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PÁTEK 24. ČERVNA/FRIDAY 24th JUNE 2022

HOTEL OLŠANKA, KONGRESOVÝ SÁL/ HOTEL OLŠANKA CONGRESS HALL,
Praha 3, Táboritská 23/1000
19:00 zahajovací koncert /opening concert
Koncert Ústřední hudby Armády České republiky/Concert of the The Czech Army Central Band

SOBOTA 25.ČERVNA/SATURDAY 25th JUNE 2022

HOTEL OLŠANKA, KONGRESOVÝ SÁL/ HOTEL OLŠANKA CONGRESS HALL
Praha 3, Táboritská 23/1000
09:25 – 17:00  soutěžní přehlídka/competition
pro veřejnost vstup volný /free entry

NIŽŠÍ TŘÍDA/LOWER CLASS 
09:25 – 10:00 Dechový orchestr ZUŠ Přelouč Česká republika/Czech republic 

Přestávka/pause

10:35 – 11:10 Gminna Orkiestra Dęta W Ryczowie Polsko/Poland
11:10 – 11:45 Raval’s Band Španělsko/Spain
11:45 – 12:20 Brkinska godba 2000 Slovinsko/Slovenia

Přestávka/pause

VYŠŠÍ TŘÍDA/HIGHER CLASS 
14:00 – 14:45 Pihalni Orkester Pošta Maribor Slovinsko/Slovenia

NEJVYŠŠÍ TŘÍDA/TOP CLASS  
14:45 – 15:35 KreisverbandsJUGENDblasorchester Ravensburg Německo/Germany
15:35 – 16:25 KD Pihalni Orkester Krka Slovinsko/Slovenia

17:00 Setkání dirigentů s porotou/workshop of condutors with jury members (Hotel Olšanka)

HOTEL OLŠANKA, KONGRESOVÝ SÁL/ HOTEL OLŠANKA CONGRESS HALL
Praha 3, Táboritská 23/1000

19:30 Závěrečný ceremoniál festivalu/Final ceremony of the festival

vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen, společné hraní/results announcement, awarding ceremony, 
common playing

jen pro účastníky/for participants only



POROTA / JURY

VÁCLAV BLAHUNEK Česká republika/Czech Republic
ředitel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky

Václav Blahunek (*1971, Olomouc) absolvoval Hudební fakultu AMU 
v Praze, nejprve ve hře na klarinet a poté v oboru dirigování (Radomil 
Eliška, Josef Kuchinka, František Vajnar). Zúčastnil se dirigentských kur-
zů Jiřího Bělohlávka a Nicolase Pasqueta na HAMU v Praze, a Craiga 
Kirchoffa na americké univerzitě v Appletonu. Václav Blahunek spolupra-
cuje s mnoha domácími i zahraničními hudebními tělesy, například řídil 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Plzeňskou filharmonii, Komorní 

filharmonii Pardubice, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, Filharmonii Hradec Králové, Tokio 
Kosei Wind Orchestra, Symfonický orchestr Northern Illinois University v Chicagu a mnohé 
dechové ansámbly v USA. Hostoval také ve Státní opeře Praha a v divadle v Ústí nad Labem. 
V roce 2010 zakončil doktorandské studium na HAMU v oboru Interpretace a teorie interpretace, 
specializace dirigování se zaměřením na symfonický repertoár dechového orchestru. Václav Bla-
hunek působí ve funkci dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky od roku 1999, 
v roce 2009 byl jmenován do funkce ředitele tělesa a zároveň i jeho šéfdirigenta. Ve svém reperto-
áru z oblasti symfonické dechové hudby klade důraz na provádění původních kompozic českých 
i zahraničních autorů. V rámci koncertů Mezinárodního festivalu Pražského jara (2005) zazněla 
například pod jeho vedením symfonie Karla Husy Hudba pro Prahu 68 v české premiéře. Z kon-
certních projektů pro Českou filharmonii to byl úspěšný Gustav Mahler a vojenská hudba v Jihlavě 
1875, živě nahraný na CD pro Arco Diva nebo Čeští skladatelé v USA po roce 1848 (Karel Boleslav 
Jirák, Václav Nelhybel, Karel Husa) vysílaný Českým rozhlasem. V přípravě jsou koncertní projek-
ty pro festivaly Dny Bohuslava Martinů či Svatováclavské slavnosti.

