ROČENKA
Klubu přátel Františka Kmocha se sídlem v Kolíně za rok 2015
(vydáno při příležitosti výroční schůze KPFK konané dne 7. února 2016)

Úvod
Rokem 2015 vstoupil Klub přátel Františka Kmocha (KPFK) do druhého čtvrtstoletí své
existence. Je obdivuhodné, že členská základna tohoto spolku zůstává přes vyšší věk členů
stále kolem číslovky 200. Někteří odcházejí, jiní přicházejí, ale památka Františka Kmocha
zůstává i nadále živá a nezastupitelná. Pro její zachování byl v roce 1990 Klub přátel
Františka Kmocha založen a svou činností se na tom, aby se na legendárního českého
muzikanta nezapomnělo, velkou měrou podílí. Klub má své stálé místo v kulturním životě
města i regionu a podporu v jeho představitelích, kulturních institucích, médiích a také
mezi obyvateli. Za pomoci tisku, rozhlasu a samozřejmě internetu se povědomost
o činnosti klubu rozšiřuje i mimo region, prostřednictvím zahraničních členů a přátel
i mimo hranice republiky.
KPFK je neziskovou organizací, prostředky získané z členských příspěvků, dotací
a pořádáním kulturních akcí vkládá zpět do rozpočtu, ze kterého financuje svou činnost.
Nemá žádné zaměstnance ani vlastní prostory. Organizační práce vykonávají členové
výboru a v případě potřeby aktivisté, všichni zdarma. Velkou pomocí je pro klub Město
Kolín, které z rozpočtu kultury dotuje každoročně pořádání tanečních zábav a zaplatí tak
částečně pronájem prostor Domu dětí a mládeže na Zámecké. Bez této pomoci by si KPFK
nemohl dovolit pořádat zábavy v tak velkém počtu (cca 20x za rok). KPFK má na kolínské
radnici i svou kontaktní schránku a své stálé místo pro reklamu akcí ve Zpravodaji města.
V roce 2015 podpořil Městský úřad Kolín náš spolek i mimořádně, z rozpočtu odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Ten zakoupil od KPFK jako dárek vstupenky pro kolínské
seniory, kteří se zúčastnili Předvánočního tanečního odpoledne s COMBEM 2 v Městském
společenském domě. V prvním pololetí roku 2016 mohou majitelé těchto volných
vstupenek navštívit kterékoliv Nedělní taneční odpoledne na Zámecké. K ukončení roku
2015 dostal KPFK další mimořádné dárky. Místostarosta MěÚ Kolín Mgr. Tomáš Růžička
zaštítil a finanční částkou podpořil Silvestrovské taneční odpoledne. Dokonce se i osobně
zúčastnil, aby poděkoval výboru KPFK za práci a popřál jeho členům a příznivcům vše
nejlepší do roku 2016.
Podporu má KPFK i u paní senátorky Emílie Třískové. Nejen, že si i v rámci svého
náročného pracovního programu najde čas navštívit některá z našich tanečních odpolední,
ale nezanedbatelné jsou její finanční dary, příspěvky do plesové tomboly a vždy vlídná
slova pro přítomné.
Nedocenitelné administrativní zázemí má KPFK v Odborné střední škole podnikatelské
díky své předsedkyni Mgr. Ludmile Bílé. Zde jsou většinou bezúplatně tištěny plakátky

