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 Opočenka
 Malá dechová hudba Opočenka vznikla v roce 1974 a za více než čtvrtstoletí je-
jího trvání se zde vystřídala spousta výborných muzikantů. Zakládajícím kapelníkem 
byl pan Petr Ryšavý, který však již v současnosti v Opočence nehraje, stejně jako 
ostatní spoluzakládající členové. 
 Na počátku osmdesátých let započala spolupráce Opočenky s bývalým dirigen-
tem Posádkové hudby Praha a skladatelem panem Karlem Pšeničným, jenž složil 
nebo upravil pro Opočenku spoustu skladeb  a pod jehož uměleckým vedením se 

pozdvihla úroveň hry. Vznikly nahrávky pro Československý rozhlas, kterými těší 
Opočenka své příznivce dodnes. 
 V současné době má soubor 13 muzikantů, 3 zpěváky a zvukaře, od roku 1993 
je kapelníkem Václav Lepš a v repertoáru orchestru je především klasická lidová 
písnička, ale i skladby Mistrů vážné hudby, taneční melodie, hudba šedesátých let, 
či známé skladby od skupin Beatles, ABBA a dalších.

 Veselka Ladislava Kubeše
 Veselka Ladislava Kubeše je vynikající a všude – doma i v zahraničí – žádaný 
dechový orchestr z Prahy. U jeho zrodu v roce 1975 stál jihočeský skladatel Ladislav 
Kubeš starší (1924 – 1998), k jehož poctě se ve městě Soběslav pořádá každoročně 
velký mezinárodní festival KUBEŠOVA SOBĚSLAV .
 Pod jménem Veselka Ladislava Kubeše kapela veřejně vystupuje a studiově na-
táčí od roku 1981, kdy v něm pod vedením Ladislava Kubeše mladšího, po léta kon-
trabasisty operního orchestru prestižního Národního divadla v Praze, začali hrát jeho 
profesionální kolegové, samí špičkoví hudebníci. Také pěvečtí sólisté patří k nejlep-
ším, kteří v České republice v žánru dechové hudby působí. Dramaturgie a repertoár 
orchestru vychází především z autorského odkazu Ladislava Kubeše otce a obecněji 
vůbec z melodiky jihočeského folklóru, jehož byl sběratelem a pilným upravovatelem, 
rozšiřuje se však o jeho hudební následovníky, ať už dávno známé, nebo iniciativně 
vyhledávané. 
 Veselka sestává z hudebníků zvučných jmen – členů orchestru Opery Národní-
ho divadla, České filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dalších 
známých hudebních těles. Jsou to většinou muzikanti, kteří mají kořeny po českých 
vesnicích a dechovku mají v krvi. 
 S Veselkou zpívá téměř od počátku Milan Černohouz, po Vlastě Kahovcové 
a Vendule Práglové převzaly posty zpěvaček Blanka Tůmová, Ivana Jelínková, Ivana 
Zbořilová, od roku 2007 ještě Ivana Ročková a od roku 2013 zpěvák Radek Klusoň, 
od roku 2016 s námi spolupracuje nevidomý zpěvák „Český Bocelli – Radek Žalud“ .
 První dlouhohrající deska Veselky vyšla v roce 1985 a nesla romantický název 
Nad Lužnicí svítá.Veselka dvakrát vyrazila do Spojených států a mnohokrát do Švý-
carska, Rakouska, Německa a Holandska. V Rakousku zaujala kapela přední vyda-
vatelství Koch International a do dnešního dne v tomto vydavatelském domě vyšlo 
šest jejích CD.
 Veselka se pyšní dvěma platinovými deskami a pěti zlatými. V Dechovkové hit-
parádě Českého rozhlasu Praha získala v roce 1999 Veselka „zlatou“ jako nejúspěš-
nější .

 Mistříňanka
 Dechovou hudbu Mistříňanka založil v roce 1967 kapelník Antonín Pavluš.Díky 
kvalitnímu muzikantskému obsazení, velkému nadšení a přístupu kapela rychle zís-
kala rostoucí popularitu a širokou posluchačskou pozornost v Československu a za-
hraničí.
 Na začátku její hudební éry v roce 1975 obdržela nejvyšší hudební ocenění - 
vítěz soutěže dechových hudeb v Československu „O Zlatou křídlovku“. Po tomto 
skvělém úspěchu zájem o Mistříňanku neustále rostl a zařadil ji mezi nejžádaněj-
ší dechové kapely v Československu. Navázala širokou spolupráci s významnou 
hudební agenturou a vydavatelstvím v zemi, pražským Pragokoncertem, který ji ne-
jen zprostředkovával zahraniční turné, ale taktéž v roce 1993 nominoval na Mis-
trovství světa dechových hudeb ve švýcarském Hettlingen, kde získala nejvyšší 
ocenění - 1. místo.
 Během své padesátileté úspěšné činnosti odehrála kapela více než 4000 před-
stavení při různých příležitostech - festivaly, koncerty, taneční zábavy, společenské 

