.  Z  rozměrných  skladeb,
v nichž se spojily  síly  mužského a  ženského
pěveckého sboru s orchestrem, je nutno jme-
novat provedení oratorií Josefa Haydna Čtvero
ročních  počasí  (24.  4.  1904  a  5.  5.  1907),
Stvoření  (27.  4.  1913)  a  F.  Mendelssohna-
Bartholdyho Eliáš (25. 4. a 5. 5. 1909 – tehdy
spoluúčinkovala  vojenská  kapela).  Všechna
tato díla zazněla ve velkém sále hotelu Tiroler
(dnes  Slezský  domov).  Provedení  řídil  od  r.
1903 prof.  Konrad Schmitz,  po dlouhá léta
nejfrekventovanější  a  asi  nejlepší  krnovský
dirigent.  Od  počátku  však  nebyl  jediným,
populárnější repertoár řídil R. Sperlich. Orchestr nebyl městskou institucí, ale soukromým sdružením
hudebníků. Pravidelně však dostával od města malou subvenci.

Velký význam mělo založení Spolku pro duchovní hudbu (KIRCHENMUSIKVEREIN) při farním
kostele sv. Martina na podzim r. 1908, jehož hudebního vedení se ujal rovněž prof. Schmitz. Působil
tu jako regenschori i jako varhaník. Kromě uvedených oratorií se podařilo v r. 1912 provést v kostele
Mozartovu  Korunovační  mši.  Chrámový  sbor  většinou  doprovázely  varhany,  při  větších  svátcích
orchestr. Zpočátku byl angažován STADTKAPELLE, později byl utvořen i vlastní orchestr.

 Také v dalších větších obcích okresu byly zakládány kostelní sbory. Díky p. Mičkovi jsem získal
materiály o sborech v Kostelci a Lichnově, sborů mohlo však být víc. 
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Titulní list
kroniky KMV

Podpis Konrada Schmitze v kronice

Spolkové razítko  
v kronice KMV

Tablo kostelního sboru v Lichnově

Ve spolkovém katastru jsou zapsány další nové spolky: 6. 6. 1902 (se zpožděním) MUSIKVEREIN
v Krnově,  26.  9.  1902  MUSIKVEREIN v  Albrechticích  (ustaven  10.  10.  1903),  30.  6.  1903  EVAN-
GELISCHER SINGVEREIN v Krnově, 26. 3. 1909 MUSIKVEREIN v Osoblaze (rozpuštěn r. 1914), 26. 4.
1910 MÄNNERGESANGVEREIN v Branticích a 4. 12. 1910  GESANGVEREIN v Liptani (ustaven 18. 1.
1911).

Mimo Krnov byly v této době činné kromě sborů též salonní orchestry, tehdy i v době mezi-
válečné velmi  oblíbené soubory.  Hrály  nejčastěji  tzv.  vyšší  populár  (Johann Strauss,  Robert  Stolz,
Emerich Kálmán aj.), ale ojediněle tu zaznělo i něco z vážné hudby. Kromě Krnova a Albrechtic je
doložen i jeden koncert v r. 1913 v Pitárném: účinkoval tu salonní orchestr složený z hudebníků této
obce a blízkého okolí. Nejběžnější asi byly dechové kapely.

Oproti dnešku byly některé venkovské obce dost bohaté a měly vlastní kulturní zázemí. Např.
autor příspěvku o Holčovicích v Schuligově knize se chlubí úrovní vzdělanosti obyvatelů, což dokazuje
faktem, že v obci se nachází 16 klavírů. Tento fakt sice přímo o vzdělanosti nesvědčí, ale přesto je
znakem kulturnosti obyvatel. Vzhledem k tomu, že tehdy Holčovice měly asi 1200 občanů (bez při-
lehlých osad), je to opravdu výborný stav.

Latinské přísloví INTER ARMA SILENT MUSAE osvědčilo platnost i za I. světové války. Většina
mužů odešla bojovat a zbylí neměli čas ani náladu věnovat se hudbě.

                                L é t a  1 9 1 9  –  1 9 3 6
Po I. světové válce se spolková činnost rychle zkonsolidovala, takže už v r. 1920 se všude roz-

běhl čilý hudební život. Ve svých aktivitách pokračoval MUSIKVEREIN (údajně byl rozpuštěn r. 1922,
ale s jeho jménem i činností se ve zprávách tehdejších krnovských novin setkáváme ještě dlouho po
tomto datu), MÄNNERGESANGVEREIN, FRAUENCHOR I KIRCHENMUSIKVEREIN. Sbory to byly počet-
né, např. k roku 1927 se uvádí u mužského sboru 122 aktivních a 273 podporujících členů, u ženského
sboru 85 činných a 132 podporujících členek. Mužský sbor si v této době zažádal postupně o prapor a
odznak (spolkový prapor byl povolen r. 1926, odznak ne, a to kvůli barvám černo-červeno-zlaté, což
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byly barvy výmarské republiky). V této době se různě střídali u pěveckých spolků jako nejvýznamnější
sbormistři učitelé Hugo Kolbe a Viktor Riedel.

Spolkový prapor (líc a rub) a spolkový odznak MGV

Kromě těchto pěveckých spolků vyvíjely činnost i dva dělnické (ARBEITERGESANGVEREIN)
v Krnově a Kostelci, které se hlásily k sociálně demokratické straně. 

Úzké spojení s reálkou měl spolek SINGGEMEINDE, vedený dr.
Hansem Kleinem, profesorem této školy. Ten byl nadšeným hudeb-
níkem, také inicioval sbírku a stavbu varhan v aule reálky a šířil hudeb-
ní osvětu přednáškami s hudbou. Spolek SINGGEMEINDE se věnoval
hlavně výchově mladých pěveckých kádrů a v repertoáru se zaměřoval
převážně  na  staré  lidové  písně  (i  středověké).  Většinou  účinkoval
v evangelickém kostele. 

Nově  byly  založeny  r.  1920  kytarový  a  mandolinový  klub
GERMANIA (ustaven 3. 1. 1921) a r. 1922 mandolinový klub CARMEN.
Trochu nejasná situace vyplývá z novinových zpráv o orchestru: zdá se, že
existoval  jeden  při  Musikverein-u,  další  při  Männergesangverein-u  a
Kirchenmusikverein-u, čtvrtý byl Stadtkapelle. Z těch vznikl sloučením r.
1925 nový orchestr STADTKAPELLE.  V r.  1930 měl 56 hráčů, o 5 let
později 93. Bylo to amatérské těleso, většina aktivních členů bydlela mimo
centrum města;  docházeli  z  okrajových  obcí  Krnova  i  okolních  obcí.
Potřebovali tedy hodně idealismu a lásky k hudbě, aby se za jakéhokoli
počasí dostavili na zkoušky a vystoupení. Činnost orchestru byla impo-
zantní: hrál sám na symfonických koncertech, na nichž často zaznívala
Schubertova Nedokončená, Beethovenova Osudová i jiné symfonie a další
významná díla klasicismu a romantismu; doprovázel instrumentální kon-
certy, např. Mozartovy houslové i klavírní, Beethovenovy tři klavírní, dokonce po jednom Chopinově,
Lisztově a Čajkovského; spojil se se sbory k velkým dílům oratorním:
1920, 1921, 1922 Haydn: Sedm slov Vykupitelových
1924 Schumann: Ráj a Peri
1932 Haydn: Čtvero ročních počasí (to účinkovalo  

180 instrumentalistů a pěvců)
1935 Haydn: Stvoření
1936 Händel: Mesiáš
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Velmi časté byly koncerty v parku,
a to jak v celém obsazení, tak děleně jako
dechový  nebo  smyčcový  orchestr.
Ostatně vybudování hudebního pavilonu
v parku podnítil a nejvíce se o něj přičinil
právě  spolek  STADTKAPELLE.  Navíc
někdy vypomáhal v divadle, nejčastěji při
operetách. Neobešly se bez něj pohřby,
bály a jiné společenské akce. 

Stadtkapelle  před  hudebním  pavilonem  
(asi ve 30. letech)

Do r. 1925 občas řídili Stadtkapelle také R. Sperlich a Fr. Hein, většinou při zábavných pro-
gramech. Od roku 1925 byl k vedení orchestru angažován vojenský kapelník Franz Gareis, člověk
s velkými praktickými zkušenostmi. Pro závažné skladby, oratoria a instrumentální koncerty, zůstal
ještě častým hostem prof. Schmitz; „všední“ práci vykonával kapelník Gareis, přičemž se na něho
dostal i díl symfonického repertoáru.

V r. 1928 vytvořil profesor reálky Karl Weinfeld z 8 studentů zárodek orchestru, v r. 1929 jej
přičlenil k této škole a ve školním roce 1935-36 už měl 63 hráčů ze všech tříd. Kromě smyčcového
základu disponoval i hráči na flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh, trubku, varhany a tympány. Po pravdě
řečeno, prof. Weinfeld si hráče na hluboké smyčce, dechové nástroje a bicí vychovával z houslistů
většinou sám. V roce 1936 s tímto orchestrem zahrál Bachův klavírní koncert d-moll pozdější významný
klavírista, varhaník a pedagog Amadeus Webersinke. Na koncertech školního orchestru zaznívala díla
největších mistrů baroka i klasicismu v originálním znění i v úpravách. Sympatické na orchestru i jeho
vedoucím byla už tehdy aktuální snaha postavit aktivním provozováním hudby hráz mechanickému
vnímání hudby, tj. z rozhlasu a gramofonových desek (podle výroku prof. Weinfelda).

Mimo Krnov se rovněž rozvíjela bohatá spolková hudební činnost. Z r. 1920 máme doloženu
činnost pěveckých spolků z Brantic, Janova, Jindřichova, Liptaně, Albrechtic, Třemešné a z Osoblahy
dokonce dvou. O málo později vznikaly i další (data uvádím podle spolkového katastru): v Petrovicích
(1921), Sádku (1922), Býkově (1923), Kostelci (1923), Brumovicích — tady to byl mužský i ženský
(1924), Chomýži (1924), Bohušově (1927), Hošťálkovech (1927) a Holčovicích (1931). V Úvalně exis-
toval mužský pěvecký sbor, ale rok založení není dokumentován; ženský sbor byl založen později,
roku 1930, jako součást nového, smíšeného sboru. V novinách z r. 1931 se uvádí zpráva o pěveckém
sboru v Krasově, který tam byl určitě i dříve.

V Albrechticích působily krátce po I.  světové válce dva pěvecké spolky: tradiční MÄNNER-
GESANGVEREIN, jehož dlouholetým sbormistrem byl  Rudolf Platt,  a v letech 1921-4 ARBEITER-
GESANGVEREIN.

Osoblažský  a  jindřichovský  školní  okrsek se  spojily  k  vytvoření  30-40členného učitelského
orchestru HOTZENPLOTZ - HENNERSDORF (Osoblaha - Jindřichov), někdy s pořadím jmen obráce-
ným. Řídil jej učitel Lindner z Jindřichova; on asi také podnítil vznik malého mládežnického orchestru
v Matějovicích. Učitelský orchestr působil od r. 1923 a zanikl v době II. světové války; zprávy v novi-
nách se vyskytují  v letech 1924-1935. Zatímco pěvecké sbory většinou účinkovaly v domácí obci,
orchestr byl velice žádaný: hrál často nejen v Osoblaze a Jindřichově, ale i v Třemešné, Městě Albrech-
ticích, ba několikrát i v Krnově. V jeho podání posluchači poznali Beethovenovu I. symfonii, Griegovy
suity  z  Peer  Gynta,  Schubertovu  Nedokončenou,  úryvky  z  Wagnerových  oper,  Bizetovu  suitu
Arlézanka a další díla. 

Salonních orchestrů bylo několik, i když
možná nepůsobily po celé období; byly v Městě
Albrechticích,  Brumovicích  (22  členů),  Liptani,
Holčovicích  a  v  Krasově.  V  Albrechticích  měl
tento orchestřík občas název STADTKAPELLE a
jeho vedoucím byl učitel Adolf Stanke. 

Existovaly tu i dechové kapely, hlavně na
vesnicích. V Krnově se vydělovala dechová sek-
ce ze Stadtkapelle,  jinde to byly soubory byly
samostatné. Zpráv o nich je málo a fotografie jen
jedna. Pochází z Jindřichova a přejímám ji z kni-
hy Ingoberta Knauera. 
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     Dechovka z Jindřichova

Koncerty symfonické a vokální hudby zdaleka nevyčerpávaly celou šíři hudebního dění a byly
doplňovány koncerty komorní hudby. Zatímco vokální a symfonické koncerty uskutečňovaly pře-
vážně místní spolky a soubory, v oblasti komorní hudby byli amatéři v naprosté menšině a bývali
sem zváni profesionální umělci. Jména tehdejších souborů a většinou ani sólistů nám dnes nic neří-
kají. Ze sólistů bylo nejvíce klavíristů, méně houslistů a zpěváků, ostatní nástroje byly zastoupeny jen
výjimečně. Přesto několik jmen přetrvává v živé paměti dodnes: v roce 1928 tu hrál Jaroslav Kocian
s doprovodem Oldřicha Kredby, v r. 1929 prof. Henri Marteau s Rudolfem Macudzinskim, v r. 1933
Jan Kubelík s Alfredem Holečkem a Váša Příhoda (klavírní doprovod nebyl nikde uveden). 

Dobrý start  tu  měli  mladí
Krnované, většinou rodilí, později
proslulí umělci:
klavíristka Poldi (Leopoldine)
Mildner, 

Mladá Poldi Mildner
(asi amatérská fotografie
z přelomu 20. a 30. let)

      Podle sdělení T. Trösterové je to  
portrét P. Mildner 

Kresba uhlem a pastelem, 
autor Pieck-Morino, asi r. 1935

Portrét P. Mildner od
             Maurice Seymoura (30. léta)

G. Taschner v dobových novinách:  
vlevo Jäg. Bezirkszeitung 1935,  
vpravo  stejné noviny 1937

houslista Gerhard Taschner a už výše zmíněný Amadeus Webersinke. Ke konci II. světové války
začínala s koncertní činností i klavíristka Inge Herkommer, nejmladší z nich. Od r. 1930 do října 1939
tu působil učitel, skladatel, klavírní doprovazeč a dirigent Bert (Hubert) Rudolf.  

Další krnovský rodák Jan (Kurt) Behr se v Krnově uplatnil málo, zato po II. světové válce zažil
významnou kariéru jako dirigent Metropolitní opery v New Yorku.

Kromě těchto umělců, svým významem přesahujících Krnov, ve městě působili i další dobří
hudebníci. Většina z nich se živila vyučováním hudby a na koncertech účinkovali jen příležitostně, byť i
několikrát do roka. Patří sem (podle abecedního pořadí):
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Gerda Frank klavíristka
Otto Franke varhaník
Rudolf Franke, řídící učitel klavírista a
varhaník
Editha Krause zpěvačka a 

klavíristka
Thea (Theresia) Rudolf-Honsig zpěvačka
Sperlichova dcera Else, provd. David klavíristka
Margarete (Greta) Taschner zpěvačka (alt) 

a houslistka
Podle sdělení Ant. Schindlera patřily mezi dobré zpěvačky

ještě další: paní Tomatschek (choť továrníka),  Ida Hajná (dcera
R.  Sperlicha,  také  dobrá  varhanice)  a  Hedvika  Schindlerová
(matka dotyčného).

Otec  a  syn  Behrovi  na  zahradě  domku
na Pivovarské ulici (asi konec 30. let)

Blízkost  Opavy  a  jejího  kvalitního  hudebního  života
ovlivňovala i Krnov. V sezóně 1919/20 v Krnově předvedl opav-
ský Filharmonický orchestr sérii 4 koncertů v předplacení, které
dirigoval prof. Zanetti (křestní jméno nikde a nikdy neuvedeno).
Tento  orchestr  a  orchestr  opavského  divadla  ještě  provedly
v různých letech jednotlivé  koncerty,  ale protože se iniciativy
chopily místní soubory (při Musikvereinu a Stadtkapelle), mož-
nost hostování pro cizí orchestry zanikla.

Z  opavských  hudebníků  je  však  nutno  uvést  účinkování  sourozenců  Trösterových.  Později
významná klavíristka a pedagožka  Tereza Trösterová tu účinkovala v r.  1931 se svým učitelem
Hansem Keitelem v Mozartově koncertu pro dva klavíry Es-dur.  Její  bratr  Fritz Tröster byl sice
zaměstnancem banky Creditanstalt v Opavě, ale také vynikající a velmi žádaný klavírní doprovazeč.
V této roli vystupoval v r. 1928 (přičemž druhá půle koncertu patřila pouze jemu), v r. 1934 doprovázel
opavského houslistu prof. Wojtowského a v r. 1935 tehdy třináctiletého Gerharda Taschnera. 

Mimo Krnov se koncertů komorní hudby vyskytovalo málo. I tady účinkovali pozvaní umělci,
ponejvíce operní a koncertní pěvci, ale nejčastěji to byly spíše jakési akademie domácích amatérů —
co kdo uměl. Z novinových zpráv se zároveň dovídáme, že z Krnova zajížděli účinkovat na komorní
koncerty v menších obcích někteří z uvedených hudebníků. Přinejmenším v Albrechticích, Třemešné a
Liptani koncertovali E. Krause, Th. Rudolf-Honsig, K. Schmitz a P. Mildner.

Hudební pavilon a   
pomník Fr. Schuberta

Za zmínku stojí, že se pravidelně oslavovala výročí hudebních skladatelů a byly k nim zaměřeny
celé koncerty. V roce to byl

1923 Beethoven (Krnov)
1927 Beethoven (Krnov, Město Albrechtice, Třemešná)
1927/8 Schubert (Krnov, Město Albrechtice, Třemešná)
1931 Mozart (Krnov 2 koncerty, Jindřichov, Třemešná)

12



L é t a  1 8 5 0  –  1 9 4 5

1932 Haydn (Město Albrechtice)
1933 Wagner (Třemešná, Město Albrechtice 2 koncerty)
1934 Smetana (Krnov s pozvaným sborem slezských učitelů z Opavy)
1935 Bach (Krnov 2 koncerty), Händel (Krnov)

Nutno dodat, že v Krnově se stal z uctívání Schuberta doslova kult a 5. června 1927 mu byl
odhalen pomník na místě dnešního pomníku B. Smetany. Na slavnostech, které trvaly tři dny, účinko-
valy i sbory z Vídně. 

Další významnou složkou hudebního dění byla hudba v kostele. Také pro toto období platí to,
co v předešlém: hudba zněla o nedělích a svátcích (tzn. s orchestrem) při bohoslužbě, méně často to
byly koncerty za vstupné. Orchestr nebyl velký, asi 16-20 členný, ale zato prý kvalitní s několika profe-
sionálními hráči. Prof. Schmitz hleděl na dobrou úroveň výkonů, a tudíž i docházku na zkoušky sledo-
val přísně. I tady zazněla velká díla, kromě jiných např.

v prosinci 1924 1. provedení Mozartova Requiem v Krnově
1927, 1928, 1933, 1936 Beethovenova Mše C-dur
v listopadu 1928 Schubertova Mše G-dur
v prosinci 1932 Haydnova Svatá mše
o Velikonocích 1936 Haydnovo oratorium Sedm slov Vykupitelových

— to vše v kostele sv. Martina se spolkem KIRCHENMUSIKVEREIN a nejčastěji za řízení prof. K.
Schmitze. Na varhany snad někdy hrála i Ida Hajná, roz. Sperlich.

V dalších kostelech byla hudební vystoupení ojedinělá (u Minoritů, na Cvilíně). 
Z obcí okresu se zprávy tohoto zaměření téměř nevyskytují. Jediná zpráva hovoří o tom, že

r. 1926 si troufli v Brumovicích na Haydnovo oratorium Sedm posledních slov. Účinkovali lidé z obce a
blízkého okolí, jen dva ze sólistů byli z Opavy. V této obci působil dlouhá léta jako řídící učitel a
regenschori Ferdinand Pauler, který údajně toto oratorium za své činnosti v Brumovicích provedl 10×
a Beethovenovo Kristus na hoře Olivetské 3×.

Nelze vynechat některé další koncerty, např. koncerty souborů donských kozáků: Platov 3× a
Orlov 1× s velmi dobrým kritickým ohlasem. V r. 1928 se v Krnově utvořila první jazzová kapela s ná-
zvem Favorit, od 29. 8. 1936 hrála v Tiroler Neue Jazzkapelle. R. 1930 sem zajel soubor symfonického
jazzu Eddie Wood and his London Mayfair. O tohle byl venkov „ochuzen“; po pravdě řečeno, asi o to
ani nestál. 

O chystaných koncertech často informovaly zdejší noviny. Nebylo žádnou zvláštností, že na
většinu koncertů bývala oznámení dva týdny předem a v každém čísle mnou sledovaných novin; ty
vycházely  od  konce  20.  let  třikrát  týdně.  Naprosto  výjimečně  se  stalo,  že  některý  koncert  nebyl
ohlášen. Skoro na každý přinášely oboje noviny kritiky, někdy velmi obsáhlé, vždy velmi pochvalné.
Stávalo se však bohužel, že se dost často objevovaly i více než týden po koncertě. Kde byly doby
starého Rakouska, kdy byly kritiky tištěny třeba i v čísle vycházejícím druhý den po koncertě! Do JZ
psali zasvěcené kritiky (kromě jiných) dr. Adamek, do JB prof. Weinfeld, oba profesoři krnovské reál-
ky, přičemž však žádný z nich neměl hudební specializaci!  

                                                 

Míst,  kde  se  v  Krnově
koncerty konaly,  bylo několik.
Po dostavění  hotelu  Tiroler  to
bylo v jeho velkém sále, po vy-
budování Dělnického domu ta-
ké tam, neboť jeho sál byl do-
statečně vhodný i pro hudební
produkce,  hlavně  orchestrální.
Některé  komorní  koncerty  se
konaly v malém sále Tiroler, ale
přesto se stávalo, že posluchačů
bývalo málo. Po otevření diva-
dla  v  listopadu 1928 se  velké
koncerty (symfonické,  oratoria,
výjimečně komorní — např. P.
Mildner vždy  „táhla“)  přesu-
nuly na jeviště. Avšak v letech
světové krize, a hlavně po do-
stavění varhan v aule reálky r.
1932, se nejen koncerty komor-

Sál Dělnického domu (dnes kino Mír) ní, ale dokonce i orchestrální (Bachovo výročí) konaly v této
škole. Při malém počtu posluchačů byl asi nájem ve škole levnější.  
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Městské divadlo a jeho hlediště s balkonem,  
stav po otevření  (1928) 

Programy koncertů bývaly rozmnožované a tištěné. Zcela běžné byly rozmnožované cyklostylem
pro koncerty amatérů, tištěné byly málo obvyklé, většinou u koncertů profesionálních hudebníků. Je to
pochopitelné, práce tiskárny vyžadovala více peněz než jednodušší rozmnožovací přístroj.

V období velké světové krize se často konaly koncerty ve prospěch nezaměstnaných. Kromě
zpráv v novinách jsou o nich uloženy doklady v SOA K. Jeden se týká oslav 28. října 1931. Posádkové
velitelství informuje městskou radu, že uvedeného dne pořádá lidový koncert vojenské hudby pěšího
pluku v městských sadech a pak slavnostní koncert v sále Tiroler. Čistý výtěžek z obou podniků věnuje
městské radě v Krnově s určením pro nezaměstnané. Kvůli tomu žádá o bezplatný pronájem míst
konání a osvobození od dávky ze zábav. Bylo povoleno. 

Druhý  doklad  je  ke
klavírnímu  večeru  P.  Mild-
ner,  který  se  uskutečnil
25. 10. 1932 v sále Tiroler. I
ten byl věnován ve prospěch
městské  péče  o  nezaměst-
nané. Je zde kompletní vyúč-
tování celého koncertu. Příj-
my činily 5 303,20 Kč, výdaje
včetně  honorářů  1  257  Kč.
Honoráře  byly  symbolické,
P. Mildner 500 Kč, prof.  H.
Wojtowskému 100 Kč. 

Koncerty  v  menších
obcích  se  pravidelně  usku-
tečňovaly  v nějakém  větším
hostinci,  jak  je  doloženo
např. v Jindřichově, Krasově,
Osoblaze,  Brumovicích  i
jinde;  v Městě  Albrechticích
to  bylo  obvykle  U  zlatého
jelena. Že některé z koncertů
končily taneční zábavou, asi
není třeba dodávat. 

Aby vůbec existovali hudební amatéři, o to se staraly hudební školy. Většinou to však nebyly
instituce jako dnes, ale každý pedagog měl svou „školu“. Soudě podle novinových inzerátů jich po
vzniku republiky bylo málo — asi tři nebo čtyři již z doby Rakouska. Jedinou školou podle dnešních
představ, kde učilo více učitelů a na různé nástroje, byla pobočka opavské školy pana  Grandeho.
Postupně škol přibývalo a vrcholného počtu se dosáhlo v letech 1930-5, kdy jich bývalo až 7. Pak už je
situace nejasná, protože majitelé přestali pravidelně inzerovat.  V Městě Albrechticích měla hudební
školu slečna Emilie Drescher. 

Otázku, jak to asi vypadalo na vesnicích, se daří zodpovědět díky tomu, že obecních spisů
z Úvalna se uchovalo ve Státním archivu v Krnově nejvíce z celého okresu. Mj. jsou tu i živnostenská
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povolení  k provozování  hudebního  vyučování,  což  znamenalo  především výuku  hry  na  nástroje.
Nejdůležitější je přípis ministerstva školství a národní osvěty, jímž se vyhlašuje, že soukromé vyučování
hudby je  napříště  vázáno na odpovídající  kvalifikaci.  Pro možnost  otevření  školy  se předpokládá
nejméně 5 žáků a povinnost vést příslušnou evidenci. Každý zájemce o zřízení hudební školy si musel
zažádat  o  vystavení  živnostenského listu  na „Musikgewerbe“  (tehdejší  překlad zněl  „hudebnickou
živnost“). A tak jen díky vyhlášce a pořádkumilovnosti  obecní rady dnes můžeme zjišťovat, jak to
s hudebním školstvím vypadalo mimo města. (Pro přesnost uvádím, že Úvalno v těchto letech mělo
kolem 1700 obyvatel).

Prvním koncesovaným učitelem hudby byl Emil Januschke v r. 1923, druhým Heinrich Nitsch.
Jejich činnost netrvala dlouho, jen do prosince 1928. Můžeme se domnívat, že Alfred Schnur byl asi
lepší nebo více zaujal žáky, protože svou školu otevřel 1. 2. 1928 a udržel ji nastálo. Totéž se podařilo
Ernstu Heinrichovi od září 1929. Zato další dva,  Rudolf Slezak a  Max Nitsch, kteří vyučování začali
v r. 1931, skončili brzo — první už za rok a druhý za dva roky. Další, Hermann Sněhotta, měl úspěch
částečný: začal r. 1934 a zastavil výuku (prý přechodně!) před začátkem školního roku 1937/8.

Je škoda, že podobné doklady nemáme z Krnova. Tady se můžeme řídit jen inzeráty v novinách
a podle nich určit jen zhruba, že podobný pohyb ve vzniku a zániku škol byl i ve větším městě.
Bohužel v novinách se vyskytují nepřesnosti, které dnes obtížně opravujeme.

Jak to tedy bylo v Krnově:
Rud. Sperlich od r. 1878 Bäckengasse 63 nyní    U požárníků 
Franz Hein od r. 1888 Bäckengasse 49 nyní    U požárníků 
K. Schmitz nejméně od 1924 Badhausgasse 12, nyní Lázeňská 

také u L. Grandeho
Ludwig Grande nejméně od 1921 ?
Hans Keitel od r. 1926 u L. Grandeho
Emilia Pulkert od r. 1928 ?
Steffi Höfer od r. 1928 Moritzgasse 2 K můstku

od r. 1932 Bräuhausgasse 3 Pivovarská
? Happackgrund u klášt. školy  

Hermann Behr od r. 1928 Klostergasse 3 Štursova
od r. 1936 Bräuhausgasse 6 Pivovarská
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Editha Krause od r. 1928 Nikolausstrasse 57 Mikulášská
Gustav Jeschek od r. 1932 hlásit se u S. Höfer
Gerda Frank od r. 1933 Arway-gasse 21 B. Němcové
Else David-Sperlich od r. 1935 Bäckengasse 63 U požárníků
Ilse Steffan od r. 1936 Schützenstrasse 25 Pionýrů
Gerda Schmidt od r. 1936 Rosmaringasse 15 zbourána asi v 60. letech
Heinrich Schmidt od r. 1937 Bäckengasse 29 U požárníků

Učitelů hudby opravdu mohlo být víc. Mezi fascikly živností
jsem našel sdělení okresního úřadu městské radě, že  Hugo Brandis
odhlásil dnem 27. 9. 1930 živnost vyučování hudbě (Erteilung von
Musikunterricht), kterou provozoval od r. 1920.  

Hudebniny si amatéři opatřovali opisováním a koupí. Opiso-
vání bylo v té době běžným a také levnějším způsobem nabytí než
koupě, byť i v antikvariátu. V r. 1959 jsem měl možnost prohlédnout
několik hromad hudebnin, soustředěných z celého Krnova ve škole
na Smetanově okruhu č. 4. Kromě tištěných not tu byly i rukopisy,
dokonce i originály skladeb. Nejčastěji zastoupeným knihkupcem byl
A. Kresta z Opavy, po něm následovali různí knihkupci z Vratislavi,
Vídně a nejméně z Krakova. Teprve 10. 11. 1930 povolil Okresní úřad
v Krnově „provozování obchodu notami“  Alfredu Walterovi v domě
na Pekařské ulici č. 3. Antikvární notové materiály prodával nejméně
jeden další knihkupec na Masarykově náměstí. 

K tanci, poslechu v kavárnách nebo hostincích a různé jiné zábavě sloužily drobné skupiny
s nejrůznějším obsazením, jež se můžeme dnes pokusit jen uhadovat. Náhodou jsem začátkem 90. let
mohl prohlédnout sbírku skladeb, totiž repertoár jedné kapely – šramlu, která tu v době meziválečné
hrála patrně v hostincích. Asi třetina repertoáru byly německé lidové písně, další třetina různé německé
dobové šlágry a poslední třetina písně a skladby nejrůznější provenience (tyrolské, světové šlágry a
několik slavných melodií). Český repertoár žádný. Rozšířeny byly i dechové kapely, např. už uvedená
jindřichovská kapela měla v polovině 20. let 12-15 členů. 

Nelze vynechat ani prodejce hudebních nástrojů. Podle inzerátů v dobových novinách byli tři:
hudební dům Vollmer na Mikulášské ulici č. 79,
Karl Palisa na Opavské ulici č. 8 a
Alois Hellmann na Panské ulici č. 10 (dnešní severní strana Hlavního náměstí).
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Silné postavení si vybojoval poměrně brzo rozhlas, v Krnově zřejmě
byli pro každou novotu. Pro první poslech přes reproduktor v prosinci

1924 zapůjčil přístroj továrník Hermann Larisch. Poslech se konal ve velkém sále Slezského domova
(Tiroler).  V r.  1925 už se  „radiokoncerty“  konaly  jak  v krnovských hostincích,  tak  ve vesnických
(Krasov). 7. 4. 1926 byl v Krnově založen Německý Radioklub a posluchačů přibývalo. K datu 31. 3.
1931  bylo  ve  městě  566  přihlášených  radiopřijímačů.  Zdejší  noviny  také  zavedly  pro  posluchače
dobrou službu:  od r.  1933 otiskovaly hlavně hudební  programy velkých evropských rozhlasových
stanic nejprve pro neděli, kvůli velkému zájmu pak pro soboty a neděle a od r. 1934 pro všechny dny
v týdnu. Zvláště pilně a s předstihem informovaly také, kdy a kde budou účinkovat v rozhlase místní
umělci (P. Mildner, G. Taschner, Th. Rudolf-Honsig, B. Rudolf ad.). Podle zpráv jejich výkony zněly na
stanicích Praha, Brno, Mor. Ostrava a ze zahraničních nejčastěji na Vratislavi a Vídni.

                              L é t a  1 9 3 6  –  1 9 4 5
Vcelku utěšený obraz hudebních aktivit se začíná měnit od r. 1935. V novinách vzrůstá počet

štvavých článků proti Čechům, a hlavně nabývají na ostrosti. Počet koncertů sice zůstává, ale profesionálové
přijíždějí málo a možná i v důsledku toho je pak slabá návštěvnost. Politické vření se odráží i na poli kultur-
ním: roste vliv Kulturverbandu, vytrácejí se hudební aktivity. K nejvýznamnějším akcím r. 1937 patří dva
koncerty zdejších mladých hudebníků,  G. Taschnera a  A. Webersinkeho, v r. 1938 pak přijel Johann
Strauss se svým orchestrem. Ostatní akce jsou záležitostí amatérů, ale i na nich se projevuje zvýšený nacio-
nalismus. Příkladem mohou být přednášky šovinisty Gustava Beckinga o německé sudetské hudbě se znějí-
cími ukázkami nebo časté pořady s německými pochodovými skladbami. Poslední zpráva o školním orche-
stru nyní už reálného gymnázia je z března 1938, pak místo něho ovládl tisk jen tělocvik (Turnen).

 Z církevní oblasti jsou z let 1937 a 1938
zajímavé zprávy o provedení Mše C-dur z raného
tvůrčího  období  Antona  Brucknera  (řídil  prof.
Schmitz) a zprovoznění nových varhan v kostele
na Cvilíně. Poslední velkou akcí v Krnově r. 1938
byla  oslava  80.  výročí  založení  MGV-u,  mimo
Krnov  v Městě  Albrechticích  r. 1937  oslava  75.
výročí založení rovněž tamějšího MGV-u. 

Po připojení Sudet k Říši jsou Němci jako
opilí svým vítězstvím. Vznikají nové hudební spol-
ky, např. sdružení MUSIKGEMEINDSCHAFT, tvo-
řené třemi dosavadními samostatnými sborovými
tělesy, orchestr REICHSARBEITSDIENST, což byly
pracovní tábory. Sbory shánějí nové členy, zapo-
jují se do volební propagandy, práce ve sborech je
sledována a hodnotí se jako činnost pro stranu (rozumí se NSDAP). V repertoáru se pěstuje spíše lehčí žánr
(lidové písně, pochody, oblíbené melodie).  V každém roce je vyhlášen Den německé domácí  hudby
(Hausmusik), což má být příležitost pro amatéry. Jenže na rozdíl od dřívější doby se ne vždy podařilo najít
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dost krnovských hudebních amatérů a sestavit program na dobré úrovni. Především od r. 1942 musel čest
těchto večerů zachraňovat již známý mladý varhaník Webersinke.

Z pěstování hudby se ostatně stává ideologická záležitost a vysoká místa v Berlíně požadují rozšíření
hudebního života. Podle nich má hudba sloužit velikému úkolu: pozvednout lid a umocnit jeho síly;
skladby, které tomu nepomáhají, se mají nahradit jinými! Jaká je skutečnost: mnohdy bývají ohlášené kon-
certy, dokonce i série čtyř, odvolávány — dřív naprosto nemyslitelná věc. Otiskuje se bombastická reklama
např. na symfonické koncerty, o nichž kritikové mlčí – asi byly natolik mizerné, že se neodvažovali napsat
pravdu, zvlášť když jeden orchestr měl v názvu dokonce „nacionálně socialistický“. Stále častěji se hudební
akce konají „na počest“: Čtvero ročních počasí jsou díkuvzdáním za dobrou sklizeň, přičemž v otištěné kri-
tice je výkon V. Riedela srovnáván s provedením Leopolda Ludwiga, (ten byl operním kapelníkem opav-
ského divadla, ale jinak nejsou o jeho působení s orchestrem v Krnově žádné doklady), a zcela je opo-
menuta tradice a velká práce  K. Schmitze. Akce Hitlerjugend, večery Hausmusik — to vše bylo vždy
ideologicky zaštítěno proslovy představitelů města a strany (časté ustálené spojení slov). Největší záplavu
tvořily koncerty na přání (Wünschkonzert) a válečnou zimní pomoc (Winterhilfswerk), které se postupně
spojily ve společnou ideologickou akci. Soudě podle otištěných programů byla umělecká úroveň většinou
nulová, hlavní byl výtěžek: od r. 1942 totiž mohl tvořit vstupné i věcný dar. Tyto koncerty se konaly také na
vesnicích, jednotlivé amatérské skupiny se navzájem vyměňovaly v okolních obcích.

Díky německé důkladnosti v organizování a dokumentaci máme dobrý přehled o existenci zdejších
spolků v letech 1939-42, tudíž i hudebních. Z této doby se v okresním archivu Bruntál dochovaly dvě karto-
téky, v nichž se odráží reorganizace spolkové činnosti po připojení k Německu. Jsou tu nejrůznější spolky, i
české, které byly zrušeny a jmění převedeno na jiné, i další fungující. Rušily se i některé spolky německé.
Zbývající aktivní spolky byly seskupeny pod zastřešující organizace či instituce; hudební zhruba do tří,
později do dvou, a to pěvecké s ústředím v Berlíně nebo Ústí nad Labem, lidové a instrumentální jen v Ber-
líně. V kartotéce pořízené pozastavovacím komisařem (Stillhalterkomisar) r. 1939 jsou všechny existující
spolky, z nichž některé byly rozpuštěny ihned, některé později. Do r. 1942 byly zrušeny:
Brumovice - Arbeiter Gesangverein
Býkov - Männergesangverein
Hošťálkovy - Allgemeiner Arbeiter Gesangsverein
Krasov - Musik- und Gesangverein
Krnov - Arbeiter Gesang- und Theaterbund Weisskirch

- Sing- und Spielgemeinde des Finkensteiner Bundes
- Musikverein Jägerndorf
- 1. Jäg. Mandolinen- und Gitarrenklub Germania
- Mandolinenklub Carmen
- Allgemeiner Arbeiter Gesangs- und Turnverein
- Jägerndorfer Kirchenmusikverein
- Weisskircher Männergesangverein
- Arbeiter Gesangs- und Theaterbund (rozpuštěn)

Město Albrechtice - Verein Stadtkapelle Stadt Olbersdorf
Sádek - Männergesangverein

- Gesang- und Theatergeselschaft (vymazán)
Třemešná - Katholischer Kirchenchor und Musikverein
Úvalno - Männergesangverein
Vraclávek - Gesangsverein

Většina těles měla jako sbormistry učitele různých typů škol nebo výkonného hudebníka. Všude je
dochován výbor spolku s uvedením jmen, bydliště a pracovního zařazení (někde i zaměstnavatele). Něko-
likrát se vyskytuje poznámka „tč. ve vojsku“, tudíž sbor asi nepracoval. Avšak bez ohledu na tuto poznámku
se dá usuzovat, že málokterý sbor byl schopen v těchto letech vyvíjet nějakou významnější činnost. Všude
se projevoval nedostatek mužů, kteří byli na frontě nebo jinak plně vytíženi. Bylo to znát i v Brahmsově
Německém Requiem, provedeném v r. 1940, i v řadě dalších koncertů, kde přejímala účinkování mládež,
ženy a penzisté. V r. 1941 ještě KMV oslavil 150. výročí Mozartova úmrtí, pak zprávy mizí. Roky 1944-5 už
v archivu nejsou zastoupeny, takže obraz posledních let chybí. Sotva však mohl být lepší než dosavadní. Jen
stručné zápisy v kronice KMV sdělují, že v r. 1940 skončil svou činnost jako varhaník prof. Schmitz. Po
něm převzal tuto úlohu jakýsi Berthold Scheibel. Ten byl v r. 1944 odvelen na ruskou frontu a tam záhy
padl. Prof. Schmitz si ponechal jen funkci ředitele kůru. Zda ještě potom sbor vyvíjel nějakou významnější
činnost, není jisté.

A tak nejspolehlivějšími koncertními silami byli slepí umělci, kteří zde pravidelně koncertovali na jaře
a na podzim. Někdy sem zavítali i studenti vysokých hudebních škol z Vratislavi a Berlína, významně se
podílel na různých hudebních akcích už známý Webersinke.

R. 1940 byl podán návrh, že by se měla ve městě zřídit hudební škola, ale realizován asi nebyl. Ve
stejné zprávě se sděluje, že se tvoří městská hudební společnost (MUSIKGEMEINDSCHAFT) a patří do ní
JÄGERNDORFER STADTKAPELLE, STÄDTISCHE CHOR a SINGGEMEINDE.
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S nástupem okupace zcela přestaly vycházet kritiky hudebních akcí. Když se ponenáhlu začaly obje-
vovat, už se nesetkáváme se známým jménem dr. Adamka v JZ (JB chybí). Nacházíme tu nová jména: Edi
Proksch a Viktor Martini; oba se věnují především divadlu, jen občas napíší i o hudební akci. Kritika od dr.
Adamka se objevila zcela ojediněle v listopadu 1943.

Celkově lze hodnotit toto období v hudební oblasti jako naprostý úpadek. Nejlepšího výsledku a asi i
vrcholu dosáhli Němci na Krnovsku právě v oněch jimi odsuzovaných dobách první republiky, a to zhruba
v letech 1920-35. Tištěné doklady o tom svědčí dost výmluvně.

     H u d e b n í    a k t i v i t y    č e s k é    m e n š i n y  
Zjistit objektivně a v úplnosti, jak se hudebně vyžívala česká krnovská menšina, už asi nebude

možné. Písemných dokladů je pramálo; pokud byly, většinou se nedochovaly (Krnovské noviny, kroniky
spolků, podrobné doklady Matice opavské apod.). To, co existuje, tj. kusé zprávy evidované státním poli-
cejním úřadem nebo stanovy spolků, nic nevypovídá o skutečné činnosti české menšiny. Výroční zprávy
Matice opavské jsou stručné a neúplné. Většina pamětníků už zemřela a ti, kteří žijí, byli v té době dětmi a
nepamatují si z oblasti hudby nic.

Josef  Vaníček  píše  ve  svých  Pamětech
o životě  české menšiny od r.  1903,  kdy sem
přišel za prací. Již od r. 1878 tu Češi měli spolek
Svornost, v němž nacházeli své národní vyžití.
Krátce po uvedeném roce se zvýšil počet členů
natolik, že si museli pronajmout větší místnost
v hostinci Rosmanith v Panské ulici. Když vytvo-
řili malou kapelu, často a rádi si tam zazpívali,
ponejvíce ovšem „kuplety a šlágry“. Po několika
stěhováních  vynucených  nepřízní  německých
šovinistů nakonec spolek zakotvil v Dělnickém
domě. I tam měli hudební a pěvecký kroužek,
který vedl kapelník Josef Zebiš.

Jediná  pamětnice,  paní  Věra  Pechová,
roz.  Busková, má některé doklady, jež se vzta-

hují částečně k hudbě v období meziválečné ČSR. Zároveň uvedla několik faktů, doplňujících to, co se
v archivních dokumentech nevyskytuje. Dalšími drobnostmi přispěli pánové  Antonín Schindler,  Rudolf
Halfar a Jaroslav Sedláček.

Většina pamětníků se shodovala v tom, že čeští lidé spolu drželi bez ohledu na rozdíly politické nebo
majetkové. Při akci jakéhokoli českého spolku osvědčili svou solidaritu co možná nejvyšší návštěvou. Navíc
jsem zjistil, že každý z aktivních Čechů byl v několika spolcích a některá jména se ve výborech různých
spolků opakovala dokonce až 4× (např. řídící učitel František Bárta, Vojtěch Flora, Josef Vaníček, později
František Čížek aj.). Jen pan Schindler uvedl, že to s tou soudržností nebylo tak ideální a měl pravdu;
archivy obsahují několik příkladů. Opravdu to však nebylo motivováno rozdíly politickými nebo sociálními.
Neuvádím je konkrétně, protože se netýkají hudby.

Podle policejních zpráv bylo v Krnově 34 spolků českých, z toho u dvou není zcela jisté, zda nebyly
skrytě německé. Hudební byl jediný, VLASTIMIL. Ač se o něm ve své činnosti zmiňuje Matice opavská a ač
jsou k dispozici každoroční hlášení o valných hromadách, nešlo zjistit bezpečně nic přesného ani o složení
ani o činnosti spolku. Paní Pechová a pan Halfar se též zmiňovali o jakési železničářské dechovce; fakt je,
že schůze Vlastimila bývaly první čtyři léta v různých místnostech nádraží. Vlastimil účinkoval většinou při
oslavách, a to i mimo Krnov (nejčastěji v Jindřichově, méně v Osoblaze a Městě Albrechticích). Z jedné
zprávy Matice opavské se dovídáme, že dechová hudba byla založena snad už r. 1926 jako náhrada za
vojenskou kapelu, přeloženou ze zdejší posádky do Opavy. Při povolovacím řízení roku 1928 měl Vlastimil
24 členů, dirigentem byl Emil Kornel. Další zprávy chybí, jen je doloženo, že spolek 15. března 1930
odhlásil živnostenský list. Zřejmě pak hudebníci hráli zadarmo. Do spolkového katastru Vlastimil zapsán
nebyl.

Přitom mnohé zprávy v JZ a JB ukazují na to, že zdejší krnovská posádka měla svou kapelu; vojáci
pořádali koncerty při oslavách (na náměstí, v parku, v divadle), hrávali jako výpomoc při divadelních hrách
českých ochotníků a na českých akademiích (např. k baletu i samostatná čísla). Naopak civilní osoby občas
vypomáhaly na některých koncertech kapely (za vypůjčený „mundur“). Hrálo se zřejmě v obsazení decho-
vém i symfonickém (se smyčci). Dirigenty byli vždy Češi.

Známe jejich jména: r. 1927  E. Kaláb, 1928-31 (32?) štábní rotmistr  František Michálek, 1933
kapitán ..?.. Klobouk. Jiné zprávy naopak uvádějí, že tato hudba přijížděla z Opavy. V každém případě jsou
doloženy každoroční koncerty ke státnímu svátku 28. X. s převážně českým repertoárem. To bylo jistě
vítanou vzpruhou pro českou menšinu v německém prostředí.
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Z plakátu, uchovaného paní Pechovou, se dovídáme, že v divadelních hrách a asi i na akademiích
účinkoval pěvecký kroužek při spolku Svornost, který byl odborem Matice opavské. Jaký měl repertoár,
kolik členů, kdo ho vedl — to je dnes velká neznámá.

16.  listopadu 1935  hrál  v  Krnově  symfonický orchestr  státní  uniformované  stráže  z  Moravské
Ostravy. Zda ho pozvala česká menšina, dr. Mainer (velitel státní policie v Krnově), nebo si to zařídil
orchestr sám — to dnes také nevíme. Program byl česko-německý: Hebridy Mendelssohna-Bartholdyho,
Nedokončená Franze Schuberta a z české hudby populární směsi ze Smetanova Dalibora, Mé vlasti a
různých Dvořákových skladeb.

Z výročních zpráv Matice opavské lze ještě vyčíst, že v r. 1930 založily odbory Matice opavské v Mě-
stě Albrechticích salonní orchestr a v Osoblaze malý orchestr. V r. 1932 v Osoblaze účinkovala při oslavách
narozenin TGM hudba finanční stráže (byl to onen malý orchestr nebo skupina podobná té, která fungovala
při stejné odbočce v Krnově?). V r. 1934 byl v Osoblaze založen hudební kroužek (zase nic přesného) a
podle zpráv se udržel až do roku 1937. V Jindřichově a Osoblaze r. 1934 účinkoval na oslavách narozenin
TGM Pěvecký sbor slezských učitelů z Opavy.

Oslavy narozenin TGM a 28. října organizovali někdy Češi sami, někdy spolu s německou městskou
samosprávou. V případě českých organizací se obvykle konalo české divadelní představení. V r. 1935 se
konal koncert vojenské hudby pluku 34 (zpráva v Krnovských listech). Na koncertě zazněly skladby čes-
kých skladatelů: Sukův Slavnostní pochod, předehra k Smetanově opeře Tajemství, Fibichova symfonická
idyla V podvečer; po přestávce Dvořákovy Slovanské tance 9. a  10., Trio pro harfu, housle a violoncello od
H. Dostála a na závěr fantazie z hudby Dvořákova Jakobína.

Ve spolkovém katastru jsou zapsány tyto české spolky, mající něco společného s hudbou: 
leden 1924 Čs. červený kříž Krnov (ČČK)
5.11.1931 odbočka Osvětového svazu finanční stráže pro zemi Moravskoslezskou v Krnově a
?.  ?. 1931 stejná organizace v Osoblaze.

Zdá se, že v Krnově dlouho vedle sebe existovaly národnostně vyhraněné skupiny českého ČČK a
německého ČČK. Až na jaře r. 1938 se formálně sloučily a faktickým představitelem ČČK se stalo německé
členstvo (aspoň ve výboru figurují pouze německá jména). Česká organizace ČČK obvykle dvakrát do roka
organizovala koncerty nebo akademie, na nichž se uplatňovala vojenská kapela pěšího pluku č. 15 (z Krno-
va) a český živel vůbec. Obě odbočky Osvětového svazu finanční stráže měly malou hudební skupinu.
Krnovská hrála v okolí Krnova (např. v Úvalně), osoblažská v Osoblaze. 

V Krnově nebylo jediného českého učitele hudby. Paní Pechová se učila hrát na klavír u paní Steffi
Höfer a pan Schindler u profesora Schmitze.

Po obsazení Sudet a vyhnání českého obyvatelstva byly české spolky zrušeny a jejich jmění připadlo
nejspíše podobným spolkům německým.
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Oznámení – pozvánka k oslavám narozenin TGM v 
r. 1936 (rozmnoženo cyklostylem)
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tiskárna Das Volk, s.r.o.
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V Z P O M Í N K Y
                        A N T O N Í N A      S C H I N D L E R A

Mám-li vzpomenout na svá dětská léta v Krnově, musím začít u svého tatínka. Pracoval u krajského
soudu v Olomouci, odkud byl služebně přeložen k okresnímu soudu do Dvorců. Snad jako jediný Čech mezi
samými Němci nedostal od obce byt, a proto se snažil přejít někam jinam. To se mu podařilo už po roce,
avšak já jsem se stihl narodit ještě ve Dvorcích. Nejsem tedy rodilý Krnovan, i když jsem v Krnově vyrůstal od
nejútlejšího dětství. V Krnově si rodiče zakoupili dům ve Wilschově, nyní Rooseveltově ulici, kde jsme bydleli
až do okupace, a který dnes patří mně. Znám a pamatuji si Krnov za I. republiky; chodil jsem tu do české
obecné školy, od primy do tercie jsem studoval na českém gymnáziu v Opavě s denním dojížděním.

Krnov byl za první republiky velmi bohaté město. Zasloužil se o to průmysl, především textilní a strojí-
renský. Zdejší továrníci byli milionáři, ba multimilionáři a záleželo jim na tom, aby kultura ve městě prospe-
rovala – byla samozřejmě německá. Finančně podporovali i hudební aktivity, a protože inklinovali k dobré mu-
zice, hlavně orchestrální a kantátovou činnost. Existovaly tu tři orchestry — Stadtkapelle, při Musikverein-u a
v Kirchenmusikverein-u.  V  nich  účinkovali  společně  profesionálové  (placení  orchestrální  hráči  z  Opavy  a
Krnova) i amatéři. Kromě toho si orchestry navzájem vypomáhaly a podle potřeby titíž hudebníci hráli ve dvou i
ve třech orchestrech. Jakýmsi centrem všeho hudebního dění a místem spolupráce mnoha hudebníků byl
Kirchenmusikverein při farním kostele sv. Martina. Každou neděli se zde konala mše se sborem a orchestrem,
ve svátky zaznělo i více skladeb a mimo to se tu pořádaly i chrámové koncerty. Orchestr nebyl velký, asi tak
o 16-20 hráčích. Kromě místních hudebníků sem na pozvání přijížděli i z Německa, např. z Lipska, i odjinud.
Z místních sólistů vynikaly hlavně zpěvačky – paní Tomatschková, Hajná (byla také zdatná varhanice) a moje
maminka Hedvika Schindlerová.

Velice váženým a dobrým dirigentem chrámového spolku byl bývalý profesor lipské konservatoře Kon-
rad  Schmitz  (mimochodem můj  první  učitel  klavíru  a  varhan).  Ten tu  nastudoval  a  provedl  řadu  velkých
skladeb, např. Bachovu Mši h-moll aj. Mezi významné krnovské hudebníky patřil i profesor Weinfeld, působící
na reálce. Založil tu školní orchestr a z jeho popudu i stálé aktivity byly v této škole postaveny varhany od
místní továrny na varhany Rieger.

Z Krnova také vzešli významní virtuosové: Poldi Mildner, Gerhard Taschner a Amadeus Webersinke.
Mildner se ještě před vypuknutím II.  světové války provdala za švédského diplomata a odstěhovala se do
Stockholmu. Taschner měl ve svých předcích výborné muzikanty: matka, za svobodna Heinová, byla zpěvačka
a její otec (T. dědeček) měl v Krnově dobře zavedenou hudební školu. Sám Taschner vzbuzoval naděje na
velkou kariéru: v době války se stal koncertním mistrem Berlínské filharmonie. Oženil se a žel se po nějakém
čase dal na pití. Po léčení přešel do operního orchestru v Bayreuthu, rovněž jako koncertní mistr, ale situace
se opakovala. Dál už jsem jeho osudy nesledoval. O Webersinkeovi vím, že působil v Lipsku a v tehdejší NDR
se stal nositelem národní ceny (Nationalpreisträger).

 Hudebních škol bylo v Krnově několik. Váženou byla pobočka opavské hudební školy pánů Keitela a
Grandeho. Nějakou dobu v této škole působil i prof. Schmitz. De mortuis nil nisi bene — ale je fakt, že profe-
sor Schmitz byl osobností, jemně řečeno, osobitou. Při vyučování popudlivý, v jednání s ostatními muzikanty
nevybíravý, náročný až tvrdý. Protože orchestrální hráči byli za účinkování placeni, nebylo divu, že po nich žádal
patřičný výkon; tím si ovšem dělal nepřátele, takže nebyl moc oblíbený. Asi před rokem se mi dostala do
rukou korespondence o konkursu na místo ředitele kůru a varhaníka u sv. Martina, kde se mi odkrylo zákulisí i
pozdější vztah K. Schmitze ke svému někdejšímu konkurentovi.

Při mších hrával na varhany varhaník Franke, který měl bratra v Býkově (Pickau), rovněž varhaníka, a
tomu říkali  v  nářečí  „Pickafranke“ (spisovně Pickauer  Franke).  Ten si  čas od času nacvičil  větší  varhanní
skladby, ponejvíce Bachovy, a směl je po mši hrát. Prof. Schmitz to neviděl  rád a vyjadřoval se o „Picka-
frankem“ pohrdlivě; vyvěralo to však spíše z rivality. Frankové obsadili po mnoho let krnovský kůr. Byli zdatní
hudebníci a varhaníci, všeobecně uznávaní a vážení. Bylo by tedy bývalo samozřejmé, že dalším ředitelem
kůru bude Franke, místo však dostal prof. Schmitz.

Sborů bylo mnoho, více než orchestrů: Männergesangverein, Frauenchor, Musikverein, Kirchenmusik-
verein,  Singgemeinde.  Co se týká Singgemeinde,  byl  to spolek,  který se věnoval  hlavně péči  o mládež a
pěvecký dorost. Z oblasti populární hudby se sluší uvést promenádní koncerty jednak v parku, jednak na klu-
zišti. V parku vedle pomníku F. Schuberta (dnes je tam pomník B. Smetany) byl postaven hudební pavilon,
velká mušle, kde se pravidelně v létě konaly koncerty lázeňského typu. Na kluzišti, jehož dno bylo o dobré 2 m
nižší než dnes, se v létě jezdilo na loďkách a v zimě bruslilo. K tomu hrála reprodukovaná hudba, o nedělích (a
to i v zimě, pokud nebyl větší mráz) některá místní kapela.
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 M A L Ý    S L O V N Í K

HUDEBNÍKŮ  A  TĚLES  KRNOVSKA

Údaje u všech hesel čerpám z novinových zpráv (to se týká činnosti) a kartotéky obyvatel
(týká se osobních dat a bydliště). Bohužel ne všechny kartotéční listy se dochovaly dodnes, část
jmen od HAK po HEK vůbec není. I tak je kartotéka vítanou pomůckou, která oživí stručné zprávy
z novin. Upozorňuji, že někdy se liší data na kartotéčních listech od údajů v německých hudebních
slovnících  (P.  Mildner,  G.  Taschner).  Data  koncertů  tučným písmem jsou  samostatné  koncerty
sólistů, běžným písmem se značí spoluúčast na akci s více účinkujícími. Data vystoupení u těles jsou
jen běžným písmem, protože často se soubory různě spojovaly. Pouze u vystoupení více souborů,
ale se samostatným dílčím programem, uvádím jako bližší určení „(spoluúčast)“.

A D A M E K ,  J o s e f ,  d r .  
* 29. 11. 1887 Zechitz - Stránské, okr. Rýmařov
ženatý (22. 9. 1938), rozloučený, rozvedený
profesor reálky

 29. 9. 1920 příchod, Franz-Josefplatz 25 [Hlavní nám.]     
 -    Minoritenplatz 20 Gattin (žádná vysvětlivka)  
 2. 12. 1939 Waldschloss Mösnig [sanatorium Ježník]   
21. 11. 1940 Leobschützer Str. 16 [Hlubčická]
12. 5. 1943 Alt-Mösnigstrasse 1 bei Fam. We...(?) [Stará Ježnická]

Na reálce působil jako profesor přírodních věd, matematiky, deskriptivní geometrie a zeměpisu v letech
1920-38 (a asi i později).                               

Psal kritiky hudebních akcí (koncertů, málokdy oper) do JZ, a to do okupace r. 1938. Zcela výjimečně
jedenkrát v r. 1943.

B E H R ,  K u r t ,  po válce J a n
V kartotéce není list žádného Behra hudebníka — ani Hermanna, ani Kurta. Pouze z novinových zpráv

se dovídáme, že tu měl samostatný sólový klavírní koncert 14. 10. 1930.
Až z nových  pramenů (Lexikon  ...)  jsem se  dozvěděl,  že  Kurt  Behr  byl  synem židovského kantora

Hermana Behra. Zatímco oběma rodičům Kurta se podařilo emigrovat před nacisty do Švédska, Kurt sám byl
odtransportován do koncentračních táborů a jen zázrakem přežil. 

* 1. dubna 1911 v Krnově, † 21. listopadu 1996 v New Yorku 
Zdejší Němci si na jeho kariéře nijak nezakládali, ačkoli dokázal reprezentovat zdejší hudební kulturu

neméně skvěle než ostatní. Georg Szell si ho vybral jako dirigenta-asistenta v pražské německé opeře a po válce
působil 25 let jako dirigent Metropolitní opery v New Yorku. Mimoto byl dlouhá léta velmi žádaným pianistou a
doprovazečem slavných  světově proslulých  pěvců (např.  také  Jarmily  Novotné,  rovněž členky Metropolitní
opery). Jako krnovský rodák by si zasloužil pamětní desku stejně jako Taschner.

F I E T Z ,  D o m i n i k
* 1. 12. 1884 Krnov
ženatý (18. 4. 1912)
odborný učitel
Hauptstrasse 48 [Revoluční]

V letech 1928-31 dirigoval MGV. Dirigování je doloženo jménem jen na koncertě k Mozartovu výročí
7.11.1931.

F R A N K ,  G e r d a
* 22. 2. 1913 (asi Krnov) - nemá svůj kartotéční list
vdaná (28. 10. 1939)
učitelka klavíru
Arwaygasse 21 [Boženy Němcové] - u matky [či spíše babičky]

    Od r. 1933 měla vlastní hudební školu. Účinkovala:
10. 12.1934 komorní koncert
30. 11. 1937 Hausmusik - Mozartova sonáta pro 4ruční klavír
29. 5. 1938 koncert na přání - německé pochody

V  dubnu  1939  (JZ)  získala  v  soutěži  volných  míst  na  zemskou  hudební  školu  ve  Vratislavi  státní
stipendium v mistrovské třídě prof. Buchala.
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F R A N K E ,  O t t o
* 9. 3. 1897 Krnov
ženatý (9. 2. 1920), bratr Rudolfa F.
městský kancelářský vrchní oficiál
Herrengasse 13 [severní strana Hlavního náměstí]

11. 10. 1936 hrál na harmonium v oratoriu Mesiáš (v divadle)

F R A N K E ,  R u d o l f
* 6. 5. 1886 Krnov † 1938
ženatý (1 .2. 1915), bratr Otto F. 
řídící učitel v.v. 

  Mautgasse 7 [Mýtní]
17. 4. 1932 koncert v Krasově, klav. doprovod
10. 12. 1934 komorní koncert MV v aule reálky, hrál na varhany fugu Ph. E. Bacha
od r. 1937 varhaník v synagoze

G A R E I S ,  F r a n z
* 10. 3. 1886 Königswart - Kynžvart, okr. Mar.Lázně
ženatý
hudebník, nyní penzista
Ernst Melzerstrasse 4 [Zeyerova]

Podle noticky v JB 11 .3. 1936 má v tomto roce 50 let. Je bývalý kapelník vojenských hudeb v Teplicích,
Varnsdorfu, Novém Jičíně a Znojmě.

září  1925 jmenován  uměleckým vedoucím (=kapelníkem)  nového spolku  STKP.  Řídil  spíše  tzv.  vyšší
populár.       
 6. 11. 1926 asi poprvé od založení vystupuje ve 2. spolkovém koncertě
 9. 11. 1927 3. spolkový koncert, jeho vystupování není jisté: (JZ Gareis, JB Schmitz)  
11. 11. 1928 při otevření městského divadla diriguje předehru k Wagnerovu Tannhäuseru
3. a 6. 10. 1935 několik orchestrálních skladeb                
29. 5. 1938 koncert na přání (většinou německé pochody)                    
(17.?)2. 1940 Lidový večer (diriguje STKP a vojenskou dechovku)                  
1941-42 koncerty na podporu Winterhilfswerk-u                    
22. a 23. 1. 1943 velký populární koncert, řídí i samostatnou vojenskou dechovku motorizovaného praporu

202 - Krnov

H E I N ,  F r a n z
* 2. 7. 1865 Neu Rothwasser - Nová Červená Voda, okr. Frývaldov [Jeseník]
† 15. 11. 1937 Krnov - tudíž nemá kartotéční list
ženatý
Bäckengasse 49 [Pekařská]

Od r. 1888 vedl známou a dobrou hudební školu. V JB 1933 je zpráva, že v této škole vyučuje hře na
housle prof. Henri Wojtowski z Opavy, který býval také častým hostem  koncertů v Krnově.  F. H. mj. dirigoval
i STKP, asi populární repertoár. Jmenovitě je uveden v březnu 1923 v koncertu pro hasičský spolek.

H E R K O M M E R ,   I n g e b o r g
* 4. 7. 1921 Krnov
svobodná
vysokoškolačka, nyní učitelka klavíru
Olbersdorfer Strasse 1 [Albrechtická]
6. 11. 1939 k R.A.D. No. 218 Glatz [Kladsko]   

   4. 4. 1940   z " domů
  18. 9. 1942 do Salzburgu na Hochschule für Musik
Podle Franka-Altmanna studovala u Elly Ney (též zpráva v JZ). Docentura na Vysoké hudební škole ve

Výmaru od r. 1951.
V Krnově účinkovala v rámci přednášky o hudbě 16. 11. 1943:

Schumann - Kreisleriana (v době studií u E. Ney).

H Ö F E R ,  S t e p h a n i e
  * 26. 11. 1880

 svobodná
učitelka klavíru
Bräuhausgasse 3 [Pivovarská]
 3. 2. 1945 odešla do Ústí n. Labem na 3 měsíce

Podle inzerátů v JB měla v Krnově hudební školu od r. 1928 (pokud ne i dříve).
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K L E I N ,  J o h a n n  ( H a n s ) ,  d r .
má 2 kart. listy, 2. je neúplný, na žádném Hans

* 17. 1. 1892 Krnov
ženatý (15. 5. 1937 Saalfelden - Rakousko)
sloužil ve válce od 1. 8. 1914 do 28. 10. 1918 v 16. pluku polních myslivců
1. list - profesor, 2. list studijní rada (SdP, pak NSDAP)  Göbelstrasse 4 [Soudní]
Z hubených pramenů víme, že v letech 1927-38 učil na krnovské reálce němčinu, francouzštinu a hudbu.

Podle jedné zprávy řídil školní sbor na reálce (Hans Klein), podle druhé na tomtéž vystoupení to byl spolek Sg
(dr. Klein Johann). U mnoha zpráv však není dr. Klein výslovně uveden.

Ze zpráv o slavnosti nových varhan v aule reálky vyplývá, že byl jejich duchovním tvůrcem — podnítil
na ně sbírku i stavbu. Vzácně byl i autorem kritik hudebních akcí. Byl také popularizátorem hudby – míval
výklad ke skladbám hraných na koncertech.  Konkrétně doloženy jeho jménem jsou jen v listopadu 1939 a
25. 9.1940.

květen 1929 10 let Kulturverbundu (Sg)
19. 10. 1935 Händelovo výročí (sbormistr)
26. 12. 1938 3 vánoční sbory se Sg
16. 11. 1943 přednáška s hudbou

K O L B E ,  H u g o
* 13. 11. 1884 Opava
ženatý (27. 8 .1929 Opava)
řídící učitel
Lichtensteinplatz 4 [náměstí Hrdinů]

  18. 3. 1945 se stěhuje do Bischofteinitz (Horšovského Týna)
Je činný jako sbormistr  nejméně od r. 1921. Oficiální zvolení sbormistrem je uvedeno u Mgv r. 1909

(učitel), u Fch 1921-30.
Novinových zpráv je málo, doloženo je pouze dirigování oratoria Ráj a Peri (Schumann).

K Ö N I G E R ,  P a u l ,  I n g .
*1882      † 1943

Původem z Jindřichova, nakonec žil  ve Vídni. Byl známým skladatelem v oblasti  chrámové hudby a
oratorií. Jeho skladby byly uvedeny též na Salzburger Festspielen. K 60. narozeninám byl skladatelův portrét
zavěšen v čestném sále vídeňské radnice, po smrti také jeho posmrtná maska.

K R A U S E ,  E d i t h a
V kartotéce nemá list.

Podle novin je to absolventka konservatoře v oboru zpěv a hra na klavír. Od 1. 9. 1928 otevřela hudební školu.
Na koncertech účinkovala pouze jako zpěvačka.

duben 1928   1. půle s klavírním doprovodem Fr. Tröstera. 
18. 11. 1928  Třemešná: Schubertovy písně (spoluúčinkování při výročí)
13. 1. 1929    Liptaň: spoluúčinkování
20. 12. 1934  v ostravském rozhlase
12. 2. 1935    Krnov: několik písní a árií (spoluúčinkování)
(8. 11.) 1939  koncert na přání (spoluúčinkování)

L I N D N E R ,  J o s e f ,  j u n .
Působil jako učitel a řídící učitel (1938-45) v Jindřichově. Data narození a úmrtí nejsou známa. Na rozdíl

od svého otce, rovněž učitele (sen.) se vždy uvádí jako „jun.“. V letech 1945-50 byl internován v ČSR. 
Byl výborným hudebníkem a dirigoval od r. 1923 do r. 1945 [?] okresní učitelský orchestr, který sezna-

moval lidové posluchače s díly klasické hudby na mnoha veřejných vystoupeních a koncertech v Jindřichově,
Třemešné, Osoblaze, Albrechticích a Krnově.  

M E T Z N E R ,  L e o n h a r d
* 16. 7. 1902  Opava † 30. 3. 1984 Kempten
Z doslechu vím, že L. Metzner prý byl spiritus agens hudebního života v Krnově, ale o jeho konkrétní

činnosti jsem se dozvěděl jen z jediné zprávy JZ 17. 11. 1943. Tam je prezentován jako skladatel. Byl to večer
Hausmusik, asi 12. 11., kdy vedle skladeb M. Regera zazněla i dvě díla tohoto krnovského komponisty. První
byl  Dětský  kvartet  G-dur;  následoval  cyklus  snad  s  názvem  Obrazy,  což  asi  byly  písně  na  texty  von
Eichendorffa.

Možná, že psal i kritiky; jeho jméno však není nikde uvedeno, snad by se mohl skrývat pod nějakým
pseudonymem.

V Krnově působil od r. 1928 po ukončení studia mediciny jako lékař v přírodním sanatoriu. V době vál-
ky odveden a zajat, do republiky se už nevrátil.

V kartotéce obyvatelů list nemá.
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M I L D N E R ,  L e o p o l d i n e   (Poldi)
Zatímco datum narození je ve všech pramenech stejné, letopočet se liší. Podle městské kartotéky a
zprávě o úmrtí na internetu je *27. 7. 1913 Vídeň, podle JZ 1932 = 1914, podle Franka-Altmanna  a
Lexikonu =1915)
† 7. 7. 2007 Buenos Aires   
 vdaná (?. ?. 1940)                 
klavírní virtuoska       
Schuliggasse 20 [Žižkova, dnes budova Městské policie]

Její matka pocházela z rodiny vídeňských Čechů (Leopoldine Pokorny), otec byl německý obchodník
z Krnova. L. M. dělala ve hře na klavír rychlé pokroky a začala koncertovat od 11 let. Studovala v Lipsku (u A.
Schnabela, Teichmüllera) a u S. Rachmaninova. Brzy podnikala koncertní cesty i v mezinárodním měřítku a
koncem r. 1935 zakotvila v USA, kde se stala v Detroitu profesorkou klavírní hry. Na dnešní Žižkově ulici si
nechala postavit vilu (dnes tam sídlí Městská policie). Mezitím až do vypuknutí II. světové války často účin-
kovala v evropských rozhlasových stanicích (Praha, Brno, Vídeň, Vratislav aj.). Od r. 1939 žila v B. Aires. R.
1940 se provdala za švédského diplomata Ewalda Dahlgrena (v kart. listě krnovských občanů je uvedena adresa
bydliště od 19. 1. 1940: Wallingatan 38, Stockholm) a obdržela švédský pas č. 103 na 5 let. Ale už v dubnu je
opět v B. Aires; je to její stálé působiště. Tím krnovské prameny končí.

Ze vzpomínek jejích současníků:
Pan  Jaroslav  Sedláček  bydlel  na  Nádražní  ulici  vedle  domu,  který  patřil  panu  Mildnerovi,  jejímu

dědečkovi. Poldi tam často hrávala a děti pod okny poslouchaly její hru (č. 16, dnes hostinec Pod lipami; za
války byla majitelkou Rosa Mildner).

Paní Terezie Trösterová byla s Mildnerovou dobrá známá, dá se říci přítelkyně. Obě se daly portrétovat
od Morina. Říká, že M. si koupila vlastní vilu v Krnově (viz osobní údaje).

KONCERTNÍ ČINNOST PODLE KRNOVSKÝCH NOVIN
27. 11. 1926  Weber: Koncertní skladba pro klavír a orchestr  
 4. 4. 1927  Brahms: Sonáta f-moll – Chopin: Balada F-dur, 2 etudy, Valčík As-dur (op. 42) aj.   
 9. 11. 1927  Čajkovskij: Klavírní koncert č.1 
duben a srpen 1928 v Městě Albrechticích - drobné skladby         
8. 5. 1928  Brahms: Variace na Paganiniho téma – Schubert: Poutník – Liszt: Tarantella aj.   
6. 10. 1928   Liszt: Klavírní koncert Es-dur aj.
11. 11. 1928  slavnostní otevření divadla: podle JZ Straus: Dunajské vlny (sic!!), 

podle JB koncertní úprava Na krásném modrém Dunaji            
23. 5. 1929  Liszt: Sonáta h-moll
13. 9. 1929  v rozhlasové stanici Vídeň
zač. 12. 1930  Bach: Italský koncert – Beethoven: Valdštejnská sonáta – Brahms: Variace na Pag. téma aj. 
konec 10. 1932   Chopin: 2. sonáta, koncert (který?) – Debussy: Odrazy ve vodě aj.
13. 9. 1933  Beethoven: Appassionata – Haydn: Sonáta (která?) – Chopin: Berceuse –

 Liszt: Španělská rapsodie aj.     
3. 10. 1935  Beethoven: Klavírní koncert Es-dur – Chopin: Klavírní koncert f-moll a j.    
6. 10. 1935  Schumann: Klavírní koncert a-moll – Čajkovskij: Klavírní koncert b-moll    
1. 10. 1936 Beethoven: 32 variací – Schumann: Karneval – Chopin – Liszt – Bach – Busoni
JZ 25. 6. 1938  odřekla vystoupení v pražském rozhlasu z důvodu sudetské nacionální výzvy
25. 4. 1942  v B. Aires koncert na počest Hitlerových narozenin, hrála Koncertní skladbu pro klavír a 

orchestr C. M. Webera

VĚTŠÍ ČLÁNKY V NOVINÁCH:
JB 9. 6. 1934  interview o koncertních cestách v Americe
JZ  2. 10. 1935 vyprávění o Americe

P A U L E R ,  F e r d i n a n d
* 1842    † 1929

Většinu svého života působil v Brumovicích a o této obci napsal celý příspěvek do Schuligovy knihy.
Snad ze skromnosti vůbec nepsal o své hudební činnosti. Ta je popsána ve zprávě v JB, 2. 10. 1939. Prý už v r.
1865 založil v Brumovicích BRAUNSDORFER GESANGKLUB, organizoval koncerty a církevní hudbu. V kostele
řídil sbor v letech 1872-1922. Za tu dobu prý provedl 10× oratorium Sedm posledních slov (Haydn) a 3× Kristus
na hoře Olivetské (Beethoven).

bratři  P L A T T ,  R u d o l f  a  V i k t o r
Oba patřili mezi nejaktivnější albrechtické hudebníky, přičemž známější byl i mimo Albrechtice Rudolf

jako  sbormistr  MGV.  Vedl  ho  nejméně  od  r.  1932  do  r.  1942  (poslední  bezpečný  údaj).  Povoláním  byl
obchodník.

Jeho  bratr  Viktor  byl  učitelem  (koncem června 1938 převeden do penze  ve  funkci  řídícího  učitele
v Albrechticích, všeobecně ctěn a vážen). Zaměřoval se asi na instrumentální hudbu, neboť při (znovu)založení
VEREIN STADTKAPELLE v Albrechticích 14. 2. 1938 byl jmenován dirigentem a řídil několik vystoupení. V MGV
byl vedoucím (uměleckým? organizačním?) a rovněž komponoval (v kronice Albrechtic je v programu uvedena
jeho sborová skladba Lyžaři).
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R I E D E L ,  V i k t o r
* 25. 5. 1905 Opava † 2. 12. 1974 Neumünster
ženatý, 2. 8. 1933 (Cukmantl) [Zlaté Hory]
učitel
Lichtensteinplatz 4 [náměstí Hrdinů]

Byl agilní dirigent, nejvíce jako sbormistr (MGV od r. 1932, FCH od r. 1931). Po sloučení krnovských
sborů do STÄDTISCHE CHOR r. 1940 zůstal jediným sbormistrem.

 8. 11. 1931 k Mozartovu výročí (orchestr, sbor a sólisté), dirigoval společně s Fietzem 
 5. 5. 1932  Haydn: Čtyři roční počasí           
 3. 12. 1932 75.výročí MGV, většinou málo známé mužské a ženské sbory. Mj. Beethoven:  

Klid moře (orchestr + MGV + FCH) — 4 jiné orchestrální skladby.  
V JB asi chybně uveden jako Fritz R.        

28. 4. 1935 Haydn: Stvoření            
11. 10. 1936 Händel: Mesiáš           
23. 10. 1936    " (vybrané části u sv. Martina)      
Vánoce 1936 různé skladby méně známé u sv. Martina       
únor 1938 společně MGV a FCH         
30. 4. 1938 Georg Böttcher: Oratorium práce         
29. 5. 1938 koncert na přání (většinou pochody)       
Vánoce 1938 vánoční skladby u sv. Martina   
 7. 4. 1940  Brahms: Německé requiem (STÄDT. CHOR, STKP.)
leden 1942 – sbormistrem ST. CHOR potvrzen V. Riedel
21.?23. 10. 1942 Haydn: Čtyři roční počasí (opavský divadelní orchestr + STKP + ST.CHOR).
Z kritiky 24. 10.: V. R. je vynikající v klasicismu, od dob Leopolda Ludwiga jsme neslyšeli tak mocně

 působící provedení.
22. a 23. 1. 1943 velký populární koncert, víc jak tříhodinový „maraton“. Mj. ST. CHOR  za  řízení V. R.

R U D O L F ,  H u b e r t
* 25. 4. 1905 Seifersdorf – Zátor †  6. 11. 1992 Linz
ženatý (30. 3. 1930 Brno), manželka Theresia Rudolf-Honsig                 
          (28. 10. 1939 asi Krnov), Gerda Frank
učitel hudby
Bräuhausgasse 20 [Pivovarská] u Franze Ertela

13. 9. 1939 do Duisburgu
  2. 7. 1940 zpět, Arwaygasse 21 b (zřejmě na prázdniny)
17. 9. 1940 do Duisburgu, Am Buchenbaum 11
Oba jeho rodiče pocházeli  z Liptaně.  Otec byl učitelem, a než zakotvil  v Krnově,  učil  ve vesnicích

okresu. H. R. platil za domácího krnovského skladatele, takže častěji byl jmenován domáckým Bert. První zprá-
vy o působení se objevují v r. 1931 (JB), tehdy převzal sbor a orchestřík v Krasově. Podle potvrzení o domovské
příslušnosti byl přidělen dekretem okresního školského výboru jako definitivní učitel od 1. 1. 1935 na veřejnou
chlapeckou měšťanskou školu v Krnově. Od 1. 4. 1938 byl na této škole jmenován zatímním odborným uči-
telem. V Krnově byl policejně hlášen od 15. 9. 1934 do 4. 11. 1938. Po smrti své první choti byl povolán na
začátku školního roku 1939 do Duisburgu a krátce nato se znova oženil se slečnou Gerdou Frankovou. Od září
1941 přešel do Vídně přednášet o vyučování hudbě a výchově posluchačů. Od ledna r. 1942 byl povolán vést
orchestr Deutsche Arbeitsfront (DAF). 

Na Krnovsku vyvíjel bohatou činnost. Kromě základního učitelování byl sbormistrem a dirigentem (v Kr-
nově spíše příležitostným), klavírním doprovazečem a skladatelem.

DIRIGENSTKÁ ČINNOST
7. 11. 1931 koncert v Krasově (prakticky celý)         
duben 1932  " "
19. 10. 1935 v rámci Händelova výročí řídil malý smyčcový orchestr

KLAVÍRISTICKÁ ČINNOST   
 7. 11. 1931 Krasov, doprovázel svou ženu - zpěvačku
duben 1932   " "
30. 4. a     Krnov "   
  2. 5. 1935      " "
10. 9.1936 klavírní doprovod houslisty G.Taschnera    
 4. 9. 1937  "  "
30. 11. 1937 Hausmusik - Mozartova sonáta pro klavír na 4 ruce, doprovod ke zpěvu 

a houslovým skladbám, spoluúčast v klavírním kvartetu
29. 5. 1938 koncert na přání (pochody)
 8. 5. 1944 koncert písní a árií v Tiroler, zpívá Maria Kytka, u klavíru H. Rudolf (DP 6. 5.)

SKLADATELSKÁ ČINNOST
Postupně se prosazoval i jako skladatel (byl žákem L. Janáčka). Jeho skladby zazněly při těchto příležitostech:
10. 4. 1937 na koncertě sudetoněmeckých skladatelů
29. 4. 1937 na koncertě ČČK – orchestr reálky zahrál jeho Lyrické kusy, 2 skladby pro orchestr, klavír a harmo

nium, speciálně komponované pro tento dobročinný koncert. Skladby měly názvy Začarovaný
les a Osamělý.        
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Ze zprávy  JB 25. 9. 1937  se dovídáme, že v pražském vysílání o TGM zazněla píseň, kterou presidentovi
Osvoboditeli B. Rudolf napsal r. 1935.

O jeho skladatelských úspěších informují další dvě zprávy:
– Ta první z JZ 28. 1. 1942 uvádí, že R. skladby se hrají v Opavě, Duisburgu, Mühlheimu a Vídni.  
– Druhá z JZ 18. 12. 1943 je přesnější: H. R. ukončil 4-dílné taneční drama Ali Baba a loupežníci,  

premiéra bude začátkem února 1944 v opeře v Chemnitz.
22. 11. 1943 zažila Vídeň přesvědčivý úspěch Rytířské balady pro baryton a orchestr  

(podle básně Hanse Watzlika).

R U D O L F ,  T h e r e s i a
* 7. 9. 1896 Wien - Döbling, rozená Neubauer, rozv. Honsig
† 13. 4. 1939 v krnovské nemocnici
vdaná 
soukromnice (koncertní zpěvačka)
Bräuhausgasse 20 bei Ertel Franz [Pivovarská]

půle dubna 1932 Krasov - sólová zpěvní čísla
15. 12. 1934   v ostravském rozhlase (u klavíru její manžel)
30. 4. a 2. 5. 1935 Krnov - dvě písně a jedna árie
28. 5. 1938   večer německých pochodů

S C H I T T E N H E L M ,  A n t o n
* 14. 2. 1849, rodák z Albrechtic, syn tamějšího kupce.  † 13. 3. 1923 ve Vídni

Jako chlapec zpíval v kostele, později hrál na housle, violu a klavír. Původně se měl věnovat obchodu.
Absolvoval nižší reálku a Patzeltovu obchodní školu, přešel však do bankovnictví (Escompte-Bank v Grazu, na
ředitelství Länderbank ve Vídni).