VÁCLAV BLAHUNEK (*1971 in Olomouc) graduated from the Music Faculty of the Prague 
Academy where he first studied clarinet (under Petr Čáp) and then conducting (under Radomil 
Eliška, Josef Kuchinka, František Vajnar, Jiří Chvála, Pavel Pokorný, Leoš Svárovský and Lubomír 
Mátl). He took part in courses of conducting by Jiří Bělohlávek and Nicolas Parquet at the Prague 
Academy and Craig Kirchoff at the American university in Appleeton. Václav Blahunek works 
with many orchestras and ensembles at home as well as abroad, including the Pilsen Philharmo-
nic, the Prague Symphony Orchestra FOK, the Pardubice Chamber Philharmonic, Bohuslav Mar-
tinů Philharmonic Zlín, Hradec Králové Philharmonic, Northern Illionis Univesity Symphony 
Orchestra in Chicago and wind ensembles in De Kalb and Dubuque in USA. He has apperared as 
guest conductor at the Prague State Opera and the Ústí nad Labem Theatre. In 2010 he has finished 
his doctorate studies at the Prague Academy in the subject of interpretation and the theory of in-
terpretation, with special emphasis on conducting the symphonic repertoire for wind orchestras. 
Václav Blahunek has been conductor of the Prague Castle guard and Czech Police Symphonic 
Band since 1999, being appointed its director and Chief conductor in 2009. In his repertoire of 
symphonic wind band music he takes special care to perform original compositions of Czech as 
well as foreign composers. For instance at the 2005 Prague Spring Festival he conducted the first 
Czech performance of Karel Husa’s symphony Music for Prague 1968. He performed a series of 
concerts called Karel Husa and his Pupils; Czech composers in the USA after 1948 (Karel Boleslav 
Jirák, Václav Nelhybel, Karel Husa).Vaclav Blahunek is a deputy chairman of the Association of 
the Czech Wind Band Music and the WASBE Board of Directors member since 2015. Among his 
endeavours is promote Czech music worlwide, he brought the WASBE Conference to Prague this 
past summer, July 8-11th, 2016 in honor of Vaclav Nelhybel, Julius Fučík and he is preparing the 
International WASBE Conference in Prague in honor of Karel Husa for 2021.



JAROSLAV ŠÍP                                 Česká republika/Czech Republic
Velitel hudby AČR  – hlavní dirigent   
Narodil se 24.3.1969 ve Varnsdorfu, okres Děčín. Díky svému otci se již 
od dětství zajímal o hudbu. Po ukončení základní školy se rozhodl stu-
dovat hru na trubku ve Vojenské hudební konzervatoři v Roudnici nad 
Labem. Po jejím úspěšném absolvování nastoupil v roce 1987 k Ústřední 
hudbě AČR jako hráč do sekce trubek a postupně zde prošel orchestrál-
ními funkcemi od orchestrálního hráče až po funkci koncertního mistra. 
Během své kariéry výkonného profesionálního vojenského hudebníka 
se neustále vzdělával, tříbil a rozvíjel svůj talent. V roce 1994 vystudoval 

Pražskou konzervatoř v oboru trubka a poté začal studovat dirigování u profesora Jiřího Lhotské-
ho na Vojenské konzervatoři. Během studia se zúčastnil konkurzu na místo dirigenta Ústřední 
hudby AČR, byl úspěšný a od roku 1997 v této funkci působil. V roce 2000 ukončil studium diri-
gování a stává se zástupcem velitele. V současné době je velitelem a hlavním dirigentem ÚH AČR. 
V roce 2007 nastoupil ke studiu sbormistrovství na Univerzitě Karlově, avšak z rodinných důvodů 
toto studium přerušil. Při studiu dirigování se začal zajímat o instrumentaci pro velký dechový 
orchestr. Dnes instrumentuje i ty nejnáročnější symfonické partitury pro orchestr ÚH AČR, na 
jehož výtečném zvuku, dramaturgii i nezaměnitelné podobě nese svou pečeť dirigentskou i aran-
žérskou. V instrumentaci se neustále vyvíjí a dnes nejsou výjimkou instrumentace pro dechové, 
symfonické, taneční a komorní uskupení ve spolupráci s předními evropskými nakladatelstvími. 
V posledních letech se začal profilovat též jako hudební skladatel – v roce 2008 Ústřední hudba 
AČR provedla premiéru jeho skladby „Stvoření“, která se v odborných kruzích setkala s velmi 
příznivou (až nadšenou) odezvou. Od té doby složil již několik skladeb např.: Koncert pro trub-
ku, Preludium, Intráda či Ceremonial Fanfare, která byla vybrána k aktu udělování vyznamenání 
Prezidentem Republiky. Jeho umělecký a dirigentský záběr je velmi široký, ale jeho doménou je 
především symfonický dechový orchestr, kde má možnost uplatnit veškeré své muzikantské zá-
měry a představy. Je výtečným interpretem klasické symfonické literatury v úpravách pro velký 
dechový orchestr a mezi jeho oblíbené autory patří zejména A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, 
P. I. Čajkovský, M. Ravel, nebo třeba D. Šostakovič. Jako dirigent několikrát vystupoval v rámci 
festivalu Pražské Jaro, ale také v zahraničí. Například v roce 2005 v kanadském Qubecu, 2008 Oslo, 
2010 USA a v mnoha zemích EU. Často hostuje u českých, ale i Evropských orchestrů. Rakousko, 
Německo, Polsko, nebo Velká Británie, kde v roce 2015 dirigoval koncert v Londýně. Je členem 
odborných rad, Svazu hudebníků ČR, nebo Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV). Kaž-
doročně je členem odborných (i mezinárodních) porot, které působí v rámci festivalů, přehlídek 
a soutěží dechových souborů a orchestrů. Je zván k činnosti pedagogické jako lektor a ukazuje 
práci s orchestrem. Aktivně se zapojuje do hledání nových soudobých českých skladeb a je zván 
k dirigování monster koncertů, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Jako dirigent je velmi náročný 
a pečlivý a má jasnou uměleckou představu o interpretaci díla. To sebou nese mj. velké náro-
ky na všechny hudebníky v orchestru, ale jen takováto práce je zárukou systematického vývoje 
orchestru. Proto je jen dobře, že postupně v práci s orchestrem Ústřední hudby AČR vyzrál lidsky, 
umělecky, velitelsky i osobnostně, a tak především v jeho osobě má dlouholetá a výjimečná tradice 
skvělých uměleckých šéfů, dirigentů, skladatelů a aranžérů v čele Ústřední hudby záruku úspěšné 
perspektivy a uměleckého zrání.