události, televizní a rozhlasová vystoupení, na nichž získala nespočet ocenění. 
 V průběhu let dochází i v Mistříňance ke generační výměně - pozici kapelníka 
převzal František Pavluš, bratr zakladatele Antonína Pavluše Od počátku svého pů-
sobení se kapela profiluje originálním 
podáním skladeb s vlastními úprava-
mi repertoáru a sólovou tvorbou. Pro 
své příznivce vydala kapela více než 
90 CD a DVD nosičů. V roce 2003 si 
otevřela vlastní nahrávací studio, kte-
ré slouží nejen vlastním potřebám, ale 
i zájemcům hostujících kapel.
 V současné době prezentuje kape-
lu 14 muzikantů (převážně absolventů 
konzervatoře) a 4 zpěváci. Mistříňan-
ka na svých vystoupeních hraje nejen 
tradiční lidovou hudbu, ale i moderní 
a vážnou produkci.
                zdroj:mistrinanka.cz

 Josef Zíma 
 Josef Zíma patří k hereckým a pěveckým le-
gendám. Narodil se v roce 1932 v Praze. Jeho 
rodiče byli učitelé, pan otec se stal později i ředi-
telem školy. Přání rodičů nesplnil, ti si přáli, aby 
Josef šel v jejich stopách, ale on se dal cestou 
bavit diváky a zpívat pro posluchače. 
 Po odmaturování v Praze v Michli začal brát 
soukromé hodiny zpěvu. Už v tu dobu zpíval v li-
dovém souboru konzervatoře a od roku 1951 již 
působil sólově s Orchestrem Jaroslava Ježka. 
V roce 1955, nastoupil na dva roky na vojnu, byl 
přijat do Armádního uměleckého souboru. Po té 
vystřídal několik dalších působišť, ať to bylo Di-
vadlo satiry nebo Komorní divadlo, kde rozvinul 
svůj hlavní stan, zde hraje a zpívá, dále hostu-
je na Fidlovačce, v Nuslích, v hudebním divadle 
v Karlíně a jezdí i na západ, až do Komorního 
divadla v Plzni.
 V padesátých letech se počíná objevovat opatrně i ve filmu. V divadle strávil 
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dlouhých 35 let. Se svou ženou Evou Klepáčovou se poznali v kavárně Hybernia 
a svatba byla v roce 1958. Narodila se jim dcera Zuzana. 
Mnozí si Josefa Zímu představují jen jako prince Radovana, z filmu Princezna se 
zlatou hvězdou, nebo jeho dabing Ivana v Mrazíkovi. Ale jsou to stovky písniček, 
desítky hudebních pořadů, kde je dominantní pořad Sejdeme se na Vlachovce, kte-
rý šel v televizi roky. 
 Ve filmech se objevoval v rolích zpěváků, jako Ta naše písnička česká, Hříšní 
lidé města pražského, měl písničky v muzikálu Starci na chmelu, natáčí velice pove-
dené písničky i s Pavlínou Filipovskou Nej, nej, nej. Mladí lidé ani nevědí, že Josef 
Zíma patřil k předním zpěvákům populární hudby, obdržel tři Zlaté desky a jednu 
Platinovou za prodej desek. Na radu přátel, začal hrát na jinou strunu a stal se 
králem české dechovky. 
 Josefovi v roce 2012, zemřela žena Eva Klepáčová, začal znovu úspěšně vystu-
povat a stal se především pradědečkem Matouše.

AKCE JE FINANCOVÁNA ZA PODPORY 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Hostem bude Miloň Čepelka
Pořadem provází Honza Dušek a Honza Macháček



 Karel Pšeničný
 dirigent a hudební skladatel

 *  5. 4. 1918         

 + 12. 11. 1990

 Karel Pšeničný se narodil 5. dubna 

1918  v  Přepychách. Když byly malé-

mu Karlovi 4 roky, zemřel mu otec. Ma-

minka byla zemědělskou dělnicí, znovu 

se neprovdala a přitom musela splá-

cet hypotéku na domek. Dětství prožil 

s matkou a svými sourozenci Anežkou 

a Josefem ve značné chudobě. Přesto na svá mladá léta velice rád vzpo-

mínal a Přepychy mu na celý život přirostly k srdci. Dráhu hudebníka 

začal jako žák 4.třídy obecné školy ve studiu na housle a klarinet u pana 

Laciny, krejčího a muzikanta z  Přepych. Po absolvování třetí třídy Měš-

ťanské školy v Opočně, byl v roce 1932 přijat do Vojenské hudební školy 

v Praze, kterou úspěšně absolvoval v roce 1934 a nastoupil službu jako 

vojenský hudebník u Pěšího pluku v Chebu a později v Šaštíně na Slo-

vensku (mezi Břeclaví a Senicou).