Upozornil na sebe jako zpěvák ve Wiener Männergesangverein. 24. 1. 1875 si ho všiml Hans Richter,
který dirigoval Lisztovu Faustovskou symfonii, v níž Sch. zpíval tenorové sólo. Ředitel dvorního operního diva-
dla mu pomohl k pěvecké dráze: 6. 5. 1875 Sch. vykonal pěveckou zkoušku, 7. 6. debutoval jako Walter von
der Vogelweide v Tannhäuseru a 16. 8. získal definitivní angažmá. Do dnešní doby na tomto divadle uskutečnil
2 400 vystoupení ve 140 úlohách. (E a  JA 1900, 3. 6.) (Obr. 28)

Když jsem chystal heslo K. Schmitz  do Lexikonu D. Musikkultur, nabídl jsem sestavovatelům slovníku uvést i jméno
tohoto pěvce. Z neznámých důvodů jej neuvedli, ač jsou tam mnohé méně významné osobnosti.

S C H M I E D ,  R u d o l f
*1883    † 1914
Byl řídícím učitelem v Jindřichově, od r. 1911 měl titul  „ředitel“.  Velmi dobrý hudebník, sbormistr a

regenschori.

S C H M I T Z ,  K o n r a d
* 21. 11. 1872 ve Vídni             † 3. 11. 1953 ve Waiblingenu
ženatý (27. 6. 1921 v Cukmantlu) [Zlaté Hory]           
sbormistr a dirigent orchestru         
r. 1939 Mayredergasse 42 [Jiráskova]

Byl profesorem konservatoře v Lipsku a po příchodu do Krnova ho všichni takto titulovali. Byl tu činný
od r. 1900; 22. 1. převzal sbormistrovský úkol v MGV, a to do r. 1906; později se k němu vrátil ještě v letech
1919-22 a 1926-7. Krátce působil i ve FCH – 1919-20. Když byl v r. 1908 založen u farního chrámu sv. Martina
chrámový hudební spolek (KMV), S. tu byl regenschorim od počátku až do r. 1945. Jako dirigent se uplatňoval
nejvíce u STKP; tento orchestr převzal v r. 1903 a během několika málo týdnů s ním připravil s velkým mis-
trovstvím dobrý program. Vrchol jeho dirigentské činnosti lze klást do let 1909-1929. STKP za jeho vedení do r.
1910 zvýšila svou uměleckou úroveň tak, že byla schopna vypsat cyklus 4 abonentních koncertů v letech 1913,
1914 a 1923-26. Za S. řízení zněla i velká chrámová vokální díla, a to jak koncertně, tak v kostele, případně jako
součást bohoslužby. V novinových zprávách jsou často neúplné údaje, takže s jistotou nelze uvést řízení něko-
lika důležitých koncertů, jakož i r. 1924 Mozartova Requiem a 1932 Haydnovy Svaté mše.

S jistotou lze doložit, že řídil tato velká díla:
1904, 1913 Haydn: Stvoření
1909, 1920 Mendelssohn-B.: Eliáš
1921, 1936 Haydn: Sedm posledních slov
1927, 1936 Beethoven: Mše C-dur
1937 Bruckner: Mše C-dur
1941 Mozart: Korunovační mše

Za velké zásluhy na hudebním životě Krnova byl r. 1928 jmenován při 70. výročí činnosti MGV čestným
dirigentem spolku a stejně i r. 1933 při příležitosti svého 30-letého působení u MV. Byl to typ všestranného
hudebníka: zároveň zastával i funkci varhaníka u sv. Martina v letech 1908-1940, často hrál na klavír jako part-
ner pozvaných profesionálních umělců (většinou houslistů) i jako člen amatérských komorních těles (v Schu-
bertově kvintetu Pstruh a j. skladbách), od r. 1924 (ne-li dříve) vyučoval hudbě (měl svou hudební školu a také
v učilišti p. Grandeho). V létech 1936-37 byl varhaníkem v synagoze (možná i dříve).
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Podle novinových zpráv se dá soudit, že po r. 1938 se na něho zapomnělo a jeho význam přestal být
doceňován. S koncem války mizí jeho jméno i z kroniky chrámového sboru.

PRAMENY
E  1903-14
JB 1928-37
JZ 1903-40, 1942-3
Kronika KMV

KONCERTNÍ ČINNOST
1900-1903 řídil všechna vystoupení, tj. ročně 4 tzv. liedertafel (čtvrtletní)       
zač. května 1903 MUSIK-UND GESELLIGKEITSVEREIN pořádá s nově založeným orchestrem  JÄGERN-  

DORFER STADTKAPELLE symf. koncert. S. diriguje 1. polovinu: Mozart, Weber, Haydn, Fuchs.
24. 4. 1904  Haydn: Stvoření  
  5. 5. 1907  Haydn: Čtvero ročních počasí
25. 4. 1909  Mendelssohn-B.: Eliáš
jaro 1913   4 abonentní koncerty se STKP.
27. 4. 1913  Haydn: Stvoření
duben 1913 2. abonentní koncert
18. 3. 1914  abonentní koncert
?15. 12. 1920 Mendelssohn-B.: Eliáš
?22. 12. 1921 Haydn: Sedm posledních slov
28. 10. 1922  koncert MV, S. dirigent i klavírní doprovazeč (Bruch: Houslový koncert)  
6. 12. 1922  koncert STKP
29. 9. 1923  1. symf. koncert MV, rozšířená STKP. S. také klavírní doprovod (Brahms: Houslová sonáta 

op. 100)  
20. 10. 1923  2. symf. koncert MV.  
 1. 12. 1923  3. symf. koncert MV: S. také klavírní doprovazeč (Mozart: Houslový koncert D-dur)  
 7. 3. 1924  4. symf. koncert MV.
17. 10. 1924 1. symf. koncert MV.   
  3. a 7. 12. 1924 1. provedení Mozartova Requiem v Krnově, S. není jmenovitě doložen
13. 3. 1926  3. symf. koncert MV.  
?. 3. 1926   písňový koncert + Schubertův kvintet Pstruh (u klavíru S.)
16. 10. 1926 1. symf. koncert MV.
  8. 12. 1926  houslista Georg Steiner, S. doprovází Mozartův houslový koncert A-dur s orchestrem a

komorní skladby na klavír
26. 3. 1927  Beethoven – výročí, sbor a orchestr
duben 1927 Albrechtice – Beethovenovo výročí, sbor a komorní skladby
15. 5. 1927  Beethoven: Mše C-dur u sv. Martina
 9. 11. 1927  3. spolkový koncert STKP. Podle JZ řídil Gareis, podle JB  S. Nejspíše oba,

S. orchestr v Čajkovského klavírním koncertu (P. Mildner)       
6. 10. 1928  orchestrální doprovod k Lisztově klavírnímu koncertu Es-dur (P. Mildner)  
17. 11. 1928  Schubertovo výročí, MGV a MV  
  8. 11. 1932  orchestrální doprovod k Bachovu koncertu pro 2 housle a orch.
  3. 10. 1935  orch. doprovod ke klav. koncertům Beethoven: Es-dur — Chopin: f-moll
  6. 10. 1935  " "       Schumann: a-moll — Čajkovskij: b-moll                        

(všechny hrála P. Mildner)
duben 1936 o Velikonocích – Haydn: Sedm posledních slov, u sv. Martina
16. 5. 1937   o svatodušní neděli Bruckner: Mše C-dur
10. 10. 1937  při svěcení nových varhan na Cvilíně Max Filke: Mše Es-dur („zdejší kostelní sbor“)
25. 12. 1937  2 velké mše u sv. Martina (Haydn, Gruber)
  ?. ?. 1941    Mozartova Korunovační mše, KMV

VĚTŠÍ ZMÍNKY O S. ČINNOSTI
JZ 6. 4 .1913 Unsere STADTKAPELLE
JZ 28. 10. 1928 70.výročí MGV
JZ 27. 11. 1933 Mimořádné generální shromáždění MV

S P E R L I C H - D A V I D ,   E l s e
   Nemá kartotéční list
   Klavíristka, převzala po otci hudební školu, po válce odešla do Německa.
KONCERTY

únor 1923  Beethoven: Klavírní koncert B-dur
16. 10. 1926  Liszt: Fantasie na uherská témata  
  3. 12. 1932  na 75. výročí MGV doprovod sborů
12. 3. 1934  na komorním koncertu Haydn: Sonáta E-dur – s H. Wojtowskim Händel: 3. sonáta F-dur pro 

hs. a kl. – klavírní kvartet Beethoven: Es-dur, op.16
28. 5. 1938  večer německých pochodů

S P E R L I C H ,  R u d o l f
Kartotéční list nemá, neboť zemřel 5. 5. 1930
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Majitel hudební školy od r. 1878. Vedle  K. Schmitze byl od r. 1903 dirigentem STKP pro populárnější
repertoár a zároveň organizační  vedoucí  (včetně hospodářských záležitostí).  V novinách se jeho vystoupení
neuvádějí. Ve škole R. S. vyučoval i jeho bratr Otto, rovněž dobrý muzikant.

S T E F F A N ,  I l s e
  * 1. 4. 1914 Krnov

svobodná
učitelka klavíru
1939 Schützenstrasse 25 [Pionýrů]

Má hudební školu od r. 1936. Jediná zpráva o vystoupení je
   3. 1. 1940 večer domácí hudby = Hausmusik (J. S. Bach)

T A S C H N E R ,  G e r h a r d
  * 22. 4. 1922 Krnov (chybně, podle matriky 25. 5. 1922)

svobodný
houslový virtuos
1938 Bäckengasse 49 [Pekařská], od 21. 9. 1939 v Brně.

Matka byla dcerou známého učitele hudby v Krnově, Franze Heina. Otec neuveden, kartu nemá. Rodiče
byli neznámo kdy rozloučeni. 

ÚDAJE ZE SLOVNÍKŮ a jiných pramenů
Slovník BROCKHAUS – RIEMANN  * 25. 5 .1922    † 21. 7. 1976 v Berlíně

Houslista, studoval u J. Hubaye, F. Drdly a Br. Hubermanna. V letech 1940-45 byl 1. koncertním mist-
rem u Berlínské filharmonie, 1945-50 vystupoval jako sólista a pak byl profesorem na berlínské Vysoké
hudební škole.

Slovník FRANK-ALTMANN
totéž, studoval ve Vídni. 1939 koncertním mistrem německého divadla v Brně. Zbytek totéž.

T. TRÖSTEROVÁ
  Jeho dědeček bydlel naproti nádraží v sousedství p. Mildnera. (Údajně byli Taschner a Mildner

příbuzní: bratranec a sestřenice.)
SOUDOBÉ NOVINY

 Učil se na housle u dědečka,  Fr. Heina, pak u  H. Wojtowského v Opavě, pak 2 roky na Vídeňské
mistrovské škole u prof.  Baka.  JZ 8. 12. 1943 uvádějí, že je 1. koncertním mistrem Berlínské filhar-
monie pod W. Furtwänglerem.

HARMONIE č. 6, roč. 2005: Petr Vašíček –Gerhard Taschner a Dvořákův houslový koncert
Po válce měl potíže s uplatněním, protože mu bylo vytýkáno výsadní postavení u nacistů. Snad i proto
měl problémy zdravotní, pramenící v neukázněném životě. [S alkoholem, což naplno tvrdí A. Schindler
i T. Trösterová – RH].

KONCERTY
 7. 11. 1931 Mozartovo výročí: Houslový koncert A-dur s orch.  

12. 9. 1934 Vivaldi-Kreisler: Koncert C-dur – Wieniawski: Koncert d-moll + Mazurka – Sarasate: Andaluz
ská romance – Tartini-Kreisler: Variace na Corelliho téma – Vieuxtemps: Balada a  
Polonéza      

11. 9. 1935 Händel: 4. sonáta D-dur – Mendelssohn-B.: Houslový koncert – Gluck: Melodie – Paganini: 
XII. sonatina e-moll – Dvořák: Slovanský tanec č. 2 – Falla-Kreisler: La vida breve – 
Wieniawski: Fantasie na Fausta  

10. 9. 1936 Známy jsou jen skladby výslovně uvedené v kritice: Bach: 3. sonáta g-moll – Wieniawski: 
Vzpomínka na Moskvu – blíže neurčené skladby Mozarta, Kreislera, Sarasateho a 
Berta Rudolfa        

 4. 9. 1937  Z kritiky známe: Mozart: Houslový koncert A-dur –Bach: Ciaccona –Beethoven: Romance  
F-dur– blíže neurčené: Tartini – Paganini – Zarzycki – Wieniawski       

na prosinec 1943 ohlášen koncert, ale není jisté, zda se konal         
6. 4. 1944 koncert manželů Taschnerových. Program:
      Händel – Sonáta D-dur, Bach – Chaconne, Beethoven – Kreutzerova sonáta, Dvořák
 – Slovanský tanec (?), Paganini – Sonatina XII, Sarasate – Cikánské melodie, 

 Zapateado, Carmen-fantasie (Zemský archiv Krnov, i.č. 504)
S velkou slávou a projevy, po jeho skončení se konal v klubovně Tiroler večírek k poctě hostů. V pátek

7. 4. se umělecký pár zapsal do Zlaté knihy města Krnova. (DP 8. 4.) – V roce 1997, kdy jsem se tuto zprávu
dozvěděl, Zlatá kniha neexistovala. Podle nezaručených zpráv byla zničena hned po válce, údajně proto, že se
do ní zapsal A. Hitler při své návštěvě Krnova.
Další koncert byl ohlášen na konec června 1944 při příležitosti T. koncertní cesty v našem regionu. Termín byl
pak posunut na začátek července, se skladbami Bacha, Mozarta aj.  
 V Opavě koncert byl, o Krnovu není žádná zpráva. (DP 31. 5., 22. 6., 6. 7.)

T A S C H N E R ,   M a r g a r e t e
* 13. 7. 1896 Krnov, rozená Hein
rozloučená
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obchodnice (Geschäftsfrau)           
Bäckengasse 49 [Pekařská], 1938/9 krátce Lichtensteinplatz 2 [Náměstí hrdinů;],
   21.  9.  1939 zase Pekařská 49,  22.  5.  1940 podle  zprávy do Těšína,  Oderbergerstrasse 35,
     30. 9. 1942 zpět na Pekařskou 49, u Amalie Hein [matka]
Krnovská amatérská houslistka a zpěvačka (altistka)
KONCERTY

březen 1923 koncert pro spolek hasičů, STKP řídil Fr. Hein, M. T. – Beethoven: Romance F-dur
3. 12. 1924 Mozart - Requiem (altová sóla)

W E B E R S I N K E ,  A m a d e u s
* 1. 11. 1920 Braunau - Broumov † 15. 5. 2005 Drážďany
svobodný, uzavřel v Krnově manželství  8. 5. 1944
student
Tuchmacherring 29 [Soukenická] u otce Rudolfa
10.10.1940 odveden k Wehrmachtu, bydlí v Lipsku 05, Ritzen..?...strasse 58
Jeho otec byl profesorem krnovské reálky, on sám na ní maturoval v r. 1937. Už v té době byl činný ve

školním muzicírování: jako člen orchestru, hráč v komorních sdruženích a sólista, jak na klavír, tak na varhany.
Určitý vliv na okruh hudebních zájmů měl jeho strýc F. X. Dreßler, kantor a varhaník v Heřmanovicích. Po
maturitě W. studoval na konservatoři v Lipsku, absolvoval r. 1943. 

KONCERTY
16. 12. 1936  J. S. Bach: Klavírní koncert d-moll
15. 11. 1937  5. výročí varhan v reálce: J. S. Bach – mj. Toccata a fuga d-moll
30. 11. 1937  večer Hausmusik: jedna věta z Haydnovy sonáty (?) pro klavír, jedna věta 

z Regerovy sonáty (?) pro varhany
26. 12. 1938  Bach, Pachelbel aj. (přenos zvuku varhan v reálce na Lichtenštejnské náměstí reproduktory)
 3. 1. 1940   v rámci Hausmusik skladby Bacha a Regera
30. 3. 1940  J. S. Bach, Buxtehude, Reger, J. N. David
25. 9. 1940  stejní skladatelé, jiné skladby
29. 8. 1942  k jubileu varhan – J. S. Bach
16. 11. 1943  už jako absolvent na přednášce s hudbou – Beethoven: Valdštejnská sonáta
26. 4. 1944 varhanní koncert v aule vyšší školy. (Měl dovolenou z východní fronty.) 

Program: J. S. Bach: Trio-sonáta d-moll, Varhanní chorály, Fantasie a fuga g-moll – S. Scheidt: 
Variace na chorál „Warum begrüßt du dich, mein Herz?“ –  D. Buxtehude: Preludium a 
fuga fis-moll – M. Reger: Sonáta d-moll

Účelová vystoupení
  29. 4. 1937 na akademii ČČK, hudba na klavír k baletům a tanečním kreacím

W E I N F E L D ,   K a r l
V kartotéce nemá list.
Učil na krnovské reálce v letech 1906-38 matematice, deskr. geometrii a češtině. V letech 1929-38 vedl

školní orchestr, ve stejném období psal kritiky hudebních akcí (hlavně koncertů) do JB (1928-?). Jelikož byl Žid,
byl brzo po anexi Sudet odstaven od jakékoli činnosti.

Data vystoupení v hesle Školní orchestr reálky.
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T Ě L E S A
 Většina koncertů je uvedena pod hesly příslušných dirigentů, zde jsou především údaje, které

doplňují stručný text o vývoji hudby na Krnovsku. Údaje však nejsou úplné, pro některé roky nejsou
k dispozici zprávy. Některá data koncertů jsou tu uvedena proto, že není bezpečně znám jejich dirigent.

   H E N N E R S D O R F E R  B L A S K A P E L L E
Jindřichovská dechovka měla  na konci  19.  století  kolem 10 členů.  Během desetiletí  se počet  měnil

úmrtím starých hráčů a přibíráním mladých. Na počátku 20. stol. jich bylo 6, ale postupně dechovka sílila až do
r. 1927, kdy v ní hrálo až 15 muzikantů. Nejdéle ji vedl Franz Schmied, od r. 1912 do smrti v r. 1943.

Hráli při obvyklých příležitostech: svatbách, plesích, svátcích a pohřbech. Při zvláště velkých slavnostech
byla dechovka posilována sousedními kapelami z Janova a Petrovic.

Koncerty připravovali a řídili železničář Skorkowski (do r. 1918), potom řídící učitel Lindner.

 J Ä G .  M Ä N N E R G E S A N G V E R E I N
Stručná historie spolku je uvedena v souvislém textu, důležitá vystoupení též.

24. 4. 1923   i s orchestrem      
 8. 12. 1923   65. výročí
konec listopadu 1927 Schubertovský program
17. 11. 1928   Schubertovo výročí
říjen 1928   70. výročí
 7. 11. 1931   Mozartovo výročí (i s orchestrem)
 3. 12. 1932   75. výročí (mj. Beethoven: Klid moře)    
 4. a 5. 6. 1938 80.výročí (Bruckner: Mše C-dur — G.Böttcher: Oratorium práce)
21. 1. 1939   Lidový program (+FCH + SG)
prosinec 1939 jmenování zasloužilých členů a oslava
srpen 1940 sjednocení krnovských sborů MGV + FCH do jednoho „STÄDTISCHE CHOR“

(někdy i název „JÄGERNDORFER GESANGVEREIN“?)    
častá účast na koncertech Winterhilfswerke s nízkou úrovní

S b o r m i s t ř i
Johann Frisch cukrář 1858-60, 1863        
Demetrius Julius König učitel 1861-2
Ernst Melzer kapelník 1864-79
Theodor Lehnhardt        městský kapelník 1880
Anton Weiß městský hudební ředitel 1881
Benedikt Haisig učitel 1882-91
Ernst Sladeczek učitel 1892-97
Ludwig Hein knihvazač 1898-9, 1907-8
Konrad Schmitz profesor 1900-06,1919-22,1926-7
Hugo Kolbe učitel 1909

říd. učitel 1923-25
Fritz Reimann učitel 1910-18
Dominik Fietz odb. učitel 1928-31
Viktor Riedel učitel 1932 -

Tyto údaje přebírám ze 7. Odtud jsou i sbormistři u Fch,  bohužel až z poválečných let.
Konrad Schmitz 1919-20
Hugo Kolbe 1921-30
Viktor Riedel 1931 –

 K I R C H E N M U S I K V E R E I N
Založen na podzim r. 1908 při farním kostele sv. Martina v Krnově. Jeho prvním a dlouholetým dirigen-

tem byl K. Schmitz. Spolek disponoval smíšeným sborem a malým orchestrem. Významné akce:
3. 12. 1924 Mozart: Requiem
25. 11. 1928 Schubertovo výročí: Mše G-dur
25. 12. 1928 Haydn: Svatá mše
Velikonoce 1934 (duben) Haydn: Svatá mše

  L E H R E R V E R E I N O R C H E S T E R   
     H E N N E R S D O R F - H O T Z E N P L O T Z

            (Orchestr spolku učitelů Jindřichov-Osoblaha)
Na jednom okresním shromáždění učitelů v r. 1923 byl založen salonní orchestr Spolku učitelů Jindři -

chov-Osoblaha za vedení říd. učitele  Franze Große a Adolfa Leiperta z Pitárného. Tento orchestr z 15 učitelů
bavil své kolegy na pravidelných shromážděních lehkou hudbou. Zpočátku byla v názvu jen Osoblaha, od r.
1927 přibyl Jindřichov (podle novinových zpráv).

Orchestr byl brzy posílen dalšími učiteli a hudebníky okresu a rozšířen na symfonický orchestr, který si
dal nový cíl, totiž seznámit obyvatelstvo jindřichovského a osoblažského okrsku s klasickou a dobrou zábavnou
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hudbou. Již v r. 1926 se poprvé konal větší koncert pro veřejnost v sále hostince p. Schwankeho v Třemešné.
Orchestr přednesl díla C. M. von Webera, E. Griega, J. Haydna, Joh. Brahmse a Joh. Strausse.

Později se rozrostl orchestr až do počtu 36 členů a přinášel každoročně nový program ve 2 či 3 koncer-
tech v Třemešné, Jindřichově, Osoblaze, Albrechticích nebo Krnově. Hrál ouvertury Webera, Wagnera, Schu-
berta, Smetany aj., symfonie Beethovenovy, Haydnovy, Mozartovy a Schubertovy.

Dobré jméno orchestru se šířilo daleko za hranice okresu. Od začátku až do konce jej znamenitě řídil
řídící učitel Josef Lindner ml. z Jindřichova (v novinách je uváděn z Matějovic a důsledně bez křestního jména).
Orchestr byl údajně činný až do konce II. světové války (kniha Hennersdorf), spíše však přestal účinkovat dale-
ko dříve, když odešlo mnoho členů do armády. Doba ukončení není ani v novinách, ani v kartotéce spolků. 

Kromě několika případů program nebýval v novinách uváděn.
23. 11. 1924  Třemešná, 3. koncert
duben 1925 Jindřichov, 2. koncert
20. 6. 1926   Jindřichov
19. 6. 1927   Třemešná, Beethoven: Egmont, I. symfonie, Grieg: Peer Gynt aj.
červen 1928  Fulštejn, program viz 19. 6.1927
18. 11. 1928   Třemešná, Schubertovo výročí
15. 11. 1931   Třemešná, Mozartovo výročí
27. 12. 1931   Jindřichov, Mozartovo výročí
duben 1932 Třemešná, Goethův rok
  7. 5. 1933    Třemešná, Wagnerovy oslavy (50 let od úmrtí)
27. 9. 1933  Albrechtice, "
TGM 1934  Jindřichov, slavnostní koncert
12. 5. 1934   Krnov, 2. půle koncertu ČČK (Beethoven, Haydn)
TGM 1935   Třemešná, slavnostní koncert
26. 10. 1935   Jindřichov, ke státnímu svátku
27. 10. 1935   Osoblaha,   "    (na obou koncertech: Beethoven, Smetana, Strauss)

   M G V  H E N N E R S D O F
Byl založen 1889 učitelem Ferdinandem Schenkem. Cílem spolku byla péče o německý sborový zpěv a

lidové písně. Pravidelné zkoušky se konaly každou středu ve společenském sále hostince Forner. S postupu-
jícími roky spolek shromáždil bohatý notový materiál pro mužský a smíšený sbor, orchestr a různé nástroje
(harmonium, violoncello, klarinet aj.).

Kromě veřejných vystoupení byly oblíbeny i každoroční programy na silvestra. Významnými akcemi sbo-
ru byly svěcení spolkového praporu v r. 1914 a 40. výročí trvání spolku v r. 1929. V letech 1906-1914 spolek
spolupracoval s velmi dobrým salonním orchestrem v počtu 16 členů, který řídil tehdejší traťmistr  Skorkowsky.
Po I. světové válce převzal vedení MGV říd. učitel Josef Lindner.

V r. 1925 provedl spolek za řízení J. Lindnera oratorium Zvon od Bernarda Romberga se zdejšími i cizími
sólisty.

Sbormistři od r. 1914 do r. 1945:  Rudolf Schmied,  Josef Lindner sen.,  Josef Keilich (řídící učitel),  Rudolf
Knauer a Josef Lindner jun.

   M G V   O L B E R S D O R F
Pravidelně každým rokem na jaře (nebo o masopustu) spolek pořádal  liedertafel s dosti hodnotným

sborovým programem. Kromě toho v některých letech nacvičil program slavnostních koncertů k výročím (1927
Schubert, 1932 Goethe a Haydn, 27. 11. 1933 Wagner). Dlouholetým sbormistrem byl Rudolf Platt.

 R E A L S C H U L O R C H E S T E R
Zárodek orchestru vznikl v r. 1928 a postupně se rozšiřoval až na 63 hráčů v r. 1936. Raná léta činnosti

nejsou v novinách dokumentována. První zpráva pochází až o vystoupení
12. 11. 1932 1. půle školní akademie
13. 11. 1932 hrál na slavnostním uvedení varhan v reálce do činnosti
15. 4. 1935 koncert (Bach, Händel, Haydn)
23. 4. 1936  pro ČČK (1. třetina orchestr: Mozart: ouvertura Titus – Bach: I. věta z 5. braniborského 

koncertu – Mozart: Divertimento č. 11)
16. 12. 1936 koncert v aule: Händel: Concerto grosso č. 24 pro varhany a orch. – Bach: Koncert d-moll 

pro 2 klavíry a orch., Preludium a fuga G-dur pro varhany a orch. (úprava) – Mozart:  
ouvertura Únos ze serailu

16. 3. 1937 rodičovský večer v aule. Beethoven: Dechové trio op. 87, Serenáda pro flétnu, housle a violu 
op. 25 – Mozart: Trio pro klavír, klarinet a violu

29. 4. 1937  spoluúčast na koncertě-akademii pro ČČK: H. Rudolf: Lyrické kusy pro orchestr, klavír a  
harmonium      

  9. 3. 1938 komorní hudba v aule, v originálním znění: Beethoven: Sextet op. 20 – Mozart: klarinetový 
kvartet (KV 581)

Po obsazení Sudet byl zrušen.
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S I N G G E M E I N D E
Z novinových zpráv nelze vyčíst, při které instituci spolek pracoval. Jsou dvě možnosti: buď při reálce,

nebo při evangelickém kostele.
květen 1929 10 let Kulturverbundu  
 8. 11. 1931   v evangelickém kostele (spoluúčinkování)
16. 11. 1932   slavnostní akademie ke zprovoznění školních varhan (spoluúčast)
18. 5. 1935   Bachovo výročí (spoluúčast)
listopad 1937 hudební večer „Staří mistři“ (spoluúčast)
26. 12. 1938   3 vánoční sbory na Lichtenštejnském náměstí
21. 1. 1939   lidový program (spoluúčast)
únor 1939   Hlubčice – večer lidových písní   
 5. 2. 1939    přenos programu ve vratislavském rozhlase
30. 4. 1939   v Liberci s dalšími sbory ze Sudet
16. 5. 1939   Opava – se soubory z Opavy a N. Jičína

Tím zprávy končí.

   S T A D T K A P E L L E   J Ä G E R N D O R F
Orchestr byl činný už na konci 19. století, ale podle nepřesných zpráv v krnovských novinách to byla

spíše lidová kapela, která hrála na různých zábavách. Jako opravdový orchestr se konstituoval v r. 1903, kdy
v něm hráli převážně mladí hudebníci. Pod vedením prof. Schmitze si vedli znamenitě. V r. 1913 je prý však
jejich situace špatná: zatímco v jiných městech (Olomouc, Opava, Bielsko, Znojmo, Šumperk) v orchestrech hrají
profesionálové, v Krnově jsou z 20 hráčů jen 4; ostatní těžce pracují  (jako řemeslníci aj.),  navíc docházejí  i
z okolních vsí. Proto mohou těžko konkurovat vojenské kapele, kde hrají jen mladí, denně zkoušejí a vzdělávají
se. STKP není městskou institucí, ale soukromým sdružením muzikantů, kteří dostávají jen malou subvenci od
města. Dirigenti jsou dva a není to přepych. Prof. S. při nástupu prohlásil, že nechce být zatahován do admini-
strativních věcí. Tyto záležitosti tedy vyřizuje R. Sperlich a diriguje populární repertoár. (JZ 6.-17. 4. 1913) Přesto
STKP dokázal uskutečnit cyklus abonentních koncertů. Celý novinový příspěvek můžeme chápat jako postesk-
nutí prof. S. nad tím, že nemá lepší hudebníky, aby mohl odvádět profesionální výsledek.

Další činnost je velmi nejasná. STKP po I. světové válce existuje, většinou účinkuje spolu s orchestrem
MV, který pořádá kvalitní abonentní koncerty v letech 1922-24. Pokud má samostatný koncert, je spíše popu-
lárního rázu. V článku k 10. výročí STKP (JZ 8. 6. 1935) se praví k založení nové STKP v září 1925: Předtím byly
v Krnově tři různé kapely ne zrovna dobré úrovně. Návrh spojit tyto tři orchestry byl přijat; uskutečnit tento
těžký úkol připadl Josefu Ertelovi, řediteli s organizačním talentem. On založil spolek, získal činné a podpo-
rující členy, sehnal uměleckého vedoucího kapelníka Gareise a vyzval městskou obec k podpoře. Dále se popi-
sují těžkosti (koupě nástrojů, not, ošacení, zajištění promenádních koncertů a jiných vystoupení). Orchestr vy-
stupoval často i bez odměny. Občas se ještě vyskytuje ve zprávách záhadný orchestr MV, ale nakonec mizí a
STKP zůstává i v době okupace. Jako u mnoha ostatních hudebních spolků však umělecká úroveň klesá na
populární repertoár. 

Průřez lety:
rok 1922 často lehčí populární repertoár
březen 1923 koncert pro hasičský sbor

20. 10. 1923 2. spolkový symf. koncert
  6. 11. 1926 poprvé od znovuzaložení (Gareis – vyšší populár)
květen 1929  10 let Kulturverbund-u
26. 6. 1930    má 56 členů, vykazuje deficit 1 500 Kč
31. 7. 1930  5. výročí – jubilejní koncert
11. 7. 1934 300. koncert
28. 10. 1934 v programu promenádního koncertu v parku je i Smetana a Dvořák
červen 1935 10 let spolku, 93 výkonných hudebníků
  8. 6. 1935 větší článek o historii v JZ
19. 5. 1937na výroční schůzi hodnocení: 22 operet, 23 v parku, 92 bálů, 26 koncertů smyčcové skupiny, 

16 „odchodů“ (Ausmärschen), 42 pohřbů, 24 zahraničních koncertů, 4 zastaveníčka 
aj. Promenádních koncertů v parku bylo každoročně mnoho.

Za války se počet hudebníků podstatně snížil; např. u Brahmsova Německého requiem je uváděn jako
„skrovný“ (bez konkrétního čísla). Přesto se prý musí udělat všechno pro to, aby orchestr dále existoval.

Orchestr  velmi  často  účinkoval  s  velmi  populárním  programem  na  koncertech  pro  podporu
Winterhilfswerk-u.

   S T A D T K A P E L L E   O L B E R S D O R F
MUSIKVEREIN v  Albrechticích  (vznikl  v r.  1902) založil  STKP v r.  1927.  Spíše  to  byl  malý  salonní

orchestr,  který pak vedli  různí  hudebníci.  První  zmínky o vystoupení  orchestru jsou v albrechtické kronice
u roku 1928: v dubnu měl společné vystoupení s albrechtickým MGV. Další společné vystoupení bylo v prosinci
1937 při  výročí  MGV. Nedají  se vyloučit  další  vystoupení na koncertech při výročí  velkých hudebníků, ale
nejsou písemně doložena.

14.  2. 1938 byl  založen VEREIN STADTKAPELLE STADT OLBERSDORF s dirigentem  V.  Plattem,  ale
dlouho nepůsobil; v německé okresní kartotéce spolků už není.
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                  Ú V O D E M

Především podotýkám, že tento díl a vůbec celá práce nemá být historií ve vlastním slova smy-
slu, totiž dějinami. Spíše je to kronika, svědectví doby, kterou jsem tu zažil a snažil jsem se ji co nejob-
jektivněji popsat. Možná se nebudou líbit ani dokázaná fakta a leckdo bude velice nespokojen. 

Zpracování tohoto dílu bylo obtížnější než předcházejícího. Základem posloužil především mate-
riál dokumentačního charakteru ve Státním archivu Bruntál, na pracovišti Krnov. Měl různou hodnotu:
od dobrých pramenných údajů až po dobově zpolitizovaná, překroucená fakta, výjimečně dokonce ne-
správná. Bohatým zřídlem byly dokumenty ONV Krnov a MNV Krnov; méně pak další větší obce a
vesnice, u některých se dokonce nedochovalo nic kulturního. Zvláště u vesnic jsou dokumenty ve spi-
sech velmi často náhodné, tj. nemají pro historii žádný význam, naopak důležité vůbec nebyly archivo-
vány. Výjimek je málo. 

Fakta bylo třeba shledávat v různých tematických okruzích. Základem byl okruh „školství, zdra-
votnictví, kultura“, dále zápisy ze schůzí MNV a Rad MNV; kupodivu se někdy našly cenné údaje i
v okruzích „stavby“, „finanční záležitosti“, „šetření“, „FNO“ (Fond národní obnovy). Smutnou kapitolu
tvoří kroniky obcí. Existuje jich málo a ve velké většině jsou od r. 1948 jen snůškou ideologických frází
nebo přepisů novinových úvodníků, tj. rovněž frází. Jen málokterá kronika (či Pamětní kniha, jak byly
často  nazývány)  obsahuje  skutečnou historii  obce,  pravdivá  fakta  a  fotografie  nebo jiný  zajímavý
materiál. Podle vyhodnocení soutěže obecních kronik okresu Krnov v r. 1952 byly nejlepší 1. Úblo,
2. Slezské Rudoltice, 3. Osoblaha, 4. Hošťálkovy. Kroniky Sl. Rudoltic a Hošťálkov jsem neviděl. Ale
z těch, které jsem prostudoval, byla daleko nejlepší brumovická (řídící učitel Fr. Dorazil), za ní by byly
osoblažská (ředitel školy Břetislav Zmydlený) a pak teprve Úblo, přičemž mezi osoblažskou a úbelskou
je propastný rozdíl jak v úpravě, tak v obsahu. Zřejmě se v hodnocení už projevilo „třídní“ hledisko,
když „prohnilá inteligence“ musela být ohodnocena jako horší oproti chudinskému kádru.

Kvůli následkům povodní v r. 1997 musel být archiv z Krnova přestěhován do Bruntálu. Tím se
stalo, že jsem nemohl dokončit studium dokumentů z obcí po r. 1960, kdy došlo k reorganizaci okresů
a Krnov ztratil postavení okresního města. Naštěstí materiály z několika obcí po r. 1960 ukázaly, že
zpráv z kultury je stále méně, téměř nic. 

Dokumenty ve spisech jsou často náhodné, tj. nemají pro historii žádný význam, skoro to vy-
padá, jakoby obecní funkcionáři posbírali po kanceláři, co uniklo spálení a odevzdali do archivu, aby
tam vůbec z kultury něco bylo. Naopak důležité materiály (výkazy, zprávy, programy apod.) vůbec
nebyly archivovány.

Dalšími materiály jsou soudobá periodika, jak noviny nebo časopisy, tak kulturní zpravodaje.
Ani ty se však neuchovaly v úplnosti. Noviny Hraničář a Maják dokonce ani v Krnově nejsou, nacházejí
se jen neúplné ročníky v knihovně Slezského studijního ústavu v Opavě. Rovněž různé noviny krnov-
ského okresu a Kulturní zpravodaje Krnova neexistují v plném počtu.

Přesto to byly stovky hodin, které jsem strávil v krnovském pracovišti Státního archivu; někdy
byl úlovek pěti–šesti hodin bádání slušný, velmi často však nulový. 

Je tedy práce historika, a to i pokud jde o pamětníka, svízelná. Obrátil jsem se na ostatní vrstev-
níky, pamětníky, byť už dlouho žijí jinde a podařilo se mi s jejich pomocí upřesnit některé skutečnosti.
Bohužel mnozí již zemřeli a i žijící si nepamatují vše, někdy uvádějí rozporná fakta. Nutno ovšem
podotknout, že bez nich by byla tato práce méně obsáhlá a ne tak barvitá. Ostatně i z rozporných
faktů se dá vyloupnout pravdivé jádro. Proto se sluší jim touto cestou poděkovat. Uvádím je v abe-
cedním pořádku:

Dospiva Karel (pod zkratkou) D
Fulneková Jiřina PhDr. F
Hampejsová Jaroslava H
Hrček Richard RH
Hrčková Jarmila JH
Chybík Antonín Ch
Kohoutek František Kh
Kostomlatský Jan Ks
Kotek Štěpán Kt
Kovařík Stanislav a jeho známí Kv
Králíková Božena Kr
Pivovarský Lumír P
Polcar Květoslav Po
Sikora Karel Si
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Skácel Antonín Sk
Studenec Zdeněk Ing. Stu
Szeląg (Szelong) Josef Sz
Vachala Jiří Va
Vedralová Zdeňka V
Zedník Mojmír Z

Velké poděkování patří i pracovnicím archivu v Krnově, PhDr. Libuši Fiedlerové a PhDr. Janě
Kramplové, které mi byly nápomocny v hledání a studiu materiálu. Bez nich by tato práce vůbec neby-
la uskutečnitelná. V neposlední řadě si zaslouží velké díky moje manželka, která trpělivě snášela mé
dlouhé vysedávání v archivech.

Tak jako v I. dílu i zde vynechávám divadlo, tj. opery a balety, s výjimkou prvních let po osvo-
bození a v rámci akcí pro postavení pomníku B. Smetany. Tam totiž jsou tato představení přímou sou-
částí celého dění.

Podle mých zjištění se hudební život na Krnovsku vyvíjel v periodách, které se zcela nekryjí
s obecným vývojem společnosti. Jistěže jako předěly fungují roky 1948 a 1968 (1969) a děje, které se
tehdy udály, ovlivnily i místní hudební život. Avšak skutečnějšími předěly jsou roky, v nichž se vždy
značně proměnily hudební  aktivity v Krnově:  1945 — 1953 — 1964 — 1974 — 1989.  To,  že se
v podstatě omezuji jen na Krnov, není důsledkem přehlížení venkova, ale tím, že hudba v celé šíři
forem se pěstovala jen v Krnově. Jinde to bylo v míře daleko menší, mizivé, ba přímo její neexistence.

Poznámka k uvádění pramenů:
Po prvním čísle následuje po dvojtečce označení k. (kartonu, krabice) nebo i.č. (inventární číslo

fasciklu). Jedná-li se o publikaci, je takto uvedena stránka. Lomítko (/)  následuje po označení fasciklů
MNV, po něm je udáno jméno příslušné obce. U KNV je lomítko součástí původního označení spisu.
Pokud u názvu obcí nenásleduje římská číslice, jedná se o svoz nejstarší (I), novější svozy jsou ozna-
čovány římskými číslicemi vyššími. U vzpomínek pamětníků neuvádím v textu číselné označení, ale
zkratku jejich jména. Pro čtenáře je to operativnější než odkaz číselný.

Květen 2006

Po opětném přestěhování archivu do Krnova jsem ještě prošel dodatečné svozy a nově zařazené
písemnosti, na celkovém obrazu se však nic nezměnilo a doplňky jsou nepatrné. Nejvýznamnější údaje
jsou jen ty, které oznamují úmrtí několika osobností.

Březen 2016
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S E Z N A M   P O U Ž I T Ý C H   Z K R A T E K

AST Armádní soutěž tvořivosti
AV NF Akční výbor Národní fronty
BROLN Brněnský orchestr lidových nástrojů
ČsČK Československý červený kříž
ČSD Československé státní dráhy
ČSL Česká strana lidová
ČSM Československý svaz mládeže
ČSPaT Československý soubor písní a tanců
ČSSS Československé státní statky
DJF Divadlo Julia Fučíka
DO Dům osvěty
DS dětský sbor
EB Edvard Beneš
FNO Fond národní obnovy
JSŠ 11-letá střední škola (gymnázium) 

od r. 1953 do r. 1960
KD Kulturní dům
KDS Krnovský dětský sbor
KEl Klub elektroniky
KM Klub mladých
KNV Krajský národní výbor
KPU Klub přátel umění
KS koncertní síň
KSČ Komunistická strana Československa
KSŘ Komunistická strana Řecka
LA Lidová akademie
LŠU lidová škola umění (1960-1990)
LUT lidová umělecká tvořivost
MDŽ Mezinárodní den žen – 8. březen
MěOB Městská osvětová beseda
MF Moravská filharmonie
MIO ministerstvo informací a osvěty
MJČSPO Místní jednota čs. požární ochrany
MLK Místní lidová knihovna
MNV Místní národní výbor
MOB Místní osvětová beseda
MOR Místní osvětová rada
MSK Místní správní komise
MV místní výbor, ministerstvo vnitra
n.p. národní podnik
ND Národní divadlo
NDR Německá demokratická republika 

(tzv. východní Německo)
NsP Nemocnice s poliklinikou
OB Osvětová beseda
ODO Okresní dům osvěty
OKS Okresní kulturní středisko
OLK Okresní lidová knihovna
ONV Okresní národní výbor
OOR Okresní osvětová rada
OPK Okresní průmyslový kombinát
OR Osvětová rada

OSK Okresní správní komise
OSO Ostravský symfonický orchestr
OSPaT Okresní soubor písní a tanců
OÚ Okresní úřad, obecní úřad
OÚNZ Okresní ústav národního zdraví
OVě Okresní věstník
PF Pedagogická fakulta
PG pedagogické gymnázium
PP Písně přátelství
PSKŽ Pěv. sdružení krnovských železničářů
PSMU Pěvecké sdružení moravských učitelů
PŠ pedagogická škola (1953-1976)
RaJ Restaurace a jídelny
RG reálné gymnázium
ROH Revoluční odborové hnutí
s., ss. soudruh, soudruzi
SBČS Státní banka československá
SČM Svaz české mládeže
SČSP Svaz čs.-sovětského přátelství
SFO Státní filharmonie Ostrava
SlD Slezský domov
SLUT soutěž lidové umělecké tvořivosti
SND Slovenské národné divadlo, 

Slezské nár. divadlo Opava (do r.1948)
SOA K Státní okresní archiv, pracoviště Krnov
SOA Op Státní okresní archiv Opava
SPgŠ střední pedagogická škola (od r. 1977)
SPOZ Sbor pro občanské záležitosti
SRN Spolková republika Německo 

(též NSR – Něm. spolková republika)
SRPŠ Sdružení rodičů a přátel školy
SSM Socialistický svaz mládeže
STM Soutěž tvořivosti mládeže
STS Státní traktorová stanice
SVVŠ střední všeobecně vzdělávací škola 

(gymnázium) od r. 1960
ŠOT odbor školství, osvěty a tělovýchovy
TGM Tomáš Garrigue Masaryk
VAJŽ Vojenská akademie Jana Žižky 
VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce
ZA Op Zemský archiv Opava
ZDŠ základní devítiletá škola
ZHŠ základní hudební škola (do r. 1959)
ZK závodní klub
ZNV Zemský národní výbor
ZSKN zkrácené označení krnovského podniku

Závody stuh a prýmků St. Kostky 
Neumanna (PEGA)

ZUŠ základní umělecká škola (od 1990)
ŽOS Železniční opravny a strojírny
ŽPS ženský pěvecký sbor
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  1 .    H U D B A  V  L E T E C H  1 9 4 5  –  1 9 5 2
Nedlouho po osvobození se do Krnova začali sjíždět bývalí čeští občané, kteří museli uprchnout

po obsazení Sudet nacistickým Německem. Zpočátku to bylo obtížné, protože doprava byla ochro-
mena. Jedni z prvních byli ti, kteří už tu zapustili kořeny stavbou domku a teď přijeli převzít svůj
bývalý majetek. Postupně přibývali další, jak bylo třeba obnovit dopravu, poštovní spojení a hospo-
dářství. První měsíce byly krušné hlavně pro zajištění živobytí, protože zásobování téměř nefungovalo.

Písemných dokladů o této době je málo a některé, totiž hesla z Podacích knih, nelze spolehlivě
interpretovat. První výtisky novin se nedochovaly, v dalších letech pak je málo kulturních zpráv, v ar-
chivu města Krnova a okresního úřadu jsou jen náhodné zlomky. Pamětníci, hlavně starší, už zemřeli a
ti mladší, dnes nejméně 70-letí, si už pamatují dost málo. Není divu, byla to převratná doba a únor
r. 1948 překryl veškeré vzpomínky daleko silnějšími vjemy. Mohu tedy spoléhat jen na:
1. ne zcela bezpečné a úplné údaje JUDr. Bohuslava Genserka, který sbíral materiál pro městskou 

kroniku,
2. novinové zprávy týdeníku Hraničář (1946 - 48),
3. spisový materiál Expozitury ZNV v Ostravě a následně KNV Ostrava,
4. Okresní věstník pro správní okres Krnov,
5. materiál ONV Krnov (rejstřík zrušených spolků a kulturně osvětová činnost),
6. kroniku farního kostela sv. Martina a
7. pro léta 1949 - 53 o vzpomínky Františka Kohoutka, Štěpána Kotka, Antonína Skácela,  Josefa  

Szeląga a Mojmíra Zedníka.
Výčet pramenů je poměrně bohatý, ale skutečných dokumentů, zvláště podstatných a základ-

ních, je hubeně málo, přičemž si některé protiřečí. Přesto se pokusím dát dohromady jakýs takýs obraz
hudebního života prvních poválečných let. Doba konsolidace hudebního života trvala asi do začátku
r. 1953. Tím je zároveň dán obsah 1. kapitoly.

V přehledu jednotlivých roků neuvádím podrobnosti. Ty jsou obsaženy v dalších podkapitolách,
např.  Soupisy  konfiskovaných hudebních nástrojů,  Koncerty,  Chrámová hudba.  Kuriozity,  historky
veselé i smutné a pod. jsou pod společným názvem Různé.

a.  Průběh jednotlivých roků

1945
Letní měsíce byly ve znamení přebírání úřadů a výrobních podniků do českých rukou. Slouží ke

cti českých osídlenců, že co nejdříve možno začali s obnovou kulturního života. Ze všech hudebních
zařízení snad nejdříve začala fungovat hudební škola v Krnově, asi už začátkem školního roku 1945/
46. Ve svém stavu měla 4 učitele a 72 žáky. (1:i.č. 610).

Divadlo přestálo osvobozovací  boje v dobrém stavu, takže to podnítilo školského referenta
Rudolfa Halfara (byl ve funkci do června 1946, pak se stal učitelem) k tomu, že „vydal o své újmě
plakát o přijímání herců, hudebníků a ostatních zaměstnanců pro Městské divadlo za veliké gáže.“ (21)
Dotyčný byl zřejmě inspirován situací před válkou, neboť tu tehdy žil a přál si obnovit kulturní poměry.
Neuvědomil si, že to je nemožné vzhledem k nepřiměřenosti nové situace. Nicméně divadelní před-
stavení začala ještě v tomto roce hostováním opavského divadla. Přesná data o předplatném jsem ne-
zjistil, ale v sezóně 1945-46 existovalo. Jisté je, že oslavy 28. října proběhly v tomto roce v rámci
slavnostního představení Prodané nevěsty v provedení opavské opery. (21)

Ještě v podzimních měsících žádaly krnovské spolky, zrušené za okupace, o obnovení svého
statutu a činnosti. Z hudební oblasti je zachován doklad, že 5. 12. 1945 žádá o své obnovení kroužek
Vlastimil, ale pro Olomouc. Většina členů totiž žije tam a do Krnova prý se nechce vracet. Odpověď
zněla: obnovit spolek nelze, neboť není zapsán ve spolkovém katastru. (4) Druhý doklad se váže ke
Svazu lidových hudebníků v Čechách a na Moravě. Žádají o povolení, stanovy předkládají z doby
Protektorátu (1943). Tento spolek byl povolen brzo, už 19. 2. 1946, ale další rok trvalo, než byl sku-
tečně ustaven. (4; 1:i.č.4)

Celý okres spravovala zpočátku Okresní správní komise (OSK) a v jednotlivých obcích Místní
správní komise (MSK). Záležitosti, týkající se školství a kultury měl na starosti stejnojmenný odbor.
Školským inspektorem byl Rudolf Halfar, osvětovým inspektorem nejméně od 25. 9. 1945 Rudolf Gilík.
(2/Krnov I, i.č. 97) Činnost onoho odboru byla v této převratné době nezáviděníhodná. Mnohé z jeho
práce lze poznat jen z náhodně dochovaných dokumentů u adresátů, tedy několika obcí,  přičemž
v mnoha obcích kulturu ignorovali.

40



L é t a  1 9 4 5  -  1 9 5 2

Např. bylo zapotřebí sepsat zkonfiskovaný německý majetek kulturní povahy, konkrétně v hu-
dební oblasti hudební nástroje, a mít dozor nad jeho přidělením (19. 9. 1945). (2/Býkov, i.č.49) Tento
úkol se v některých obcích vlekl až do konce r. 1947.

V každé obci měli zřídit dům osvěty a jmenovat členy osvětové rady; to byl přímý úkol každé
MSK, příkaz k tomu byl vydán 8. X. 1945. Čelným orgánem pro kulturu v okrese byla Okresní osvětová
rada, která řídila místní osvětové rady. Ta sídlila v Divadelní ulici č. 1 (později ulice E. F. Buriana),
v sídle  OSK.  (11)  Z pozdějších  dokumentů  vyplývá,  že  v nezanedbatelném počtu obcí  buď MOR
nebyly utvořeny nebo jejich členové nepracovali, a to i několik let. I se zřizováním domů osvěty byly
někde problémy; docházelo k tahanicím, který hostinský je získá nebo naopak nebyly zřízeny po ně-
kolik let vůbec. (2/ Janov, i.č. 1, podle zprávy z r. 1947 právě zde MOR nepracuje. Nepracují tu však
ani jiné komise.)

Všichni hudebníci měli být organizováni asi ve  Spolku lidových hudebníků (pokyn vydán
29. X. 1945: 2/Arnultovice, i.č. 59; též 2/ Býkov, i.č. 49)

Lidé po válečných létech doslova hladověli po zábavě. Proto se všude, i v malých vesnicích,
využívalo každé možnosti, jak se pobavit. V Podacím protokolu 1945 (1:i.č. 8) se dochovala řada povo-
lení na zábavy při dožínkách, vinobraní, na mikulášské, štěpánské a silvestrovské zábavy; dokonce i na
vesnicích se pořádaly taneční čaje a kabarety (např. v Chomýži, Burkvízu a j.), koncerty v kavárně
(Slezský domov). Jako jedna z prvních zábav byl povolen koncert s tancem 1. 8. 1945, organizovaný
pěším plukem č. 34 v Krnově (není jasné, zda přímo velitelstvím nebo plukovní hudbou).

Velmi agilní v této oblasti byla KSČ (stejně tak i v dalších letech). Dokonce po úspěchu večera
operních árií  21. 9. (organizátor neznámý) zorganizovala na 20. 10. podobný koncert s názvem Opera
se představuje. (1: i.č. 8)

V r.  1945 se tu prý utvořila první taneční
kapela, již vedl Jožka Kovářík, nadaný muzikant
lidového typu. Kromě toho sem pravidelně zajíž-
děl z Ostravy soubor K. Karpiela. S touto kapelou
účinkoval  K.  Fabiánek,  který  později  přišel  do
Krnova nastálo. Už tehdy se hodně hrálo v hotelu
Slezský  domov.  Asi  velkou  událostí  byl  zájezd
tehdy slavného pražského orchestru Jožky Maliny,
který tu uspořádal koncert cestou z Polska. 

Působili tu ovšem i další velmi čilí hudeb-
níci:  František  Kupka,  Zeno  Teichmann a
Antonín Tomek.

Učitel  František  Kupka shromáždil  věřící
hudebníky do sboru  a  orchestru  při  kostele  sv.
Martina a provedl s nimi již 24. XII. půlnoční mši
(není jasné, čí). Na varhany hrál ..?.. Kubát. (22)

Amatérský hudebník Zeno Teichmann si nechal 24. X. změnit jméno na Tomeš a nějakou dobu
se psal Z. Teichmann-Tomeš. Jeho činnost se připomíná několikrát hlavně v dalších letech, ale je málo
konkretizovaná.

Třetím čilým hudebníkem byl Antonín Tomek, akademický malíř, učitel, ale také zanícený muzi-
kant. Už na začátku šk. roku 1945 sestavil dívčí sbor, který se udržel asi rok (do Tomkovy nemoci).
(31:10. 7. 1947) O úrovni tehdejší hudebnosti svědčí to, že už 25. XII. 1945 a 1. 1. 1946 sbor zpíval
v kostele sv. Martina. (22) Sám Tomek je profesorem Zedníkem charakterizován jako samorostlý a
v osobních materiálech učitelů (1:k.201) je uvedeno [volně interpretuji – RH]: má výkyvy v chování a
vyučování, přesto však je hodnocen stupněm 1. Kromě toho se tu uvádí, že prý má 150-členný sbor
[tolik neměl ani v největším rozkvětu – RH]  Přitom leckteří výborní učitelé, jak jsem je poznal v prv-
ních letech svého působení, byli hodnoceni 2. nebo dokonce 3. stupněm.

Za zvláštní zmínku stojí, že v tomto roce se konaly vzpomínkové večery ke státním svátkům (28.
X.) nebo k narozeninám významných osobností i mimo Krnov. Jsou k tomu doklady z Jindřichova: 28.
X. a večer P. Bezruče 16. 9. Náplň večerů byl obdobná: básně, přednáška, lidové písně. (2/Jindřichov,
i.č. 51) V Úble uspořádali 16. 9. vzpomínkový večer k výročí úmrtí TGM (1:i.č.8) Vůbec nepochybuji
o tom, že by se našlo příkladů víc, jen doklady se neuchovaly.

1946
Z dochovaných materiálů ONV (32:15.6.) se dovídáme, že v tomto roce začala bohatší kulturní

a hudební aktivita. Zasadil se o to referát pro osvětovou činnost, který podněcoval aktivitu i mimo
Krnov. V červnu vydal směrnice k tomu, aby v každé obci jmenovali referenty k organizování osvětové
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rady, jež bude mít za úkol mj. i zlepšení přátelských vztahů. Bylo to tehdy nutné a přirozené, aby se
noví osídlenci  z různých koutů naší země i repatrianti  (z Volyně,  Rumunska) lépe a rychleji  sžili.
Zároveň mají být jmenováni referenti s konkrétními úkoly pro jednotlivé úseky (tělovýchovný, diva-
delní, národopisný a pod.).

V červenci byl vyhlášen úkol pro všechny obce: zajistit kulturní dům! Je to záležitost MNV a
uvádí se tu, co má kulturní dům obsahovat. Později seznáme, že úkol byl splněn dost liknavě. Nicméně
organizování nebylo zbytečné: za leden – červen bylo na okrese uskutečněno 74 divadelních předsta-
vení (rozumí se 11 ochotnickými spolky, což bylo daleko nejrozšířenější kulturní vyžití), 25 hudebních
a 4 literární večery kromě jiných akcí.

Pod značkou G (asi Gilík) se v 11:27  oznamuje, že do konce května bylo ustaveno na okrese
Krnov 35 MOR, zajištěno 40 DO a hudební odbory uspořádaly 27 hudebních večerů. Dále hostovaly
(zřejmě v Krnově) Ostravská filharmonie a Vachův sbor moravských učitelek. Vcelku však bylo hudeb-
ních aktivit daleko méně než divadelních představení ochotnických souborů; ty často působily i v ma-
lých vesnicích (Pitárném, Bučávce, Úble aj.) Je zajímavé, že jejich činnost klesla po únoru 1948 a po
několika letech jich kromě Krnova zůstalo mizivě málo.

19. 2. 1946 byl povolen Svaz lidových hudebníků v Čechách a na Moravě, aspoň pro Krnov.
Přesto byl ustaven až napřesrok. (4) V Jindřichově měli prý být podnikavější — tam prý byla ustavena
místní skupina 16. 3. 1946. (1:i.č. 27)

Ponenáhlu se vytvářejí v Krnově i na vesnicích místní soubory a kapely. V Jindřichově se nazna-
čuje 18. 1. v hlášení o jmenování členů MOR, že existují mj. kroužky hudební (Oskar Klenk), pěvecký
(František Válek) a další hudební (..?. Hanák za hudební školu). (2/Jindřichov, i.č. 51) V Radimi soubor
není, jen 1 hudebník si zažádal o licenci kapelníka. (2/Radim, i.č. 83) V Krnově na RG začíná působit
studentský orchestr – spíše taneční kapela o 6 členech; jejím vedoucím byl Vladimír Blažek. (11)

Po letech na kapelu vzpomíná E. Dopita: V r. 1946 vznikl na krnovském gymnáziu „orchestr“ – spíše
rytmická skupina složená ze studentů sexty a kvinty. Kapela nakonec hrála v 5 členech:

Vladimír Blažek (klavír a harmonika),
Eda Dopita (trubka, klavír a housle),
Radik Filipovič (pozoun, housle a konferenciér),
Jiří Novosad (kytara) a
Miroslav Sáblik (bicí a klavír).

V repertoáru měli taneční hudbu všeho druhu, skladby si upravovali a noty rozepisovali sami (hlavně
V. Blažek). Ojediněle se pokoušeli i o vlastní tvorbu. Veřejně hráli na zábavách. K názvu Club 48 přišli
jakýmsi ujednáním s J. Kováříkem a vystupovali jako jejich rytmická skupina. Orchestr zanikl po únoru 1948
politikařením a přípravami na maturitu. (52)

V Městě Albrechticích prý neměli žádný hudební kroužek (2/Město Albrechtice, k. 26, 24.7.1946)
Snad už od tohoto roku působilo KRNOVSKÉ SMYČCOVÉ KVARTETO s primáriem MUDr. ....

Vránou. Nejsou však známi jeho další členové.
I během tohoto roku se konalo mnoho plesů a zábav stejně jako loni. 
Nejvíce soupisů konfiskovaných hudebních nástrojů přišlo z vesnic právě v tomto roce. Nikde

jsem nenašel soupis z Krnova. Největší množství bylo zkonfiskováno v Albrechticích, Holčovicích a
Jindřichově. V Holčovicích ve shodě se zprávou ze začátku 20. století se našlo 8 klavírů a 8 pianin.
Všude však bylo dost různých nástrojů v dezolátním stavu.

Z obcí často přicházely žádosti, aby nástroje, hlavně klavíry, mohly zůstat na místě. V Radimi
(2/Radim, i.č. 83) jsou prý 4 klavíry a pianina, dost opotřebovaná; prosí se o jejich ponechání, neboť se
na ně mládež učí hrát. MNV Bohušov (2/Bohušov, i.č. 1) zase žádá klavíry pro školu a osvětu; jediný
klavír má soukromník Ant. Škoda.

V Krnově existuje i prodejna hudebních nástrojů na Mikulášské ulici č. 79, majitelem je ..?..
Kubíček. (11)

O výrobě varhan v Krnově se píše v 11:32:                                                          
Výroba světoznámých varhan v Krnově (bratři Riegrové)....(zestručněno)

Podnik byl značně poškozen německou armádou na ústupu, stroje a elektromotory zničeny,
zásoba kůží a kovu odvezena.  Dnes:  80 Čechů,  odborníci  a národní  správce  přišli  z Kutné Hory.
Podnik bude znárodněn a spojen s firmou Kloss a firmou Jan Tuček z Kutné Hory. Žádá se o zřízení
varhanářské školy. 

O zřízení odborné varhanářské školy se skutečně jednalo (32:říjen) a MNV ji  povolil  zřídit
v únoru 1947, prozatím v budově RG v Krnově. (31:1.3.1947) Pamětníci se však shodují v tom, že na
RG žádná třída otevřena nebyla a oni se učili v odborném učilišti v areálu Továrny na varhany.

Městská hudební škola v Krnově prudce zvýšila počet učitelů (na 9) i žáků (na 260). Sídlila
v Panské ulici č. 3; po brzkém zboření protilehlé strany ulice je to severní strana Hlavního náměstí.
V Jindřichově asi byla soukromá hudební škola, snad existující už v r. 1945.

Pokračovaly operní představení v rámci předplatného, navíc opavská opera provedla netradičně
v září Prodanou nevěstu na nádvoří krnovského zámku. Konaly se koncerty, údaj je jen o koncertu
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tehdy velmi známého varhaníka B. Wiedermanna v kostele sv. Martina. Pokračovaly i vzpomínkové
večery – např. v RG na TGM (1:i.č.27) Z Albrechtic (2/Albrechtice,k.26) se dovídáme ze zprávy 14. 4.
1946, že mají městské sady B. Smetany. V Krnově je snad už tehdy nazván parkový pás kopírující část
opevnění města Smetanovým a Dvořákovým okruhem.

1947
23.  3.  1947 byl  konečně  ustaven  Svaz  lidových hudebníků a  tím byl  dán i  organizačně

podklad pro amatérské soubory. Ustavující výbor tvořili Ludvík Petr (od r. 1957 učitel hudební školy
v M. Albrechticích), Rudolf Pravda a Karel Zdražil; zakladatelé byli Adolf Cigánek a Rudolf Kovařík
(berní úředníci), Josef Jirák (rotmistr) a Zeno Teichmann (zaměstnanec MNV). (1: i.č. 4 — 4:KNV I/468)

V 1:k.24 se dochovaly zajímavé dokumenty k zamýšlenému zřízení městské kapely. Je možné,
že autoři myšlenky byli inspirováni existencí této instituce v Krnově už od začátku 20. století.

Ve spise čj. 1154  se uvádí, že 1. 4. 1947 byla v Krnově zřízena odbočka lidových hudebníků,
která „bude se svými členy tvořiti jedno velké hudební těleso a které bude representovati město Krnov.
Vzhledem k zřízení této odbočky a jejího hudebního tělesa předkládáme návrhy ve formě prosby tyto
body:   
1. Zřízení městské hudby a ustanovení kapelníků resp. jejich zástupců k vedení tohoto tělesa.         
2. Vyřešení živnosti uděleným (sic!) kapelníkům, kteří je mají a využívají je jen ve svůj prospěch.          
3. Zákaz provozování živnosti kapelníkům, kteří živnosti nemají a provozují je.          
4. Omeziti další udělování živností.         
5. Navržení kapelníků pro vedení hudebního tělesa, pro informaci uvádíme jména kapelníků, kteří po dob-
rém uvážení přicházejí v úvahu k vedení hudebního tělesa: Tomeš Zeno, Ondráček Vilém, Kovařík Josef a
Kočí Josef.

..... aby celá hudební jednotka byla úřady respektována ve všech případech, jen tak bude možno
dosáhnouti plné jednoty a solidarity mezi kapelníky a členy.

(Zápis 22. 4. 1947, zasláno ONV, panu dr. Koubkovi)
Adresy: Zeno Tomeš, náměstí Hrdinů 7

Vilém Ondráček, Hlubčická 31
Josef Kovařík, Tyršova 2
Josef Kočí, Na Nivě 26
František Kohut, Průmyslová 3
Fr. Laskovski, Kostelec, Brantická 38

Následuje protokol o jednání 4. 6. 1947:
– Kapela: ať se iniciativy ujme osvětový inspektor v dohodě s MNV, který by musel rozřešit otázku odměny
členů kapely. Pro zřízení jsou všichni. 
– Spory mezi kapelníky (najímání hudebníků): majitelé živností oznámí, kolik hudebníků a jaké (tj. jméno a
adresy) hodlá každý zaměstnávat.  
– Josef Kovařík bude mít legitimaci k přezkoušení a kontrole, zda hudební produkce provádějí skutečně
oprávnění kapelníci.  
–  Osvětový  referent  musí  vyřešit  v  soutěži  jakost  a  zdatnost  kapelníka.  K  tomu má  zřídit  odbornou
nestrannou komisi za předsednictví inspektora osvěty.

Dále byl zaslán přípis Svazu lidových hudebníků, aby byli  vyzváni kapelníci  celého okresu
k hlášení stavu zaměstnanců. Pak se zřídí evidence a zabrání se sporům při najímání a přetahování
hudebníků.  Nakonec  bylo  sepsáno pověření  J.  Kovaříkovi  (všude důsledně  psáno Kovařík),  opis
přiložen.

Tím celá záležitost skončila, nic víc o kapele není.
O tom, že v Krnově nějaký symfonický orchestr místních hudebníků existoval, se dá se usuzovat

ze zprávy v týdeníku Hraničář. Ten 17. 5. ohlašuje, že 28. 5. se bude konat koncert k narozeninám E.
Beneše v divadle a řídit jej bude pravděpodobně prof. Hába (křestní jméno neuvedeno). Podobně
zpráva ze 6. 9. oznamuje, že 14. 9. pořádá Divadelní jednota a Orchestrální sdružení hudebníků
s vedoucím p. Tomešem vzpomínku na TGM.

Pátral jsem po bližších údajích o tomto orchestru, který se údajně udržel několik let. Kromě p.
Szeląga nikdo nevěděl nic; od něho jsem se dověděl, že to mohl být spíše orchestřík salonního, kavá-
renského typu.

Z. Tomeš byl zřejmě člověk agilní. Na žádost jeho a osvětového referenta o zbudování hudeb-
ního pavilonu v městských sadech odpověděl  MNV kladně,  jen jej  doporučil  postavit  svépomocí.
Znamená to, že předválečný pavilon u pomníku Schuberta byl na konci války zničen. Na stejném místě
(tj. na původních základech) byl skutečně za několik let postaven nový.

Týdeník Hraničář 14. 6. informuje, že MNV Krnov osvobodilo od dávky kulturní akce; týkalo se
to i varhanního koncertu pořádaného Závodním výborem firmy Kloss. Zasloužil se i o to Z. Tomeš?
(Připomínám, že pracoval na MNV.)

                                                              43



H u d e b n í  ž i v o t  n a  K r n o v s k u

V tomto roce navázal bližší styky s Krnovem olomoucký skladatel Stanislav Vrbík, původem z Ja-
blunkova. Pro farní sbor napsal Krnovskou mši, která tu byla poprvé provedena asi 16. 11. 1947 a dost
často i později.

O divadle přináší Hraničář hodně zpráv, dá se říci pravidelně. Na konci sezóny 1946/7 (12. 7.)
se uvádí, že uplynulá divadelní sezóna byla druhá. Zdejší závody koupily  předplatné, ale místa stále
zela prázdnotou. (Už tehdy! Inu, zájem se v továrnách nedá nařídit ...)

Právě tehdy vynikla v Krnově kapela s názvem CLUB 47, již vedl Josef Kovářík. Patřila k nej-
lepším v severomoravském kraji, hrála k tanci i poslechu na opravdových koncertech a několikrát ji
nahrávalo ostravské rozhlasové studio. (Blíže ve vzpomínkách pamětníků – 47) Typově orchestr patřil
ke swingové hudbě. 

Leták  
kapely CLUB 47      
polokarton  
formát A4

I v tomto roce se určitě konaly koncerty profesionálních umělců, ale dokládám jen jeden. V ob-
časníku Silesia, který vydává odbor Matice slezské v Krnově, píše pan Blucha v čísle z března 2006, že
se konal koncert k 70. výročí založení spolku Svornost. Účinkovala Moravská filharmonie za řízení Ant.
Kincla se sólisty pěvci L. Stuchlíkovou z Olomouce a dr. Fr. Dutkou z Krnova. Program: z díla B. Sme-
tany: předehra k Prodané nevěstě a árie Mařenky, duet Mařenky a Vaška, árie Lukáše z Hubičky, dále
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Píseň lásky od J. Suka a z díla Ant. Dvořáka předehra Karneval a symfonie Z Nového světa.  Pouze pan
Szeląg uvádí nejisté datum „prosinec 1948“, kdy se uskutečnil s jeho vydatnou pomocí v aule RG pod
patronátem Divadelní jednoty první koncert Alexandra Plocka. Návštěva byla tehdy 300 lidí,  zcela
vyprodaný sál. Přesto se domnívám podle určitých indicií, že se tento koncert konal už v tomto roce.

1948
Na začátku roku ještě vládly normální poměry. V lednu byli do funkcí jmenováni okresní osvě-

tový inspektor Bohumír Švrčula a okresním osvětovým referentem se stal Dr. Pavel Pytlík, okresní
soudce. (Ten byl po únoru odvolán.) (32:leden 1948)

OOR přišla v plánu osvětové práce s několika dobrými náměty: (tamtéž)                         
– Především vydala pravidla, jak mají fungovat MOR; dosud totiž ve většině obcí nepracovaly nebo
vůbec  nebyly  založeny.                                                          
– Doporučila omezit běžné taneční zábavy a organizovat je nově, bez kouření a alkoholu, s kulturními
vložkami.

Mimochodem — zpráva z  Hraničáře z 24. 1. praví, že jeden takový „Večer oddechu“ tu bez
alkoholu a kouření proběhl. Hlavním pořadatelem byl Josef Kovářík [náruživý kuřák a vína pitel –
pozn. RH]. V rámci večera vystoupil jedenáctiletý houslista Jiří Zezula a uskutečnila se soutěž 2 decho-
vých a 2 jazzových hudeb. Pořadí v soutěži: 1. Club 47 = Jazz Kovařík, 2. dechová kapela V. Ondráčka,
3. jazz Zeno Tomeš, 4. dechová kapela Josefa Kočího.
– Každá osvětová rada má mít přiděleny hudební nástroje. Musí mít slušný klavír nebo pianino, zam-
čené, které se nepůjčuje k tanečním zábavám. Tam, kde je koncertní síň, mohou dostat klavír vyso-
kých kvalit.        
– Veškeré hudební nástroje [roz. konfiskáty –  RH] smějí být půjčovány jen školám nebo osvětovým
radám; soukromníkům ne, nanejvýš to, co zbude.                                              
–  Žádosti  o  povolení  koncertů  a  podobných  akcí  musí  být  předloženy  ONV –  referátu  národní
bezpečnosti již se schválením příslušné OR nejpozději 14 dní před uskutečněním.

Únor 1948 zasáhl samozřejmě i do kultury. Někde blahodárně, velmi často neblaze. První měsíce
nebyly tak zlé, ale ty další a hlavně další roky měly pro některé osobnosti hrozivé důsledky. Nejlepšími
prameny o hudebních aktivitách na Krnovsku jsou v tomto roce Hraničář a Okresní věstník pro správ-
ní okres Krnov. Hraničář měl od loňska zaveden pravidelný kulturní sloupek a v něm se nejčastěji psa-
lo o divadle. Toto zpravodajství mělo bohužel krátké trvání. OVě měl poslední kulturní zprávu v únoru,
a to doporučení, jak po celý rok provádět oslavy Janáčkova výročí. Postupně tu převládala zemědělská
tématika a od podzimu už byla čísla téměř výlučně věnována tvrdému dirigování zemědělských prací,
jako kdyby rolníci byli naprostí hlupáci, kteří nevědí, kdy, co a kde zorat, zasít a sklidit.

Hraničář se přesto držel až do 17. 7. s dobrými kulturními zprávami, ale byl zastaven v rámci
celostátního rušení regionálních novin kvůli šetření papírem. Možné je i to, že někomu vadilo refero-
vání o kultuře ...

ROH začalo přebírat organizaci hudebního života aspoň v některých směrech. 30. 9. 1948 byl
zřízen v rámci ROH  Svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby (sem patřilo i organizování
lidových hudebníků). (4:KNV/588) Zdá se, že nové členstvo se nehrnulo a tak nakonec musela být
stará organizace Svaz lidových hudebníků v r. 1950 administrativně zrušena.

Hudebních souborů ponenáhlu přibývalo. Ant. Tomek po dvouleté přestávce kvůli nemoci ob-
novil svůj dívčí sbor a společně s dechovkou kapelníka Kočího vystupovali v polských Katovicích a
účinkovali i v tamější rozhlasové stanici. Dívky nejen zpívaly, ale také tančily české tance v krojích.
(31:12.6.,10.7.)  Dechovku Svazu  brannosti  o  46  členech  řídil  kapelník  Mičan.  (31:15.5.)  Všichni
zájemci o sborový zpěv a členové KSČ se měli hlásit u Ant. Kubíčka (Dobrovského 5) nebo u soudruha
Slavického (hotel Beseda, Hlubčická 2). (31:20.3.) Měl to být nábor pro pěvecký sbor krnovských
železničářů, jehož založení se oznamuje v Hraničáři 19. 6.? Kupodivu však jejich první vystoupení pro
dílny ČSD se uskutečnilo už 28. 5. 1948. (24) Od začátku řídil tento sbor učitel Jan Talpa, řídící učitel
v.v., člen PSMU. Také v Jindřichově prý měli místní hudbu (dechovku?). (31:10.7.)

Naopak na RG končí svou činnost studentská taneční kapela. Místo ní založil ředitel městské
hudební školy František Šram školní pěvecký sbor. Učil totiž na RG od 1. 9. 1948 půl roku hudební
výchovu v několika třídách. 27. X. 1948 pěvecký sbor zazpíval na školní oslavě k 28. říjnu Sukův
pochod a blíže neurčený sbor Rodný kraj. Kromě řízení sboru Fr. Šram na většině slavnostních příle-
žitostí také hrál. (25)

O dalších oslavách k památným dnům TGM nebo EB či dokonce k 28. říjnu jsem se nedočetl.
Zřejmě začaly být silně omezovány nebo přímo nepovolovány. Místo nich nastupují oslavy Dne vítěz-
ství (9. květen), 1. máje a jiné „ideové“ svátky. Jako první se chlubí oslavou Dne vítězství obec Loučky
(Zátor).  Účinkovali  tu dr.  Dutka (zpěv),  Fr.  Šram (klavír)  ..?..  Hanžlík  (housle),  4-ruční  klavír  (?!),
hudební kroužek a pěvecký kroužek (poslední řídil ředitel hudební školy Fr. Šram). (33:1986,č.10; asi
31:22.5.)

Osvětové či  kulturní domy v některých obcích přestávají  být funkční nebo dokonce dosud
nejsou. Ve Vysoké je KD v č. 61; budova stojí na hlavní silnici z Krnova do Bartultovic, osamocená a
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mimo souvislé osídlení obce, tudíž nevhodná pro svou funkci. [Jenže asi nebyla k dispozici jiná – RH]
(4/Vysoká:i.č. 61)

V M. Albrechticích se plánovala stavba KD, protože tu nebyl vhodný sál a všechno se konalo
v místním kině, nepříliš velkém. Stavba byla schválena v r. 1949, ale pak její postavení a otevření trvalo
víc jak 20 let! V Krnově byl rovněž zapotřebí KD. Bylo navrhováno vojenské kasino na Říčním okruhu,
neboť ho nikdo nepotřebuje. Odpověď: není prý vhodné pro KD. (31:10.7.) Bohužel dnes nikdo neví,
kde to mohlo být.

Se začátkem školního roku nastoupil  v září  na hudební  školu nový ředitel  František Šram-
Hrušovský (zpočátku se psal také Schramm), absolvent varhanického oddělení konservatoře v Brati-
slavě. Byl to člověk velmi aktivní a svérázný, někdy i popudlivý. 

Bydlel v Zátoru, v domku pod železniční zastávkou a brzy se dostal do sporu s jeho obyvatelkou
paní Fialovou. Domek č. 169 patřil Spořitelnímu a záloženskému spolku v Zátoru a Šram žádal 29. 6. 1949
o výměnu bytu s paní Fialovou, která je sama a má nadměrný byt. Bylo mu vyhověno. (2/Zátor, i.č. 2)
Pokračování sporu je v i.č.50. R. 1950 se Anežka Fialová, uklizečka, která pracuje pro záložnu Kampeličku a
zároveň má dozor nad úřadovnou, brání. Šramovi prý dostali byt nesprávně (=podvodně?) a chtějí ji vystě-
hovat. Fr. Šram prý je vědecký pracovník. Přípis šel k vedoucímu školního odboru ONV Zetkovi jako stíž-
nost. Konečné vyřízení neexistuje. Dnes je těžko posoudit, kdo měl pravdu. Já osobně o jeho vědecké
činnosti pochybuju a domnívám se, že ani jeho morální profil nebyl čistý. To se asi nejsilněji projevilo při
jeho odchodu z hudební školy v Krnově. Důvodů jsem se nemohl dopátrat, oficiálně se neuchovaly. Tehdej-
ší současníci na mé dotazy v r. 1995 odpovídali vyhýbavě. Vyrozuměl jsem, že v tom bylo cosi finančního a
ještě prý to nastrčil na svou manželku, která pak byla odsouzena. Povahově byl málo sebekritický, spíše
kariérista, v jednání často nepříjemný.

V Albrechticích chtěli mít hudební školu a v červnu provedli předběžný zápis. Přihlásilo se
49 žáků. Smetanův městský ústav hudby a zpěvu v Krnově nabídl zřízení pobočky v M. Albrechticích
za vypsaných podmínek. Mj. na klavír by učila Truda Vrbatová, na housle někdo z Krnova. Podmínky
pro zřízení expozitury byly dále upřesněny až 30. prosince. Rada MNV prý na ně přistoupila 12. ledna
1950. (4/Albrechtice:k.26)

V Loučkách (Zátoru) MOR sděluje, že od 1. září 1948 tu bude zřízena řádná hudební škola jako
pobočka hudební školy v Krnově. Vyzývá zájemce,  aby nechali  zapsat děti.  Výsledek znám není.
(2/Loučky: i.č.10)

1949
Tento rok přináší velmi málo zpráv. Z oficiálních se nedochovalo nic, jen z kroniky kostelního

sboru víme, že činnost pokračovala. 
V Krnově nastoupili své působení Antonín Skácel (v září?),  Mojmír Zedník (1. 9.) a ke stej-

nému datu v Loučkách František Kohoutek. První výsledky jejich práce však spadají do následujícího
roku. M. Zedník založil ihned po nástupu chlapecký sbor ve škole na Dvořákově okruhu, který vedl až
do r. 1951. Sbor měl necelých 30 členů a prof. Zedník vzpomíná, že sólistou byl mj. i Jirka Zezula, po-
zdější profesor a ředitel pedagogické školy. V repertoáru sboru byly hlavně lidové písně a cappella. (Z)

Antonín  Skácel oživil  hudební  činnost  při  kostele  sv.  Martina  jednak  provozováním svých
skladeb (České mše, Dětské mše), jednak jako varhaník a organizátor varhanních koncertů v kostele.
Datum i program prvního je neznámé.  Sk uvedl i některé údaje týkající se počtu členů účinkujících
těles. Liší se od p. Mičky (M), který počty jen odhaduje. Smíšený sbor má: Sk - až 50, M - asi 20 členů;
dětský sbor Sk - 40, M - 20; orchestr uvádí jen M - asi 20, z nichž 8 bylo smyčců. Tento stav platil asi do
r. 1955.

 Doloženy jsou ještě amatérské soubory.
PSKŽ měl 22.  4.  1949 svůj  první  celovečerní
koncert  (5)  a  pak  existoval  výše  zmíněný
chlapecký sbor prof. Zedníka. Z venkovských
obcí  byl činný pěvecký kroužek SČM v Bru-
movicích s repertoárem budovatelských písní.
Určitě v činnosti pokračoval Tomkův dívčí sbor.
Působil na dívčí škole (budově pozdější peda-
gogické školy) v letech 1949-1953. Měl víc jak
50 členek, Tomek nacvičoval s houslemi. (Z)

Pěvecké  sdružení  krnovských  železničářů       
na zájezdu v Jiráskově Hronově 20.-21. 8. 1949
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Rovněž se dá předpokládat, že snad pokračoval v činnosti orchestr z dřívějška nebo snad ředitel
F. Šram se pokusil založit vlastní. Byl prý nadšený zastánce a propagátor amatérského orchestru. (Z)
Rovněž prof. Kohoutek se zmiňuje o tom, že jezdil z Louček hrát do Krnova do orchestru, který řídil Fr.
Šram. V kronice hudební školy však o orchestru není zmínky.

Dnes už není známo, proč F. Šram odešel (nebo musel odejít?) z RG. V kronice této školy je jen
zapsáno, že na poradě 1. 2. 1949 bylo usneseno požádat učitele školy na Opavské ulici Josefa Kováříka
nebo dirigenta PSKŽ A.(!) Talpu o vedení pěveckého kroužku ve škole. V únoru nastoupil na školu
s plným úvazkem a kroužek vedl J. Kovářík; setrval tu do r. 1956.