JAROSLAV ŠÍP Chief Commander – chief Conductor of the Czech Army Central Band.
He was born on 24 March 1969 in Varnsdorf, district Děčín. Thanks to his father, he has held 
an interest in music ever since he was a child. After finishing elementary school he decided to 
study trumpet at Military Conservatory in Roudnice nad Labem. After successful graduation, he 
joined the Czech Armed Forces Central Band in 1987 as a player in the trumpet section and went 
through various positions in the orchestra from player to concert master. During his career of an 



efficient professional military musician he kept on educating himself, polishing and developing 
his talent. In 1994 he graduated from the Prague Conservatory specialising in trumpet and then 
started studying conducting under Professor Jiří Lhotský at the Military Conservatory. During his 
studies, he successfully auditioned to become the conductor of the Czech Armed Forces Central 
Band and has been holding the post since 1997. In 2000 he ended his study of conducting and 
became deputy commandant. Currently he is the commandant and main conductor of the Czech 
Armed Forces Central Band. In 2007 he started studying choirmastership at Charles University 
but interrupted that study for family reasons. While studying conducting, he became interested 
in instrumenting for a big brass orchestra. Today, he instruments even the most demanding sym-
phonic scores for the orchestra of the Czech Armed Forces Central Band, and has once and for all 
put his conductor’s as well as arranger’s seal on its excellent sound, dramaturgy and unmistakable 
form. He keeps on evolving in instrumentation; currently, his instrumentations for brass, sympho-
nic, dance and chamber formations in cooperation with prominent European publishers are not 
an exception. In the last years, he started profiling also as a music composer – in 2008, the Czech 
Armed Forces Central Band premiered his composition “Creation“, which has met with a very 
positive (enthusiastic even) response in the expert circles. Since then, he has composed several 
pieces, e.g. Concert for trumpet, Prelude, Intrada, or Ceremonial Fanfare, which has been selected 
to accompany the act of granting decorations by the President of the Czech Republic. His artistic 
as well as conducting activities are very broad but his domain is mostly symphonic brass orchestra 
where he has the opportunity to express his musical intentions and visions. He is an excellent in-
terpreter of classical symphonic literature in adaptations for a big brass orchestra and his favourite 
authors include A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, P. I. Tchaikovsky, M. Ravel, or D. Shostakovich. 
As a conductor, he performed several times as part of the Prague Spring, but also abroad e.g. in 
2005 in Quebec, in 2008 in Oslo, in 2010 in the USA and also in many EU countries. He often gives 
a guest performance in Czech and European orchestras, for example in Austria, Germany, Poland 
or Great Britain where he conducted a concert in London in 2015. He is a member of expert coun-
cils, of the Czech Musicological Society and of the Association of Musicians and Musicologists 
(AHUV). Every year he sits on expert juries (including international ones) on festivals, shows 
and competitions of brass ensembles and orchestras. He often gets invited to give lecture and 
present his work with the orchestra. He actively participates in searching for new contemporary 
Czech compositions and gets invited to conduct monster concerts in the Czech Republic as well as 
abroad. He is a very demanding and thorough conductor and has a clear artistic idea about the in-
terpretation of the opus. That brings along, among other things, big demands on all the musicians 
in the orchestra; but only such tough work is the safeguard of systemic evolution of the orchestra. 
It is therefore positive that throughout his work with the orchestra of the Czech Armed Forces 
Central Band he has grown as a human, an artist and commandant and as a personality; and it 
is precisely his personality that represents a guarantee of successful prospects and artistic growth 
of the long-term and outstanding tradition of excellent art directors, conductors, composers and 
arrangers in the leadership of the Central Band.



JÓZSEF CSIKOTA                                                 Maďarsko/Hungary
hudební pedagog, dirigent  

József Csikota se narodil v roce 1963 v maďarském Makó. Je vystudova-
ným učitelem hry na trombón a absolventem studia dirigování na Hu-
dební akademii Ference Liszta v Budapešti. Doktorský titul získal v oboru 
hudební pedagogika. Svou pedagogickou kariéru začal na hudebních ško-
lách jako učitel hudby, hry na trombón a dirigování. V roce 1994 založil 
Základní uměleckou školu v Makó a zároveň svůj brass band. V roce 1996 
založil Symfonický dechový orchestr Makó, který v současnosti pracuje 

pod názvem Symfonický dechový orchestr Hudební fakulty Univerzity v Szegedu. Od roku 1998 
působí na Univerzitě v Szegedu jako dirigent a pedagog. Od roku 1999 spolupracuje s rozhlasem 
v Budapešti, je členem mezinárodních porot soutěží dechových orchestrů či sólových přehlídek 
a je pravidelně zván jako
hostující dirigent po celém světě (např. Izrael, 1999; Buffalo State College, 2004; DePaul University 
Concert Band, Chicago, 2005). Od roku 2008 působí jako hostující profesor na Státní univerzitě 
kultury a umění v Moskvě. József Csikota získal řadu osobních ocenění stejně jako úspěchů se 
svým dechovým orchestrem. Mezi ně patří cena “Cum laude”, nejvyšší ocenění na Evropské hu-
dební soutěži mládeže v belgickém Neerpeltu. Je ředitelem Východní sekce WASBE, Mezinárodní 
asociace symfonických dechových orchestrů. Od roku 2011 působí také v předsednictvu organiza-
ce. Je členem výborů Sdružení dechových orchestrů Maďarska a Asociace maďarských hudebních 
a uměleckých škol.