na taneční zábavy (jejich autorkou je Ing. Dana Kašparová), informativní letáčky, Ročenky,
případně další důležité písemnosti. Škola pomohla v roce 2015 i s instalací výstavy
k 25. výročí existence KPFK.
Nelze opominout, že skutečnými partnery KPFK byly orchestry a hudební skupiny, které
hrály v roce 2015 na Zámecké. Honoráře, za které pro nás hrají, jsou daleko nižší, než by
dostali od jiných, movitějších pořadatelů. Přesto na Zámecké hrají muzikanti rádi
a nabídka vystoupení orchestrů a skupin je stále vyšší, než můžeme využít.
Partnerem z nejmilejších je pochopitelně Městská hudba Františka Kmocha. Nejen, že její
malý dechový orchestr hraje pro klub za zanedbatelný honorář a na výroční schůzi pouze
za cestovné ale prostě tento orchestr, nesoucí jméno Františka Kmocha, ke KPFK patří.
Jakákoliv jeho produkce je pro členy pohlazením po duši.
Přes výše zmíněnou finanční i morální pomoc se Klub přátel Františka Kmocha neustále
potýká s nedostatkem finančních prostředků. Příčinou není jen výše nákladů spojených
s pořádáním akcí ale i skutečnost, že někteří členové neplní svou základní členskou
povinnost – placení členského příspěvku. 150,- Kč ročně, které se členům několikrát vrátí
v podobě slevy na vstupném nejen na akce KPFK ale i na Kmochův Kolín, na některé
z projektů Městského společenského domu, v pozornostech souvisejících s výroční schůzí,
mnozí nezaplatí dokonce opakovaně. Každoročně vyřazuje výbor ze seznamu „chronické“
neplatiče, ale každoročně se bohužel objevují další.

Práce výboru KPFK, pomoc aktivistů
Výbor Klubu přátel Františka Kmocha není početný a jeho složení se příliš za 25 let
existence organizace nezměnilo. Od samého počátku jsou jeho členy Mgr. Ludmila Bílá
a Hana Zrůstová, téměř od počátku Ing. Dana Kašparová. V tomto volebním období, které
rokem 2015 skončilo, pracovali především v pořadatelské službě na Zámecké Vladimír
Ditrych (hlavní pořadatel) a Karel Nikl a jako kronikářka Květa Jelínková. Posledně
jmenovaná ze zdravotních důvodů své působení ve výboru v roce 2015 ukončila, její místo
v doplňování kroniky KPFK nahradila Alena Svobodová. Funkci pokladní zastávala Hana
Ditrychová, šatnářkou při zábavách na Zámecké je Jaroslava Líbalová. Výboru pomáhají
nezištně i aktivisté z řad členů a příznivců, především v oblasti propagace akcí.
Fotoarchiv, stálá reklama v Kolínském deníku a snímky do kroniky klubu jsou dílem
Zdeňka Hejduka, ředitele MSD. Při větších akcích, mezi které patří například klubový
ples, výroční schůze, karneval, pomáhala v pořadatelské službě i v roce loňském rodina
Kašparova. V posledních měsících roku se zapojila do práce aktivně Světlana Jurčíková.
Doplňování notového archivu skladeb Františka Kmocha je stále doménou Pavla Severy,
bývalého archiváře MhFK. I v loňském roce se díky němu podařilo rozšířit skladby
českého muzikanta mezi pár orchestrů mimo region. V celostátně (i mezinárodně)
rozšiřovaném časopise Naše muzika, který vydává agentura BRIVA, má reklama našich
zábav na Zámecké včetně článků o činnosti stálé místo díky jejím vydavatelům, manželům
Hlaváčkovým, čestným členům KPFK.
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Stav členské základny k datu výroční schůze
V současné době má KPFK 215 členů. Z toho je 25 přihlášených v roce 2015! 8 členů
v loňském roce zemřelo, mezi nimi z těch známějších i první předseda našeho klubu
Václav Kubíček a také bývalá místopředsedkyně Městského národního výboru Hana
Tučková. 6 členů se odhlásilo. Více než 20 bylo z členské základny vyškrtnuto kvůli
vícekrát opakovanému neuhrazení členských příspěvků…
Z celkového počtu je několik čestných členů a několik osobností z hudebního života:
kapelníci MhFK - Miloslav Bulín, Josef Maršík, Ivan Fišer, kapelník, hudební skladatel
a jazzman Josef Vejvoda, oblíbený zpěvák Jiří Škvára, majitelé agentury BRIVA,
pořadatelé hudebních festivalů a lídři DO KRAJANKA Brigita a Václav Hlaváčkovi,
moderátor, harmonikář Josef Pospíšil – Harmonika Family, tajemník Sokola kolínského
Josef Těšitel, majitelka květinové síně ORCHIDEA Libuše Fadrhoncová, ředitel MSD a náš
„dvorní“ fotograf Zdeněk Hejduk, Rodina Janderových a Jiřina Kašková – potomci
Františka Kmocha.V členské základně máme i několik přátel ze zahraničí. Jiří Holub
(Švýcarsko), manželé Dáša a WilliMenzlovi (Německo), manželé John a Iris Bladonovi
(Anglie), Vít Sklenář (Austrálie).
Další možností je kolektivní členství, které je ve stanovách KPFK zakotveno od počátku.
Do celkového počtu členů není zahrnut počet členů jednotlivých kolektivů, jejich vedoucí
jsou ale řádnými či čestnými členy klubu: Městská hudba Františka Kmocha (Miloslav
Bulín), Suchdolanka (Josef Košata), Dechový orchestr města Hradec Králové (Alena a Emil
Kubišovi), TO Akord (Josef Vanc), Hasičský dechový orchestr z Lysé nad Labem (Jiří
Fišer), DO Řetůvanka (Jiří Zeman), Taneční skupiny Srdíčko (Jarmila Pavlíčková) a
Bohemia (Iva Hamannová). Velice dobré přátelské vztahy máme i s Klubem přátel
Koletovy hudby ze Rtyně v Podkrkonoší.
S mnoha členy, řádnými, čestnými i kolektivními, má výbor KPFK téměř nepřetržitý
kontakt pomocí internetu. Dostávají pravidelně informace o chystaných akcích, plakátky,
které mohou rozšiřovat i mezi své známé a mnozí zveřejňují v místech bydliště. Těm, kteří
docházejí na taneční odpoledne na Zámecké, dodává výbor informativní letáčky, takže
většina členské základny ví o KPFK v podstatě všechno. S členy, kteří bydlí ve velké
vzdálenosti od Kolína a nemají internetové spojení, je výbor v občasném styku písemně.