Asi v tomto roce vznikl druhý taneční orchestr tím, že se přistěhoval z Ostravy trumpetista
Karel Fabiánek. Orchestr působil pod patronací ZK ROH SKN (dnes Pega) v Krnově, kde byl K.
Fabiánek zaměstnán. Také tento orchestr produkoval kvalitní swingovou hudbu. Ke spojení s kapelou
J. Kováříka došlo jen jednorázově v r. 1951 a nastálo (jak uvádí Kv) se vlastně vůbec neuskutečnilo. Do
Fabiánkova orchestru prý přešli jen J. Kovářík a V. Hulač (uvádí Vl. Ordelt).

1950
Výnosem MV z 16. 5. 1950 (4; podle  1:i.č. 4  10. 7. 1950 –  č.j. 5026/50) zanikl spolek Svaz

lidových hudebníků s místními skupinami v Jindřichově a Krnově. Z druhého pramene je sdělení, že
v Městě Albrechticích vůbec nebyl ustaven (nepodali  návrh stanov). Protože jakýsi zájem tu přece
existoval, bylo doporučeno, aby zájemci přešli do odboru ROH — Svazu uměleckých a kulturních
zaměstnanců. V Krnově tento přestup vyřešili už 29. 1. 1950, kdy byl v rámci ROH ustaven nový
výbor. (1:ONV 1/, k.88, i.č.111) Byli v něm: předseda Kamil Řádek, místopředseda Karel Fabiánek,
jednatel Rudolf Kovařík, pokladník Julius Antoš, kulturní referent Rudolf Zamazal a další (ze známějších
např. Oldřich Mičan).

O souborech v tomto roce nejsou žádné zmínky.
Hudební škola v M. Albrechticích od 4. 9. 1950 zastavila činnost, protože při zápisu 2. 9. se

přihlásil 1 (jeden!) žák. (2/M.Albrechtice: k.27) Na hudební škole v Krnově není nic nového.
V koncertním životě je doložen vzpomínkami současníků jeden koncert v kostele sv. Martina.

Kromě A. Skácela účinkovali ještě Fr. Kohoutek (housle) a dr. Fr. Dutka (zpěv); zazněly skladby Bacha,
Petzolda, Dvořáka, Beethovena, Čajkovského, Graberta a Skácela. (Sk) Právě od září tohoto roku se
datují hudební aktivity Fr. Kohoutka, který nastoupil na zdejší RG.

Hudební amatéři Krnova se v červnu spojili v koncertu, který pořádala hudební škola společně
s baletním studiem SND v Krnově. Koncert byl příznivě přijat, uvádím i ohlasy v tisku. Bohužel výstřiž-
ky postrádají údaj, o které noviny jde.

Zdařilý koncert v Krnově
Bohatému a pestrému kulturnímu životu Krnova byl zdařilým

přínosem koncertní večer, uspořádaný Smetanovým městským ústa-
vem hudby a zpěvu a baletním studiem SND v Krnově, v divadle Julia
Fučíka,  nastudovaný  a  řízený ředitelem tohoto ústavu,  s.  Šrámem-
Hrušovským. Večer byl rozdělen v část hudební, pěveckou a baletní,
s úvodem koncertu pro dva klavíry skladbou J. S. Bacha, který zahrály
pianistky M. Gagalíková a D. Kubátová, provázeny orchestrem pod
taktovkou ředitele s. Šráma-Hrušovského. V pečlivě zvoleném hudeb-
ním programu byly dále zahrnuty skladby G. F. Händela, Bedřicha
Smetany a W. A. Mozarta. 

V části pěvecké účinkoval jako host J. Pecháček, jehož „Pěvco-
va prosba“ od K. Bendla vyvolala bouři potlesku, stejně jako písně V.
Říhovského, M. Balakireva a Bedřicha Smetany. Balakirevovy tři písně
zpívala Stáňa Gažarová, která tím znovu potvrdila své hlasové schop-
nosti. Mozartův koncert D-dur zahrál velmi dobře na housle J. Szeląg
s klavírním doprovodem D. Kubátové.

V části baletní (baletní čísla nastudovala a řídila M. Rozbrojová,
která mnohá čísla, a to Nedbalův Valse triste a další jiné, sama pro-
vedla) byly provedeny skladby Beyerovy, Moryho „Dětský rej“, Smeta-
nův „Furiant“, na nichž vystoupily žačky a žáci Krnovské baletní školy
s tak pronikavým úspěchem, že některá čísla  pro bouřlivý potlesk
bylo nutno opakovat. 

Tím se  původně stanovený program značně prodloužil,  což
však  zřejmě  nevadilo  ani  účinkujícím  ani  návštěvníkům.  Přejeme
krnovským, aby takových večerů užili ještě více.

Koncert Smetanova ústavu v Krnově
Krnov, -mír- Bylo snahou všech osvětových činitelů už v minulých letech, aby městská hudební škola,

nyní Smetanův ústav hudby a zpěvu v Krnově, prokazoval svou činnost nejširší veřejnosti okresního města a
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snad i celému okresu. To se stalo skutkem až v tomto školním roce, především zásluhou nynějšího inicia-
tivního ředitele Fr. Šráma-Hrušovského. Středeční koncert byl důkazem píle a opravdového snažení celého
učitelského sboru a všech spolupracovníků Smetanova ústavu. Nechceme tím říci, že by bylo vše dokonalé,
je nutno i nadále hledati lepší a lepší pracovní methody, ale jedno je jisté, že jmenovaný ústav pronikl výraz-
ně v tomto roce vpřed.

V průběhu koncertu slavil svůj debut smíšený pěvecký sbor krnovských učitelů za vedení ředitele
Šrama. Je to druhý pěvecký sbor krnovský, který se zapojuje do osvětové činnosti, bylo by si jen přáti, aby
početně, především v mužských hlasech, zesílil. Úspěšná byla i dvě další pěvecká čísla. V této části však
nebyl dodržen ohlášený program. V hudební části prokázal orchestr i sólisté, že se na koncert důkladně a
svědomitě připravovali. Byla tu na pořadu lidová skladba Bedřicha Smetany „Vzpomínka na Plzeň“, v níž
působivě zaznívá cembalo, na které hrála Zd. Zemanová, Smetanova Polka fis-dur, kterou na klavír před-
nesla Jana Procházková, klasická hudba J. S. Bacha, melodicky líbivá skladba Händlova a houslový koncert
D-dur od Mozarta v dokonalém přednesu J. Szeląga. Po prvé tu vystoupily baletní skupiny krnovského
studia, které sklidily úspěch, především v dětské části svého programu. Koncert byl pěkně navštíven.

[Obě zprávy přetiskuji naprosto přesně, i s chybami. Jen poznámka ke smíšenému sboru: nikdy jsem
o tomto sboru jako učitelském neslyšel. Jestliže opravdu v něm byla převaha učitelek, pak to byla jen krátká
episoda, která nedožila dalšího roku. RH]

Z tohoto roku p. Szeląg uchovává program koncertu L. Černého, violisty, v aule gymnázia. Jistě
bylo koncertů víc, ale žádné další zprávy nemám.

1951
K tomuto roku je zpráv málo, ale zato – aspoň co se týká hudebních a pěveckých souborů –

jsou všechny významné.
Při Domě pionýrů vedla Alena Kasalovská soubor lidových písní a tanců, vytvořený asi už loni.

Na podzim se podařilo ustavit cimbálovou muziku, která hrála se souborem i samostatně rok nebo dva;
pak zanikla (blíže Kt).

1. 9. 1951 vzniklo v Krnově pedagogické gymnázium a jeho prvním vyučujícím se stal Mojmír
Zedník, profesor hudební výchovy a skladatel. Zpočátku byla jediná třída umístěna v budově RG a
jejím třídním byl právě prof. Zedník. Ihned utvořil pěvecký sbor, kde zpívaly skoro všechny dívky.
Protože prof. Zedník učil i několik hodin na RG, převzal též na krátkou dobu gymnaziální pěvecký
kroužek a někdy vystupovaly oba sbory společně. Hudební aktivity PG pak hrály po 40 let neza-
stupitelnou úlohu v krnovském hudebním životě. (Z)

Snad už v tomto roce začal vznikat  OKRESNÍ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ při Osvětové besedě,
který vedl A. Tomek. (H, Kr) Protože podle dokumentů a vzpomínek Š. Kotka se tak stalo až v r. 1955,
nechávám podrobnější popis na onen rok.

Do  Krnova  přišla  v  létě  z  Opavy  vojenská
hudba, jejímž kapelníkem byl Josef Schubert. V průběhu
let mívala 21 členů. Po dobu existence v Krnově plnila
řadu úkolů. Přednostním úkolem bylo provázet vojsko
při pochodu na cvičiště a z cvičiště za Krnovem. Dále
pořádala koncerty v parcích, zpočátku jednou týdně, ty
se  pak  omezovaly.  Povinností  bylo  hrát  na  skládání
přísahy, při vojenských přehlídkách, na oslavách 1. a 9.
května.  Běžné  bylo  účinkování  na  zábavách,  kde  se
uplatňovaly i smyčcové nástroje. Všichni vojenští muzi-
kanti totiž museli ovládat nejméně dva hudební nástroje,
z toho jeden smyčcový — tak jak to bývalo pravidlem za
Rakouska i v ČSR. Pan Jaroslav Kot, který mi všechno
tohle vyprávěl, uměl hrát na kontrabas a tak nacházel i
mimo vojenskou hudbu široké uplatnění.

Pokud vojenská hudba v letech 1951-53 hrála na koncertech, bylo to spíše obsazení komorního
orchestru, v němž tak jako za I. ČSR vypomáhali civilové v uniformách. Převážně se to týkalo muzi-
kantů z železničářské kapely. Pan Jaroslav Kot si však nepamatuje konkrétní data, ani kde se tyto kon-
certy konaly.

Za zmínku stojí, že někdy v této době si odbýval v Krnově vojenskou službu později velmi
známý hudebník Václav Hybš.

V PSKŽ došlo k výměně sbormistrů. Přes zimu vážně onemocněl Jan Talpa a jeho funkci na
zkouškách převzal zástupce dirigenta Karel Zdražil. (Ten řídil sbor vždy, když jakýkoli sbormistr nebyl
přítomen.) Poslední vystoupení s J. Talpou se konalo 11. 4. 1951. Po jeho smrti byl požádán M. Zedník
(podle jeho vlastních slov byl „dotlačen“), aby sbor řídil. První vystoupení pod jeho vedením sbor
uskutečnil 10. 6. 1951. 
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V krnovské  hudební  škole  se  nestalo  nic  zvláštního.  Za  zmínku  však  stojí,  že  od  září  tu
nastoupila  Jana  Vavrysová,  výborná  klavíristka,  pozdější  profesorka  ostravské  konzervatoře.  V M.
Albrechticích projevili zájem o výuku hry na hudební nástroj a od 15. 1. 1951 se začalo vyučovat v hu-
dební škole jako krnovské pobočce. Učil tu Antonín Kladiva 33 žáků. Od září pak už probíhal řádný
školní rok, ředitelkou pobočky, vedením a výukou byla pověřena Božena Pospíšilová. (26)

Koncerty jsou známy jen dva. V rámci Ostravského máje tu koncertovalo PSMU za řízení prof.
Šoupala v pondělí 14. 5. v 16 hodin asi v divadle; bylo to na počest vzorného Závodu stuh a prýmků
(SKN = Pega).

Druhý  byl duchovní koncert v kostele sv. Martina, kde se stále dost hodně zpívalo a hrálo. Bylo
to 15. 10. 1951, tentokrát jako hlavní účinkující byl chrámový smíšený (asi 60-členný) a dětský sbor (asi
40 členů), se sólisty a zpěváky, u varhan byli St. Vrbík a A. Skácel, řídil Fr. Kupka (viz programy).

Velkou akcí bylo v prosinci provedené Velké estrádní pásmo. V něm účinkovali snad všichni
krnovští hudební amatéři, ať v souborech či sólově. Byla to událost, která je dodnes živá ve vzpomín-
kách pamětníků, byť už si nevybavují příslušný rok. (Kh, Kv, Sk, Z aj.) V tomto případě došlo poprvé
ke spojení obou nejlepších krnovských kapel, avšak jen příležitostnému; nadále působily obě samo-
statně. Pro koncert se k oběma kapelám připojil i smyčcový orchestr, údajně učitelský. (Kh) 

1952
V tomto roce vydalo MIO 3. 3. vyhlášku o zřizování a vedení souborů. Podstatné bylo, že nemo-

hou existovat samostatné soubory, vždy musejí mít nějakého zřizovatele (kulturní zařízení, instituci,
výrobní podnik apod.). (1:i.č. 613) 

O souborech z Krnova nejsou žádné zprávy, zato mimo Krnov jsou dvě. V kronice Brumovic se
píše, že 24. 9. byl ustaven SLOVÁCKÝ KRÚŽEK, kde se má pěstovat zpěv a tanec. Pokud se jedná
o hudbu k zábavě (plesy, taneční zábavy), pak tu hraje některá kapela z Krnova. V M. Albrechticích
mají uvedeno v kulturně-osvětovém plánu, že existuje jeden soubor lidového tance a zpěvu a v příštím
roce chtějí založit hudební. (2/Albrechtice, k.27)

O koncertním životě se dochovalo víc zpráv než dříve. Lidový ráz mělo vystoupení ČSPaT 8. 4.,
jehož náplní byly hlavně tance z celé republiky. Dále se střídaly žánry: 16. 4. hudebně-pěvecký večer
krnovských hudebních amatérů, 8. 5. sborový koncert (k oslavám 9. května), 14. 5. známé a oblíbené
skladby zahráli Karel Vronský (koncertní mistr MF) a Florenc Kliment. (2/Krnov II, i.č.220)
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Rovněž v kostele sv. Martina zněla velmi často hudba. Kromě mnoha mší se konal 26. 10. kon-
cert duchovní hudby, kde účinkoval sbor, Fr. Kohoutek  a A. Skácel. (22)

Z M. Albrechtic je doklad v 2/M. Albrechtice, k.27, že sem přišly nabídky koncertů, ty však zů-
staly bez odezvy.

Souhrnně se o tomto období dá říci: bylo léty hledání, startu prvních hudebních aktivit a kon-
solidace poměrů.

Jednotliví pamětníci sice uvádějí zajímavá a většinou pravdivá fakta, ale často nejsou schopni
uvést konkrétní dobu. Proto je přetiskuji zde a snažím se je utřídit i na základě vlastních vzpomínek.

V Krnově působila bývalá členka baletu M. Rozbrojová, která spolu s Borisem Slovákem (pozdě-
ji působil v Bratislavě) nastudovala s amatéry různé baletní vložky. Nastudovala s nimi i celý balet
Oskara Nedbala Z pohádky do pohádky. (Sk)

  V kostele sv. Martina, nejisto kdy přesně, účinkovali i naši přední varhaníci té doby: Miroslav
Kampelsheimer, Jiří Ropek a Milan Šlechta. Z krnovských varhaníků tu hrál také šéfkonstruktér varhan
krnovského závodu Varhany ing. Ota Veverka. (Sk) Dětský sbor při kostele sv. Martina účinkoval občas
i v kostele na Cvilíně. (Sk)

V Krnově začínal svou pěveckou kariéru operní pěvec, basista Jiří Čep. S chrámovým sborem
tu občas zpíval jako sólista, později přešel do operního sboru v Opavě, nato se stal sólistou v opavské
opeře a nakonec v Ostravě. (Sk)

K nejlepším hudebním interpretům tohoto období patřili (vždy abecedně):                              
houslisté Fr. Kohoutek, MUDr. M. Přikryl, J. Szeląg, MUDr. Václav Šoltys                              
varhaníci A. Skácel,  ing. Ota Veverka                                                       
klavíristé J. Kovářík, J. Vavrysová, M. Vodička                                                    
pěvci dr.  Dutka,  M.  Malkrabová                                                  
dirigenti Fr. Šram, Ant. Tomek

Na těchto jménech se víceméně shodují Sk, Sz a Z. 
Sk a Z se také shodují v tom, že v letech 1948-52 bylo v Krnově koncertů dost, hlavně v aule

RG, ale doklady k tomu nemají. Všechny programy totiž neschovávali, hlavně z uvedených let. 
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Závěrem: srovnáme-li předválečné hudební aktivity německého obyvatelstva a tuto etapu pová-
lečnou, vychází zdejší situace na poli kulturním a speciálně hudebním velmi dobře. Na to, že noví osí-
dlenci se teprve museli sžívat, že tu nebyly žádné tradice (přišly sem silné skupiny ze středních Čech,
Hané, Valašska a ojediněle i z jiných krajů), se projevila česká hudebnost kladně. Vznik jednoho či
dvou orchestrů, dvou kvalitních tanečních kapel, časté koncerty amatérských i profesionálních hudeb-
níků, existence předplatného v divadle — za to vše se český živel nemusí nijak stydět. Uvědomme si,
že Němci své tradice budovali celé století.

Jiná situace byla na vesnicích a ve větších obcích. Tam se přistěhovalo mnoho rolníků, dále Slo-
váci, Češi z Rumunska a Volyně, kde provozování hudby nebylo tak intenzivní jako v českých zemích
a v městech. Jedině v těchto obcích byl hudební život daleko chudší než za německého osídlení.

b. Soupisy konfiskovaných hudebních nástrojů
Z obcí celého okresu se v archivních dokumentech uchovalo velmi málo soupisů. Dokonce ani

z Krnova jsem neobjevil žádný soupis. Řadím je za sebou podle data vyhotovení, resp. data odeslání
k OSK. Pokud datum chybí, zařazuji je přibližně do měsíce a roku okolních dokumentů. 

Albrechtice  28. 12. 1945  2/Albrechtice, k.26
křídla 57 housle 21 pozouny 2 
pianina 40 violoncella  2 trubky 5
klepetář  1 basy  2 flétna 1
harmonia  4 citery 12 bubny 3 velké
harmoniky  2 kytary   2 malý bubínek 1
mandolina  1 činely 1 pár velkých
banjo  1 1 pár malých

Pozn.: Marně jsem se pídil ve slovnících, co je klepetář. Pouze Z se domnívá, že to mohl být
hrkací nástroj nebo hráč na něj, mohl by se užívat při velikonočních zvycích. 

Radim bez data  2/Radim, i.č.83
4 piana a pianina

Jindřichov  29. 11. 1945  2/Jindřichov i.č.53
křídla 16 housle 14 trubky  2
pianina 11 violoncello   1 křídlovky  5
harmonika   1 kontrabasy   2 helikon    1
harmonia   4 banjo   1 bubny  2

mandoliny   5 činely  1
citery 14

Hejnov  21. 11. 1946  2/Hejnov, i.č.60
klavír školní 1 klavíry soukromé 2 harmonium 1

Radim 27. 12. 1946  2/Radim, i.č.83 (dodatek)  
klavíry 5 bas (?) 1 citery 3

Krásné Loučky  bez data  2/Kr. Loučky, i.č.68
jen „několik klavírů a harmonik“

Janov  bez data (1947?)  2/Janov, i.č.68
piana 4 housle 2 buben ?
krátká křídla 2 harmonium 1 gramofon (!)
pianina 8 harmonika 1

Holčovice  14. 4. 1947  2/Holčovice, i.č.57
  Do národní správy přiděleno
8 klavírů (křídel), 8 pianin, 3 akordeony, 1 velký buben, 1 housle, 3 mandoliny, 

1 klarinet C, 2 kytary, 1 citera
Ve skladišti jsou:     

2 basy 1 mandolina 1 fagot
3 violoncella 6 citer 2 flétny
16 houslí s pouzdry 3 kytary 2 staré klarinety
2 houslí bez pouzder 1 balalajka 1 velký buben
12 různých starých žesťových nástrojů 2 malé bubny

1 činel
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Doplněno (bez data):
ve skladišti přibyl 1 klarinet (vrácen) a přidělena byla 1 kytara. 
3. 9. 1947 byly skoro všechny nástroje převezeny z osvětového domu do školy.

Vysoká  8. 10. 1947  2/Vysoká, i.č.61
 17 houslí (ve špatném stavu) 4 mandoliny (ve špatném stavu)     

5 pouzder (ve špatném stavu) 2 kytary
3 smyčce 1 flétna (ve špatném stavu)
1 malá basa  1 buben (vrak)
(13. 5. 1948) ve složce 7: v OB je pianino.

c. Koncerty 
Zde uvádím v časové posloupnosti všechny koncerty, o nichž mám jakékoli zprávy, jak profesionálů,

tak amatérů, konané mimo kostelní prostory.

1945
21. 9. Večer operních árií  (Slezské národní divadlo Opava) 1:i.č.8  
20. 10. Opera se představuje (?) 1:i.č.89

1946                
  6. 6. Zájezdové představení Družstva spojených umělců Praha 1:i.č.2  
  ?. 6. Koncert (?) (pořádal ČsČK) 1:i.č.27
21. 6. Divadelní a hudební besídka Městské hudební školy 1:i.č.27
konec září Slavnostní koncert (?) (pořádala ČSL) 1:i.č.27
5. 10. Koncert (?) (pořádala KSČ) 1:i.č.27 

1947
28. 5. měl být koncert symf. orchestru místních hudebníků v divadle, 31:17.5.

k narozeninám EB, asi bude řídit prof. Hába
polovina června Varhanní koncert ZK firmy Kloss 31:14.6
polovina června Stalinův sbor z Místku  (?) 31:14.6.
14. 9. Vzpomínka na TGM — Divadelní jednota a Orchestrální 31: 6. 9.

sdružení hudebníků, řídí p. Tomeš
20. 10. Slavnostní koncert ve prospěch stavby krnovského letiště, Městské divadlo, ve 20 h. 1:k.24

Přislíbili umělci z ND Praha Miloslava Fidlerová, Ludmila Hanzalíková,  
 Vladimír Jedenáctík, Oldřich Kovář a Rudolf Vašata

1948
11. nebo 18.12. Alexandr Plocek p. Szeląg

Corelli – La Folia, Beethoven – Kreutzerova sonáta, Suk – Appassionato,
Un poco triste, Burleska, Smetana – Z domoviny II, Paganini - Caprice č. 24

1949
22. 4. 1. celovečerní koncert PSKŽ
20. 9. České trio: Beethoven – Trio c-moll, op. 1, Schubert – Trio B-dur, op. 99, p .Szeląg

Smetana – Klavírní trio g-moll

1950
?

1951
14. 5. PSMU, řídil prof. Jan Šoupal, asi v divadle, 16 h. 24

(na počest vzorného Závodu stuh a prýmků)   
8. a  9. 12. Velké estrádní pásmo      — viz program v Příloze prof. Kohoutek

1952
 8. 4. Čs. soubor písní a tanců – hlavně tance, DJF     2/Krnov II,i.č.220
16. 4. Hudebně-pěvecký večer (5 sólistů OÚNZ), (Št. Kočař - tenor, aula RG  2/Krnov II, i.č.220

J. Ševčíková - soprán, J. Rys - trubka, R. Niesner - asi klavír, G. Niesnerová - housle)
Program: Dvořák, Svendsen, Smetana, Bériot, Rachmaninov ad.  

 8. 5. Ľudový spevokol učiteľov Slovenska DJF     2/Krnov  II,
i.č.220 (k oslavám 9. května)
14. 5. Karel Vronský (housle, koncertní mistr Mor. filharmonie)         aula RG     2/Krnov II, i.č.220

a Florenc Kliment (klavír) Program: Známé a oblíbené skladby
Cyklus beethovenovských koncertů v hudební škole prof. Kohoutek

27. 10. mj. houslová Jarní sonáta
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10. 11. mj. Romance F-dur pro housle
15. 12. mj. Houslový koncert D-dur
prosinec  Vzpomínkový večer na J. B. Foerstera (pořádal PSKŽ) prof. Kohoutek

kromě PSKŽ účinkoval i prof. Kohoutek

d.  Hudba v kostele
Většina údajů pochází z kroniky chrámového sboru kostela sv. Martina. Buď jsou zápisy v kronice

neúplné nebo mi p. Mička vypsal jen nejdůležitější akce, prostě v některých letech je údajů málo. Další akce
pocházejí z archivních dokumentů nebo od jednotlivých osob.  

1945
24.12. půlnoční mše (?), se sborem a orchestrem, u varhan Kubát, řídil Kupka
25.12. účinkoval Tomkův sbor (?)  

1946
 1. 1. účinkoval Tomkův sbor
11. 8. koncert Bedřicha Wiedermanna
24. 12. vánoce s orchestrem (?)  

1947
16. 1. Stan. Vrbík – Krnovská mše
24. 12. mše (?) s orchestrem
25. 12. "

1948
 3. 10. W. E. Horák – Mše C-dur  

1949
10. 4. Nešvera – Pašije
 2. 10. Nešvera – Missa S-ti Josephi
13. 11. St. Vrbík – Krnovská mše
24.-25. 12.  J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
bez dataasi komorní koncert Kh,Sk  

1950
 1. 1. St. Vrbík – Česká vánoční mše
29. 1. J.  J.  Ryba – Mše (?)
 9. 4. Ant. Skácel – Česká mše, Dětská mše
      10. 9. Česká mše (Skácel?) na Cvilíně
 1. 10. Varhanní koncert (chybí údaje)            
 1. 11. komorní koncert   (Fr. Kohoutek - housle, Sk

dr. Fr. Dudka - zpěv, Ant. Skácel - varhany)
24. 12. Rybova mše (?)
25. 12.  J. Křička – Valašská Jitřní  

1951
25. 3. W. E. Horák – Mše C-dur

29. 4. W. A.  Mozart – Mše C-dur, Korunovační na Cvilíně
bez data  A. Skácel – Česká mše ve Zlatých Horách u Marie Pomocné

16. 9. A. Skácel – Česká mše na Cvilíně
11. 11. W. E. Horák – Mše C-dur
15. 10. Duchovní koncert: Mozart – Korunovační mše a St. Vrbík – Sk

Hněvu den (Růžena Dražilová – soprán, Ivana Mixová – alt,
Oldřich Spisar – tenor, Vladimír Stropnický – bas; St. Vrbík a Ant.
Skácel – varhany, Chrámový smíšený a dětský sbor řídil Fr. Kupka)

25. 11 Duchovní koncert: ............?..........., A. Skácel - Kantátová mše
24. 12. Rybova mše (?)
25. 12. J. Křička – Valašská jitřní

1952
  1. 1. Vincenc Šťastný – Vánoční mše
27. 1. A. Skácel – Koledy (dětský sbor)
  9. 3. A. Skácel – Dětská mše
13. 4. Skácel – Česká mše
15. 6. W. E. Horák – Mše C-dur
28. 9. Nešvera – Mše, St. Vrbík – Sv. Václave
26. 10. Večer duchovní hudby: sbory, Fr. Kohoutek (housle), St. Vrbík (varhany)
16. 11. Říhovský – Missa Loreta
24. 12. Rybova mše
25. 12. J. Křička – Valašská jitřní
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e.  Opery a balet  
1945      
28. 10. Smetana – Prodaná nevěsta (SND Opava) 21;1:i.č.8 

1946                         
začátek září Smetana – Prodaná nevěsta (SND Opava), na nádvoří krnovského zámku 31:30.8.1946 

1947       
12. 6. Části Šeherezády Rimského-Korsakova, 31:7.6.1947

Beier – Královna loutek (opavský balet)       
28. 9. Prodaná nevěsta (neoficiální začátek divadelní sezóny) 31:30.8.1947 

1948      
12 .1. V Rigolettu pohostinsky vystoupí sopranistka Jeanne Micheau (Paříž) 31:25.12.1948 

O dalších letech nejsou zprávy.

 

f.  Různé
Zajímavosti dobové i nadčasové

Pro tuto dobu je příznačná politika, jež se uplatňovala pro získávání učitelů do pohraničí. Zatímco do
r. 1948 byla v podstatě dodržována zásada dobrovolnosti, situace se rázem změnila po tomto roce. Některé
profese se do pohraničí nehrnuly, ač celkově nových osídlenců přibývalo. Velká nouze byla o lékaře, uči-
tele a některé další profese. Určitým lákadlem pro zájemce bylo získání poměrně slušného bytu v prvních
letech po osvobození, někdy i vilky, na vesnicích dokonce ještě počátkem 50. let. Přesto se počty učitelů
zvyšovaly jen pomalu a počty dětí ve třídách někdy přesahovaly 40.

Politika KSČ byla v oblasti školství neuvážená, jako ostatně i v dalších oblastech. Po r. 1948 byly šmahem
zrušeny učitelské ústavy, což ovšem přineslo okamžitý nedostatek učitelstva. Proto byla po odmaturování po-
sledních tříd učitelských ústavů v r. 1950 ihned otevřena pedagogická gymnázia pro učitelky mateřských škol a
učitele národních škol. Do těchto škol byli přijímání žáci současně do všech čtyř ročníků; do vyšších přicházeli z ji-
ných typů škol (i technických), takže 4. ročníky pak měly za sebou minimum pedagogické teorie a praxe. Přijí-
mací a talentové zkoušky vůbec nebyly, tudíž část studentů byla hudebně zcela nenadaných a ti pak těžce zápasili
se zpěvem a hrou na housle. Část učitelů, hlavně vyučujících hudební, tělesnou a výtvarnou výchovu, byla pře-
vzata z bývalých učitelských ústavů. Nebyli nadšeni netalentovanými jedinci, nutno však přiznat, že ve srovnání
s 80. lety a současností byla tehdejší úroveň pěveckých dovedností vysoká a do určité míry ucházející i u neta-
lentovaných.

Praxe při rozmísťování absolventů byla taková, že na učitelská místa odcházeli na tzv. umístěnku.
Nežádali totiž na určitou školu, často ani na okres, ale kraj je dosadil na okres a okres podle své potřeby
na školu. Z vlastní zkušenosti vím, že z vnitrozemských škol musela část abiturientů nastoupit do pohra-
ničí. Pro Prahu to konkrétně znamenalo, že přímo v Praze mohlo zůstat jen 10% žáků ze třídy a ostatní
museli nastoupit do pohraničí, přednostně do západních Čech (Podkrušnohoří) a severních Čech (Ústec-
ko, Liberecko); tolerovalo se i Ostravsko. (Situace od r. 1951.)

Já jsem se rozhodl pro Ostravsko; jednak proto, že rodiče pocházeli od N. Jičína, jednak nás zlákal
spolužák ze staršího maturitního ročníku (1951) líčením, jak dostali místo přímo v Karviné a pěknou gar-
soniéru v novostavbě k tomu. Šli jsme sem ze třídy dva; já Moravák, druhý byl typický Pražák. Napřed
jsem byl zklamán, že mě přidělili na okres Krnov, ale dnes jsem rád, že se tak  stalo.

Přidělení absolventi zažívali různé osudy. Některým to nevadilo, jiní se skutečností smiřovali těžce.
K těm idealistům, kteří šli se svazáckým uvědoměním a nadšením pomoci pohraničí, byl Milan Kadlčík,
kterému toto uvědomění vydrželo až do smrti. Byl ovšem poslušným členem KSČ a tak měl všechny vý-
hody straníků. Když byl ve 2. ročníku vysokoškolského studia, poslechl výzvu jít učit do pohraničí a 3. roč-
ník dokončil v dálkovém studiu. Jemu nevadilo, že žije v nevelkém okresním městě a jako amatér pěstoval
hudbu zaníceně.

Podstatně hůř na tom byli muzikanti tělem i duší.  Fr. Kohoutka z Brna přidělili do Louček a ani
později jej okres a kraj nepustil zpět do Brna hrát v orchestru, i když si zařídil za sebe náhradu. Jistě velmi
nepříjemně nesl tuto situaci jakýsi Oldřich Blaha, který byl r. 1949 přidělen do Úbla. Ve zdejší kronice je
o něm zápis: „Jako druhý učitel pracoval ve škole  [1949/50 – RH] Oldřich Blaha, který byl horlivý muzikant
a stále se snažil dostat z Úbla ven někam do hudebního střediska, nebo poblíž dráhy. Byl proto přeložen na
okres Vítkov.“

Tento ve své podstatě donucovací způsob obsazování učitelských míst v pohraničí způsobil, že fluk-
tuace ve školství byla obrovská. Značná část mladých se vracela do vnitrozemí, odkud přicházeli, jakmile se
naskytla možnost. Z naší maturitní třídy (1952), pokud vím, zůstali v Podkrušnohoří z nasazených necelých
20 lidí asi dva. Spolužačky se povdávaly za pár let většinou zpět do Prahy, skoro všichni spolužáci přešli do
jiných povolání. (Mimochodem – i onen spolužák odešel z Karviné už po roce, takže když jsem tady
nastupoval já, on byl opět v Praze.) Rovněž z Krnovska odešla zhruba třetina mladého učitelstva vždy bě-
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hem dvou let, do deseti let pak téměř všichni zbývající. Sečteno a zváženo — efekt tohoto opatření byl
nevalný.

Rok 1948 leckomu zkřížil životní plány. Na svou minulost během války začal doplácet daleko víc než
dřív Jan Kabzan, muzikant prý dobrý, ale s kádrovým škraloupem. Těžkosti měl i p. Szeląg s manželkou
německé národnosti.

Snadné to neměli učitelé, ale ještě obtížnější to měli samostatní podnikatelé. Z nařízení v r. 1949, kdy
byly textilie (tzn. látky a veškeré ošacení) na lístky, tzv. šatenky, tito podnikatelé šatenky nemohli dostat.
Znamenalo to, že si všechno zboží museli kupovat za značně předražené, tzv. volné ceny, nebo když si to
nemohli dovolit, být otrhaní. Mezi takto postižené patřili i ladiči pian a část umělců — totiž ti, kteří nebyli
členy syndikátů. Tak byli všichni donucováni stát se členy družstev, což zase znamenalo násilnou kolek-
tivizaci. Tato nespravedlnost se napravila až zrušením šatenek.

Vůbec nazírání na umělce bylo v tehdejší době – jemně řečeno – kuriózní. Pan  Szeląg ve svých
vzpomínkách popisuje příhodu, jíž byl svědkem. J. Páleníček mu napsal, že by si opět rád zahrál v Krnově.
Nebylo tu však instituce, která by převzala nad koncertem patronát. P. Szeląg tedy nabídl uspořádání kon-
certu městskému výboru KSČ (vzpomeňme na agilnost v kulturní politice KSČ v letech 1945-6!). Výbor dal
věc na pořad členské schůze, jejíž členové kolektivně „odsouhlasili“: „Když je Páleníček komunista, ať při-
jede zahrát zadarmo.“ Komentáře netřeba, potvrzuji, že tehdy byli lidé i s takovým kulturním obzorem.

Dále jako zajímavost uvádím k únoru roku 1948 dvě perličky.
1. Na začátku března vystoupila z národně socialistické strany Růžena Hejdová, místopředsedkyně místní or-
ganizace v Krnově. (31: 6.3.) Později proslula jako velmi nadšená komunistka a ředitelka OB v Krnově.
2. Předsedou AV NF se také v březnu stal Jožka Kovářík, sice člen KSČ, ale pokud si ho pamatuju, člověk
spíše indiferentní. (32:březen) Proč se dostal do této funkce, dnes už mohu jen spekulovat. Myslel to
opravdu upřímně? Sympatizoval s komunisty prý už ve 30. letech. Bylo to pro jeho popularitu v tehdejší
době? Je ovšem pravda, že jsem ho poznal až začátkem 60. let, kdy už mohl z nadšení vystřízlivět. 

Ze začátku 50. let pochází historka, kterou zažil Josef Kovářík. Brzy po nástupu komunistů k moci
začalo tažení proti jazzu jakožto západnímu úpadkovému umění. Nadšený hráč jazzu J. Kovářík tedy musel
nutně narazit a prý byl volán nejednou „na kobereček“ před oficiální i stranické orgány města. Jejich výtkám
se vyhnul elegantně: jeho orchestr přece hraje hudbu utlačovaných černochů, skladby si objednávají z jaz-
zového archivu v Leningradě a zároveň předkládá jedny noty s leningradským razítkem. (Ostatně to vysvě-
tlení o hudbě utlačovaných černochů bylo široce známo snad po všech krajích. Slýchával jsem tato slova i
v Praze. Originální jsou ovšem noty z Leningradu!)

Poměry v té době dokresluje i historie jednoho krnovského klavíru. 
Přesný rok už se asi nedá zjistit, ale muselo to být v letech 1951-53, kdy měl v Krnově koncert kla-

vírista J. Páleníček. Objevil, že v aule RG je krásný nástroj zn. Steinway. Nadchl se jím tak, že v Praze vybě-
hal potvrzení, aby tento nástroj jakožto německý konfiskát mohl být převezen do Prahy. Původně jsem sly-
šel (1952? 53?), že prý klavír byl jako konfiskát předán pro veřejné kulturní účely snad do městského divadla
(podle nezaručených zpráv) a brzo potom do auly krnovského RG. Jednak byly v této místnosti lidštější
podmínky pro tak krásný nástroj než v divadle, jednak tam byl více využit, protože většina komorních kon-
certů (a jiné se tehdy nepořádaly) se konala tam. Pak prý tehdejší předsedkyně MNV v Krnově Marie Dun-
dálková v záchvatu velkodušnosti nabídla klavír hlavnímu městu Praze; klavír byl umístěn ve Smetanově
síni Obecního domu.

Prof. Zedník to líčí jinak. Jednoho dne se v budově RG objevili stěhováci a aniž se kde ohlásili, začali
odnášet klavír do přistaveného auta. Prof. Zedník je náhodou uviděl a spustil poprask. Vyšlo najevo, že na
převoz klavíru mají ministerské či jiné vysoké povolení a tak Krnov o krásný klavír přišel. Ten byl pak
desítky let používán při koncertech v Rudolfinu. 

Až v r. 1995 vysvitlo, jak se dostal do Krnova. V Lidových novinách byl otištěn 9. 3. 1995 rozhovor
s německou klavíristkou G. Taschnerovou, která popisovala osudy tohoto klavíru do konce světové války.
Ten klavír byl svatebním darem od jejího manžela v r. 1939. Na konci války se jej manželé rozhodli před
nálety a očekávanými boji v Berlíně převézt na bezpečnější místo — do Krnova k Taschnerově matce. Paní
Taschnerová však po válce zapomněla jméno toho města a až v 60. letech se náhodou dozvěděla, že klavír
slouží jako jeden z nejlepších klavírů v Československu v pražském Rudolfinu. Dostat jej zpět nebylo tehdy
možné. Až v r. 1995 jí měl být vrácen, ne ovšem v rámci restitucí, ale jako humanitární gesto. Jako starý a
nepotřebný nástroj byl totiž odepsán z inventáře. Paní Taschnerová si přála zjistit, kde byl klavír po skon-
čení války. Protože jsem se právě v té době zajímal o hudební historii Krnova, mohl jsem její přání vyplnit
— vše, co jsem věděl, jsem zaslal redakci Lidových novin, která zprávu otiskla několik dní poté. 

Takže nejen knihy, ale i klavíry mají své osudy .....
Několika vzpomínkami do tohoto oddílu přispěl i prof. Zedník: Píše:
Antonín Tomek byl temperamentní kantor. Ví se o tom, že někdy ve zkoušce dívčího sboru, když nácvik

nešel k jeho spokojenosti, rozšlapal své housle, aby pak koupil nové. Zničil takto několik lacinějších nástrojů.
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Můj chlapecký sbor se nemohl nikdy vyrovnat vyspělému sboru Ant. Tomka. Ten však využíval každé
příležitosti, aby moje kluky nějak ponížil. Asi v květnu 1950 se konala jakási oslava ve Slezském domě. Jako
první jsem měl vystoupit já se svým chlapeckým sborem. Hoši už stáli na jevišti a akce začínala státní hym-
nou, kterou hrál na klavír Fr. Schramm a obecenstvo se mělo připojit ke společnému zpěvu. Ale ouha, noty
byly v F-dur, takže chlapci na pódiu to měli vysoko, obecenstvo se nepřipojilo a Tonda Tomek, který se svým
sborem byl připraven v malém sále vedle jeviště, se nepřipojil, ač jsem ho o to energicky žádal. Šklebil se a
měl radost z toho, jak se moji kluci na jevišti snaží hymnu dozpívat. (Nic takového totiž nebylo připraveno, vše
se domluvilo chvíli před začátkem.) Ale při vlastním vystoupení si to hoši opět u diváků vyžehlili. Tož i takový
byl Tonda Tomek.

O několik let později  se konala v aule gymnázia akce zábavného charakteru pro učitele, asi MDŽ nebo
Den učitelů. Tomek měl vystoupit sólově, a to jako hráč na kanadskou pilu, kterou ovládal. Já jsem ho měl
doprovázet na varhany. Zkouška před programem dopadla dobře, zahrál jsem předehru a Tomek se přidal ve
známé melodii O sole mio. Takže generálka vyšla. — Při vlastním programu mi napadlo, že pro větší efekt
použiji  rejstříku zvaného vibrato.  Jenže se při  něm rozechvěly  nejen varhany, ale  i  dřevěné podium, kde
varhany stály. Nebyl to zlý úmysl, ale Tonda se nemohl strefit při začátku svého sóla na počáteční tón, vibrato
pódia rozechvělo i pilu a tak Tomek dokvílel na pilu cosi, co se jen místy podobalo té známé melodii. Navíc
jsem ji samozřejmě hrál na varhany. Takže z toho bylo estrádní číslo „par excelence“, kantoři se řehtali a
Tonda, červený a upocený, se zlostně klaněl a hrozil mi několika způsoby usmrcení. Já jsem však chtěl jen
vystoupení zkrášlit za pomoci varhanového vibrata, které navíc mělo dost hlučný motorový pohon. Asi tomu
osud chtěl, abych se nějak pomstil za jeho postoj k mému chlapeckému sboru.
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Toto období je ohraničeno dvěma důležitými okolnostmi. Na jeho začátku je ustavení komise
pro postavení pomníku B. Smetany s doprovodnými akcemi. Ty byly natolik nezvyklé a hudební život
Krnova obohacující, že tvoří opravdový předěl v historii a popisuji je v samostatné podkapitole. Na
konci období je  zrušení  KPU jako garanta všech koncertů v Krnově a tudíž nastupující  ochuzení
zdejšího hudebního života. Rovněž bylo v listopadu 1964 uzavřeno divadlo pro nutné úpravy hlediště a
jeviště.

Doklady o amatérských hudebních souborech poměrně dobře ilustrují poměry na okrese a do
r. 1959 jsou i číselné. Od r. 1960, kdy byl zrušen okres Krnov, statistiky chybí. Zároveň ubývá zpráv
o hudbě na vesnicích, takže obraz bohužel není úplný.

a. Řízení kulturně osvětové práce
Jako všechno v té době i  kulturně osvětovou práci řídila KSČ. Na prvním místě se hlídala

patřičná ideovost osvětového působení, takže zvláště kolem roku 1957 se situace silně přitvrdila. Na to
doplatilo několik pracovníků, kteří měli „nevhodné styky“ nebo nevhodnou minulost. Týkalo se to
především Fr. Šrama, který kromě machinací s penězi SRPŠ hrál pravidelně na varhany v kostele sv.
Martina. Ve stejné době musel asi kvůli své minulosti odejít z DO  J. Kabzan (bývalý důstojník čs.
armády, za války prý člen Hlinkovy gardy).

O řízení kulturně osvětové práce se v archivu nedochovaly oficiální, ucelené a přímé doklady.
Následující přehled, který tu podávám, jsem získal od Vladimíra Bluchy, který tři roky vykonával funkci
okresního osvětového inspektora. 

Vedoucí úlohu v řízení kultury na okrese měla okresní školská a kulturní komise, jejímiž čle-
nové byli volení poslanci. Této komisi byl podřízen výkonný orgán – odbor kultury ONV s placenými
zaměstnanci – úředníky. Do roku 1957 byl odbor kultury samostatným a vedl jej Klement Zezula.
Řízení kultury po stránce metodické, tj. všestrannou pomoc osvětovým besedám, souborům, kroužkům
a jiným osvětovým zařízením poskytoval Okresní dům osvěty, prý fungující v Krnově od podzimu
r. 1954.  (33:1/181)  Neměl  údajně  žádné  kanceláře  ani  vlastní  budovu.  Až  později  sídlil  v dnešní
budově ZUŠ na Revoluční ulici č. 18, oddělení dechového orchestru. 

V obcích vykonávaly dohled nad kulturou, případně samy organizovaly různé kulturní akce
Osvětové besedy. V Krnově byla MěOB, není známo od kdy. V prosinci 1958 se uvádí v 33, že OB je
teď v budově MNV, v přízemí vlevo. OB spadaly pod pravomoc MNV, byly jimi zřizovány a pracovníci
jimi placeni. 

Kontrolu práce OB v obcích okresu prováděli inspektoři odboru kultury (osvětoví inspektoři).
Zpočátku byl jeden; 1945 Rudolf Gilík, 1948 Boh. Švrčula, po něm následovali bez známého data Emil
Michalík – kolem roku 1953, Ervín Holub – učitel, Jaroslav Kypěna, 1957-60 Vladimír Blucha – učitel
a ....-1958 Fr. Mléčka.

Asi prvním i posledním ředitelem ODO byl Otakar Pěta. V OB asi první nastoupil K. Sikora (je
doložen v r. 1953), po něm Ladislav Frydrych (2/Krnov II, i.č. 227), od 1. 9. 1961 Josef Mačák a od
14. 9. 1962 Jaromír Navrátil. (2/Krnov II, i.č. 228) 

O místo správce či ředitele MěOB v posledně uvedeném termínu žádal 4. 9. 1962 i Viktor Kačer,
jehož žádost se dochovala v archivu. (2/Krnov. i.č. 227) Byl známým občanem Krnova, v minulosti
vystřídal několik zaměstnání; pracoval na poště, pak na MNV, byl nadšený divadelník; na podporu
žádosti uvádí, že celá rodina je v KSČ a on je v současné době ředitelem DO ve Frýdku-Místku. Komise
pro  školství  a  kulturu  nakonec  doporučila  14.  9.  1962  na  správce  OB metodika  ODO Jaromíra
Navrátila. (tamtéž)

Ani ten však nevydržel dlouho; pro nedostatky v řídící práci a neuspořádaný osobní život byl
bezodkladně odvolán (Krnov X-seznam 2, k.32-33) a již v r. 1964 se hledá nový ředitel. Znova žádá
o toto místo V. Kačer a nově se hlásí Fr. Makovič. (2/Krnov II, i.č.228) Nebyl vybrán žádný z nich.

V r. 1957 byly sloučeny komise a odbory školský a kulturní, vedoucím odboru se stal do r. 1960
(zrušení okresu Krnov) Vladimír Zetek.

Kromě běžné agendy odbor kultury vedl také vyhodnocování nejlepších pracovníků kultury a
osvěty, nejlepších souborů a jednotlivců v amatérské činnosti, za což dostávali buď finanční odměny
nebo čestná uznání. Snad první hodnocení (aspoň z doložených) je z r. 1955 za výsledky v SLUT.
Čestné uznání ONV dostaly kolektivy: OSPT, dechovka ČSD, soubory PŠ, taneční hudba ODO Ed.
Sikory, dechovka Karnoly, hudební soubor SKN, salonní soubor OSKP, z jednotlivců J. Zezula (hra na
housle). (1:i.č. 631, kult /26)
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Koncem téhož roku došly na odbor kultury dva návrhy odměn pro učitele hudebních škol.
14. 12. 1955 byli navrženi Šram, Šindelářová, Pavlasová a Škrabal, 20. 12. Špejra, Szaszka, Špaček, Šram
a Kobliška. V této souvislosti je podivné uvedení pracovníka Špejra, neboť nikdy v hudební škole ne-
učil, měl na starosti pojízdné knihovny. Vedoucí odboru Kl. Zezula v konečném návrhu Šrama vyškrtl, i
když ten měl různých akcích nejvíc. (1:i.č. 587, kult/2) 

Hodnocení pracovníků se asi provádělo každoročně, dokumentů je však pramálo. Z 27. 6. 1957
pochází vyhlášení nejlepšího pracovníka OB (1:i.č. 631, kult/27): stal se jím Julius Taufer, správce OB
v Osoblaze. Za jeho působení byly založeny hudební soubor ŠVITORKA a další hudební a taneční
soubory v okolí Osoblahy.

Pak hodně let nejsou o vyhodnocování žádné doklady. Až v únoru 1963 (2/Krnov II, k.70) je
z hudební oblasti navržen Mil. Koudelák, neboť „jeho tvorba má ohlas v celém kraji a skladby vysílá i
Čs. rozhlas“. M. Zedníka vyškrtli, protože „už tu nebydlí a není nijak spjat s Krnovem“. Paradoxem je,
že Koudelák v r. 1971 emigroval do Švýcarska. 

Působení v kultuře bylo však nevděčné. V materiálech 1:i.č. 587 z r. 1959 se uvádí, že asi v po-
lovině obcí okresu je veškerá kulturní činnost ze strany MNV podceňována. Na ONV zůstal pro tuto
oblast jediný pracovník.

Důležitým prvkem v řízení kulturní práce byl  Okresní dům osvěty. Jeho pracovníci měli na
starosti  např.  vedení  evidence souborů  a  statistik.  Z  5.  6.  1956 je  výsledek kontroly  (1:i.č.  631)
nedobrý: vyplývá z něho, že není k dispozici žádná evidence kulturních a osvětových zařízení, stati-
stické údaje mají velkou diferenci s okresní plánovací komisí. Následně byla 19. 6. vyžádána evidence a
popis OB všech obcí, v menších byly osvětové jizby.

V dalších letech si už zřejmě na statistické údaje dávali pozor, neboť každým rokem posílali na
ONV výkaz existujících souborů. Zprávy uvádím v oddíle Hudební soubory. Přesto 14. 3. 1959 při další
kontrole  bylo  zjištěno  (1:i.č.  626,  kult/27),  že  v  ODO jsou  velké  nepořádky  a  panuje  živelnost
v kartotéce souborů. Zde se poprvé objevují  rozbroje s R. Hejdovou (viz Různé). Krnovský ODO
skončil činnost v létě r. 1960 se zánikem okresu Krnov. 

O kulturní práci, OB a kulturních domech psaly okresní noviny Zpravodaj, hlásilo se ve vysílání
městského rozhlasu a samozřejmě jsou doklady i v archivu. Bohužel to všechno je obvykle náhodné,
neúplné.

V letech 1953-5 pochází nejvíce zpráv z novin Za socialistickou vesnici Krnovska.  
– 1. 4. 1954: Z vesnic byl nejdříve otevřen KD v Petrovicích, při jeho otevření vystupovala zdejší
hudba, účinkoval soubor PŠ a jiné.  
– 22. 10. 1954: jsou jmenovány OB, které si vedou dobře: Janov, Petrovice, M. Albrechtice, Holčovice
aj. Převážně se všude pěstuje ochotnické divadlo (17 souborů), hudba ne.  
– 1. 1. 1955: Opravy KD všude pokulhávají. 
– 25. 2. 1955: V Hynčicích byla založena OB, zasloužil se o to Š. Kotek. [Byla beztak jedna z posled-
ních na okrese. Jak dlouho existovala, toť otázka. Š. Kotek téměř vzápětí přešel do Krnova. – RH. ]

V r. 1955 se v 1:i.č. 587 konstatuje, že budování KD jde pomalu, je mnoho poškozených domů.
Plány na stavbu KD byly v této době často hotovy, ale začátek a hlavně průběh staveb se táhly roky,
ba desítky let. Přitom v r. 1959 se uvádí v 1:i.č.587, že je zapotřebí mít v obcích kulturní domy, protože
závodní kluby nic neřeší — mají malé sály. Při budování KD při tom nehrálo úlohu, zda šlo o novo-
stavbu nebo rekonstrukci starší budovy. Zpráv o otevření KD je málo. V r. 1957 otevřeli KD v Dolních
Povelicích (1:i.č. 587), 8. 8. 1959 v Heřmanovicích (33:1959/9), 14. 10. 1961 v Osoblaze, vedoucím byl
jmenován F. Pejcha (35:4.11.1961). Doslova hroznou situaci měli v r. 1960 v M. Albrechticích, protože
ještě 10 let po schválení stavby KD nebylo nic hotovo a všechny kulturní akce se odbývaly v sále kina,
velmi malého. (2/Albrechtice, k.27) Pokud vím, podobnou situaci měli v Holčovicích a Lichnově. Určitě
bylo však takových obcí víc.

Od kdy přesně fungovaly osvětové besedy v obcích (včetně Krnova), jsem se nedopídil. O za-
kládání OB je totiž celkově málo zpráv. V Petrovicích to bylo v r. 1953 (2/ Petrovice, i.č.52), prvním
vedoucím byl Fr. Vašut. Ve stejnou dobu v Brumovicích počítali při založení OB, že funkce v ní budou
mít učitelky (3: kronika Brumovic). Nejpozději v r. 1958 či 59 jsou OB v každé obci, jenom všechny
nemají sál. (1:i.č. 587)

Na přelomu roku 1960/61 došlo k nové úpravě postavení OB v Krnově. Školský odbor Rady
MNV navrhl 20. 12. 1960 ustanovit OB jako právnickou osobu s pověřením soustavné osvětové čin-
nosti v obvodu Krnova. Byl vydán její statut, který však v archivu chybí. Zároveň má OB koordinovat
činnost ZK a Rudých koutků s činností OB. (2/ Krnov II, i.č.118) 9. 1. 1961 byl podán návrh na nové
ustavení rady OB. (tamtéž)

Důležitou a hlídanou činností OB byla tvorba každoročních plánů kulturně osvětové práce (od
60. let nazývané Jednotné kulturní plány). Většinou jsou uloženy v archivu jako přílohy z porad komise
pro školství a kulturu při MNV Krnov, někdy byly otištěny v novinách. 37:17.1. 1959 otiskují okresní
plán rozvoje  osvětové  práce  do r.  1960.  Počítá  se  v  něm s  Divadlem hudby a  KPU,  utvořením
komorních těles z učitelů a žáků v hudebních školách v Krnově a M. Albrechticích. U komorních těles
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je dokonce vytyčen požadavek „hlídat uměleckou kvalitu a ideovost“! Poradní sbory (měly na starosti
metodickou stránku vedení souborů) mají věnovat pozornost začínajícím a jinonárodním souborům,
pro něž budou vytvořeny příležitosti k vystoupením, jako např. přehlídky a estrády. Jedním dechem se
tu uvádí i „hodnocení“ ZK: nejhorší prý je ZK SKN, který se nestará o svůj řecký soubor. Přitom v něm
existovala řada jiných dobře prosperujících souborů.

Když hovoříme o jinonárodních souborech, pak v materiálech  1:i.č. 587 je vyjádření z ledna
1959: řečtí občané mají hodně svých akcí, Němci sami nechtějí nic dělat. Souhlasím s p. Bluchou, že to
bylo pochopitelné, protože jich jednak bylo málo a žili roztroušeně v mnoha obcích, jednak tehdy
pořád dozníval názor na ně jako na poražený národ, vinný za mnoho utrpení. Oni sami nechtěli na
sebe upozorňovat. 

Další dochovaný plán je v  2/Krnov II,  i.č. 227, a to na II. pololetí 1961. Hlavní úkoly jsou:
doplnit soubor SLEZAN, zajistit koncerty ve Smetanových sadech a ustanovit instruktážní a poradní
sbory při MěOB pro hudební, jinonárodní skupiny, zpěv a tanec.

Ze stejného pramene je plán MěOB na rok 1963. Počítá se v něm s dvěma estrádami ročně
z tvorby krnovských autorů a interpretů (nazvali je Textappeal) a s  Lidovou akademií – hudebním
oborem.

V MěOB pracovala  Rada OB,  která sdružovala zástupce všech druhů amatérské činnosti ve
městě. Ta zároveň dávala podněty k další organizované činnosti a schvalovala plány práce pro násle-
dující období (obvykle na další rok). 6. 1. 1958 bylo dohodnuto rozdělení úkolů pro členy rady v r.
1958, v hudební oblasti měl na starosti M. Zedník hudební a pěvecké soubory a KPU, Josef Kovářík
estrádní činnost a LUT. (2/ Krnov II, i.č. 227) Od dalšího roku jsem byl členem rady i já (za cimbálku).
Je ovšem pravda, že rada se scházela sporadicky a nějakou větší činnost nevyvíjela.

Poradní sbory pracovaly ještě méně. Některé byly sice aktivnější (např. pro obor fotografie),
většina se ani nescházela. Snad proto se každoročně v plánu objevuje úkol „ustavit poradní sbory“.
Otázkou je, zda bylo únosné někomu radit. Kdo se v dané problematice vyznal, poradit nepotřeboval a
těm neobeznalým rady nepomohly.

Na schůzi Rady OB 25. 4. 1958 bylo dohodnuto
založit  Klub přátel umění (KPU) a uspořádat hudební
podzim. 2. 6. 1958 bylo upřesněno, že bude navázána
spolupráce s KPU v Třinci a začne v září. (2/Krnov II, i.č.
228) V 33:11/1958 je otištěna zpráva o ustavující schůzi
KPU. Předsedou byl zvolen Fr. Vychodil, místopředsedou
Karel Němec. 

Fr.  Vychodil  se pak staral po celou dobu trvání
KPU o klubovou kroniku. Ta obsahuje zápisy i některých
divadelních a operních představení, která KPU neorgani-
zoval, zato tam bohužel schází několik koncertů, které
patřily do činnosti KPU. Přesto to byla činnost záslužná a
je to pěkný dokument doby. 

V článku se konstatuje, že dosud je v KPU málo
členů, jen 240 (jak by byli rádi za tento počet v 80. a 90.
letech!), přičemž asi polovina z toho počtu je studentek
PŠ.

KPU se v I. sezóně rozmáchl, uskutečnilo se 11
koncertů! V dalších letech už byla činnost poměrům při-
měřenější, jen 8 koncertů. V sezóně 1961/2 jich bylo 6 a
v následující dokonce jen 5. I přes toto omezení bylo na
schůzi Rady MěOB 13. 8. 1963 konstatováno, že KPU je
ztrátový (dosud je schodek ve výši 20 000 Kčs) a napříště
veškerý  program musí  schválit  MěOB.  (2/Krnov  II,i.č.
227) I proto bude nutno zaměřit se v II. pololetí na vlast-
ní pořady z řad místních autorů a občanů. Ostatně už na
konci sezóny 1961/2 se jevilo problematické, že KPU žije
jen  z dovážených  akcí.  (2/Krnov  II,  i.č.229)  V sezóně
1963/4 byly jen asi 3 nebo 4 koncerty (přesný počet se
mi nepodařilo zjistit) a tím KPU končil. V kronice se ne-
pokračovalo a v dalších sezónách buď koncerty nebyly nebo jeden či dva jednotlivé. (Ukončení této
činnosti  možná napomohlo i  to, že v listopadu bylo uzavřeno divadlo kvůli  adaptacím hlediště a
jeviště. (33:listopad 1964)
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V říjnu 1958 vydala MěOB 1. číslo Kulturního kalendáře (též Zpravodaje)  města Krnova.
Jeho prvními redaktory byli vedoucí školského odboru ONV Vladimír Zetek a okresní osvětový inspek-
tor Vladimír Blucha. Byl to záslužný čin, byť Zpravodaj v budoucnu narážel na různé problémy. Už v r.
1959 či 60 (2/Krnov II, i.č.258) padla na radě MěOB otázka, zda by se neměl Kulturní kalendář zrušit.
Rozhodnutí znělo: ne, zcela určitě ho udržet! Problémy však neustávaly: byly jak finančního, tak obsa-
hového rázu. Nepříjemný byl ten, který znamenal, že kulturní zařízení ve městě Zpravodaj ignorují;
obsahově do něj přispívala jen MěOB. (2/Krnov II,i.č. 227, rada OB 13. 8. 1963) Také proto čas od
času kolísal rozsah Kulturního kalendáře: od 4 malých stran do 8 větších. Od r. 1960 byl jeho odpo-
vědným redaktorem jmenován František Makovič.

Při osvětových besedách fungovaly i hudební kursy. Bylo to jak v Krnově, tak ve venkovských
obcích, např. Bohušově, Sl. Rudolticích. Většinou v nich vyučovali učitelé LŠU. V hudebních kursech
krnovské OB se učili méně talentovaní žáci nebo ti, kteří se nechtěli účastnit kolektivní výuky (hudební
nauka, souborová hra). Ve venkovských obcích se to nerozlišovalo. Od r. 1962 existovala v Krnově
specialita: v rámci Lidové akademie probíhala výuka v hudebním oboru. Byly to také hudební kursy,
ale pro dospělé. Zájemců bylo kolem 20, většinou členů hudebních souborů. (2/Krnov, i.č.229)

V plánu na sezónu 1962/3 čteme, že LA se provádí ve dvou formách: přednáškách a besedách
o hudbě. Přednášky se konají v LŠU, mají 1. a 2. ročník, počítá se s 18 hodinami ročně a těmito
tématickými okruhy: harmonie, intonace, všeobecná hudební nauka, taneční a zábavná hudba, dějiny
hudby, hudební formy, instrumentace a dirigování. Besedy o hudbě mají témata: Kýč a špatná hudba,
Jak se stát dobrým posluchačem, Motiv a práce s tématem, Od motivu k partituře, Hudba bojovnice a
utěšitelka. (2/Krnov II, i.č. 228)

V sezóně 1963/4 je uvedeno: vedoucím LA hudební je Karel Píka, přičemž je zároveň vedoucím
1. ročníku (7 účastníků), vedoucím 3. ročníku je Š. Kotek (12 účastníků). Témata zůstávají stejná jako
loni. (2/Krnov II, i,č, 229) Ve 33:11 a  12/1963 se uvádějí i data přednášek: 5. 11. harmonie, 12. 11.
hudební nauka, 19. 11. dějiny hudby, 26. 11. hudební formy, 3. 12. dirigování, 10. 12. instrumentace.

Jedna problematická záležitost  na konec:  Není  jisto,  zda pracovníci  ODO také organizovali
koncerty. Měla to být záležitost OB. V informačním materiále ODO se uvádí, že „zorganizovali (nepíše
se kdo) koncert pro brigádníky v době žní 1955“. Dopadl neslavně. (Blíže v oddíle Koncerty.)

b. Soubory

Pěvecké soubory
Kulturní politika KSČ směřovala k co nejširší srozumitelnosti umění, masovosti provozování a

úplné kontrole toho, co se provozuje. K poslednímu požadavku se hlásila opatrně, jaksi mimochodem,
ale zato v praxi co nejvíce uplatňovala. Po této stránce byly nejvíce postiženy pěvecké soubory, neboť
měly provozovat nejlidovější  umění a slovem byla myšlenka nejsrozumitelněji  vyjádřena. O mnoho
lepší to měli vedoucí orchestrálních těles nebo různé kapely v oblasti populární hudby.

Vždy ovšem záleželo na tom, co a jak z těchto postulátů uplatní pracovníci kultury v okrese a
obci. Vzácně se objevili i rozumní jedinci, kteří dovedli najít pro požadavky přijatelnou míru. Ti se však
dlouho neudrželi. Častější byli ti, kteří „nehleděli na mrtvoly“ a tvrdě prosazovali dokonce někdy dobré
myšlenky ad absurdum. Jeden z požadavků doby zněl „Umění lidu“ a v jeho jménu se uměle snižovala
laťka srozumitelnosti hudební řeči a skladeb až do primitivismu; dobře si pamětníci pamatují tehdy
vládnoucí ždanovovskou estetiku, pokřivenou, falešnou. Zároveň se propagovalo provozování umění
do všech lidových vrstev jejich zapojováním do různých souborů.  Heslem doby bylo mít  v obci,
okrese, kraji a státě co nejvíc souborů lidové umělecké tvořivosti (LUT). Tudíž na každé škole měl být
dětský, nejlépe přímo pionýrský sbor, v každé obci aspoň svazácký nebo raději pěvecký sbor v jakém-
koli složení. Že mnohé z těchto sborů zpívaly hanebně a po pár měsících trápení se rozpadaly, nebylo
podstatné. Hlavní bylo číslo, označující  počet souborů, které se hlásilo ve výkazech na nadřízený
orgán. Podle čísel pak byl hodnocen každý pracovník. A tak se stávalo, že za malého zájmu občanů
byl založen soubor, zakrátko se rozpadl, aby se pak za rok, za dva, zakládal znovu ...

Stávalo se, že kvůli malému zájmu a nadání zpěváků sbor i s dobrým sbormistrem živořil. Pak
nastoupila fluktuace a sbormistři se střídali. Aby takový sbor vůbec mohl vystoupit na veřejnosti, byl
zván na různé schůze kvůli zpestření jejich průběhu. Těch bývalo hodně a omíláním stejného reper-
toáru se posluchači nenadchli. Byla to doba, kterou si dnešní člověk nedokáže představit. Dobovými
hity byly písně revoluční, hlavně ruské, dělnické a podobné „ideové“. Vzácně se objevil v repertoáru
průměrného sboru troj- či čtyřhlas, polyfonie vůbec ne. A tak nejumělejšími skladbami repertoáru bylo
několik  známých  sborů  našich  klasiků,  soudobé  úpravy  lidových  písní  a  některé  nové  skladby
soudobých skladatelů, obyčejně s politickým zaměřením. Zpočátku byl takový repertoár brán s po-
chopením, ba se zájmem, protože to bylo něco nového, neobvyklého. Ovšem po několika letech tato
repertoární sestava značně vyčpěla.

Nebylo ani ojedinělým jevem, že na soutěžích porota ocenila výše soubor s jednoduchým pro-
gramem, zpívaným nekultivovanými hlasy a hrubými prohřešky vůči rytmu, intonaci ap. (většinou
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s učňovskou mládeží), zato s tzv. „revolučním nadšením“, než soubor s kultivovaným přednesem a
obtížnějším repertoárem. Tyto poznatky mám nejen z vlastní zkušenosti v době mých studií v Praze,
ale stejnou situaci zažíval i pěvecký soubor pedagogické školy v r. 1955 (24 a).

Zdokumentovat přesně jak počet, tak i místo působení souborů dnes nelze. V té době působily
sbory stálé, tj. při ped. škole, KDS při VI. OSŠ a PSKŽ, a pak řada souborů dětských, mládežnických i
dospělých. V nejlepším případě zazářily na rok, aby pak zhasly úplně.

V Krnově se tento trend moc nepoznal, protože základní školy (OSŠ) byly zpočátku jen 3,
střední 2 a skoro na všech byly sbory. Konkrétně: na škole na Dvořákově okruhu měl sbor po M.
Zedníkovi M. Kadlčík (s malou doprovodnou skupinou), v dívčí škole na Jiráskově ulici a později ve
zdravotnické škole A. Tomek, na gymnáziu J. Kovářík, na pedagogické škole M. Zedník. V r. 1953 se
změnilo jen málo: ze školství odešel A. Tomek a M. Kadlčík přešel na školu na Smetanově okruhu, kde
opět vytvořil sbor s malou doprovodnou skupinou. J. Kovářík ještě zůstal na nově vzniklé JSŠ (1953/4)
a vedl tam 3 sbory, na každém stupni školy jeden; již v příštím roce je omezil na jeden ze 4. a 5. tříd a
v r. 1955 neměl žádný. V r. 1956 byl ze školy přeložen. 

V r. 1953 na letáčku k soutěži LUT (mezi dokumenty v krabici PSKŽ v SOA) jsou vyjmenovány
sbory, které hodlají soutěžit: Pedagogické gymnázium, ČSM Kostelec, Strojosvit 01, Karnola Krnov a
soubor zpěvu a tance při SKN. O jejich umístění jsem nezjistil nic. Sbor PG už je známý, ČSM Kostelec
asi byla jen úderka, jakých bylo tehdy hodně a s nevalnou úrovní, Strojosvit byl asi onen sbor vedený
J. Kováříkem a Karnola měla asi soubor v domově mládeže zvaném „papírový mlýn“. Od září 1953
mohl kvalitativně růst sbor tentokrát už pedagogické školy (k přejmenování došlo od 1. 9. 1953),
protože výběr zpěvaček se mohl dělat už ze 6 tříd. Z Opavy totiž přešly třídy stejného typu školy a
pěvecký sbor, který řídila učitelka Jar.  Vokáčová. Repertoár tohoto rozšířeného sboru i účinkování
přesně odpovídal všemu, co je vypsáno výše. Co bylo oproti pozdějším dobám impozantní, to byl
celkový počet členek: dosahoval až 85, i když se stávalo, že na některých vystoupeních klesal na 40. 

V roce 1953 nastoupil na peda-
gogickou školu Lumír Pivovarský a
ihned  vytvořil  další  pěvecký  soubor.
Dlouho tu oba sbory nepůsobily spo-
lečně;  v  roce  1956  prof.  Zedník  ze
zdravotních důvodů se svým sborem
skončil.  Za  Zedníkova  vedení  měl
soubor slušné úspěchy i v tom smyslu,
že každým rokem nahrával svůj reper-
toár v ostravském rozhlasovém studiu
a byl  vysílán.  (24a)  Od r.  1953 měl
sbor svou doprovodnou skupinu z 2
kytar, dvou akordeonů a klavíru nebo
kontrabasu; tu pak převzal do svého
souboru i L. Pivovarský. 

V r. 1954 bylo prý v Krnově 8 souborů: PŠ, Karnola aj. (36:1.4.1954) V kronice po reorganizaci
vzniklé JSŠ je ve šk. roce 1953/4 uvedeno, že J. Kovářík vede mj. také učňovský soubor Státních
pracovních záloh. Byl to mládežnický smíšený soubor při Strojosvitu 01. V okresním kole SLUT 1. místo
získal sbor PŠ.

V témže roce dochází k výměně sbormistra v PSKŽ. Prof. Zedník se této funkce vzdal pro one-
mocnění a sbormistrovské vedení převzal JUDr.  Vojtěch Řehák z Ostravy. Asi byl dobrý muzikant,
neboť za jeho vedení sbor dosáhl největších úspěchů. První vystoupení s dr. Řehákem se uskutečnilo
10. 7. 1954.

V r. 1955 se v červnu konala I. celostátní spartakiáda s hromadnými tělovýchovnými vystoupe-
ními. Na stejnou dobu bylo načasováno do Prahy i ústřední kolo Soutěže lidové umělecké tvořivosti.
Obě akce byly nákladnou, byť slavnou podívanou. Na okrese se soutěže mělo zúčastnit mj. 11 pě-
veckých souborů. (36:1.1.1955) Okresní kolo ve zpěvu se konalo 20. 2. 1955, seznam jednotlivých
souborů i jejich umístění chybí. Jediná zmínka pochází z 24a, kde je uvedeno, že vítězem okresního
kola v pěveckých souborech byl sbor PŠ a v krajském kole byli druzí. Přineslo jim to zklamání, neboť
1. místem byl obdařen soubor odborného učiliště pracovních záloh z Ostravy-Hrabůvky. Je pravda, že
program sboru PŠ byl dobový (tedy velmi jednoduchý), ale to měl vítězný sbor určitě taky. Doba však
žádala „Dělníci vpřed!“ Je paradoxem doby, že v tomto roce sbor konečně nacvičil poprvé Tři ženské
sbory B. Smetany, tudíž jeho úroveň stoupla. (24a)
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Rok 1956 byl pro oba sbory PŠ velmi úspěšný, neboť se výborně uvedly na školní akademii
k 5. výročí trvání školy a uskutečnily velmi zdařilou estrádu v Hradci nad Moravicí. Oba sbormistři
zkomponovali pro své sbory písně. Prof. Zedník sestavil pásmo svatebních písní ze Slezska Pěsničky
veselove (s doprovodem smyčcových nástrojů), prof. Pivovarský Písničku o jaru a později Uspávanku.
(24a)

Bohužel tady musím vložit kritickou glosu k životopisnému článku Magdy Plačkové Vzpomínka
na Arnošta Rychlého (Vlastivědné listy č. 1/2001). V něm se uvádí, že na školách, kde působil, zakládal
pěvecké a orchestrální soubory. „Obdobný [roz. smíšený – RH] založil a vedl i na svém dalším zmíně-
ném působišti v Krnově.“ Protože se jednalo o pedagogické gymnázium, musím tuto informaci uvést
na pravou míru.

Nevím, kdo citovanou informaci M. Plačkové sdělil či kde se ji dočetla (rodina? známí? písemný
doklad?), v každém případě to však není pravda. Ve škole působily dva výše jmenované soubory,
žádný třetí. Když jsem na školu nastoupil, pan Rychlý mi pro vedení sboru nabízel pomoc při nácviku
některého hlasu, že prý to dělal kolegovi Pivovarskému. V dobré víře jsem mu poslal 3. hlas, který se
po 10 minutách vrátil, že prý už to umí. Neuměl, musel jsem je to pracně učit sám. Když jsem říkal
panu Rychlému, že za tak krátký čas se to nemohla děvčata naučit, velice se tomu divil. Jelikož způsob
nácviku nezměnil, po měsíci jsem na spolupráci resignoval.

Rovněž jeho vedení pěveckých ansámblů (dua, tria) nebylo nijak slavné. Většinou s nimi pra-
coval v běžné hodině výuky klavírní hry a jeho svěřenkyně nezískaly nějaké zvláštní úspěchy. Nejlepší
soubor – Slezské trio – dovedl k dokonalosti a úspěchům prof. Pivovarský.

Na vesnicích bylo pěveckých souborů málo. V kronice Krasova (23) čteme pro rok 1953, že
ČSM založil soubor, který míval 2 celodopolední programy. Formulace je to nejasná; spíše to byl sou-
bor estrádního typu, ne čistě pěvecký. Program takových souborů byl jednoduchý: písně unisono,
doprovod kytary nebo akordeonu (pokud možno primitivní), krátké scénky a snad i recitace. Tento
soubor asi působil krátce, později se o něm nepíše.

Podle plánu činnosti kulturní komise v Třemešné se měl do 15. 1. 1955 ustavit pěvecký krou-
žek, který povede učitel  Josef Váňa. (2/Třemešná, i.č.71) Dál už v dokumentech není nic. Od prof.
Zedníka vím, že tam smíšený sbor dospělých založen byl a zpíval dobře, ale jak dlouho a další údaje
neznám. Ředitel Váňa už si před smrtí na nic nevzpomínal a několik občanů jen ví prostý fakt, že sbor
byl. Zato v kronice M. Albrechtic jsem pro rok 1957 objevil zápis, že tehdy založil a vedl Josef Váňa
ženský, později smíšený sbor. V repertoáru měl sbory Smetanovy, Dvořákovy a 4hlasé lidové písně.
Dokonce sbor vyhrál okresní kolo SLUT, ale nato se rozpadl pro nedostatek mužských hlasů.

Kupodivu se tam v r. 1959 ustavilo pěvecké kvarteto učitelů se členy: Josef Matoušek, Oldřich
Pavelka, Zbyněk Píca, Josef Vyhlídal.

Též v Brumovicích chtěli založit hudební a pěvecký kroužek (36:4.3.1955), ale asi se to nepo-
dařilo. V kronice o tom není nic. (3) V materiálech 2/Čaková, i.č. 38 je zpráva ze září 1955, že tu pů-
sobí 8-členný pěvecký kroužek, vedoucím je učitel  Kuliha a že vystoupili  už na MDŽ. Ani tento
souborek neměl dlouhého trvání; nejpozději r. 1958 už neexistuje.

V honbě za činností  a čísly docházelo i k takovým akcím, jako bylo zakládání souborů za
jakoukoliv cenu. V listopadu 1955 bylo rozhodnuto založit v Holčovicích (1/ Holčovice, i.č.57) kroužky
pěvecký, divadelní a recitační. Následující řádky jsou mými vzpomínkami, neboť právě v listopadu jsem
v Holčovicích nastupoval po vojenské presenční službě na učitelské místo. Zájemců o kulturu ve ves-
nici bylo málo, museli se tedy uvolit účinkovat učitelé a vychovatelky zdejšího dětského domova. Zcela
určitě nebyl založen pěvecký soubor s vedoucím Josefem Ziklem, jak bylo nahlášeno na ONV. To bych
v něm určitě účinkoval a ani dotyčný si na nic podobného nevzpomíná. Byl jsem dosazen do diva-
delního kroužku, nacvičovala se tehdy Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy. Marně jsem se
bránil, že jsem divadlo nikdy nehrál. Byl jsem uvolněn ze souboru až po 3 měsících, kdy režisér uznal
mou totální neschopnost hrát divadlo. Zda fungoval recitační kroužek, to si už nepamatuju. Co se týká
pěveckého, snad došlo k záměně slov za hudební. Ten skutečně existoval s vedoucím Ziklem (blíže
v části  Instrumentální  soubory).  Pěvecký  mládežnický  byl  asi  založen  později,  ale  měl  nevalnou
úroveň.

V r. 1955 se vyskytuje prapodivné hlášení OB z Jindřichova (2/Jindřichov, i.č.51): je tu 15-členný
pěvecký sbor, vede ho Ol. Král, ale sbor začne zkoušet až po příjezdu mládežníků na roční země-
dělskou brigádu. Jenže ve skutečnosti sem byli posíláni lidé, kteří neměli vztah k ničemu: ani k práci,
ani ke kultuře, ani k lidem. Většinou to byli ti, kterých se v podnicích potřebovali zbavit. Pro ně to
nebyla čest, jak se zvučně psalo v novinách, ale spíše trest. Nezapojovali  se do ničeho, pracovali
mizerně a brzy odjížděli jinam. Na jiném místě (1:i.č.631, kult/21) se píše, že prý pěvecký kroužek
chtěli, ale po sehnání vedoucího ztratili zájem. Typické.

O tom, že byly problémy s evidencí souborů v okrese činných i tehdy, nás informuje zpráva
z 5. 6. 1956, v níž se praví, že není k dispozici řádná evidence kulturních a osvětových zařízení. (2:i.č.
631) Tudíž ani údaje o souborech nemohly být úplné. V seznamu ke dni 27. 11. 1956 jsou uvedeny
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tyto pěvecké soubory: ČSD, Karnola, SKN, OPT(?) v Krnově, mimo Krnov pak v Čakové, Jindřichově a
M. Albrechticích. (tamtéž)

V r. 1957 (1, i.č.624) byl v Krnově založen silnou řeckou menšinou ŘECKÝ SOUBOR. V ma-
teriálech 1, i.č.630 se upřesňuje, že to byl pěvecký mládežnický soubor o 37 členech, v následujícím
roce (1, i.č.626) už měl k 50 členů. Tento soubor zároveň patřil do kategorie souborů písní a tanců,
neboť složka taneční v něm byla velmi exponovaná. Soubor měl velké úspěchy v ČSR a NDR. Jeho
vedoucím byl Antonis Chrisafes.

Na orchestrálních koncertech hudební školy ve školním roce 1957/8 účinkoval i smíšený sbor
při SRPŠ. Byl poměrně malý, snad 15-20 zpěváků a pamatuji si, že pro jarní koncert byl posílen i částí
nebo celým sborem při kostele sv. Martina. Byl to sbor nehezkého zvuku, jenž se nezlepšil ani po pří-
chodu kostelní posily. Hlasy byly nevyzpívané, málo ohebné, tahavé, jak to bývalo zvykem u procesí.
Protože ředitel Schram své působení v tomto roce končil, sbor už nebyl obnoven.

Snad v r. 1958 se podle výkazu činnosti vyskytuje při ZK Dopravy a spojů (ČSD) smíšený pě-
vecký sbor, jehož vedoucí je Sasák — podle sdělení Z Evžen, bývalý člen PSKŽ. Zdeněk Sasák totiž byl
široce znám především jako nadšený svazácký funkcionář, ale ne muzikant. Mohl to tedy být asi jeho
otec; shodně se Z tvrdím, že veřejně tento sbor nevystupoval. (2:Krnov II, i.č. 228)

Ze statistického přehledu za rok 1958 (1:i.č. 587) vyplývá, že na okrese bylo kromě 7 pěvec-
kých souborů krnovských ještě po jednom v M. Albrechticích, Opavici, Pitárném, Radimi, Rusíně a
Spáleném. Vzhledem k tomu, že většina těchto obcí byla malá, dá se předpokládat, že to byly pouhé
kulturní úderky bez jakýchkoli větších ambicí.

Na vesnických školách lze pozorovat vzestupný trend. Aby se školy mohly honosit činností a být
tak „dobře zapsány“ u nadřízených úřadů, na každé byly houfně zakládány různé kroužky, také pě-
vecké. Bohužel dobrých muzikantů-kantorů bylo málo a tak tyto kroužky spíše formálně živořily, ani
se nezúčastňovaly soutěží. Já jsem byl na tom obráceně: muzikant vyspělý, ale s příliš velkými cíli, na
které děti nemohly stačit. Zájem dětí tak brzy opadl (v Lichnově a Krnově - 2. OSŠ) Jedna z  mála
vesnických škol, které aspoň trochu uspěly, byla škola v Holčovicích; její dětský sbor, vedený učitelem
Zdeňkem Plachým, se umístil v okresním kole STM na 3. místě. To, že se dostali až do krajského kola
(37: 11.4.1959), je omyl a týká se asi sboru ČSM. (Va) Dnes však nikdo neví, jaký soubor to byl. Ještě
téhož roku se sbormistr vrátil do rodných Zdounek a dlouhá léta tam vedl smíšený nebo ženský sbor. 

Z této doby vzpomínám i na předobrého kantora Ondřeje Pavelku (předobrého v tom smyslu,
že ve snaze dětem neublížit se jich téměř bál a tak ničeho nedosáhl). Začal učit na pedagogické škole,
po roce byl převeden na JSŠ, aby tam založil a vedl školní sbor (tam rok po odchodu Kováříka žádný
soubor nebyl);  nepodařilo se mu to a byl přeložen na 3. OSŠ (Opavská ulice)  za tímtéž účelem.
S prakticky žádnou autoritou soubor udržel sotva půl roku; ten se pak rozpadl. 