JÓZSEF CSIKOTA was born in 1963 in Makó. He studied music at the Conservatory of Szeged. 
He graduated from the College of Music as a trombone teacher, then from Budapest Liszt Ferenc 
Music Academy as a wind band conductor, where he graduated with honors. Then he graduated 
from Franz Liszt Academy of Music as a conductor. He completed a doctoral degree in music pe-
dagogy. In 1982, he began his career in László Lajtha School of Music in Szentes as a music teacher. 
From 1984 he worked in Béla Bartók Music School as a brass teacher and conductor. While he 
was working as trombone teacher, his students achieved outstanding, excellent accomplishments 
in competitions. In 1994, he founded Makó Private Elementary Art School and Vocational Music 
School and its brass band, both of which he has directed ever since. In 1996 he founded Makó 
Symphonic Band, which has been functioning as the Symphonic Band of the University of Szeged 
Faculty of Music. Since 1998 he has been the conductor of the University of Szeged Faculty of 
Music. In 2009 he became college lecturer, then in 2010 he became senior lecturer responsible 
for wind conducting. Since 1999 he has been conducting radio recordings in Budapest, has been 
a member of international juries at wind band or solo instrument competitions, and at qualificati-
on concerts. He is a regularly invited guest conductor in Hungary and abroad (Israel, 1999; Buffalo 
State College, 2004; DePaul University Concert Band, Chicago, 2005). Since 2008 he has been 
a guest professor at Moscow State University of Culture and Arts and All-Russian Brass Conductor 
Seminars. József Csikota has won a number of awards with his band or by himself, among them 
the “Cum Laude First Prize” at the European Youth Music Competition in Neerpelt, Belgium. He 
is the president of the Hungarian and Central–East European Association of Symphonic Bands 
and Ensembles (WASBE Affiliate) and since 2011 he has been a member of the board of WASBE – 
World Association for Symphonic Bands and Ensembles.  He is a Board Member of the Associati-
on for Hungarian Wind Music. He is the Board Member and County Chairman of the Association 
of Hungarian Music Schools and Art Schools.

Tajemník/Secretary: TOMÁŠ STAVĚL       Česká republika/Czech Republic
Hudební režisér Českého rozhlasu Praha/Musical director of Czech Radio Prague



PÁTEK 24. ČERVNA/FRIDAY 24th JUNE 2022
HOTEL OLŠANKA, KONGRESOVÝ SÁL/ HOTEL OLŠANKA CONGRESS HALL,
Praha 3, Táboritská 23/1000

19:00 zahajovací koncert / opening concert

ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY/THE CZECH ARMY CENTRAL BAND
Ústřední hudba AČR byla založena 1. prosince 1950 jako reprezentační těleso v oboru vojenské dechové 
hudby. Založení a vznik ÚH AČR se stal nejen vyvrcholením skoro dvousetletého vývoje české (vojenské) 
dechové hudby, ale především jedinečnou a v historii českých vojenských hudeb vůbec první opravdovou 
příležitostí k naplnění těch nejvyšších uměleckých snů a představ.  Během šedesáti let od svého vzniku or-
chestr i její příslušníci překonali nejednu reorganizaci či zásadní změnu.  Vždy to však byl důraz na koncertní 
činnost a umělecký vývoj, který se stal rozhodujícím prvkem pro jedinečné postavení, které si orchestr vytvo-
řil, obhájil a rozvíjel do současné podoby jednoho z nejlepších světových vojenských dechových orchestrů. 
To ostatně orchestr prokázal nejen svými vystoupení v České republice, ale i v mnoha zemích celého světa. 
Namátkou jmenujme např. účinkování v rámci Virginia National Tattoo (USA 2009), festival vojenských 
hudeb v Quebecku (Kanada 2006) a mnohá další vystoupení v Rakousku, Švýcarsku, Francii, SRN, Velké 
Británii, Polsku, Nizozemsku aj. Vedle celé škály skvělých muzikantů, kteří umělecky stáli za šedesátiletým 
vývojem orchestru  jmenujme na prvním místě především její bývalé dirigenty, velitele a umělecké osobnosti,  
jako byl Jindřich Praveček, Hynek Sluka, Karel Šťastný, Jindřich Brejšek, Eduard Kudelásek, Karel Bělohou-
bek, Zdeněk Gregor a Viliam Béreš. Ve své služební činnosti zabezpečuje především na území Hlavního 
města Prahy hudební produkci v rámci protokolu  prezidenta republiky, Úřadu vlády, předsedy Poslanecké 
sněmovny, Senátu ČR, Ministerstva obrany, Generálního štábu AČR a  statutárních orgánů místní a regionál-
ní samosprávy. V současné době je velitelem hudby pplk. Jaroslav ŠÍP.