Jak šel čas v roce 2015
V prvním pololetí sledovaného roku byla pochopitelně největším objemem činnosti
Nedělní taneční odpoledne na Zámecké. Uskutečnilo se jich osm, navíc odpolední klubový
ples, karneval, taneční zábava po výroční schůzi, která má svá specifika. V hudební
produkci se střídaly malé dechové orchestry s hudebními skupinami. KPFK je celostátně
jedním z mála pořadatelů, kteří zvou na své akce malé dechovky. Je to pochopitelné – jsme
Klub přátel Františka Kmocha, kapelníka světoznámého dechového orchestru
a pokládáme za svou milou povinnost dát možnost muzikantům z regionu i mimo něj
ukázat, co umějí a že česká muzika je stále tou nejlepší na světě. Většina malých
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dechových orchestrů z Kolína a okolí (a že jich tu máme!) si alespoň jednou za rok
na Zámecké pro náš klub zahraje. Zájem mají i dechové kapely mimo region. Některé
z nich, pro zpestření programu, občas výbor KPFK pozve. Vždyť v mnoha hrají i „naši“
muzikanti. V prvním pololetí roku 2015 si zahrály: MDO Městské hudby Františka
Kmocha, Věnovanka, Kolíňanka, Skalačka, Sendražanka, Taneční orchestr Akord, Studio
Kolín, ESO. Z mimokolínských pak Pardubická šestka a DO Přívoranka, která si Kolín
a Zámeckou oblíbila z vystoupení před několika lety na Kmochově Kolíně.
Mimořádnou událostí je každoročně Odpolední ples KPFK a Karneval. Nejinak tomu bylo
i v roce 2015. Na plese hrál TO Studio Kolín, tančily mažoretky z TS Srdíčko a Bohemia,
zpestřením bylo i vystoupení Tanečního klubu Bohuslava Matiáše. Na karnevalu si
zahrála Skalačka, tanečním vystoupením potěšili přítomné členové a členky skvělého
tanečního klubu Kocour Modroočko.
Klub přátel Františka Kmocha využil svého výročí a toho, že má rozsáhlý fotoarchiv a více
než 10 obsáhlých kronik a instaloval v červnu 2015 v Městském společenském domě
výstavu„25 let s Františkem Kmochem“. Za pomoc se sluší poděkovat řediteli MSD a jeho
zaměstnancům, pedagogům a studentům Odborné střední školy podnikatelské
a samozřejmě Městskému úřadu Kolín, bez kterých bychom nemohli výstavu uskutečnit.
Město pomohlo finančně, MSD a OSŠP organizačně. Výstava byla otevřena i v době
festivalu Kmochův Kolín a setkala se s úspěchem, o čemž svědčí hezké zápisy v kronice
návštěv.
Krásnými zážitky v 1. pololetí roku 2015 byly pro naše členy koncerty Městské hudby
Františka Kmocha. Především ten, který se uskutečnil v květnu v Chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře, byl nádherný a už se těšíme na další. Do 1. pololetí spadá samozřejmě
i festival Kmochův Kolín, tentokrát už 52. ročník. Pořadatelem bylo Město Kolín a festival
se opravdu vydařil programově i krásným počasím. K našim členům se pořadatelé
zachovali opět velkoryse výraznou slevou na vstupném i tancovačkou na Zámecké, která
se stala zároveň propagací činnosti klubu. Tentokrát si do Kolína přijela zahrát dechová
kapela SEBRANKA z Vlašimi.
S prvním pololetím jsme se rozloučili před Kmochovým Kolínem závěrečným tanečním
odpolednem na Zámecké s oblíbenou Sendražankou.