Celkově to však nebylo na vesnicích se zpěvem valné. Z průzkumu osvětové práce r. 1959
(1:i.č.587) vyplývá, že je jen pěvecký kroužek ČSM v Holčovicích a pěvecký a taneční (či pěvecko-
taneční?) v M. Albrechticích (ČSM) a Osoblaze (dětský). Naproti tomu zpráva v  2/ Albrechtice, k.27
tvrdí, že tento pěvecký a taneční kroužek fungoval jen do konce roku 1958. Trochu víc bylo hudebních
(instrumentálních).

Asi vyvrcholením činnosti byl rok
1959 u PSKŽ. 10 let svého trvání oslavil
sbor  slavnostním  koncertem.  Po  něm
ještě rok fungoval v plné síle, avšak po-
tom  nastal  ponenáhlý  ústup  ze  slávy.
Staří zpěváci odcházeli, náhrada mladými
za ně nebyla. Ač se vyzývali opakovaně
zájemci  o sborový  zpěv  (33:12/1960),
dokonce i  neželezničáři  (33:4/1962) ke
vstupu do tohoto sboru, nové síly nepři-
šly. Narůstala i jakási nespokojenost vůči
sbormistrovi Řehákovi, který této činnosti
asi v r. 1960 zanechal. Vedení bylo na-
bídnuto sbormistrovi  Kostomlatskému,
který funkci přijal. On sám už neví, jak
dlouho tento sbor dirigoval,  snad 5 let
(do r. 1965? 66?), avšak pomalý úbytek
členů se podepsal na kvalitě tělesa a to
po několika  letech  svou  činnost  skon-
čilo. V r. 1959 měl PSKŽ 40 členů (1:i.č.
587, kult/25), v r. 1960 při stejném počtu
členů 12 vystoupení převážně v rámci okresu (Krnov, Jindřichov, Třemešná)a dokonce nahrával 6. 4.
1960 skladby pro ostravskou rozhlasovou stanici. (2/Krnov II, i.č. 227) V SOA už po r. 1959 nic není.
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Z 33:12/1960 pochází i výzva pro ženy ke vstupu do souboru v DO, zkoušky jsou vždy v úterý
o 19.30 h.; jaký to byl sbor, nevím.

V Krnově  se  začínají  dostavovat  úspěchy  nejlepších  souborů,  především novějšího  SBORU
PEDAGOGICKÉ ŠKOLY se sbormistrem Lumírem Pivovarským a KRNOVSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
při  JSŠ  se  sbormistrem  Janem  Kostomlatským.  V  r.  1959  PĚVECKÝ  SBOR  PŠ  dosáhl  2. místa
v ústředním kole STM v Brně; KDS pravidelně pronikal do krajských kol, kde býval často na 1. místě
(ne každý rok se konalo ústřední kolo) a právě v tomto roce komorní sbor KDS získal v ústředním
kole v Brně 2. místo. Vznikl dokonce nový pěvecký sbor SLEZAN, smíšený, v němž kromě absolventek
ze sboru L. Pivovarského a dalších učitelek zpívali i vojáci zdejšího útvaru. K tomuto sboru se volně
vázal i taneční soubor Šohaj (viz dále). První zkouška SLEZANU se uskutečnila v MěOB v říjnu 1959
(2/Krnov II, i.č. 220) a hned v roce následujícím vyhráli ústřední kolo AST v Teplicích. 

Rok 1961 znamenal největší úrodu úspěchů krnovských sborů. SLEZAN získal 2. místo v ústřed-
ním kole STM v Praze, PĚV. SBOR při JSŠ (Kostomlatský) 3. místo rovněž v ústředním kole, kategorii

dětských  pokročilých  sborů,  ŘECKO-MAKEDONSKÝ  SOU-
BOR 3.  místo v ústředním kole (neuvedeno v jaké soutěži
nebo kategorii). Velmi úspěšné bylo tehdy slavné SLEZSKÉ
TRIO 1. místem ve Strážnici 1961 pod vedením prof. Pivovar-
ského  (členkami  byly  absolventky  PŠ  Jana  Pivovarská,
Vlasta Berčáková a Jana Gregorová, které utvořily pěveckou
trojici ještě za studií na škole). Další úspěšné soubory v ji-
ných oborech jsou vypsány níže. (2/Krnov II, i.č. 228)

Díky tomu, že si DO vyžádal možnosti souborů na programy jara 1961, víme, že existovaly pě-
vecké soubory při ZK SKN, PSKŽ, při Karnole-závodu 2 dívčí patnáctka a trio, při pedagogické škole
(měli celovečerní program), při MěOB pěvecký smíšený sbor a řecko-makedonský sbor (50 členů).
Podle zprávy MěOB (2/Krnov II. i.č. 118) je tento smíšený pěvecký sbor zřejmě Slezan (v ústředním
kole).

Odchodem L. Pivovarského na PF do Ostravy byl přerván nadějný růst jím vedených sborů. Na
pedagogické škole jsem převzal sbor já, ale tehdy jsem byl nezkušený a navíc polovina členek sboru
odstoupila, takže do krajského kola STM v r. 1962 jsme postoupili, ale výsledek v něm byl tristní:
3. místo. Na protest proti mému katastrofálnímu vedení sboru zbytek starých zpěvaček na konci škol-
ního roku ze sboru vystoupil. Nedivil jsem se tomu. A tak školní rok 1962/3 jsem začínal s nově přija-
tými žákyněmi z 1. ročníků.

Ve tomto roce na školu nastoupil  Jiří Zezula, který si rovněž založil pěvecký soubor. Ač se
k němu hlásilo víc žákyň než ke mně, většími úspěchy neoplýval, aspoň co se STM týká. Moje ne-
zkušené zpěvačky v roce 1963 získaly 2. místo v okresním kole STM, za prvním KDS, Zezulův soubor
byl třetí.  A pak už jsem to vzdal  a zpívali  jsme si  jen pro vlastní potěchu, lépe řečeno pro děti
mateřských škol. Pro ně jme dělali sérii 5 koncertů na každé pololetí školního roku po dobu 5 let.

Daleko hůře dopadl SLEZAN. Po odchodu L. Pivovarského nebylo nikoho, kdo by se ujal jeho
vedení; lépe řečeno nikomu se do toho nechtělo. Počítalo se s ním pro vystoupení v prosinci (33:
11/1961),  to prý zkoušejí  vojáci  v  sále  OB,  ale  ve  skutečnosti  se  členové na zkouškách nesešli.
(2/Krnov II, i.č. 227).

Velkou příležitost dostaly všechny krnovské soubory 14. 12. 1961 na závěr měsíce přátelství na
Večeru družby v DJF. Byl zorganizován i proto, aby „nezpívaly jen ve světě, ale i doma“. (Poměry za 20
let se nezměnily a my jsme v 70. i 80. letech měli zase víc vystoupení jinde než v Krnově.) Naposled tu
vystupoval mj. i SLEZAN za dirigování L. Pivovarského, který si speciálně pro tento večer udělal volno.
Trapná byla okolnost, že diváků bylo v hledišti pramálo, prý asi 50, ač program byl na dobré úrovni.
Počet účinkujících tak posluchače převyšoval nejméně čtyřikrát.

Soubor SLEZAN (při OB) byl ještě po koncertě svolán pětkrát na zkoušky, ale nenašel se ve-
doucí a soubor se nepodařilo zaktivizovat. (2/Krnov II, i.č. 229) Podle jiného zdroje (2/Krnov II, i.č.
227) prý měl Slezan vést učitel LŠU Jiří Skřivánek, ale ten nevyvíjel žádnou činnost. Pak se začalo
uvažovat o spolupráci zdejší posádky a PŠ a 21. 11. 1962 začaly zkoušky; vedení sboru bylo přiděleno
mně. (2/Krnov II, i.č. 228)

Bylo to krušné zápolení s nemuzikanty. Vojáci se za rok zcela vyměnili, všichni byli naprosto
noví a většina měla jen jeden zájem: dostat se na 2 hodiny z kasáren. Obvykle až polovina jich byla
permanentně nachlazených, zkoušky prokašlali a tím hrozně rušili. Asi třetina vůbec neměla hudební
sluch. Ženská složka po tak dlouhé přestávce nereflektovala na činnost a nezvyk na nového sbormistra
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tu asi také měl vliv. Mezi žákyněmi přirozeně zájem nebyl a tak jsem to vydržel jen do půli února, pak
jsem to vzdal.  Dokonce jsem měl dojem, že přes slova politování si  politicko-výchovný důstojník
oddychl.

V r. 1962 ŘECKO-MAKEDONSKÝ SOUBOR obsadil jako nejlepší 1. místo na festivalu emigrantů
z Řecka (2/Krnov II, i.č. 227). V následujícím roce se upřesňuje složení celého souboru. Jsou to vlastně
soubory tři: řecký pěvecký a taneční s 45 členy, dětský pěvecký a taneční s 40 členy a makedonský
s 25 členy. (33:9/1963)

V červnu r. 1964 se KDS při VI. OSŠ a JSŠ probojoval na 2. místo v krajském kole STM. (2/Krnov
II, i.č. 220)

Pěvecký soubor při Domově mládeže n. p. Karnola (tzv. Papírový mlýn, u řeky za městem) po
letech stagnace začal skomírat, až neznámo kdy zanikl. Za dobu jeho trvání tu podle mé domněnky
působil Fr. Kohoutek, J. Kostomlatský, snad krátce i L. Pivovarský, zcela jistě půl roku Zd. Vedralová a
asi rok J. Míčková (1961-2) Poté se zmínky o tomto souboru nikde nevyskytují.

Pěvecko-taneční a taneční soubory (národopisné)
Výrazným dobovým jevem byla existence mnoha pěvecko-tanečních souborů. Oficiální kulturní

politika je hodně podporovala jako pravou pokladnici lidové hudby.
Při Domě pionýrů v Krnově ještě na počátku 50. let asi existoval takový soubor, ale po r. 1952

zcela bezpečně ukončil svou činnost. Z bývalých jeho členek vznikal postupně OKRESNÍ SOUBOR
PÍSNÍ A TANCŮ snad už v r. 1952 (H, Kr), jehož zkoušky se prý konaly v DO (36: 22.10.1954), ale
oficiálně je jeho založení doloženo až 20. 1. 1955 (21, Kt, zápisy kroniky souboru začínají také tímto
datem). Za vedení Ant. Tomka soubor patřil k reprezentativním tělesům okresu. Z důvodů, které ne-
přesně  popisuje  ve  svých  vzpomínkách  Kt,
soubor  r.  1958  zanikl  krátce  po  posledním
únorovém zápisu v  kronice.  Sám Tomek se
krátce nato odstěhoval  do Ostravy-Poruby a
s Krnovem přerušil všechny styky.

Podle zápisů v kronice OSPT se celé tě-
leso skládá z dívčího pěveckého sboru, taneč-
ního  souboru,  cimbálové  muziky  a  dívčího
tria.  Již  v  r.  1955 se  účastní  krajského kola
SLUT v Opavě, natáčí pro rozhlas v Ostravě,
na spartakiádu do Prahy jede taneční skupina
s cimbálkou. V r. 1956 opět vystupuje ve ves-
nicích  krnovského  okresu,  účastní  se  krajs-

kého kola SLUT v Ostravě a cimbálka sama jede na ústřední kolo do Prahy. V r. 1957 vystupuje celý
soubor mnohokrát v Krnově, dále v Ostravě, Rýmařově a Osoblaze. 

Dá se předpokládat, že takové kroužky existovaly na různých, i venkovských školách, i když
k tomu nejsou v archivu doklady. Byla to forma činnosti oblíbená hlavně děvčaty; tanečnice si často
vystačily při tanci vlastním zpěvem. K tvrzení, že byly asi na všech školách, mne vedou vzpomínky, že
takové kroužky byly všude, kde jsem učil, tzn. v Holčovicích, Lichnově, 2. OSŠ v Krnově, aniž by se
nějak proslavily mimo školu nebo obec svého působení nebo se přihlásily do nějaké soutěže.

Kromě tohoto výborného souboru existovalo několik méně významných. K velmi dobrým patřil
taneční soubor prof.  Bažantové z ped. školy, který působil  v letech 1953- 59. V některých letech
s děvčaty tančili i vojáci místní posádky. Někdy jej doprovázela malá instrumentální skupina, pro niž
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hudbu aranžoval prof.  Zedník. Po odchodu prof. Bažantové do Čech oživila malou národopisnou
skupinu využitím zbylých krojů na pouhý školní rok 1962/3 prof. Eva Majerová. Tím taneční činnosti u
této školy končí.

Podobný ráz jako OSPT měl i ŘECKO-MAKEDONSKÝ SOUBOR. Postupně se vypracoval mezi
významné, ba i nejlepší soubory této řecké menšiny. Ač podle paní Petkovské měl svou činnost skončit
v r. 1961, ve zprávách a úspěších figuruje až do r. 1963.

Tanečním  souborem  národopisného
charakteru  byl  i  ŠOHAJ,  vedený  Slovákem
vojínem  Židlišinem.  Tančili  v  něm  vojáci
místní posádky a tanečnice z bývalých sou-
borů OSPT a PŠ. Ve svém repertoáru měli
tance mužské i párové ze Slovenska. Po krát-
kém období tanců za zpěvu jim k tanci hrála
lidová muzika, jejímiž členy byla část krnov-
ské cimbálky a dále studenti PŠ Jan Gregor a
Jiří Valenta. V ústředním kole STM v červnu r.
1961 získal soubor čestné uznání (soutěžily
soubory  civilní  i  vojenské  současně,  tzn.
4. místo celkově a 2. místo ve vojenských);
krásný výsledek ve 2. roce činnosti.  

Krnovská  cimbálová  muzika  (primáš  R.  Hrček)  hraje
k vystoupení  souboru  ŠOHAJ  v  Praze  r.  1961  na
náměstí Míru

V r. 1957 prý existovaly taneční a pěvecké soubory při OB v Osoblaze a Hošťálkovech. (1:i.č.
587) V 2/Krnov II, i.č.227 jsem našel i malou zprávu o tom, že v ZK Karnoly v r. 1962 uvažovali
o zaktivizování souboru písní a tanců na závodě 1 a 2. Asi k tomu nedošlo.

Na vesnicích se tento projev lidového umění pěstoval ještě více než v Krnově, byť s menšími
úspěchy. Zcela určitě kolem r. 1955 začala v Jindřichově s taneční a baletní průpravou dětí učitelka
Irena Košatková. 

Pravidelně na každé školní akademii nebo estrádě bývala čísla lidového tance, někdy se zpěvem
tančících dětí, někdy přidruženého sboru, někdy paní Košatková sama hrála na klavír — záleželo na
věku tančících dětí. Tyto školní akademie nebo estrády bývaly pravidelně dvě do roka, na jaře a na
podzim, nejčastěji v listopadu nebo prosinci a v květnu nebo červnu, tzn. tehdy významným dnům čs.
státu. Programy byly velmi pestré: kromě tance a baletních čísel tu účinkoval dětský sbor Kvítko, který
také po mnoho let pí. K. řídila, zněla hudba (aspoň klavír, na který ona sama ještě slušně hrála), s re -
citací a dramatickými scénkami — celkově asi na dvě hodiny trvání. Na tyto akce prý bývaly tištěné
nebo aspoň cyklostylované programy, avšak žádný se nepodařilo  nalézt.  Někdy sem byli  zváni  i
amatéři odjinud, např. já jsem tam hrál asi v květnu r. 1957 v malé scénce „Paganini návštěvou na
zámku v Hradci nad Moravicí“ (hrál jsem tam Paganiniho – hrozně – a jeho Caprice č. 13 a 14 –
podstatně lépe). Některé akce měly i své jméno, např. ve šk. roce 1963/4 pásmo Dětský rok, v němž
účinkovalo přes 100 dětí. Jindy bylo uvedeno v rámci celé akademie významné číslo, jako např. v r.
1957  Jdou  zvířátka,  jdou  od  J.  Křičky.  Bohužel  tu  není  vypsáno  křestní  jméno,  takže  vznikají
pochybnosti, o kterého Křičku jde. Název je z cyklu písní Jaroslava Křičky, ovšem daleko lepší pro
baletní a dramatické ztvárnění je dramatická hříčka Josefa Křičky, učitele Domu dětí v Krnsku ve 30.
letech. Paní K. toto dílo, které tehdy získalo velkou známost a oblibu, určitě znala, protože právě v této
době v Praze studovala. Kloním se tedy k domněnce, že se asi jednalo spíše o pohádku než písňový
cyklus — už kvůli zájmovému zaměření paní Košatkové. Já sám si po tolika letech na celý program
nevzpomínám. (V r. 1974-5 právě dílko Josefa Křičky s dětmi prováděla.)

Úcty zasluhuje paní Košatková i za to, že v této činnosti vytrvala až do své smrti r. 1978. (RH;
2/Jindřichov, i.č.51) První doložené vystoupení je zapsáno v kronice divadelního ochotnického spolku a
konalo se jako estrádní  večer 20.  XI.  1954.  Polovina programu byla hudební,  zazněly  tu skladby
houslové a klavírní. Kdo hrál na housle, není uvedeno, na klavír hrála paní Košatková. První vystou-
pení s pohybovými čísly bylo asi v květnu r. 1957, o dalším v březnu 1958 je zpráva v 2/ Jindřichov,
i.č.51. 

V r. 1955 prý je v Rudíkovech dobrý soubor písní a tanců; není však jasné, zda dětský nebo
dospělý. (1:i.č. 587) V tomtéž prameni je zpráva, že v Osoblaze a Hošťálkovech jsou při OB pěvecké a
taneční soubory. 

Celkově  se  dá  shrnout,  že  toto  období  bylo  dobou největšího  pěstování  národopisných  a
tanečních souborů. V 60. letech jich prudce ubývá a i na školách začínají být raritou.
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Instrumentální soubory
Sem zařazuji všechny instrumentální soubory počínaje amatérskými orchestry a konče různými

tanečními skupinami (roz. hudbou k tanci).
Skutečný  symfonický orchestr v Krnově nikdy nebyl, i když se někdy vyskytuje pro jakési

těleso toto honosné označení. Tělesa, která tu v různých obdobích existovala, byla buď komorním
nebo malým orchestrem (jen podobným symfonickému).

V r. 1955 mělo existovat FILHARMONICKÉ SDRUŽENÍ při DO a účastnit se SLUT (36: 1.1.55).
Podle  Kt se pokoušel někdy v této době založit  komorní orchestr pracovník DO J. Kabzan. Jako
dirigenta prý angažoval akad. sochaře Vincence Havla. Domnívá se však, že těleso veřejně vůbec ne-
vystoupilo. Pro úplnost ještě dodávám zprávu z konce roku 1955, že při DO je i smyčcový orchestr.
(1:i.č. 587)

Další údaj v 36:7.2.55 tvrdí, že Okresního kola se zúčastnila Salonní hudba s vedoucím Kohu-
tem. V dokumentu 1:i.č.631, kult/26 se uvádí, že krajského kola SLUT se zúčastnil komorní soubor KP
(?)  Krnov.  (1:i.č.631,  kult/26)  Přesto  se  domnívám,  že  jde  asi  o  komorní  orchestr  vedený  Fr.
Kohoutkem. Odpovídá to jeho vzpomínkám, že v něm ještě hráli jako výpomoc hudebníci krnovské
vojenské kapely (ta odešla v r. 1956 do Opavy), na soutěž jeli do Ostravy, a dále vzpomínce dr. Jiřího
Kocura, který v orchestru hrál a také v tomto roce na ped. škole studoval. Orchestr však dlouho
neexistoval. Tehdy prý na soutěži hráli Smetanovu polku Našim děvám, Sukův Menuet a Dvořákův
8. Slovanský tanec,  Furiant  (v náležitém tempu!).  Přitom orchestr  prý byl  „slepen“ nedlouho před
soutěží.  Do  dirigování  souboru  zaangažoval  prof.  Kohoutka  pan  Kohut,  který  s orchestrem  měl
napojení na MNV Krnov a i později bývá spojován s jakýmsi salonním či komorním orchestrem při KP
nebo OSKP. 

Podle sdělení Z existoval v pedagogické škole také malý smyčcový orchestr. Zavedl ho v r. 1953
on a účinkoval při doprovodech sboru, tanců a také nacvičili několik samostatných čísel. Činnost
souboru trvala 3 roky. Nejvíce se blýskl v r. 1956 při akademii k 5. výročí trvání školy, kdy měl jako
úvodní číslo I. část z Mozartovy Malé noční hudby. Orchestr v počtu 18 členů tvořili učitelé, žáci a
členové SRPŠ školy a několik hostů. S pěveckým sborem prováděli často Pěsničky veselove (= svatební
písně ze Slezska, dlouho na ně pamětníci vzpomínali), Slunečné léto aj. (24 a) Později se udržela jen
malá doprovodná skupina, kterou převzal L. Pivovarský, a to v obsazení 2 akordeony, 2 kytary a
kontrabas.

K vrcholnému podivení vede údaj v seznamu souborů k 27. 11. 1956 (1:i.č. 631, kult/ 26), že
existují smyčcové soubory při DO a ZK ZSKN, dále pak při OPK komorní soubor. Záhadné jsou údaje
ve statistice za rok 1957: mj. 1 cimbálová hudba, 1 komorní hudba (?) a 1 smyčcový soubor. (1:i.č. 587)
Znamená  to,  že  záměna  cimbálky  za  smyčcový  soubor  není  možná.  Že  by  to  bylo  KRNOVSKÉ
SMYČCOVÉ KVARTETO? Je fakt, že tehdy už existovalo a nikde o něm není zmínky. Hrálo ve složení
MUDr.  Miloslav Přikryl, MUDr.  Miroslav Gogela,  Štěpán Kotek a  Miloslav Horyl, později místo Horyla
nastoupil Jan Kovalčík.

Kromě  uvedeného  kvarteta  jednu  sezónu
(1959/60)  tu  působilo  NOVÉ  KRNOVSKÉ
KVARTETO, složené pouze z učitelů. Utvořili je Fr.
Kohoutek, .... Novák, K. Dospiva a Arnošt Novotný.
Novák  a  Novotný  byli  z Opavy,  Novák  učil  v
bruntálské  hudební  škole,  Novotný  v krnovské
(kdysi  byl  ředitelem  opavské).  Zkoušky  bývaly
střídavě v Krnově a v  Bruntále.  Vystoupení  bylo
málo. 

   Nové krnovské kvarteto, primarius F. Kohoutek
V r. 1956 ukončila svou činnost VOJENSKÁ

KAPELA a byla přemístěna jako divizní hudba do
Opavy. (Tam však pobyla krátce a v r. 1958 byla
zcela  zrušena,  když  bylo  zrušeno  i  divizní
velitelství v Opavě.) Z Opavy pak ještě jednou zajela do Krnova, aby účinkovala při odhalení pomníku
B. Smetany v r. 1957. Někteří muzikanti však už v Krnově zapustili kořeny a našli si jiné zaměstnání, i
když hudbu pěstovali dál nebo příležitostně s některými kapelami. Byli to Jaroslav Kot, Jaromír Tlach a
Jindřich Nohejl.

Prokazatelná je existence MALÉHO ORCHESTRU (asi 30 hráčů) při ZHŠ v školním roce 1957/ 58,
který hrál na koncertech 27. listopadu 1957 (viz Koncerty) a na jarním koncertě (datum nezjištěno)
1958. Po odchodu F. Šrama vznikla dvouletá přestávka, než byl v r. 1960 při této škole utvořen další
orchestr pod vedením ředitele Karla Dospivy. U pultů zasedli staří známí z dřívějška: učitelé LŠU a
další krnovští amatéři. Nynější ředitel se nepokoušel o vysoké cíle a rozměrné skladby, zato orchestr
pod jeho vedením hrál lépe. 6. 11. 1960 vystoupil poprvé tento orchestr o 24 hráčích se samostatnými
čísly i s doprovodem dětského sboru LŠU. Program byl hodně populární (Boieldieu, Vačkář, Poletín, 
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Smetana).  (26;  33:12/1960)  Dalším  vystou-
pením byla  estráda 25.  5.  1961 (Kovařovic  -
Havířská  polka,  Smetana  -  Valčíky  a  opět
doprovod  spojených  sborů  PŠ,  Slezanu  a
PSKŽ). (2/Krnov II, i.č.228) Následoval Večer
družby 14. 12. 1961. Posledním velkým vystou-
pením tohoto orchestru se stal koncert-estráda
25. 6.  1962,  kdy  kromě  samostatných  čísel
doprovázel po jedné větě ze dvou Mozartových
koncertů (viz Koncerty). 

 Skutečnou labutí písní se stalo účinkování při doprovodu I. věty koncertu g-moll pro klavír a
smyčcový orchestr na vánoční besídce LŠU 18. 12. 1962 v sále hudební školy. Sólový part hrála Dana
Pelíšková, pozdější učitelka LŠU. Tehdy se počet členů snížil na 18 hráčů. Ještě se sice připravovalo
doprovázení  absolventky  Aleny Burešové,  která měla hrát  v červnu 1963 na závěrečném koncertě
klavírní koncert, ale to už se neuskutečnilo.

V  M. Albrechticích bylo na schůzi školské a kulturní komise 20. 1. 1959 oznámeno, že tu
existuje hudební těleso OB a má se mu věnovat péče a pomoc. Poprvé se však objevuje tato zpráva
v hlášení za rok 1958, kde těleso figuruje pod názvem komorní. (1: i.č.587) V plánu na I. čtvrtletí 1959
je ustavení komorního tělesa OB. (2/-Albrechtice, k.27) Snad to byl komorní orchestr z řad učitelů a
žáků zdejší hudební školy a několika dalších hudebních amatérů zdejších i z okolních obcí. Podle Kt to
mohl být salonní orchestr učitelů hudební školy v M. Albrechticích, který tu skutečně v této době
existoval. V kronice M. Albrechtic se pro rok 1958-9 uvádí KOMORNÍ ORCHESTR, který měl toto
složení: 11 členů je z Albrechtic, Krnova a Třemešné, vede je Ludvík Petr, hrají na housle, violoncello,
kontrabas, flétnu, klarinet, fagot, trubku, pozoun, klavír, akordeon a bicí. Vystupovali především na
MDŽ (8. březen), 9. května, 7. listopadu.

Kapely k zábavě a tanci byly zastoupeny ve stále větším počtu. Podle seznamu zřízených
souborů lidových hudebníků do 20. 7. 1953 (2:i.č.613, kult/14) existují na okrese Krnov tyto soubory
(většinou dechové): 

v Krnově                                 vedoucí                                  při OB                                    vedoucí   
Stuhy a prýmky (dnešní PEGA)  K. Fabiánek Brantice Jan Bartulec
SKP (?) Fr. Kopeček Bohušov Jar.(?) Havlík
STD (?) Fr. Laskovský Čaková Jindřich Pehřimek  
ČSD Ol. Mičan M. Albrechtice Jan Štefánek  
Karnola Jar.(?) Třeštík Třemešná Jan Pádivý 

Nejproslulejší ze všech byl soubor K. Fabiánka, který nahrával několikrát i pro ostravský roz-
hlas. V jeho stínu tehdy stála kapela J. Kováříka, ostatní kapely byly nejvýše průměrné kvality.
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 V té době byly oblíbeny tamburašské
soubory. V Krnově byl známý soubor při ZK
ZSKN a v r. 1954 se dokonce zúčastnil krajské
přehlídky těchto souborů v Místku.  (36:1.1.
1955)  V Petrovicích  byl  tehdy  také  tambu-
rašský  kroužek  (2/Petrovice,  i.č.51)  Ze  stej-
ného pramene, ale i.č.52 můžeme vyčíst pole-
miku,  kdo vlastně byl  zakladatelem čeho a
kdy. V kronice to prý není přesně. Nakonec
bylo  zjištěno,  že  mandolinový  kroužek  byl
založen na návrh výboru MJČSPO a Fr. Mišu-
rec byl pověřen jeho vedením. Při OB byl r.
1954 založen další  hudební  kroužek,  kapel-
níkem se stal Emil Rohel. Protože však byl ur-
čen k oslavám, tanci a poslechu, asi to byla
dechovka.  Ještě  jeden  tamburašský  soubor
mohl existovat, a to ve Sl. Rudolticích. V plá-
nech obcí r.  1958 je zapsáno, že tam chtějí
založit  dechový  a  tamburašský  soubor.  Asi
k tomu nedošlo. K. Fabiánek se svýn souborem

Tradičních dechovek bylo v Krnově několik. Nejlepší byla DECHOVKA ČSD s kapelníkem Ol.
Mičanem, která se v okr. kole SLUT umístila na I. místě. Další byly v Karnole a jinde, ale dnes už nelze
s určitostí říci, kde. I pamětníci se nedokážou shodnout.

Pokud můžeme věřit rozpisu SLUT v r. 1955, byly na okrese dechovky v Karnole, ČSD, ZSKN,
z vesnic v Petrovicích, Třemešné, Liptani a Branticích. Z Liptaně je dochována žádost z 12. 3. 1954
v 2/Liptaň, i.č.71 o hudební nástroje pro nově zřízený lidový hudební soubor (smyčce, dřeva, pro
dechovku eufonium a Es trubku). Zda dostali, oč žádali, není známo, ale dechovka byla. Taneční
kapely různého složení pak byly v Továrně na varhany, skupina  R. Cveka (taneční kapela? salonní
orchestr? svědkové se různí), JSŠ, ČSD a Strojosvitu. Ve 34/1955:195 ad. se píše, že dechový orchestr
Karnoly vede Fr. Cupák.

Dobrá dechovka byla v Bohušově. Vedl ji učitel, nadšený muzikant Jaroslav Havlík. Dojížděli
tam i hráči z Osoblahy a nějakou dobu i ze Slezských Rudoltic. Je přirozené, že dechovka účinkovala
ve všech obcích na Osoblažsku.

Byla dechovka i v Čakové, ale v tomto roce už neexistuje. (1:i.č. 613) Naopak vznikly nové
hudební soubory v Úvalně, Branticích a Zátoru, jenomže neměly dostatek nástrojů a žádaly o jejich
přidělení. (1:i.č. 587)

V následujícím roce je už celkem jednoznačný seznam souborů v Krnově k 27. 11. 1956 (1:i.č.
631, kult/26):  

 dechové orchestry – ČSD, Karnola, SKN, STS♦  
 taneční kapely – ČSD, Karnola, SKN, STS, OPK, Varhany, DO, Slezské mlýny♦  
 cimbálová muzika – DO♦

Na vesnicích při OB byly tyto kapely (tamtéž):  
 dechové kapely – Jindřichov (založil Ondráček), Liptaň, M. Albrechtice, Sl. Rudoltice, Úvalno♦  
 taneční kapely – Osoblaha, Petrovice, Třemešná, Zátor♦

Ani v této době nemohou být podchyceny všechny hudební skupiny a taneční kapely, protože
některé svou činnost prováděly „načerno“, nebyly oficiálně přihlášeny. Uvedu jednu, ale vím, že na
Osoblažsku prý byly nejméně dvě. 

Ta jedna, v níž jsem měl účast, měla středisko v Holčovicích v letech 1956-7 a snad přetrvala do
r. 1958. Vedoucím byl učitel  Josef Zikl (akordeon), členové další  učitelé já  a Zdeněk Plachý (oba
housle), učitel Emil Pernický (trubka), vedoucí prodejny Jednota Zdeněk Haladěj (kytara) a Vlastimil
Pánek (bicí). Byl to tedy spíše šraml, s repertoárem typických lidovek staršího střihu, šlágrů taneční
hudby 30. let i tehdy módních. Byli jsme levní, celkem dobří a ač jsme neměli povolovací přehrávky,
zvali nás do celého údolí Opavice. Několikrát jsme hráli i v zotavovně Zlatá Opavice pro rekreanty
(běžně tam hrávala – tuším – skupina R. Koblišky).

Podle zprávy z 27. 6. 1957 v 1:i.č. 631, kult/27 byl v Osoblaze činný hudební soubor, zřejmě
dechovka, Švitorka. Podruhé o její činnosti přináší zprávu okresní noviny Vpřed 4.11.1961. 

Ve statistice a seznamu vedoucích hudebních souborů na okrese Krnov za rok 1957 či 1958
(není datováno) jsou uvedeni (1:i.č. 613): 

    v Krnově                                                                                    přiOB                                         
STS Vilibald Dušek Liptaň Ant. Holštejn  
Karnola Frant. Cupák M. Albrechtice Jan Štefánek 
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ČSD Ol. Mičan Jindřichov Al. Chlebek 
SKN K. Fabiánek Sl. Rudoltice Fr. Dvořák 
SKN V. Kohm Brantice Jan Bartulec (dech.)  
DO Ed. Sikora Brantice Ludvík Konečný (tan.)  
DO Ludvík Peter Petrovice Emil Rohel  
DO Jan Kabzan Třemešná Rudolf Krejčí  
DO Rudolf Cvek Janov ...?..... Svěrák 
Varhany Bernard Vitásek Osoblaha Fr. Pejcha  
Výkup Fr. Kohut Zátor Jaroslav Grentek
 Svazarm Úvalno Št. Horečka

Přehled hudebních kroužků z r. 1958 nebo 1959 uvádí hudební soubory v okrese jen počtem
(1:i.č. 587): Jindřichov 2, Krasov 1, Krnov 22, M. Albrechtice 1, Osoblaha 1, Petrovice 1, Radim 1,
Bohušov 2.

V průzkumu osvětové práce za rok 1959 jsou uvedeny (tamtéž): 
Brantice – dechová sedmička
Brumovice – malý soubor učitelů při obřadech  
Holčovice – malý hudební kroužek sestavený z houslí, klavíru, ústní harmoniky a  imitátora 
Lichnov – blíže neurčený hudební kroužek  
Osoblaha – 6-členná hudba
Radim – 6-členná hudba 
Zátor – hudební skupina (ved. Grentek)  
Krnov – všechny běžně známé

Podle hlášení ZK Dopravy spojů (1:i.č. 631, kult/25) z 16. 11. 1959 má dechovka ČSD 25 členů;
3 taneční kapely mají po 7 členech a dále je tu estrádní soubor. Podle hlášení z června r. 1960 (2/Krnov
II, i.č. 227) ubyla jedna taneční kapela, estrádní soubor má 9 členů.

V březnu 1959 se založením OB v Matějovicích (2/Matějovice, i.č. 51) měl být založen i hudební
kroužek. V 2/Albrechtice, k. 27I se uvádí založení hudebních kroužků (jakých ?) během roku 1959, kte-
ré měly též vystoupení. Podle zápisu v 23:Jindřichov v r. 1964 stále existuje v této obci malá dechovka.

V 23/M. Albrechtice se v r. 1959 poprvé uvádí účinkování dechovky 1. máje, není jisto, zda je
místní. Zcela jisté je, že v r. 1961 byla ustavena místní dechová hudba o 11 členech, z toho 3 byli
přespolní. Její složení: 3 křídlovky, 2 tenory, 2 trubky, 2 klarinety, helikon a buben. Zpočátku vedl
dechovku Jan Mazánek z Třemešné, od r. 1963 Ladislav Volný.

V r. 1959 obnovila v Krnově svou čin-
nost CIMBÁLOVÁ MUZIKA. Jako nově jme-
novaný primáš jsem byl delegován do po-
radního sboru pro zpěv a tanec, který měl
1. 12. 1959 schůzi (1:i.č. 631, kult/27). Na ní
bylo konstatováno, že další členové cimbál-
ky ODO jsou Kotek, Kovalčík, Kapsík, Fry-
šavský, Makovič, Zamazal, Zedník a Zeman. 

V 2/Krnov II, i.č. 228 je uchována stížnost na nevhodné chování souboru J.(?) Kovaříka a 9. 11.
1960 její projednání. Není jasné, zda jde o Josefa nebo Jindřicha. V té době totiž začala působit i
estrádní skupina Jindry Kovaříka. Dopadlo to pohrůžkou, že je „zreorganizují“.

V r. 1961 založil ředitel LŠU dechové oddělení a hned nato začal cílevědomě budovat dechový
orchestr. Nejpokročilejší žáci už hráli na Večeru družby 14. 12. 1961. (D) (Blíže v kapitole Hudební
školy.)

Ve zprávě o činnosti ZK ZSKN za rok 1961 (2/Krnov, i.č. 227) je uvedeno: 
 hudební kroužek – Fabiánek♦
 5 tanečních orchestrů – velký (Fabiánek) a dále orchestry Sikory, Koblišky, Kališe (swingový) a ♦

Steinhausera (hrají po vesnicích) 
 tamburaši – ved. Kubín♦
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Cimbálová muzika z r. 1960 Zleva: Rudolf Zamazal, 
Adolf Fryšavský, Štěpán Kotek, Lenka Vacková, 
Richard Hrček, Mojmír Zedník, František Makovič.  
(M. Zedník nikdy na klarinet nehrál; tehdy se s foto-
grafováním spěchalo a tak popadl, co bylo v ruce.)
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Asi v ZK Karnoly (není přesně uvedeno, tamtéž) jsou 2 hudební kroužky, které vedou Zmeškal
a Gebauer.

V r.  1964 došlo  ke zmenšování  Fabiánkovy  kapely  (z  18  na  13 hráčů).  Odcházející  hráče
angažoval K. Schiffner při OSP, který měl druhou nejlepší kapelu po Fabiánkovi. (Tak byl totiž oceněn
na přehlídce 3. 12. 1962; 2/Krnov II, i.č. 228) Odešel i klavírista Jiří Roztomilý, který při MěOB utvořil
nový taneční orchestr. (33:listopad 1964)

25. 3. 1964 se poprvé veřejnosti představil nový taneční orchestr, tentokrát z žáků LŠU, který
vedl učitel Ladislav Haška. (2/Krnov II, i.č. 220)

Díky pravidelné rubrice Lidová zábava ve Zpravodaji (Kulturním kalendáři Krnova) máme od
r. 1960  hodnověrný  pramen  pro  to,  které  kapely  v  městě  existovaly  a  kde  pravidelně  hrály.
1960 orch. A. Potůčky Slezský domov, vinárna (mimo Po) 
 ZK ZSKN (Fabiánek)  "  kavárna 
 orch. MěOB Jind. Kovaříka Městská kavárna (So, N, Po) 
 R. Kobliška Hotel Praha (St) 
 ZK ZSKN (Sikora) " (So)  
 Dixieland OB " (N) 
1961 M. Juřík Slezský domov, vinárna
 ZK ZSKN (Fabiánek) " kavárna 
 ZK ZSKN (Sikora) " 
1962 ZK ZSKN (Fabiánek) Slezský domov, velký a malý sál 
 R. Kobliška Slezský domov, kavárna 
 E. Sikora Městská kavárna 
 ZK ZSKN B. Olka (asi 7 čl.) KD Kostelec 
 J. Kopeček Ježník
1963 Při  Divadelním  máji  účinkovaly  kapely  Jindry  Kovaříka  (Slezské  mlýny),  Jožky  Kováříka  

(MěOB), ....  Zmeškala (ZK Karnola),  K. Fabiánka (ZK ZSKN),  Fr.  Skyby (ČSAD) a Karla  
Míčka (ČSD dílny).

V r. 1963 byla v M. Albrechticích (23) hudební taneční skupina ve složení akordeon, 2 saxofony,
trubka, basa, buben. Udržela se i do dalších let s malými proměnami.

Už v létě r. 1959 (od června do září) se občas konaly promenádní koncerty ve Smetanových
sadech;  někdy  dopoledne,  jindy  odpoledne nebo k večeru.  Od 1.  srpna  1962  začaly  pravidelné
středeční  koncerty  (vždy  k večeru).  Jako  první  hrála  dechovka  ZK  ZSKN  K.  Fabiánka,  po  nich
DECHOVKA DOPRAVY A SPOJŮ (železničáři) s Ol. Mičanem. Od té doby se tyto koncerty konaly
téměř každý rok,  jen se stávalo,  že velmi často musel  zachraňovat  situaci  dechový orchestr  LŠU,
protože se dospělým muzikantům buď nechtělo nebo neměli tak rozsáhlý repertoár.

Kvůli  těmto koncertům hudebníci  vznesli  asi  v červenci t.  r.  požadavek nového hudebního
pavilonu, neboť dosavadní je zchátralý. Bylo rozhodnuto, že zatím se budou koncerty provádět ve
starém. (2/Krnov II,  i.č.220) Již 14. 9. 1962 obnovili  hudebníci požadavek: v příštím roce se musí
provést generální oprava hudebního pavilonu ve Smetanových sadech, je ve zcela nevyhovujícím stavu
a přitom potřebný pro  veřejnost  i  hudebníky.  Byla  vypsána soutěž,  zadány  estetické i  akustické
požadavky. Vítězný návrh místního akademického malíře Zd. Máčela byl dodán na MNV, náklady
budou asi 70 000 Kčs. (33:9/1962)

c. Koncerty
Do  této  podkapitoly  zařazuji  všechny  druhy  koncertů  — profesionálů,  amatérů,  krnovské

hudební školy včetně estrád, které se spíše podobají svou náplní koncertu. Koncerty profesionálů jsou
bez programu, který často není k dispozici. Koncerty hudební školy uvádím jen takové, které byly
něčím nezvyklé; rozsah práce by byl neúměrný. Koncerty amatérů se snažím uvést s celým programem
nebo jeho podstatným výběrem skladeb. To je totiž do určité míry znakem úrovně, jaká byla mezi
krnovskými amatéry. Estrády, blížící se charakterem koncertu, a koncerty amatérů tisknu kurzívou, aby
byly odlišeny od oficiálních koncertů.

V tomto období je už informací o koncertech dost a jejich výčet je bohatší. Čerpal jsem z těchto
zdrojů: seznamu koncertů v časopise Krnovsko I, č.1; bohatý seznam mi poslal prof. Zedník; cenná je
kronika KPU, kterou opatroval až do své smrti František Vychodil, předseda; hodně je i ve Zpravodaji
(Kulturním kalendáři Krnova) od října 1958, kdy začal vycházet — bohužel se mi nepodařilo pro-
hlédnout všechna čísla. Jen pro roky 1953-54 není údajů dost a tady je možno seznam ještě doplňovat.
Na konci řádku je uvedeno, kdo dodal zprávu o konaném koncertě. 

Zajímavým dobovým jevem byly besedy s umělci v pedagogické škole. Většina umělců pře-
spávala po koncertě v Krnově do druhého dne a mnozí se dali přemluvit prof. Zedníkem k besedě se
studenty. Ti na to vzpomínají i po letech jako na výbornou věc, ne proto, že se „ulili“ z vyučování, ale
pro samotnou náplň besed. Bylo to neobvyklé, poznat umělce i z jiných stránek než umělecké, i když
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např. klavíristé obyčejně na závěr besedy nějakou drobnost zahráli. Sami byli překvapeni, že křídlo
Blüthner ve škole bylo po odvezení Steinwaye lepší než klavíry v aule JSŠ nebo v divadle.

datum    název akce                                                                                                     místo              zpráva od       
1953 
 8. 5. Symf. orchestr ostravského rozhlasu divadlo RH  
11. 5. Večer Slunečný den, účinkují: Pěvecký, taneční a recitační soubor ČSM PG divadlo Kh  

(prof. Zedník) Fr. Kohoutek (housle) a J. Vavrysová (klavír)  
 ostr. umělci J. Kobr, Zd. Poláčková, Vl. Brázda, M. Chovanec

1954 
31. 5. Premiérový večer autorů sál hudební školy Z 

I. část: skladby pro děti od Fr. Šrama a skladbičky dětí (Jarmila Horová, 
Zd. Plucnara, Milan Vilč) hrály děti – autoři   

 II. část: skladby Fr. Šrama a Arnošta Novotného. Hráli autoři, učitelé hud. školy a hosté(G. Novák - 
flétna, M. Očadlík - klarinet, J. Vavrysová - klavír, Rudolf Březina - violoncello, W. Servus – housle).
Na závěr kantáta F. Šrama Žně (dětský sbor hud. školy, smyčcový kolektiv učitelů školy, řídila Marie 
Malkrabová 

 8. 6. Janáčkovo kvarteto aula JSŠ 1:kult/29,
  též 2/Krnov III-IV, i.č. 453 

1955  počet posluchačů 
18. 1. Čs. kvarteto 200 aula 38:1 
25. 1. Večer árií světových oper DJF 38:1 
18. 2. Prof. Čermák (elektrické varhany) 100 aula 38:1 
22. 2. J. Erml a V. Halíř (bas) 60 aula 38:1 
25. 2. OSO a Jiří Waldhans: Dvořák - Slovanské tance 300 DJF 38:1 
 4. 3. Aubrey Pankey (zpěv) a M. Knotková (klavír) 700 DJF 38:1, Z 
 8. 3. A. Moravec - M. Máša 70 aula 38:1 
19. 4. I. Hurník 84 aula 38:1 
16. 5. Paganiniho večer - I. Kawaciuk a Fr. Vrána 650 DJF 38:1 
13. 9. B. Seidlová a I. Hurník 405 DJF 38:1 
3. 10. V. Černý, J. Erml a V. Halíř 400 DJF 38:1 
25. 10. OSO (nic bližšího) 410 DJF  38:1 
29. 10. Pěv. soubor Bradlan z Trnavy 850 DJF 38:1 
 6. 11. Čs. soubor písní a tanců 1500 (!) DJF 38:1 
 8. 11. T. Gašparek 219 ? 38:1 
 6. 12. Sukovo trio

1956 
Až do května nejsou zprávy 
17. 5. SĽUK 800 DJF 38:1 
 5. 6. Beethovenovo kvarteto (Moskva) 714 DJF 38:1, Z 
12. 6. Čínští sólisté z Pražského jara 467 DJF 38:1, Z 
19. 6. Al. Plocek - Stan. Pfeiffer 439 DJF 38:1, Z 
26. 6. R. Kvapil 450 DJF 38:1, Z 
 2. 9. Maďarský estrádní soubor (Budapešť) 850 DJF 38:1 
 4. 9. SĽUK 1000 DJF 38:1 
10. 9. Čs. soubor písní a tanců 750 DJF 38:1 
24. 9. OSO (nic bližšího) 200 DJF 38:1 
 6. 11. Nina Školnikovová (hs) a Ljalja Jedlinová (kl) 450 DJF 38:1 

K tomuto koncertu byla otištěna v  36:3.12. krátká zpráva o průběhu. Mj. je kritizováno, že hlediště i  
jeviště byly nevytopeny a podmínky pro všechny zúčastněné naprosto nevhodné. 

27. 11. Čs. kvarteto 235 38:1

1957 
30. 3. Sólistický koncert DJF JH 
září Varhanní koncerty prof. Černohorského Slezský domov  1:i.č.587
27. 11. Večer ze skladeb B. Smetany (obr. 43) DJF Z

1958
Se založením KPU v tomto roce byla založena i kronika akcí tohoto spolku. Obsahuje většinu

programů za roky 1958-63 s eventuálními změnami obsazení, proto dávám přednost při odkazech na
pramen jí (27). Vesměs však byly tyto koncerty anoncovány i ve Zpravodaji (33), takže u chybějících
programů odkazuji na něj (vždy se najdou ve stejném čísle nebo předcházejícím datu koncertu). 

pořadatel
18. 1. Pěvecká a hudební akademie ze skladeb B. Smetany ŠS ČSM PŠ v Krnově Kh  

Účinkují pěvecké soubory M. Zedník, L. Pivovarský, DJF 
smyčcový orchestr PŠ, Fr. Kohoutek (hs) a Ir. Krakovská (kl)  

 2. 3. Richard Adam OB DJF     2/Kr II, i.č.227
 5. 3. 2 výchovné koncerty PS Slezských učitelů OPS DJF "
15. 3. Kučerovci        MNV/ROH DJF "
 3. 3. Ota Čermák (el. varhany) OB DJF "
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28. 10. Večer baletu a zpěvu (ND Praha a J. Obenberger) KPU DJF        27, Z  
18. 11. Bruno Bělčík - Fr. Rauch KPU DJF       27, Z 
27. 11. OSO: Dvořák - Novosvětská aj. (J. Daniel) KPU DJF        27 
 9. 12. Vlachovo kvarteto KPU DJF       27, Z

1959 
OSO nabídl Krnovu a M. Albrechticím koncerty v předplatném. To by zřejmě bylo nad síly

organizátorů,  takže  nabídku  museli  odmítnout.  Nadále  se  konaly  koncerty  OSO jen  v Krnově  a
jednorázově. (37:17.1.1959) 
27. 1. Bedř. a Jiřina Seidlovy (housle a harfa) KPU DJF 27, Z 
 3. 2. Věra Jindřichová, K. Höger, Jan Obenberger KPU DJF 27, Z 
11. 2. J. Bičišťová (místo Milady Musilové), I. Hurník, Zd. Bruderhans KPU DJF 27, Z  
 4. 3. OSO: populární skladby (Věra Nováková a Josef Daniel) KPU DJF 27
 7. 4. M. Podvalová a B. Blachut, A. Nademlejnský KPU DJF 27, Z 

Milostné zpěvy v písních, áriích a duetech  
14. 4. 10 let PSKŽ PSKŽ DJF 24, Z 
25. 4. PSMU (Jan Šoupal) KPU DJF 27
 5. 5. České noneto KPU DJF 27, Z 
16. 9. Vietnamský soubor písní a tanců DJF           2/Kr II, i.č. 220
22. 9. M. Tauberová, I. Žídek, A. Nademlejnský KPU DJF 27, Z 
 6. 10. OSO - populární melodie KPU DJF 7 
 7. 11. ČsSPT OB DJF 7:29.10.

 (asi i v Třemešné)  
18. 11. Sovětská estráda OB? DJF "

1960  
16. 2. Josef Chuchro, Josef Hála KPU DJF 27, Z 
 8. 3. OSO a A. Plocek: Dvořák-Houslový koncert aj. KPU DJF 27
22. 3. PS ostravských učitelek, řídí Alois Tiahan KPU DJF 27
27. 4. Pražské trio (Fr. Rauch, Br. Bělčík, Fr. Smetana) KPU DJF 27, Z 
24. 5. Rudolf Baršaj (viola, host Pražského jara) KPU DJF 33, RH 
27. 9. Smetanovo kvarteto KPU DJF 27, Z 
11. 10. OSO a smíšený sbor OSO, J. Daniel KPU DJF 27
 6. 11. Estráda: 24-členný orchestr při ZHŠ v Krnově, DJF 2  

70-členný dětský sbor ZHŠ (J. Skřivánek) aj. 33
15. 11. Marie Glázrová, Ed. Haken, Fr. Dyk KPU  DJF 27,Z 

1961
Od tohoto roku začaly každoroční koncerty profesorů a studentů kroměřížské konservatoře,

obvykle v březnu či dubnu. Udržely se něco přes dvacet let a jmenovitě je neuvádím. Jen je třeba
s nimi počítat v součtu hudebních akcí v Krnově. Vždy se konaly dvakrát, odpoledne pro děti a mlá-
dež, večer pro dospělé, v sále ZHŠ. V některých letech byly pořádány společně s KPH, než zanikl.
Také se začaly pravidelně konat závěrečné koncerty žáků a absolventů ZHŠ, obvykle koncem května
nebo v červnu, v sále ZHŠ. 
 7. 3. OSO (Mircea Cristescu), Josef Hála KPU DJF 27
28. 3. Mirka Pokorná KPU DJF 27, Z 
11. 4. Karel Strože (housle), Arnošt Sádlík (kytara) KPU DJF 27, Z 
25. 4. České trio (J. Páleníček, A. Plocek, S. Věčtomov) KPU DJF 27, Z  
25. 5. Slavnostní estráda: Slezan, Krnovské kvarteto, ; DJF            2/Kr II, i.č. 227

řecké pěv duo, pěv. trio ČSD, pěv. sbory PŠ a PSKŽ, RH orchestr ZHŠ, recitace a balet 
 1. 6. Komorní orchestr sólistů AUS místní posádka 33 
21. 9. OSO, Jiří Waldhans: Dvořák - Slovanské tance KPU DJF 27
10. 10. České dechové kvinteto KPU DJF 27
22. 10. ČSPaT (140-členný) MěOB DJF 33
 7. 11. Alena Míková, Ivana Mixová, V. Halíř KPU DJF 27
17. 11. Slezské kvarteto (odp. výchovný koncert, večer pro dospělé) LŠU sál LŠU 33 
21. 11. Ostravské kvarteto KPU kino Mír 2 7, 33 
14. 12. Večer družby (estráda-koncert): účinkují krnovské soubory PSKŽ, MěOB DJF 33:12   

pěvecké sbory PŠ a Slezan, orchestr při LŠU, žákovská cimbálová muzika LŠU, 33:2/1962   
Slezské trio, dechová hudba LŠU, řecko-makedonský RH soubor, rytmika a balet při MěOB 35:6.1.1962 

1962  
11. 1. Svět v písni a opeře MěOB DJF 33:2/1962
 9. 2. Noví pěvci madrigalů (J. Venhoda) KPU DJF 27
13. 2. OSO, J. Daniel a Mirka Pokorná (klavír) KPU DJF 27  
20. 3.1962 byl na schůzi rady (MěOB?) projednáván návrh kulturního pořadu na duben. Vystoupili by kvartet LŠU,

na klavír Hajná, zpěv MUDr. Ot. Branná, na housle a klavír manželé Niessnerovi. Není známo, zda se 
uskutečnil.  

25. 6. Slavnostní estráda – koncert  LŠU DJF RH 
účinkují orchestr LŠU, dechový soubor žáků LŠU (K. Dospiva),             35:30.6.1962

 dětský soubor PHV (I. Černá), smyčcový soubor žáků, cimbálová muzika LŠU (Š. Kotek),
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 pěvecko-taneční soubor RADOST z Kunova, W. A. Mozart - Rondo z klavírního koncertu 
 Es-dur č. 22 (Anna Makovičová,) W. A. Mozart - I. věta z koncertantní symfonie pro housle a violu 
 (R. Hrček - housle, Š. Kotek - viola) 

23. 11. SFO, Wolfram Jacobi (Aue, NDR) KPU DJF 27;33:12   
 5. 12. A. Moravec, M. Máša KPU DJF 27

1963 
13. 3. Sirio Piovesan (Itálie), L. Křepelová KPU DJF 27 
  9. 4. SFO, J. Daniel, Mir. Bozděch (zpěv) KPU DJF 27
  6. 6. Český komorní orchestr (J. Vlach) KPU DJF 27, RH 
25. 5. Akademie PŠ PŠ DJF 33:6 
 7. 10. Orchestr G. Broma MěOB DJF 33:10
18. 10. SFO KPU DJF 33:10
26. 10. Ústřední hudba ČSA   zdejší voj. útvar DJF 33:10
  5. 11. Valentina Kameníková KPU DJF 27
21. 11. Kučerovci MěOB DJF 33:11

1964 
20. 2. Anna Stella Clie (brazilská klavíristka) KPU DJF          2/Kr  II,  i.č.220
  9. 4. Bulharští pěvci KPU? DJF            2/Kr II, i.č.228

Mimo Krnov jsem zjistil pořádání jen tří koncertů. Dva se konaly v Městě Albrechticích pro
zemědělské brigádníky. V r. 1955 sem přijeli na roční brigádu a pro jejich kulturní vyžití ODO objed-
nal koncerty v době žní jako odpočinkovou činnost. Měli sem přijet z místa ubytování, tj. Slezských
Rudoltic, Jelení, Jindřichova, Cvilína, Hlinky, Červeného Dvora a Krásných Louček. Záměr byl dobrý,
místo bylo zvoleno vhodně (střed), jen se netušilo, že na brigádu přijede doslova „materiál“, který
nebude mít zájem o tento způsob kulturního vyžití. V 1:kult/21 (Informační materiál ODO z r. 1956) se
píše, že s velkými finančními oběťmi připravili pro zemědělské brigádníky (jsou tu na rok) Večer nej-
slavnějších valčíků, OSO, s J. Waldhansem, v Albrechticích, pro brigádníky vstup volný (Smetanovy
sady). Přišli občané z Albrechtic, okolí, dokonce Krnova, z brigádníků nikdo! (Sami neměli chuť a zá-
jem o žádné kroužky.) A to měli z ubytovny do sadu 200 kroků! Přitom si prý stěžují, že „se o ně nikdo
nestará“.

Podobně dopadl i koncert v září, kdy přijeli B. Seidlová a I Hurník. Koncert měl velký ohlas, ale
z brigádníků opět nepřišel nikdo.

V  Osoblaze  se  konal  v  březnu  1959  koncert  ostravských  umělců  Operetní  melodie.  (37:
22.3.1959)

Hudební slavnosti
V  archivních  dokumentech  jsem  několikrát  narazil  na  označení  „krnovské  hudební  jaro“,

„krnovský hudební festival“, „krnovský hudební podzim“. Vždy to byl jednotlivý doklad bez souvislostí
nebo bližších podrobností. Je tedy záhadou, kdo nebo který orgán uvedl myšlenku v život. Navíc se ty-
to názvy týkají až druhého ročníku, aniž jsem se kde dočetl, že se konal ročník první a které koncerty
obsahoval.

Tak např. v 2/Krnov III-IV, i.č. 453 byl uložen plakát Rok české hudby – 2. krnovské hudební
jaro. V r. 1953 jsem už v Krnově bydlel, nepamatuji se na žádné 1. krnovské hudební jaro a v do-
stupných pramenech také není o něm nic. V r. 1955 se mělo konat 3. krnovské jaro. Doklady o tom
nejsou. (Bohužel karton s i.č.453 už neexistuje, byl zničen za povodně v r. 1997.)

V 36:3.12.1956 se ve zprávě o koncertu N. Školnikovové uvádí, že byl součástí II. krnovského
podzimu. Rok předtím se však o žádném hudebním podzimu nepíše, ani které koncerty by k němu
patřily.

A tak jediný zjevně doložený zůstává I. krnovský hudební festival, tzn. 4 koncerty v červnu
r. 1956. Dostal se mi do ruky jejich souhrnný program, bez doprovodného textu. Je to list velikosti A5
o 4 stranách, na každé straně jeden koncert. Ani tento program není výslovně označen jako festival,
tuto informaci mi poslal prof. Zedník.

Jen o něco lepší to je se slavnostmi Osoblaha buduje, tančí a zpívá. Byla to velká akce, která
postupně nabyla značného významu. S myšlenkou této slavnosti přišla pracovnice OV ČSM Ludmila
Ondrušková (pozdější profesorka SPgŠ). První, zakladatelský ročník v archivu podchycen není; je to až
II. ročník v červnu 1956. (1:i.č. 626) Konal se ve Sl. Rudolticích a účinkovaly na něm jak soubory
z okresu, tzn. PŠ, DO, pěv. sbor OB M. Albrechtice, tak i pozvaný Vsacan (17. 6.). Podíl paní Ondruš-
kové na vzniku těchto slavností není nikde zaznamenán.

O to, aby se III. ročník slavností konal 22. a 23. 6. 1957 v Osoblaze, se postaral ředitel tamní
školy Břetislav Zmydlený. V kronice Osoblahy se píše, že Zmydlený podal KSČ v lednu návrh, aby se
slavnost konala v Osoblaze, která má na to větší právo než Sl. Rudoltice. Po delších jednáních, kterých
se zúčastnili poslankyně Šmehlíková a pracovníci OV ČSM Ondruška a Ondrušková, to bylo schváleno.
Celé město se upravovalo, domy, park, koupaliště ..... Soubory vystupovaly v neděli odpoledne: PSKŽ,
taneční  kroužek  OSŠ  Osoblaha,  řecký  soubor  ze  Šilheřovic,  korejský  z  Jindřichova,  z  OSŠ  M.
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Albrechtice, OSPT Krnov, OB Hošťálkovy, Slezský soubor ze Svinova a prý nejlepší ze všech — soubor
I. vojenského okruhu.

IV. ročník, uspořádaný v červnu 1958 v Osoblaze (už natrvalo), je doložen v 1:i.č.626. Uvádějí
se tam zprávy o úpravách Osoblahy k slavnosti a další o odvolání pracovníků ODO, vypadá to na
nějakou souvislost se slavností. Důvody jsou vágní, nepřesné, snad neplnění pracovních povinností.
Místo odvolaných mají přijít nové síly, k odvolání však nakonec nedošlo. Účinkující soubory vystu-
povaly v neděli 21. 6.: PŠ, JSŠ, PSKŽ, AUS, řecké soubory z Krnova a Šilheřovic, dechové kapely SKN a
ODO a 60-členný soubor z Osoblahy (?) na zahájení.

Další ročníky nejsou v archivu doloženy. V tisku (okresní Vpřed) byly o nich zprávy, většinou se
silným ideově-politickým nánosem.

23. a 24. srpna 1958 se konala okresní slavnost Krnovska (1:i.č. 587). Kromě domácích souborů
sem přijely účinkovat pěvecký a taneční soubory z Čičman (v rámci družby Krnova s Rajcem nad
Rajčiankou) a soubor Tesla Karlín. V soutěži dechových hudeb zápolilo 5 těles. 

V 33:září 1964 je zpráva, se bude uspořádán I. krnovský hudební podzim, v jehož rámci se po-
čítá i s varhanním koncertem. Asi se zapomnělo, že už tu nějaké hudební podzimy byly. Doklad
o jakýchkoliv koncertech chybí. 

d. Hudba v kostele
Hudba v kostele sv. Martina pokračovala v neztenčené míře asi do r. 1956. Snad v důsledku

toho, že r. 1955 odešel z Krnova Ant. Skácel, varhaník a organizátor hudby v kostele, je od toho roku
znatelný úbytek počtu prováděných skladeb; také počty členů těles klesají. V tomto období kolísá
počet členů dospělého sboru mezi 35-40, u dětského asi kolem 30. Doprovodný orchestr měl vzhle-
dem k nevelkému počtu úbytek menší, neznámo kolik. Hru na varhany převzal od r. 1955 Rudolf
Niessner, někdy i Ida Hajná (dcera někdejšího ředitele hudební školy R. Sperlicha).  

1953 
 1. 1. I. Händel – Vánoční mše  
 5. 4. Filke – Missa solemnis 
 24. 5. Cvilín Česká mše (?)
29. 9. Říhovský – Česká mše  
25. 10. Filke – Missa solemnis 
15. 11. Vrbík – Krnovská mše 
24. 12. Ryba – Česká mše vánoční 
25. 12. Křička – Valašská jitřní 

1954
 1. 1. Hlína – Vánoční mše, Peckův Betlém (dětský sbor) 
18. 4. M. Brossig – 3. messe (s orchestrem)
 7. 11. Nešvera – Mše  
24. 12. Bohuslav Dovrtěl – Česká vánoční mše 
25. 12. " "

1955 
16. 1. St. Mach – Česká vánoční mše
30. 1. St. Vrbík – Slezský Betlém (dětský sbor) 
10. 4. Eduard Tregler – Missa brevis 9 
 2. 10. " " 
13. 11. St. Vrbík – Krnovská mše 
24. 12. Rybova mše 
25. 12. Bohuslav Dovrtěl – Česká vánoční mše

1956  
  1. 1. Bohuslav Dovrtěl – Česká vánoční mše 
  1. 4. Mozart – Korunovační mše (s orchestrem) 
20. 5. " " 
 16. 9. Cvilín: Mozart – Korunovační mše (s orchestrem
11. 11. Horák – Mše C-dur  
24. 12. Křička – Valašská jitřní 
25. 12. F. X. Brixi – Missa pastoralis (s orchestrem)

1957  
17. 11. Eduard Tregler – Missa brevis 9, Mozart – Ave verum  
24. 12. Rybova mše  
25. 12. F. X. Brixi – Missa pastoralis

1958 
velik. Schubert – Missa G-dur
16. 11. Eduard Tregler – Missa brevis 9 

1959 
-------
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1960 
  1. 1. F. X. Brixi – Missa pastoralis  
velikonoce Mozart – Korunovační mše 

11.  9.  Cvilín:  Mozart  –  Korunovační
mše .. .11. Horák – Mše C-dur 
24. 12. Vrbík – Vánoční zvony 
25. 12. F. X. Brixi – Missa pastoralis

1961  
  1. 1. Ryba – Mše ... 
  2. 4. Mozart – Korunovační mše 
  1. 6. Skácel – Česká mše 
17. 9. " " 
12. 11. " " 
24. 12. Rybova mše  
25. 12.  " 

1962 
22. 4. Horák – Mše C-dur 
21. 6.   Skácel – Česká mše 16.  9.  Cvilín:  Mozart  –  Korunovační  mše
11. 11. St. Vrbík – Krnovská mše 
24. 12. Rybova mše 
25. 12. Vrbík – Vánoční zvony

1963 
  3. 2. Horák – Mše C-dur 
14. 4. Mozart – Korunovační mše 
13. 6. Horák – Mše C-dur 
15. 9.      Cvilín: Cyril a Metoděj – Staroslověnská hlaholská mše
17.11. U Minoritů: F. Žídek – Slavnostní mše česká  
24. 12. Rybova mše 
25. 12. Křička – Valašská jitřní

1964 
  1. 1. F. X. Brixi – Missa Pastoralis  
19. 1. " " , Ryba – Slavíček 
29. 3. F. Žídek - Slavnostní mše česká, Händel – Aleluja  
  5. 4. Mozart – Korunovační mše  
24. 12. Vrbík – Vánoční zvony

e. Divadlo hudby, večery hudby
V září r. 1953 jsem se náhodně dověděl, že v Krnově existuje „divadlo hudby“. Učitelka Dana

Sábliková mi sdělila, že se jednalo o jakési polosoukromé večery hudby, konané občas večer v pro-
dejně Supraphonu, tehdy umístěné na Hlavním náměstí. Místnost byla nevelká, příležitost lákavá; pro
mě však neskutečné přání, neboť za 3 dny jsem se stěhoval do Jindřichova na nové místo a za měsíc
nato odcházel  na vojenskou presenční  službu.  Sám tedy o tom vydat svědectví nemohu a žádný
z pamětníků o tom dnes neví. Informátorka žije od r. 1968 či 69 v USA a pamatuje si už jen výše
uvedené. 

Jeden z prvních večerů hudby je datován 30. 4. 1955, kupodivu z Úvalna. Přednášel tam Bohu-
slav Valušek na téma V hudbě život Čechů a obsahem byly skladby Smetanovy, Dvořákovy a Kříž-
kovského. Asi to byla sborová tvorba oněch skladatelů, k níž měl blízko tehdejší ředitel školy v Úvalně
Figala, člen PS slezských učitelů v Opavě, který nejspíše večer zorganizoval. (1:i.č. 624)

Občas pořádala Večery hudby a poezie Okresní lidová knihovna Krnov. Jeden takový je dolo-
žen 20. 3. 1957 (1:i.č. 624) Další akcí OLK Krnov bylo Pásmo černošské poezie, hudby a vyprávění
31. 3. 1958. (tamtéž)

První doloženou akcí  Divadla hudby při ZK Karnola, Smetanův okruh 7, byl pořad nazvaný
Dostaveníčko s krásou dne 6. 1. 1959. Co bylo náplní, není známo. Druhý pořad, již 20. 1. 1959, se
jmenoval Toscanini diriguje Beethovena. A pak už velká časová mezera, v níž se asi pořady konaly, ale
nikde se o nich nepíše.

O J. Ježkovi měl pořad profesor Pivovarský, nepamatuje si však ani datum, ani kde se pořad
uskutečnil.

K Divadlu hudby lze přirovnat i pořady, které se konaly při ZHŠ v Krnově. 7. 4. 1959 poprvé
zaznělo pásmo o mládí B. Smetany, které sestavil prof. Jaroslav Metyš z M. Třebové. Mluvené slovo se
střídalo s hudbou, nejspíše hranou učiteli a žáky. Již 17. 11. 1959 došlo na pokračování. Třetí pásmo,
provedené 7. 4. 1961 bylo nejen zachyceno ve školní kronice jako všechna předcházející, ale též v 35:
6.5.1961 a 2/Krnov II, i.č. 220. Hráli tu hlavně učitelé ZHŠ, v menším počtu žáci a krnovští amatéři.
Tohoto pásma jsem se zúčastnil i já v příležitostně utvořeném triu (Jiří Skřivánek – klavír, já – housle a
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M. Horyl – cello) a provedli jsme Smetanovo Klavírní trio g-moll. Akce se konala v sále ZHŠ. Ač se
jednalo o dalším pokračování pořadů, žádný se už neuskutečnil.

Další zpráva o Divadle hudby, tentokrát uspořádaném v nové budově ZK Karnoly na Revoluční
ulici 46, pochází ze 33:11/1961. V říjnu bylo na programu Dvořákovo dílo Stabat Mater, v listopadu
Dvořákovy Slovanské tance a 3 koncertní předehry (bohužel byla malá návštěva) a na prosinec se
chystá poslech Dvořákovy 8. a 9. symfonie.

Protože jsem byl plně vytížen změnou pracovního místa a závěrečnými zkouškami svého studia,
nikdy jsem tam nebyl a ani teď se mi nepodařilo vypátrat, kdo tam přednášel. Prof. Zedník to nebyl,
neboť podle jeho slov ho reprodukovaná hudba moc nezajímala.

V 2/Krnov II, i.č.227 jsou přesnější údaje o dalších pořadech. Organizačně je vedl Jan Rozprým,
především nadšený divadelník a amatérský herec, a zatím prý jich bylo 15; tudíž zdaleka ne všechny
mám podchyceny. Konaly se  
  6. 3. 1962 – Dvořákovy koncerty: houslový, klavírní a violoncellový (16 posluchačů)  
17. 4.      – Dvořákovy symf. balady (18 posl.) 
  2. 5.      – Grieg – Peer Gynt (37 posl.)

Další akce má rozporné údaje. Hrálo se Čajkovského Labutí jezero a 33:1/1963 uvádí, že bude
16. 1., zatímco v 2/Krnov II, i.č. 228 je datum konání 16. 10. 1962. Důležité bylo rozhodnutí, že napříš-
tě se budou pořady konat každý měsíc. O dalších pořadech se však už nikde nedočteme.

18. 12. 1962 byla uskutečněna beseda pro mládež o Jaroslavu Ježkovi. Vedl ji Jan Mikota.
(2/Krnov II, i.č. 228) 

Jen velmi volně souvisely s poslechem hudby pořady, které začala organizovat MěOB s názvem
„textappeal“. Měla to být domácí kultura, všehochuť z poezie, prózy, hudby a obrazů; večery krnov-
ských autorů, kteří se prezentovali veřejnosti v Divadle pro 123. Byl to sál v 1. poschodí OB na Revo-
luční ulici, kde se konala představení pro malý počet diváků. Později při stavebních úpravách DJF se tu
hrála i regulérní představení opavského divadla. Hudba, která se tu ozývala, patřila k různým směrům
populární hudby.

I. textappeal se konal 13. 11. 1963 (33:11/1963), II. 4. 3. 1964 (2/Krnov. i.č. 229).

f. Pomník B. Smetany
Na řadu přichází to nejdůležitější, totiž popis aktivit, jež vedly k postavení pomníku B. Smetany

v Krnově.  Využívám  materiálů  dochovaných  v  hudební  škole,  podrobnosti  a  osobní  dojmy  jsou
obsaženy ve vzpomínkách K. Sikory. Karton s příslušnými materiály ve Státním, nyní (2008) Zemském
archivu Opava v Krnově, už neexistuje; byl zničen za povodně r. 1997. Část údajů zde uvedených je
tedy unikátem bez možnosti jejich ověření nebo okopírování originálů.

Začátky akce postavení pomníku B. S. sahají k závěru roku 1952. Tehdy zůstala při hospodaření
na odboru školství a kultury ONV jakási nevyužitá částka. Některým lidem napadlo, že by se po pře-
vodu na kulturu mohlo sehnat něco navíc a za patřičný obnos postavit pomník B. Smetanovi, na místě
v parku, kde stál původně pomník Fr. Schuberta.

Ten byl odstraněn r. 1945 a uskladněn na dvorku MNV Krnov, Albrechtická ul. 79 (či 95 ? 98), jak
tehdy informoval K. Dlouhý, správce městského musea. Zároveň byl podán návrh na jeho umístění v chá-
řovském parku. Když jsem v r. 1995 zjišťoval, co kdo ví o Schubertově pomníku a Dvorku MNV, ani ing.
Vlasák, někdejší vedoucí stavebního referátu ONV, ani ing. Vidmoch, vedoucí OSP, vůbec nevěděli, oč jde.
Ani na Dvorek si nepamatovali. Pomník Fr. Schuberta nebyl postaven ani v parku ani nikde jinde.

Nebylo jednoduché, jak začít; napřed se musel vymyslet způsob převodu, protože pravidla hos-
podaření to nedovolovala. Nicméně podařilo se to vznikem Komise pro postavení pomníku B. Smetany
(KPPBS) a pak už se práce hnula.

Umělecká práce však byla zadána smluvně již 30. 10. 1952 akademickému sochaři Vincenci
Havlovi v Hradci nad Moravicí. (5b:25.9.1954) Tím se předběhlo nejen ustavení komise, ale i úmysl
postavit pomník K. Gottwalda.

Ustavující schůze přípravného výboru KPPBS se uskutečnila 19. 2. 1953, 5.3. byl zvolen tento
výbor: Fr. Šrám (!) ředitel hudební školy, předseda 

Fr. Otáhal ref. ŠOT MNV místopředseda 
Fr. Makovič zam. ZSKN jednatel 
K. Němec správce Krnovské spořitelny pokladník 
Blažej Paloch knihovník OLK kult.-prop. ref. 
Fr. Losman stav. arch. SKP Krnov technický ref. 
K. Sikora správce MOB organizační ref. 
Zd. Máčel akad. malíř výtvarný ref. 
Emil Michalík okr. osv. inspektor člen komise

Krátce nato byl  výbor doplněn o JUDr.  Milana Šponera, Libuši  Koláčkovou (SRPŠ při  hud.
škole), Bohumila Vilče (SBČS), Karla Zdražila (ČSD-PSKŽ), M. Zedníka, L. Pivovarského a Rud. Zillicha.
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Současně vznikla i aktivita za postavení pomníku K. Gottwalda - rovněž na podzim 1952. Nabyla
důležitosti v březnu 1953 po smrti presidenta a rovněž byla zvolena pracovní komise v březnu toho
roku. Avšak přes podporu, kterou nacházela u MNV i OV KSČ, nebyla schopna opravdové akce a
pomník nikdy postaven nebyl. Peníze získané na pomník TGM pak byly převedeny na konto KPPBS.

Komise měla zpočátku velké oči — pokud nedošlo při přepisování průběhu porady k překlepu.
Odhalení sochy bylo stanoveno na začátek září 1953. 

Protože finanční zátěž projektu byla velká (asi 180 000 Kčs staré
měny),  bylo  rozhodnuto  získat  je  pořádáním  různých  kulturních
podniků.  Dramatické  kroužky  závodních  klubů  slíbily  také  přispět.
Uskuteční  se  série  operních  představení  s  hosty  z  pražského  ND,
koncerty OSO a pod. Z přípravných prací se musí počítat i s úpravou
okolního prostranství a hudebního pavilonu.

Koncert 8. 5. 1953 byl první, a to dobročinnou akcí. Symfonický
orchestr čs.  rozhlasu v Ostravě jej provedl zdarma (formou dotace),
rovněž divadlo bylo zdarma. 

 Program koncertu v r. 1953
(došlo k jedné změně: místo Vieuxtempsova koncertu hráli 
Čajkovského Melancholickou serenádu

Definitivní  smlouva  se  sochařem  Havlem  byla  podepsána
v prosinci 1953. 

14. 12. 1953 se Fr. Šram vzdal funkce ze zdravotních důvodů a
1. 2. 1954 byl zvolen nový výbor: předseda M. Šponer, I. místopřed-
seda K. Zillich, II. místopředseda Karel Grussmann (ZSKN), kulturně-
propagační referent L. Pivovarský, hud.-prop. ref. M. Zedník; ostatní
zůstali.

Po zavedení nové měny se podařilo peníze vyměnit v přepočtu 5:1 a na kontě pomníku tak
bylo zhruba 20 tisíc Kčs; celková částka měla být 50-60 tisíc Kčs. Ohled na hospodářskou a finanční
situaci si vynutil posunutí termínu postavení pomníku nejdříve ze září 1955 na 1. 6. 1956, potom na 30.
9. 1956.

V r. 1954 byla zahájena série Smetanových oper v provedení opavské opery a hostů: 
30. 3. Prodaná nevěsta Štefa Petrová, ND Mařenka 
14. 4. Hubička Ivo Žídek, ND Lukáš 
 6. 5. Tajemství Přemysl Kočí, ND Kalina 
17. 6. Dvě vdovy Maria Tauberová a Zdenka Hrnčířová, ND  
 9. 9. Dalibor Beno Blachut, ND Dalibor 

Alena Nováková, SD Brno Milada (za onemocnělou 
M. Podvalovou)

Malá perlička o B. Blachutovi: potvrdil své účinkování (honorář 1 400 Kčs) na rubu firemního
listu Sokolského družstva služeb Vzlet z Prostřední Bečvy!

Zároveň byl uspořádán koncert Janáčkova kvarteta v aule JSŠ 8. 6., ale skončil ztrátou 227 Kčs.
Čistý finanční výnos za všechny podniky činil cca 13 tisíc Kčs. V plánu měla komise i řadu koncertů
OSO: 

 5. 10. 1954 Smetana – Má vlast  
 9. 11. 1954 Rimskij-Korsakov – Šeherezáda Čajkovskij – 6. symfonie
23. 2. 1955 Dvořák – Slovanské tance 

   6. 4. 1955 Janáček – Lašské tance, Dvořák – Z Nového světa 
Na podzim 1954 byla malá série Dvořákových oper: 

26. 10. 1954 Jakobín Eduard Haken, ND    
  4. 11. 1954 Rusalka Ludmila Dvořáková, ND   
  2. 12. 1954 Čert a Káča Přemysl Kočí, ND

17. září 1954 byla po mnoha variantách smluv dojednána poslední, která stanoví, co všechno
sochař vyhotoví, cenu za dopravu, dodací lhůtu nejpozději do září 1956 a platební podmínky. I přes to
docházelo k nedodržení několika bodů ze strany sochaře.

Na rok 1955 byl naplánován cyklus světových oper, který proběhl od února do června. Místo
Viléma Tella v lednu byl zařazen E. Oněgin v červnu. 

24. 2. 1955 Carmen Zd. Hrnčířová, ND 
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31. 3. 1955 Bohema Jarmila Pechová, ND 
28. 4. 1955 Madame Butteflay Slávka Procházková 
15. 5. 1955 Troubadour Alena Nováková, Boris Čechovský, SD Brno 
23. 6. 1955 E. Oněgin Zd. Hrnčířová a Př. Kočí, ND

Z. Hrnčířová v Oněginovi sklidila obrovský úspěch, dostala nabídky i na hostování do Opavy.
Příjemné bylo, že tentokrát účinkovala zcela zdarma.

25. 1. 1955 se konal v režii KPPBS Večer árií světových oper – viz Koncerty.
Najednou se kdekdo chtěl přiživit na úspěších operních představení. Vedoucí ODO Otakar Pěta

nenadále žádal zpětně zaplatit pronájem divadla; komise se bránila, že nejde o výdělečný podnik, ale
o kulturní akci. Neubránili se. Opavská opera si začala také účtovat za večer místo čtyř pět tisíc korun.
Výtěžek přitom nebyl nijak závratný — za opery 2-3 tisíce, za večer árií 330 Kčs.

Protože zvýšení režie a určitá nasycenost diváků by už nepřineslo žádoucí finanční výsledky,
bylo rozhodnuto nadále nepořádat cykly, ale jednotlivá představení. V říjnu to měla být Tosca se
Stříškou (ND), v listopadu Traviata s Tauberovou (ND). Další akce měly záviset na poskytnutí veřejných
dotací.  Nepříjemné bylo,  že i  v r.  1956 ODO sveřepě trval na nájemném, dokonce zvýšeném na
500 Kčs. Proto se KPPBS rozhodla požádat ONV o dotaci.

Velkou otázkou bylo rozhodnutí, zda vytvořit Smetanu sedícího či
stojícího. Sochař Havel dlouho nedodával maketu, takže komise vážně
uvažovala o předání práce jinému sochaři. Nakonec sochař přijel a 30.
března 1956 bylo přímo v parku jednomyslně rozhodnuto, že Smetana
bude sedící. 

S kamenem pro pomník a podstavec byly potíže; v lomu neměli
potřebnou tloušťku ani na desky, takže hrozilo, že podkladové desky
neunesou pomník; došlo i na reklamaci.

Protože pořád scházely peníze na dokončení pomníku, KPPBS
požádala  o  povolení  peněžní  sbírky.  Rada  ONV  provedení  sbírky
nepovolila a usnesla se věnovat chybějící částku 28 tisíc Kčs, pokud to
KNV schválí.

8. 7. 1957 byl zvolen nový rozšířený výbor. Ve zprávě uváděl Fr.
Makovič,  že  bude  urychleně  dodán  sádrový  odlitek  schváleného
modelu do ateliéru akad. sochaře Velínského, kde pomník vytesají. Přes
nekvalitní kámen bude 8. 9. za všech okolností vše hotovo. Pracovníci
DO navrhují, aby odhalením pomníku byl zahájen III. krnovský hudební
podzim, „Smetanovský“. 

Původní termín odhalení pomníku byl stanoven na 15. září 1957,
nakonec byl posunut na 22. září 1957. Účast občanů byla obrovská. 

                                                                                                   Snímky jsou ze slavnostního odhalení (pro agenturu ČTK)
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Na vykreslení dobové atmosféry uvádím část jednání 11. 7. 1957 z příprav na slavnostní odha-
lení.  Typické  bylo  vystoupení  jednoho  z  největších  okresních  ideologů  KSČ  Fr.  Čelechovského.
Navrhoval, že bude nutné skloubit celou slavnostní akci s oslavami 40. výročí Velkého října. Domnívá
se, že by bylo vhodnější odložit odhalení na jaro příštího roku.