The ACR Central Band was established on December 1st, 1950, as a representation military brass ensemble 
formed on the basis of the Garrison Band Prague and augmented with best musicians from other military 
bands. The new orchestra became a unit of the 80th Infantry Regiment “the Prague Uprising“ and had 120 
musicians.  At that time, the Central Band comprised of three smaller groups, who could form a big orchest-
ra. The establishment and formation of the ACR Central Band crowned what had been nearly a two-hundred 
years’ development of Czech (military) brass music and represented a unique and the very first true oppor-
tunity in the history of Czech military bands for the grandest artistic visions to materialise. Over the six 
decades of its existence, the orchestra and its members underwent many reorganizations and major changes, 
but the underlying emphasis was always attached to concerts and artistic development, which became the key 
elements for a unique position the orchestra has progressively built. The ACR Central Band has proven its 
reputation of one of the world’s best brass orchestras in direct competition with foreign military orchestras in 
domestic and foreign festivals and shows. The most prestigious events included the participation in festivals 
in Norfolk (USA, 2009) and Quebec (Canada, 2006). In addition to that, the band often plays in Germany, 
the United Kingdom, Austria, Poland, France, Belgium, the Netherlands, Switzerland and other countries. At 
present, the band commandant and chief conductor is LTC. Jaroslav ŠÍP.

Koncert dirigují/Conductors: pplk. Jaroslav  ŠÍP, mjr. Patrik SPINEK, mjr. Josef KUČERA
Instrumentální sólisté/Instrumental soloists: npor. Jan  Novotný  –  3 – pikola
     npor. Jan  Pohořalý –  6 – trubka/trumpet
Program/Programme:
Julius FUČÍK: Gigantic, op. 214 
Antonín DVOŘÁK: 4.věta ze symfonie č.9 „Z Nového světa“
Antonio VIVALDI: Koncert pro pikolu



Bedřich SMETANA: Předehra k opeře „Prodaná nevěsta“ 
Pavel STANĚK: Čekání na slunce
Jaroslav ŠÍP: Koncert pro trubku - 2. a 1. věta
Leonard BERNSTEIN: Symfonické tance z „West Side Story“

Konferenciérka/Presenter: Veronika Strnadová

PROGRAM SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
PROGRAMME OF THE COMPETITION PERFORMANCES OF THE ORCHESTRAS

SOBOTA 25. ČERVNA/SATURDAY 25th JUNE 2022

HOTEL OLŠANKA, KONGRESOVÝ SÁL/ HOTEL OLŠANKA CONGRESS HALL
Praha 3, Táboritská 23/1000

NIŽŠÍ TŘÍDA/LOWER CLASS 

Povinná skladba/Compulsory composition: Pavel Staněk - Chorál sv. Tomáše (St. Thomas-Choral)

09:25 – 10:00 DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ PŘELOUČ Česká republika/Czech Republic

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč vznikl již v roce 1961. Od roku 2007 vede orchestr Michal Chme-
lař. Orchestr se od té doby rozšiřuje jak v počtu členů, tak i v nástrojovém obsazení. Mezi největší 
úspěchy za posledních několik let patří zlatá pásma na mezinárodních soutěžích v Praze (2008, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2018 a 2019), Ostravě (2013), Bratislavě (2011), Hohenstein – Ersthal 
(2012), Leszně (2009), Zrenjaninu (2018) a Vysokém Mýtě (2010). V roce 2012, 2014 a 2017 or-
chestr zvítězil v soutěži Concerto Bohemia a účastnil se koncertu vítězů na Žofíně. V roce 2016 
vystoupil na mezinárodní konferenci WASBE v Praze v sále České národní banky. Za posledních 
10 let koncertoval v Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Bulharsku, Srbsku, Maďarsku, Polsku a na 
Slovensku. V závěru školního roku pořádá ZUŠ Přelouč Žesťové interpretační kurzy pro žáky ZUŠ 
a studenty konzervatoří. Jejich lektory jsou přední čeští interpreti a členové významných hudeb-
ních těles (České filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, PKF,…).

The Wind band of the Music school Přelouč was founded in 1961. Since 2007 Michal Chmelar 
has lead the orchestra. Since then the orchestra has been increasing in number of members and in 
number of instruments as well. The biggest successes of the orchestra are golden awards at interna-
tional competitons in Prague (CZ) (2008, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019), in Ostrava (CZ) (2013), 
in Bratislava (SK) (2011), in Hohenstein-Ersthal (D) (2012, 2018), in Leszno (PL) (2009), in Zren-
janin (SRB) (2018) and in Vysoke Myto (CZ) (2010). In 2012, 2014, 2017, 2020 the orchestra 
won Czech radio competition Concerto Bohemia and took part in concert of winners at Zofin in 
Prague for Czech TV. In 2016 they performed at international conference WASBE in Prague in the 
hall of Czech National Bank. During last ten years they have performed in Estonia, France, Italy, 
Germany, Bulgaria, Serbia, Hungary, Poland and Slovak republic. At the end of the school year the 
Music school organizes Brass interpretative courses for students of music schools and for conser-
vatory studens. Lecturers are prominent Czech interprets and members of significant ensembles 
(Czech Philharmonic, Pardubice Chamber Philharmonic, Prague Chambre Philharmonic,…).