2. pololetí roku 2015
Po prázdninové přestávce zahájil KPFK opět svou činnost už koncem měsíce srpna,
protože kolem svátku sv. Bartoloměje se každoročně koná kolínské posvícení. A to by bez
muziky být nemělo. Na Zámecké vyhrával MDO Městské hudby Františka Kmocha
a členové a příznivci přišli v hojném počtu, protože se těšili na vzájemná setkání.
V září se opět rozjel čtrnáctidenní cyklus Nedělních tanečních odpolední v sále Domu dětí
a mládeže na Zámecké. Některé z oblíbených kapel a hudebních skupin z prvního pololetí
se k hudební produkci vrátily, některé byly obsazeny nově. Nejčastěji se na Zámeckou
vrací hudební skupina Sendražanka, jejíž obliba je stále velká. Samozřejmě, že výbor dal
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prostor i Malému dechovému orchestru Městské hudby Františka Kmocha, který
k našemu klubu nejvíc patří. K hudební produkci byly pozvány i další orchestry, které
jsou kolektivními členy KPFK – Suchdolanka a TO Akord. Kromě nich si na Zámecké
zahrála malá dechovka Starostova dvanáctka a dvě oblíbené hudební skupiny: Combo 2
a Studio Kolín. Jedna taneční zábava byla opět mimořádná, protože se uskutečnila nikoliv
na Zámecké ale v Městském společenském domě. Tam pozval členy a příznivce KPFK
ředitel MSD Zdeněk Hejduk a členům dal i slevu na vstupném. O hudební produkci se
postaralo celostátně známé duo EVA a VAŠEK.
I v tomto pololetí se na Zámecké objevily doprovodné programy, o které se postaraly
mažoretky ze spřátelených tanečních skupin Srdíčko a Bohemia.
Závěr roku oslavili členové a příznivci KPFK společně na Zámecké. Koncem prosince jim
k tomu zahrála Sendražanka.
A prosinec byl i měsícem krásných vánočních koncertů. Toho členové hojně využili, aby si
svými hudebními a pěveckými zážitky v sobě naladili sváteční vánoční atmosféru.
Koncem roku 2015 jsme se dozvěděli také radostnou zprávu, že Město Kolín vykoupí od
státu dům, v kterém František Kmoch prožil mnoho let svého života, kde tvořil svou
nesmrtelnou hudbu a kde také v roce 1912 zemřel. Věřme, že jednou v Kmochově domě
bude zase znít muzika a dům se stane „svatostánkem“ muzikantů nejen dechových
orchestrů, objektem zájmu veřejnosti a cennou památkou města Kolína.