K tomu dodali dr. Šponer a Makovička (!), že tuto skutečnost už projednali a tak byla celá akce
naplánována — tj. aby byla ve formě cyklu slavností spojena s říjnovými oslavami. Samotné odhalení
pomníku musí však být provedeno na podzim letošního roku, a to z těchto důvodů: Celá záležitost se
protahuje již pátý rok a občanstvo je do průběhu akce silně zainteresováno. Dále nutno brát v úvahu
pracovní závazky a smlouvy sochaře Havla, tyto termíny je třeba respektovat. Také je třeba dojednat
termín se Symfonickým orchestrem v Ostravě, aby oslavy VŘSR i odhalení pomníku byly oslaveny
důstojně; nelze je odbýt nějakou estrádou nebo podobně.

Na poradě 10. 8. 1957 bylo rozhodnuto o vydání brožurky Krnov B. Smetanovi (obsahovala by
stručné dějiny komise, stať C. Vymetala Smetana a Slezsko aj.) a předloženo 7 variant návrhů oslav.
Pokud vím, brožurka vydána nebyla; nikdo ji nemá a ani si nepamatuje, že by existovala. 

Na poradě 2. 9. výbor vyslechl zprávu o činnosti komise od Fr. Makoviče, která bude uložena do
soklu pomníku. Byly s konečnou platností dojednány programy slavnostního zahájení výstavy, celé
slavnosti,  rozhodnuto  vytisknout  3  plakáty  (na  Prodanou nevěstu,  odhalení  a  Program odhalení),
zhotovit Pamětní listinu a sepsány seznamy pozvaných osob a institucí.

Průběh oslav je dobře popsán v článku C. Vymetala Odhalení pomníku B. Smetany v Krnově,
otištěném v 14.  Cituji z něho s vynecháním úvodu (což jsou skutečnosti  uvedené výše) a úryvků
z proslovů. 

„Poučným vstupem k svátečním smetanovským dnům byla výstava „Život a dílo B. Smetany, instalo-
vaná  v Okresním  museu  v  Krnově  za  pomoci  Musea  B.  Smetany  v  Praze,  Slezského  musea  v Opavě  a
Janáčkova musea v Brně. Ve čtyřech síních, výtvarně vkusně řešených malířem Zd. Máčelem, byl podán pohled
na Smetanův hrdinný život, na jeho tvůrčí odkaz a přesvědčivě vyzvednut národní význam Smetanovy hudby; ve
druhém oddílu výstavy byl po prvé soustředěn materiál o Smetanově vztahu ke Slezsku (srv. článek C. Vymetala
v tomto čísle). Výstava byla otevřena v sobotu 21. září ve 14,30 hodin. V proslovu M. Zedníka byla vyzvednuta
vděčná úcta  Krnova a  pohraničí  k  tvůrci  české hudby  a  oceněna záslužná práce  komise.  Byly  předneseny
Smetanovy písně Kdo v zlaté struny, Nekamenujte proroky a skladby Z domoviny pro housle a klavír v podání M.
Smyčky, sólisty opery opavského divadla, Františka Kohoutka, Ireny Krakovské a C. Vymetala. Závěrečný projev
Dr.  Miroslava  Malého,  vědeckého  pracovníka  Smetanova  musea  v Praze,  osvětlil  dobu,  v  níž  se  rozvíjel
Smetanův život a dílo,  a zdůraznil  odkaz Smetanův v osobním hrdinství  a v oddanosti  národu.  Do 15. října
navštívilo výstavu téměř 2000 osob.

Téhož dne 21. září večer byla provedena opavským operním souborem v divadle J. Fučíka nesmrtelná
Prodaná  nevěsta.  Hlavní  úlohy  zpívali  jako  hosté  členové  opery  Národního  divadla  v  Praze  M.  Musilová,
B. Blachut a Ed. Haken; dirigoval Em. Křepelka.

V neděli 22. září v 10 hodin byl slavnostně odhalen pomník Bedřicha Smetany za účasti ministra školství a
kultury Dr. Fr. Kahudy, zástupců KSČ, KNV v Ostravě, tříčlenné delegace rodného města B. Smetany Litomyšle,
jiných  čestných  hostů  a  za  široké  účasti  pracujících  a  mládeže  z Krnovska,  kteří  zaplnili  Smetanovy  sady.
Slavnostní akt odhalení provedl ministr školství a kultury, který jménem vlády a ÚV KSČ poděkoval krnovským
občanům za péči, kterou věnovali Smetanově památce. 

Pořad slavnosti, zahájené předsedou KPPBS Dr. M. Šponerem, vyplnily zpěvy dívčího sboru krnovské
pedagogické školy, řízeného M. Zedníkem, a mužské sbory Pěveckého sdružení krnovských železničářů, vedené
Dr. V. Řehákem. Před zahájením slavnosti a po jejím zakončení koncertovala vojenská hudba.

V odpoledních hodinách po přátelské recepci, zkrášlené skladbami pro varhany v podání Dr. O. Branné a
ing.  J.  Veverky,  navštívili  hosté  továrnu  na  varhany  a  Smetanovu  výstavu  v  museu.  Téhož  dne  večer  byl
uskutečněn v divadle J. Fučíka hold B. Smetanovi. Z jeviště zazněly nejznámější Mistrovy skladby, dva písňové
cykly, První a Večerní písně, Polka Fis-dur, z Českých tanců Polka F-dur, Hulán a Medvěd, arie z oper Dvě vdovy a
Tajemství, báseň Ant. Sovy, Smetanovo kvarteto „Z mého života“ a verše J. Nerudy ze sbírky Balady a romance.
Jejich interpreti, sólisté opery a činohry Národního divadla, M. Musilová, Ed. Kohout, Zd. Otava a klavíristka
Viktorie Švihlíková, plně vystihli citové bohatství Smetanovy hudby a Nerudovy poesie.“

V textu se píše o ing. J. Veverkovi, zřejmě to však je chyba tisku. Měl by to být Ota Veverka. Přesto
nechávám původní znění kvůli zachování přesnosti originálu.

Když hodnotíme s odstupem těch pět let aktivit za účelem postavení pomníku B. Smetanovi,
musíme hovořit o práci komise s úctou. Podařilo se přesvědčit všechny představitele města, okresu, ba
i kraje o významu celé akce, a to i v konkurenci s politickým pomníkem K. Gottwaldovi. A to tehdy
byla konkurence velmi krutá. Jestliže tedy dali představitelé přednost hudbě a převedli i konto ze
zamýšleného pomníku TGM na Smetanu, je to především zásluha členů komise, méně důkaz o kul-
turnosti představitelů města a KSČ.
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g. Hudební školy
Podkladem pro historii hudebních škol je kronika krnovské hudební školy. Vše, co není ozna-

čeno jinak, je popisováno podle ní. 
Původní název školy zněl Smetanův ústav hudby a zpěvu. Snad se školskou reformou r. 1953 se

změnil na Základní hudební škola; v kronice však o tom není zmínky.
V letech 1953-4 je málo zpráv o činnosti škol, nic pozoruhodného se nestalo. Jediná zajímavá

zpráva hovoří o tom, že hudební škola v Krnově uspořádala 31. 5. 1954 Premiérový večer autorů –
skladatelů z řad učitelů a žáků školy. (Též 1:kult/29) 

Na poradě 14. 2. 1955 (2/Albrechtice, k.27) se uvádí, jak jsou aktivní učitelé obou škol: ředitel
krnovské školy vede symfonický orchestr LUT a 11 učitelů uskutečnilo 5 vystoupení při veřejných
koncertech. Na závěrečné poradě 1. 7. 1955 (tamtéž) se tvrdí, že postavení školy je dobré: žáků je dost,
takže si učitelé mohou vybírat; ostatní žáci ať se učí u soukromých učitelů, jichž je dostatek. Koncertní
aktivita učitelů se zvýšila: 21 učitelů provedlo 11 vystoupení.

Ředitel  Šram si  také pochvaluje  svou aktivitu,  protože napsal  učebnici  hudební  nauky pro
6. třídu, která dosud scházela a tahle je velmi užitečná.

Stav obou školních budov (v Krnově i M. Albrechticích) je špatný. Skutečně pak budova v Kr-
nově musela být přes prázdniny opravena, neboť trhliny ve zdivu byly nebezpečné. Celá budova byla
vyztužena  betonovými  injekcemi;  tím,  i  vymalováním a  natřením dveří  a  oken se  zdržel  začátek
školního roku a vyučování bylo zahájeno až 15. října 1955.

Od 1. 9. 1955 se osamostatnila pobočka v M. Albrechticích, ředitelem se stal Alois Škrabal; ten
však v dubnu 1956 odešel do Krumlova (není napsáno, do kterého). Ve výroční zprávě této školy
v červnu 1956 dále čteme, že tu 3 učitelé učí 131 žáků. Pravidelně každým rokem se opakuje ve zprá-
vách, že škola vyučuje i v okolních obcích: Bohušově, Sl. Rudolticích a Janově. V Jindřichově je vede-
no přípravné oddělení s 26 žáky a jedná se i o event. zřízení pobočky hudební školy. (2/Albrechtice,
k.27)

V  květnu  1956  uspořádala  hudební  škola  v  Krnově  nedělní  hudební  matiné.  Na  produkci
věnované 200. výročí narození W. A. Mozarta se podíleli učitelé i žáci. Na programu byly: Malá noční
hudba, Sonáta D-dur pro 2 klavíry, Houslový koncert D-dur, písně. Zda hrál orchestr, není uvedeno.
M. Vilč se domnívá, že hrál s učitelským kvartetem Mozartův Klavírní kvintet g-moll.

8. 6. 1956 poslala škola výkaz na ONV (1:i.č. 610), z něhož lze vyčíst postupný rozvoj školy: 
školní rok          počet žáků    počet     učitelů               
1945/6   72  4  
1946/7 260  9  
1947/8 310 10  
1948/9 270 10  
1949/50 272 10  
1950/1 292 11  
1951/2 329 14  
1952/3 394 14  
1953/4 427 17  
1954/5 365 16  
1955/6 369 12
Ve šk. roce 1956/7 se konala jediná velká akce. 30. bře-

zna  1957 hráli  posluchači  vyššího  oddělení  s  doprovodem
Komorního orchestru HŠ dr. L. Janáčka v Ostravě-Vítkovicích
(viz Koncerty). 

Krnovská  škola  měla  kursy  v  Lichnově,  albrechtická
pobočku v  Jindřichově  a  kursy  v Janově a  Sl.  Rudolticích.
V M. Albrechticích byla ředitelka a 4 učitelé, 128 žáků. V dal-
ších letech kursy zůstaly,  měnily se jen málo (albrechtická
škola přibrala kursy v Osoblaze).

Podstatnou skutečností je, že v r. 1956 byly přeneseny
varhany z JSŠ do hudební školy. (1: i.č. 610)

Od 1. 9. 1957 je hudební škola v M. Albrechticích opět
pobočkou krnovské. Zda probíhá výuka hudby v Jindřichově,
není známo.
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Na podzim krnovská hudební škola uskutečnila
koncert z děl B. Smetany, účinkovali žáci školy, komor-
ní orchestr a smíšený sbor SRPŠ. Na jaře 1958 byl hu-
dební  školou  v Krnově  uspořádán  koncert,  na  němž
byly provedeny v sále hudební školy tyto skladby:  
Smetana – Česká píseň (orchestr a PS SRPŠ) 
Fibich – Jarní romance (sóla R. Kubíková, ... Thyl (j. h.) 
Bach – Koncert pro 3 klavíry (sóla Jiřina Macháčková, 

Magda Hocková, Milada Šugarová) 
Šram – Směs národních písní pro dětský sbor a orchestr

Někdy v těchto letech zahrál Milan Vilč, pokro-
čilý žák hudební školy, Beethovenův klavírní koncert G-
dur.  Vzpomínají  na  to  Št.  Kotek i  M.  Vilč,  ale  nikdo
z nich nedovede určit ani rok, kdy se to stalo.

Od 1. 9. 1958 se stal ředitelem školy v Krnově
Karel Dospiva, když dosavadní ředitel byl zbaven fun-
kce a ponechán na škole jako učitel do zákonné výpo-
vědní lhůty.

V letech 1959-61 byla provedena 3 pásma o B.
Smetanovi, která sestavil prof. J. Metyš z Mor. Třebové.
Ukázky  hráli  učitelé  a  žáci  LŠU  a  krnovští  hudební
amatéři (viz Večery hudby). 

V r. 1959 poprvé přijely k účinkování profesorky
ostravské konservatoře Šlachtová a Trösterová se svými
žáky. V r. 1961 to byli profesoři kroměřížské konserva-
toře Josef Černý (housle) a Jiří Doležel (klavír), hned po

nich i žáci. Od té doby sem pravidelně zajížděli profesoři a žáci konservatoří skoro 30 let. 
Při další školské reformě došlo k opětnému přejmenování hudebních škol, tentokrát na Lidové

školy umění (hovorově lidušky), a to od 1. 9. 1960.
Nově nastoupivší ředitel začal ihned uvažovat o otevření dechového oddělení, které dosud na

škole chybělo. (33:1/1959) Obnovil i amatérský orchestr při LŠU; poprvé s ním vystoupil na estrádě-
koncertě 6. 11. 1960, pak 25. 5. 1961, 14. 12. 1961 a 25. 6. 1962. Práce s orchestrem však byla ne-
vděčná, hlavně se těžko sháněli hráči na dechové nástroje a někteří byli málo schopní. To přesvědčilo
ředitele Dospivu, že musí co nejdříve zahájit výuku hry na dechové nástroje. Oddělení dechových ná-
strojů bylo zřízeno v r. 1961 a za finanční pomoci MNV ve výši 45 000 Kčs i vybaveno nástroji. Výuka
se rozběhla  úspěšně a  první  šikovní  hráči  vypomohli  v  orchestru  už 14.  12.  1961.  Ostatně malý
dechový orchestr tu zahrál samostatně 2 skladby a další vystoupení na sebe nenechala dlouho čekat.
První samostatné vystoupení dechovky se uskutečnilo 1. máje 1962. 

8.  8.  1961  byl  zamítnut  návrh  na  udělení  čestného  uznání  LŠU  v  Krnově.  V  zamítavém
stanovisku se praví: Práce školy je lepší, ale vše se děje jen v rámci pracovního úvazku. Tudíž teď to
nejde, až když budou učitelé pracovat nad svůj úvazek. (2/Krnov II, i.č. 118)

Jedno z prvních vystoupení  DOM
(1961?62,
na balkoně Slezského domova,
zřejmě při nějakém slavnostním
shromáždění)
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Na  začátku  šk.  roku  1960/1
založil Š. Kotek z žáků LŠU cimbá-
lovou muziku.  Již po několika tý-
dnech  slavila  úspěchy  na  krajské
soutěži hudebních škol  a v r.  1963
vyhrála  ústřední  kolo  soutěže  lido-
vých muzik v Bratislavě. Od počátku
existence  muzika  úzce  spolupraco-
vala s dětským souborem písní a tan-
ců  RADOST  z  Kunova,  který  vedl
učitel M. Poláček. Brzy oba soubory
zajížděly nejen do Čech a na Sloven-
sko, ale i do NDR a Polska. Muzika
však nevydržela dlouho: po odchodu
Š. Kotka do Opavy v r. 1964 začala
chřadnout  postupným  odchodem
mladých hráčů na studia a na vojnu
a nakonec se rozpadla.

Dechový orchestr sice neměl tak „raketový“ nástup jako cimbálka, zato však neustále zvyšoval
svou kvalitu. Přes krajská kola se nakonec dostal do ústředního kola, ale to už je záležitost dalšího
období.

Díky tomu, že vysílání městského rozhlasu se připravovalo v improvizovaném studiu LŠU (tzn.
nahrávalo se vše od textu po hudbu) a ředitel Dospiva tam měl hlavní slovo přes techniku, mohl udělat
hodně pro dobré jméno školy. V r. 1963 začal zařazovat do sobotních hudebních čtvrthodinek hru
výborných žáků školy. Nacházíme tu jména, která se v Krnově později stala známá. 
20. 4. hráli  Dana Pelíšková (později učitelka LŠU), Martin Košútek (později PhDr., prof. na SVVŠ -

gymnáziu Krnov,  znalec  historie  Krnovska,  hrával  na  varhany), Vlasta  Špačková (později  
prof. na gymnáziu) 

27. 4. mj.  Jaroslav Meisels (později primář očního oddělení nemocnice v Opavě), Alena Burešová  
(později PhDr., asistentka a docentka PF, katedra HV v Olomouci)  

 6. 5. kromě jiných i smyčcový soubor (ved. Š. Kotek) 
Vrcholem vynikajícího působení kvalitních učitelů byl rok 1964. Na jaře měla LŠU tyto úspěšné

soubory: dechový (K. Dospiva), smyčcový (Š. Kotek), cimbálová muzika (Š. Kotek) a nejnovější —
taneční hudba (L. Haška).

V tomto období ukončilo studium hry několik absolventů, kteří se později velmi dobře uplatnili
jako hudebníci, někteří i profesionální. Byli to: Alena Burešová, Jarmila Míčková a Milan Vilč.  
Alena Burešová nar. 9. 6. 1947 v Krnově. Studia: hud. škola Krnov 1952?3 - 1963 hra na klavír,  

SVVŠ Krnov, FF UP v Olomouci v oboru hudební výchova - čeština (1970) a sólový zpěv  
(1971). Od r. 1973 pracovala na katedře hudební vědy a výchovy a po r. 1989 na obnovené 
katedře muzikologie tamtéž. Tituly: PhDr. (1974), CSc. (1985), Doc. (1994). Monografie Pavel 
Bořkovec (1995).

Jarmila Míčková viz Malý slovník
Milan Vilč nar. 1940 v Praze. Studia: hud. škola Krnov 1946-58 hra na klavír, JSŠ Krnov 1955-58, KU 

Praha fak. všeobecného lékařství  1958-64.  Dlouhá léta primářem neurologie v nemocnici  
Opava. Stále se věnuje hudbě. 6 let studoval soukromě u prof. ostr. konservatoře Milady  
Šlachtové. Daleko více však provozuje jazz, a to již od mládí. V Opavě hrál v Big Bandu (též 
v rozhlase a televizi, úspěšně hráli na přehlídkách v Přerově a Kroměříži), vedl vlastní kapelu 
Jazzop  (koncem  80.  let  hráli  často  i  v  Krnově),  r.  1988  napsal  hudbu  (písně)  ke  hře  
Jako pralidé (R. Strahl).

h. Různé
Krutou záležitostí v druhé půli 50. let bylo tažení proti učitelům nábožensky založeným. Nejhorší

bylo, když byli osočováni a pomlouváni neprávem. Mnozí museli ze školství odejít, někteří měli ztížené
uplatnění. Prof. Kohoutek vzpomíná, že v této době měl psychologicko-pedagogické přednášky pro
učitele na krajské úrovni. Mohl je mít jen půl roku. Když na něj přišlo udání, že hraje v kostele na
varhany (což nebyla pravda, na varhany neuměl hrát), krajská organizace s ním přerušila další spolu-
práci. Dokonce už při nástupu na gymnázium kterýsi významný stranický funkcionář v Krnově mu
sdělil:  „....  aby sis  nemyslel a nedělal  si  marné iluze — u zdejších významných osobností  jsi  jen
zakuklený jezovita a tajný agent Vatikánu.“ Prof. Kohoutek dodává: takové mínění o člověku tehdy
bylo nebezpečné – za to se šlo i do vězení!
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I  v tomto období se vyskytovaly různé příhody,  které mohou z dnešního pohledu působit
možná i komicky, ale tehdy to byla nepříjemná realita. Mladá generace to může považovat za smy-
šlenky, kterou neradno brát vážně, ale byla to pravda!

Vezměme např. obsazování vedoucích míst v podnicích, institucích, úřadech. KSČ byla přesvěd-
čena, že dělnické kádry rozumí všemu a zmůžou vše. Tak se např. na vedoucího odboru kultury ONV
dostal Klement Zezula, prý vyučený zedník. Když zrušili okres v Krnově, přešel na odbor zemědělství
ONV v Bruntále ...

V popisovaném období byla velká nouze o auta. Každý zájemce musel podat žádost o příděl, na
níž muselo být vyjádření ROH na pracovišti s doporučením. Tak se např. v dokumentech 1: i.č. 631,
kult/26 uchovalo  doporučení  „přídělu  na auto Miloslavu  Kadlčíkovi,  který  je  v  r.  1956 vedoucím
souborů a kroužků“. Pak byl žadatel zařazen do pořadníku: členové KSČ a dělníci nejvýše, pak inte-
ligence ve straně a nakonec ostatní. M. Kadlčík měl poměrně štěstí, jako člen KSČ auto dostal tuším v r.
1959 nebo na začátku 1960; byli lidé, kteří čekali víc jak 5 let.

Ovzduší doby nám přiblíží vzácný dokument, totiž hodnocení Tanečního orchestru K. Fabiánka
v krajské soutěži r. 1955. Text vlastní syn J. Kovaříka a uvádím jej doslovně:

Porota  krajského  soutěžního  kola  tanečních  orchestrů  dne  23.  dubna  1955  v  Kravařích  vydala  toto
hodnocení Vašeho soutěžního výkonu:

Soutěžní repertoár: Znělka (vstávání sekcí) 
Ty cvilínské stráně (Kovařík)  
Paragraf swingu (Kovařík)  
Oči černé (zjazzovaná, Kovařík)  
Májové sluníčko (Novák) 
Lidunka (Šantora)

Orchestr je složen většinou z bývalých hudebníků z povolání. Pracuje od r. 1952.
Instrumentátorem souboru je s. Kovařík, který je učitelem (byl také aktivním hudebníkem), na klavír hraje

profesor pedagogické školy M. Zedník, který vede pěvecký sbor pedagogické školy. Celý orchestr je pod vlivem
s. J. Kovaříka, který také udává linii souboru svými instrumentacemi (ne dobrými). Možno je označit za pustou
„amerikánskou palbu“. S. Kovařík a Fabiánek nejsou kritičtí a za taneční hudbu pokládají toliko jazz. O skladbách
Juchelkových se např. vyjadřovali, že jsou to „hlupoty“ a polku prý zařadili jen pro to, aby se porota „najedla“.
Porota proto také doporučuje, aby si prověřili činnost s. Kovaříka ve škole a jinde.

Obecenstvo reagovalo na jednotlivé skladby řevem a dupotem. Vedle jazzu hraje soubor také v obsazení
salonním. Podané skladby byly celkem málo propracovány dynamicky. Nepřesné je ladění. Rytmicky je projev
rozbit. Soubor by si měl uvědomit, že hrát silně neznamená foukat z plných plic. Upravovatelé (Zedník a Kovařík)
by měli více dbát na střídání nástrojových skupin a nenechávat stále hrát celý orchestr. Soubor umí hrát jazz, ale
s polkou si  neví  rady.  Kladně možno ocenit  práci  souboru,  kterou koná brigádnickými vystoupeními  jednou
měsíčně pro nové osídlence na Osoblažsku. 

Vcelku : soubor se neumístil mezi prvními pěti v kraji.
Za správnost: Arnošt Onderka

Jakmile začala pracovat v DO Růžena Hejdová, nastaly problémy. V dokumentech je zachováno
jen něco a ne v úplnosti, takže těžko mohu zaujmout jednoznačné stanovisko. Ovšem tak, jak jsem ji
poznal od začátku 60. let, věřím, že původkyní rozbrojů byla ona. Netvrdím, že ředitelé DO byli bez
chyby,  ale  určitě  nebyli  tak  špatní,  aby  je  musela  tvrdě  kritizovat.  Nepřestala,  dokud  se  nestala
ředitelkou sama. 

V přípise na ONV, snad z března 1959 či později (1:i.č. 626, kult/27), uvádí ředitel V. Mako-
vička, že má strach z Hejdové a odmítá ji řídit. Tvrdí, že Hejdová má špatný poměr ke kolektivu a
k řediteli.

Záhadná situace se vyskytla v r. 1961, kdy se potvrzuje 14. 11., že R. Hejdová je pracovnicí
školské komise ONV a zaměstnankyní MNV. Asi zase byly dohady, koho má poslouchat. (2/Krnov II,
i.č. 227) 12. 12. 1961 správce OB Mačák žádá o její převedení do OB Krnov. (tamtéž) 14. 4. 1962 se
potvrzuje, že Mačák je ředitel OB, Hejdová jen pracovnice. (tamtéž) Asi to nepomohlo, v létě se Mačák
vzdává funkce (žádost s důvody se nezachovala).

Zdá se, že na ONV měla Hejdová podporu. Dokladem je přípis z odboru školství a kultury ONV
(2/Krnov II,  k.70) z listopadu 1962, že odbor nesouhlasí se seznamem pro odměny pracovníků (i
dobrovolných), protože tam není uvedena soudružka Hejdová, kterou navrhli z ONV. Přitom v ofi-
ciálním přípise (seznamu) ONV uvedena není. Děly se věci ...

Také pro tuto kapitolu vypsal prof. Zedník několik historek:
První se týká Otakara Pěty, ředitele Domu osvěty. Ten velmi rád osobně uváděl programy v divadle.

Povedlo se mu také tohle: „ ..... pěvecký sbor PŠ vám zazpívá skladbu Má hvězda od soudruha Bedřicha
Smetany. “ [Ostatně není to nijak vzácný případ. Podobné známe i z jiných míst. - RH]

Druhá je hořkokomická. Jednou prý uvedl konferenciér program takto: „ .... dívčí pěvecký sbor PŠ
řídí profesor Mojmír Zedník.“ Den nato přiletěl do ředitelny školy Fr. Čelechovský [viz oddíl Komise pro
postavení pomníku BS - R. H.]) a stěžoval si na mě, že se nechám veřejně oslovovat „profesor“. Tento titul
on osobně zakázal a trval na tom, že vyučující jsou učitelé III. stupně (podle výnosu min. školství). — Tudíž
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jsem při dalších vystoupeních žádal konferenciéry, aby mě takto ohlašovali. Že to neudělali, bylo nasnadě.
Čelechovský byl  křikloun a hodně lidí  ho nesnášelo. (Snad právě proto to dotáhl až na ÚV KSČ a na
ministerstvo vnitra do Prahy.)

V září r. 1960 účinkovalo v Krnově Smetanovo kvarteto. Na závěr měli v programu kvartet e-moll –
Z mého života. Já jsem připravil své studentky na poslech tohoto závažného díla. Smetanovci však změnili
program a zahráli méně známý kvartet d-moll. — Po koncertě, kdy jsme seděli s umělci ve Slezském
domově, jsem prozradil, že naše žákyně byly trochu zklamané, když neslyšely kvartet e-moll. Jelikož už
předtím Smetanovci slíbili  účast na besedě v naší škole, nabídli,  že ve škole zahrají  aspoň prvou větu
tohoto díla. — Setkání se konalo jako vždy v kreslírně, pro muzikanty zbylo místa málo, ale to nevadilo.
Navíc zahráli kvartet celý, což žákyně velmi potěšilo. Při následující besedě byl velký zájem o to, proč a jak
zvládli  umělci rozsáhlé skladby zpaměti.  Mluvčí kvarteta Ant. Kohout vtipně a věcně odpovídal.  Jedna
z otázek na něho zněla: „Stalo se Vám někdy, že Vám paměť vynechala?“ Kohout odpověděl: „Ano, a
právě teď, kdy jsem se rozhlédl kolem a tolik dívčích kolen mne potěšilo, že jsem chvíli kvedlal cosi, ale
snad jste to nepoznali.“ Vypukla bouře nadšení, neboť to byla doba minisukní, takže se nebylo co divit!

Poslední historka se udála 16. 2. 1960. Známý krnovský výtvarník Svatoslav (Sváťa) Böhm jezdil jako
mladík často do Prahy na různé akce. Často používal autostopu. V ten den stál odpoledne na výpadovce
z Prahy na Hradec Králové a stopoval. Jeden řidič zastavil a Sváťa nasedl. Cestou do Hradce většinou
mlčeli nebo se neutrálně bavili o všem možném. Když přijeli do Hradce, řidič se zeptal, kde má zastavit.
Sváťa jako inteligent se představil jménem i povoláním i cílem své cesty. Řidič se začal smát, zastavil a
představil se: já jsem Josef Chuchro a jedu do Krnova na koncert. Sváťa si teprve pak všimnul, že na
zadním sedadle trůní velký dřevěný obal na violoncello – chutě nasedl opět do auta a cesta jim utekla už
velmi vesele. Historku hned po koncertě nebo dokonce při něm dali na vědomost. Taková náhoda se stane
jenom jednou v životě!
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3. HUDBA V LETECH 1965 – 1974

Při zpracování tohoto období se projevila negativně okolnost, že novější svozy nebyly zkom-
pletovány. Navíc velkou ránu pro jejich zpracování způsobila povodeň v r. 1997, když přednost dostaly
činnosti pro konservaci a zachraňování. Tudíž i přesto, že se archiv opět přestěhoval do Krnova a bylo
možné pokračovat ve studiu materiálů, výsledky bádání nejsou nijak oslnivé. Ke vší bídě nutno dodat,
že materiálů není mnoho.

Hlavním pramenem poznání  hudebního života Krnovska, či  spíše jen Krnova, je  Zpravodaj
(Kulturní zpravodaj) (města) Krnova. Je to pramen poměrně spolehlivý, byť neregistruje změny v pro-
gramech, ke kterým občas docházelo. Zároveň však je to pramen dost děravý, neboť řada čísel se ztra-
tila; v MěOB (MIKSu) totiž neexistují, v SOA jen mizivě málo. Proto uváděné údaje nejsou ani úplné,
ani nemusejí přesně odpovídat skutečnosti. Odpovědným redaktorem byl od r. 1967 Dušan Cvek, od
r. 1969 ing. Jiří Mísař.

Dobu od poloviny 60. let lze charakterizovat jako uvolňování kulturního života včetně hudeb-
ního. Daleko silněji si vybojovává své místo populární hudba, počet koncertů této hudby jde v Krnově
do desítky ročně.  Poněkud se omezuje množství  estrád,  které  byly  oblíbeny hlavně v předešlém
období.

Zato téměř zcela vymizely koncerty vážné hudby. Pěvecké sbory s výjimkou KDS skomírají, ta-
neční národopisné soubory s výjimkou makedonského rovněž. Z instrumentálních souborů má vze-
stupnou úroveň dechový orchestr LŠU a cimbálová muzika, ostatní taneční kapely stagnují nebo nepře-
sahují průměr.

DJF prošlo dvěma adaptacemi. Od listopadu 1964 do května 1965 se upravovalo hlediště a je-
viště. Úpravy byly rozsáhlé: hlediště bylo osazeno novými sedadly, upravila se vstupní hala, celý inte-
riér dostal nové, bohatší barvy. (33:březen 1964) Provoz divadla byl zahájen 8. 5. 1965 (33:květen
1965), jenže tyto úpravy nebyly uspokojivě provedeny a od září 1967 (33:září 1967) se divadlo opra-
vovalo znova. Do provozu bylo předáno v říjnu 1968. (33:říjen 1968) 

Důsledky r. 1968 se v Krnově projevily se zpožděním v r. 1970. Rok 1969 byl totiž vzhledem
k plánovaným oslavám 700 let města Krnova a dojednaným akcím na kulturu a hudbu bohatší. Jedno-
tlivé akce uvádím v příslušných oddílech (koncerty). Oslavy započaly už 1. ledna 1969 v 0.05 h. slav-
nostními fanfárami z radnice, které zajistili členové dechového orchestru LŠU.

V r. 1969 ukončily svou činnost oba soubory na PŠ, pěvecký i instrumentální. Vedoucí instru-
mentálního nebyl spokojen s úrovní, která byla stále nízká vzhledem k velké námaze, kterou vynaklá-
dal. Sbormistr Zezula očekával, že bude muset účinkovat na nepopulárních akcích politického cha-
rakteru a nepřál si eventuálním odmítnutím účinkování kompromitovat ředitele, který byl tehdy jako
muž roku 1968 velmi rozumný a oblíbený.

Situace se změnila v r. 1970, kdy na ředitelské místo byl dosazen Jan Slabý, kovaný komunista
z Rýmařova. Za několik měsíců se přesvědčil, že škola není hnízdem kontrarevoluce, jak mu tvrdili na
OV KSČ v Bruntále. Požadoval však také adekvátní akci. Tak vzniklo hudebně-recitační pásmo Lístek
ve znamení revoluce. Recitaci obstarala převážně SVVŠ, hudbu vokální a reprodukovanou převážně PŠ.
Jelikož akce byla politicky preferovaná, nácviku byly věnovány desítky hodin z vyučování. Výsledná
kvalita byla ubohá, studenti to chápali jako vynucený podnik a nic s nimi nehnulo. Nicméně stranic-
kým před stavitelům se pásmo líbilo. Tak nastala éra pásem: k narozeninám K. Gottwalda, Vítěznému
únoru a j. Všechna prováděla už jen PŠ a nově založený sbor na nich musel účinkovat s písněmi ob-
vyklými po únoru 1948.

Pro sólové zpěváky byla v Krnově připravena v prosinci 1972 soutěž ve zpěvu sovětských písní.
I tak se projevovala normalizace.

a. Řízení kulturně-osvětové práce
Osvětové besedy v obcích nadále řídily veškerou kulturu v místě. Bohužel v mnoha obcích neří-

dily vůbec nic, byly jen formálně jmenovány. Stejně tak zůstaly papírově činné Rady OB, skutečná čin-
nost představovala 1-5 schůzí za rok, podle bohatosti kulturního života v té které obci. V Krnově se
scházela různě často a nikdy ne ve většinovém počtu členů.

Také správci MěOB v Krnově se měnili jako dříve. Z dnes už neznámých důvodů byl pře-
chodně, od března do května 1965, ustanoven správcem MěOB Milan Zubrvalčík. (2/Krnov II, i.č. 228)
Byl-li nebo nebyl ve funkci až do 1. 12. 1965, kdy měl nastoupit na místo ředitele MěOB Karel Maček
(tamtéž), není z dokladů známo. V každém případě K. Maček nastoupil a vytrval zde až do února
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1969, kdy se funkce vzdal bez udání důvodu. Předpokládám, že pro něho bylo neúnosné pracovat
dále v ovzduší podezíraní, pomluv a hlavně s nadšenou soudružkou Hejdovou v čase, kdy bývalé nad-
šení z Pražského jara přešlo k pronásledování jeho příznivců v nižších úrovních. Neměl asi odvahu
pojmenovat zřetelně tyto důvody a já se mu nedivím. Byl ponechán ve funkci do vyhledání nového
ředitele. Tentokrát se ve vedoucí funkci objevila žena, Zdeňka Vaňurová z Města Albrechtic, a to od
1. 6. 1969. (tamtéž) Ta zde pracovala asi jen půl roku (přesné doklady jsem nenašel), v každém pří-
padě r. 1971 se uvádí jako ředitelka MěstOB Růžena Hejdová.

Kvůli nutným opravám budovy MěOB byly kanceláře přestěhovány v březnu 1969 do domu
č. 37 na Hlavním náměstí. Zpět do své budovy se OB stěhovala v dubnu 1970.

Práce MěOB nebyla v té době nijak průbojná, do značné míry jen registrovala činnosti, které se
v Krnově prováděly. Snad největší aktivita se projevovala v organizování koncertů populární hudby,
z kterých měla (prý nevelký) finanční zisk. O založení  Kruhu přátel hudby (KPH) se uvažovalo
v březnu 1972, ale neuskutečnilo se nic. (33: březen 1972) Až v říjnu 1974 byl ustaven přípravný výbor
KPH a spolek se podařilo oživit. (33:říjen 1974)

Dlouholetá předsedkyně výboru KPH Zdeňka Vedralová na to vzpomíná:
V r. 1974 šla nějaká větší akce přímo z Prahy — zakládání KPH v různých městech k Roku české hudby.

Nevím, po jaké linii to šlo, ale byla jsem požádána OB — myslím, že Hejdovou, nebo i někým z  MěstNV (už
přesně nevím), zda bych se toho neujala. Už předtím jsem byla trochu známá uváděním koncertů, především
Dětského sboru a nějaký čas jsem uváděla i Dechový orchestr mladých LŠU. Tak snad proto za mnou přišli. Vím,
že nám tehdy Pragokoncert věnoval první koncert – Českého nonetu – zdarma.

A já bych doplnil kolegyni Vedralovou, že na přípravách KPH se podílel jakousi měrou i Ilja
Hurník, kterého mi napadlo do Krnova pozvat. Zároveň jsme totiž s ním jednali jménem ČHS, komise
předškolní výchovy, abychom více zainteresovali české skladatele na tvorbě nových písní pro děti
předškolního  věku.  On  byl  nějakým  funkcionářem  a  mohl  jim  snáze  tlumočit  naše  požadavky.
Dopadlo to tak, že skladatelé neměli zájem, ale Hurníkovi to přineslo přece jen užitek. Vyhověl našim
neustálým prosbám o písničky i požadavkům na hudební fakturu, vytvořenými písněmi (Hodinky a
holinky, Pleju čočku, Hra na květiny) obeslal i soutěž písní pro předškolní věk v Budapešti a vyhrál
tam 1. místo. Ještě několik dalších let si vzpomínal při setkání s některým z nás, že to bylo užitečné
jednání. Následný jeho koncert avizoval založení KPH.

b. Soubory

Pěvecké soubory
V letech 1965-8 byl na Krnovsku jediný významný pěvecký sbor – KDS se sbormistrem Kosto-

mlatským. Kolem r. 1960 (nebo později?) působil při DPM v Krnově, po několika letech se osamo-
statnil. Měl i vlastní rodičovský výbor. V polovině 60. let navázal čilé styky se Šumperským dětským
sborem, se sbory Radost z Brna-Židenic a DPS Praha (viz Koncerty). Sbor každoročně putoval po
Čechách a Slovensku, míval tam i soustředění. Součástí sboru byl také přípravný sbor, odkud hlavní
sbor čerpal nové přírůstky. Několik skladeb věnovali sboru skladatelé M. Raichl a Zd. Blažek. Za svou
činnost dostal sbor i sbormistr k 10. výročí vzniku sboru Krajské čestné uznání. Sbor zanikl odchodem
sbormistra do České Třebové.

Úspěchy KDS jsou doloženy v 2/Krnov II, i.č. 220 jen v r. 1965 a 1966. R. 1965 KDS postoupil do
krajského kola STM a tam si v květnu vyzpíval 1. místo ze 16 zúčastněných sborů. V květnu 1966 to
bylo jen 3. místo. Z dalších dvou let zprávy chybí. Kroniku a další obrazový materiál zničila povodeň
v r. 1997.

Další neúplné údaje o dětských pěveckých sborech jsem získal z 23:Jindřichov. Jsou tam na pře-
skáčku výstřižky z okresních novin, které se týkají soutěží STM, v nichž účinkoval i pěvecký sbor míst-
ní školy. Okresního kola se zúčastnily sbory základních škol; z Krnovska to byly 3. a 6. ZDŠ v Krnově,
Třemešné a Jindřichova, jejich umístění není jasné. KDS s 50 členy zpíval mimo soutěž. I v dalších le-
tech v Jindřichově působil 40-členný dětský pěvecký sbor, řídila ho učitelka Ludmila Mohylová. 

V r. 1968 je otištěno i umístění sborů na okresní soutěži STM, která se konala 24. 2. v Krnově.
V I. kategorii (asi mladší) byly 1. KDS, 2. Jindřichov, 3. LŠU M. Albrechtice. Ve starší, II. kategorii, se
umístily sbory z Krnovska takto: 1. KDS, 5. Jindřichov a 6. Osoblaha. K některým sborům jsou otištěny
bližší údaje: KDS má 45 členů, Osoblaha 45 členů (vedoucí J. Kovářík), LŠU M. Albrechtice 28 členů
(ved. L. Petr). Oba sbory KDS postupují do krajského kola.

Od 1. 9. 1964 do 31. 7. 1966 učil na zdravotnické škole v Krnově Drahomír Moravec. Podle
jeho sdělení školní sbor založil hned na začátku školního roku. V repertoáru měli dva z Moravských
dvojzpěvů A. Dvořáka (Skromná, Zajatá) a trojhlasé úpravy lidových písní. Na jaře r. 1965 se zúčastnili
okrskového kola STM, ale ač jim bylo přisouzeno 1. místo, dále nepostoupili. (Kromě uvedených písní
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zpívali ještě nějaké dobové budovatelské písně.) Na klavír je doprovázela prof. Jarmila Kolářová, na
škole rovněž vyučující. Po odchodu D. Moravce sbor zanikl.

Existoval i řecký či makedonský pěvecký sbor, ale kromě jistoty, že fungoval při MěOB, nemám
o něm žádné jiné údaje.

Na PŠ v r. 1966 skončil svou činnost sbor prof. Hrčka. V posledním roce ještě prováděl sbor
koncerty pro děti krnovských mateřských škol se značným úspěchem. Dále už působil jen sbor prof.
Zezuly, který svou úrovní zdaleka nedosahoval KDS. Jedna členka sboru dojednala koncertní zájezd
do Krakova. Měl to být zájezd výměnný, avšak Poláci nakonec odmítli přijet. Zájezd se uskutečnil v r.
1966. Jinak se tento sbor nezúčastňoval větších akcí ani soutěží a v r. 1969 oficiálně ukončil svou čin-
nost. Trosky sboru a asi dvě zpěvnější třídy ještě účinkovaly v r. 1971 při pásmu Lístek ve znamení
revoluce.

Na záslužnou činnost KDS navázala v r. 1969 prof. PŠ Zdeňka Odstrčilová. Po ukončení studia
na FF UP v Olomouci nastoupila v Krnově, v únoru 1969 posbírala zbytky komorního souboru po KDS
a pod názvem Krnovská osmička členky zpívaly ještě 13. 6. 1969 v LŠU jako sbor SVVŠ. (33:červen
1969) Po maturitě r. 1970 se rozpadl i tento sbor a prof. Odstrčilová se rozhodla založit nový dětský
sbor. Zpočátku působil při DPM a brzy měl značné úspěchy. Na samém počátku sbormistryně měla
inspiraci v novojičínském Sluníčku, dětském výběrovém sboru, který tehdy slavil velké úspěchy. Prof.
Odstrčilová nejprve pracovala s dětmi předškolního věku a jak sbor postupně stárnul, zvyšoval svou
úroveň a obsazoval starší věkové kategorie. 

V r. 1970 na SVVŠ vznikl smíšený pěvecký sbor, který od počátku vedl prof. Vladimír Kaněra.
V prvních letech míval až 44 členů, postupně se počet zmenšoval. Přestože sbor každoročně absol-
voval 2-3 denní soustředění v některém blízkém letovisku (Karlovice, Holčovice), nedosáhl význam-
nějších úspěchů. Částečně to bylo způsobeno nemožností kvalitního výběru zájemců (spíše zájemkyň),
částečně osobou sbormistra, který nebyl výrazným hudebníkem. Jasně se projevil rozdíl ve sborech PŠ
a tímto sborem na festivalu hudby v Havířově na jaře r. 1974, kdy oba sbory PŠ byly vybrány do závěru
galakoncertu a sbor SVVŠ vůbec ne. Ostatně i ve srovnání s dalšími sbory jiných SVVŠ (a dokonce i
z menších měst než Krnov, např. Bílovec) byl krnovský značně slabší.

V r. 1971 z příkazu ředitele a KSČ vznikl na PŠ pěvecký sbor, jehož vedení se ujali společně
manželé  Richard a  Jarmila Hrčkovi a  Zdeňka Odstrčilová. Již po několika týdnech se z něho
vyčlenil a osamostatnil komorní sbor vedený prof. Odstrčilovou.

VELKÝ PĚVECKÝ SBOR (nadále bez označení velký) měl velmi obtížný začátek. Teoreticky
mohl stavět na zpěvačkách bývalého sboru J. Zezuly, ve skutečnosti se tak nestalo. To, co trosky býva-
lého sboru předvedly v pásmu Lístek ve znamení revoluce, by nebylo pomocí, navíc část zpěvaček,
které v bývalém sboru zpívaly a nyní se začlenily do nového, spíše nácvik svým postojem brzdily.
Sbormistr i jeho manželka se totiž rozhodli pro repertoár co možná umělecky na výši, s minimem ideo-
vých, mládežnických a podobných písní. To s sebou přineslo zvýšenou námahu a problémy se sebe-
kázní členek sboru. Výsledek byl tristní: na soutěži pěveckých sborů pedagogických škol v r. 1972 se
sbor ocitl na „slavném“ posledním místě.

V dalších letech sbor tvrdě zapracoval a tentokrát se dostavil úspěch. Na festivalu hudby v Haví-
řově r. 1974 patřil sbor k nejlepším a na soutěži sborů PŠ v Karlových Varech také — ze 12 sborů byl
mezi třemi „zlatými“.

KOMORNÍ SBOR PŠ měl rozjezd snadnější – od začátku v něm zpívaly dobré zpěvačky. Přesto
už v r. 1974 byl o chloupek slabší, a to jak v Havířově, tak v Karlových Varech, kde se umístil ve stří-
brném pásmu.

V r. 1973 uvádí 33:listopad seznam pěveckých sborů v Krnově: jeden při SVVŠ, dva při PŠ, řecký
při MěOB a prý na všech ZDŠ. V 33:červenec 1974 se uvádějí úspěchy krnovských sborů: pěvecký
sbor PŠ 1. místo, komorní sbor PŠ 2. místo, řecký pěvecký, taneční a hudební soubor od r. 1971 každo-
ročně na 1. místě. (Asi na soutěžích řeckých souborů.)

Téměř raritou byl vznik smíšeného pěveckého sboru v M. Albrechticích při místní skupině ČsČK,
který založil v r. 1969 a vedl Josef Vyhlídal. Poprvé vystoupil v listopadu v počtu 20 členů. Jak dlouho
existoval, není jisté. Zápisy v letech 1971-3 jej neuvádějí, až v r. 1974 se tvrdí, že pracuje při OB a má
30 členů, z toho 12 mužů.

Taneční
V tomto období sílí zájem mládeže o společenské tance, které se začínají provozovat na veřej-

ných vystoupeních. Zároveň pomalu mizí soubory, které se věnují lidovým tancům, a to i na školách.
Asi jedinou výjimkou je Jindřichov s učitelkou Irenou Košatkovou.
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Příznačný je v tomto ohledu rok 1965, kdy na STM v Krnově vystupuje v DPM 4. dubna skupina
SPOLEČENSKÉHO TANCE ZK ROH KARNOLA a taneční skupina Makedonského souboru ILINDEN.
(33:duben 1965) 

Instrumentální
Největšího rozkvětu doznal DECHOVÝ ORCHESTR LŠU, přejmenovaný někdy v polovině 60. let

na DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH, KRNOV. Dále působily dechové orchestry – při Dílnách ČSD
(jeho řízení se ujal někdy po začátku 60. let Karel Míček) a taneční orchestr K. Fabiánka. Nově vznikaly
menší taneční kapely bigbeatového zaměření. R. 1966 byla obnovena při LŠU CIMBÁLOVÁ MUZIKA,
která rychle získala dobrou úroveň, posluchače i popularitu.

Podrobnější údaje o taneční hudbě jsou obsaženy v oddíle Vzpomínek, části zpracované  Vil.
Hrbáčem. Bohužel tam scházejí mnohé časové údaje, a proto uvádím aspoň to, co je obsaženo v do-
stupných číslech Kulturního zpravodaje.

DOM po letech pilného cvičení dosáhl prvního úspěchu v r. 1965, když se poprvé probojoval do
ústředního kola soutěže dechových hudeb a získal tam 2. místo. V dalších ročnících už obsazoval vždy
1. místa,  v  některých soutěžích dokonce i  titul  absolutního vítěze.  Téměř  každoročně vyjížděl  do
zahraničí. 

CIMBÁLOVÁ MUZIKA vznikla v r. 1966 po zániku dětské muziky na popud Š. Kotka. Vedoucím
se stal primáš  J. Zezula, další zakládající členové byli MUDr. Mir. Gogela, Mil. Rozsíval, Fr. Horák
(basa) a Helena Štěpánková (cimbál).  Soubor působil  při  LŠU v Krnově, od r.  1969 při  ZK ROH
Karnola. První vystoupení, Večer s cimbálkou, se uskutečnilo 3. 12. 1966. Z původních 6 členů se
muzika postupně rozrostla na 17; vedle muzikantů účinkovali ještě zpěváci a zpěvačky a lidový vypra-
věč. Několik let na některých vystoupeních zpívalo i bývalé Slezské trio: Jana Pivovarská, Vlasta Rozsí-
valová a Jana Kotková.

Základem repertoáru se staly písně z Moravy, Slovenska i oblastí mimo naše země. Velkým
přínosem byla spolupráce s jinými lidovými hudbami (Vsacan, Technik Ostrava, Kyjovská cimbálová
muzika).

Kromě nejčastějších besed u cimbálu (pravidelně 3-4 ročně) muzika hrála na národopisných po-
řadech (vinobraní, pochovávání basy), koncertech pro mládež, pro různé společenské organizace, do-
konce i při plesech. Čs. rozhlas několikrát pořídil nahrávky pro vysílání. V r. 1969 byl soubor v NDR
(Rudolstadt), 1974 v Polsku (Głubczyce). (28b)

Od r. 1965 v PŠ působil instrumentální soubor. Vedl ho R. Hrček, základem byla silná houslová
skupina (8-16 houslistek), doplněná v různých letech o kontrabas (buď R. Hrček nebo J. Zezula), klavír
(některá studentka), klarinet (J. Mrázková) a různé bicí z orffovského instrumentáře. V repertoáru sou-
boru byly skladbičky pro poslech na MŠ a v družinách mládeže. Soubor skončil svou činnost v r. 1969.
(24d)

Velmi krátké trvání měl KOMORNÍ ORCHESTR, který založil začátkem roku 1967 Štěpán Kotek.
Tehdy už sice působil a bydlel v Opavě, ale v Krnově měl mnoho hudebních přátel a udržoval s nimi
dobré styky. Vzpomíná na to: 

„Vždy jsem šilhal po dirigování. Když jsem nastoupil  v opavském divadle jako korepetitor, začal jsem
dálkově studovat dirigování na konzervatoři v Ostravě. A protože teoretické studování dirigování bez práce je na
nic, založil jsem komorní orchestr v Krnově. Bylo nás asi 14. Kromě Tebe a Zezuly tam hrál myslím ještě housle
Přikryl, Gogela a Rozsíval, violu Makovič a Dostálek, violoncello Horyl a Kovalčík, basu Fr. Horák. Hráli jsme
skutečně na vernisáži.“ 

A já bych to doplnil jako hráč zúčastněný v několika akcích dřívějších orchestrů — byl to ten
nejlepší, nejkvalitnější výkon ze všech amatérských orchestrů, v nichž jsem kdy hrál. Je škoda, že práce
v divadle a snad i těžkosti se zkouškami v budově zdejší hudební školy nedovolily dirigentovi pokra-
čovat v dobře započaté práci.

V 23/Albrechtice se uvádí, že v r. 1966 existoval při LŠU komorní orchestr, v němž účinkovali
učitelé a místní hudebníci. V zápise r. 1967 je popsáno i složení: 3 housle, klavír, akordeon, violoncello,
basa. Ani o tomto souboru nejsou úplné zprávy; kolem r. 1972 zřejmě už nehrál. Jisté však není nic.

K jednotlivým rokům se vztahují zprávy v 33 a doklady v SOA K: 
33:duben 1965 4. 4. se uskutečnilo v DPM jakési kolo STM, nejspíše místní, protože tu jsou jmenovány
       3 místní soubory: Estrádní skupina učiliště Strojosvitu, Bigbeat SVVŠ, Kytarová skupina SVVŠ.
2/Krnov II, i.č. 220 (relace rozhlasu) v březnu 1966 dechový i taneční orchestr LŠU obsadily 1. místo  
     v krajském kole soutěže LŠU, v květnu v ústředním kole 2. místo.   
2/Krnov II, i.č. 228 Seznam souborů v r. 1966: LŠU 34 členů (asi dechovka), zemědělská škola 16 čle- 

nů,  PŠ instrumentální 20 členů, big-beat SVVŠ aj., celkem prý 14 souborů.
2/Krnov II, k. 67 V Městě Albrechticích je při OB taneční orchestr. 
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33:leden 1967 Hraje taneční hudba The Flowers (big-beat), ved. V. Illeš. 
33:prosinec 1967 Každou neděli hraje ve Slezském domově skupina The Pretty Flamingo.  
33:únor 1968 Za rok 1968 je v tomto čísle jediná zmínka o místních tanečních kapelách: taneční or-     
          chestr ZK ROH Karnola s vedoucím V. Čepem hraje v restauraci U vinohradu (Chářovská ulice).

V následujících letech konkrétní zmínky o kapelách chybí a objevují se až v r. 1973. V hodno-
ceních plánů práce se uvádí r. 1971 11 hudeb ve městě, r. 1974 14; vždy bez uvedení jmen.

V  33:prosinec  1973 se  uvádí,  že  na  zábavách  hrají  ve  Slezském  domově  ORCHESTR  K.
FABIÁNKA, v RaJ Ježník skupina OKS Bruntál vedená J. Kulou (bývalý Krnovan, přestěhovavší se do
Bruntálu, pracovník ODO) a v restauraci na Chářové kapela z Varhan (vedoucí Emil Lasák).

Další zmínka je v 33:červenec 1974, kde jsou vyjmenovány aktivní soubory: 3 dechovky (ZSKN,
LŠU, ČSD), cimbálová muzika, 7 tanečních kapel: řecká (?), ČSD, dvě při ZSKN, Varhany, Dřevosloh
(8 členů, Luboš Řehulka), OÚNZ (5 členů, Jiří Roztomilý). 

Na začátku r. 1972 byla K. Míčkovi pozastavena činnost jako vedoucímu železničářské dechovky
a orchestr přestal existovat. Až v červnu se podařilo soubor obnovit za vedení Jaroslava Kociána. Asi
proto, aby se situace v této oblasti nedostala do těžkostí, začali na MěOB uvažovat o vytvoření měst-
ského dechového orchestru. MěstOB vlastní nástroje, jen potřebuje absolventy LŠU, aby se hlásili a
utvořili soubor při tomto zařízení. Nikdo se nepřihlásil. Nebylo divu – i dosud fungující dechovky
obtížně sháněly vystoupení; svým počtem členů byly drahé a nebyl o ně tedy zájem. Padl i návrh slou-
čit dvě větší tělesa, která by při velkých společenských oslavách hrála společně. (2/Krnov X, k.14)
V jarních  číslech  Krnovského  kulturního  kalendáře r.  1973  byla  otištěna  další  výzva  pro  zájemce
o hudbu, aby se přihlásili. Nový orchestr zase vytvořen nebyl.

Opakovaně r. 1974 (asi na nátlak MěstNV nebo KSČ) projevily největší krnovské závody – Kar-
nola, Strojosvit a Závody SKN – záměr vytvořit samostatnou dechovku z dělnické mládeže. Bylo to
naprosté fiasko, zájemci se v uvedených závodech nenašli. (2/Krnov X, k.13)

O hudbě ve venkovských obcích je málo zpráv a dnes se obtížně shromažďují. Rozhodně však
byl počet souborů menší než dříve: na školách pěvecké a taneční hodně prořídly, spíše se udržely ta-
neční kapely. Ty však nebyly příliš známé a ani jejich úroveň nebyla významná. Pro danou oblast
(obvykle několik blízkých obcí) to zřejmě stačilo, aby zahrály na těch nemnoha zábavách. 

Na Osoblažsku byl činný soubor SONET v Dívčím Hradě v letech 1972 - 1979; jeho vedoucí byl
Milan Schwarz. Přímo v Osoblaze hrál dlouhá léta soubor, který vystřídal mnoho názvů. V letech 1966 -
1972 se jmenoval FORWER, 1972 - 1975 ALFA; vedl jej František Tkáč. Někdy v té době se tu udály i
pokusy založit místní dechovou kapelu (hlavně pro májové oslavy a průvody), ale dopadlo to tak jako
víc podobných akcí řízených „shora“: než se kapela s názvem Osoblažanka stačila secvičit, rozpadla se,
ač prý ji vedl bohušovský učitel Jaroslav Havlík, nadšený muzikant. Její členové byli i z širokého okolí
– Bohušova, Sl. Rudoltic, Amalína ad. Podobné pokusy se uskutečnily ve Sl. Rudolticích, Bohušově a
snad i jinde. Do kategorie zábavných pořadů by se mohly zařadit i dvě operety, které osoblažští ochot-
níci sehráli v letech 1967 – Podskalák a 1968 – Perly panny Serafínky. (Ch) Jako hudební doprovod pro
ochotnická divadelní představení sloužila hudební skupina, kterou sestavil pro tyto účely učitel Jožka
Kovářík. Hráli v ní J. K. (na klavír), Josef Kutra (na bicí), ... Pejcha (na basu); ostatní už nejsou známi.
V tomto období tu měly velmi často koncerty skupiny populární hudby, putující „po šňůře“. Znamená
to, že ty, které hrály v Krnově, většinou hrály i v blízkém termínu v Osoblaze. (Stu)

Nikde není podchycena skupina 15-letých mládežníků, kteří asi dva roky působili v  Holčo-
vicích (1967-69). V posledním uvedeném roce byli ohodnoceni v okresním kole STM čestným uzná-
ním. Skupinu založil učitel František Horenský, měla 4 členy. Byli to Petr Šibilev (baskytara), Vítězslav
Haladěj (kytara), Vincent Strážnický (?) a Josef Vachala (klarinet). Dva z nich se později věnovali hudbě
profesionálně: Petr Šibilev vystudoval VŠMU v Bratislavě (obor dirigentství) a Josef Vachala po absolu-
toriu kroměřížské konservatoře hraje v zahraničí. (Va)

Zápisy v 23:Jindřichov uvádějí, že v r. 1966 tu působí taneční hudba (ved. Ed. Sikora) a hudba
OB (kapelník Al. Chlebek). Dá se předpokládat, že hráli i v dalších letech. R. 1970 se tu uvádí 5-členný
soubor Akropolis z Janova, který je zapsán při OB Jindřichov. V r. 1971 Jindřichov oslavuje 25 let
hudby v obci a jsou tu uvedeny tyto soubory: dechovka (asi Al. Chlebek) a mládežnický dechový
orchestr, který vede Oldřich Mičan. Tento orchestr byl založen asi nedlouho předtím. Podle 2/Jindři-
chov III-3, 23.3.1973 ani jedna místní hudba neuspěla při přehrávkách. Celkově je málo zpráv a i
zápisy z porad komise školství a kultury jsou nekonkrétní.

V Městě Albrechticích přináší kronika poměrně kvalitní zprávy a v dostatečné hojnosti, bohu-
žel v každém roce bývají proměnlivé. O některých souborech z dřívějška se nepíše, aby se pak po
několika letech objevily jako stále fungující, o jiných zápisy chybí a neví se, zda a kdy skončily svou
činnost. Týká se to např. místní dechovky, kterou stále vedl  Milan Kuřec, ale zápisy mají mezery.
V r. 1972 vznikla nová taneční hudba, nic bližšího.
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c. Koncerty

Vážná hudba
Sem zařazuji koncerty místních i pozvaných sborů, žáků, absolventů a profesorů konservatoří,

varhanní v továrně Varhany, komorní hudby a orchestrů, profesionálů i amatérů. Celkový jejich počet
se oproti minulému období podstatně snížil, bylo to hlavně zaviněno zrušením KPU. Ve sloupcích
vpravo je uvedeno, kde se koncert konal, kdo jej pořádal a kde je doložen.

V továrně na varhany (Rieger) bylo někdy v 60. letech zavedeno, že při dohotovení nového ná-
stroje byla prováděna kolaudace našimi významnými varhaníky a varhanicemi formou veřejných kon-
certů. Přesné datum, kdy se začalo s koncerty, není jisté, možná že to bylo dříve než v r. 1965. Prof.
Vedralová vzpomíná, že někdy v té době byla přítomna na koncertě, kdy se zkoušely nové varhany
pro známého cestovatele ing. Jiřího Hanzelku. Stála tehdy přímo vedle něho a z jeho přítomnosti,
umocněné o poslech varhanní hudby, měla silný zážitek na celý život. Postupně se tu vystřídali dr. Jiří
Reinberger, Ivan Sokol, Alena Veselá, Ferdinand Klinda, Václav Rabas, Miroslav Kampelsheimer a další.

datum     akce                                                                                      místo  pořadatel  zpráva     od  
1965 
 7. 3. Šumperský DS + KDS 10 h. Sl. domov 33:3/1965  

neděle         2/Krnov II, i.č. 220  
 9. 3. Absolventi krom. kons. večer LŠU LŠU+MěOB 33:3/1965  
16. 11. SFO (OSO), dir. J. Daniel, vcl. Miroslav Doležil DJF MěOB          28, 2/Krnov II, i.č.220
18. a   Tuto sobotu a neděli v 10 a 15 h. Varhany n.p. Varhany    2/Krnov  II,  i.č.  220
19. 12. koncerty na varhanách pro Norsko 

1966
20. 3. Šumperský DS + KDS        
2/Krnov II, i.č.220 
24. 3. Kom. orchestr krom. kons. bez dirigenta+ sólisté DJF        2/Krnov II, i.č.220 
24. 6. DPS Radost (Praha) Sl. domov        2/Krnov II, k.67 
27. a     Kolaudace varhan  15 h. Varhany  n.p.Varhany 
28. 10  (mj. J. Reinberger) 15 h. a 18h.  2/Krnov II, k.67 

1967 
 8. 3. Kom. orchestr krom. konservatoře bez dirigenta+ sólisté DJF                28, 33:3/1967 
11. 4. Bulharští pěvci, dopr. Př. Charvát  28 
27. 5. KDS a DS Brno-Židenice Sl. domov KDS 
11. 6. Nedělní koncert ve výstavní síni (komorní orch. LŠU) 10.30 h. Muzeum LŠU 26a, 28a 

A. Corelli - Concerto grosso op. 6, č. 4 - L. Janáček - Suita pro smyčce -  W. A. Mozart - Divertimento D-dur 
4.10. Kolaudace varhan pro Toronto 15 a 17 h.Varhany  n.p. Varhany 33:10/1967 

1968
29.10. SFO DJF 33:10/1968 

1969 
25. 2. Absolventi krom. kons. DJF 33:2/1969 
 5. 3. Janáčkova filharmonie Ostrava, Smetana — Má vlast DJF KO 33:3/1969 
12. 4. PSMU DJF KO 33:4/1969 
15. 11. Státní filharmonie (Brno?) Dvořák — Slovanské tance DJF KO 33:11/1969 
25. 11. PS Slezských učitelů, PS Sl. učitelek, DJF KO              28, 33:11/1969
  Orch. sdružení sl. učitelů, Opava a  PS Křížkovský 
26. 12. Dívčí PS LŠU a učitelů LŠU LŠU        33:12/1969

1971  
 7. 4. Absolventi krom. konservatoře DJF         33:4/1971 
19. 10. Pražští madrigalisté DJF MěOB 33:10/1971

1972
 1. 3. Absolventi krom. konservatoře DJF LŠU         33:3/1972

1973
18. 4. Absolventi krom. konservatoře  DJF LŠU 33:4/1973  
 5. 5. Pražský DS + DS DPM Krnov Sl.domov DPM 33:5/1973

1974
22. 1. Pražští madrigalisté DJF 33:1/1974 
 ?. 3. Žáci ostravské konservatoře LŠU LŠU 33:3/1974  
 5. 4. Olomoucký DPS DJF 33:4/1974
17. 4. Oblíbené operetní melodie (sólisté a orchestr St. divadla v Brně) DJF MěOB 33:4/1974 
29. 10. I. Hurník DJF MěOB 33:10/1974
17. 12. České noneto DJF KPH 33:12/1974
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Hudba na vesnici
V kronice DPS PŠ (24d,  sbormistr R. Hrček) je uvedeno, že v květnu 1965 soubor účinkoval

s delším programem (asi na 45 minut) v Heřmanovicích; v Jindřichově to bylo v rámci většího pořadu,
sestaveného známou organizátorkou hudebního života  I. Košatkovou. Pro další hostování v podobné
estrádě-koncertu nemohu uvést přesné datum, jen předpokládám, že to mohlo být v r. 1969. Hrál jsem
tam s manželkou 1. větu z houslového koncertu G-dur W. A. Mozarta a dvě drobné skladby. Paní
Košatková hrála Beethovenovu tzv. Mondscheinsonate.

Populární hudba
Zde jsou zařazeny koncerty jak amatérských, tak profesionálních hudebních skupin. Kromě růz-

ných tanečních kapel jsou tu i soubory národopisné a estrády či kabarety, byly-li výrazně ohlášeny, a
soutěže ve zpěvu populárních písní (Hledáme nové talenty,  O znak města Krnova). Celkový jejich
počet oproti minulosti výrazně stoupl. Bylo to i tím, že je začaly organizovat kromě MěOB i další ZK
nebo společenské organizace jako ČSM, Svaz žen aj.; zdaleka ne u všech se to podařilo zjistit. 

1965
22. 3. Big-beat Mefisto Sl. domov  33:3/1965
30. 4. V rámci oslav 1. máje se otvírá sezóna letních promenádních koncertů  33:5/1965

ve Smetanových sadech. Hlavním protagonistou je Dechový orchestr LŠU, který je začíná a pokračuje
19. 5. 
  1. 5. Estráda DJF? 33:5/1965
30. 11 Orchestr G. Broma  ?     28, 2/Krnov II, ič.220

1966
11. 1. Vojenský uměl. soubor Bratislava (revue) DJF 28, 2/Krnov II, ič. 220
29. 3. Finále jarní soutěže Hledáme nové talenty 28
13. 6. Kučerovci  28, 2/Krnov II, k. 67
30. 11. Orchestr K. Vlacha 28

1967
29. 1. Pilarová – Mayer DJF  33:1/1967
15. 2. Jazzová inspirace (nejlepší interpreti okresu) DJF    33:2/1967
6. 3. Cortés, Černé divadlo a Pragokoncert DJF  33:3/1967
10. 4. Estráda s orch. M. Foreta DJF  28, 33:4/1967

1968
22. 2. VUS Bratislava – hudební revue Sl. domov  33:2/1968
  6. 5. Show 4+2 (hud. revue švédského souboru) Sl. domov  33:5/1968
11. 10. P. Spálený, P. Filipovská, Apollobeat DJF  33:10/1968
17. 11. Petr Novák DJF 
33:11/1968   6. 12. Přehlídka tan. orchestrů z Krnova a okolí Sl. domov  33:12/1968

1969
20. 1. Zábavný pořad (mj. sólisté operety z Brna)      33:1/1969  
11. 3. Kabaret DJF ČSŽ, KO  33:3/1969  
25. 4. Ostravský rozhlas hraje a zpívá Krnovu DJF KO  33:4/1969
  4. 6. Juventus (beatová skupina) DJF KO         33:6/1969
Za příznivého počasí hraje na promenádních koncertech ve Smetanových sadech dechový orch. LŠU     33:6/1969
27. 7. Přehlídka krnovských zpěváků, The Flowers SS  33:7-8/1969
13. 8. Hledáme nové talenty SS  33:7-8/1969
10. 9. Olympic DJF MěOB  33:9/1969
26. 9. Pavel Novák + VOX DJF ZK Karnola  33:9/1969
  9. 10. The Cardinals (Bratislava) DJF  33:10/1969
30. 10. O znak města Krnova (soutěž zpěváků)  DJF  ODO, MěOB  33:10/1969
27. 11. Pilarová – Mayer DJF   33:11/1969
9. 12. Diskjockey Petr Sís (Praha) Sl. domov  33:12/1969
12. 12. Čs. st. soubor písní a tanců DJF KO  33:12/1969

1970
15. 4. J. Laufer a Their Majestics DJF  33:4/1970
30. 4. začínají promenádní koncerty ve Smetanových sadech, první hraje orchestr K. Fabiánka    33:4/1970
27. 5. P. Spálený a Apollobeat DJF  33:5/1970
15. 9. Flamingo, Marie Rottrová a Petr Němec DJF  33:9/1970
22. 9. P. Novák a VOX DJF  33:9/1970
30. 9. Mládežnický soubor Robotron (NDR) DJF  33:9/1970
14. 10. Olympic DJF  33:10/1970
27. 10. O znak města Krnova (II.) DJF  33:10/1970
22. 11. Soubor písní a tanců kolchozu V.I.Lenina DJF  33:11/1970
 

1971
18. 1. L. Nekuda + Apendix DJF  33:1/1971
12. 2. Státní soubor písní a tanců DJF  33:2/1971
16. 2. V. Špinarová, St. Hranický a I. Pavlík & Majestic DJF  33:2/1971
20. a Přehrávky všech krnovských hudebních souborů DJF  33:3/1971
21. 3.
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19. 4. Ulrychovi, J. Zelenková a Atlantis DJF  33:4/1971
16. 9. Bukanýři DJF  33:9/1971
20 .10. Muzika bez kapelníka — dvakrát! DJF  ZSKN  33:10/1971
27. 10. Zlatá muzika DJF  33:10/1971
10. 11. O znak města Krnova (III.)    33:11/1971
20. 11. Řecký soubor písní a tanců Brno DJF  33:11/1971
 6. 12. Písně K. Hašlera DJF  33:12/1971

1972
18. 2. Pavel Novák + VOX      33:2/1972
10. 3. Polský národopisný soubor BESKYD DJF  33:3/1972
22. 3. Kamarádi táborových ohňů Praha DJF  MěOB  33:3/1972
11. 4. Bob Frídl DJF  MěOB  33:4/1972
29. 4. Slavnostní koncert dech, orch. LŠU (10 let) DJF  LŠU  33:4/1972
 4. 6. Zelenáči DJF  MěOB  33:6/1972
červen Pravidelné promenádní koncerty ve Smetanových sadech (dechovka LŠU, Orch. K. Fabiánka ....) 33:6/1972
25. 10. Bukanýři DJF  MěOB  33:10/1972
11. 11. O znak města Krnova (IV.) DJF  33:11/1972
12. 11. Zpívající kytary (sovětský soubor) DJF  33:11/1972 
  4. 12. V. Sodoma DJF  33:12/1972
12. 12. Soutěž zpěváků sovětských písní DPM       školy  33:12/1972

1973
17. 1. Y. Simonová a M. Chladil DJF       MěOB   33:1/1973 
  9. 2. I. Pavlík a V. Špinarová DJF       ZSKN   33:2/1973 
  5. 3. Státní soubor písní a tanců DJF   33:3/1973 
15. 3. Strouhalova sedmička DJF  MěOB  33:3/1973
19. 4. Brněnská show DJF  MěOB  33:4/1973
18. 5. LŠU Ostrava hraje pro sov. posádku v Krnově DJF  33:5/1973
22. 5. V. Neckář DJF  MěOB  33:5/1973
19. 6. Brněnská estráda DJF  33:6/1973
17. 9. Kučerovci DJF   33:9/1973 
  8. 11. Beseda u cimbálu + místní soubory DJF  33:11/1973
17. 11. O znak města Krnova (V.) DJF  33:11/1973
19. 11. P. Černocká a Kardinálové DJF  33:11/1973

1974
14. 1. M. Rottrová, P. Němec a Plameňáci DJF    33:1/1974
5. 2. Skupina Modrý efekt DJF  33:2/1974
13. 2. Plavci DJF      SSM ZSKN         33:2/1974
5. 3. Plameny, uvádí J. Štuchal DJF  MěOB  33:3/1974
26. 3. Bob Frídl DJF  SSM ZSKN  33:3/1974
27. 4. Dechový orchestr LŠU         DJF    33:4/1974
? Večer u cimbálu  ZK Karnola  33:4/1974
květen Promenádní koncerty dechových orchestrů ve Smet. sadech      33:5/1974
19. 6. Prúdy - slovenská skupina DJF      Aquaclub Svazarm     33:6/1974
24. 6. W. Matuška a Kamarádi táborových ohňů DJF  MěOB  33:6/1974
17. 9. V. Špinarová, Pavel Bartoň a I. Pavlík DJF  33:9/1974
22.10. Aleš Ulm DJF  MěOB  33:10/1974
12.11. Čs. státní soubor písní a tanců DJF  MěOB  33:11/1974
13.11. P. Černocká DJF  MěOB  33:11/1974
23.11. Dechový orchestr LŠU DJF  LŠU  33:11/1974
30.11. O znak města Krnova (VI.) DJF        MěOB  33:11/1974 
10.12. Petr Novák a Kardinálové DJF       MěOB  33:12/1974

d. Hudba v kostele
V 60. letech dále počet členů sboru klesal. Dětský sbor měl tehdy asi 30 členů a postupným

ubýváním byl nakonec v r. 1973 zrušen. Smíšený sbor řídil do r. 1973 František Kupka, který kladl dů-
raz na provozování děl českých autorů, a to jak starých mistrů (Ryba, Horák, Říhovský, Nešvera), tak
současníků (Hába, Kaprál, Křička, Mach, Žídek), s nimiž byl často v osobním kontaktu. Po něm sbor
převzal sbormistr Adolf Harasim.

Kostelní sbor častěji než dříve hostoval při mších Kostelci a na Cvilíně. V r. 1970 se také ojedi-
něle konaly v kostele sv. Martina koncerty.

1965
  1. 1.  Dovrtěl – Česká mše vánoční 
18. 4.   Mozart – Korunovační mše 
14. 11. Horák – Missa C-dur 
24. 12. Karel Hradil – Česká vánoční mše koledová 
25. 12  I. Händel – Česká vánoční mše 26. 12. Kostelec: totéž 

1966
  1. 1.  K. Hradil – Česká mše vánoční koledová 
23. 1.   Brixi – Missa pastoralis 
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10. 4.   K. Židek – Slavnostní česká mše, Händel – Alleluja  
13. 11. Vrbík – Krnovská mše 
24. 12. Ryba – ?Česká mše vánoční? 
25. 12. K. Hradil – Česká mše vánoční koledová 26. 12. Kostelec: totéž 

1967
  1. 1.   Brixi – Missa pastoralis 
26. 3.   K. Židek – Slavnostní česká mše, Händel – Alleluja  
14. 5.   Říhovský – Česká mše ?77?  
29. 10. Vrbík – Krnovská mše 
12. 11. Horák – Missa C-dur 
24. 12. Vrbík – Vánoční zvony 

1968
  1. 1.   K. Hradil – Česká mše vánoční koledová 
21. 1.   Brixi – Missa pastoralis 
14. 4.   Mozart – Korunovační mše, Kment – Jubilate Deo 
17. 11. Skácel – Česká mše 
24. 12. Křička – Valašská jitřní s orchestrem 
25. 12. Křička – Valašská jitřní s orchestrem 26. 12. Kostelec: totéž 

1969
  1. 1.   Brixi – Missa pastoralis  
  5. 4.   Kment – Jubilate Deo 
  6. 4.   V. Kaprál – Česká mše svatobořická 
  6. 4.   Kment – Jubilate Deo, Mozart – Ave verum 
  1. 6.   M. Šlechta (varhany), E. Haken (zpěv)  KO    33:6/1969
  5. 6.   Skácel – Česká mše 
16. 11. Vrbík – Krnovská mše 
12. 12. St. Vrbík – Krnovská mše v 9.00 Koncert mladých 17.00  33:12/1969
24. 12. Ryba – ?Česká mše vánoční?  
25. 12. F. Šimíček – Česká mše vánoční 25.12. ?Kostelec ..?

1970
  1. 2.  Slezský Betlém 15. 2. Lichnov: totéž? 
29. 3.  Mozart – Korunovační mše s orchestrem 
10. 5.  M. Šlechta (varhany), E. Haken (zpěv)    33:5/1970
15.11. Mozart – Korunovační mše s orchestrem 
24.12. F. Šimíček – Česká mše vánoční 
  5.12. Vrbík – Vánoční zvony 25.12.? Kostelec: ? 

1971 
  1. 1.  Brixi – Missa pastoralis 
20. 6.  Skácel – Česká mše 
14. 11. K. Židek – Slavnostní česká mše 
24. 12. Mýtný – Česká vánoční mše s orchestrem 
25. 12. Emil Hába – Vánoční mše s orchestrem 25. 12.? Kostelec ..? 

1972
  1. 1.   Brixi – Missa pastoralis s orchestrem 
  2. 4.   Šimíček – ...?.. česká mše 17. 9. Cvilín: Vrbík – Maria mše 
24. 12. F. Šimíček – Česká mše vánoční s orchestrem 
25. 12. K. Židek – Slavnostní česká mše s orchestrem 

1973
  1. 1.   K. Židek – Slavnostní česká mše s orchestrem 
11. 11.  Skácel – Česká mše 
24. 12   J. Gruber – Missa de Nativitatis DNJCH., op. 92 

1974
14. 4.   K. Židek – Slavnostní česká mše 
17. 11. Schubert – Missa G-dur  
24. 12. Mikulka – Pastorální mše 
25. 12. Schubert – Missa G-dur 

e. Divadlo hudby, poslechové pořady
V tomto období ještě probíhaly čas od času poslechové pořady, ale asi jich už bylo méně. Hned

v r. 1965, kolem 11. října, se uskutečnil pořad Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo. Z knihy V. Holz-
knechta četla Magda Dokoupilová, tančily studentky PŠ Anna Dudíková a Jana Heroldová. (Obě právě
musely skončit studium v tanečním oddělení ostravské konservatoře.)

Pak následuje velká přestávka, během níž se možná poslechové pořady konaly, ale chybí jaké-
koli doklady. Vždyť i ty dva, které jsem na požádání provedl pro ZK Karnoly v r. 1972 či 1973 (bližší
určení si nepamatuji) nebyly ohlášeny tiskem. Proto si už také nepamatuji jejich obsah, jen název
„Posezení u samovaru“ a že byly zaměřeny na ruskou hudbu. První snad mohl mít název Ruské
pohádky, neboť stejný pořad s promítáním diapozitivů (kreseb ruských pohádkových bytostí) jsem měl
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v kině Mír pro celou PŠ někdy předtím. Druhý pořad snad mohl být o kterémsi baletu Čajkovského.
Účast posluchačů byla vždy slušná, necelých 30 lidí; poslechová místnost byla téměř plná. Zda byly
nějaké pořady předtím nebo ještě potom, nevím.

Na konci r. 1973 se uvažovalo o zřízení divadla hudby v rámci Domu kultury, který má být ote-
vřen v příští pětiletce. (2/Krnov X, k. 10)

Na besedě k 150. výročí narození B. Smetany, která se uskutečnila v Karnole pro zájemce z je-
jich učiliště (33:3/1974), účinkovali žáci krnovské LŠU, PŠ a dívčí PS PŠ se sborovými skladbami Sme-
tany, Dvořáka a Foerstera. V kronice sboru (24e) je však uvedeno, že beseda byla zaměřena k Roku
české hudby a nikoli jen ke Smetanovu výročí. Ve stejném měsíci proběhlo v odborném učilišti želez-
ničním pásmo k 150. výročí narození B. Smetany (33:3/1974), což bylo asi přesnější, neboť v Karnole
to ve skutečnosti nebyla beseda, ale pásmo. V železničním učilišti sbor neúčinkoval a podrobnosti tu-
díž neznám.

f. Hudební školy
Toto  období  se  vyznačovalo  pouze  vynikajícím  vzestupem  dechového  orchestru  mladých

(DOM), stále vedeného ředitelem školy  K. Dospivou. Opatřili si světlemodré uniformy a vypadali
v nich skvěle. Všechny další úspěchy či akce byly jen
drobnostmi,  které  podstatně  neovlivnily  ani  pověst
ani chod školy.

Z  těch  dalších  drobností  uvádím  následující
údaje (vypisuji ze školní kroniky): 

 V červnu 1965 byly opět po letech zavedeny veřej♦
né závěrečné koncerty. Tehdy na něm hráli mj.    

    Jiřina Mrázková (Fulneková) a  Martin Košútek.  
 V červnu 1966 se konaly už 2 absolventské závě♦

rečné koncerty, které pak zůstaly každoroční  
součástí závěru školního roku.  

 Na jaře 1969 na sebe poprvé upozornil žák učitelky♦
Heleny Šindelářové v soutěži Virtuosi per Musica 
Jindřich Bajgar. Ve své kategorii získal 1. místo a 
v ústředním kole soutěže LŠU 2. místo. 

 V následujícím roce 1970 obsadil ♦ J. Bajgar v soutěži
     Virtuosi per Musica 2. místo a 1. září začal v Praze

studovat na konservatoři. Na konservatoř do Ost
ravy  přešel  absolvent  František  Řezáč (na  hou
sle), do Kroměříže Josef Vachala (klarinet).  

 Na jaře 1973 uspěli v ústředním kole soutěže LŠU♦
   žáci II. cyklu Jaroslav Orlík (trubka, čestné uzná

ní),  Drahoslav Rozprým (trubka, 3. místo),  Stani
slav Chytil (lesní roh, 3. místo) a Vladimír Buch
ta (tuba, 2. místo).

Ze souborů se poměrně dobře držel taneční (ved. Ladislav Haška), houslový a akordeonový
nijak nevynikly. 