Program/Programme:
Antonín Dvořák, arr. Karel Bělohoubek Polonéza Es dur 
Pavel Staněk Chorál sv. Tomáše (St. Thomas-Choral)
Pavel Staněk Frýdlantská suita 
Dirigent/Conductor: Michal Chmelař

10:35 – 11:10          GMINNA ORKIESTRA DĘTA W RYCZOWIE Polsko/Poland

První zmínka o dechovém orchestru se datuje do roku 1927. Orchestr má 37 hráčů, z nichž větši-
na pochází z obce Ryczów či z okolních vesnic. Členové orchestru původně používali své vlastní 
hudební nástroje, v poslední době se situace zlepšila nakoupením kvalitních profesionálních 
nástrojů. Orchestr vystupuje na národních , místních i církevních akcích. Úzce spolupracuje 
s obecním úřadem „Gmina Spytkowice”. V roce 2011 natočil svoji první nahrávku. V roce 2017 
vznikl Spolek přátel orchestru, který napomáhá souboru zejména finančně. O rok později oslavil 
orchestr 90-ti leté výročí založení a při této příležitosti mu byl udělen titul “Za vynikající přínos 
polské kultuře” ministrem kultury Polska. 

The first records about the band can be found in local register in 1927. Most of the musicians live 
in Ryczów or in nearby villages. The aim of the orchestra is to continuously improve and promote 
high culture. All musicians used to use their own instruments to practice and play during shows. 
Recently the situation has improved and currently all musicians use professional and good quality 
instruments purchased by the association. The band takes part in national, local and religious 
events. It closely cooperates with local council „Gmina Spytkowice”. In 2011 the band made their 
first recording called „Ryczowska dróżeczka”. In 2017 the orchestra together with „Towarzystwo 
Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej” has been introduced to locals and also to continues to 
help to improve the band. Volunteers continue to run the band by rising money for new instru-
ments. In 2018 the association celebrated its 90th anniversary. During the celebration the Minister 
of National Heritage and Culture awarded to the band the title „The outstanding contribution to 
Polish culture”. Currently the band has 37 players, who spend their free time giving all their effort 
with passion, skills and involvement to improve local culture.

Program/Programme:
Leon Landowski   Marsz Wiwat 
Pavel Staněk   Chorál sv. Tomáše (St. Thomas-Choral)
Juliusz Wacławski, Kostas Dzokas  Eleni 
    Ritchie Blackmore,Ian Gillan, Roger Glover,Jon Lord,  
    Ian Paice Deep Purple Medley 
Dirigent/Conductor: Szymon Piatek

11:10 – 11:45 RAVAL’S BAND     Španělsko/Spain

Dechový orchestr Raval’s Band je sdružením neprofesionálních hudebníků, kteří žijí a pracují 
v Barceloně, ve starobylé městské části Raval. Vznikl v roce 2005 a je součástí Hudební školy JPC. 
Soubor se účastní všech důležitých kulturních akcí své čtvrti a spolupracuje s řadou barcelonských 
organizací. Vystupuje po celem Katalánsku a na Baleárských ostrovech . Absolvoval několik vý-
měnných pobytů (v Německu, Francii, Itálii a Nizozemsku). Na festivalu v Praze se poprvé účastní 
soutěže dechových orchestrů.



Raval’s Band is a wind band made up of non-professional musicians who live or work in the old 
city district, Raval district of Barcelona. The Raval’s Band was founded in 2005 and is linked to 
the school of music Escola de musics JPC. During all this time, the Raval’s Band has performed at 
all the festivities in the old city district, lighting Christmas lights, Carnivals, the Holy Week pro-
cession, major Raval festivities and has collaborated with many organizations in Barcelona. It has 
performed in various cities and towns throughout Catalonia and the Balearic Islands. At European 
level it has made exchanges in Germany (Zimmern ob Rottweil 2007), Italy (Sasso Ferrato 2009) 
and the Netherlands (Baarn 2018). It is the first time the Raval’s Band will participate in a wind 
band competition.

Program/Programme:
Q. Esquembre La entrada
Pavel Staněk Chorál sv. Tomáše (St. Thomas-Choral)
Salvador Salvà Xabia
Jaime Teixidor Amparito Roca 
Enric Morera Santa Espina 
Dirigent/Conductor: Bartolomé Garcia-Plata Gironés

11:45 – 12:20 BRKINSKA GODBA 2000 Slovinsko/Slovenia

Dechový orchestr Brkinska godba 2000 vznikl před 18 lety. Název souboru odkazuje na region 
Brkini, nacházející se v jihozápadní části Slovinska, a na rok založení orchestru. Již 17 let vede 
orchestr Tomaž Škamperle. Budoucnost souboru je zajištěná dětským orchestrem TAMALI, ve 
kterém hrají ti nejmladší členové. Orchestr má více než 50 hráčů, kteří se pravidelně účastní růz-
ných kulturních akcí, koncertních turné a národních i mezinárodních soutěží, na kterých získali 
několik významných ocenění. Z poslední doby např. zlatý diplom na mezinárodní soutěži v ma-
ďarském Makó.