Závěr
Rok 2015 z pohledu Klubu přátel Františka Kmocha byl pestrý. Většina plánovaných akcí
se nejen uskutečnila ale i povedla. Bohužel, je třeba konstatovat, že na Zámecké je stále
nižší návštěvnost než v létech minulých, že jsou slyšet kritické hlasy na adresu výboru
související především s výší vstupného. To samozřejmě mrzí členy výboru, kteří všechnu
práci pro klub vykonávají bez nároku na jakoukoliv odměnu a v dobré snaze udělat pro
členy to nejlepší, co mohou. Co ovšem nemohou, je naplnit klubovou pokladnu tolika
penězi, aby bylo možno rozdávat radost, hudbu, zpěv a dobrou náladu zdarma.
V roce 2015 se nepodařilo uskutečnit ani jeden z nabízených zájezdů za muzikou.
Ne z organizačních důvodů ale pro malý zájem členské základny. Není možné nadále
z rozpočtu KPFK platit autobus. Můžeme dopravu objednat, zajistit vstupenky a
organizaci zájezdu, ale finanční náklady si účastníci musí sami uhradit.
Přes toto všechno se výbor domnívá, že existence Klubu přátel Františka Kmocha má své
opodstatnění a může pokračovat dál do dalšího čtvrtstoletí! Tak ať se nám všem daří!!!
Zpracovala Hana Zrůstová
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ZAJÍMAVOSTI Z TISKU
Město Kolín pořádá 53.ročník mezinárodního hudebního festivalu Kmochův
Kolín, který se uskuteční v termínu 10. - 12. června 2016
Co tento ročník nabídne?
−
−
−
−

kvalitní dechovou hudbu v podání předních velkých dechových orchestrů z Čech i Moravy
několik zajímavých zahraničních těles
krásné malé i velké mažoretky
malé dechové orchestry na tanečních zábavách a bohatý doprovodný program

Rámcový program:
−
−
−

Pátek … koncerty dechových orchestrů, večer taneční zábava s atraktivním hostem
Sobota … koncerty na hlavní scéně, odpoledne tradiční velký průvod městem, večer českomoravská veselice na Karlově náměstí a Nocturno v chrámu sv. Bartoloměje
Neděle … přípravy a realizace monstrkoncertu s třemi bloky a více než dvěma hodinami
kvalitní dechové hudby pod vedením Miloslava Bulína, Petra Ciby a dirigentů hostujících
orchestrů