Významní absolventi 
1965  I. cyklus Jiřina Mrázková (klavír), Martin Košútek (klavír)  
1966  I. cyklus Jiří Crha (housle)
1967  I. cyklus Václav Hlosta (housle) 
1968  I. cyklus Ivo Unčovský (klavír)  
1969 II. cyklus Jiřina Mrázková (klarinet)  
1970 II. cyklus František Řezáč (housle), Josef Vachala (klarinet) 

Poznámka k některým osobnostem:
J. Mrázková – viz Malý slovník osob
M. Košútek – vystudoval FF PU v Olomouci, obor čeština – němčina, získal titul PhDr., stal se známým a

fundovaným historikem Krnova a Krnovska, měl doma postavené malé varhany a hudbu pěstoval amatérsky až do
své předčasné smrti 8. 2. 1990 (v ostravské nemocnici)

J. Crha - absolvoval konservatoř v Kroměříži, koncertní mistr orchestru Slezského divadla v Opavě
V. Hlosta – absolvoval konservatoř v Kroměříži, je koncertním mistrem orchestru ostravské opery 
Ivo Unčovský – stal se učitelem LŠU v Krnově
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Jaroslav Orlík – vystudoval lékařskou fakultu PU v Olomouci a v 90. letech byl primářem interního
oddělení krnovské nemocnice. Byl stálým členem sextetu Hospital Dixie Band.

Drahoslav Rozprým po vystudování střední pedagogické školy v Krnově nastoupil jako učitel v krnovské
LŠU a 6. 4. 1980 předčasně, nešťastnou náhodou zemřel (nikdy se nezjistilo jak a proč).

Jindřich Bajgar – na konservatoři v Praze studoval u prof. V. Kameníkové. Po ukončení studia r. 1976
studoval  na  FFUK do r.  1981,  doktorát  získal  v r.  1986.  Během studia  na konservatoři  vyhrál  národní  kolo
Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové r. 1972. Od r. 1983 byl zaměstnán ve fonotékách Čs. televize Muzea
české hudby, od února 1997 v muzeologické knihovně Moravského zemského muzea.

František Řezáč – po ukončení konservatoře učil v letech 1978-86 v M. Albrechticích (ved. pobočky), pak
přešel do Sušice.

Hudební škola v Městě Albrechticích byla stále pobočkou LŠU v Krnově. V tomto období se
v kronice LŠU o pobočce vyskytuje minimum zpráv, skoro nic; proto tu také nic nemohu uvést. 

V Jindřichově se v obecní kronice několikrát dochovaly zmínky o hudebních večerech či besíd-
kách žáků hudební školy. Zároveň se tu však hovoří o lektorech OB pro oblast hudby, bude tedy mož-
no s jistotou tvrdit, že se jednalo o vyučování v kursech OB. V roce 1966 jsou lektory hudby I. Košat-
ková (klavír), Lib. Hořínková (housle) a Al. Chlebek (dechové nástroje). V r. 1970 zůstávají předešlí a
přibývá ještě Ed. Sikora. V r. 1974 se lektoři mění: I. Košatková (klavír), L. Peter (housle), O. Mičan a
Jar. Kot (dechové nástroje). Podle 2/Jindřichov III, 3/23.3.1973 bylo v komisi školství a kultury rozhod-
nuto požádat o zřízení odbočky LŠU.

g. Různé
Z krnovských hudebních amatérů snad nejvíce doplatil na sovětskou okupaci František Mako-

vič. Byl to člověk agilní a obětavý, věčně pro cokoli zapálený. 
Narodil se 5. 1. 1915 v rodině vídeňských Čechů a tudíž muzikant tělem i duší. V létě 1930 se

jeho rodiče rozhodli přestěhovat do Československa a rodina pak žila v Olomouci. Fr. Makovič přišel i
s rodinou do Krnova v r. 1947. Do r. 1953(?) pracoval v ZSKN, asi v r. 1954?5 přešel do Státní spoři-
telny. Tam zůstal do r. 1969; protože se dost hodně angažoval v r. 1968 i proti sovětské agresi, byl pro-
puštěn a musel vzít zřejmě velmi podřadné zaměstnání v Opavě; nikomu z nás známých však nepro-
zradil, jaké. Po tomto datu se z něj stal doslova zlomený člověk. Ožil aspoň trochu po r. 1989, kdy byl
rehabilitován (i finančně), avšak na vzkříšení hudebních aktivit už bylo pozdě. Jednak se změnila doba,
jednak on sám po tak dlouhé přestávce nebyl při takové síle jako kdysi. 

Už od začátku působení v Krnově se kromě svého zaměstnání velmi silně zapojoval do organi-
zování zdejší hudební činnosti a rovněž hrál v několika různých souborech na housle nebo na violu.
Nikdy nechyběl v neustále obnovovaných orchestrech při hudební škole, rád hrál v cimbálové muzice.
Kromě dlouholetého členství ve výborech SRPŠ v hudební,  pedagogické a JSŠ úzce spolupracoval
s MěOB, vedl jako redaktor několik let Kulturní zpravodaj Krnova. Od začátku činnosti Komise pro
postavení pomníku B. Smetany v Krnově byl členem výboru a velmi aktivní hlavně při dojednávání
smluv s hostujícími umělci a jako pokladník. Je škoda, že nebyl vybrán v konkursu na ředitele MěOB
v r. 1965, byl by určitě velmi platným člověkem na úseku kultury. Všechny jeho aktivity musely skončit
po r. 1969. Zemřel ve Dvorcích na Moravě 7. dubna 2003.

Vděčné téma všech kulturních pracovníků Krnova, R. Hejdová, má v tomto období zachovánu
jen jednu perličku. V 2/Krnov II, i.č. 228 je z 24. 9. 1968 stížnost na R. Hejdovou, že „šíří drby“. Nic
přesnějšího. Vyřízení stížnosti chybí. 

Když vyjížděl DOM do nesocialistických států, vždy měl s sebou „hlídače“ z okresních orgánů
správy a strany (KSČ). Často to byli lidé, kteří měli se souborem málo společného, někdy vůbec nic.
Prostě měli zadarmo výlet. V kronice LŠU je pro rok 1971, kdy orchestr vyjel do Francie, uvedeno, že
s ním vyjeli Lubomír Černý, Oldřich Pola a R. Hejdová. 
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4. HUDBA V LETECH 1975 – 1989 

a. Řízení kulturně-osvětové práce

Hlavním garantem kulturně-osvětové práce v obcích nadále zůstaly místní osvětové besedy,
v Krnově Městská OB. Ač k ideologickému utužení došlo už v r. 1969, přesto ty nejhorší roky začaly
po polovině 70. let. Cokoli organizovala MěOB, podléhalo cenzuře jejích pracovníků. Nejtíživěji se to
projevovalo na úseku sborů a částečně i u souborů populární hudby. Jen trochu slušný člověk měl
v takových institucích těžký život.  KSČ a její  mnohotvárné „prodloužené ruce“ viděli  ideologickou
diverzi a kontrarevoluci všude. V rozmezí let 1975-81 se dokonce musely předkládat k cenzuře (tehdy
se říkalo „kontrole“) veškeré texty zpívaných písní a skladeb a skutečně se stávalo, že „závadná“
skladba nesměla být provedena veřejně. (Bližší příklady v oddíle Různé.)

6. září 1983 skončila ve funkci R. Hejdová a odešla do důchodu. Na její místo nastoupila na
začátku ledna 1984 dosavadní pracovnice MěOB Ludmila Marková.

MěOB sídlila v domě č. 18 na Revoluční ulici. V r. 1987 byla přestěhována do rekonstruované
budovy  dřívější  družiny  mládeže  při  2.  ZDŠ na  Šmeralově  ulici.  Budova na  Revoluční  ulici  byla
adaptována pro potřeby LŠU – dechového a literárně-dramatického oddělení a začalo se v ní učit od
1. září 1987.

Od šk. roku 1974/5 se celostátně připojil k hudebním aktivitám SČSP. Poprvé vyhlásil soutěž
Písně přátelství pro pěvecké soubory v různých kategoriích. Ve skutečnosti však organizovala celou
soutěž (aspoň v rámci bruntálského okresu) buď MěOB v Krnově nebo OKS. Zpočátku se soutěž ko-
nala každoročně, ke konci 80. let, kdy už bylo málo peněz, co dva roky. Hlavně v pozdějších letech,
tzn. asi po r. 1982, když bylo zrušeno pravidlo nějaké revoluční písně, se daly v programu uplatnit
kvalitní skladby ruských nebo sovětských skladatelů. Aspoň to tak praktikovali dobří sbormistři.

Kolem r. 1974 začala MěOB v Krnově plnit funkci střediskového kulturního zařízení a tím řídila
osvětovou práci také v Branticích, Čakové, Hošťálkovech, Krasově, Úvalně, Zátoru a Býkově. Podobně
v Osoblaze tou dobou vzniklo Střediskové osvětové zařízení, které metodicky řídilo kulturní činnost
v Liptáni, Horních a Dolních Povelicích, Bohušově, Rusíně a Slezských Rudolticích, přímo pak spravo-
valo osvětová zařízení v Slezských Pavlovicích, Dívčím Hradě a Hlince. (Ch) V M. Albrechticích vzniklo
r.  1977  Jednotné  kulturní  středisko,  které  soustřeďovalo  péči  o kulturu  také  v  přilehlých  obcích
Linhartovy, Třemešná, Hynčice a Holčovice. Fungovalo do r. 1991. Jen o Jindřichovu přímé svědectví
chybí; v III/Jindřichov 3, 9.4.1976 je zápis o nesouhlasu MNV s tím, aby byl Jindřichov přidělen v kul-
tuře pod okrsek Zlaté Hory.

b. Soubory

Pěvecké
Požadavek období normalizace v hudební oblasti základního školství zněl: na každé základní

škole pěvecký soubor! V Krnově bylo 6 ZDŠ a skoro každá měla svůj soubor. Byly ovšem nevalné
úrovně, neboť byly založeny příkazem. Z učitelek tu nebyla žádná výrazná muzikantka, aby cítila sbor
jako své poslání, ani neměla potřebné sbormistrovské schopnosti. Všechny celkem oprávněně pouka-
zovaly na to, že většina muzikálních dětí buď hraje v DOM nebo zpívá v KDS a na další aktivity už
neměla čas.

Aby měla činnost těchto souborů výsledný efekt, v některých letech byly pořádány soutěžní
přehlídky  souborů  krnovských  škol.  Zjistil  jsem je  nejméně  v  r.  1976,  1977,  1979,  1981  a  1989.
V okresním měřítku se žádný soubor neuplatnil. Daleko lépe si vedly např. bruntálské základní školy:
byly 3 a na každé byly sbory dobré úrovně. (Je pravda, že tu neexistoval žádný výběrový sbor typu
KDS ani mládežnická dechovka. Ta se začala tvořit až v polovině 80. let.) V soutěži Písně přátelství
s nimi dokázal držet krok jediný sbor: LICHNOVÁČEK vedený M. Kadlčíkem. Neměl však dlouhého
trvání, Kadlčíkovým úmrtím sbor skončil činnost. Největším úspěchem LICHNOVÁČKU byl postup do
krajského kola v soutěži PP (1976).

Podle přehledů o krnovských souborech, otištěných ve Zp, jsou v r. 1979 v Krnově tyto pěvecké
sbory: při gymnáziu, dva při SPgŠ; v r. 1981 dva v SPgŠ a jeden při MěOB (KDS); ve skutečnosti stále
existoval sbor v gymnáziu. Oproti dřívějšku se zmenšoval a v r. 1981 se transformoval v dívčí komorní
sbor, který se udržel do r. 1988. Potom už byl činný pouze jako dívčí sextet.

PĚVECKÝ SBOR PŠ (od r. 1976 SPgŠ) měl v letech 1974-84 největší úspěchy, doslova „zlatý
věk“. Nejkvalitnější soutěží té doby byla soutěž pěveckých sborů středních pedagogických škol nej-
častěji konaná v K. Varech. V ní soubor většinou vybojoval umístění ve zlatém pásmu a často i zvláštní
cenu. Vysoce byla ceněna i klavírní spolupráce J. Hrčkové, bezesporu špičková ve srovnání s ostat-
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ními sbory. Soutěžní porota také opako-
vaně vyzdvihovala,  jak  je  Morava pořád
zpěvná  a  netušila,  že  to  všechno  bylo
pracně  nacvičeno,  aby hudba  na  poslu-
chače  vyzařovala  svěžestí.  Sbor  působil
úspěšně i v soutěži Písně přátelství. V kaž-
dém ročníku postoupil do krajského kola
a většinou se umisťoval ve zlatém pásmu.
V ústředním kole zpíval jen jednou, a to
v r. 1986, právě tehdy, když v oslabení ja-
ko  komorní  sbor  neměl  špičkový  pro-
gram. Nebylo divu,  že se umístil  jen ve
stříbrném pásmu. 

V Havířově na II. (1976) a III. festi-
valu  středních  škol  Severomoravského
kraje (1980) patřil k nejlepším.

V Krnově byl zván většinou k účinkování na schůzích, zasedáních městských či stranických
orgánů s požadavkem revolučních a tzv. pokrokových písní. Bylo to ubíjející a posluchače to vůbec
nebavilo,  i  v předsednictvu se ozýval polohlasný hovor. Přesto se sbormistr  snažil  prosadit  i  jiné,
umělecké skladby. Sbor výjimečně účinkoval i mimo Krnov (nepočítaje vystoupení na soutěžích a
zájezdech), a to v Jindřichově (1977) a Zátoru (v únoru 1976 a 1977).

Od  r.  1975  se  konaly  každoročně  na  jaře  sborové  koncerty.  Sbor  vystupoval  společně
s KOMORNÍM SBOREM SPgŠ a KDS, v některých sezónách byl  sborový koncert  zařazen do abo-
nentního cyklu KPH. 

Kvůli omezování počtu tříd ve škole,
problematickému výběru uchazeček o stu-
dium (rozumí se v hudební oblasti)  a ne-
ustálému ideologickému tlaku ze strany ře-
ditelství se manželé Hrčkovi rozhodli vede-
ní sboru koncem 80. let ukončit. Jako nový
sbormistr byl přijat r. 1989 Jiří Slovík, který
si začal budovat nový sbor.

KOMORNÍ  PĚVECKÝ  SBOR  PŠ
(SPgŠ) pokračoval ve své úspěšné činnosti.
Po r. 1974 se neúčastnil soutěží v K. Varech,
protože školu mohl reprezentovat jen jeden
sbor, a to jako lepší byl velký pěvecký sbor.

I když repertoár komorního sboru byl jednodušší než velkého, přesto se pravidelně představoval
kvalitou na velmi dobré úrovni. Zvláště vysoká hlasová kultura byla jeho silnou zbraní. I komorní sbor
se s úspěchem účastnil soutěží Písně přátelství, do ústředního kola se mu však nepodařilo proniknout.
Mezi komorním sborem a Dětským pěveckým sborem trvala těsná spolupráce, hodně zpěvaček vždy
zpívalo v obou sborech. Komorní sbor musel ukončit svou činnost v r. 1984, kdy se začalo přijímat
méně tříd do 1. ročníků a snížený
počet  žákyň nepostačoval  udržet
dva školní sbory.

DPS se  zdárně rozrůstal  a
v r. 1977 přijal název svého před-
chůdce  KRNOVSKÝ  DĚTSKÝ
SBOR. Pro  přípravu  nejlepších
zpěváků a zpěvaček hlavního sbo-
ru  prof.  Odstrčilová  utvořila  pří-
pravné sbory: s dětmi předškolní-
ho věku, s dětmi 1. a 2. roč. zá-
kladní  školy  a  s  dětmi  staršími.
KDS pěstoval čilé styky s dětskými
sbory po celé republice: z Milev-
ska,  Šumperka,  Uničova,  Těcho-
nína, České Vsi, Sušice, Litomyšle

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ v Krnově (z koncertu 
k 10. výročí souboru)

Komorní sbor SPgŠ
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(Hlásek),  Opavy  (Červený  květ),  Prahy  (Radost),  N.  Jičína  (Ondrášek),  Olomouce  (Kantiléna?)  a
Karviné (Permoník) a organizovala s nimi výměnné koncerty.

KDS fungoval v letech 1970-5 bez zřizovatele, jen s tichým souhlasem ředitelství PŠ (zkoušky se
konaly v této škole). Dále už působil pod patronací ZK ZSKN (1975-7), pak rok bez zřizovatele (což je
s podivem, to nesmělo být), pak pod MěOB Krnov (1978-81), 4. ZDŠ (1981-3) a DPM (od r. 1983)

Z dalších obcí mám hodnověrné zprávy jen z M. Albrechtic,  kde snad nepřetržitě pracoval
smíšený sbor k účelům SPOZ, vedený  Josefem Vyhlídalem. Zprávy o souboru jsou však úryvkovité,
nikoli každoroční.

Národopisné  
KRNOVSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA prožívala v tomto období jeden z vrcholů své činnosti.

Soubor byl velmi často zván na různé slavnosti,
zábavy  (také  zabíjačky),  uskutečnil  nahrávky
pro  rozhlas  a  televizi  a  zajížděl  do  blízkého
zahraničí (opakovaně do NDR a Polska). 

V r. 1974 přibyl do souboru lidový vy-
pravěč Jaromír Bezecný, čímž byl program obo-
hacen o humornou stránku. V říjnu r. 1980 při-
jeli  na  pozvání  J.  Severin  a  J.  Černý;  ten tu
hostoval několikrát i v pozdějších letech. Rok
1982 byl důležitý tím, že soubor nahrál něco ze
svého repertoáru pro ostravské televizní studio.

 Významné bylo každoroční účinkování na
národopisných  slavnostech  na  jižní  Moravě,
dále ve Velkých Karlovicích a r. 1983 v Dolní
Lomné. 

Součástí muziky stále byli zpěváci, a to nejstarší Fr. Horák, Adolf Harazim a jeho žena, Vlasta
Rozsívalová a občas i ostatní bývalé členky Slezského tria. Po odchodu manželů Harazimových přišli
Zdeněk Zezula a Dáša Šeneklová.

Místo zaniklého makedonského souboru písní a tanců založili Řekové v r.  1979 nový řecký
soubor, a to taneční (podle 2:Krnov X, k. 10-11 už v r. 1977). Začínalo 7 děvčat pod vedením Despiny
Blaschkeové za doprovodu reprodukované hudby. Postupně se soubor rozrostl (přišli i chlapci) a také
se trochu zpívalo. Soubor našel uplatnění v Krnově, v okolí (v Karlovci, Dívčím Hradě) i jinde (Ostravě,
na srazech řecké mládeže aj.). Kroje dostali z Karviné, kde se rozpadl řecký klub. Soubor skončil
činnost v r. 1984 (podle Krnov XIX, k.9 v r. 1986), když se začali emigranti vracet do Řecka. Vedle nich
působil při MěstOB také řecký pěvecký sbor.

Instrumentální
V Krnově kráčel od úspěchu k úspěchu a evropské slávě DOM s dirigentem K. Dospivou. Bez

nadsázky by se mohl nazývat „hvězdnou stálicí“. Hrát v tomto souboru bylo tehdy snem mnoha dětí a
byly schopny překonat pro platné členství hodně těžkostí. Po pravdě řečeno, hodně je táhla vidina

zájezdu do kapitalistické ciziny, což byla velmi ce-
něná odměna za měsíce a roky dřiny. Orchestr byl
samozřejmě vytížen účinkováním na oslavách, takže
musel mít na repertoáru víc jak desítku pochodů —
rozumí se zpaměti. Kromě toho však K. Dospiva bu-
doval koncertní repertoár, s kterým pak sklízel úspě-
chy nejen doma, ale především ve světě. Díky jemu
ožila  tradice  českého muzikantství.  Za  popisované
období hrál DOM na mnoha festivalech v republice
(na Kmochově Kolíně, FIJO Clubu, Národním festi-
valu ve Štětí) i v zahraničí (v NDR, SRN, Nizozemí,
Belgii a Polsku). 

Dále  pokračovalo  ve  své  činnosti  Krnovské
smyčcové  kvarteto  ve  složení  Jiří  Zezula,  MUDr.
Miroslav Gogela,  Luděk Dostálek a  Jan Kovalčík. Po
smrti L. Dostálka převzala part sekundisty  Kateřina
Gogelová a part violisty MUDr. Gogela. 

Krnovská cimbálová muzika s primášem 
Jiřím Zezulou (ve Velkých Karlovicích)
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Díky pravidelným kvalifikačním přehrávkám lze doložit  další  existující  soubory populární
hudby ze skupiny dospělých.

V r. 1975 to byly taneční skupiny a orchestry: Alfa-Omega (OÚNZ nemocnice – ved. Jiří Rozto-
milý), Dřevosloh (ved. Václav Řehulka, později s názvem Formace), BT (ved. Josef Kula), ZK ZSKN (K.
Fabiánek). 

Podle 2:Krnov X, k.16-17 se řeší v únoru 1976 problém rozpadu krnovských dechovek, je tedy
nutno nalézt opatření k nápravě. Ze stejného pramene je doložena v lednu 1978 sveřepě pokládaná
otázka ustavení nové dechové hudby z mládeže učilišť a závodů. MěstNV opět pohořel: zájem žádný,
nanejvýš o hru na kytaru. Pokud absolventi LŠU u nástroje setrvají, posílí hudbu Železničních opraven
a strojíren nebo ZSKN. 

V letech 1975 – 1981 většinou MěOB vykazuje 10 hudeb v Krnově. V r. 1977 mj. působí dechové
orchestry ŽOS a ZK ZSKN (vedoucí neuvedeni); taneční: Music 73 (ŽOS), Varhany, ZK ZSKN, HOPPS-
ČSSS (Zd. Čulák, po jeho smrti Alfréd Václavík), Normal (MěV SSM), celkem prý 10 lidových hudeb
(zpráva MěstOB v únoru).

V r. 1979 dechové orchestry ŽOS a ZK ZSKN (vedoucí neuvedeni); taneční Formace (Dřevo-
sloh), Music 73 (ŽOS), HOPPS-ČSSS, Minimum (MěV SSM), Minimax (beat Varhany).

V r. 1981 MěOB uvádí ve městě 10 souborů, tentokrát jmenovitě. dechový orchestr jen jeden —
ŽOS (ved. J. Kopečný); tanečních značně víc: Sextet OSS Krnov (Silnice, ved. Z. Doleček), Formace
(Dřevosloh, Drahoš Skopal), 5+1 (ŽOS, ved. Bala – v jiném pramenu Steinhauser), Nona (ZSKN, Emil
Bulák), Verona ZK ZSKN, ved. Mir. Juřík), HOPPS-ČSSS odšt. závod 04, ved. A. Václavík), Minimum
(MěV SSM, ved. J. Kupka), Iraklis (MěOB, řecký folk, ved. T. Gesios – v jiném pramenu D. Petrod),
ZSKN (ved. J. Szaszka), Kadet (MěOB, ved. ing. J. Smrček).

V r. 1985 prý bylo 11 souborů, další roky už nejsou podchyceny.
V  r.  1983  založili  krnovští  lékaři  při  ne-

mocnici  a  absolventi  LŠU  Krnov  dixielandový
soubor HOSPITAL DIXIE BAND. Zakládající čle-
nové  byli  MUDr.  Jaroslav  Orlík  (trubka),  PhDr.
Jiřina  Fulneková  (klarinet),  MUDr.  Alexandr
Mezírka (klavír), MUDr. Dušan Dula (baskytara),
Petr Pavlíček (kytara), ing. Vladimír Klement (bi-
cí), MUDr. Josef Grym (banjo) a sestava byla do-
plněna v následujícím roce o Luboše Šmíru (po-
zoun).  V dalších letech se nejvíce  střídali  hráči
u bicích  a  pozounu,  soubor  doplnila  v  r.  1985
zpěvačka Helena Mezírková. Soubor hrál na ple-
sech  i  na  koncertech  hlavně  v  blízkém  okolí
(kromě Krnova v Bruntále, Opavě, Rýmařově a
Ostravě).

Záběr ze zkoušky

Z okolních obcí se činil nejvíce Jindřichov. V r. 1975 už obě hudby při OB obstály při přehráv-
kách (dechovka a taneční hudba). V následujícím roce (1976) tu slavili 30 let hudeb v obci a tehdy se
prezentovaly před občany dechovka dospělých, mládežnická a skupina taneční hudby (saxofon, bicí,
elektrická kytara). Přesto už v r. 1981 tady začali mít problémy s nedostatkem hudebních nástrojů (asi
pro mládež).

101



L é t a  1 9 7 5  -  1 9 8 9

Také Osoblažsko mělo své hudební skupiny. Pro tento region je příznačné, že málokdy měly
skupiny své členy z jedné obce, naopak častým jevem bylo, že se sjížděli z několika sousedních, ale
vzdálenějších obcí. Za všechny podrobné údaje děkuji A. Chybíkovi, pracovníkovi odd. kultury na OÚ
v Osoblaze.

Z předcházejícího období existoval do r. 1979 Sonet z Dívčího Hradu (ved. Milan Schwarz),
v letech 1976-81 působil řecký folkový soubor Irini (ved. Grigoris Čaflakis, Vrbno p. Pradědem a Dívčí
Hrad), jen krátce (1976-7) hrál soubor Profily (ved. Ant. Chybík, Slezské Rudoltice a Bohušov), o něco
déle v letech 1979-81 Apolo z Bohušova a pak přímo v Osoblaze soubor, který vystřídal několik názvů.
Byl založen v r. 1966 a až do r. 1988 jej vedl František Tkáč. Z předcházejícího období měl názvy
Forver a Alfa do r. 1975, v letech 1975-9 Cora, 1979-88 opět Alfa a od r. 1988 Terno, když v tomto roce
převzal jeho vedení Ant. Chybík.

V M. Albrechticích nepřetržitě existovala místní dechovka, kterou vedl M. Kuřec a měla stálý
počet členů – 14. Komorní orchestr z dospělých osob už nebyl obnoven, několik let existoval žákovský
smyčcový soubor při LŠU. Kratší či delší trvání měly různé taneční skupiny. V r. 1975 je v 23 uváděna
taneční kapela Diplomat (Petr Lexa). V r. 1979 se objevil malý taneční orchestr o 7 členech, ved. M.
Kuřec, znovu je uveden r. 1980. Potom už zprávy nejsou.

c. Koncerty
Po celé toto období pracoval  při  MěOB KPH. Jeho vedoucí  silou byla stále prof.  Zdeňka

Vedralová. Od září 1977 bylo DJF uzavřeno kvůli špatnému stavu budovy a koncerty se konaly v kině
Mír. Přetlumená akustika tohoto sálu neumožňovala plný požitek z hudby a v sestavování programů
citelně vadilo, že tam nebyl klavír. Opravy divadla trvaly dlouho a znova se otevřelo až 28. ledna 1982.
Kromě mnoha jiných úprav a oprav byl důkladně opraven strop nad jevištěm, položena nová střecha,
dány  nové  tahy  ad.  Současně  byl  pro  koncerty  KPH  zakoupen  renovovaný  koncertní  klavír
z pražského rozhlasového studia. I když byl o mnoho lepší než starý vysloužilý, přesto kvalitní nebyl a
umělci jím nebyli nadšeni. Jeho zvuk byl ostrý, někdy až břinčivý.

Velmi častými akcemi se staly programy Mládež a kultura ve školách, mnohdy prováděnými
pro více škol najednou, a to v divadle. Na venkově to byla jediná možnost kulturního vyžití, protože se
však týkaly jen dětí, vynechávám je. Jen výjimečně se stávalo, že soubor nebo skupina umělců program
opakovala večer pro dospělé.

Opravy bývalého kostela sv. Ducha se v r. 1977 trochu roz-
hýbala: začala se připravovat dokumentace pro zřízení koncertní síně,
v níž by se konaly i varhanní festivaly. Úpravy se měly uskutečnit
v letech 1978-80 (Krnov X, k.10-11) V r. 1982 se práce zastavily kvůli
nedostatku peněz. Pak se hovořilo o otevření koncertní síně v r. 1986,
ale opět bylo ticho po pěšině. Až po více jak 20 letech oprav byla
otevřena 4. 11. 1988 a na slavnostním koncertě účinkoval  Antonín
Schindler,  olomoucký  varhaník,  který  dětská  léta  prožil  v  Krnově
před II. světovou válkou. K této důležité události byly uspořádány I.
(kolikáté už první?) krnovské hudební slavnosti. Byla to série 3 kon-
certů a sláva veliká, přijela i Čs. televize. Podobný ráz měla i soutěž
mladých varhaníků ve dnech 19.- 27. listopadu. Původně se jednalo
o tom, že by mohla být v Krnově vzhledem k místní Továrně na var-
hany, ale nakonec z toho sešlo a soutěž si vzala do péče Opava.
V Krnově se uskutečnily jen 3 koncerty. 

Kvůli problémům s neustále odkládaným ukončením prací na
koncertní  síni  se v r.  1981 krátce uvažovalo o možnosti  koncertů
v Silesii, kterou bude v blízké době velkoobchod Oděvy uvolňovat.

V této sezóně KPH poprvé vypsal 2 cykly předplatného (řada
A, řada B), oba po 5 koncertech.

Ve dnech 2.- 4. 11. 1989 KPH uspořádal II. krnovské hudební
slavnosti.

Přehled koncertů v tomto období je naprosto přesný díky kole-
gyni Vedralové, která stále schovává materiály o krnovském koncert-
ním  životě.  Údaje  jsou  podle  skutečnosti,  se  změnami,  které  už
nemohly být zachyceny v propagačních materiálech.

Součástí akcí KPH se od r. 1977 staly  hudební večery, na nichž účinkovali většinou místní
amatérští hudebníci. Byli to jak dospělí, tak žáci a studenti. LŠU dodala žáky, SPgŠ studentky. Od
stejného roku byly zařazovány do nabídky akcí i hudební filmy; ty zařazuji rovněž do přehledu.
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Vydatnou  pomocí  pro  hu-
dební život Krnova se stalo zalo-
žení odbočky  Hudební mládeže
v listopadu r. 1983. I tady u zrodu
pobočky  figurovala  jako  zaklá-
dající  osoba  prof.  Z.  Vedralová.
Vzpomíná na to: 

„Pokud se týká HM, její založení si pamatuji přesně. Na OB přijela pracovnice sekretariátu HM z Prahy
Broňa Valová. Zavolali pro mne, pak jsem šla s Broňou na MěstNV a pak do naší školy za ředitelem. Pak jsme
udělaly s Broňou shromáždění žáků v hudebně, ona vysvětlovala, o co jde, nechala mi formuláře přihlášek a už to
šlo. Získávala jsem členy i v gymnáziu, zdravotní škole a na učilištích. Broňa Valová pak byla v Krnově ještě
několikrát.

Já jsem se stala tzv.  patronkou HM, dala  dohromady výbor,  ale stejně to leželo převážně na mých
bedrech. Akce, které jsem tu uvedla, nejsou všechny, ale jen to, co jsem po letech našla. Vedla se však poměrně
slušná kronika, měla by někde ve škole být.“ 

[Nepodařilo se mi ji objevit. Správný název organizace je Česká hudební mládež. RH]
ČHM ve své činnosti měla široký záběr. Členové organizovali koncerty pozvaných umělců i

domácích hudebních amatérů,  promítání  filmů s hudebním námětem, sestavovali  vlastní  pořady a
poslouchali další, uskutečňovali zájezdy do Prahy, na jaře 1987 uspořádali soutěž v hudebních zna-
lostech pro Českou republiku.

Širokou paletu akcí KPH doplňovaly hudební večery či besedy Pro značnou odlišnost od kon-
certů zařazuji tyto akce do oddílu Divadlo hudby.

1975
11. 2. Lud. Ježová (hoboj), Hana Jedličková (mezsopr), Jiř. Hofmannová(klavír)  KPH DJF  
 7. 4. Dětský pěv. sbor Krnov, Komorní sbor PŠ, Šumperský dětský sbor DPM DJF  
22. 4. Pěvecké sbory PŠ, Dětský pěv. sbor Krnov KPH DJF  
 3. 6. Ostravské kvarteto KPH DJF  
 1. 10. Janáčkova filharmonie 1. KPH DJF  
22.10. Roman Bonhard  Karnola pro BSP DJF  
18. 11. Slavnostní koncert pěveckých sborů MěOB DJF  
25. 11. Ed. Haken, Jiří Pokorný (klavír) 2. KPH DJF  
29. 11. Dětský PS Krnov, Šumperský DS a Olomoucký DS DPM DJF

2 z programů amatérských 
hudebních večerů
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1976
27. 1. Bohuslav Matoušek (housle), Petr Adamec (klavír) 3. KPH DJF  
23. 3. Foersterovo trio 4.KPH DJF
12. 4. Linha Singers 5. KPH DJF  
15. 4. Varhanní koncert v montážní hale Továrny na varhany Varhany  
16. 4.  " Ing. Bohumil Plánský, Komorní sbor PŠ      "  
27. 4. Pěvecké sbory: Dětský PS Krnov, oba PS PŠ 6. KPH DJF  
21. 5. Soutěž pěv. sborů krnovských ZDŠ DJF  
25. 5. Přehlídka učitelských pěv. sborů (včetně sborů PŠ) okr. Bruntál DJF
19. 10. Písňový koncert: Věra Soukupová, Jan Kyzlink, Drah. Ritzová (kl.) 1. KPH DJF  
14. 12. sovětský film Labutí jezero KPH Mír  

1977
10. 1. Pražští madrigalisté (Mir. Venhoda) 2. KPH DJF  
12. 1. Okr. kolo soutěže Písně přátelství – kategorie dospělých DJF  
15. 1.  " ZDŠ  DJF  
22. 1. Šumperský PS, Dětský PS Krnov a přípravný (MŠ) ZK ZSKN DJF  
  1. 3. Lub. Brabec (kytara), Ant. Pergler (housle), Petr Slavík (klavír)  3. KPH DJF  
29. 3. Nora Grumlíková (housle), Jaroslav Kolář (klavír) 4. KPH DJF  
26. 4. Sborový koncert: Dětský PS a oba sbory SPgŠ MěOB DJF  
14. 6. Vilém Zítek, Naďa Šormová 5. KPH DJF  
21. 11. Ostravské kvarteto 1.KPH Mír  

1978
17. 1. Film NDR Beethoven KPH Mír  
13. 2. České noneto 2. KPH Mír  
28. 2. Večer hudby starých českých a světových mistrů KPH+LŠU LŠU  
          hráli členové DOM: Jana Horáčková, Jana Gřundělová, Naďa Matyášová, Jiřina Fulneková, Jaroslav
        Orlík, Lubomír Sukač, František Šmíd, Zdeněk Zmeškal; klav. doprovod Jana Gřundělová a Ivo Unčovský  
20. 4. Dechové kvinteto Academia 3. KPH Mír  
10. 5. Milan Munclinger, Jiří Stivín 4. KPH Mír  
23. 5. Sborový koncert: Krnovský DS a oba sbory SPgŠ 5. KPH SlD  
19. 10. Český film Rusalka KPH Mír
30. 11. Rožmberská kapela 1. KPH Mír  

1979
26. 2. Martin Mysliveček (kytara), Jaromír Zámečník (akordeon) 2. KPH Mír  
13. 3. Linha Singers 3. KPH Mír  
17. 5. Sborový koncert KDS a oba sbory SPgŠ 4. KPH Mír  
21. 5. Kaemica corni 5.KPH Mír  
 1. 11. I. hudební večer hudebníků amatérů KPH MěOB
 J. A. Benda - Sonáta E-dur (Rud. Mánek, R. Hrček, J. Hrčková) 
 W. A. Mozart - Touha po jaru (S. Svobodová, Z. Vedralová) 
 G. P. Telemann - Kánonická sonáta B-dur (Fr. Řezáč, J. Fulneková) 
 E. Grieg - Tys láska má (E. Hradečný, F. Mička)  
 L. van Beethoven - 5. sonáta pro housle a klavír - Jarní(Fr. Řezáč, Jana Gřundělová) 
14. 11. Komorní orchestr L. Janáčka, V. Kuzník 1. KPH Mír
  4. 12. Lyra Nova 2. KPH Mír  

1980
  7. 1. Český film Božská Ema KPH Mír  
15. 1. Panochovo kvarteto a hosté 3. KPH Mír  
24. 1. II. hudební večer hudebníků amatérů (obr. 61) KPH MěOB
       Tři lidové písně (Dáša Foksová, Jarmila Sikorová, Alena Slavíková)  
       G. F. Händel – Sonáta G-dur (Pavla Chalupová-flétna, Jana Fojtová klavír) 
       I. Krejčí – 3 ze Čtyř přídavkových kusů (R. Hrček, J. Hrčková) 
      J. S. Bach – Francouzská suita G-dur (Jana Fojtová) 
     A. Scarlatti – Quartett F-dur (Karla Maliňáková, R. Hrček-housle, J. Fulneková-alt. zobc. flétna, J. Hrčková-
klavír)  
21. 2. Setkání s operetou a Vladimírem Brázdou 4. KPH Mír  
17. 4. Collegium Flauto dolce 5. KPH Mír  
18. 4. Mírem voní celá zem – přehlídka sborů mládežnických a dospělých OKS+MěOB SlD  
19. 4. Koncert KDS Sdružení rodičů SlD  
19. 5. Český film Koncert na konci léta (A. Dvořák) KPH Mír  
19. 6. měl být 3. hudební večer, ale nekonal se
27. 10. České žesťové kvinteto 1. KPH Mír  
3. 12. Talichovo kvarteto 2. KPH Mír
 

1981
12. 1. Český film Blues pro E. F. Buriana  KPH Mír  
16. 2. Filharmonické kvarteto 3. KPH Mír  
  4. 3. Juvenalis Camerata Moraviae - kom. orch ostr. konzervatoře (J.Staněk) 4. KPH Mír  
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13. 4. Linha Singers  5. KPH Mír  
  7. 5. Sborový koncert – KDS a oba sbory SPgŠ  KPH+Sdr.rod. Mír  
25. 11. Hovory flétny s kytarou – V. Žilka a Jar. Fantyš  1.KPH Mír  

1982
22. 2. Dagmar Baloghová a Miroslav Kejmar 2. KPH DJF  
15. 3. Sov. film Čajkovskij  KPH Mír  
19. 3. Sborový koncert: KDS, kom. SPgŠ, Česká Ves  4. ZDŠ DJF  
24. 3. Mladí umělci: Jan Pěruška-viola, Daniel Veis-vcl, prof. V. Kůda  3. KPH DJF  
31. 3. III. hudební večer hudebníků amatérů – věnovaný J. Haydnovi  KPH aula gymn.   

Allegro molto (Rad. Kořená, Irena Hoppová-housle, R. Hrček-viola) 
 Andante cantabile zs sm. kv. G-dur, op. 3, č. 5 (Hana Strnisková-fl., Jarm. Plšková-kyt.)  
 Sonáta pro klavír č. 4, E-dur (Dana Fiedorová), Sonáta pro 2 housle a cont. (Hob.V:G 1)  
  (R. Hrček, Radomíra Kořená-housle, Zuzana Otáhalová-kl.), Sm. kvartet d-moll, op. 76, č. 2 
(Jiří Zezula, Miroslav Gogela, Luděk Dostálek, Jan Kovalčík) 
 [Kromě posledního čísla nastudoval se studentkami SPgŠ R. Hrček]  
29. 4. Kocianovo kvarteto a Vladimíra Klánská 4. KPH DJF  
11. 5. Josef Páleníček a Čeněk Mlčák (ND Praha)  5. KPH DJF  
25. 5. IV. hudební večer hudebníků amatérů – Jaro v hudbě a poezii KPH aula gymn.  

účinkovaly studentky SPgŠ, vybírám závažnější hudební čísla: Suk – V očekávání (H. Tesárková),  
 Suk – Idylky (I. Holubová), Dvořák – Silhouette ? (I. Baránková), Smetana – Vzpomínka (I. Dolková)  
10. 11. Kom. orchestr B. Martinů Brno  1. KPH DJF  
13. 12. Vánoční koncert Moravské filharmonie (Jaromír Nohejl) a sólisté:  KPH DJF
 V. Žilka, J. Stivín, Jarmila Svobodová 

1983
  7. 1. Varhanní koncert: V. Smolka + komorní sbor SPgŠ  KPH+Varhany Varh  
  1. 2. Sborový koncert: sbory SPgŠ a Pěv. sdr. opavských učitelek  KPH DJF  
14. 2. Brigita Šulcová, František Bláha, Zorka Zichová a J. Feld  2. KPH DJF  
29. 3.   Jan Opšitoš, Jiřina Marková, Jana Opšitošová 3. KPH DJF  
12. 4.   Pražští žesťoví sólisté 4. KPH DJF
31. 5.   Foersterovo trio a Felix Slováček 5. KPH DJF  
25. 10. Operní a operetní árie (bulharští pěvci) KPH DJF  
  3. 11. Dechové kvinteto ND Praha  1. KPH DJF  
23. 11. Václav Hudeček a Petr Adamec  KPH DJF  
24. 11. Varhanní koncert k 110. výročí závodu Varhany na nástroji  Varh Varh
25. 11. pro Barnaul, účinkovali ing. B. Plánský, Petr Plánský 
24. 11. Pěv. sbor Ondráš (Nový Jičín), Milena Jandová, Pavel Lexmaul (trubka)  ? ?  

1984
6. 2. Ivan Ženatý (housle), Jaroslav Kolář (klavír)  2. KPH DJF  
17. 2. ? Janáčkova filharmonie Ostrava [není jisto, zda se uskutečnil] KPH DJF  
21. 2. Sborový koncert – sbory SPgŠ          MěOB+SSM DPM  
21. 3. Dr. Jarmila Vrchotová (zpěv), Dr. Vladimír Koula (klavír)  3. KPH DJF  
 3. 4. Český film Dalibor KPH Mír  
14. 4. Sborový koncert: KDS a Řetízek (Česká Ves)  DPM DPM  
15. 5. Valentina Kameníková  4. KPH DJF  
28. 5. Collegium Ludi Camerati – Ostravské kvarteto se sólisty  5. KPH DJF
?          Pavel Steidl (kytara) ČHM ?  
 3. 10. Velikáni české hudby (v rámci Roku české hudby) ČHM aula gymn.   

účinkovali Krnovské kvarteto a kom. sbor SPgŠ  
23. 10. Pražské marimbové trio  1. KPH DJF  
21. 11. Kubínovo kvarteto  2. KPH DJF  
 3. 12. Janáčkova filharmonie Ostrava (Petr Lilje), Mirka Pokorná  KPH DJF  

1985
 9. 1. Kom. orchestr L. Janáčka Ostrava, Jiří Stivín, St. Běhal  KPH DJF
29. 1. Ars trio (Jan Páleníček, Dana Páleníčková, Martin Ballý)  3. KPH DJF  
 4. 2. Sólisté ND (Jaroslav Horáček, Pavel Horáček, Zdena Holovská)  4. KPH DJF  
 3. 3. Koncert k MDŽ – žáci SPgŠ a gymnázia ČHM ?  aula  
 9. 3. Sborový koncert – KDS a Šumperský DS  DPM DPM  
21. 3. Ivan Klánský 5. KPH DJF
10. 4. V. hudební večer hudebníků amatérů  KPH ?  
16. 4. Linha Singers  ČHM DJF
29. 4. Hudební večer (nic bližšího)         KPH+ČHM ?  
14. 5. Sborový koncert – KDS  DPM DPM  
 5. 6. Varhanní koncert – ing. B. Plánský, Marie Karasová, Melánie Pustějovská  Varh ?Varh
17. 6. Pásmo hudebních filmů          KPH+ČHM Mír  
30. 10. Tomu, jenž přijde - Regina Rázlová, Boris Krajný 1. KPH DJF  
 5. 12. Film SRN Jarní symfonie         KPH+ČHM Mír  
12. 12. Moravská filharmonie Olomouc (Libor Mathauser), KPH DJF   
 Ludmila  Bubeníčková  (vcl.),  Zuzana  Kožinová  (housle)  
14. 12. KDS a Krnovská cimbálová muzika DPM DPM
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1986
13. 1. Brno Brass Band (Evžen Zámečník)  2. KPH DJF  
24. 2. Smetanovo kvarteto  3. KPH DJF  
  8. 3. KDS a Šumperský DS – Kytička maminkám  DPM DPM  
17. 3. Sólisté opery ND Praha (Naďa Šormová, Marie Veselá, René Tuček) 4. KPH DJF  
  2. 4. Japonští sólisté (Yuko Kimura-housle, Tatsu Takahashi-flétna, 5. KPH DJF  

Teshihiko Nakamura–kl.)
14. 4. Mladí umělci (Jaroslav Svěcený-housle, Jaromír Klepáč-klavír, 6. KPH DJF  

Jitka Vlašánková-vcl., Božena Kronychová-klavír) 
29. 4. Hudební večer hudebníků amatérů           KPH+ČHM ?  
  3. 10. KDS a Tachovský DS           KPH+DPM DJF  
27. 11. Václav Zítek (baryton), prof. AMU Jaroslav Šaroun (klavír) 1. KPH DJF  
  3. 12. Pražské dechové kvinteto + ŽPS Uničov (Jan Morávek)  2. KPH DJF  
 ?  12. Koncert mezi květinami (Jan a Jiří Niedobovi)  KPH ?  
17. 12. Sborový koncert: KDS a Šumperský DS  KPH+ČHM DJF  

1987
  8. 1. Petr a Pavel Drešerovi (akordeony) KPH+ŠHM DJF  
21. 1. Pražští madrigalisté  3. KPH DJF  
11. 2. Komorní orchestr L. Janáčka  4. KPH DJF  
  7. 3. Sborový koncert: KDS a Řetízek Česká Ves  Sdr. rodičů sboru DPM  
25. 3. Jan Novotný (klavír)  5. KPH DJF  
27. 4. Mladí umělci: Jaromíra Ježková (kytara), Zuzana Kožinová (housle), 6. KPH DJF
 Helena Suchárová (klavír) 
  4. 5. Pražské kytarové kvarteto  ČHM DJF  
19. 5. Struny milostné – Lydie Henychová-Hürtelová (harfa), Miroslav Petráš (vcl.),7. KPH DJF
 Alfréd Strejček (recitace) 
  9. 6. Varhanní koncert – ing. B. Plánský (varhany), Pavel Plánský(zobcová flétna, klarinet) KPH  ?
  3. 10. Sborový koncert: KDS a Tachovský DS  DPM DJF
29. 10. Ivan Moravec (klavír)  1. KPH DJF
  9. 11. Komorní orchestr B. Martinů  2. KPH DJF  
  2.12. Komorní orchestr L. Janáčka a Pěvecký sbor Stěbořice, sólisté SD Ostrava 3. KPH DJF  
10. 12. Norbert Heller (klavír)  ČHM LŠU  
18. 12. Hej, hej, koleda: KDS, Šumperský DS, Krnovská cimbálová muzika KDS+KPH DJF  

1988
28. 1. Mladí umělci: Miloslav Klaus (kytara), Marie Hixová (vcl.), 4. KPH DJF  

Věra Langrová (klav. doprovod)  
  6. 3. Písničky pro maminku: KDS a DS Těchonín KDS+KPH DPM
  7. 4. České dechové trio a Eva Jakoubková (hud.-lit. pořad)  5. KDS DJF
19. 4. Písňový koncert: Miroslav Kopp a Libuše Márová (ND Praha)  6. KPH DJF  
21. 4. Pěvecké sbory SPgŠ, KDS a DS Uničov  KDS DJF
24. 5. Collegium flauto dolce  7. KPH DJF  
14. 5. Český film Lev s bílou hřívou (L. Janáček)  KPH+ČHM Mír  
  4. 11. Slavnostní otevření koncertní síně u sv. Ducha – Ant. Schindler MěOB+MNV+ČHF+Varh KS
  4. 11. Jana Jonášová (zpěv), Valentina Kameníková (kl.), Václav Rabas (varh.) " KS
  5. 11. Dagmar Baloghová (klavír), J. Horská (zpěv), Gabriela Riedelbauchová (varhany), " KS
 Vlastimil Rejlek (trubka), ing. B. Plánský (varhany) 
  6. 11. Rudolf Bernatík (klavír), B. Plánský, Pavel Plánský (klarinet), Antonín Schindler " KS
  9. 11. Sukův komorní orchestr 1. KPH DJF  
19. 11. Zahajovací koncert soutěže mladých varhaníků  KS  
23. 11. Improvizace na dané téma  KS  
27. 11. Závěrečný koncert soutěže  KS
11. 12. Sborový koncert: KDS, Permoník, Kvítek (Louny, Žatec, Most),  KDS+MěOB DJF
 Dívčí sbor Görlitz, Dívčí komorní orchestr Karviná 
18. 12. Slavné písně českých a světových skladatelů  ?MěOB ?KS  
26. 12. B. Plánský a Pavel Plánský  ?MěOB ?KS  
27. 12. Ant. Schindler a další  MěOB KS  

1989
  5. 1. Calata  ČHM KS  
17. 1. Hana Francová (varhany), Petr Přibyl (viola)  2. KPH KS  
  5. 2. Yuko Kimuri (housle), René Adámek (klavír) MěOB KS  
21. 2. Ars instrumentalis pragensis  3. KPH KS  
  7. 3. Karel Hron (varhany), Renée Nachtigalová (soprán), Vratislav Kříž (baryton) 4. KPH KS  
16. 3. Vl. Brázda – muzikál a opereta  MěOB KS  
26. 3. Koncerty pro varhany a 2 klarinety – B. Plánský, P. Plánský a Jindřich Czerny MěOB KS
  3. 4. Jaroslav Tůma – improvizace  ČHM KS  
10. 4. Marie Šestáková (varhany), Milan Langer (klavír)  KPH KS  
27. 4. Goethe – Nesmrtelný Faust (sólisté ND Praha: Zora Jehličková, 5. KPH KS   

Miroslav Švejda,Pavel Horáček; recitace Milan Hein,klavír Ivan Ruml) 
15. 5. Petr Planý (varhany), Alina Farná (zpěv)  ? KS
26. 5. Ing. B. Plánský ? KS
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  4. 5. Sborový koncert: KDS, Milevský DS, DS Uničov  DPM DPM  
  4. 6. Václav Rabas (varhany), Miroslav Kejmar (trubka)  MěOB KS  
12. 6. Calata MěOB KS  
  9. 6. Přehlídka pěveckých souborů krnovských škol DPM DPM
12. 9. Milan Šlechta (varhany) a B. Pavlas (vcl.)  MĚOB KS  
25. 10. Pražské kytarové kvarteto 1. KPH-A KS  
  2. 11. Komorní orchestr L. Janáčka  MNV+KPH KS
 zároveň 1. KPH-B  
  3. 11. V. Rabas, Věra Soukupová, B. Pavlas, B. Kronychová, P. Eben  " KS  
  4. 11. Pachtova komorní harmonie " KS  
19. 11. Hana Kotková (housle), František Kůda (klavír)  MěOB KS  
  9. 12. Václav Peter (varhany), Daniela Šimůnková (mezzosopr.)  ? KS  
11. 12. Akademické žesťové kvinteto Brno, Věra Heřmanová (varhany)  2. KPH-A KS  

1990
30. 1. Věra Heřmanová (varhany), Zdeněk Špatka (cembalo, varhany) 2. KPH-B KS  
13. 2. Věra Soukupová (zpěv), Jan Hora (varhany) 3. KPH-B KS  
27. 2. Ivan Ženatý (housle), Milan Langer (klavír) 3. KPH-A KS  
20. 3. Hudebně-literární pořad Nepřerušená píseň (sólisté opery ND v Praze) 4. KPH-A KS  
27. 3. Bohumír Rabas (varhany), Josef Svejkovský (trubka)  4. KPH-B KS  
10. 4. Klavírní recitál Ivana Klánského 5. KPH-B KS
  2. 5. Jaroslav Tůma (varhany, varhanní positiv) 5. KPH-A KS 

Mimo Krnov bylo koncertů pramálo.

— V Hošťálkovech zorganizovali k 700. výročí obce slavnosti, jejichž součástí byly též kon-
certy. První 8. září 1981 se konal v Kulturním domě s názvem Operetní svět. Druhý, značně později
28. září se uskutečnil v zámku a zazněla na něm barokní hudba. [Nic přesnějšího se už nedalo zjistit.]

— V  Jindřichově se dají  započítat  do určité  míry  slavnostní  večery  nebo už vzpomenuté
akademie organizované Irenou Košatkovou. Nejčastěji na nich účinkovali žáci hudebních kursů OB a
ZDŠ. Na jedné z nich, 8. prosince 1977 k ukončení Měsíce čs.-sov. přátelství, měl program asi na půl
hodiny Dívčí sbor SPgŠ z Krnova. Rok nato paní Košatková zemřela a na její počest byl uspořádán
21. června 1978 pietní koncert, na němž účinkovali její žáci.

— V Městě Albrechticích se za celé období konaly dva koncerty, a to Akademického pěvec-
kého sdružení Moravan z Brna v dubnu 1976 a 1979. Posluchači se sjeli i z okolí a Krnova, na prvním
jich bylo asi 200.

— V  Osoblaze se  konal  asi  jediný takový koncert:  hrálo tam Ostravské dechové kvinteto
v pořadu V pěti za hudbou, která neumírá.

Populární hudba  
Do tohoto oddílu řadím nejširší okruh zábavné a populární hudby. Jsou tu akce národopisné

(cimbálová muzika, řecké soubory), dechovky jak místní, tak odjinud, skupiny taneční hudby, folk,
rock a jazz.

Od září 1980 začal pracovat v Krnově  Klub přátel mladé hudby při HiFi klubu Svazarmu
(předseda Josef Odstrčil) a některé akce organizoval společně s KPH nebo SSM (předseda P. Anděl).
Od listopadu roku 1981 se transformoval do organizace Klub mladých (KM) pod záštitou SSM. Mladí
se pravidelně scházeli jednou nebo dvakrát měsíčně v kulturním domě na Hlubčické ulici a později
v restauraci Na vyhlídce k diskotékám, besedám a podobným akcím. Jimi pozvané profesionální sou-
bory většinou účinkovaly v divadle. V prvních letech se opakovaně na poradách kulturní komise
(Krnov XIX, k. 14-15) řešily problémy s chováním účastníků a personálu (alkohol, výtržnosti). Ještě v r.
1983 si oba předsedové trpce stěžují, že pro svou činnost nenacházejí podporu u odboru kultury ONV
v Bruntále.

V  srpnu  1983  zorganizovali  malý  festival  Moravské  folkové  léto,  v  dubnu  1985  třídenní
Maggio 85. Od r. 1986 se místo KM objevuje na scéně Klub elektroniky, který pořádá večery s růz-
nými pozvanými soubory v širokém záběru populární hudby (od BROLNu po rock).

V 70. letech pořádala i vojenská hudba sovětské posádky v Krnově koncerty. Úroveň byla ne-
valná, většinou tam byli jako posluchači nahnáni studenti a učni. Výkony leckdy vyloudily úšklebky
posluchačů.

Následující seznam není úplný. 

1975
22. 1. Zelenáči MěOB DJF  
20. 2. Yveta Simonová a Milan Chladil  MěOB DJF  
10. 3. Bukanýři ? DJF  
10. 4. Dechovka Kutilka  MěOB DJF  
21. 4. řecká skupina ATÉNY  Aquaklub Svazarmu DJF
26. 4. DOM Krnov a Ondrášek (Nový Jičín) LŠU DJF  
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  1. 5. Smetanovy sady Koncert DOM Krnov  
24. 5. Okresní setkání řecké mládeže (místní soubory)  KSŘ DJF  
14. 6. Galakoncert z národní přehlídky dětských folklorních souborů ČSSR    MěOB + ústředí v Praze DJF  
  3. 10. Helena Vondráčková + Strýci  MěOB DJF  
24. 10. Y. Simonová a M. Chladil  MěOB DJF  
14. 10. Podvečerní promenádní koncert ve Smetanových sadech: spojené  MěOB  
21. 10. " " ZSKN a ŽOS  MěOB
28. 10. "  "  ? MěOB
10. 11. Kučerovci  MěOB DJF  
  9. 12. Plameňáci (Marie Rottrová, Petr Němec, Jar. Wykrent)  MěOB DJF  

1976
13. 1. Buřinky MěOB DJF  
9. 2. Václav Neckář  MěOB DJF  
25. 2. Hudební soubor sovětské posádky  MěOB DJF  
10. 4. DOM Krnov LŠU DJF  
15. 4. Petr Spálený, Miluška Voborníková a orchestr J. Spáleného  MěOB DJF  
16. 5. Waldemar Matuška  MěOB DJF  
22. 6. Olympic MěOB DJF  
13. 9. Petra Černocká  MěOB DJF  
14. 10. Banjo-band Ivana Mládka  SSM ZSKN DJF  
30. 11. Sovětský soubor (posádka)  ? DJF  
  7. 12. Věra Špinarová a Zdeněk Mann, skupina Ivo Pavlíka  MěOB DJF  

1977
24. 2. Country beat J. Brabce  MěOB DJF  
  7. 3. Jiří Laufer a skupina Golem  MěOB DJF  
14. 3. Y. Simonová a M. Chladil  MěOB DJF  
19. 3. Krajské kolo soutěže mládežnických dechových orchestrů  ? DJF  
19. 4. Hana Zagorová, Pavel Rezek, orch. Karla Vágnera MěOB DJF  
31. 5. Skupina Atény  MěOB DJF  
24. 10. Karel Zich se skupinou  MěOB SlD  

1978
29. 3. Planety – Karel Černoch  MěOB SlD  
13. 4. Olympic MěOB SlD  
  7. 6. Petr Spálený, M. Voborníková, skupina Apollo  MěOB SlD  
  6. 9. W. Matuška, Olga Blechová, skupina KTO  MěOB SlD  
10. 9. H. Zagorová, P. Rezek, K. Vágner  MěOB SlD
  9. 11. J. Laufer, Golem MěOB SlD

1979
30. 5. V. Špinarová, Zd. Mann, orch. I. Pavlíka  MěOB SlD  
10. 10. M. Rottrová, P. Němec, Plameňáci  MěOB SlD  
  6. 12. Buřinky  MěOB SlD  

1980
15. 1. Olympic  MěOB SlD
19. 2. P. Novák, Proto  MěOB SlD  
  3. 4. M. Rottrová MěOB SlD  
  3. 9. W. Matuška, O. Blechová a KTO  MěOB SlD  
  6. 10. Schovanky MěOB SlD  
15. 11. Plavci  MěOB SlD

1981
10. 3. Katapult  MěOB SlD  
23. 4. Lenka Kořínková + GES  MěOB SlD  
  2. 6. P. Černocká a Kardinálové  MěOB Mír  
13. 9. Tučňáci  MěOB Mír  
19. 9. Citrón  HiFIklub+KPH Mír  
  5. 10. Klub mladých SSM 90 (v KD Hlubčická)  HiFi KD Hl  
  7. 10. Abraxas  HiFiklub  Mír  
15. 10. H. Zagorová  MěOB Mír  
19. 10. Klub mladých SSM 90  HiFi KDHl  
21. 12. Vladimír Mišík ? Mír
16. 12. Klub mladých SSM 90  HiFi KDHl  
  2. 12. Kučerovci  MěOB Mír  

1982
  7. 2. Olympic  MěOB DJF  
  7. 3. Maximum + Vítězslav Vávra  KM SSM DJF  
21. 3. V. Neckář a Bacily  KM SSM DJF  
  9. 4. DOM Krnov LŠU DJF  
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22. 4. Petra Janů a EXPRES (NDR)  MěOB DJF  
26. 5. Jazz Q Martina Kratochvíla  KM SSM DJF  
  3. 6. Plavci  MěOB DJF  
23. 6. Pražský výběr M. Kocába  KM SSM DJF  
  5. 9. Ivo Pešák KM SSM DJF  
  7. 9. My dva a čas (Simonová, Chladil)  MěOB DJF  
  2. 10. Naďa Urbánková, Jiří Brabec  MěOB DJF  
26. 10 J. Kratochvílová MěOB DJF  
  4. 12. Slavnostní koncert k Roku úcty ke stáří: DOM, Krn. cimb. muzika  komise DJF  
15. 12. Folkové vánoce KM SSM DJF  

1983
26. 1. V. Neckář a Bacily  MěOB DJF  
  2. 3. J. Štědroň a skupina Zd. Bartáka  MěOB DJF  
22. 3. Hložek a Kotvald, orch. K. Vágnera  SSM DJF  
30. 3. P. Janů a Expres (NDR) MěOB DJF  
26. 3. DOM Krnov LŠU DJF  
  7. 4. J. Laufer, Barbora Lišková a Golem  MěOB DJF  
26. 4. M. Rottrová a Plameňáci  MěOB DJF  
14. 5. Simonová a Chladil MěOB DJF  
  6. 6. P. Spálený  MěOB DJF  
17. 6. Mírové slavnosti: Lúčka a Krnovská cimbálová muzika v Parku míru SČSP aj.  
17. 10. P. Černocká a Kardinálové  MěOB DJF  
10. 11. Elán MěOB DJF  
22. 11. 110 let Varhan: Ostravský rozhlasový orchestr, Plameňáci aj.  Varh DJF  

1984
  9. 2. Progres KM DJF  
12. 2. Stanislav Wabi Daněk KM      malý SlD  
22. 2. V. Špinarová + Special  MěOB DJF  
  8. 4. Tučňáci  MěOB DJF  
14.-19. 4. Přehlídka Jarní píseň – Maggio 84 (folk)  SSM+MěOB malý SlD
12. 5. Plavci MěOB DJF  
  6. 6. Maryla Rodowicz  MěOB DJF  
22. 9. Mírové slavnosti: Monstrkoncert dechovek na Hlavním náměstí SČSP nám.  
15. 10. W. Matuška, O. Blechová, KTO  MěOB DJF  
  7. 11. N. Urbánková, K, Černoch a Jiří Brabec MěOB DJF  
10. 11. Krnovská cimbálová muzika  Karn Karn  
  7. 12. Jaromír Mayer  KM DPM  
  9. 12. Michal David a Kroky (2×)  MěOB DJF  
19. 12. Folkové vánoce (2×)  KM DJF  

1985
12. 1. Pavel Bobek a Groš  MěOB DJF  
17. 2. Karel Zich a FLOP  MěOB DJF  
  5. 3. Michaela Linková a Novum  MěOB DJF  
30. 3. Jarní koncert DOM Krnov  LŠU+MěOB DJF  
12.-14. 4. Maggio 85  KM DPM  
12. 6. V. Špinarová a Speciál  MěOB DJF  
  1. a 22. 6. Promenádní koncerty ve Smetanových sadech dopoledne  LŠU+MěOB  
  7. 9. Mírové slavnosti: Přehlídka dechových hudeb (Krnov, Bruntál, Rýmařov) SČSP Park míru
27. 9. Budka suflera a Ursula M Park míru
  9. 10. M. Rottrová a Plameňáci  MěOB DJF  
  9. 11. Plavci MěOB DJF  
  1. 12. W. Matuška, O. Blechová a KTO  MěOB DJF  

1986
15. 2. Okresní kolo soutěže LŠU – tanečních a dechových orchestrů LŠU DJF
16. 4. Jazzový večer (Olomoucký dixieland, Tolms Jazz Quintet Bruntál ? DJF
 Hospital dixies band Krnov) 
22. 5. Dechový a taneční orchestr školy v Tübingenu a DOM Krnov  LŠU DJF  
  7. 6. Přehlídka mládežnických dechových orchestrů (Krnov, Jeseník, Příbor) ? ?  
  7. 6. Monstrkoncert na Hlavním náměstí ve 13.30 nám.
  9. 9. Olympic 2× ? DJF  
17. 10. Luboš Pospíšil + 5 P ? DJF
24. 11. Plavci ? DJF
  9. 12. II. jazzový večer (Swingtet Ostrava, Petr Junk duo, Hospital dixie band ? DJF  

1987
13. 1. Krnovská cimb. muzika (J. Černý, L. Holý)   
  9. 2. H. Zagorová, K. Hložek, L. Finková, P. Noha a orch. K. Vágnera + MěOB DJF
   host Goldie ENS(Rakousko) 
  5. 3. P. Rezek a Centrum MěOB DJF  
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11. 3. VUS J. Nálepky (Bratislava)  MěOB DJF  
14. 3. Aréna KEl ?  
20. 3. BROLN KEl ?  
31. 3. III. jazzový večer MěOB DJF  
11. 4. DOM Krnov  LŠU+MěOB DJF  
28. 4. V. Neckář a Bacily  KEl DJF  
13. 6. Mírové slavnosti v Parku míru DOM Krnov a DOM Jeseník  komise  
15. 9. IV. jazzový večer NsP+Varh+MěOB DJF  
17. 9. Ústřední hudba ČSLA     VAJŽ Opava+MěOB DJF  
28. 11. DOM Krnov LŠU+MěOB DJF  

1988
  3. 2. Orchestr V. Hybše  SČSP DJF  
15. 2. TURBO (rock)  KEl DJF  
  7. 3. MAGNET  ? DJF  
16. 3. Citrón ? DJF  
23. 3. V. jazzový večer (Hospital Dixie band, Old time Jazz band Loučná n. D. ? DJF  
11. 4. V. Mišík + etc. KEl DJF  
16. 4. Jarní koncert DOM Krnov LŠU+MěOB DJF  
27. 4. KERN (prof. rock Brno)  ? DJF  
10. 5. VI. jazzový večer (Hospital Dixie band) NsP+MěOB DJF  
26. 6. Mezinárodní rockový koncert (6 polských skupin a Citrón) na hřišti TJ Krnov KEl  
  4. 10. skupina Galapetr a Lucie Bílá, J. Vondráček ? DJF  
18. 10. VII. jazzový večer (Hospital Dixie band) s E. Pilarovou a Vl. Klusákem MěOB DJF  
  4. 12. M. Rottrová Kel DJF13.12. Petr Novák  MěOB DJF  
17. 12. Vánoční koncert DOM Krno LŠU+MěOB DJF  
21. 12. Folkové vánoce (8 skupin) ?KEl DJF  

1989
15. 1. V. Neckář a Bacily  KEl DJF  
  4. 2. Okresní soutěžní přehlídka dechových orchestrů LŠU (Bruntál, Krnov,Rýmařov)  komise DJF  
14. 2. Jan Burian – folkpódium KEl KS  
24. 2. I. Mládek a Banjo band 2× MěOB DJF  
17. 4. Lubomír Pleva ? KS  
29. 4. Jarní koncert DOM Krnov  LŠU DJF  
17. 5. Sourozenci Hečkovi  KEl DJF  
23. 5. VIII. jazzový večer (Hospital Dixie band)  MěOB DJF  
  7. 6. Heidi Janků a Supernova MěOB DJF  
10. 9. V. Hybš KEl DJF  
11. 9. P. Nagy TJ Krnov  DJF  
12. 10. BALAJ (pomezí žánrů) – Jiří Vedral  ČHM KS  
18. 11. Dechovka Ostrožanka  ZSKN+OSP ?  
20. 12. Folkové vánoce KEl            DJF

V  Osoblaze to byla řada koncertů, která částečně vycházela ze „šňůry“, již mnohé soubory
praktikují. Zde je seznam, který poskytl Ch:
1977
29. 10. Synkopy 61 (Brno)  
  5. 11. EX BRNO

1978 
28. 1.  Ruda Kachlíř (mistr světa ve hře na ústní harmoniku) se souborem ECHO KVARTET 
17. 6.  V. Špinarová a orch. I. Pavlíka 
17. 6.  Dechový orchestr Starobrněnská 12 
30. 8.  J. Zíma, L. Hermanová, Aťka Janoušková, L. Lipský 
  6. 11. M. Rottrová, P. Němec a Plameňáci 
19. 11. Y. Simonová, M. Chladil 

1979
  3. 5. Olympic  
  7. 9. Velkopopovická kozlovka 

1980
22. 3. Bukanýři  
12. 4. Jiří Schellinger a skupina F. R. Čecha 
28. 6. Athény 
28. 6. Formace-Disco 
29. 6. Ex Brnov J. Trnky 

1981
31. 1. Božena Šebetovská a Ruda Stolař se skupinou  
 7. 5. Citron  
14. 5. Zd. Galuška a Strouhalova 7
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1982
19. 3. Athény  
24. 4. Společnost Leška Semelky 
24. 6. Koncert Dechového orchestru mladých Jindřichov 
26. 6. Koncert Dechového orchestru mladých Jeseník
24. 7. M. Tučný a Tučňáci  
  4. 9. Vlčnovjanka 

1983
16. 4. Progress 2  
18. 6. Athény 
18. 6. Petr Rezek a skupina Centrum 
18. 6. Velkopopovická kozlovka 
19. 6. Petr Němec, Vendula Volná a Dana Vrchovská se skupinou Drak 
  4. 11. Pavel Novák a skupina PROTO 2 
19. 11. Velkopopovická kozlovka 

1984
  9. 5. Banjo Band I. Mládka  
22. 6. Athény  
22. 6. Zd. Galuška a Strouhalova 7 

1985
1986
1987
6. 5. Athény  
27. 6. Lucie Bílá a Jiří Vondráček se skupinou GALAPETR  
28. 6. Pavel Vítek a Iveta Kováčová se skupinou GBS  
24. 11. Jan Vyčítal a Zelenáči  
27. 11. Skupina Turbo

1988
30. 1. Bob Frídl  
  9. 2. Marie Rottrová a Jaroslav Wykrent, Plameňáci 
  9. 11. Soubor Gajdoši 

1989  
21. 3. Výročí Ostr. rozhl. orchestru: dir. Jiří Urbánek, V. Špinarová, D. Vrchovská, Pavel Novák, Šárka Tichá, Jaroslav

Wykrent, Richard Kroczek a d. 
5. 4. Bob Frídl a Václav Kovářík 
26. 8. P. Rezek, Barbora Lišková a Centrum..?.. Koncert skupiny Balaj - syntéza jazzu, rocku a vážné hudby (housle,

viola, kytara, bicí a syntezátor, vedoucí J. Vedral 

Kronika  M. Albrechtic uvádí od r. 1975 koncerty, které se v místě uskutečnily. Někdy jsou
uvedeny i měsíce, kdy se konaly, jindy jen souhrnně za rok a dokonce několikrát údaje chybí vůbec.
1975
Dechový orchestr Vítkovák  
Zdena Lorencová se skupinou 
řecký beat Atény  
DOM Krnov  

1976
Plameny (březen – MDŽ)  
Jar. Wykrent a Dynamit (červenec)  
Kroky a polská zpěvačka Maryna Frackowiak (prosinec) 

1977
1978
Vlachovka
Státní divadlo Ostrava (SDO)  

1979
Schovanky
SDO – veselohra (?)  

1980
L. Kořínková (březen)  
Y. Simonová a M. Chladil 

1981
Průřez operetou – SDZN Opava 
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1982
Petr Novák
Velkopopovická kozlovka  
Katapult
V. Sodoma  

1983
M. Rottrová, V. Neckář 

1984
1985
1987
1988
Vlčnovjanka
Mistříňanka
Ulrychovi  

1989
hodně pořadů, ale jména scházejí. Jmenovitě pouze Moravanka.

d. Hudba v kostele
Toto období, v němž po většinu let vedl sbor Adolf Harasim, bylo dosti těžké. Sbormistrovou

snahou bylo stabilizovat kádr sboru a orchestru a pozvednout jejich stagnující úroveň. Repertoár byl
stavěn hlavně na náročnějších i  méně náročných skladbách klasicistních i romantických skladatelů
(Brixi, Mozart, Schubert, Říhovský, Horák, Gruber, Führer, Filke aj.). Po odstoupení A. Harasima v r.
1987 se ujal sbormistrovské funkce  Václav Mička, který kladl hlavní důraz na čistotu a artikulaci.
Tomu přizpůsoboval repertoár.

Varhaníkem byl do r. 1988 Rudolf Niesner, po něm převzala hru Jaroslava Plšková.
V seznamu uváděné otazníky znamenají, že není jisto, co bylo provedeno. V Kostelci to nejspíše

bylo totéž dílo, které zaznělo v předchozím termínu u Martina. 

1975
16. 11. Říhovský – Missa Loretta 
24. 12. Pastorely – (Schnabel, Koutník, Ryba: Srdce, Slavíček)  
25. 12. Fr. Gregora – Pastorální mše (s orchestrem)

1976
18. 4.  Schnabel – Mše G-dur, Händel – Alleluja
20. 6.  Alois Michl – Česká mše Otci 
12. 9.  Cvilín: Říhovský – Missa Loretta 
10. 10. Kostelec: Michl – Česká mše Otci 
14. 11. Horák – Mše C-dur (s orchestrem) 
24. 12. Ryba – II. česká mše vánoční 
25. 12. Pastorely 26. 12. Kostelec: ? 

1977 
velikonoce Skácel – Česká mše  
  1. 5. Kostelec: ? 
13. 11. Gruber – Missa ad honorem st. Elisabeth (s orchestrem) 
24. 12. Šimíček –Vánoční mše 
25. 12. Brixi – Missa pastoralis 

1978
   1. 1. Šimíček –Vánoční mše  
 22. 1. Michl – Česká mše Otci 
velikonoce Schubert – Mše G-dur 
 14. 5. Tregler – Missa brevis 
   2. 7. Gruber – Missa ad honorem st. Ceciliae (s orchestrem) 
12. 11. Mozart – Korunovační mše, Ave verum 
24. 12. Ryba – II. česká mše vánoční (s orchestrem) 
25. 12. Pastorely (s orchestrem) 

1979
  1. 1. Hradil – 
  4. 2. Šimíček – 4. vánoční mše 
18. 3. Nešvera - Missa ad honorem st. Josephi 
15. 4. Mozart – Korunovační mše 
  3. 6. Říhovský – Missa Loretta 
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  9. 9. Schubert – Mše G-dur 
11. 11. Gruber – Missa ad honorem st. Ceciliae (s orchestrem) 
25. 12. Horák – Missa pastoralis, Ryba – Srdce 

1980
13. 1. Šimíček – 4. vánoční mše  
16. 11. Skácel – Česká mše 
24. 12. Pastorely 
25. 12. R. Führer – Missa pastoralis 

1981
19. 4. Říhovský – Missa Loretta  
17. 5. Cvilín: Říhovský – Missa Loretta 
15.11. Mozart – Missa Brevis, Ave verum 
24.12. Pastorely (s orchestrem) 
25.12. Mozart – Missa Brevis (s orchestrem) 
26.12. Kostelec: ? 

1982
   1. 1. Brixi – Missa pastoralis  
26.  9. Vrbík – Svatý Václave  
14. 11. Gruber – Missa ad honorem st. Ceciliae 
22. 11.  "  " 
24. 12. Pastorely (s orchestrem) 
25. 12. Pastorely (s orchestrem), Horák – Pastorální mše(s orchestrem) 
26. 12. Kostelec: viz 25. 12.

1983
   1. 1. Horák – Missa pastoralis 
   3. 4. Michl – Česká mše Otci 
 22. 5. Vrbík – Svatému Duchu 
13. 11. Max Filke – Missa solemnis (s orchestrem)
24. 12. Pastorely (s orchestrem)  
25. 12. Führer – Missa pastoralis (s orchestrem) 

1984
  1. 1.  Pastorely 
22. 4.  Max Filke – Missa solemnis (s orchestrem) 
11. 11. Filke – Missa in F (op. 122, s orchestrem) 
24. 12. Pastorely (s orchestrem) 
25. 12. Gruber – Missa de Nativitatis DNJCh. 
26. 12.  Kostelec: Gruber – Missa de Nativitatis DNJCh.  

1985
  1. 1.  Gruber – Missa de Nativitatis DNJCh. 
  7. 4.  Max Filke – Missa solemnis 
10. 11. Prayer – Dank Messe (s orchestrem) 
24. 12. Pastorely (s orchestrem) 
25. 12. části: Ryba, Brixi, Linek (Pastorela iucunda), s orchestrem 
26. 12. Kostelec: ? 

1986
  1. 1.  Pastorely (s orchestrem)  
30. 3.  G. Prayer – Dank Messe (s orchestrem)  
16. 11. H. Huber – Mi salve Regina pacis (s orchestrem) 
24. 12. Führer – Missa pastoralis (s orchestrem) 
25. 12. Führer – Missa pastoralis (s orchestrem)  
26. 12. Kostelec: Führer – Missa pastoralis (s orch.) 

1987
  1. 1.  Pastorely (s orchestrem)  
15. 11. H. Huber – Mi salve Regina pacis a další různé skladby (s orchestrem)  
24. 12. Pastorely (s orchestrem)  
25. 12. Pastorely (s orchestrem)  
26. 12.  Kostelec: Pastorely (s orchestrem) 

1988
 1. 1.   Pastorely (s orchestrem)  
 3. 4.   H. Huber – Mi salve Regina pacis a další různé skladby (s orchestrem)  
13. 11. Bruckner – Missa C-dur, Brixi – Concerto (s orchestrem)  
24. 12. Ryba – Česká mše vánoční, Brixi – Pastores  
25. 12. Ryba – Česká mše vánoční, Brixi – Pastores  
26. 12. Kostelec: totéž
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1989
26. 3.   Bruckner – Missa C-dur, Brixi – Concerto (s orchestrem)  
12. 11. Říhovský – Missa Loretta, Tůma – Sinfonie B (s orchestrem) 
24. 12. Ryba – Česká mše vánoční, Brixi – Pastores 
25. 12. Ryba – Česká mše vánoční, Brixi – Pastores 
26. 12. Kostelec: totéž 

e. Divadlo hudby, večery o hudbě 
Čas od času KPH a později ČHM pořádaly přednášky pro veřejnost doplněné hudbou a pro-

mítáním diapozitivů. Po pravdě řečeno, posluchači z řad dospělých netvořili ani příslovečný počet
prstů jedné ruky, 90% přišlo ze SPgŠ, zbytek z gymnázia. Pokud se dostavila malá delegace z ně-
kterého učiliště, jen vyrušovala a bylo úlevou, že po půlhodině odešli.

Nejčastěji přichystal tyto večery  R. Hrček (RH), u  ČHM bylo sestavení pořadu kolektivní a
anonymní.  
12. 4. 1977 L. van Beethoven (150. výročí úmrtí) - RH MěOB KPH+ RH
27. 10. 1997 Ruská sborová tvorba 16. – 18. století - RH Mír KPH+  RH  
  5. 2. 1979 Janáček a lid - RH Mír KPH+ RH
17. 2. 1983 Setkání s varhanní hudbou – Německá varhanní hudba Varhany KPH  
 - pracovníci závodu Varhany +Varhany
15. 3. 1983 Hudba na zámcích ve Slezsku v 18. století aula gymn.  
 Vlastivědný kroužek při krnovském muzeu,      Dr. Karel Boženek 
 1. 4.1985 Přednáška Dr. Jiřího Pilky aula gymn. ČHM 
 6. 4. 1987 Poselství J. S. Bacha a G. F. Händela aula gymn. ČHM  

(odborný dohled Z. Vedralová a P. Rotrekl) 
23. 3. 1989 Musorgského Kartinky - RH SPgŠ ČHM+RH
? 1989 Brouzdání rockem ? ČHM+  

PhDr.Rektořík ? 1989 Jean Michel Jarre ? ČHM+
    Libor Martinek 

 f. Hudební školy
Práce LŠU v Krnově běžela v dobrém slova smyslu v zaběhaných kolejích. Žáci se pravidelně

zúčastňovali soutěží pro LŠU, občas se i dobře umístili, pravidelně se konaly závěrečné a absolventské
koncerty. Bezesporu nejlepším a slavným souborem byl už výše vzpomínaný DOM Všechny ostatní
soubory, ať taneční nebo smyčcový, většinou živořily v jeho stínu.

K důležitým událostem došlo až ve šk. roce 1977-8. Tehdy byl nově otevřen literárně-drama-
tický obor a vyučovala v něm právě nastoupivší Jiřina Fulneková (odešla z MěOB). 

21. 3. 1978 nastoupil do zdejší LŠU Zdeněk Machula.
Byl to výborný violoncellista, muzikant i pedagog. Vervní, dokázal všechny své žáky strhnout

k oduševnělému, zaujatému výkonu. Bohužel silný kuřák a ještě silnější konsument alkoholu. Kvůli
alkoholu prošel mnoha hudebními školami v českých zemích. Několikrát se kvůli alkoholové závislosti
léčil,  ale většinou to pomohlo jen na čas. Do Krnova přišel z Jeseníku a sem za ním pravidelně
dojížděli dva žáci. Těm se podařilo dobře uspět ve šk. roce 1979-80 v Concertinu Praga (6. a 8. místo).
Zdeněk Machula se zapojil se zájmem do krnovské cimbálky. Jelikož si její členové občas skleničku
vína dopřáli, netrvalo dlouho a Machula opět konsumoval alkohol ve větší míře. Co bylo ještě další,
skrytou příčinou jeho alkoholismu, se můžeme jen dohadovat. Posléze 1. 10. 1982 Machula v LŠU
skončil a po léčení odešel učit do Prešova. Bohužel silné kouření také mělo následky a r. 1985 zemřel.

Mnohé úspěchy krnovské LŠU jsou svázány právě s jeho činností. Už ve šk. roce 1978-9 založil
smyčcový soubor, se kterým se umístil v krajském kole na 1. místě (ústřední se asi nekonalo, v kronice
o tom nic není). V následujícím šk. roce vedl 3 tria, z nichž v krajském kole jedno získalo 1. místo a
druhé čestné uznání; na Concertinu Praga byli violoncellisté na 6. a 8. místě. I v r. 1980-1 slavil úspě-
chy: v ústředním kole soutěže violoncellistů získali jeho žáci Miloš Albrecht 1., Jaromír Kuchař 2. místo.
Stále hrál pod jeho vedením komorní smyčcový orchestr a ve šk. roce 1981-2 prošel až do ústředního
kola, v němž obsadil 3. místo.

Po jeho odchodu úroveň smyčcového souboru šla rychle dolů; někdy sice bývaly i dva soubory,
ale nikdy se už nestalo, že by se některý umístil dobře v krajském kole. Kromě smyčcových (vedla je
učitelka Marie Lednická) hrály dva akordeonové (uč. Jana Vidličková, více Ladislav Haška).