The Orchestra Brkinska godba 2000 comes from Slovenia, a country with a bit more than 2 million 
inhabitants, the land of the Alps, the sea and the Pannonian world. It is also a country with a long 
tradition of wind orchestras. Brkinska godba 2000 is a part of that tradition for the last 18 years. 
The orchestra‘s name reveals two things. First is the area where the orchestra comes from, this is 
the region of Brkini in the southwestern part of Slovenia in the municipality of Hrpelje-Kozina. 
Second is the number 2000 which indicates the year of orchestra’s establishment. For the last 17 
years, the head man of Brkinska godba has been the conductor Tomaž Škamperle. Also, there is 
no need to worry about the future of this orchestra, since there is another mini orchestra of the 
youngest musicians, called TAMALI, successfully performing for several years now. The associ-
ation Brkinska godba 2000 currently counts over 50 members. The orchestra is a regular guest at 
traditional and protocol events, attending numerous tours and competitions both at national and 
international level, having gained some great achievements. The last one was golden plaque in 
2018 at the international competition in Makὸ, Hungary.

Program/Programme:
Pavel Staněk Chorál sv. Tomáše (St. Thomas-Choral)
Robert W. Smith Songs of Sailor and Sea
Dirigent/Conductor: Tomaž Škamperle



VYŠŠÍ TŘÍDA/HIGHER CLASS 
Povinná skladba/Compulsory composition: Karel Husa – Smetana Fanfare     

14:00 – 14:45 PIHALNI ORKESTER POŠTA MARIBOR  Slovinsko/Slovenia

Dechový orchestr Pošta Maribor byl založen v roce 1931. Vystupuje v nejvyšších koncertních ka-
tegoriích a je jedním z nejlepších neprofesionálních dechových orchestrů ve Slovinsku. Soubor 
se zúčastnil např. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v Ostravě, kde v roce 2007 získal 
zlaté pásmo. Jako jeden z mála se věnuje také figurativnímu vystoupení, tvz. Tattoo, které úspěšně 
prezentoval na několika vojenských přehlídkách (např. v Birminghamu, St. Quentinu, Moskvě) 
a festivalech (např. Ohrid, Kędzierzyn-Koźle).

Slovenian wind orchestra Pihalni orkester Pošta Maribor was established in 1931. The orchestra 
usually competes in the highest concert category and   sals of the top non-professional wind bands 
in Slovenia. The last international competition for the orchestra was in 2007, where the orchestra 
won gold medal with special honours in competition of 11 top quality orchestras in Ostrava, the 
Czech Republic. Pihalni orkester pošta maribor in one of very few that   salso doing figurative 
performance – tattoo on the highest level and was a part of high quality Birmingham Tattoo in the 
UK (2011) and St. Quentin in France (2018). The highest achievement of the band in tattoo was 
performing at Spasskaya Tower Festival on the Red Square in Moscow, Russia (2015). In recent 
years the orchestra has participated in 2 festivals, where concert and tattoo programmes were 
presented successfully: festival Slovenia na Ohridu in Ohrid, Macedonia (2017) and festival in 
Kędzierzyn-Koźle, Poland (2018).

Program/Programme:
Karel Husa Smetana Fanfare     
Rok Golob Godba gre v vesolje
Jani Golob, arr. Mitja Dragolič Slovenska rapsodija
Dirigent/Conductor: Aleksander Čonč

NEJVYŠŠÍ TŘÍDA/TOP CLASS 

Povinná skladba/Compulsory composition: Evžen Zámečník – Lašské slunce (Lachische Sonne)

14:45 – 15:35 KREISVERBANDSJUGENDBLASORCHESTER RAVENSBURG Německo/Germany

Mládežnický dechový orchestr Ravensburg je souborem s hráči ve věkovém rozmezí 13-25 let. 
Orchestr je součástí Krajského svazu dechových orchestrů Ravensburg, který má přes 9 tisíc členů. 
Ti nejlepší z nich hrají v mládežnickém orchestru. Hlavní činností souboru je nejen prezentace 
hudby na nejvyšší úrovni, ale také rozvoj sociálních dovedností. Orchestr se pravidelně účastní 
hudebních festivalů (např. festivalu Sound of Summer v New Yorku v roce 2019) a soutěží decho-
vých orchestrů (např. festivalu mládežnických orchestrů v rakouském Linzi, festivalu “Flicorno 
d’Oro” v Riva del Garda, v letech 2016-2018 národní německé soutěže nejvyšší třídy).

The KreisverbandsJUGENDblasorchester (KVJBO) Ravensburg is a young selection orchestra 
with musicians between the age of 13 and 25 years. They are located in south Ger-many in Ra-
vensburg County. The music association of Ravensburg County has over 9,000 musicians. One 
of the best of these musicians are member of the KreisverbandsJUGEND-blasorchester Ravens-
burg. The aim of the symphonic band is to make music on a very high level. Furthermore, they do 
not only develop skills in music, but also social skills which the members can take to their local 
bands at home. The orchestra participates in international festivals (e.g. in  2019 in New York Sound 
of Summer Festival with a concert New York Carnegie Hall) and contests (e.g. in Austrian Youth 



Band competition in Linz with a 6th rank in 2015, in 2016 in “Flicorno d’Oro” in Riva del Garda, 
Italy in the first category with 78,25 points, 2016-2018 in the contest in the highest German cate-
gory “5 – Höchststufe” with a 1st rank).