Oficiální web Kmochova Kolína www.kmochuvkolin.cz

Kmochův Kolín – informace ze štábu
Leden 2016 -KLÁRA RAKUŠANOVÁ

První etapa předprodeje na 53. ročník Kmochova Kolína skončila, vstupenky za 150 Kč byly ke
koupi do konce ledna. Od 1. února do 9. června za ně zaplatíte 200 Kč.
Přesto platí i nadále že „Za málo peněz hodně muziky“. Toto úsloví by se mohlo stát heslem
letošního Kmochova festivalu, neboť program nabídne opravdu široké spektrum hudebních
vystoupení z různých žánrů včetně několika mediálně známých umělců.
Základem programu zůstanou samozřejmě koncerty dechových orchestrů. Z těch velkých
kolínských to budou: Městská hudba Františka Kmocha, VDO Kolín - Dolní Chvatliny, DO
základní umělecké školy Františka Kmocha, Harmonie 1872. Dále pak DO ZUŠ Vimperk, DO ZUŠ
Jeseník, DO ZUŠ J. Filcíka Chrast, Harmonie Letohrad, Harmonie Šternberk, DO Haná Přerov a k
velké radosti KPFK byly letos pozvány Dechový orchestr Města Hradec Králové a Koletova
hornická dechová huba ze Rtyně v Podkrkonoší.Z malých dechových orchestrů, které hrají i k
tanci, se můžete těšit na Křídlovanku, Jihočeskou Sedmikrásku, Bojnickou kapelu a Hradečanku,
která zahraje na taneční zábavě pro členy a příznivce Klubu přátel Františka Kmocha v sobotu
19. června od 17.30 hodin v Městském společenském domě. Ze zahraničních dechových orchestrů,
které se účastní 53. ročníku Kmochova Kolína jmenujme BlasorchesterGreifswald E.V., Německo,
Banda musicale di San Lorenzo e Dorsino, Itálie a Jungmusik Krt, Kilchberg, Švýcarsko.
Jednou z mediálních hvězd bude paní Marie Rottrová, která se kolínskému publiku představí
v sobotu večer s kapelou Neřež v zádech. Také páteční večer bude lákat na atraktivní program a
diváky čeká hned pár působivých hudebních spojení. Od 21 hodin bude podium patřit
oblíbenému Kolínskému Big Bandu, který si pozval jako hosta kolínskou rodačku a v současné
době velice populární herečku a zpěvačku Barboru Polákovou. Ta si fanoušky získává především
svou bezprostředností, sebeironií, nadhledem a smyslem pro humor, což prokázala např. ve svých
písničkách Kráva nebo Nafrněná. V březnu ji čeká první samostatný koncert a zároveň křest jejího
prvního alba. Jak půjde dohromady její osobitý projev s big bandovýmsoundem, si určitě nenechte
ujít. A neměli byste nikam odcházet, protože poté scénu ovládnou Kumpanovi muzikanti, kteří
v Kolíně sklízeli nadšený potlesk a pískot obecenstva již několikrát. 12 plnokrevných muzikantů
soustředěných kolem špičkového hráče na trubku Vlado Kumpana předvádí výkony na hranici
proveditelnosti a publikum si dokáží podmanit takřka okamžitě. Vrchol večera ale přijde až
s hodinou duchů, kdy na podium vtrhne Čechomor, úspěšná folkrocková kapela hrající lidové
písně v rockovém kabátě. Po první půlhodině sólového vystoupení přizve zpět své „předskokany“
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Kumpanovi muzikanty, a pokud podium unese tolik energie najednou, společně se postarají o
famózní závěr pátečního programu.
Tvář známou z televizní obrazovky uvidí diváci i poslední festivalový den. Jedním ze sólistů
monstrkoncertu bude mladý sympatický herec a zpěvák, finalista první řady soutěže X Faktor
David Gránský. Diváci ho mohou znát např. ze seriálů Vyprávěj nebo Doktoři z Počátků či
z divadelních muzikálů MammaMia! Nebo Pomáda.

Na Kmochův Kolín zvaly kolínské orchestry nesoucí kapelníkovo jméno,
tančily malé i velké mažoretky
Březen 2015 - ZDENĚK HEJDUK