O úspěších DOM je psáno v podkapitole o instrumentálních souborech.
Snad i kvůli tomu dostala škola v r. 1981 čestné uznání čs. vlády.
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Koncem šk. roku 1986-7 dostala LŠU budovu po MěOB na Revoluční ulici č. 18, která byla právě
důkladně  rekonstruována.  25.  8.  1987  se  tam  přestěhoval  DOM,  dechové  oddělení  a  literárně-
dramatické oddělení.

Krnovská LŠU měla pobočky v Městě Albrechticích a Zlatých Horách. Ve školním roce 1978-9 se
stal vedoucím pobočky v M. Albrechticích František Řezáč. I on tam vedl 15-členný smyčcový soubor.
Pro nevyhovující stav budovy byla LŠU přestěhována do uvolněné vily po mateřské škole na Tyršově
ulici a pak nastaly roky úprav. 30. 9. 1986 skončil pracovní poměr Fr. Řezáč a odešel z našeho kraje.
Jeho funkci a činnost převzala učitelka Jana Horáčková.

Ve šk. roce 1985-6 byla otevřena detašovaná učebna v Osoblaze a učil tam Jaroslav Suchodol.
Nebyla tam dlouho: zanikla koncem října 1987.

Z absolventů LŠU se nad běžnou míru prosadili
1987 Jaromír Krygel, narozen 1973 v Krnově, ukončil LŠU ve hře na housle, přešel na kon-

servatoř v Ostravě, tam absolvoval r. 1993 hru na violu, hudební režii a dirigování. V letech 1991-3 byl
asistentem šéfdirigenta Moravské filharmonie. Pak studoval na JAMU a studia ukončil  u Stanislava
Macury. Od r. 1994 byl šéfdirigentem Komorní filharmonie Brno. (Stav 2001) 

Oldřich Beneš, nar. 1976 v Krnově, se začal učit na kytaru u D. Bartošové. V r. 1990 přešel na
ostravskou konservatoř, po jejím ukončení pokračoval ve studiu na mistrovských kursech a na vyso-
kých školách v Německu. V současné době (2005) působí v Rakousku.

g. Různé
I v tomto období působily v kultuře neblahé ideologické tlaky. S odstupem let mohou působit

jako drobnosti, ale ve své době byly velmi rozčilující. Uvedu několik příkladů.
Velký pěvecký sbor musel  zpívat  tradičně na mnohých zasedáních,  oslavujících socialistické

svátky (Vítězný únor, 1. máj, Den vítězství – 9. 5., VŘSR – 7. listopad aj.). Stalo se r. 1976, kdy jsem jako
sbormistr zvolil sestavu písní velmi vyváženou: Šostakovič – Píseň míru, Ernesaks – Pomněnka, Suchoň
– Aká si mi krásna, Dobiáš – Polka míru. Po programu soudružka Hejdová pěla chválu, kdosi z před-
sednictva taky. Druhého dne jsme se za čerstva dověděli, že na zasedání MěV KSČ byl program ozna-
čen za šovinistický. S. Hejdová prý souhlasila a rovněž jej odsoudila.

Aby se příště zamezilo nevhodnému sestavení programu, musel se vždy předkládat MěOB ke
schválení. Stalo se tak i v květnu 1977 Program byl schválen, napsal jsem i tradiční bombastické úvodní
slovo (bez toho by se to neobešlo). Všechno proběhlo hladce. Na druhý den jsem v jakési záležitosti
navštívil paní Fulnekovou na MěOB, která tu věc měla na starosti, a našel ji v krajní depresi. Co se
stalo? S. Hejdová jí příšerně vynadala a vyhrožovala dalším řízením, protože v úvodním slovu nezajistila
znění „republika byla osvobozena slavnou sovětskou armádou“ (někdo z předsednictva shromáždění
na to upozornil). Nezbylo, než narychlo napsat text, v němž inkriminované slovo bylo obsaženo a
s průklepem v ruce vysvětlit s. Hejdové, že studentka uvádějící program v nervozitě asi slovo vyne-
chala. (To také asi hodně přispělo k tomu, že paní Fulneková od září onoho roku nastoupila do zdejší
LŠU.)

Neustálé opakování „uvědomělých“ písní mě v r. 1982 ze zoufalství donutilo zničit slavnostní
zasedání k VŘSR provedením těch nejhorších politických odrhovaček: Dubinuška, Smělo tovarišči, Se
zpěvem a smíchem (Stanislav), Píseň míru (Šostakovič) a jediné slušné písně Moje země (Zbyněk
Mrkos). Při prvních čtyřech písních vládlo tíživé ticho a potlesk byl jen sotva „ze zdvořilosti“. Jakmile
dozněla poslední Moje země, posluchači  nás odměnili  bouřlivým potleskem; a to jsme tuto píseň
zpívali také často, byla známá. Od té doby už jsem nikdy posluchače podobných zasedání „netrestal“
tímto způsobem. Dost možná, že byli nahnáni k účasti stejně jako my a všechny oslavné řeči včetně
„uvědomělých“ písní jim byly též proti srsti.

Jiný případ se stal r. 1980 či 1981. To zpíval velký sbor Hanušovu skladbu na texty českých lido-
vých písní. Protože se musel pořád předkládat text všech skladeb, bdělé oko s. Hejdové narazilo na
tyto  podezřelé  řádky:  „Naše  královna  osiřelá,  vajíček,  chleba,  másla  nemá.  Prosíme,  žádáme  …“
Kupodivu neměla námitky proti královně, ale proti proviantu. Dávala to do složité souvislosti s tehdejší
situací a že je všeho dost. (I když pořád právě něčeho dost nebylo.) Ty souvislosti jsem vůbec nepo-
chopil, jen mi bylo jasné rozhodnutí: skladba zaznít nesmí. Zpívali jsme ji pár dní nato jinde, kde se nic
neschvalovalo. Velice se líbila a nikdo si nestěžoval.

Po nastoupení paní Markové všechny podobné problémy přestaly.
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       5.   V Z P O M Í N K Y  P A M Ě T N Í K Ů
Této kapitole předesílám upozornění,  že jsem všechny texty ponechal  v původním znění,  i

s věcnými  omyly, tak jak si autoři skutečnosti pamatovali – či spíše zapomněli podrobnosti. Opravil
jsem jen překlepy a minimálně stylistickou stránku.

                    V Z P O M Í N K Y    P A N A    S Z E L Ą G A

 V poválečném údobí (léta 1945-1951) se začal kulturní život v Krnově vyvíjet zásluhou iniciativních
jedinců,  kteří  zakládali,  organizovali  i  řídili  amatérské soubory  a  také v  nich  účinkovali.  Tyto  soubory
vystupovaly na veřejnosti a byly tedy nositeli kulturního dění ve městě.

  V prvé řadě k nim patřili:
1. František Šram - Hrušovský, ředitel  hudební  školy a vedoucí  orchestru mladých (z učitelů školy a   

amatérů) a pěveckého sboru žáků,
2. pánové Cvek a učitel Josef Kovařík,
3. pánové Šoltys a Tomek, vedoucí cimbálové muziky,
4. ředitel Čížek a učitel Talpa měli dětský sbor u školy na Dvořákově okruhu,
5. MUDr. Přikryl byl primáriem smyčcového kvarteta,
6. ředitel Šram a já jsme dali dohromady koncertní soubor s těmito členy: Dr. Dutka (tenor), pí. Věra  

Heroldová (soprán), Hrůzová (recitace), já (housle) a F. Šram (klavír), 
7. p. Kobliška (houslista) vedl hudební soubor hrající v kavárnách, na svatbách aj.,
8. p. Rudolf Niesner (varhaník a klavírista) hrával na varhany v kostele a na klavír při tancovačkách 

v jazzu,
9. dechová hudba železničářů.

První  profesionální  uměleckou  událostí  byl  recital  houslového  virtuosa Dr.  Alexandra  Plocka za
klavírního doprovodu Alfreda Holečka. K tomuto koncertu došlo z mého podnětu, totiž okolností náhodnou.
Náhodně jsem se dozvěděl, že v Jeseníku budou oba umělci vystupovat. Jelikož jsem měl možnost slyšet
Al. Plocka za protektorátu v ostravském Národním domě a jeho hra v tónové kráse (Gläsender Ton) s křiš-
ťálovou intonací mne mimořádně zaujala, jeli jsme s manželkou do Jeseníku si ho opět poslechnout. Tehdy
jeho  koncert  uváděla  spisovatelka  Marie  Majerová.  O  přestávce  koncertu  jsme  umělce  navštívili  a
v příjemném rozhovoru s nimi projevili přání, zda by neuspořádali koncert v Krnově. S povděkem pozvání
přijali.  Po oboustranné korespondenci  (stvrzení  pozvání,  stanovení  podmínek pro uspořádání  koncertu,
program, honorář) se koncert Dr. Plocka a A. Holečka uskutečnil v prosinci 1948 za patronátu Divadelní
jednoty. Pořádán v aule gymnázia stal se společenskou událostí. Při vstupném 30 Kčs bylo vyprodáno (300
posluchačů). V noblesním vystupování oslovil Dr. Plocek obecenstvo, popsal drahocenný italský nástroj, na
němž  hraje  a  obeznámil  posluchačstvo  se  skladateli  a  skladbami,  jež  přednese.  Jeho  úspěch  byl
jednoznačný.

Po koncertě byla  večeře ve Slezském domově. Společnost umělcům tvořili  manželé  Máčelovi,
Furchovi, má manželka a já. (Doplňuji: v den koncertu v odpoledních hodinách navštívili umělci hudební
školu, kde přednesli ukázku svého kumštu žákům.) Také si prodloužili pobyt v Krnově a byli hosty jak u nás,
tak i Máčela a Furchů. Rozvádím a popisuji jejich první návštěvu – koncert v Krnově – proto, že pozváním,
naším následným chováním k nim (oboustranná korespondence, má návštěva u Páleníčků i Plocků v Praze)
byly navázány a vytvořily se přátelské vztahy, že následovaly jejich koncerty ve vystoupení Českého tria
(Plocek, Páleníček, Večtomov), pak Miloš Sádlo (čelista), prof. Černý (violista) a František Maxián (klavír).
Pozval  jsem  také  houslistu  Ivana  Kawaciuka,  vynikajícího  hráče  Paganiniho,  se  žádostí  o celovečerní
program jeho skladeb. Hrál v divadle a při návštěvě u něj projevil v přítomnosti svého impresária (ženy)
nelibost, že musí hrát Paganiniho, že chtěl v Krnově dělat muziku. Osobně byl nepříjemný, po koncertě
v baru Slezského domova jen pil, naši společnost ignoroval. Pokud vím, tak ve svých 50 letech zemřel –
upil se v pivu. Na housličky ale hrál skvěle.

Do uspořádání dalších koncertů jsem nezasahoval ani je neovlivňoval. Jednak byly záležitostí Osvěty
a jiných již vzniklých kulturních institucí, jednak pro směšnou a trapnou příhodu. Mistr Páleníček nám opět
psal, že by si opět rád zahrál v Krnově. Nebyla však instituce, která by převzala patronát. Nabídl jsem
pořádání  městskému  výboru  KSČ.  Ten  dal  věc  na  pořad  členské  schůze,  jejíž  členové  kolektivně
„odsouhlasili“: „když je Páleníček komunista, ať přijde zahrát zadarmo.“ Na koncerty jsem nemohl mít vliv
také z důvodu mého pracovního zaneprázdnění v Ostravě.

Záslužnou osobou o šíření a pořádání kulturních představení v daném údobí byl pan Kabzan, bývalý
důstojník Čs. armády na Slovensku, který zbaven na 10 let občanských práv vypomáhal na Okresním úřadě
– osvětě – v této činnosti. I tam zažil příhody v kulturní oblasti, které by našince překvapily. Byl amatérským
houslistou a po odchodu do Ostravy (jeho manželka byla lékařkou) studoval na konservatoři. Trápil ty své
housličky,  až  se  sám utrápil.  Jeho  syn pokračoval  v  jeho
zálibě, stal se profesionálním hráčem v orchestru ostravské
opery.
Autor vzpomínky zemřel 7. března 2006
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V Z P O M Í N K Y    A N T O N Í N A    S K Á C E L A
                                                                                      Hlučín, 14.5.1994

    Vážený pane profesore!
Na přání hudebního skladatele prof. Mojmíra Zedníka Vám zasílám několik zpráv o kulturním životě v

Krnově v  letech 1949-52.  Bylo  to  období  nástupu jiného společenského řádu a  řady změn i  v životě
obyvatel nového Krnova. Profesor Zedník se domnívá, že jsem tam bydlel déle než on, ale ve skutečnosti
jsem odešel z Krnova jen o pár měsíců později. Nevím, zda se podaří zachytit kulturní dění v Krnově tak, jak
to ve skutečnosti bylo, ale přesto mi něco utkvělo v paměti. Také jsem z mé činnosti v Krnově měl několik
plakátů,  které  jsem ovšem již  dříve  předal  panu  dr.  Petru  Koukalovi,  který  působí  v muzikologickém
oddělení Slezského muzea.

          ................
A nyní ke Krnovu: Bylo tam několik středisek kulturního života:

a) divadlo J. Fučíka,
b) kostel sv. Martina a
c) Slezský dům [domov - pozn. RH] 

V divadle byla tehdy pořádána divadelní představení a snad i opery, ale tenkrát nemělo opavské
divadlo tak divadelní orchestr konstituován, jako dnes, a některá představení byla jen se čtyřručním kla-
vírem. Vzpomínám si, že v operetě byli oblíbenými zpěváky mj. Milan Karpíšek (později sólista Národního
divadla) a Irena Drtinová, v opeře J. Horáček (později sólista Národního divadla, jenž měl v našem kostele
svatbu s členkou činohry, která bydlela v Krnově, jméno si nepamatuji) atd. V divadle v Krnově byl výborný
koncertní klavír zn. Steinwey, který byl po hraní uzavírán do speciální skříně, ale jinak užíván pro sólové
účely. V divadle bývaly také koncerty ostravského rozhlasového orchestru pod vedením dirigenta Jaroslava
Gotharda, orchestru, ze kterého vznikla Janáčkova filharmonie.

V Krnově působila bývalá členka baletu M. Rozbrojová, která spolu s Borysem Slovákem z opav-
ského divadla (který pak působil v Bratislavě) nastudovávala s amatéry různé baletní vložky. Při nácviku
jsem celý balet korepetoval při  klavíru já, ale při  provedení  hráli  na klavír pánové z opavského divadla
Miroslav Homolka a Jan Novák, což se mne tehdy dotklo, byl jsem mladý a ctižádostivý. V divadle jsem
také viděl v Ostrovského hře hostovat Jaroslava Štěpánka a Marii Glázrovou a jiné herce hostujícího praž-
ského Národního divadla. V divadle vystoupili také Moravští učitelé s dirigentem Janem Šoupalem. Složil
jsem také cyklus pro mužský sbor a zaslal učitelům a vlastním Šoupalův posudek mých skladeb, který
nedopadl špatně. Jednu skladbu z tohoto cyklu zpívali Krnovští železničáři, které řídil sbormistr, jehož jméno
mi vypadlo z paměti, a pak prof. Zedník. Jejich činnost byla záslužná s pěknou uměleckou úrovní.

Druhým ohniskem kulturní činnosti byl farní kostel sv. Martina. Tam působili dva bratři: Alois Kupka,
farář, také činný literárně s náboženskou tématikou, a František Kupka, učitel  a sbormistr chrámových
sborů. Dospělý smíšený sbor měl asi 60 členů, dětský asi 40. Ve sboru mj. působila paní Věra Nováková,
občas i jako sólistka a pan Jiří Čep, který pak přešel k divadlu do sboru a postupně se vypracoval, dnes je
sólistou Státního divadla v Ostravě a je velmi úspěšný, má nádherný basový fond.

 Dětský sbor chrámu sv. Martina vystupoval buď samostatně (např. i na Cvilíně a jinde), nebo spolu
se smíšeným sborem (viz dále programy koncertů). Tvořil také základ dětských divadelních her (režíroval P.
A. Kupka). Představení byla v divadle. Např. byla provedena pohádka Zimní královna, ku které jsem složil
hudbu a sbory. Vzpomenu hlavní představitelky: J. Kolářová, Tr. Sperlichová aj. Zkoušky sborů bývaly na
faře, kde byl klavír – křídlo a velké dvoumanuálové harmonium s pedálem. Někdy se zkoušelo v Charitě na
Hlubčické ulici. V chrámovém archivu, který je dosti velký, byl mj. i dobový opis Beethovenovy Mše C-dur,
podobně jako v Opavě u sv. Ducha, kde je ovšem větší množství sborových partů. V tomto archivu se
zachovaly také některé mé skladby (Česká mše na slova A. Kupky, velmi dlouho zpívaná v Krnově a okolí,
Kantátová mše, Missa in Es, Dětská mše, Květy na oltář aj. Cyklostylované hlasy ochotně zhotovoval pan
Rudolf Sakreida (učitel a spisovatel). Napsal pro mne i slova k Vánoční mši pro sóla, sbor, orchestr a var-
hany, kterou jsem označil krycím jménem (měl jsem obavy o svou činnost ve školství) podle mých rodičů,
otec Karel, maminka Pospíšilová, tedy Karel Pospíšil. Pan Sakreida chěl vydat skladbu „načerno“ v Praze
u redaktora Jana Hlucháně, ale ten byl právě pro toto vydávání jiných skladeb zavřen a skladba se ztratila.

Do kostela sv. Martina docházeli také význační umělci a varhaníci: mluvil jsem tu s M. Kampels-
heimerem, J. Ropkem a M. Šlechtou (koncertní varhaníci), J. Vojtkem, ing. Veverkou a r. 1951 s Němcem
Klossem (majitelem firmy Kloss před r. 1945), ten mne pochválil za velmi dobrou improvizaci na varhany,
totéž Veverka.

Krnovská městská hudební  škola  měla  tehdy  tyto  učitele:  ředitelem byl  Fr.  Schramm,  učitelé:
Špaček (housle), Jurčáková (klavír), Vaculíková (klavír), Dagmar Kubátová (klavír, moje pozdější manželka,
zemřela v r. 1982) — tyto tři jmenované vystupovaly veřejně jako sólistky a doprovazečky; Malkrabová
(zpěv), Birdáš (cigán, housle), A. Skácel (klavír), R. Janáček (housle), Grobař (klavír), Škrabal (varhaník přede
mnou,  klarinet).  Škola  díky  konfiskacím  byla  vybavena  vynikajícími  nástroji  (Steinweye,  Bechsteiny,
Bösendorfery aj.).

V budově gymnasia nebo pedagogického ústavu byly v aule menší varhany fy. Rieger a pořádaly se
tam komorní  koncerty,  a také estrády.  Ty organizoval  pozdější  redaktor ostravského rozhlasu p.  Alois
Kachel. Také já jsem tam několikrát hrál sólově na varhany a doprovázel na klavír.
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Ve Slezském domě se pořádaly také koncerty. Organizátorem koncertů, zaměřených na populární
žánr,  byl  džezmen,  učitel  p.  Kovařík,  kterému byl  nápomocen  pan kapelník  Fabiánek i  s členy  svého
orchestru, a také klavírista pan Vodička, jinak člen SNB. Ti provedli na jednom z koncertů Gershwinovu
Rapsodii in Blue. Sólový part hrála pozdější profesorka ostravské konservatoře Jana Vavrysová. A druhý
klavír (orchestr nebyl úplný) hrál jmenovaný pan Vodička, řídil p. Kovařík. V sále Slezského domu byly také
různé plesy s kulturními vložkami, zvláště plesy nemocniční měly úroveň. Když již tak píši o taneční hudbě,
tak se také zmíním o tanečních klubech. Ve Slezském domě byly asi dva roky umístěny v malém sále
píšťalové varhany, které byly předtím v Bruselu na výstavě, a původní objednavatel si je nemohl převzít, tak
byly prozatímně umístěny tam. V baru pod Slezským domem hrály profesionální skupiny, ale v Oáze pod
radnicí hrával pan Zeno Tomeš-Teichmann a v restauraci i v zahradě u Pavlíka (vedle kostela) hrával pan
Kobliška se svojí skupinou atd.

Souhrnně o sólistech: houslisté byli Kohoutek a Šelong, varhaníci Skácel, Veverka, pak Svatoš a řada
jiných, zpěváci dr. Dudka, Malkrabová a sólisté z Opavy nebo Olomouce, klavíristé Vavrysová a další učitelé
z hudební školy aj.

To by bylo asi všechno. Snad jsem něco zapomněl, ale je to již 42 roků, co jsem Krnov opustil, a to
je poměrně dlouhá doba na popsání všech detailů. ........

P L A K Á T Y

 Varhanní koncert ♦ 1. 11. 1950,  chrám sv. Martina, Krnov
Na pořadu: Bach, Petzold, Dvořák, Beethoven, Čajkovskij, Grabert a mé skladby. 

Housle: prof. Fr. Kohoutek Zpěv: dr. Fr. Dudka Varhany: Ant. Skácel

 Duchovní koncert ♦ 15. 10. 1951, chrám sv.Martina, Krnov
Na pořadu: Bach, W.A.Mozart – Korunovační mše, St. Vrbík – Kantáta Hněvu den, 

na biblické texty  (Vrbík byl varhaník v Dómu v Olomouci)
Sólisté: Růžena Dražilová – soprán (konc. pěvkyně)

Ivana Mixová – alt (tehdy sólistka olomoucké opery)
Oldřich Spisar – tenor (tehdy sólista olomoucké opery)

Vladimír Stropnický – bas (tehdy sólista olomoucké opery)
Varhany: St.Vrbík a Ant.Skácel.
Zpíval chrámový smíšený a dětský sbor, sbormistr Fr.Kupka

 Duchovní koncert, ♦ datum si nepamatuji
Na pořadu: Ant.Skácel – Kantátová mše na slova P. A.Kupky pro sóla, sbor smíšený a  

dětský a varhany
Sólisté: Ela Malá – soprán (koncertní pěvkyně z Opavy)  

Věra Nováková – alt (členka sboru)
František Dudka – tenor (sólista opavské opery)
Jaroslav Danielka - bas (sólista opavské opery)

Smíšený a dětský sbor řídil František Kupka Varhany – Ant.Skácel

Ještě byl jeden koncert před listopadem 1950, ale plakát se ztratil.
S pozdravem Antonín Skácel

                     V Z P O M Í N K Y    K A R L A    S I K O R Y
                        na práci Komise pro postavení pomníku Bedřicha Smetany

Koncem roku 1952 zůstaly na odboru školství a kultury nějaké peníze a vedoucímu (snad to byl
Karel? Otáhal z ČSD) napadlo, že by se mohly převést na kulturu, kde by posloužily k postavení pomníku
Bedřicha Smetany. Při jednání na KNV to však nebylo povoleno, protože to podle existujících pravidel nešlo.
Dotyčný vedoucí tudíž svolal poradu různých složek a zástupců závodních výborů, na níž byl založen spolek
Komise pro postavení pomníku B. Smetany. Přišlo tehdy 12 lidí; prakticky všichni byli členy této komise, ale
ve skutečnosti pracovala čtyřka: dr. M. Šponer jako předseda, ředitel  spořitelny Karel Němec jako po-
kladník, pracovník spořitelny jako jednatel a já jako organizační síla. Do základu jsme dostali onen ušetřený
zbytek peněz a celou sumu, která se nashromáždila v roce 1948 na pomník TGM. Tento projekt byl totiž po
únoru tiše opuštěn. V této době se uvažovalo i  o tom, postavit pomník K. Gottwalda, ale komise, ač
ustavena, nevyvíjela činnost a nakonec z toho sešlo.

Při jedné z obvyklých návštěv na odboru kultury jsem zastihl někoho ze symfonického orchestru
ostravského rozhlasu, snad samotného dirigenta Gottharda, který přijel dojednat živou nahrávku koncertu.
Orchestr tu byl předtím už dvakrát, ale vždy přišlo málo posluchačů — asi 100. Napadlo mi využít příležitosti
a získat tak finanční  prostředky na postavení pomníku. Koncert byl  smluven, my jsme vyzvali  závodní
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výbory k zakoupení vstupenek — a bylo plno. Z více jak tisíce míst v divadle bylo obsazeno asi 800 (s tím
jsme také počítali, aby se nám to vyplatilo) a hudebníci jen zírali na to množství posluchačů. Byla to naše
nejúspěšnější akce a dopadla naštěstí i finančně dobře, protože při měnové reformě jsme mohli jakožto
organizace vyměnit peníze 1:5.

Zda byly nějaké koncerty na podzim r. 1953, si už nepamatuji. S blížícím se Rokem české hudby mi
napadlo, že by se dal provést menší cyklus Smetanových oper s výtěžkem opět pro postavení pomníku.
Zajel jsem do Opavy a záležitost dojednal s tehdejším šéfdirigentem Dušanem Hamšíkem. Ten souhlasil,
nabídl pět Smetanových oper, které měli na repertoáru, každou za honorář 4000 Kčs. Zároveň bylo domlu-
veno, že na každou operu přijede někdo z Národního divadla jako host. Zainteresoval jsem do akce i svou
manželku, která se z dětství trochu znala s Ivo Žídkem. Ten nám pomohl zajistit i další umělce; nešlo to
lehce, protože kvůli špatnému dopravnímu spojení se jim do Krnova moc nechtělo. První pozvaný Karel
Kalaš nemohl přijet a místo něho se podařilo zajistit manželku Víta Nejedlého jako Mařenku — jméno už
jsem zapomněl, v Hubičce přislíbil účinkování Ivo Žídek. Na celý cyklus jsme vypsali předplatné a téměř
celé hlediště bylo vyprodané. To byl další úspěch.

Obecenstvo bylo nadšené, ovace nebraly konce. Zpěvačka byla spokojená, rozhlásila to v Praze a od
té doby nebyly s hostováním problémy. Do Tajemství jsme pozvali Přemysla Kočího, ve Dvou vdovách
zpívaly Marja Tauberová a Zdena Hrnčířová, v Daliboru měli účinkovat Beno Blachut a Marie Podvalová. Ta
nakonec  nemohla  přijet,  čehož  velice  litovala  a  místo  ní  byla  doporučena  Alena  Nováková  z  Brna.
Vzpomínky na B. Blachuta ale nemám dobré, měl dost náročné podmínky. Jednak přijel autem, což nebylo
zvykem, ale také s manželkou a pro ni též chtěl zaplatit hotel. Když se to dozvěděli jeho kolegové, dost ho
odsuzovali – už pro to, na jaký účel bylo hostování domluveno. Ale zaplatili jsme mu to.

Pro značný úspěch jsme se na podzim 1954 rozhodli  pro dvořákovský cyklus. Opavské divadlo
tentokrát zvýšilo honorář na 5000 Kčs, když viděli tu návštěvnost. Připraveny byly opery Jakobín s Edu-
ardem Hakenem a (Zdeňkem?) Horáčkem, Rusalka – teď už si nepamatuju s kým, a Čert a Káča – opět
s Přemyslem Kočím. To ovšem bylo záměrné, aby byla plná návštěva. Čert a Káča není tak známá opera,
takže jsme vsadili na přitažlivost zjevu Přemysla Kočího pro ženy. Vyšlo to.

To ovšem nebylo všechno. Nutně jsme potřebovali  70 tisíc a tak jsme připravili  další  cyklus —
světových oper. Zazněla tu Bohema – s kterou pěvkyní, to si už nevzpomínám, jen vím, že kvůli Krnovu
odřekla koncert s Českou filharmonií. Ještě byl taky Trubadúr, tam zpíval někdo z Brna, a Oněgin — tam
hostovala Z. Hrnčířová. Tady uvedu zajímavý detail, proč k tomu došlo. Když jsme po skončení Dvou vdov
besedovali s umělkyněmi, Hrnčířová si posteskla, že dosud nikdy nezpívala Taťánu a touží po této úloze.
Tak jsme se rozhodli, že ji pozveme. Ta z toho byla tak vykolejená, že nám hostovala zcela zadarmo, jen za
cestu a nocleh!

Zorganizovali  jsme i  koncerty  komorní  hudby  — zase pro  jiný  okruh posluchačů.  Pozvali  jsme
Alexandra Plocka, doprovázel ho Josef Páleníček, a ti kromě večerního koncertu uspořádali i odpolední pro
studenty gymnázia a pedagogické školy, s výkladem o houslích a hře na ně. Studenti udělali svým chová-
ním na oba umělce ohromný dojem — zřejmě přišli ze zájmu a naslouchali velmi pozorně. Také jsme po-
zvali Moravské kvarteto. Tuším na tom koncertě bylo výjimečně méně posluchačů, protože lékaři, kteří
tehdy tvořili podstatnou část obecenstva hudebních akcí, měli nějaké své profesní zasedání.

Po těchto všech akcích jsme na kontě měli asi 40 tisíc Kčs. To nám ovšem ještě 30 tisíc scházelo.
Co teď? Napadlo nám udělat sbírku. Mimochodem, teď si vzpomínám, že nám vlastně takto přispěl Eduard
Haken. Když měl po vystoupení, jako národní umělec měl honorář 1800 Kčs, podepsal příjem obnosu a
z něho 600 Kčs přispěl na pomník. To stojí za zaznamenání. Tak jsme ohledně sbírky všechno promysleli a
zašli pro povolení k místopředsedovi ONV – už nevím, jak se jmenoval — on se na ty papíry dívá a říká:
„Prosím Tě, přece nebudem žebrat. Copak nemáme 30 tisíc?“ Tím byla sbírka smetena se stolu a peníze
byly.

Ještě si vzpomínám na řešení, zda Smetana sedící nebo stojící.  V představách celé komise byl
jedině Smetana stojící. Sochař Havel z Hradce [nad Moravicí - pozn. R.H.] přesvědčoval, dokazoval, nakreslil
oba návrhy a doporučoval vzhledem k ostatním stromům sedícího. Komise trvala na svém. I vyrobil makety,
komise se sešla přímo na místě, kde nyní pomník stojí, porovnali obě varianty a jednomyslně prohlásili —
Smetana sedící.

Na odhalení pomníku jsme pozvali ministra školství a kultury Kahudu a protože nebylo jisto, zda
pozvání přijme, využili jsme i známostí někdejších krnovských učitelů teď působících v Praze — Poledňáka,
na jméno druhého si nevzpomínám. Dr. Kahuda přijel, zastupoval vládu a ÚV KSČ. Zcela neočekávaně přijel
večer i krajský tajemník strany a málem se na slavnostní představení Prodané nevěsty nedostal, protože
bylo beznadějně vyprodáno. Lidí přišlo i v neděli spousta, odhaduju to na několik tisíc; je to vidět i na
velikém záběru složeném ze dvou fotografií. Vysvětlovali jsme si to tím, že to byla první stavební akce od
konce světové války v Krnově.

Nutno ještě podotknout, že předsedkyně MNV Dundálková měla pochopení pro tuto nepolitickou
akci a potvrdila předání peněz z pomníku TGM na pomník B. Smetany.

Když už tu byl kádr posluchačů, chtěli jsme pokračovat dále v organizování koncertů. Tehdy se právě
dávala  dohromady  místo  ostravského  rozhlasového  orchestru  Janáčkova  filharmonie.  Nabízeli,  že  si
objednavatelé mohou navrhnout sami program a oni ho pro ně nacvičí. Využili  jsme toho a objednali si
Šeherezádu Rimského-Korsakova. Jenže když přijel  zástupce filharmonie,  aby dojednal smlouvu, došlo
k zádrhelu. Po zjištění, že v Krnově existuje Dům osvěty, prohlásil, že je oprávněn podepsat smlouvu jen
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s tímto zařízením. Tím jsme byli mimo hru, o organizaci se nestarali a zase chodilo na koncerty 100 lidí.
Pracovníci Domu osvěty prostě nevěděli, co všechno takový koncert potřebuje starání.

I další koncerty komorní hudby se tu konaly, většinou v aule gymnázia. Vzpomínám si však jen na
Ivana Kawaciuka, další ne.

A to je asi tak všechno o hudebním dění v Krnově.

                          V Z P O M Í N K Y   M O J M Í R A   Z E D N Í K A

Přišel jsem do Krnova 1. září 1949 a začal jsem učit hudební a výtvarnou výchovu na tehdejší střední
chlapecké škole na Dvořákově okruhu, kterou vedl ředitel Vávra. Brzy jsem tam založil chlapecký sbor, který
trval dva roky. Měl kolem 25-28 členů, jeho sólistou byl např. Jirka Zezula. Několikrát jsme vystupovali
veřejně na různých akcích s repertoárem převážně z lidových písní, a cappella.

V této době už několik let existoval v Krnově dívčí pěvecký sbor pod vedením akademického malíře
Antonína Tomka na dívčí škole, tedy v budově nynější pedagogické školy. Tento sbor měl za sebou řadu
úspěchů, čítal aspoň 50 i více zpěvaček a byl velmi populární i dík osobě dost samorostlého Tondy Tomka.
Jako výtvarník  dělal  sbor  vlastně laicky,  ale  zpívalo  mu to  dobře.  Nacvičoval  s houslemi.  Jakkoli  měl
úspěchy, cítil v mém chlapeckém sboru určitou konkurenci; přesto jsme byli dobrými kamarády.

Po vzniku pedagogického gymnázia 1. 9. 1951 jsem přešel na tuto školu. Spolu s ředitelkou Jílkovou
jsme tvořili „úřední“ základ učitelského sboru, což znamenalo, že dvojice ředitelka a třídní učitel je dosta-
čujícím základem pro vedení školy; ostatní vyučující byli kmenově na gymnáziu. Tam jsem hned založil dívčí
pěvecký sbor. Zpívala takřka celá třída, v dalším roce jsem pak měl výběr ze dvou tříd. Na normálním
gymnáziu existoval pěvecký kroužek, který vedl externě učitel Josef Kovařík, a tento sbor jsem pak převzal,
protože jsem učil hudební výchovu i na gymnáziu. Někdy jsem oba sbory spojil a zpívali jsme ve smíšeném
obsazení. Teprve v roce 1953 se pedagogické gymnázium přestěhovalo na Jiráskovu ulici a tam už zůstal
jen  sbor  dívčí.  Sbor  na  původním  gymnáziu  převzal  pak  prof.  Kostomlatský.  Po  příchodu  Lumíra
Pivovarského  na  pedagogickou  školu  vznikl  další  sbor.  Jeden  čas  tak  vedle  sebe  žili  Mojmírovci  a
Lumírovci, zkrátka bylo to fantastické.

V padesátých letech ještě v Krnově působilo několik dalších sborů, z nichž mi v paměti utkvěl hlavně
pionýrský pěvecký sbor. Byli v něm žáci z několika škol a vedl jej a hrou na harmoniku podpořil učitel Milan
Kadlčík, který učil na Dvořákově okruhu; později jako ředitel školy v Lichnově měl rovněž slušný dětský
sbor.

Jak jsem se už zmínil, sborovému zpěvu na gymnáziu se věnoval prof. Kostomlatský a dociloval
značných úspěchů. Byl to dobrý muzikant, ale podle mého soudu tak hodný, že neměl potřebnou autoritu.

Učitel Josef Kovařík měl rovněž chlapecký sbor na své škole, ale známější byl svým sborem z učňů
— tehdy se jim říkalo „pracovní zálohy“. Pamatuji  si na jejich dvě vystoupení v divadle za doprovodu
orchestru Karla Fabiánka.

Než jsem přišel do Krnova, existoval tam už mužský pěvecký sbor Pěvecké sdružení krnovských
železničářů. Od začátku je vedl pan Talpa, pak se vystřídali další dirigenti, snad i Fr. Schramm, tehdejší
ředitel hudební školy. Někdy v roce 1951 jsem byl vyzván, abych tento čistě amatérský sbor vedl. Vydržel
jsem tři roky, pak jsem onemocněl  na žaludeční vředy.  Musel jsem toho zanechat a k PSKŽ  přišel  JUDr.
Řehák z Ostravy, který dojížděl; krátký čas sbor řídil i Kostomlatský. Zástupcem dirigenta byl od počátku
Karel Zdražil. Kdy sbor zanikl, nevím, snad někdy v roce 1958 nebo 1959. Pamatuji si také, že dobrý smí-
šený pěvecký sbor byl v té době v Třemešné, vedl jej obětavý a hudbymilovný ředitel tamější školy Váňa.

Při Domě osvěty působil národopisný soubor s názvem Okresní soubor písní a tanců s cimbálovou
muzikou, taneční a pěveckou skupinou. Primášem byl Jan Kabzan a krátký čas jsem tam hrával kontry.

 Z dalších krnovských hudebních aktivit  si připomínám smyčcové kvarteto pod vedením MUDr.
Přikryla a Spolek pro komorní hudbu. Zásluhou tohoto spolku jsem slyšel v Krnově řadu našich i světových
sólistů a souborů, na což moc a moc vzpomínám. Takřka všechny koncertní a divadelní programy z té doby
mám v  archivu.  Vzpomínám i  na  to,  že  Josefa  Páleníčka,  který  v Krnově  často  hostoval,  fascinovalo
koncertní křídlo zn. Steinway, které bylo v aule gymnázia. Jednoho dne pak přijeli stěhováci a na základě
nějakých papírů a potvrzení klavír odvezli do Prahy. Na krnovské radnici to ani nevěděli. Nástroj pak sloužil
hodně let v Rudolfinu.

Z kulturních akcí mám ještě v paměti divadelní přehlídky. K některým ročníkům jsem psal i znělky,
snad ke třem. Nejzajímavější  byla k 3. národní přehlídce, kterou jsem napsal pro 4 lesní rohy a harfu.
Dlouho se používala v městském rozhlase znělka na varhany, jíž byl motiv z mé Krnovské suity.

Tím, že jsem se v roce 1963 z Krnova odstěhoval, jsem přesto s Krnovem nepřerušil styky. Když
v roce 1962 ředitel hudební školy Karel Dospiva založil  mládežnický dechový orchestr, později  nazvaný
Dechový orchestr mladých (DOM), byl dán základ k mé dlouholeté spolupráci s tímto tělesem. Nejenže
hrají mé skladby, ale přímo jim jsem věnoval suitu Honzíkovy pohádky, skladby Jaro pod Cvilínem, Scherzo,
Mládí dneška a Reminiscence. A málem jsem zapomněl na „hit“ dětských pěveckých sborů – skladbu
Písničko, pojď si s námi hrát. Tu jsem věnoval pěveckému sboru pedagogické školy v r. 1961, když jsem se
loučil s působením na této škole a odešel na pedagogický institut v Olomouci.

Pro dokreslení obrazu 50. let se sluší uvést i významnější hudebníky této doby. Byli to:
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Antonín Skácel — krnovský varhaník, výborný hudebník a také skladatel, zejména církevní hudby.
MUDr.  Bohumil  Koudelák — zubní  lékař, dobrý klavírista a také skladatel.  Několik  skladeb měl

nahraných v ostravském rozhlase. Emigroval do Švýcarska.
Karel  Benek —  zaměstnanec  Státních  lesů,  amatérský  skladatel,  poměrně  úspěšný,  zejména

v dechové hudbě. Několik věcí jsem mu aranžoval pro Ostravanku.
Josef Kovařík — učitel, dobrý pianista a aranžér i autor několika skladeb pro taneční orchestr. Působil

v orchestru K. Fabiánka. V důchodu se odstěhoval do Osoblahy.
Jiní hudebníci byli aspoň částečně svázáni s hudbou v Krnově, i když tu nebydlili. Ve farním kostele

sv. Martina zaznělo hlavně v 50. letech mnoho skladeb olomouckého autora Stanislava Vrbíka. V Krnově má
dům po rodičích Antonín Schindler, odborný poradce podniku Varhany Krnov, člen Moravské filharmonie,
varhanní virtuos a ředitel Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci.

Na své „krnovské“ období velmi rád vzpomínám, prožil jsem tam celkem 12 let kantorského života,
zažil hodně radostí i starostí, ale byl jsem mladý, na vše jsem se díval s optimismem a teprve nyní, po
letech, si uvědomuji, že má práce nebyla marná. A to je pro kantora a muzikanta velmi potěšující zjištění.

                                            V Z P O M Í N K Y

                   profesorky     B O Ž E N Y     K R Á L Í K O V É
              a  učitelky     J A R O S L A V Y     H A M P E J S O V É
              na Okresní soubor písní a tanců při Osvětové besedě v Krnově

Dnes se nám zdá, že to byla nekrásnější doba našeho života. Byli jsme mladí,  plni elánu a víry
v krásnou budoucnost. Mezi členy souboru panovalo krásné přátelství, kořeněné humorem a společnou
láskou k lidovým písním a tancům. Dokázaly jsme hodiny zpívat bez únavy a bez přestávky, s pocitem štěstí
a dokonalé pohody. Ani únava, která na nás padala po fyzicky náročných zkouškách či vystoupeních, nás
nezbavila dobré nálady. Nepamatujeme, že bychom se ještě potom v životě tolik nasmály, nikdy jsme už
nepocítily tolik dojetí jako po vystoupení, když se lidem líbilo.

Zdá se nám, že nám ani tolik nezáleželo na umístění v soutěžích lidové umělecké tvořivosti. Snad
jen pan Tomek, který se dovedl neuvěřitelně radovat z našeho úspěchu a který se dovedl neuvěřitelně
zlobit, když jsme neuspěli, zlobil se pak většinou na porotu. Nezapomeneme na chvíle, kdy jsme v soutěži
krajského kola v Ostravě skončili na 3. místě ze tří souborů. Nejlepší soubor se měl zúčastnit celostátní
soutěže a my jsme to nebyli! Velice brzo z nás vyprchalo zklamání a někde na odlehlejším místě Ostravy
jsme spontánně vybili  své pocity tancem a zpěvem na ulici za doprovodu Štěpánova cimbálu. Brzy se
utvořil kolem nás hlouček přihlížejících a jedna paní usoudila, že jsme asi v té soutěži museli vyhrát, když se
tak radujeme. Když jsme vysvětlili, že jsme úplně poslední, rozesmáli jsme i dav přihlížejících.

V souboru vzniklo i několik lásek, pokud si vzpomínáme — dvě skončila manželstvím.
Byla to neuvěřitelně krásná doba našeho života.
Podáváme heslovitě další podrobnosti:
Vznik Soubor vznikl pravděpodobně v roce 1951-1952 a trval asi do r. 1958. Na počátku byla 

iniciativa učitele a výtvarníka Antonína Tomka a pracovníků Osvětové besedy.
Složení 

a. pěvecký soubor dívčí - asi 20 členek
- dirigent A.Tomek
- repertoár: lidové písně, většinou slezské a valašské
- kostým: béžové hedvábné šaty s lidovou výšivkou

b. taneční soubor párový i dívčí, asi 8 párů, případně 12 dívek, většina byla zároveň i v pěveckém souboru 
- účastníky byli většinou mladí učitelé z Krnova a z blízkých vesnic, pracovnice 
  Okresního pionýrského domu, 2 zaměstnankyně banky, sekretariátu 

ČSM a několik dělníků z ČSD a krnovských závodů
- vedoucí tanečního souboru byla Lenka Vacková, pracovnice tělovýchovného 

úseku v Okresním pionýrském domě
- repertoár byl zaměřen na Lašsko, Valašsko a východní Slovensko a podle 

oblastí byly ušity i stylizované kroje: pro naši oblast to byla bílá halenka a modro
tisková sukně, pro slovenské tance bílé plátěné sukně a halenky, zástěry z hrubě tkané 

látky živých barev (činovaté), činovatí byly zdobeny i rukávy halenky, 
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v pase široký červený pás, kolem krku měly tanečnice několik řad červených 
korálků, na nohou měly obuty ponožky z ovčí vlny a krpce
- návrh stylizovaného kroje připravila rovněž L. Vacková po poradě s pracovnicí lidové

tvořivosti v Ostravě,             
- materiál na kroje zaplatila OB, kroje si ušily členky souboru samy
- východoslovenské tance měly krátkou bohatě řasenou sukni z lesklého materiálu, 

 bílou halenku, vypůjčené vysoké černé čižmy, do vlasů si tanečnice vplétaly cop
c. cimbálová muzika pod vedením Štěpána Kotka doprovázela taneční soubor, ale hrála také 

samostatné skladby 
Zkoušky  každá část souboru se scházela zvlášť, a to 1× týdně 

- protože hodně členů bylo součástí alespoň dvou skupin souboru, byla příprava na vystoupení 
časově i fyzicky velmi náročná

- soubory nepřipravovaly individuální vystoupení, ale soustavně pracovaly na vytčeném repertoá
ru, ze kterého pak podle potřeby vybíraly pro určitá vystoupení nebo soutěže    

-  součástí nácviku tanců bylo i posilování tělesné kondice gymnastikou
Veřejná vystoupení  

a.  příležitostná  vystoupení,  o  které  požádaly  některé  instituce  (např.  Dny  Osoblažska,  vystoupení    
pro tělesně postižené, pro vojáky na Libavé, pro občany v Krnově i v okolních vesnicích)

b.  samostatný pořad pro  krnovskou veřejnost,  nevzpomínáme už  na název  pořadu,  ale  vystupovaly   
v něm všechny složky souboru

c. vzpomínáme i na natáčení ostravského rozhlasu, co to stálo času a nekonečného opakování 
d.  účast  v  soutěžích  LUT,  soubor  postoupil  až do  krajského kola  v  Ostravě,  účast  tanečního soubo-

ru na Celostátní spartakiádě v Praze ve vystoupení souborů z celé republiky
Jména členů souboru si už nevzpomínáme, snad jen:

Zdena  Jansová,  Inka  Žákovská,  Lenka  Vacková,  Marie  Juchelková,  Soňa  Schillerová,  Jana   
Pavlíková, sestry Lepšovy, sestry Hrabcovy, J. Hodaň, Miloš Rozsíval, Milan Kadlčík a mnoho  
dalších, jejichž jména nám už vypadla z paměti.

                      V Z P O M Í N K Y    Š T Ě P Á N A    K O T K A
                 (několik poznámek k historii cimbálových muzik v Krnově)

                                        I.      (1951 - 1952)
V  roce 1950  jsem nastoupil  jako  učitel  na  krnovském okrese.  Nejdřív  v  Brumovicích,  krátce

v Dubnici a pak v Lichnově. Koncem srpna roku 1951 jsem se seznámil na žňové brigádě na státním
statku na Cvilíně  s Aloisem Kasalovským, ředitelem dívčí  střední  školy v Krnově, a jeho manželkou
Alenou, která vedla soubor lidových písní a tanců při pionýrském domě v Krnově. Sháněli muzikanty do
souboru.  Přihlásil  jsem se zároveň s  Milošem Vlachem, ředitelem střední  školy  v Lichnově.  Soubor
sehnal starý maďarský cimbál a mně dali dali úkol naučit se na něj hrát. Pak ještě získali dva učitele z hu-
dební školy – pana Birdáše, houslistu cikánského původu, který uměl také trochu hrát na cimbál, a pana
Jiráka, který hrál na housle a na flétnu. Na další muzikanty si již nevzpomínám. Když hodnotím s odstu-
pem času tyto začátky, tak si myslím, že v tom bylo více zápalu a nadšení než opravdové poctivé muziky.
Soubor měl v repertoáru většinou písně a tance z Lašska (Dráteník, Pilky, Trnka, Sviňák, Čeladenský,
Šaroš, Krakovjak a další).

Na podzim roku 1952 jsem nastoupil základní vojenskou službu a muzika se myslím po krátké
době rozpadla.

                                         II.    (1955 - 1958)
Po vojně jsem nastoupil  místo na národní škole v Hynčicích. Krátce po mém nástupu přijel za

mnou do školy akademický malíř Antonín Tomek, že potřebuje do souboru při Osvětovém domě cim-
balistu. Nemusel mne dlouho přemlouvat.

V  souboru byla  většina  učitelek  z  bývalého souboru při  pionýrském domě,  který  se  mezitím
rozpadl. Tonda Tomek byl vedoucím dívčího sboru. Sbor původně zpíval a cappella, ale chtěl do svého
repertoáru zařadit lidové písně s doprovodem cimbálové muziky. Ze závodního klubu SKN získali starý
maďarský cimbál (při tomto klubu existovala nějaký čas cimbálová muzika v tomto složení: Jan Kališ –
prim, Fréd Richter – cimbál, Franta Makovič – kontry, Josef Anděl – klarinet; další podrobnosti o této
muzice neznám) a v Osvětovém domě nastoupil na místo metodika dobrý houslista Jan Kabzan. A tak
základ cimbálky byl — primáš a cimbalista.

Nevzpomínám si již přesně na první obsazení, ale časem se cimbálka ustálila ve složení: prim Jan
Kabzan, 2. housle dr. M. Gogela, kontry Mojmír Zedník, Rudolf Zamazal, František Makovič, cimbál já,
violoncello Miloslav Horyl, basa Kapsík. Později přešel Horyl na basu a na violoncello přišel Jan Kovalčík.
Toto bylo složení, které se udrželo nejdéle a ve kterém muzika dosáhla nejlepší úrovně. Kromě těchto
členů se však v muzice vystřídala celá řada krnovských hudebníků, ať kratší či delší dobu. Budu se snažit
na všechny vzpomenout: Jan Kališ (housle),  Jarkuliš (housle),  L.  Konečný (klarinet),  Andělín Prunner
(viola), dr. Václav Šoltýs (housle), Jiří Zezula (housle), Petr Kabzan (housle), Ludvík Petr (housle).
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Na vedení muziky jsme se stejným dílem podíleli – Jan Kabzan, Mojmír Zedník a já. Kabzan byl
vedoucím muziky a primášem, Zedník upravoval písně a tance pro muziku i sbor a pomáhal také při
nácviku,  já  jsem také psal  úpravy písní  a tanců a radil  jsem při  nácviku hlavně po stránce lidového
charakteru a stylu.

V repertoáru jsme měli písně a tance téměř ze všech národopisných oblastí, hlavně ze Slovácka,
Lašska, středního a východního Slovenska. Při souboru jsme pak ještě založili taneční skupinu, kterou
jsem napřed  vedl  já,  později  Lenka  Vacková.  Sólově  zpívaly  Soňa  Schüllerová,  Zdena  Svozilová,  Sl.
Uvírová; dívčí trio zpívalo ve složení J. Mikulenková, Sl. Uvírová, Marie Strnadlová. Z mužských hlasů to
byli Jiří Čep, Svaťa Galočík a M. Polášek. Soubor měl četná samostatná vystoupení v Krnově, pravidelně
vystupoval na festivalu „Osoblažsko zpívá a tančí“, v ostravském rozhlase natočil několik snímků, které
pak byly často vysílány.

Soubor, i když se dostal na velmi vysokou reprodukční úroveň, začal po nějakém čase stagnovat a
po  několika  vnitřních  rozporech se rozpadl.  Antonín  Tomek,  který  byl  svým elánem tmelem celého
souboru, odešel do Poruby, Jan Kabzan, který dokázal někdy utáhnout sám celý program jako konferen-
ciér,  vypravěč a zpěvák,  odešel  také do Poruby a  Mojmír  Zedník,  znamenitý  komponista a hudební
aranžér, se odstěhoval do Olomouce. Soubor sice vyvíjel dále činnost, ale nějaký čas skutečně jen živořil.

Tím se dostávám do třetího údobí.

                                           III.     (1958 - 1962)        
Po odchodu J. Kabzana nastoupil na místo primáše Richard Hrček, houslista znamenitě vybavený

po stránce technické. Já jsem ještě nějaký čas pomáhal při nácviku, ale pak jsem ze souboru odešel
úplně. Na cimbál pak hrála Lenka Vacková. Muzika hrála v tomto složení: prim R. Hrček, 2. housle dr. M.
Gogela,  kontry  M. Rozsíval,  Lumír  Pivovarský [ten hostoval  jen  málokdy a krátce – pozn.  RH]  a Fr.
Makovič, cimbál L. Vacková, basu Vl. Zogata. Dívčí sbor vedl Lumír Pivovarský. V muzice se pak ještě
vystřídali Josef Gregor, Miroslav Valenta, Adolf Fryšavský, M. Hlosta a M. Rybář. Soubor dosáhl dobré
úrovně ve spojení s vojenským souborem, který vedl Židlišin. Hlavním organizátorem muziky byl Fr. Ma-
kovič. Zejména dívčí trio ve složení Jana Machovská-Pivovarská, Vlasta Berčáková-Rozsívalová a Jana
Gregorová-Kotková dosáhlo znamenité reprodukční úrovně. Ve Strážnici v roce 1961 v soutěži komorních
pěveckých souborů se umístilo na 1. místě.

                                            IV.    (1960 - 1966)
V roce 1958 jsem přešel na hudební školu v Krnově jako učitel hry na housle. Ve školním roce

1960-61 jsem založil  z  žáků školy dětskou cimbálovou muziku.  Muzika po několika týdnech nácviku
slavila první  úspěchy v Olomouci  na krajské soutěži  hudebních škol a v dalším školním roce získala
v ústředním kole soutěže lidových muzik v Bratislavě ve své kategorii  dokonce první místo. Od roku
1961 spolupracovala muzika s dětským souborem písní a tanců „Radost“ z Kunova, který vedl učitel
M. Polášek. Mimo četná vystoupení v bruntálském okrese jsme pravidelně zajížděli na Rožnovské slav-
nosti, do Čech (Dvůr Králové, Jaroměř) a na Slovensko (B. Bystrica, Sliač, Poprad). Za hranicemi jsme byli
v NDR a Polsku.

Soubor předváděl písně a tance z Moravského Slovácka, takže i muzika zaměřila svůj repertoár na
tuto oblast. Několik snímků s touto muzikou natočil ostravský rozhlas.

V muzice se za šest let jejího působení vystřídalo asi 20 žáků. První obsazení bylo: prim Luboš
Vysloužil,  terc Jar.  Vidlička,  kontry Pavel  Cejnek, Luboš Vidlička a basa B. Baránek. Já jsem hrál na
cimbál. Krátce potom přišli do muziky Mir. Hlosta, Mir. Rybář, Zdeněk Růžek a Pavel Cejnek přešel na
basu.

                                Seznam členů muziky
              (seřazen chronologicky, jak do muziky přicházeli)

  1. Luboš Vysloužil (housle prim) 
  2. Luboš Vidlička (housle kontry, dnes krnovská cimbálová muzika) 
  3. Jar. Vidlička (housle, viola kontry, dnes krnovská cimbálová muzika)
  4. Pavel Cejnek (housle, basa, zemřel)  
  5. B. Baránek (basa, jen krátce na začátku)  
  6. Mir. Hlosta (housle prim, dnes ostravský Technik)  
  7. Mir. Rybář (housle prim, dnes krnovská cimbálová muzika)  
  8. Zdeněk Růžek (housle terc)  
  9. Jar. Raška (housle terc, kontry, dnes opavský Výhonek, ostravské muziky)
10. Jar. Meisels (housle terc, dnes opavský Výhonek)
11. Jiří Kenzoglu (housle terc)
12. Oldřich Mičan (basa)
13. Ota Kanta (basa)
14. Jiří Crha (housle prim, dnes Technik, Výhonek, Lipka)
15. Václav Hlosta (housle, krátce ke konci, dnes Technik)
16. Jan Sieklík (housle, krátce ke konci)
17. Dana Zapletalová (housle, krátce ke konci)
18. Helena Štěpánková, učitelka (cimbál, krátce ke konci)
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19. František Horák, technik (basa, krátce ke konci)
20. Josef Kula (klarinet, krátce ke konci)

V roce 1964 jsem odešel  z  hudební  školy  do opavského divadla.  Muzika pokračovala  ve své
činnosti, ale postupně odcházeli hoši na studia, na vojnu a za zaměstnáním. Bylo obtížné udržet úroveň
muziky na výši. Definitivně ukončila svou činnost po zájezdu do NDR v roce 1966. Jednotliví členové
(Crha, Raška i já) sice ještě jezdili dále do Vrbna hrát se souborem „Radost“, ale to se již nedá hovořit
o muzice jako takové.

Rozhodl jsem se obejít staré krnovské muzikanty a dát dohromady novou muziku. A to je vlastně
začátek muziky, která dnes slaví dvacáté výročí svého založení.

Sepsáno v Opavě 4. prosince 1986.

                     V Z P O M Í N K Y    F R A N T I Š K A    K O H O U T K A

Na krnovský okres jsem nastoupil 20. 8. 1949, přesněji řečeno na školu v Loučkách (Zátoru) po
absolvování  Masarykovy univerzity  –  filosofické  a  posléze  pedagogické  fakulty.  Měl  jsem tehdy  obor
čeština – filosofie, ale nejbližší mi byla hudba. Tu jsem tehdy vedle studia provozoval sólově i v orche-
strech a popravdě řečeno velice o mě stáli v orchestru Čs. rozhlasu v Brně. Přestože se vedení orchestru
přimlouvalo u KNV v Brně, abych se mohl stát orchestrálním hráčem, nezvratné rozhodnutí  školského
referátu znělo: nastoupit místo středoškolského profesora v pohraničí. Tak jsem se dostal pod pravomoc
KNV v Ostravě s příslibem, že po roce služby v pohraničí budu vystřídán a nastoupím trvalé místo houslisty
v brněnském orchestru.

V Loučkách jsem jako učitel hudební výchovy vedl dětský sbor a též menší smíšený sbor dospělých.
Na slavnostním shromáždění při příležitosti sloučení Louček a Zátora do jedné obce byl přítomen i ředitel
krnovského gymnázia. Program se mu líbil — mj. Smetanovo duo Z domoviny a úpravy lidových písní (Fr.
Lýska a Rud. Wünsche, nikoli budovatelské písně, jak je mylně uvedeno v mém kádrovém posudku ze
školy), to vše za doprovodu Fr. Schramma, ředitele hudební školy v Krnově — a po zjištění, že jsem nejen
hudebník, ale i češtinář, bylo vše rozhodnuto. 

Na jaře r. 1950 jsem si sice podal žádost o propuštění ze školských služeb za účelem přechodu do
brněnského orchestru Čs. rozhlasu,  ale  KNV v Ostravě žádost zamítl s odůvodněním, že v kraji je na ško-
lách velký nedostatek kvalifikovaných učitelů. K příslibu jednoročního působení v pohraničí se nikdo nechtěl
znát. Jen jedinou naději jsem z KNV dostal, že mě totiž do Brna pustí, když si dovedu za sebe náhradníka
stejné  aprobace.  Nemožné  se  stalo  skutkem,  avšak  krajský  inspektor  rozhodl:  „Tady  jde  o nového
absolventa, kterého bychom sem stejně dostali ministerstvem přiděleného — takže v Krnově zůstanete
oba dva.“ A tak, ač mi dirigent Bř. Bakala držel v orchestru po celou sezónu 1949/50 místo, dále už to tak
nešlo a já se musel svého cíle vzdát.

Pak jsem učil na gymnáziu v Krnově až do r. 1954. Tehdy jsem požádal o přeložení na rozrůstající se
pedagogické gymnázium v Krnově a tam jsem působil  až do svého odchodu z Krnova v r.  1960. Na
pedagogické škole jsem už učil jen hudební výchovu a hru na hudební nástroje, o kterýžto obor jsem si
rozšířil aprobaci dálkovým studiem na filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1955-59).

V tomto období mi bylo dvakrát nabídnuto místo asistenta na vysokých školách, poprvé v Brně r.
1949, podruhé r. 1959 v Olomouci, sešlo z toho však vždy kvůli striktnímu požadavku členství v KSČ. To
bylo totiž proti mému přesvědčení. Ze stejného důvodu bylo zrušeno i heslo mé osoby v připravovaném
Čs. hudebním slovníku (1957).

V Krnově jsem vyvíjel rozsáhlou mimoškolní hudební činnost. Již z Louček jsem se znal s ředitelem
hudební školy Schrammem a už tehdy dojížděl hrát do jeho orchestru. Nyní tato činnost pokračovala i v só-
lovém vystupování na akcích hudební a pedagogické školy. Nejvýznamnější byl cyklus 3 beethovenovských
koncertů, na nichž jsem byl uváděn jako host. První byl 27. 10. 1952, hrál jsem tam Sonátu „Jarní“; druhý
se konal 10. 11. 1952 a zahrál jsem na něm Romanci F-dur; třetí se uskutečnil 15. 12. 1952 a tehdy jsem
provedl Houslový koncert s kadencemi J. Joachima.

Dále jsem účinkoval na vzpomínkovém večeru k dílu  a životu J. B. Foerstera, který uskutečnilo
v prosinci 1951 PSKŽ. Velkou akcí s mou účastí bylo Velké estrádní pásmo 8. a 9. 12. 1951. Dokonce tu
jednou  při  nahrávání  vzalo  ostravské rozhlasové studio  i  mé podání  Sarasateho Andaluzské romance
(v poslední chvíli zastoupil mého stálého doprovazeče pohotový Josef Kovařík) a několikrát pak i vysílalo.

Pedagogické gymnázium pořádalo obvykle v závěru školního roku pěvecko-hudební akademie. Také
jsem na nich hrával. 11. 5. 1953 pořádalo SRPŠ spolu se ZO ČSM při PG v Krnově večer hudby a tanců
s názvem Slunečný den. Kromě školních souborů a mne s prof. Vavrysovou na něm účinkovali i ostravští
umělci J. Kobr, Zd. Poláčková, Vladimír Brázda a Milan Chovanec. Také jsem hrál 18. 1. 1958 na pěvecko-
hudební  akademii  PŠ  s  převahou  skladeb  B.  Smetany.  Jistě  se  tam bohatě  využilo  nastudovaného
programu pro koncert při slavnostním odhalení pomníku B. Smetany v Krnově v září 1957.
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Na požádání jsem po jistou dobu vedl a řídil dívčí pěvecký sbor v učňovském domově (asi „papírový
mlýn“), k němuž se brzy z vlastní iniciativy připojil  mužský pěvecký sbor vojenský, se kterým jsem pak
dokonce měl jet na vojenskou přehlídku uměleckých produkcí vojenských souborů — ale na to jsem musel
ze služebních důvodů rezignovat a za sebe připravit náhradníka–vojáka. 

Snad uprostřed 50. let byl v Krnově založen malý orchestr MNV, který organizoval p. Kohut, jenž mě
pak požádal o jeho vedení. Orchestr nebyl veliký, ale celkem přijatelný svými hráčskými kvalitami (u I. pultu
v primech seděla bývalá přední houslistka lvovské opery v Polsku). Pamatuji  si,  že jsem s orchestrem
nastudoval i předehru k Mozartově opeře La clemenza di Tito, ale bránil jsem se těžkému náporu, když
jsem byl úporně žádán, abych se s tímto sotva založeným orchestrem zúčastnil  soutěže amatérských
uměleckých souborů v Ostravě. Ale neubránil jsem se, a tak jsem s orchestrem, doplněným členy hudby
vojenské, do Ostravy jel,  a to s  následujícím programem, do poslední  chvíle  úporně studovaným: B.
Smetana – Našim děvám, J. Suk – Menuet a A. Dvořák –  8. slovanský tanec - Furiant, který jsme zahráli
v náležitém tempu, i když jsem musel být krajně pozorný na nástupy flétnisty – staršího už pána, poněkud
těžkopádnějšího.

Ale celé naše vystoupení nad očekávání solidně dopadlo (nesporně díky kvalitním vojenským hrá-
čům), jak nám sdělila porota profesionálních dirigentů ostravské rozhlasové stanice. Mně jen připomněli, že
jsem ve volném tempu (Sukova skladba) nemusel na některých místech gestem lomit čtvrťové hodnoty na
hrané osminy. Ale já dobře věděl, proč to tak musím dělat, a komise nevěděla, že orchestr byl do nynější
podoby „slepen“ takřka v poslední chvíli před soutěží. O našem soutěžním vystoupení jsem pak dostal
poštou pěkný posudek soutěžní poroty, který si ode mne vyžádal zmíněný pan Kohut, ale nevrátil, takže o
soutěži, jejím přesném datu a posudku nemám žádný doklad.

S dirigováním souviselo i vedení přípravných kursů na kvalifikační zkoušky lidových kapelníků, které
jsem provedl na požádání ředitele Fr. Schramma. Náplní kursů byla nauka o hudebních formách, analýza
hudebních skladeb a dirigování. Všichni frekventanti u zkoušek uspěli dobře a to mělo i příjemný důsledek
— jejich lepší finanční ohodnocení.

V rámci hudebních činností jsem uváděl i výchovné koncerty Krajského symfonického orchestru,
který převážně řídil jeho šéf – Jiří Waldhans, můj někdejší spolužák a doprovazeč. Také některé koncerty
Klubu přátel umění (KPU) v Krnově měly mnou přednesené průvodní slovo. Konkrétně si vzpomínám aspoň
na jeden koncert Ostravského symfonického orchestru 27. 11. 1958, na němž zazněla mj. i Novosvětská
symfonie. 25. 11. jsem pro členy KPU přednášel o skladbách v programu koncertu. 

Měl jsem i několik přednášek s jinou náplní než hudební. Bylo to pro OPS na témata z psychologie a
psychopatologie a s přednáškou o dětském strachu jsem se dostal dokonce až do Ostravy. Série před-
nášek bohužel skončila brzy, totiž po hlášení přišlém z Krnova, že nechávají přednášet profesora, který hraje
v Krnově na varhany. Což nebyla pravda, neboť jsem na varhany nikdy nehrál — asi to byla narážka na mé
účinkování v kostele ve hře na housle.

V Krnově, v krásném městě s hezkým okolím, na něž nikdy nepřestanu s dojetím vzpomínat, jsem
služebně působil jen krátkých, ale nemálo těžkých let, kdy jsem si nebyl dnes jist, co se mnou bude zítra.
Vždyť záhy po svém nástupu na krnovské gymnázium jsem slyšel z úst významného stranického před-
stavitele, který už řadu let nežije, nezvykle varovná slova: „Aby sis nemyslel a nedělal si marné iluze —
u zdejších významných osobností jsi jen zakuklený jezovita a tajný agent Vatikánu.“ Takové mínění o člo-
věku bylo v té době velmi ošidné a nebezpečné — za to se šlo i do vězení. A pro mne to v r. 1960 zna -
menalo nebezpečí přeložení z pedagogické školy na venkovskou hudební školu. Ale měl jsem zase jednou
v životě štěstí — z Gottwaldova přijela bývalá naše kolegyně se závažným úkolem získat solidního učitele
houslové hry pro nově otevřený Pedagogický institut v Gottwaldově. A to byla voda na můj mlýn, takže
konkursním řízením jsem byl na zmíněnou školu přijat k 1. 9. 1960. Ale i pak si kdosi v Krnově neodpustil
poslat stranickou cestou do Gottwaldova na mne hanopis, stejně vylhaný jako všechny ostatní zvěsti:
vyhýbal jsem se prý v Krnově jakékoli veřejné činnosti. A tak mě šéf PI poslal do Krnova, abych si nechal
úředně potvrdit své tamější veřejné aktivity. Když jsem pak z Krnova přivezl několik stran úředních potvrzení
s právoplatnými podpisy a razítky, divil se ředitel institutu: „Co si to kdo na tebe vymyslel? Vždyť ty tu máš
potvrzení za půl roku o více činností než mají naši soudruzi za celý rok!“ A tak jsem byl konečně na novém
pracovišti pevněji usazen.

Další roky už se Krnova netýkají, i když jsem tu ještě s rodinou čtyři roky bydlel; po získání bytu
v Gottwaldově už se svazky přervaly úplně. Tím uzavírám své vzpomínky na jednu z mých životních etap,
prožitou v Krnově. 
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V Z P O M Í N Á  E D A  D O P I T A
     Rytmická skupina „Club 48“ na Reálném gymnáziu v Krnově v letech 1946-1948
Nevzpomínám si na přesnější údaj, kdy náš „orchestr“ vznikl, ale muselo to být někdy počátkem

roku 1946, kdy jsme se začali navzájem blíže poznávat po příchodu do nové školy po 2. světové válce.
V nejvyšší třídě ústavu, kterou byla tehdy sexta, bylo 8 studentů, v naší kvintě se počet pohyboval okolo 12,
někdy i méně, někdy dokonce i 16 (Pohořelská, Nováková, Humplík, Ondráček, Hübscher aj.). Nebylo tedy
těžké poznat i své zájmy a dovednosti.

V sextě byl klavírista a harmonikář Vladimír Blažek a houslista (později i pozounista) Radik Filipovič. S
tím jsem se znal už z doby Protektorátu, kdy jsme bydleli  v jednom činžáku na jižní  Moravě a hrávali
dvojhlasně na housle. V naší kvintě byl nadšenec, přímo „džezmen“ Mirek Sáblík a později  přišel i Jiří
Novosad s kytarou.

Zřejmě na podnět Vládi Blažka, který byl z nás nejzkušenější a muzikantsky nejdokonalejší, jsme
začali zkoušet zahrát si společně, až jsme se vypracovali na celkem slušnou študentskou kapelu. Definitivní
sestava nakonec byla:
 Vláďa Blažek klavír, harmonika
 Eda Dopita trubka, klavír, housle
 Radik Filipovič pozoun, housle a konference
 Jura Novosad kytara
 Mirek Sáblík bicí, klavír

Aby nevznikl dojem, že jsme byli jediní hudebníci na škole. Tak například při různých slavnostních
akademiích v kulturním pořadu vystupovali mnozí jiní studenti (např. Otilie Branná – vynikající klavíristka,
které jsem se nemohl rovnat v žádném ohledu, nebo houslista, také mladší spolužák), ale zahrát populární
taneční kousky, ať už podle nedostatkových not, nebo zpaměti, co jsme zaslechli v rozhlase, v amerických
filmech,…. – na to jsme byli dobrá parta.

Podle shora uvedeného složení osob a nástrojů jsme se různě střídali a měnili obsazení nástrojů, jak
to která skladba vyžadovala, nebo aby si mohl jít někdo zatančit, když jsme hráli v aule, v domácím prostředí
školy.

Repertoárem byla taneční hudba všeho druhu, vše, co mělo melodii,  rytmus a slova (i  když ne
všechna jsme stačili  pochytit z amerických filmů, gramodesek a rozhlasu). Byly to „evergreeny“ našich
rodičů (La Paloma, Cikánka),  „šlágry“ válečného a zejména poválečného období  prvních let,  americké
melodie z Rapsodie v modrém, Zasněžená romance, skladby, které hrál orchestr Karla Vlacha, Gustava
Broma, Ladislava Kozderky a v Krnově Velký orchestr Josefa Kovaříka, bratra našeho tělocvikáře, prof.
Kovaříka (mezi námi Staka), který sám měl a má blízko k hudbě a donesl do třídy i kytaru, když suploval a
naučil nás „Kasián si patokán matigo tigo dorogán sajan ….“

Notový materiál byl skoro nedostupný, tak se méně známé melodie musely rozpisovat (to byl úděl
šéfa – Ládi Blažka) z jednohlasých šlágrů, které bylo možno levně sehnat.

Nejvíc nám sloužila paměť a sluch a co chvíli jsme tak z různých zdrojů náš repertoár rozšiřovali. Na
vystoupení, kterých přibývalo, jsem měli připravený nakonec seznam asi 60 skladeb, jejž jsem ve svých
pamětech objevil.

Pravidelně se v něm střídají polka – valčík – tango – foxtrot – waltz – slowfox – buggi a mazurka.
Nejraději jsme hráli tango, waltz a naopak zase populární buggi a foxtrot.

Pro úplnost je třeba dodat, že jsme se ojediněle pokoušeli i o skladby vlastní a trvale s námi putovala
znělka Vladimíra Blažka. Je zachovaná na gramodesce, kterou jsme „na vrcholu své slávy“ natočili  se
dvěma dalšími šlágry, tuším In the mood a Sentimental, což byly naše „trvalky“

Naše činnost spočívala v pilném, občasném nácviku v aule ústavu, kde jsme měli k dispozici ex-
kluzivní koncertní křídlo, kdyby bylo třeba, tak dokonce i varhany. Obojí tam už není – dokonce ani aula.

Kromě nácviku jsme účinkovali při různých večírcích ve škole, besídkách, akademiích. Šlo především
o různé zábavné příležitosti. kdy si každá třída (byla-li větší, tak i různé skupinky ze třídy) připravila nějaké
vystoupení a mezi jednotlivými čísly účinkoval k tanci a poslechu náš orchestr.

Jako příklad lze uvést z naší třídy Sextánskou baladu: reparát z latiny. Slova složil Miroslav Gottfried a
zhudebněno to bylo různými známými melodiemi tak, že to mohla zpívat celá naše třída. A tak například
úvodem znělo na melodii „Světla promenád“: Ach, já mám z latiny – pokažené vysvědčení – známku velmi
zlou …. a tak na asi 8 melodií jsme odzpívali, co nás nejvíc strašilo: ablativy absolutní, gerundiva supina …..

A když  se nám tak dařilo,  začali  jsme pošilhávat  po možnosti  veřejných vystoupení.  Pokud si
vzpomínám tak jsme jich  absolvovali  jen  několik,  ale  nejvíc  v  paměti  zůstalo  vystoupení  v Branticích.
Dojížděl z Brantic náš spolužák Jaroslav Kavka a tamní mládež si zorganizovala nějakou zábavu a neměli
hudbu. My jsme byli ochotni, ale problém byla doprava. A tu vyřešil Jarda tak, že nám přistavil opravdový
krytý, koňmi tažený fiakr, kterým jsme se i s nástroji dostali od internátu do Brantic a zpět. Obdobně, ale už
bez fiakru, jsme cestovali do Albrechtic, kde se konaly odpolední čaje a kam sháněli hudbu, což zařídil
Mirek Sáblík, který tam bydlel a jednou jsme byli také v Brumovicích, kde jsme hráli ve velkém kinosále ke
spokojenosti starších i mladších účastníků, tuším že plesu.

Pro tato vystoupení na veřejnosti jsme potřebovali mít i nějaký název. Moc nás lákal opravdu velký
taneční orchestr J. Kovaříka, ale tam jsme nemohli, tak nějakou domluvou se stalo, že jsme vystupovali
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jako jejich rytmická skupina a tím vznikl i název „Club 48“, kterým nás vždy úvodem při ztišené znělce
představoval  Radik  Filipovič,  který  jediný  při  hře  stál  u  mikrofonu,  nebo  naši  konferenciéři,  jimiž  byli
spolužáci-nehudebníci, Květoš Duda nebo Mirek Gottfried.

Muzicírování nás velice bavilo, ale měli  jsme ještě plno dalších starostí. Kromě sportovních akcí,
loutkaření, jsme organizovali také taneční hodiny – prvé na RG Krnov. Při těch jsme však nehráli, tam jsme
se pilně učili prvním krokům do společnosti, a dokonce jsme se museli i učit! (roz. studovat.)

Orchestr se začal pomalu zanedbávat tím, že jeho starší část se musela už vážně připravovat k ma-
turitě a po jejím odchodě ze školy jsme osiřeli. Neblahý vliv „vítězného února“ nahradil společenský život
na škole politikařením, stali jsme se maturitním ročníkem a studentský orchestr zanikl, ani nevím jak.

Pokud jsem na něco či někoho zapomněl, předem se omlouvám, ono je to už dávno …..
Leden 2000 Eda Dopita

[Poznámka  RH ke gramodesce:  když jsem se po ní pídil pro uvedení  hudební  ukázky na přednášce o hudbě na
Krnovsku proslovené v r. 2008, zjistilo se, že ji pan Dopita půjčil neznámým mladíkům; ti slíbili, že ji zprovozní, ale beze stopy
zmizeli.]

  PORTRÉT UČITELE  A MUZIKANTA JOSEFA KOVÁŘÍKA

Na milého Jožu Kováříka vzpomíná jeho bratr Stanislav

Josef Kovářík byl v prvních poválečných desetiletích velmi známou a populární osobností v Krnově.
Spousta dětí,  studentů a rodičů ho znala jako dobrého učitele,  ovládajícího všechna úskalí  učitelského
„řemesla“, široká občanská veřejnost ho znala jako výborného klavíristu a kapelníka populárního tanečního
orchestru, který v poválečných letech šířil pohodu a radost mezi krnovskými občany. Jméno Jožky Kováříka
se velmi často objevovalo na plakátech zvoucích k tanečním zábavám nebo k veřejným koncertům ve
městě i v širokém okolí. Jožka Kovářík ještě v naší době plně naplňoval dříve platné a pravdivé rčení: co
český učitel,  to dobrý muzikant. Obě činnosti, pedagogická i hudební, vykreslovaly velmi pestrý životní
portrét tohoto vzácného člověka.

Narodil se 27. července 1913 v obci Kurovice, okres Kroměříž, v rodině učitele. Ten v r. 1920 zemřel
na španělskou chřipku, proto se jeho rodina přestěhovala do nedalekých Záhlinic. Tam Joža navštěvoval
obecnou školu a pak měšťanku v Tlumačově. V roce 1928 se rodina opět stěhovala, tentokrát do Kro-
měříže, aby zde děti  mohly studovat. Joža si zvolil  obchodní školu a po jejím ukončení začal pracovat
v knihkupectví Povondra, kde mohl plně uspokojovat svůj velký zájem v četbě knih a časopisů, která mimo
hry na klavír byla jeho velkým koníčkem. Jeho velká sečtělost a udivující vyspělost ve hře na klavír mu
nemalou měrou pomohly  úspěšně vykonat  přijímací  zkoušky na učitelském ústavě v  Kroměříži,  který
ukončil maturitní zkouškou v roce 1938. V té době však měl minimální šanci dostat místo učitele, snad
výjimečně na Slovensku, a proto si zvolil dráhu profesionálního hudebníka. Hrál v tanečních orchestrech ve
Společenském domě firmy Baťa ve Zlíně a v Otrokovicích, ve známém pražském orchestru J. F. Nývlta.
Když vypukla válka, dostal se i do zahraničí, hrál v Hamburku, Brémách a v Katovicích. Koncem války, když
bombardování ohrožovalo jeho život, se vrátil do vlasti a hrál ve vinárně „U Hradilů“ v Olomouci. Konec
války už hudbě nepřál, proto se vrátil do Kroměříže, zapojil se do hnutí odporu proti fašistům a jako člen
Moravské brigády se aktivně podílel na osvobození Kroměříže.

Hned po válce se 17. května 1945 odebral do Krnova, kde pracoval jako úředník na zemědělském
referátu okresního úřadu v Krnově. Po dvou měsících se do Krnova přestěhovala i jeho manželka Jarmila se
dvěma syny Josefem a Jiřím. Na naléhání manželky, povoláním učitelky, nastoupil také on do učitelského
povolání a oba dostali místo na 3. národní škole v Krnově, kde učili od školního roku 1947/8 do roku 1952/3.
Po prázdninách začali učit na jedenáctiletce v Krnově, od školního roku 1956 do roku 1961 na 1. národní
škole na Dvořákově okruhu a své působení v Krnově zakončili vyučováním na 4. národní škole. Koncem
prázdnin roku 1967 se rodina přestěhovala do Osoblahy, kde učili až do r. 1973, kdy odešli do důchodu.

Životní pouť Jožky Kováříka tedy byla velmi pestrá, bohatá, plně odpovídala jeho povaze, tempe-
ramentu a touze po plném vyžití. Dovedl dobře skloubit obě profesní zaměření, roli kantora i muzikanta ke
svému vnitřnímu uspokojení i k prospěchu společnosti. Jako kantor dovedl pohotově využít své bohaté
životní zkušenosti nabyté četbou i pobytem v různých regionech u nás i v zahraničí. Jako pedagog citlivě
působil i na své kolegy – muzikanty, předával jim své zkušenosti, vštěpoval jim moderní pojetí jazzové
hudby a dovedl je nabudit k dokonalému hudebnímu projevu. Jako kantor i jako muzikant byl velkou a
uznávanou osobností v Krnově a všude tam, kde působil. Popularitu a uznání mu přinášela jeho láska a
přímo posedlost k hudbě, především jazzové taneční. V ní prokázal mimořádný talent a vynikající výkony.
Z čeho asi vyplynuly?

Velký vliv na rozvoj jeho hudebnosti mělo rozhodně rodinné prostředí. Tatínek byl typický vesnický
učitel, hrál v kostele na varhany, doma na klavír, měl ve vesnici malou dechovou kapelu. Hodně se doma
zpívalo, vždyť v rodině bylo 7 dětí! Malý Joža se začal učit na klavír už v pěti letech u svého otce, v Zá-
hlinicích pak u pana řídícího Kopřivy. Zpočátku velkou chuť do hraní a cvičení neměl, protože byl živý, hravý,
táhlo ho to mezi kluky. Proto mu maminka musela často hrozit a dokonce ho někdy přivázala šňůrou za
nohu klavíru. Ale když zvládl první základy a mohl sám od sebe nějakou písničku zahrát, klavír ho plně zaujal
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a pak už tvrdě bojoval o místo za klaviaturou s dalšími čtyřmi členy rodiny. V Kroměříži  už docela rád
navštěvoval hudební školu Moravan, kde se ve hře na klavír viditelně zdokonalil, protože opravdu pilně
denně cvičil. Jako student učitelského ústavu už byl zcela zaujat hudbou, založil na „učiteláku“ studentský
orchestr, vystupoval s ním nejen na příležitostných oslavách, ale i na veřejnosti. Členy svého orchestru ča-
sto nabádal, že všechno musí perfektně ladit, „štimovat“, a tak mu studenti dali přezdívku „Štim“. Vyžíval
se i mimo školu, působil jako klavírista v kulturním studentském spolku Milič, kde se pokoušel o samo-
statnou drobnou skladatelskou tvorbu. Byl už tehdy jako student znám v Kroměříži jako pohotový klavírista,
proto ho kroměřížské taneční kapely často brávaly mezi sebe, dokonce hrával inkognito ve vypůjčené uni-
formě v tanečním orchestru posádkové hudby Kroměříž. Každé prázdniny hrával jeden měsíc v lázních
Teplice nad Bečvou, aby si přivydělal na studia. Druhý měsíc trávil na skautských táborech, byl totiž velkým
příznivcem tohoto hnutí.