Program/Programme:
Evžen Zámečník Lachische Sonne
Hardy Mertens Keyif
arr. Naohiro Iwai The Incredibles
Peter Meechan Song of Hope
Julius Fučík Attila
Dirigent/Conductor: Thomas Wolf

15:35 – 16:25 KD PIHALNI ORKESTER KRKA Slovinsko/Slovenia

Dechový orchestr Krka vznikl v roce 1957 ve městě Starža ve Slovinsku. Členové orchestru jsou 
amatérští hráči, jejichž cílem je reprezentovat svůj soubor na co nejvyšší hudební úrovni. Orchestr 
spolupracuje s domácími i zahraničními umělci, mezi nimi např. Philip Sparke, Nigel Hess, Bart 
Picqueur, Jose Suñer Oriola, Alexandre Kosmicki. V roce 2005 získal soubor zlaté ocenění na me-
zinárodní soutěži v Nizozemsku, je několikanásobným vítězem mezinárodního festivalu Flicorno 
d’Oro v Itálii, vítězem soutěže v německém Bambergu a maďarském Pécsi. Orchestr se stal několi-
krát také vítězem národního mistrovství Slovinska. Od roku 2007 je dirigentem orchestru Matevž 
Novak, absolvent oboru hry na klarinet Hudební Akademie a oboru dirigování

Krka Wind Orchestra was established in 1957 in Straža (Slovenia) and is a group of amateur mu-
sicians who are dedicated to perform music at the highest possible level. Their concert performan-
ces are full of spirit, precision and enthusiasm. The orchestra has played and worked with some 
of Slovenian leading artists as well as with international ones (Philip Sparke, Nigel Hess, Bart 
Picqueur, Jose Suñer Oriola, Alexandre Kosmicki etc.). In 2005 the orchestra won a gold medal 
with distinction at the World Music Contest in Netherlands. It is a multiple winner of the Interna-
tional band competition Flicorno d’Oro in Italy (1995, 1997, 1999, 2015), winner of Bamberg in 
Germany (2002) and of Pécs in Hungary (2010). The orchestra is five-time winner of the Sloveni-
an National Championship, including twice in top Excellence Category (2006, 2012). Since 2007 
conductor of the orchestra has been Matevž Novak. In 1999 he graduated from Academy of Music 
in clarinet. In 2003 he finished his studies from conducting at Jan Cober (Italy). He perfects music 
and his conducting skills at seminars at home and abroad. He recieved award for best conductor 
in Flicorno d‘Oro 2015.

Program/Programme:
Evžen Zámečník Lašské slunce
Jose SUÑER ORIOLA  El Jardin de Hera
Dirigent/Conductor: Matevž Novak

17:00 Setkání dirigentů s porotou/workshop of condutors with jury members (Hotel Olšanka)

HOTEL OLŠANKA, KONGRESOVÝ SÁL/ HOTEL OLŠANKA CONGRESS HALL,
Praha 3, Táboritská 23/1000

19:30 - Závěrečný ceremoniál festivalu / Final ceremony of the festival 
vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen / results announcement, awarding ceremony
Společné hraní všech zúčastněných orchestrů / a common playing of all participating orchestras
František Kmoch – Muziky, muziky 



Pořadatel festivalu je OR-FEA Praha, festivalová a organizační kancelář ve spolupráci 
s NIPOS – ARTAMA Praha jako odborným poradcem.

The Festival is organised and realised by the Organisational and Festival Agency OR-FEA
in co-operation with NIPOS – ARTAMA, the National Information and Consulting Centre

for Culture of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Festival se koná pod záštitou Hlavního města Prahy.
The festival has been held under the auspices of the City of Prague.   

Festivalu udělila záštitu WASBE, Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů.
The festival has been taking place under the auspices of WASBE,

the World Association for Symphonic Bands and Ensembles.

Festival je finančně podporován Ministerstvem kultury.
The festival has been taking place under the financial support

of the Ministry of Culture of the Czech Republic. 



PRO MILOVNÍKY DOBRÉ DECHOVKY
JSME PŘIPRAVILI

NOVÝ STOLNÍ KALENDÁŘ

CENA KALENDÁŘE: 70,- Kč

„DECHOVÉ ORCHESTRY 2023“„DECHOVÉ ORCHESTRY 2023“

Dotčené osobní údaje správce shromažďuje, disponuje jimi a zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) výhradně za výše uvedeným účelem.

Vyplněný objednací kupon vystřihněte nebo okopírujte a zašlete na adresu:
Václav Hlaváček, Machatého 689, 152 00 Praha 5

Objednávat můžete také přes e-mail:
krajanka@krajanka.cz

Závazně objednávám nový stolní kalendář DECHOVÉ ORCHESTRY 2023

Jméno: Příjmení: Telefon:

Ulice: Místo: PSČ:

E-mail:

Podpis:

Počet kusů:

Objednávka na stolní kalendář DECHOVÉ ORCHESTRY 2023 (cena jednoho kalendáře je 70 Kč)
Při objednávce nad 300 Kč neúčtujeme poštovné! BALNÉ ZDARMA!

Seznamte proto s nabídkou na stolní kalendář své přátele, známe atd. a objednávky sdružujte.

OBJEDNACÍ KUPON NA STOLNÍ KALENDÁŘ

2023
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