
Sešli jsme se 
v Borovanech 
■ Stodola v podzámčí bývalého au
gustiniánského kláštera v Borovanech
na Českobudějovicku se v neděli 7. srp
na stala dějištěm historicky prvního roč
níku festivalu s názvem Sejdeme se v
Borovanech s dechovkou. Příjemné
venkovní prostředí s krytou střechou a
koncertním rozmístěním židlí nasměro
vaných přímo proti pódiu a přejícím po
časím zajistilo milovníkům dobré de
chovky vskutku kvalitní kulturní zážitek.
Vystoupily dvě jihočeské a jedna jiho
moravská kapela. Jako první se předsta
vili Jihočeští rodáci následovaní Muzi
kanty z jižních Čech. Zazněl nespočet
jihočeských lidových písní i jejich směsí,
skladby v úpravách jihočeských autoru

Chodské 
slavnosti 
v rytmu řízných 
dechovek 
■ Sluncem prozářené starobylé chod
ské náměstí v Domažlicích bylo i letos
druhou srpnovou neděli svědkem pře
hlídky dechových hudeb. V bohatém
programu Chodských slavností se na
pódiu u městské brány vystřídala celá
řada dechových hudeb. Milovníci řízné
dechovky odměnili potleskem Postře
kovanku s kapelníkem J. Řezníčkem,
V rchovanku s kapelníkem P. Němcem,
Palečkovu Hájenku i Valdaufinku H. Hý
nové. I letos se líbilo hudební vystoupe
ní oblíbených chodských kapel Dupalka
M. Jansy a Horalka s kapelníkem J. Ku
balíkem. Přehlídka dechových hudeb,
která začínala v 10 hodin dopoledne,

skončila až v pozdním odpoledni. Za 
zmínku stojí ještě sobotní koncert na 
pódiu u penzionu v podání nejmenší 
chodské dechovky Sedmihorka. 
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► Hosty na jihu Čech byla Mistříňanka

jako např. Ladislava Kubeše, Ady Doška 
nebo Františka Domína. Přestávku mezi 
první a druhou vystupující kapelou vy
plnil českobudějovický taneční soubor 
Slunečnice s ukázkou lidových tancu. 
Závěr festivalu patřil tělesu, které přije
lo do Borovan ze Slovácka. Mistříňanka 
se těšila od posluchačů vřelému přijetí 

a odměnila je zpravidla jihomoravskými 
skladbami, čímž přispěla k celkové vy
váženosti festivalového programu. M'o
hutný potlesk, který za své vystoupení 
získala, svědčil o tom, že i jihočeští po
sluchači milují písničky z jižní Moravy. 

Lukáš Pelikán 

Kokořínské hudební slavnosti 
■ 6. srpna byla obec Kokořín ve znamení dechové hudby. Na malebné návsi před 
místním  zámkem  uspořádal Velký dechový orchestr  Mělník už 3. ročník  Kokořín
ských hudebních slavností.
Úderem jedenácté  hodiny zahájili  dechovkový maraton Trubači  V DO Mělník.  Po 
nich   zahrála  Bořanka  z  Bořanovic,  rodinná  kapela,  v  níž  mají velkou převahu 
členové  rodiny  Řápkových.  Bratři  Standa  a  Libor se dělí  nejen o péči o rodinný 
orchestr, ale  také o  úlohu kapelníka.  Zpěvem a  mluveným slovem doprovodila 
Bořanku Helena Vojtěchovská a Zbyněk Řápek.
Švitorka z Mělníka připravila divákům hodinku plnou písní od klasiku české dechov
ky.  Muzikantům a zpěvákům (Anička Žáková a Petr Štamfest)  se  podařilo rozezpívat 
a  roztančit    celou  náves.
Společně   také  zavzpomí
nali  na   kapelníka   Miloše
Valentu, který letos odešel
do muzikantského nebe.
To už  se ale chystali hosté
z  jižních Čech Valdaufinka
s  kapelnicí, moderátorkou
a   zpěvačkou      Helenkou
Hýnovou,   které   vydatně
sekundovali  Anička  Hýno
vá  a Jiří  Vondrák.  Druhou
jihočeskou    kapelou   byla
letos   táborská  Keramička
s  kapelníkem Petrem Ko
lářem,   se  kterou    zpívali
Iveta   Hantáková,    Anička
Hýnová, Filip Hojsák a  Aleš    ► švitorka z Mělníka
Kolář.   Obě  kapely   diváky 
nadchly a po jejich vystoupení bylo jasné, že se na Kokořín určitě opět vrátí. Na 
závěr následovalo vystoupení 37členného Velkého dechového orchestru Mělník ří
zeného Václavem Jakubcem a dirigentem PhDr. Josefem Šebestou, doprovázeného 
pěveckým triem Janou, Helenou a Romanou. Do pozdních večerních hodin hrál ještě 
k tanci a poslechu Jazzdeath Broňka Kokrdy. 
V průběhu dne přišlo 400 diváku a hudební slavnosti si tak zaslouženě vydobyly své 
místo mezi festivaly dechové hudby. Poděkování patří zejména Václavu Jakubcovi, 
který festival uspořádal výhradně ze svých osobních finančních prostředku. 

Jiřina Mališová 

Dechovka, to je naše!
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