K červnovému svátku nejen dechové muziky v podobě mezinárodního hudebního festivalu
Kmochův Kolín zbývá už jen pár měsíců, přehlídka je do téměř všech detailů připravena a
poslední březnový pátek se v Městském společenském domě v Kolíně na něj konala oficiální
hudební pozvánka. Zaplněnému sálu na tomto koncertě zahrály kolínské orchestry Městská hudba
Františka Kmocha a Dechový orchestr Základní umělecké školy Františka Kmocha v Kolíně,
zatančily mažoretky. „Chtěl bych vás všechny na festival pozvat, program je připravený a
rozhodně bude pestrý a kvalitní,“ zval přítomné Petr Kesner, vedoucí Odboru školství, kultury
a sportu Městského úřadu, který je letošním hlavním organizátorem festivalu. První hudební hlas
podvečera patřil mládežníkům z umělecké školy, kteří pod vedením svých dirigentů Jiřího
Vojtěcha a Lukáše Bořka zahráli pět skladeb sahajících od úvodní Jara mládí legendárního
kapelníka, který dal jméno oběma vystupujícím souborům i celému festivalu, přes Bohemian
RhapsodyFreddieMercuryho či vlastní skladbu Lukáše Bořka Tune For My Brother s autorovým
sólem na alt saxofon až po závěrečnou Českou muziku opět od Františka Kmocha s tanečním
doprovodem mažoretek. Po krátké technické pauze se k nástrojům posadili hráči Městské hudby
Františka Kmocha, kteří pod taktovkou Miloslava Bulína svůj set zahájili legendární skladbou
Babetta Jiřího Suchého v aranži dirigenta Bulína. Ten ostatně přearanžoval pro potřeby vlastního
velkého orchestru další čtyři skladby, kromě jiných i následující od belgického autora
AndréhoWeingneina pojmenovanou Song and Dance nebo skladbu z muzikálu Elizabeth Já chci
být jen svá z repertoáru Leony Machálkové zpívanou dvorní zpěvačkou orchestru Vendulou
Chmelíkovou. Coby sólisté dostali příležitost patnáctiletý Lukáš Urbánek a altový saxofonista Petr
Kruliš ve skladbě Amorada od Rickyho Kinga nebo hned čtyři trumpetisté Petr Ptáček, Radek
Petrovický, Jiří Švarc a Vojta Vajdiak ve skladbě tomuto nástroji zaslíbené RockinTrumpets od
Phillipa Spakeho. Došlo i na písničku od nestora filmové hudby EnniaMorriconeho Moment
forMorricone a tečku za hudebním blokem učinila lidová Čarnica v aranži nedávno zesnulého
Miroslava Císaře zpívaná spojenými dětskými sbory Boni Bambini pod vedením Věry Chmelařové
a ZŠ Lipanská pod taktovkami Lenky Dvorníkové a její stejnojmenné dcery. Na závěrečné finále,
dvě skladby od Františka Kmocha Můj koníček a pochopitelně Kolíne, Kolíne, se spojili muzikanti
obou orchestrů, nad nimi pěly
děti ze sborů a každé volné místo
v již tak zaplněném sále obsadily
mažoretky ze skupin Srdíčko
vedeného Jarmilou Pavlíčkovou,
Tanečního studia Bohemia Ivy
Hamannové a Berušky z Bezručky
z říčanské ZŠ Bezručova. To už se
sálem nesl skandovaný potlesk a
většina přítomných už se viděla
na nedalekém zaplněném Karlově
náměstí pod žhavým červnovým
sluncem a třeba na tradičním
nedělním Monstrkoncertu.
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Kmochův prodloužený víkend odstartovala úterní vernisáž výstavy
mapující čtvrtstoletí činnosti KPFK
Červen 2015 - ZDENĚK HEJDUK
S ročním zpožděním připomnělo vedení kolínského Klubu přátel Františka Kmocha pětadvacet let
svého vzniku výstavou v Komorním sále Městského společenského domu v Kolíně. „Čtvrtstoletí
jsme se dožili už vloni, ale ne ve zdraví, já jsem měla tenkrát po pádu na ulici zlomené obě ruce,
takže jsme oslavy posunuli,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Hana Zrůstová, tajemnice klubu, která
společně s Danou Kašparovou a pedagogy a studenty Odborné střední školy podnikatelské stála
u organizace a zrodu výstavy. Tu tvoří panely s fotografiemi z akcí klubu, ale i dirigentů, zpěváků,
skupin, stejně jako význačných čestných členů nebo osobností z regionu i těch celostátních.
Nechybí ani množství kronik rekapitulujících činnost klubu, kromě tradičních nedělních
tancovaček v sále Na Zámecké i dvanácti ročníků Kolínského podletí nebo zájezdů za muzikou
mimo Kolín, stejně jako plakáty, pozvánky nebo výstřižky z tisku. „Klub se svou hlavní činností
hlásí k odkazu Františka Kmocha a naplňuje tak literu své zakládací listiny. Člen klubu Pavel
Severa upravuje notový materiál pro potřeby dechových orchestrů, spolupracujeme s Městskou
hudbou Františka Kmocha,“ uvedla na slavnostní vernisáži předsedkyně klubu Ludmila Bílá.
„Dovolte, abych vaši pozornost zaměřila k několika snímkům, které se již téměř nepublikují,
například na prvním panelu je fotografie Karla Karloviče Chvalovského, nositele myšlenky
pořádat každoroční přehlídku hudby na počest Františka Kmocha,“ upozornila Bílá. Výstava je
k vidění v čase, kdy je otevřen Městský společenský dům v Kolíně, po dobu Kmochova Kolína zde
bude služba, zároveň jsou k prodeji knihy, zpěvníky nebo CD s tématikou Františka Kmocha nebo
dechové muziky.