 Po rozpuštění  československé armády, v roce 1939, se vrátil do rodné 

obce a působil zde jako kapelník místní dechové hudby a soukromý učitel 

hudby. Často zastupoval v kostele místního varhaníka.

 V roce 1942 se oženil s přepyšskou rodačkou Marií Grohovou. Manžel-

ství jim vydrželo až do konce života. Narodily se jim 4 děti.

 V roce 1943 byl totálně nasazen na práci v Německu, kde byl i několik 

měsíců uvězněn jako politicky nespolehlivý. Po ukončení  2. světové války 

se vrátil domů a již v červnu 1945 nastoupil službu v nové československé 

armádě jako výkonný hudebník 4. pěšího pluku Prokopa Holého v Hrad-

ci Králové. Během vojenské služby v Hradci Králové absolvoval dirigent-

ský kurz, který vedli vynikající vojenští kapelníci Jindřich Praveček a Jan 

Fadrhons. Po jeho ukončení byl povýšen do důstojnické hodnosti a od roku 

1948 působil jako dirigent Vojenské hudby v Hradci Králové.

 Počátkem padesátých let se stal kapelníkem Vojenské hudby 

v Bruntále, kde působil téměř 3 roky. V roce 1953 byl povolán jako uči-

tel hudby do Vojenské hudební školy v Liberci, kde učil pět let. Na pod-

zim 1958 byl ustanoven dirigentem Ústřední hudby ČSLA a byl pověřen 

řízením 3.skupiny.

 Při zaměstnání vystudoval dirigentské oddělení pražské konzervatoře 

pod vedením profesora Dr. Václava Smetáčka. Po reorganizaci ÚH-ČSLA 

v roce 1963 na dva samostatné orchestry, se stal zakládajícím kapelníkem 

nově vzniklé Posádkové hudby Praha. Toto těleso mělo 65 vojenských 

hudebníků z povolání. Během velmi krátké doby začal orchestr dosaho-

vat znamenitých výsledků. Nahrával pro Československý rozhlas, televizi, 

gramofonové závody atd. Často koncertoval v zahraničí a přitom vzorně 

plnil i vojenské povinnosti. Karel Pšeničný zde úspěšně působil 12 let, až 

do odchodu na zasloužený  odpočinek. Do důchodu odešel v hodnosti pod-

plukovníka v roce 1975. Z muzikanta, dirigenta, kapelníka a velitele se po-

stupně stal i hudebním skladatelem a instrumentátorem pro velké dechové 

orchestry. Napsal řadu pochodů, polek, valčíků, mazurek i sólových instru-

mentálních skladeb. Mnohé z nich byly inspirovány zdejším krajem (např. 

Dřízeňské údolí, Lesní studánka, Veselá parta – původně Parta Přepyšáků, 

Opočenka, atd.). Pro vojenské hudby upravil směsi lidových písní, Velkou 

směs písní Karla Hašlera, Františka Kmocha, předehru k Verdiho opeře 

Nabucodonosor a celou řadu děl našich i světových skladatelů.

 Jako důchodce trávil většinu času v rodné obci, houbařil, opracovával 

samorosty a zveleboval chalupu. Muzikantsky se ale plně  věnoval  decho-

vé hudbě „Opočenka“. Tato kapela získala pod jeho vedením pevný základ 

svých budoucích úspěchů. Nahrála několik desítek skladeb pro Českoslo-

venský rozhlas v Hradci Králové. I její první magnetofonová kazeta, která 

byla natočena v roce 1995, má v záhlaví uvedeno : „Věnováno památce 

Karla Pšeničného“. Naposledy stál za dirigentským pultem při koncertu 

„Opočenky“ na nádvoří zámku v Opočně dne 19.7.1990. Po krátké těžké 

nemoci zemřel v opočenské nemocnici 12.11.1990.

 Karel Pšeničný leží svůj věčný spánek na pražském hřbitově v Koby-

lisích, kde je pochován společně se svojí celoživotní oporou – manželkou 

Marií, která jej následovala na věčnost o tři léta později.