Bohužel časté hraní i v nočních hodinách a v zakouřených sálech vyvolalo u něho náznaky tuberku-
lózy, proto odjel na léčení do sanatoria v Pasekách na Šternbersku. Tam se setkal s Rudolfem Firkušným,
pozdějším slavným klavírním virtuosem. Docela se spřátelili a trávili spolu mnoho chvil u klavíru v hovorech
o hudbě i o svých životních perspektivách. Údajně Firkušný v žertu prohlásil, že jemu samému odpadá
vážný konkurent na poli vážné hudby. I když Joža nedosáhl světového věhlasu Firkušného, přece jenom
hrál na poli taneční hudby u nás významnou úlohu. Byl vyhledávaným klavíristou u našich i zahraničních
orchestrů. Jeho hráčské i aranžérské kvality oceňoval i náš nejlepší jazzový klavírista Jiří Werberger, často
spolu jen tak hráli  a improvizovali.  Jeho styl volné improvizace Joža velmi obdivoval a ve své jazzové
interpretaci i uplatňoval. Jeho profesionálnímu růstu přispěla i zahraniční angažmá na Západě, kde v pří-
stavních kapelách hrálo mnoho amerických hráčů vysoké kvality.

Když Joža Kovářík zaměnil profesi hudebníka za profesi pedagoga, nepřicházelo u něj vůbec v úvahu,
aby odsunul taneční hudbu na vedlejší kolej.  Založil si v Krnově vlastní amatérskou kapelu a věnoval jí
převážnou většinu svého volného času, předával jí  své bohaté profesionální  zkušenosti.  Už jeho první
krnovská kapela v roce 1945 byla na dobré výkonnostní úrovni, hodně se nacvičovalo, pilovalo, psalo se
speciální aranžmá na míru každého jednotlivého hráče i orchestru jako celku. Je až s podivem, kolik talen-
tovaných a vyspělých hráčů se našlo v Krnově hned po válce, kdy se teprve začal tvořit společenský a
kulturní život v tomto pohraničním městě.

Od roku 1947, kdy Kováříkova kapela vystupovala pod názvem CLUB 47, patřila již  k nejlepším
v severomoravském regionu. Byla vyhledávána nejen pro taneční parket, ale i pro samostatné koncerty,
hudební  estrády, které s oblibou natáčelo i  ostravské rozhlasové studio.  Když se pak CLUB 47 spojil
s orchestrem Karla  Fabiánka,  mohli  si  krnovští  jazzmeni  troufnout  i  na provedení  slavné Gershwinovy
Rapsodie v modrém. Tu Jožka Kovářík nejen nastudoval, ale i dirigoval, když klavírní sólové party předal
Janě  Vavrysové,  znamenité  klavíristce  z  hudební  školy  a  výbornému  amatérskému  pianistovi  Mirku
Vodičkovi.

Své bohaté životní a hudební zkušenosti uplatnil Joža Kovářík i v pedagogické práci ve škole. Na
každé škole,  kde působil,  nacvičoval pěkná pěvecká čísla  sólová i  sborová pro příležitostná slavnostní
vystoupení.  Pravidelnou mimoškolní  hudební  činnost v hudebních kroužcích povznesl na velmi dobrou
úroveň při práci se studentským smíšeným sborem, čítajícím až 40 osob, na reálném gymnasiu v Krnově.
Sbor pečlivě připravil na krajskou Soutěž umělecké tvořivosti a v roce 1950 získal třetí místo. Sbor gym-
nasia vystupoval často na veřejnosti, vystoupil také v polských Hlubčicích. Neméně záslužná a úspěšná byla
jeho práce se smíšeným pěveckým sborem Pracovních záloh při závodě Strojosvit Krnov v letech 1950-56.
Bylo to jedno z mála učňovských zařízení v regionu, kde se mládež vyžívala nejen ve sportu, ale i v kulturní
činnosti. Trpělivá práce s učni přinášela i úspěchy, v soutěži učňovského dorostu postoupil Krnov až do
celostátního finále. Své popularity mezi studentskou i učňovskou mládeží využil Joža Kovářík i v záslužné
akci „Večery oddechu bez alkoholu a cigaret“,  které přispívaly k dobrému společenskému vyžití  a ke
vzájemnému sblížení mládeže. 

Velkým přínosem byl pobyt a působení Jožky Kováříka v odlehlé Osoblaze, kde obohatil kulturní
život nejen ve škole, ale i  na veřejnosti.  Ve škole měl dětský pěvecký a taneční soubor, taneční čísla
nacvičovala jeho manželka, na veřejnosti vystupoval se smíšeným pěveckým sborem dospělých. Dal do-
hromady i malou dechovou kapelu, v níž účinkovali i hudebníci z okolních obcí. Ve spolupráci s představiteli
Osoblahy se zasazoval  o to,  aby v  nově postaveném kulturním domě byly  instalovány elektrofonické
varhany, na nichž pak hrával při slavnostních příležitostech.

Joža Kovářík se snažil jako učitel i jako muzikant stále zvyšovat své znalosti a dovednosti. Sledoval
odbornou literaturu, hodně poslouchal rozhlas, rozšiřoval si svou obsáhlou diskotéku, v níž nechyběly na-
hrávky nejlepších světových klavíristů a jazzových orchestrů. V nich pak čerpal inspiraci pro svá nápaditá
aranžmá, lahodná pro duši muzikanta i pro srdce posluchače. Složil i několik drobných skladeb pro taneční a
dechový orchestr, ale na systematickou skladatelskou práci neměl potřebný čas a trpělivost. Byl členem
Ochranného svazu autorů Praha.

Joža Kovářík  zemřel  22.  prosince 1977.  V  obřadní  síni  v  Krnově se s  ním přišli  rozloučit  jeho
kamarádi z krnovského dechového orchestru a členové dětského pěveckého sboru Milana Kadlčíka. Tklivé
tóny jejich skladeb

ho provázely v tichu, v míru
          na cestě kamsi do vesmíru.

Krnov 19. květen 1999
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TANEČNÍ  HUDBA V KRNOVĚ V  POVÁLEČNÝCH LETECH

Vzpomínky přímých členů tehdejších orchestrů – saxofonisty Roberta Balase a Vladimíra Ordelta,
pozounisty  Emila  Buláka,  zpěváka  Mirko  Soldáta  zachytil,  doplnil  a  zpracoval  kytarista  Stanislav
Kovařík.

Po skončení druhé světové války se po odsunu Němců stěhovalo do Krnova mnoho mladých lidí. Ti
se po několikaletém válečném půstu chtěli dobře bavit, chodit do společnosti, na taneční zábavy, estrády a
jiné hudební atrakce. Bylo proto zcela přirozené, že společenské sály ve městě byly o sobotách a nedělích
plné, by přeplněné mladými lidmi. Nejvíc přitahoval jejich pozornost hotel Slezský domov (dříve Tiroler), kde
byly dva prostorné sály a několik  menších místností  k posezení  i  k pobavení.  Samozřejmě k příjemné
zábavě patří neodmyslitelně taneční parket a dobrá taneční muzika. Pro obojí byly ve Slezském domově
velmi dobré podmínky.

V suterénu hotelu byl k dispozici nevelký, ale útulný sál, jakýsi taneční bar, lidově zvaný „Žumpa“.
Každý den tam ve večerních a nočních hodinách zněla k poslechu i k tanci decentní hudba malého taneč-
ního orchestru složeného z profesionálních hudebníků většinou mimokrnovských. Návštěvníků baru bylo
vždy dostatek, vždyť hotel tehdy opravdu dobře prosperoval.

Kromě této profesionální  kapely byly v Krnově hned po válce dva významné amatérské taneční
soubory, které po hudební stránce měly velmi dobrou úroveň. Velmi populární už v prvním roce po válce
byl ORCHESTR JOŽKY KOVÁŘÍKA, brilantního jazzového klavíristy a nápaditého aranžéra. Za války působil
jako profesionální hudebník v našich i zahraničních orchestrech a své bohaté zkušenosti uplatnil pak při
řízení své krnovské amatérské skupiny. Hrála v obsazení: 3 saxofony (Véna Hulač, Emil Chytka a Rudla
Koblíšek, který hrál výborně i na housle), 2 trumpety (Jula Antoš, Miloš Frkal), pozoun (Láďa Juřík), bicí
(Pepík Svížela, později Honza Pakosta), basa (Dolfek Cigánek), kytara (Jarda Kulheim) a od klavíru orchestr
řídil Joža Kovářík. Orchestr hrával v sobotu a v neděli ve velkém sále Slezského domova, ve středu večer
v malém obsazení v baru Oáza v suterénu městské radnice. V letní sezóně hrál orchestr k tanci v prostorné
kavárně – restauraci „Na vyhlídce na Cvilíně. Během dvou let se orchestr vypracoval k opravdu kvalitní
úrovni. Jeho velkou předností svižný rytmus, dokonalá harmonie, obdivuhodná sehranost, nápadité aranž-
má skladeb, moderní pojetí a nadšený zápal hráčů pro co největší podání. jejich hudba lahodila duši poslu-
chačů, vedla tanečníky k pohybovému prožitku rytmu a melodie. Od roku 1947 vystupoval orchestr pod
názvem „CLUB 47“. Ten uspořádal v Krnově i několik samostatných koncertů, hojně navštěvovaných ve-
řejností. Na nich hrál v rozšířeném obsazení, zpestřením byl i známý krnovský harmonikář Láďa Pytel a
zpěvačka Marta Tylečková. Orchestr Jožky Kováříka hrál moderní swingovou hudbu našich a zahraničních
(černošských) autorů po vzoru amerických orchestrů. Tento druh a styl  jazzové hudby moc „nevoněl“
oficiálním a stranickým orgánům města, kapelník Joža Kovářík byl nejednou volán „na kobereček“, ale
dovedl se vyhnout jejich výtkám poukazem na to, že jeho orchestr hraje hudbu utlačovaných černochů a že
si skladby objednávají  z jazzového archivu v Leningradu a hned pohotově předkládá jedny noty s lenin-
gradským razítkem.

Druhý populární amatérský orchestr působil  pod patronací závodního klubu SKN v Krnově. Jeho
kapelníkem byl vynikající trumpetista KAREL FABIÁNEK, dříve profesionální hudebník, v Krnově pak za-
městnanec SKN. Orchestr měl tradiční malé obsazení: 3 saxy (B. Balas, Ervin Hanzel, Vladimír Ordelt),
1 trumpetu (K. FABIÁNEK), 1 pozoun (J. Lobodzinský), bicí (E. Balas) a klavír (M. Vodička). Také tento
orchestr produkoval kvalitní  swingovou hudbu a zdatně konkuroval  orchestru J. Kováříka, což bylo ku
prospěchu kvality obou souborů.

Koncem 40. let oba orchestry spojily své síly a umění do jednoho velkého orchestru pod hlavičkou
SKN, kapelníkem byl K. Fabiánek. Tím vzniklo velmi kvalitní hudební jazzové těleso, které se směle rovnalo
nejlepším tanečním orchestrům severomoravského regionu. Obsazení: 5 saxofonů (R. Balas, V. Hulač, C.
Lipka, Vl. Ordelt, J. Tlach – alternovali M. Juřík, J. Zmeškal), 2 trumpety (K. Fabiánek, M. Frkal), 1 pozoun (J.
Lobodzinský), bicí (J. Pakosta), basa (J. Kapsík), kytara (St. Kovařík) a klavír (J. Kovařík). Orchestr hrával
pravidelně ve Slezském domově, v sobotu ve velkém sále, v neděli odpoledne dával koncert k poslechu
v kavárně a od 17.00 hodin hrál k tanci na „čaji o páté“ v malém sále, který byl propojen s kavárnou.
Návštěvnost koncertu i tanečního parketu bývala nebývalá (až 600 osob), orchestr doslova vábil k poslechu i
k tanci.

Orchestr hrál prakticky v průběhu celého roku, samozřejmě svou žeň měl v období plesů. Těch
bývalo v Krnově požehnaně, od populárních sokolských šibřinek, přes výpravné soukenické plesy krnov-
ských textilek až po mládežnické a studentské plesy. Všechny měly svůj osobitý půvab a ráz, byly plny
radosti a dobré nálady, k čemuž jistě notnou měrou přispívaly i dobré výkony orchestru. Orchestr závod-
ního klubu SKN nehrál jen hudbu k tanci. Pořádal za sezónu několik samostatných koncertů a hudebních
estrád ve velkém sále Slezského domova nebo v městském divadle. Na nich vystupovaly i známé krnovské
zpěvačky Marta Tylečková, Ula Jarkulišová nebo Marcela Nevrlová. Pořad uváděli pohotoví konferenciéři,
jakými  byli  např.  známá  dvojice  Kačer  –  Kachel,  Franta  Novák,  Mirek  Batík,  později  Mirek  Soldát.
Samostatné koncerty a estrády měly u krnovské veřejnosti obrovský ohlas, všechna místa byla beznadějně
vyprodána.

K nejzdařilejším veřejným vystoupením patřilo „VELKÉ ESTRÁDNÍ PÁSMO“, pořádané pod záštitou
Okresní odborové rady v Krnově ve velkém sále Slezského domova. Bylo provedeno dvakrát, a to 8. 12. ve
20.00 hodin a 9. 12. v 17.00 hodin pod heslem „UMĚNÍ PRACUJÍCÍM“. Tak atraktivní zábavné pásmo
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krnovská veřejnost ještě neviděla. Účinkoval 24-členný estrádní soubor Karla Fabiánka, doplněný o smyč-
covou sekci učitelů hudební školy, baletní soubor divadla Zdeňka Nejedlého z Opavy za řízení mistra Borise
Slováka, Pěvecký sbor krnovských železničářů za řízení Mojmíra Zedníka, Nový Tomkův dívčí sbor sociálně
zdravotní  školy  v  Krnově  za  řízení  mistra  Tomka,  houslista  prof.  František  Kohoutek,  klavíristka  Jana
Vavrysová, taneční zpěvačka Marta Tylečková a další. Pásmo bylo sestaveno ze 17 čísel orchestrálních,
pěveckých a tanečních. Největší ohlas u publika mělo provedení Geshwinovy „Rapsodie v modrém“ pod
taktovkou Jožky Kováříka, sólové party dvou klavírů výborně zvládli Jana Vavrysová, učitelka hudební školy
v Krnově, a Mirek Vodička, krnovský amatérský pianista. Pěkným houslovým sólem se blýskl profesor
pedagogické školy  František Kohoutek ve skladbě „Lásko, bože,  lásko“ z  filmu Muzikantská Liduška.
Obecenstvo strhla i  obě taneční vystoupení opavského baletního souboru Apačský tanec Bolero (Juan
Liossas) a Šavlový tanec (A. Chačaturjan). Velké estrádní pásmo sestavil a scénu upravil Mirek Vodička,
velký estrádní orchestr dirigoval Joža Kovářík, choreografii měl Boris Slovák. Pořad konferoval Mirek Soldát.

Velký úspěch mělo i další estrádní pásmo pod názvem „Loď dobré nálady“, provedené v městském
divadle.  Zaujalo  námořnickou scénou,  námořnickými  kostýmy účinkujících  a  velmi  dobrými  hudebními
výkony. Obě pásma nahrávalo i ostravské rozhlasové studio. To natáčelo v Krnově i dříve, jak orchestr Jožky
Kováříka, tak i Karla Fabiánka. Nahrávalo se v aule krnovské gymnasia (bez účasti veřejnosti), ale i živě
přímo ze Slezského domova nebo divadla. Prostřednictvím rozhlasu se orchestr SKN stal daleko široko
známým a byl zván i  do jiných měst regionu, např. do Rýmařova, Kravař (tam opět nahrával ostravský
rozhlas) nebo do Ostravy u příležitosti Dne horníků.

Na přelomu 50.- 60. let se orchestr rozešel, ale nezanikl. Kapelník K. Fabiánek převzal jádro kapely
Jana Kališe, doplnil je několika hráči svého bývalého orchestru, přišli i zcela noví hráči, a tak v Krnově vznikl
velký taneční orchestr ve složení: 5 saxofonů (R. Balas, Vl. Ordelt, A. Václavík, Al. Gratza, Fr. Havlík), 3-4
trumpety (V. Dolan, K. Fabiánek, J. Vojtíšek, Jan Rys), 4 pozouny (E. Bulák, P. Hunčík, K. Pika, J. Kot), basa
(S. Horyl), kytara (R. Haška), klavír (J. Roztomilý), bicí (B. Diehel). Byl to velmi kvalitní orchestr navazující na
dobré  tradice  předchozích  krnovských  kapel.  Hrál  k  tanci,  pořádal  samostatné  koncerty,  nahrával
ostravském rozhlasovém studiu. Zdatně si vedl i na povinných kvalifikačních zkouškách v okrese i kraji.
V roce 1961 postoupil  dokonce do celostátní soutěže v Bratislavě. Orchestr se udržel 5 sezón, pak se
zmenšil na tradiční malé obsazení: 3 saxy, 2 trumpety, 1 pozoun a rytmickou skupinu. Kapelníkem zůstal K.
Fabiánek až do své náhlé smrti v roce 1975.

Popularita orchestru měla vliv na další rozvoj taneční hudby v Krnově. Vznikaly nové taneční orche-
stry, např. dixieland Karla Schiffnera, orchestr BT Josefa Kuly, Formace závodního klubu Dřevosloh Drahoše
Skopala,  kapela Zdeňka Čuláka, Bedřicha Olky a jiné.  V Krnově vyrostlo a působilo kromě už předtím
zmíněných mnoho dalších zdatných hudebníků např. Šula, Dlapka, Mičan, Berka, Hradil, Jindra Kovařík a
zvláště je třeba uvést Jardu Duška, který hrál v orchestru ČTV Felixe Slováčka  a nyní působí v orchestru
rádia Praha.

Orchestry Jožky Kováříka a Karla Fabiánka udávaly tón taneční hudbě v Krnově po tři desetiletí.
Produkovaly hudbu vskutku progresivní, líbivou, na vysoké profesionální úrovni. Bylo to díky vysoké muzi-
kantské vyspělosti hráčů, z nichž mnozí byli bývalí hudebníci z povolání v civilních nebo vojenských kape-
lách, díky převážně vlastním aranžmá a v nemalé míře i díky úzké spolupráci se známými českými taneč-
ními orchestry, např. Karla Vlacha či Gustava Broma. Hudba obou orchestrů si získala srdce posluchačů a
zanechal v nich hezké vzpomínky na bohatý společenský a kulturní život v Krnově v té zvláštní atmosféře
poválečných let.

    T A N E Č N Í  S O U B O R Y  P O D L E  V I L É M A  H R B Á Č E

Popularita orchestrů J. Kováříka a K. Fabiánka měla vliv na další rozvoj taneční hudby v Krnově.
Vznikaly nové soubory a malé taneční skupiny, které se velmi snažily zachytit a napodobit současné hu-
dební trendy. Silnými oporami všech orchestrů byly rytmické skupiny a do popředí se dostávaly kytary se
svými novými akustickými možnostmi. Jedním z prvních, který začal hrát, byl dixieland Karla Schiffnera,
který se velmi přizpůsobil tehdejší době a jejím požadavkům. Vynikajícím hráčem a aranžérem skupiny byl
sám její vedoucí Schiffner, mladé diváky upoutával hráč na tenorsaxofon Vratislav Novák a zvláště je třeba
připomenout Jaroslava Duška, hráče na pozoun, který později působil v orchestru ČTV Felixe Slováčka a
nyní hraje v orchestru rádia Praha.

Jejich prvním konkurentem měl být OPUS 62, skupina, která se vytvořila kolem pianisty a učitele
hudební školy Skřivánka. Na bicí hrál P. Ifandis, kytaru V. Hrbáč, basu a klarinet J. Kula a na tenorsaxofon
Jindřich Drozd. Tento soubor působil  úspěšně, ale příliš krátkou dobu v letní restauraci U Pavlíka a po
odchodu Skřivánka do Prahy a Drozda do Olomouce se skupina rozpadla.

V Krnově-Kostelci vznikl nenápadný, ale pracovitý orchestr kolem Bedřicha Olky. Pod záštitou ZSKN
se mezi začínající konkurencí držel asi 2 roky, ale později se soubor rozpadl pro nedostatek příležitostí.
Složení souboru bylo zajímavé tím, že kromě Olky – harmonika, saxofon – Mičan, hrál na trumpetu Štibrava,
absolvent vojenské hudební akademie.

V této době byla do Krnova převelena vojenská hudba z Brna a její  19-členný taneční orchestr.
Soubor hrál velice zajímavou muziky, v jejím středu bylo mnoho výborných hudebníků a byla velká škoda,
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že vyšší vojenskou mocí pak soubor zanikl. Z tohoto souboru však zůstal v Krnově bubeník Jindřich Nohejl,
který patřil a patří po dlouhá léta k těm nejlepším.

K prvnímu největšímu hudebnímu boomu došlo po založení skupiny EUFOR pod vedením Jindry
Kovaříka. Jeho manažerské schopnosti zajistily souboru obrovské herní možnosti a při vystoupeních orche-
stru bylo vždy a všude beznadějně vyprodáno, což mu ostatní orchestry záviděly. Skupina používala mo-
derní prvky, zpracovávala velmi hbitě naše i světové melodie a v její hře se už objevily beatové rytmy.
Oporou a jejich nejlepším hráčem po celou dobu, co soubor existoval, byl bubeník Valentin Illeš. Basu a
basovou kytaru hrál Petr Šulc, kytaru V. Hrbáč, o něco později Jiří Dlabka, saxofon Josef Kula, se kterým se
střídali Slávek Hruška a především Vratislav Novák. Zpívala Eva Illešová z Opavy. Soubor pak ještě doplnil
hráč na sólovou kytaru Jiří Vodička a zpěvačka – jeho sestra Jarka Vodičková z Bruntálu. EUFOR měl hlavní
stanoviště v Kostelci, ale hrál na akcích v Pionýrském domě, v zotavovně Holčovice, v Jánských lázních
u Opavy a v zotavovně Holubice u Vítkova. Ve svém začátku také hrál v programu divadélka malých forem
při Slezské nemocnici v Opavě. Zúčastnil se několika krajských přehrávek, v Havířově se dokonce umístil na
2. místě, těsně za souborem Pavla Nováka z Přerova.

Asi v roce 1972 vznikl pod iniciativou tehdejšího ředitele závodu VARHANY Krnov ing. Závodného
soubor,  který hrál  zejména na podnikových akcích mezipodnikových. Přesto však byla úroveň souboru
dobrá, což dokázali později někteří v jiných skupinách. Na piano hrál Sv. Chlápek, basovou kytaru Emil
Lasák, kytaru V. Hrbáč a na bicí Ivan Kralovenský. Zpívala Eva Kralovenská.

V kavárně na náměstí začala účinkovat malá taneční kapela, kterou vedl učitel Eduard Sýkora. Tento
soubor pak současně hrál i ve vinárně OAZA pod spořitelnou., kde prožil svá nejúspěšnější léta. Na piano
hrál Eduard Szaszka, učitel hudební školy, na bicí Ferdinand Uryga, saxofony Ed. Sýkora a Josef Anděl. Své
pěvecké začátky tam pamatuje i Věra Bordovská a Ilona Zápalková.

Nejvíce malých skupin vzniklo při závodních klubech jednotlivých továren. Jen tak namátkou to byla
hudba pana Citrona nebo různá seskupení kolem Viléma Avrata – harmonikáře a skvělého baviče, dobrou
skupinu muzikantů vedl při ZK ČSD také pan Mičan, kde hrál prim především jeho syn – trumpetista a pan
Zdeněk Čulák – bubeník a dobrá duše souboru.

Při ZK železniční stanice vznikl z pěveckého souboru malý divadelní soubor, který vedl po dlouhá léta
p. Mirek Nejedlý, skvělý bavič a organizátor všech akcí. S těmito malými divadelními formami vznikla i
rytmická skupina, kterou vedl V.  Hrbáč. Na piano a havajskou kytaru hrál  Zdeněk Strakoš, na bicí  Jan
Pakosta ml., na saxofon Jiří Albrecht, na basu Josef Šmíd, na kytaru V. Hrbáč. Zpívala Lída Kornelová.

Nejlepší skupinou však byl nově vzniknuvší Flowers, který postupně přebral Euforu téměř všechny
příznivce a odtáhl je k sobě do restaurace Na vyhlídce (na Cvilíně), kde působil. Hrál náročnou, velmi kulti -
vovanou kytarovou muziku a jeho mladí členové měli na tu dobu vysokou hudební úroveň. Nejdůležitějšími
postavami souboru byli bubeník Jindřich Nohejl, hráč na klávesové nástroje Svatopluk Chlápek, kytarista
Alan Gillar  a kytarista Zezula,  baskytarista Mirek Juřík ml.,  kteří  svými muzikantskými výkony pozvedli
hodně vysoko tehdejší hudební laťku našeho města a okresu.

Po rozpadu Flowersu už zaujala pouze jedna skupina, a to především svojí vytrvalostí a věrností,
přesto, že se v ní postupně vystřídalo mnoho hudebníků. Byla to skupina BT Color, jejichž vedoucím se stal
bubeník a manažer souboru Jindřich Nohejl. I tato skupina změnila několikrát svůj název, ale zdravé jádro
vždy zůstalo a drželo a drží  kvalitu doposud. Z těch nevytrvalejších nutno připomenout kytaristu Jirku
Dlabku, pány Golda, Halíře, Chlápka, Lasáka a další,  kteří  společně s bubeníkem Jindřichem Nohejlem
zaslouží uznání, protože prošli těžkým úskalím doby a problémů, kdy nebylo na činnost dostatek peněz ani
možností hrát.

Nelze zapomenout ani na ty, kteří působili  v našem městě jen krátkou dobu, avšak jejich muzi-
kantská činnost byla velmi úspěšná, jako např. bubeníci  Berka a Mičan, zpěvák Josef Hradil,  výborný
zpěvák z Opavy Karel Hulinský, skupina Formace při ZK Dřevosloh, saxofonista Alois Pech, pianista Milan
Hofman, trumpetista Zdeněk Karlíček a mnoho dalších.

[Na několika místech je znát, že některá jména jsou uváděna v různém znění. Jelikož správné
znění neznám, převádím text přesně z rukopisu. RH]
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MALÝ SLOVNÍK OSOB A  TĚLES

BENEK  Karel
* 1. 11. 1917, Skoczow, okr. Bielsko (Polsko) † 5. 10. 2001, Krnov
Studium: Reformní reálné gymnasium v Českém Těšíně

Vojenská akademie v Hranicích
Po vzniku ČSR se rodina přestěhovala do Č. Těšína. Po absolvování RRG

toužil studovat hudbu, ke které ho vedl dědeček, vojenský kapelník (učil ho hrát na
housle).  Neutěšené  poměry  a  rodinné  důvody  (další  3  sourozenci)  mu  to  ne-
umožnily. Jako důstojník sloužil u 8. pluku ve Frýdku-Místku, když se tento pluk při
obsazování státu hitlerovskými vojsky vzbouřil. Represím unikl K. B. tím, že byl v
těchto dnech nasazen do obranné jednotky v Bohumíně a  dále  jako evakuační
velitel při záběru území Poláky. Za války si našel civilní povolání. V r. 1945 byl
krátce povolán k vojsku, avšak na vlastní žádost byl uvolněn v hodnosti kapitána
v záloze. Nastoupil potom zaměstnání u Státních lesů, kde působil až do důchodu v
r. 1988. Do Krnova se přestěhoval s rodinou z jižní Moravy v r. 1960 po vytvoření
nových krajů.

Stále tíhl k hudbě, začal se sám hudebně vzdělávat a tvořit. Na svém poválečném působišti v Napajedlích
působil jako houslista v orchestru dalších hudebních nadšenců a krátce hrál i v krnovském amatérském orchestru.
V Krnově začal skládat skladby různých žánrů, např. dětské písně, náladové skladby, které se vážou k městu a
kraji, kde žije. Celkem napsal 64 skladeb, je členem OSA. Jeho skladby hrály různé orchestry: krnovský Dechový
orchestr  mladých (K.  Dospiva),  dech.  orchestr  Ostravanka (Tomáš Hančl),  taneční  a  dechový orchestr  Česká
Skalice, dech. orch. Opočňanka a další. Dětské písně zpívaly sbory Permoník (Eva Šajnerová), Krnovský dětský
sbor (Z. Odstrčilová), Dívčí PS SPGŠ v Krnově (R. Hrček).

DOSPIVA  Karel
* 28. 3. 1935, Ludéřov (okr. Olomouc)     †  12. 3. 2012, Krnov          

Studium: Pedagogické oddělení hudební školy (Žerotín) v Olomouci 
1950-55,  obor housle se státní zkouškou v Brně (1955)

Po vojenské presenční službě u vojenské hudby v Chebu nastoupil jako
učitel hudby v základní hudební škole v Šumperku (1. 11. 1957 - 30. 6. 1958). Do
Krnova přišel učit na základní hudební škole od 1. 9. 1958 z důvodu možnosti zís -
kání bytu. Od té doby nepřetržitě působí v Krnově; do r. 1990 jako ředitel, potom
jako učitel (dirigent Dechového orchestru mladých), od 28. 3. 1995 jako pracující
důchodce na půl úvazku.

Brzy po nástupu práce v Krnově převzal vedení amatérského symfonického
orchestru při hudební škole. Tato činnost jej však umělecky plně neuspokojovala a
tak začal s výchovou posil orchestru v dechové složce mezi žáky školy. V r. 1961
z nich založil  – tzn. prvních dobrých hráčů – Dechový orchestr mladých, který s přibývajícími lety dovedl k
výraznému mistrovství a byl s ním zván do mnoha států Evropy (blíže heslo Dechový orchestr mladých). Jako
vedoucí tohoto významného tělesa má blízké umělecké styky s mnoha současnými skladateli, např. s Evženem
Zámečníkem, Mojmírem Zedníkem, Pavlem Staňkem, Milošem Machkem, Jindřichem Pravečkem a dalšími.

Jeho další aktivity těsně souvisejí s dechovou hudbou. Je autorem osnov pro souborovou hru (dechových
souborů) na LŠU ze začátku 80. let. Jako pomoc pro výuku sepsal větší metodickou publikaci Výuka dechového
orchestru na hudebních školách (vydal ÚDLUV Praha 1990, německá verze v Drážďanech 1991). Od začátku
rozhlasové soutěže CONCERTO BOHEMIA se jí účastní jako jeden z porotců. Za svou činnost byl oceněn v r. 1984
ministerstvem kultury titulem Zasloužilý pracovník kultury a ke Dni učitelů dostal 6. dubna 1999 od ministra školství
Ed. Zemana stříbrnou medaili II. stupně.

FABIÁNEK  Karel
*  12. 2. 1922,  Slezská Ostrava †  17. 10. 1975,  Krnov
Studium: všeobecné - základní škola
  hudební - samouk

Podle sdělení jeho manželky měl jen základní vzdělání a v hudbě byl naprostý
samouk.  V Ostravě  hrál  v hudební  skupině Karpiela,  která  hned po osvobození
zajížděla také hrát do okolí Ostravy (Horečky, Frýdek, Krnov). Aby pro tuto činnost
měl nějaký právní podklad, vykonal zkoušky před Skušobnou komisiou Hudobné
komory v Bratislavě 30. 7. 1947 a byl přijat do skupiny A 1, IV. odboru Hudobné
komory.

V r. 1949 se přistěhoval nastálo do Krnova, kde se oženil a působil až do své
smrti. Hned v r. 1949 si založil svůj orchestr, který se rozrůstal až do r. 1951, kdy byl
největší a udržel se ve velkém obsazení asi 15 let. Organizačně byl vždy přiřazen
k ZK ROH SKN, kde byl F. také zaměstnán jako skladník a později vedoucí skladu.

Bez nadsázky se dá říci, že K. F. byl velkou postavou krnovské populární hudby, možná že i největší v 50. a
60. letech. Jeho kapela měla dobrý zvuk i v rámci celého kraje.
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FULNEKOVÁ Jiřina, PhDr.
* 14. 5. 1950, Krnov
Studium: 1965-69  střední  pedagogická  škola  Krnov  –  vychovatelství

1969-1974 Masarykova univerzita v Brně (v té době Univerzita 
J. E. Purkyně), obor hudební věda – divadelní věda 

 1985 státní rigorosní zkouškou získán titul PhDr.
Hudební aktivity: absolvovala I. stupeň LŠU (klavír) a II. stupeň 

(klarinet) od r. 1962 do 1976 členka Dech. orchestru  
mladých Krnov,  

v r. 1983 zakládající členka Hospital Dixie Bandu 
Po studiích nastoupila na Okresní kulturní středisko v Bruntále ve funkci

metodika pro slovesné obory. V r. 1976 přestoupila na Městskou osvětovou be-
sedu v Krnově jako metodik pro zájmovou uměleckou činnost. Když byl r. 1977
založen literárně–dramatický obor na LŠU v Krnově, vyučovala v něm jako svou
činnost  ve vedlejším pracovním poměru.  Od r. 1981 přešla na  LŠU nastálo  a
vyučovala tam jak v oboru lit.-dramatickém, tak v hudebním (klarinet, zobcová flétna, hoboj, fagot). 

V r. 1989 založila školní dixieland, 1999 žákovský dixieland. Od r. 1992 je ředitelkou LŠU (ZUŠ).

HRČEK  Richard, Mgr.
* 17. 6. 1933, Ostrava-Zábřeh 
Studium: 1946-50 reálné gymnázium Praha 1, Dušní

1950-52 Jiráskovo pedagogické gymnázium Praha, Ostrovní
1956-61 Filosofická fakulta UP Olomouc, obor hudební výchova – 

ruština (dálkové studium)
hudební: 1941-46 v soukromé škole Jana Kozy v Radotíně

Po 4 třídách RG maturoval na JPG v r. 1952. Po maturitě byl přidělen na
Krnovsko, kde působil jako učitel celý svůj život. Učil na národních, základních ško-
lách a od r. 1961 na pedagogické škole.

Jeho aktivity jsou spojeny převážně s hudbou. Během vojenské služby hrál
v cimbálové kapele vojenského souboru Podlužan, v Krnově byl vedoucím cimbá-
lovky v letech 1959-62. Vyvrcholením jeho hudebních činností se váže k působení na
pedagogické škole. Zde vedl v letech 1961-65 pěvecký sbor, 1966-69 instrumentální
soubor a 1971-91 opět pěvecký sbor. Ten poslední vedl se svou manželkou Jarmilou
a oba ho přivedli k úrovni na Krnovsku do té doby nevídané.

Další oblastí  jeho hudební činnosti bylo vytvoření metodických příruček k hudební výchově dětí před-
školního věku. Byl spoluautorem první metodiky hudební výchovy v mateřské škole, vydané v Hradci Králové pro
východočeský a severomoravský kraj v r. 1968. Se svou manželkou sestavil učební příručky pro doprovod písní
v mateřských školách a v mimoškolních zařízeních; dále dva sborníky skladeb pro poslech v mateřských školách.
Své zkušenosti při pořádání koncertů pro děti mateřských škol uveřejnil v několika článcích a následně v referátu
na 5. mezinárodním semináři o estetické výchově ve Varšavě r. 1969. Pro mateřské školy vytvořil 20 pořadů, které
vysílal Čs. rozhlas v letech 1967-74. Za jeho vedení vznikla Metodika hudební výchovy v mimoškolních zařízeních.

Pro veřejnost vytvořil několik poslechových pořadů (Beethoven, Janáček, ruská sborová tvorba, Paganini
aj.). 

HRČKOVÁ  Jarmila, Mgr.
*  4. 11. 1940, Ostrava-Kunčičky
Studium: 1954-57 JSŠ Krnov

1957-61 Filosofická fakulta UP Olomouc, obor hudební výchova-
čeština

   hudební: 1947-57 Hudební škola v Krnově
      1963-68 Státní konservatoř v Praze (klavír, dálkové studium)

Po absolvování vysoké školy byla přijata na pedagogickou školu v Krnově a
tady působila až do odchodu do důchodu. 

Byla spoluautorkou dvou příruček pro improvizaci doprovodu písní a dvou
sborníků pro poslech hudby v mateřských školách. Její hlavní a nejlepší aktivitou bylo
vedení pěveckého sboru se svým manželem v letech 1971-91 a především klavírní
doprovod sboru. Její hru či spíše umění vysoce oceňovalo mnoho soutěžních porot.
Za své výkony („vynikající interpretace“) dostala v soutěžích sborového zpěvu zvláštní
cenu v r. 1984 a 1990.
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KADLČÍK  Milan
*  8. 3. 1928, Nový Malín u Šumperku † 11. 3. 1987, Krnov
Studium: 1938 - 1948 Slovanské reálné gymnasium v Olomouci (1944-5 se 

učil strojním zámečníkem)     
1948- 1950 Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, 

obory dějepis, zeměpis, občanská výchova
V mládí  vedl  úspěšně pěvecký a taneční  soubor  v Bohuňovicích (u Olo-

mouce) a této činnosti se věnoval i ve svém učitelském povolání. Na housle se učil
hrát ve vesnické škole, na klavír a akordeon se učil sám. Při nedostatku učitelů v po-
hraničí přijal výzvu, aby nastoupil zaměstnání a třetí ročník vysoké školy dokončil
dálkově. Do Krnova přišel v r. 1950 na chlapeckou školu na Dvořákově okruhu. Tam
převzal po odchodu M. Zedníka pěvecký sbor a ještě jej rozšířil o chlapeckou kapelu.
Od 1. 9. 1953 byl přeložen na školu na Smetanově okruhu, kde setrval až do r. 1970.
Tam vedl několik let pěvecký sbor s menší instrumentální skupinou. Vrcholu těchto
aktivit dosáhl při svém působení v Lichnově; zde působil od r. 1970 do r. 1983 jako
zástupce ředitele a rok nato jako ředitel. Ihned po svém nástupu tam rovněž založil pěvecký soubor a vedl jej až do
své smrti. V důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu byl přeložen 1984 do Krnova na I. ZDŠ jako zástupce
ředitele, r. 1985 odešel do předčasného invalidního důchodu. I přes zdravotní potíže ještě i tehdy dojížděl do
Lichnova vést své oblíbené kroužky – pěvecký a taneční.

Za svou činnost byl oceněn titulem Vzorný učitel a řadou čestných uznání od orgánů místní samosprávy i
okresní správy.

Vrcholnými roky ve vedení sboru, koncem 70. let neoficiálně nazvaného Lichnováček, jsou léta na přelomu
70. a 80. let. Tehdy se M. K. se svým sborem pravidelně zúčastňoval soutěže Písně přátelství a v letech 1977, 1979 a
1981 se s ním jakožto vítězem kategorie účastnil krajského kola. O hodnotě těchto vítězství vypovídá, že jako
nejvážnějšího konkurenta měli sbor I. ZDŠ v Bruntále, škole nepoměrně větší a se sbormistryní aprobovanou
hudebnicí; tento sbor býval v krajském kole v letech ostatních. Konkrétní umístění nebylo možno zjistit, protože
diplomy zmizely a v jiných pramenech údaje chybějí.  Jen si pamatuji,  že jednou byli ve stříbrném a dvakrát
v bronzovém pásmu.

PhDr. KOHOUTEK  František, CSc.
* 2. 6. 1921, Brno - Starý Lískovec
Studium: 1933-40 reálné gymnázium (2.-4. ročník) a klasické gymnázium 

(5.-8. roč.) v Brně    
          1940-41 státní hudební a dramatická konservatoř v Brně (2. roč.)
          1941-42 teologické učiliště    
          1945-49 filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně se závě

rečnou státní zkouškou s profesorskou způsobilostí (III. stupeň 
škol) pro češtinu a filosofii    

          1955-59 dálkové studium hudební výchovy a hry na hudební 
nástroje na Vysoké škole pedagogické, pozdější filoso-
fické fakultě Palackého univerzity v Olomouci    

1975 doktorát filosofie (PhDr.) na filosof. fakultě Karlovy univ.    
1979  kandidatura věd  (CSc.) tamtéž 
1983 po splnění odborných předpokladů zahájeno na PdF UP na podnět KU  

v Praze kádrové řízení k získání hodnosti doktora věd (DrSc.). Žádost 
vedoucího katedry v tomto směru však nedošla  svého naplnění. Zato však došlo 18. 4. 1990 na PdF UP k 
plné morální rehabilitaci dotyčného odb. asistenta s politováním nad utrpěnou křivdou (děkanský dekret 
F UP v Olomouci ze dne  4. 4. 1990).

V 9 letech začal hrát na housle u amatérských hudebníků; po roce byl přijat do hudební školy Filhar-
monického spolku Besedy brněnské do třídy prof. Jaroslava Kubánka. V r. 1934 už veřejně hrál I. větu Mozartova
houslového koncertu D-dur. Po vstupu na brněnskou konservatoř studoval houslovou hru u prof. J. Muziky. Aby
ulehčil rodičům finanční situaci, živil se kondicemi: vyučoval hře na housle i běžným školním předmětům. Bylo to
tak namáhavé, že vážně onemocněl a studium musel opustit.

Nato vstoupil do teologického učiliště v Brně. Již za rok však byl nasazen na nucené práce do chemické
výroby v Ústí nad Labem. Když ústecký operní orchestr přešel do výroby a vedoucí továrny jim jako amatér dělal
po večerech dirigenta, hrál s nimi a dokonce u stejného pultu s později slavným Josefem Vlachem. Na začátku
března 1945 se mu podařilo s notnou dávkou štěstí uprchnout domů do Brna.

Po osvobození vystudoval v Brně na filosofické fakultě Masarykovy univerzity profesorskou aprobaci  čeština
a filosofie; zároveň dobrovolně chodil na přednášky a cvičení v oborech psychiatrie a neurologie na lékařské
fakultě — to mu později velmi prospělo ve vědecké práci i při příležitostných psychoterapeutických zásazích. Při
studiu hrával externě v brněnském rozhlasovém orchestru a Helfertově symfonickém sdružení v Brně, ale řádným
členem se stát nemohl, po ukončení studia musel nastoupit učitelské povolání.

Nástup do prvního působiště, Louček u Krnova, měl určen na 20. 8. 1949. Odtud přešel k 1. 7. 1950 na
gymnázium v Krnově a posléze r. 1954 na pedagogickou školu tamtéž. V letech 1955 - 59 vystudoval hudební
obory na filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Několikrát dostal nabídky působit na univerzitách
v Brně a Olomouci; protože však nikdy nevstoupil do KSČ, podařilo se to až v r. 1960.

V době krnovského působení byl velmi aktivní v různých hudebních oblastech. Často hrál na housle při
různých příležitostech, dále uváděl výchovné koncerty, občas přednášel na témata z hudby, češtiny, psychologie a
psycho-patologie, vedl krátce malý orchestr, smyčcový kvartet a školení lidových kapelníků.
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Po konkursu byl 1. 9. 1960 přijat na Pedagogický institut v Gottwaldově, po jeho zrušení r. 1966 převeden
na pedagogickou fakultu UP v Olomouci, kde setrval až do odchodu do důchodu.

Vědecká činnost (publikace):
1948 Psychopatologické jevy schizofrenie (k 2. státní zkoušce na FF MU)
1959 Současná problematika houslové techniky, metodiky a didaktiky v české teorii houslové hry  

(ročníková práce na FF PU) 
Z dalších prací, protože se už týkají působení mimo Krnov, uvádím jen tu nejdůležitější, totiž Houslová hra

ve světle soudobé vědy, SPN Praha 1983.

KOSTOMLATSKÝ  Jan
*  6. 7. 1932, Litomyšl
Studium: v r. 1952 absolvoval Jiráskovo gymnázium v Náchodě

v r. 1955 absolvoval s výborným výsledkem Pedagogickou 
fakultu Masarykovy univerzity v Brně

Na umístěnku nastoupil své první místo ve Stárkově na okrese Broumov. Na
přání svých rodičů, kteří se přestěhovali z Náchoda do Opavy, se přihlásil na volné
místo učitele hudební výchovy ve škole na Opavské ulici v Krnově.  Při  pohovoru
s vedoucím školského odboru dostal nabídku místa na JSŠ, pokud se pokusí založit
dětský pěvecký sbor, který by mohl representovat město. Od šk. roku 1957/8 působil na
JSŠ (později  SVVŠ)  jako učitel  hudební  výchovy a  ruského jazyka.  Zprvu pracoval
s dětským a dívčím sborem, působil i na učilišti n.p. Karnola jako vedoucí pěveckého
kroužku. Brzy se sbor s názvem Krnovský dětský sbor stal skutečným representantem
okresu. Již v r. 1962 si vyzpíval účast v ústředním kole STM a další úspěchy následovaly.

Sbormistr K. byl řadu let členem krajského poradního sboru pro sborový zpěv, členem porot v krajských
kolech dospělých pěveckých sborů, sám zpíval několik let v Pěveckém sdružení krnovských železničářů a asi pět
let (1960 -  ?) byl i jejich sbormistrem. Údaje o svém působení nemá a v SOA záznamy končí rokem 1959. 

V r. 1968 se po náhlé smrti v rodině odstěhoval do České Třebové, kde učil a vedl dětský sbor. Po třech
letech trvale přesídlil do Chrudimi a dojížděl učit na ZDŠ do nedaleké Chrasti. V Chrudimi byl řadu let členem pě-
veckého sboru Slavoj, občas zastupoval sbormistra. Několik let měl i dětský sbor ve škole, řídil pět let komorní
mužský sbor Církve bratrské v Pardubicích, potom smíšený sbor podobného typu až do současnosti. Ve školství byl
okresním metodikem hudební výchovy a zemským lektorem nového pojetí hudební výchovy ve východočeském
kraji, než byl zbaven těchto funkcí po udání jeho náboženské orientace. Pro vážné onemocnění byl převeden r.
1989 do invalidního důchodu. 

KOŠATKOVÁ  Irena
*  25. 10. 1908 (Praha) †  15. 6. 1978 (Krnov)
Studium: na pražské konservatoři balet a pohybová výchova,

v klavírní hře žačka Františka Maxiána
Většinu životopisných dat se mi nepodařilo zjistit. I když si jindřichovští občané a spo-

lupracovníci dobře pamatují její působení, konkrétní data a náplň aktivit neuvádějí. I v kronikách
(školní, OB) je těchto údajů mizivě málo. Čerpám tedy ze svých vzpomínek a údajů, které mi zjistil
nebo si pamatuje Květoslav Polcar, zástupce ředitelky tamější ZŠ. Fotografie je velmi nekvalitní,
protože se I. K. nechtěla dát fotografovat.

I.  K.  se  narodila  v  rodině  železničního  zaměstnance  Kainara  v  Praze.  Jejím
mladším bratrem byl významný český básník Josef Kainar, který ostatně do Jindřichova
často  zajížděl.  Oba  sourozenci  byli  hudebně  nadaní,  zřejmě  po  své  matce,  bodré
Hanačce, která ráda a velmi dobře zpívala. I. K. vystudovala na pražské konservatoři
uvedené obory; neznámo kdy získala i odbornost pro vyučování matematice a kreslení.
Tak jako mnoho jiných učitelů ve 30. letech odešla kvůli nedostatku učitelských míst v českých zemích na Sloven-
sko, do Žiliny. Tam se seznámila se svým manželem. (Také tam učila základům baletu později významnou herečku
Antonii Hegerlíkovou.) Po odtržení Slovenského štátu se vrátili do protektorátu a o této době nemám zpráv.

Po osvobození působili manželé K. krátce v Mar. Lázních, odkud přišli v r. 1951 do Jindřichova. Paní K. tu
rozvinula všestrannou kulturní činnost. Vedla při škole a později při OB pěvecký kroužek Kvítko, kroužek baletu a
pohybové výchovy,  později  (a  hlavně po odchodu do důchodu)  i  kursy  klavírní  hry  pro děti.  Tuto činnost
prezentovala veřejnosti v kulturních pásmech, které se konaly každým rokem, obvykle dvě (na jaře a na podzim).
Aktivitu si podržela až do své náhlé a snad i předčasné smrti (infarkt).

K. byla výraznou individualitou, která svou činností připomínala typ obrozeneckého kantora-buditele. V šíři
a hloubce svých aktivit byla na okrese Krnov skutečně zjevem ojedinělým, v žádné obci se nenašel nikdo, kdo by
se jí podobal.
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KOTEK Štěpán
* 20. 12. 1931, Frýdlant nad Ostravicí        † 3. 8. 2012 Frýdlant n. Ostr.
Studium: po měšťanské škole přešel do 4. ročníku gymnázia v Místku,  

kde maturoval r. 1950
     1958-1964 studoval externě konservatoř v Ostravě obor hra na 

violu, později ještě dirigování
Pochází z rodiny o 7 dětech. Jeho otec měl hudbu rád a všechny děti vedl

k jejím provozování. Š. K. začínal hrát už jako malý na klavír a housle. Na měšťan-
ské škole hrál na housle ve 22-členném žákovském orchestru. Na konci války se
všechny děti začaly učit na dechové nástroje a založily dechovku; Š. K. hrál na
baskřídlovku. Asi od r.  1947 do 1950 hrál na tahový pozoun v mládežnickém
frýdlantském  swingovém  orchestru  a  pak  v komorním  orchestru  v Místku  na
kontrabas. Touto činností získal již do 20 let možnost poznat všechny tehdejší žán-
ry  populární  hudby;  zároveň  to  bylo  dobrou  průpravou  pro  hudební  aktivity
v Krnově. 

Za nedostatku učitelů v pohraničí nastoupil po maturitě v r. 1950 učitelskou dráhu; nejdříve v Brumovicích,
rok nato v Lichnově. Po dobu základní vojenské služby v Mikulově (1952-54) se intenzivně věnoval hudbě a
lidovému tanci, takže při odchodu z činné služby dostal nabídku, aby dělal instruktora lidových tanců v Ústředním
domě armády. ONV v Krnově však ho neuvolnil a tak se vrátil ke kantořině. R. 1954 nastoupil v Hynčicích, r. 1955
byl přeložen do Krnova kvůli činnosti v Okresním souboru písní a tanců. R. 1956 byl přeložen na zvláštní školu a
tak nakonec řešil nespokojenost s překládáním přechodem na LŠU v Krnově. Tam učil hru na housle a zároveň
studoval konservatoř v Ostravě. Po jejím ukončení r. 1964 odešel do Slezského divadla v Opavě jako korepetitor (a
podle potřeby sbormistr), příležitostně i violista v orchestru. V r. 1967 krátce řídil komorní orchestr v Krnově. Od r.
1980 přešel opět na LŠU, tentokrát v Opavě.

Záběr jeho hudební činnosti v Krnově je obrovský. Hrál taneční hudbu v orchestru K. Fabiánka (na klavír),
později u J. Kališe, v krnovské cimbálce na basu a cimbál (prý ještě koncem 60. let), v krnovském smyčcovém
kvartetu na violu, v orchestrech – při hudební škole a v komorním při Domě osvěty (J. Kabzan); vytvořil i dětskou
cimbálovou muziku při LŠU Krnov.

Ještě lepších výsledků dosáhl s dětskou cimbálkou v Opavě, kterou vytvořil v opavské LŠU. Pro úplnost je
třeba uvést i rodinnou muziku, která působí ve Frýdlantě n. Ostr.

Jeho manželka Jana, roz. Gregorová z Krnova, patřila do slavného Dívčího tria (viz Kap. 3). Dcera obou
manželů Hana Kotková je výbornou houslistkou, laureátkou soutěže Pražského jara (2. cena, 1. nebyla udělena).

KOVÁŘÍK  Josef
*  27. 7. 1913, Kurovice (okr. Kroměříž) †  22. 12. 1977, Osoblaha
Studium: obchodní škola v Přerově, dvouletá (1928-30)  

učitelský ústav v Kroměříži 1934-38 s maturitou
hudební škola Moravan v Kroměříži (6 let)

Rodinné prostředí mělo pro jeho budoucí vývoj určující vliv. Otec byl ty-
pický vesnický učitel - muzikant, měl i malou dechovou kapelu. Jožka K. se brzy
naučil hrát na klavír a v Kroměříži se učil na hudební škole Moravan. V Kroměříži
hrál v několika tanečních kapelách. Po dva roky před studiem na učitelském ústavě
dojížděl na soukromé hodiny u profesora brněnské konservatoře Váši. 

Protože po maturitě na učitelském ústavě neměl šanci získat učitelské místo,
zvolil si dráhu profesionálního hudebníka. Hrál v tanečních orchestrech ve Zlíně a
Otrokovicích a v pražském orchestru J. F. Nýdla. Během války hrál i v Hamburku,
Brémách a Katovicích. Koncem války se vrátil do vlasti a po krátkém působení v
Olomouci se zapojil do hnutí odporu a aktivně se podílel na osvobození Kroměříže.

17. 5. 1945 se odebral do Krnova a zpočátku pracoval jako úředník zemědělského referátu ONV v Krnově.
Po příjezdu jeho manželky (učitelky) a dvou synů nastoupil i on do učitelského povolání. Postupně s manželkou
učil v letech 1949-56 na JSŠ, 1956-61 na 1. OSŠ a 1961-67 na 4. OSŠ. V r. 1967 se rodina přestěhovala do Osoblahy,
kde manželé učili až do roku 1973, kdy odešli do důchodu.

Jeho první kapela v Krnově, CLUB 47, patřila k nejlepším v kraji; hrála jak k tanci, tak i na samostatných
koncertech, estrádách a pro ostravský rozhlas. Později J. K. hrál s výborným tanečním orchestrem K. Fabiánka.

Na školách, kde působil, vždy vedl dětské sbory. V letech 1950-56 také řídil smíšený pěvecký sbor Pracov-
ních záloh při závodě Strojosvit Krnov, s nímž na soutěži postoupil až do celostátního finále. Rovněž v Osoblaze
měl dětský pěvecký a taneční soubor, smíšený sbor dospělých a dal dohromady malou dechovou kapelu. Kromě
nápaditých aranžmá také složil několik drobných skladeb pro taneční a dechový orchestr, avšak na systematickou
skladatelskou práci neměl čas a trpělivost. Byl členem OSA Praha.      

SK
Byť nerad, musím do tohoto textu zasáhnout poznámkou. Při důkladnějším zjišťování aktivit J. K. v Osoblaze jsem se

dověděl, že jeho hudební činnosti nebyly tak rozsáhlé. Přímý člen dětského sboru tvrdí, že to nebyl sbor, ale náhodná seskupení
zájemců podle momentální potřeby. Ani pěvecký sbor z dospělých není nikde dokumentován a ani dechovka za jeho řízení
neexistovala. Zato hrávala hudební skupina neurčitého složení pod jeho vedením jako doprovod při divadelních představeních
ochotníků v Osoblaze.
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ODSTRČILOVÁ Zdeňka, Mgr.
*  28. 1. 1945, Ostrava-Vítkovice
Studium: středoškolské - JSŠ Krnov 1959-63

vysokoškolské  -  Filosofická  fakulta  UP  v  Olomouci,  obor  
hudební výchova a český jazyk 1963-67

hudební – hudební škola a LŠU v Krnově 1952-61
Během školní docházky zpívala v KDS, a to v letech 1957-63. Po absolvo-

vání vysoké školy nastoupila místo vychovatelky v Domově mládeže SPgŠ v Kr-
nově a v r. 1969 přešla do učitelského sboru téže školy.

V r. 1969 seskupila starší členky KDS k pěveckému vystoupení a tím začala
její sbormistrovská činnost. V r. 1970 vytvořila po vzoru novojičínského Sluníčka
sbor  předškolních  dětí,  který  pak  přirozeným  stárnutím  přeměnila  na  nový
Krnovský  dětský  sbor.  Zároveň  postupně  vznikly  dva  přípravné  sbory  a  jako
výběrový  hlavní  Zlatá  loutna.  S ním  dosahovala  značných  úspěchů.  Díky
družebním stykům sbor účinkoval v Sušici, Tachově, Šumperku, Uničově, České
Vsi, Letohradě,  Ústí  nad Orlicí,  Milevsku, Těchoníně a víceleté vztahy pěstoval  s Radostí  Praha,  Olomouckým
dětským sborem, Permoníkem (Karviná) a Ondráškem (Nový Jičín). 

Od r. 1971 do r. 1985 vedla na SPgŠ komorní sbor. I s ním dosahovala úspěchů, byť ne tak výrazných jako
s dětským sborem. Ve všech jejích tělesech je příznačná výborná hlasová kultura. I ona patří k výrazným osob-
nostem krnovského hudebního života.

PIVOVARSKÝ  Lumír,   Prof.
*  4. 11. 1931, Ostrava † 11. 10. 2014 Ostrava
Studium:  středoškolské: 1946-50 klasické gymnasium Ostrava, 

vysokoškolské: 1950-53 Palackého univerzita Olomouc, pedago
gická fak., hudební výchova pro III. st.

základní hudební: soukromě hra na housle
V dětství měl spíše zájem o sport, krátce byl přeborníkem kraje ve skoku da-

lekém. Sbormistrovské aktivity v něm podnítil až během studií v Olomouci Bohumil
Berka (tehdejší dirigent Moravské filharmonie), který vyučoval na PF řízení sboru a
věnoval se mu i v soukromých lekcích.

Do Krnova přišel na umístěnku v r. 1953, a to na pedagogickou školu, kde
učil hudební výchovu a hru na nástroje. Veškerý svůj hudební zájem věnoval práci
s pěveckými sbory. V letech 1953-6 vedl druhý pěvecký soubor ped. školy a v letech
1956-61 Dívčí pěvecký sbor ped. školy, 1959-61 smíšený pěvecký sbor SLEZAN a
Slezské trio. Se všemi soubory slavil velké úspěchy a zvláště v letech 1959-61 patřily tyto soubory mezi nejlepší
v celé republice.

Spíše okrajovou činností bylo krátké působení v krnovském Divadle loutek, pro jehož jednu hru prý napsal
i scénickou hudbu; on sám si na to už nepamatuje. V Divadle hudby asi měl pořad o Jaroslavu Ježkovi; datum ani
nic podrobnějšího si nepamatuje.

V r. 1961 přešel na Pedagogickou fakultu v Ostravě (nyní Ostravská univerzita), kde působí dodnes jako
vysokoškolský profesor. Je sbormistrem Vysokoškolského pěveckého sboru OU a Pěveckého sdružení moravských
učitelů. Vede mužský pěvecký sbor Vítkovice.

PLÁNSKÝ Bohumil, Ing.
* 8. 8. 1932, České Budějovice † 5. 2. 2012, Krnov
(Přes patero požádání o osobní údaje a kontrolu textu nebyl ochoten vyhovět a tudíž

se čtenář musí spokojit s následujícím výtahem novinového článku.)
V mládí hrával v kostelech na varhany, ale rozhodl se studovat chemickou

průmyslovku v Praze, pak Vysokou školu chemickou a v oboru chemie pracoval
12 let. Zkoušky dělal i na konservatoř a i když byl přijat, mohl studovat jen na jedné
škole, a tak varhany zůstaly jen velkým koníčkem. Přesto se stal soukromým žákem B.
A.  Wiedermanna  a  studium  u něho  ukončil  státními  zkouškami.  Po  válce  kvůli
těžkostem s bydlením žil u Salesiánů a pravidelně u nich hrál na varhany. Jako tech-
nika ho začaly varhany zajímat i po konstrukční stránce. Když v r. 1949 řád Salesiánů
zrušili, byl na doporučení prof. Wiedermanna jmenován varhaníkem u sv. Jakuba.

Po průmyslovce ho z kádrových důvodů nevzali na vysokou školu, takže na-
stoupil práci v továrně na tužky v Č. Budějovicích jako chemik. Stal se také tamějším
katedrálním varhaníkem. Nakonec se rozhodl postavit vlastní varhany. Nyní má jedny
z největších domácích varhan na světě; jejich počátky se datují někdy kolem r. 1952.

Po roce práce v tužkárně ho vzali na vysokou školu. Když absolvoval, přešel do Oseka a později do Boro-
van u Č. Budějovic, do továrny na izolace a stavební hmoty; tam byl výzkumný ústav a akustická laboratoř. Po čase
jej objevil Jaroslav Dietl, napsal o něm do novin a tím se jeho činnost stala známou. Tak vznikla i spolupráce
s krnovskými Varhanami a nakonec sem přešel jako zaměstnanec. Domácích varhan využívá i k experimentování,
jehož výsledky uplatňuje v továrních nástrojích.

Zápis v Guinessově knize rekordů:
Největší domácí varhany má ve svém bytě ing. Bohumil Plánský, umělecký poradce závodu Varhany Krnov. Mají 2 hrací

stoly, 4 manuály, 36 rejstříků a přes 1 800 píšťal.  (Podle Regionu 13. ledna 1992)
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ŠRAM  František
český skladatel, dirigent a pedagog
*  2. 4. 1910, Hrušov n. O.
Studoval nižší reálku v Ostravě a Hudební akademii v Bratislavě (varhany u Ant. Ledviny, teorii u Alex.

Moyzese). V Bratislavě varhaník (1929-34), učitel hudební školy (1932-25), korepetitor SND (1935-36). Učitel hu-
dební školy a gymnázia v Novém Mestě nad Váhom (1937-8), kapelník Slovenského ľudového divadla (1938- 47),
ředitel hudební školy v Krnově (1947-59). Skladby taneční, hudby k činohrám, 5 operet pro Slovenské ľudové di-
vadlo aj. (něco u Závodského a u Dusíka v Bratislavě, u Andreja v Nitře; deska Esta). Založil v Krnově symfonický
orchestr při hudební škole (1953). Pro mládež napsal pojednání o Mozartovi a o Janáčkovi (cyklostylováno, Krnov
1956)               

Černušák
Toto heslo je citace z Čs. hudebního slovníku osob a institucí, sv. 2., SHV Praha 1965. Bezpochyby si text psal Šram sám.

Musím tedy uvést na pravou míru některé údaje. Ředitelem hudební školy v Krnově byl jen do června r. 1958, pak působil
několik měsíců jako řadový učitel. Založil sice v Krnově orchestr, ale nebyl to symfonický, nanejvýš by se dal charakterizovat
jako malý či komorní. Pro mládež napsal uvedené publikace, ale nebyla to pojednání ve vlastním slova smyslu, spíše polozá-
bavné čtení. Po ukončení pedagogické práce v krnovské hudební škole odešel do Ostravy-Poruby a další jeho osudy nejsou mi
známy. 

VEDRALOVÁ  Zdeňka,  Mgr.
* 13. 2. 1933, Polička
Studium: 1952-5 Pedagogická fakulta UK Praha, obor hudební výchova

1955-8 Vysoká škola pedagogická Praha, obor hudební nástroje 
(klavír, housle) v dálkovém studiu

Hudbě se věnovala po vzoru svých hudebně zaměřených rodičů. Její první
působiště bylo na pedagogické škole v Litomyšli v letech 1955 - 1959. Po provdání šla
za svým manželem do Jeseníku a učila na základní hudební škole. Po reorganizaci
okresů  v r.  1960  následovala  svého  manžela  do  Krnova.  Tam  získala  místo  na
pedagogické škole (pozdější střední pedagogické škole), na níž působila až do svého
odchodu do důchodu r.  1992.  Poté se přestěhovala s  manželem do Zábřehu na
Moravě; od r. 1992 vyučovala a několik let vedla pobočku ZUŠ ve Štítech.

Její hudební aktivita v Krnově byla široká. Záslužná byla především v orga-
nizování hudebního života, konkrétně to znamená: byla v letech 1974 - 91 předsed-
kyní Kruhu přátel hudby a také zakladatelka a metodička Hudební mládeže ČSR se
střediskem na SPgŠ v letech 1983-91. Velmi často moderovala hudební akce (koncerty KPH a pěveckých sborů).
Tato činnost byla doplněna členstvím v kulturní komisi při MěstNV v Krnově a v systému Mládež a kultura. Neza-
nedbatelné bylo i její spoluautorství na publikaci Metodika hudební výchovy v mimoškolních zařízeních (Krnov
1974).

ZEDNÍK  Mojmír
* 19. 4. 1921, Velká Bystřice †  2. 1. 2007,  Olomouc

Studium: středoškolské – učitelský ústav v Olomouci (1937-1941)
základní hudební v hudební škole Žerotín v Olomouci (1931-

1941), obor housle a klavír     
vysokoškolské – pedagogická fakulta UP v Olomouci (1946-

1950), obor hudební výchova a výtvarná výchova 
Totální  nasazení v cihelně v nacistickém Německu 1943-45 mu znemožnilo

vykonat státní zkoušky ve hře na housle. Po válce ještě před ukončením studia na-
stoupil na umístěnku od 1. září 1949 v Krnově na tehdejší chlapeckou střední školu  na
Dvořákově okruhu. Učil tam 2 roky hudební a výtvarnou výchovu a vedl též chlapecký
sbor.  II. státní  zkoušku  vykonal  dálkově  v  r.  1950.  Se  zřízením  pedagogického
gymnázia v Krnově r. 1951 přešel na tuto školu a zde působil až do svého odchodu na
Pedagogickou fakultu v Olomouci v r. 1961.

V této době rozvíjel bohatou mimoškolní hudební činnost. Vedl školní dívčí
pěvecký sbor (1951-56), dirigoval PSKŽ od června 1951 do července 1954, hrál v cimbálové muzice 1954-57.
Vytvořil instrumentální úpravy lidových tanců pro smyčcovou skupinu, která doprovázela školní pěvecký a taneční
soubor. Jeho nejbohatší a nejmilejší činností však bylo komponování (skladbu studoval u Th. Schäffera). Už v době
krnovského působení byl známým skladatelem a autorem instrumentací i úprav skladeb pro různé soubory. Jeho
skladby už tehdy vysílal rozhlas. Pro městské rozhlasové vysílání a krnovské Divadelní máje napsal 3 znělky-
fanfáry.

Ani  po odchodu  do Olomouce  nepřerušil  navázané  styky s  Krnovem.  Úzce spolupracoval  hlavně se
slavným DOM a jeho dirigentem K. Dospivou. Tomuto souboru vytvořil a věnoval následující skladby: pohádkovou
suitu  Honzíkovy  pohádky  (později  uvedenou  i  v Čs.  televizi),  Jaro  pod  Cvilínem,  Scherzo,  Mládí  dneška  a
Reminiscence. Pro Dívčí pěvecký sbor ped. školy v Krnově napsal známou píseň Písničko, pojď si s námi hrát.
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ZEZULA  Jiří,   Mgr.
 *  4. 4. 1938,  Brodek u Přerova 
Studium:   středoškolské – JSŠ Krnov 1953-56   

vysokoškolské – FF PU v Olomouci 1956-60   
základní hudební – soukromě napřed v Krnově, pak v Opavě do 

r.  1956
Základní hudební vzdělání získával od šesti let, kdy začal s intenzivní výukou

hry na housle. Do Krnova se s rodiči přistěhoval v r. 1946. V r. 1950 zvítězil v celo-
státní soutěži mladých talentů a v r. 1953 získal 2. místo v celostátní soutěži STM.

Ihned  po  dokončení  vysokoškolského  studia  nastoupil  na  dvouletou
základní vojenskou službu.

R. 1962 nastoupil na pedagogickou školu v Krnově a tady působil až do
svého odchodu do důchodu jako učitel hudební výchovy a nástrojů a v letech 1995-
2000 jako ředitel školy. Ihned po nástupu založil na škole druhý pěvecký sbor, který
od r. 1965 jako jediný na škole vedl do r. 1969. V r. 1966 byla v Krnově obnovena
cimbálová muzika, která až dosud hraje pod jeho vedením. V r. 1979 nahradil v Krnovském smyčcovém kvartetu
primária MUDr. Přikryla.

Během působení na pedagogické škole se hlouběji zabýval metodikou hudební výchovy na mateřských
školách. V r. 1969 byl spoluautorem učebních skript Hudební výchova na mateřských školách a v r. 1987 vedoucím
kolektivu, který zpracoval oficiální učebnici pro pedagogické školy Metodika hudební výchovy na mateřských
školách (SPN, 1987). Autorský kolektiv získal za tuto publikaci Cenu Českého literárního fondu. V 70. letech vy-
tvořil 20 hudebních pořadů pro děti mateřských škol, které vysílal Čs. rozhlas Praha. Dlouhá léta byl členem re-
dakční rady časopisu Predškolská výchova, pro nějž zpracoval články z metodiky hudební výchovy a recenze.
V letech 1967-69 pracoval v Českém výboru OMEP (mezinárodní organizace pro předškolní výchovu) pro oblast
hudební. 

V r. 1974 byl spoluautorem skript Metodika hudební výchovy v mimoškolních zařízeních.

  T Ě L E S A

Tradice sborového zpěvu na pedagogické škole v Krnově

Už při vzniku krnovského pedagogického gymnázia v r. 1951 vytvořil prof. Mojmír Zedník pěvecký soubor.
Jakmile na školu nastoupil v r. 1953 mladý prof. Lumír Pivovarský, i on založil svůj sbor. Dva roky zde zpívaly
sbory dva a ujalo se mezi nimi označení „Mojmírovci“ a „Lumírovci“. Prof. Zedník se sborem několikrát nahrával
v ostravském rozhlase, ale v r. 1953 této činnosti musel ze zdravotních důvodů zanechat. Sbor prof. Pivovarského
zatím zlepšoval svou úroveň a spěl k velkým úspěchům; ten největší se podařil v r. 1959, kdy si vyzpíval II. místo
v ústředním kole Soutěže tvořivosti mládeže.

Odchodem prof. Pivovarského na Pedagogickou fakultu v Ostravě r. 1961 došlo k úpadku sborového zpěvu
na škole. Noví sbormistři Richard Hrček a za rok přibyvší Jiří Zezula byli příliš nezkušení, aby mohli navázat na
bývalou úroveň, takže sbory postupně zanikly.

Z rozhodnutí ředitele školy bylo nutno po dvouleté přestávce sbor obnovit. V r. 1971 se tohoto úkolu ujali
manželé Richard a Jarmila Hrčkovi spolu s prof. Zdeňkou Odstrčilovou. Ta se však po půl roce osamostatnila
s komorním sborem a tak byly ve škole opět soubory dva.

Manželé Hrčkovi od počátku odmítali myšlenku pouhé dobové kulturně politické úderky a zastávali názor:
když už vést sbor, pak pěvecký sbor s uměleckou úrovní, která snese vyšší měřítka. To se jim podařilo uskutečnit
poměrně  brzy.  Po  velmi  trudném  a  neúspěšném  prvním  roce,  kdy  na  soutěži  sborů  pedagogických  škol
v Karlových Varech skončil sbor na beznadějně posledním místě, šla úroveň strmě vzhůru. Již na příští této velmi
kvalitní soutěži byl sbor mezi třemi prvními — ve zlatém pásmu. Z dosažené úrovně Hrčkovi neslevili, takže ve
zlatém pásmu se ještě umístili v letech 1978, 1980, 1982 a 1984; tento poslední rok byl vrcholem kvality. Kromě
výborného umístění též pravidelně dostávali zvláštní ceny a uznání za různé vynikající výkony. Další sborové
soutěže Písně přátelství (zpočátku vysloveně politického zaměření) se sbor zúčastňoval jen z povinnosti; ostatně
o slávu v této soutěži Hrčkovi neusilovali. Jediný úspěch, postup do ústředního kola, zaznamenali až po mírném
politickém tání v r. 1986.

I tento sbor nahrával pro vysílání v Československém rozhlasu, a to r. 1980 a 1984 v ostravském studiu.
Po r. 1985 byly podmínky pro vedení sboru stále obtížnější a úspěchy menší. Kvůli únavě a problematickým

podmínkám se manželé Hrčkovi rozhodli svou činnost ukončit. Na školu byl přijat nový sbormistr Jiří Slovik a i
když se podmínky po r. 1989 zlepšily, nechtěli Hrčkovi novému sbormistru překážet a r. 1991, teď už jen komorní
skupinu, rozpustili.

Sbor měl ve svých výkonech vynikající oporu v klavírních doprovodech prof. Jarmily Hrčkové, která byla po
právu několikrát oceněna zvláštními cenami poroty. Sbor byl často chválen za výrazné provedení skladeb, což bylo
dost nezvyklým jevem oproti jiným sborům. Repertoár sboru byl různorodý, ale typický byl především příklon
k současným skladbám a také za to sbor získal několik cen, jak čestných, tak i finančních. Z tohoto hlediska byla
velmi přínosná spolupráce se skladatelem Jiřím Temlem, který sboru věnoval 2 skladby: Marijanek a Opavské
písničky. V rozhlasovém studiu sbor nahrával jen dvakrát, ale vždy v kvalitním provedení skladeb.
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Od r. 1972 působil ve škole také komorní sbor, který řídila prof. Z. Odstrčilová. I on měl velmi dobrou
úroveň, ale v soutěžích nedosáhl tak dobrého umístění jako velký sbor. Po celou dobu existence vynikal vždy
vysokou hlasovou kulturou. V repertoáru převažovaly skladby nepříliš obtížné, což nemohlo být na soutěžích
hodnoceno vysoko. Neměl ani stálou osobnost pro nástrojové doprovody; podle potřeby s nimi účinkovalo několik
klavíristek,  flétnistek a kytarista.  Pro rozhlas sbor  nahrával jen jednou, zato více jezdil  s Krnovským dětským
sborem po republice a účinkoval i v nedalekém polském Prudniku. Svou činnost musel ukončit v r. 1984, protože
se zmenšením počtu tříd a žákyň by dva sbory kvalitní úroveň neudržely. 

Pro oba sbory znamenaly jakýsi test kvality 3 festivaly hudby a zpěvu středních škol v Havířově, kdy
pokaždé účinkovaly na závěrečném galakoncertě v bloku nejlepších, v jeho závěru.

Novou kapitolu ve sborovém zpěvu začal v r. 1989 J. SLovik.

KRNOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
Založil jej jako dětský (dívčí) pěvecký sbor při JSŠ v Krnově Jan Kostomlatský v r. 1957. Brzy se sbor

přejmenoval na Krnovský dětský sbor a stal se skutečným representantem okresu. Již v r. 1959 si vyzpíval účast
v ústředním kole STM v Brně (2. místo) a další úspěchy následovaly. Pravidelně býval na 1. místě v kraji a účastnil
se ústředních kol. Zvláště v letech 1965-8 byl na Krnovsku jediným významným pěveckým sborem. Kolem r. 1960
(nebo později?) působil při DPM v Krnově, po několika letech se osamostatnil. V polovině 60. let navázal čilé styky
s našimi předními dětskými sbory (Šumperk, Brno-Židenice, Praha). Několik skladeb věnovali sboru skladatelé M.
Raichl a Zd. Blažek. Sbor zanikl odchodem sbormistra do České Třebové.

Na záslužnou činnost  KDS navázala  v r.  1969 prof.  PŠ  Zdeňka Odstrčilová.  Pod názvem  Krnovská
osmička členky zpívaly ještě 13. 6. 1969 v LŠU jako sbor SVVŠ. (33:červen 1969) Po jejich maturitě r. 1970 se prof.
Odstrčilová se rozhodla založit nový dětský sbor. Zpočátku působil při DPM a brzy měl značné úspěchy. 

DPS se zdárně rozrůstal a v r. 1977 přijal název svého předchůdce KRNOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR. Pro přípravu
nejlepších zpěváků a zpěvaček hlavního sboru prof. Odstrčilová utvořila přípravné sbory: s dětmi předškolního
věku, s dětmi 1. a 2. roč. základní školy a s dětmi staršími. KDS pěstoval čilé styky s dětskými sbory po celé
republice: z Milevska, Šumperka, Uničova, Těchonína, České Vsi, Sušice, Litomyšle (Hlásek), Opavy (Červený květ),
Prahy (Radost), N. Jičína (Ondrášek), Olomouce (Kantiléna?) a Karviné (Permoník) a organizovala s nimi výměnné
koncerty.

KDS fungoval v letech 1970-5 bez zřizovatele, jen s tichým souhlasem ředitelství PŠ (zkoušky se konaly
v této škole). Dále už působil pod patronací ZK ZSKN (1975-7), pak rok bez zřizovatele (což je s podivem, to
nesmělo být), pak pod MěOB Krnov (1978-81), 4. ZDŠ (1981-3) a DPM (od r. 1983).

V 90. letech sbor přijal nové jméno – Zlatá loutna.

      DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH
Byl založen v r. 1961 při LŠU v Krnově ředitelem Karlem Dospivou. První vystoupení se uskutečnilo

1. května  1962,  kdy  při  oslavách  hrál  několik  pochodů.  Po  pěti  letech  se  dostavil  první  úspěch  – 2.  místo
v ústředním kole soutěže mládežnických dechových orchestrů. Od té doby pak získával jen samá první místa,
někdy s titulem absolutního vítěze.

Před krnovskou veřejností se pravidelně ukazuje dvakrát ročně, a to na jaře a před Vánocemi. 
S rostoucí úrovní orchestru rostla i náročnost skladeb, což následně přinášelo i plody ve spolupráci s vý-

znamnými skladateli a dirigenty. Mezi skladateli, kteří své skladby věnovali orchestru, najdeme Mojmíra Zedníka,
Evžena Zámečníka a dalších. Pohostinsky dirigovali DOM Jindřich Praveček, Pavel Staněk, Miloš Machek, Karel
Vacek aj.

Za 30 let existence orchestrem prošlo kolem 300 zkušených instrumentalistů. Nahrávky v různých rozhla-
sových studiích lze počítat na desítky.

Orchestr se pravidelně účastnil festivalů a soutěží v České republice. Jmenovitě to byly
Kmochův Kolín – 1967, 1970, 1972, 1974, 1988, 1990
FIJO Cheb – 1972, 1978, 1984, 1987
Národní festival Štětí – 1973, 1976, 1983
Mezinárodní soutěžní setkání dech. hudeb Brno - 1988

Postupně si DOM vydobyl evropské renomé a za dobu od 1967 do 1989 navštívil Polsko (1967, 1968),
Německou demokratickou republiku (1968,  1972,  1974,  1981,  1984,  1987, 1988),  Rakousko (1969),  Spolkovou
republiku Německo (1985), Francii (1971), Nizozemsko (1974, 1981), Belgii (1983) a Velkou Británii (1975).

KRNOVSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Počátky souboru spadají do r. 1951, kdy bylo potřeba utvořit hudební skupinu pro taneční národopisný

soubor v Krnově. Soubor měl v repertoáru většinou písně a tance z Lašska (Dráteník, Pilky, Trnka, Sviňák, Čela-
denský, Šaroš, Krakovjak a další). Po krátké době se rozpadl. 

Nově se soubor utvořil současně s Okresním souborem písní a tanců v r. 1955. Jeho vedoucím se stal primáš
Jan  Kabzan.  Zanedlouho  se  neomezoval  jen  na  doprovod  tanců  a  nacvičil  i  širší  repertoár  pro  samostatná
vystoupení. Jezdil i do okolních obcí a měst, nahrával několikrát pro ostravskou rozhlasovou stanici. Byl na velmi
dobré úrovni. Ta však netrvala dlouho a po zániku tanečního souboru v. r. 1957 jen živořil.

Po odchodu J. Kabzana hrozil naprostý rozpad. Primášem byl v r. 1959 jmenován R. Hrček a za jeho vedení
se muzika udržela ve zmenšeném počtu do r. 1963. Její úspěšné působení spadá do r. 1961, pak nastala postupná
stagnace a konec činnosti.

Další etapa CIMBÁLOVÉ MUZIKY začala v r. 1966 po zániku dětské muziky na popud Š. Kotka. Vedoucím
se stal primáš J. Zezula, další zakládající členové byli MUDr. Mir. Gogela, Mil. Rozsíval, Fr. Horák (basa) a Helena
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Štěpánková (cimbál). Soubor působil při LŠU v Krnově, od r. 1969 při ZK ROH Karnola. První vystoupení, Večer
s cimbálkou, se uskutečnilo 3. 12. 1966. Z původních 6 členů se muzika postupně rozrostla na 17; vedle muzikantů
účinkovali ještě zpěváci a zpěvačky a lidový vypravěč. Několik let na některých vystoupeních zpívalo i bývalé
Slezské trio: Jana Pivovarská, Vlasta Rozsívalová a Jana Kotková. 

Základem repertoáru se staly písně z Moravy, Slovenska i oblastí mimo naše země. Velkým přínosem byla
spolupráce s jinými lidovými hudbami (Vsacan, Technik Ostrava, Kyjovská cimbálová muzika). Kromě nejčastějších
besed u cimbálu (pravidelně 3-4 ročně) muzika hrála na národopisných pořadech (vinobraní, pochovávání basy),
koncertech pro mládež, pro různé společenské organizace, dokonce i při plesech. Čs. rozhlas několikrát pořídil
nahrávky pro vysílání. V r. 1969 byl soubor v NDR (Rudolstadt), 1974 v Polsku (Głubczyce). (28b)

V r. 1974 přibyl do souboru lidový vypravěč Jaromír Bezecný. V říjnu r. 1980 přijeli na pozvání J. Severin a J.
Černý; ten tu hostoval několikrát i v pozdějších letech. Rok 1982 byl důležitý tím, že soubor nahrál něco ze svého
repertoáru pro ostravské televizní studio. Významné bylo každoroční účinkování na národopisných slavnostech na
jižní Moravě, dále ve Velkých Karlovicích a r. 1983 v Dolní Lomné.

Stálou součástí muziky byli zpěváci, a to Fr. Horák, Adolf Harazim a jeho žena, Vlasta Rozsívalová a občas i
bývalé členky Slezského tria. Po odchodu manželů Harazimových přišli Zdeněk Zezula a Dáša Šeneklová.

Cimbálová muzika si udržuje vysokou úroveň dodnes (2005).
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