Na Zámecké oslavili Silvestra muzikou a tancem o několik dní dříve
Prosinec 2015 - ZDENĚK HEJDUK
Poslední neděli v roce se sešli v sále Na Zámecké členové a příznivci kolínského Klubu přátel
Františka Kmocha na svém letošním závěrečném setkání, na kterém jim vyhrávala kapela
Sendražanka. Ta tentokrát zaplnila tanečníky nejen sál, ale i obě přísálí. V úvodu tanečního
odpoledne přítomné pozdravil místostarosta města Tomáš Růžička, který nad setkáním převzal
záštitu a podpořil jej i finančně, pak už se senioři bavili nejen při lidovkách, ale i hitech taneční či
country muziky. Tradiční host kapely, hráč na bicí Petr Reeh, bubnoval tentokrát již od začátku.
„Náš dlouholetý bubeník Jaroslav Vladyka musel bohužel ze zdravotních důvodů definitivně
skončit,“ vysvětlil lídr kapely Václav Čábelka. Ani tentokrát neodolala tajemnice klubu a zpěvačka
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Hana Zrůstová a společně s kapelou si zazpívala několik písniček, za saxofonistou Václavem
Balintem dorazila celá jeho rodina, odměnou jim bylo nejen setkání, ale i saxofonové sólo hrané jen
pro ně. Ani tentokrát nechybělo taneční sólo pro oslavence, v kole se ocitly Evy.

Kolín chce získat Kmochův dům, koupil by ho na splátky
Listopad 2015 - JAKUB ŠŤÁSTKA
Kolínská radnice podle všeho chátrající Kmochův dům
v Kutnohorské ulici nezíská bezplatně. Jednak by totiž tento
návrh podle kolínského starosty Víta Rakušana neschválil
úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, to ale není
jediný důvod.
Kromě toho by ale město naráželo na zásadní omezení, jak
dům využít. „Informovala nás o tom generální ředitelka
úřadu. Město by dům nesmělo 20 let komerčně využívat.
Kdyby tam byla kulturní expozice, tak bychom 20 let nesměli
vybírat vstupné. Dům by si na sebe nevydělával, ani bychom
nemohli žádat o žádné dotační prostředky. To je poměrně nevýhodný dar," uvedl.
Město by za dům každý rok zaplatilo 300 tisíc korun, takto by platilo devět let. Za objekt by tedy
dalo 2,7 milionu korun. „Takovou částku ročně si umíme představit. Bylo by to na devět let
bezúročně, bezinflačně. Od první minuty ale budeme moci hledat potenciální dotační tituly, ve
chvíli, kdy na místě vznikne expozice, budeme moci vybírat vstupné, nebo část objektu třeba
pronajmout," podotkl Vít Rakušan.
Dům čeká nákladná rekonstrukce
Kmochův dům dlouhé roky chátral, pokud se jej podaří městu získat, vedení Kolína předesílalo, že
jej čeká nákladná rekonstrukce. Právě oprava havarijního stavu měla být jednou z podmínek,
kterou starosta Vít Rakušan chtěl navrhnout úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
pokud dům Kolínu přenechá za lepší cenu. Původní návrhy lepších podmínek hovořily buď
o bezúplatném převodu, nebo přenechání za symbolickou korunu.

A takto jsme před lety začínali
Leden 1990 - HaNA ZRŮSTOVÁ
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Píseň o Kmochově kapele Sokola kolínského
Melodie: „Muziky, muziky“, text Josef Šváb Malostranský (z roku 1908)

Kmochova kapela, ta hraje zvesela

A když hrát přestane velký hluk nastane

ta v světě nikoho nezarmoutí

až spustí kapela zase znova

Zazpívá do noty, zažene trampoty

Až přijde do nebe svatí si pro sebe

každému v těle hned krev rozproudí

daj zahrát „Andulko šafářova“

Kmoch, její tatíček, ten zná hrát písniček

Petru až u brány Kmoch přijde do rány

co se jich po vlastech českých zpívá

Petr si zatančí jak mladý hoch

Když spustí ve mžiku tu českou muziku

A zvolá: „Andělé, volejte vesele:

všechno se nadšením rozechvívá

Ať
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žije

kolínský

kapelník

Kmoch!“