 „Sám jsem, jako vojenský hudebník – sólista, s otcem mnohokrát účin-

koval a tak mohu potvrdit, že moji kolegové, hudebníci, jej uznávali nejen 

jako vynikajícího muzikanta a dirigenta, ale i jako skromného, pracovitého 

a dobrého člověka, který nesmírně miloval svůj rodný kraj a svou rodinu. 

Proto měl také hodně přátel, kteří na něho s úctou vzpomínají.“

Karel Pšeničný - syn
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CHUDÝ KEJKLÍŘ - 
PŘEDEHRA                    

ŠKROUP 
FRANTIŠEK JAN 

KAREL PŠENIČNÝ

CLOWN FUČÍK JULIUS KAREL PŠENIČNÝ

DĚTI PLUKU        FUČÍK JULIUS KAREL PŠENIČNÝ

DLOUHÁ CESTA KAREL PŠENIČNÝ KAREL PŠENIČNÝ KAREL PŠENIČNÝ

DO TANCE KAREL PŠENIČNÝ

DOBRÁ NÁLADA KAREL PŠENIČNÝ RADEŠÍNSKÝ 
SVATOPLUK

DŘÍZENSKÉ 
ÚDOLÍ      

KAREL PŠENIČNÝ ŠTEFFEK 
ČESTMÍR

FEUILLETON FUČÍK JULIUS KAREL PŠENIČNÝ

FINÁLE-POLKA     SMETANA 
BEDŘICH

KAREL PŠENIČNÝ

HAVÍŘSKÁ POLKA  KOVAROVIC 
KAREL        

KAREL PŠENIČNÝ

HUBIČKA PŘEDE-
HRA K OPEŘE   

SMETANA 
BEDŘICH

KAREL PŠENIČNÝ

KDYŽ SE LÉTO 
VRÁTÍ  

KAREL PŠENIČNÝ RADEŠÍNSKÝ 
SVATOPLUK

KYTICE RŮŽÍ KAREL PŠENIČNÝ

LESNÍ STUDÁNKA KAREL PŠENIČNÝ RADEŠÍNSKÝ 
SVATOPLUK

MANŽELSKÉ 
LEVITY

FUČÍK JULIUS KAREL PŠENIČNÝ

NA 
ROZLOUČENOU

KAREL PŠENIČNÝ RADEŠÍNSKÝ 
SVATOPLUK

NAŠE PARTA KAREL PŠENIČNÝ RADEŠÍNSKÝ 
SVATOPLUK

NEVÍDÁNO, 
NESLÝCHÁNO

KAREL PŠENIČNÝ KAREL PŠENIČNÝ

OBRÁNCE 
HRANIC

KAREL PŠENIČNÝ

Skladba Autor hudby Autor textu Aranžer hudby

OD BŘEHU 
DUNAJE

FUČÍK JULIUS KAREL PŠENIČNÝ

OPOČENKA KAREL PŠENIČNÝ MILOŇ ČEPELKA

ORFEUS 
V PODSVĚTÍ

OFFENBACH 
JACQUES 
AUGUSTE IGNACE

KAREL PŠENIČNÝ

PLÁČ KAREL PŠENIČNÝ

PLNÝ KROK KAREL PŠENIČNÝ

POCHOD 
ABSOLVENTŮ

KAREL PŠENIČNÝ

POLONÉZA 
Z OPERY 
RUSALKA 

DVOŘÁK 
ANTONÍN

KAREL PŠENIČNÝ

PŘEDEHRA 
Z ČESKÝCH 
ZPĚVŮ

MALÁT JAN KAREL PŠENIČNÝ

RADETZKY - 
POCHOD

STRAUSS 
JOHANN     

KAREL PŠENIČNÝ

SLAVNOSTNÍ 
PRAPOR

KAREL PŠENIČNÝ RADEŠÍNSKÝ 
SVATOPLUK

PŘÁTELSTVÍ KAREL PŠENIČNÝ

U NÁS POPULAIRE POPULAIRE KAREL PŠENIČNÝ

ÚSMĚVNÁ LÁSKA KAREL PŠENIČNÝ

VJEZD 
GLADIÁTORŮ

FUČÍK JULIUS KAREL PŠENIČNÝ

VZPOMÍNKA KAREL PŠENIČNÝ RADEŠÍNSKÝ 
SVATOPLUK

VZPOMÍNKA 
NA PLZEŇ

SMETANA 
BEDŘICH

KAREL PŠENIČNÝ

ZA PRAVDOU KAREL PŠENIČNÝ

ŽAL KAREL PŠENIČNÝ

ZLATÝ KLAS KAREL PŠENIČNÝ KAREL PŠENIČNÝ


