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Sivická kapela
1884 - 2014

Při příležitosti  
130. výročí založení kapely
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Význam kapely pro kulturní život v obci

Vznik dechovky v Sivicích se dle historických pramenů datuje rokem 1884.  
Je téměř neuvěřitelné, že kapela, která vznikla za Rakouska – Uherska, existuje 
nepřetržitě až do současné doby. Dechová kapela rozvíjela svoji činnost na pozadí 
dvou světových válek, za různých režimů, ve složitém období totality. 

Je neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života naší obce i v součas-
nosti. Pravidelně hraje na hodech, obecních plesech, přehlídkách dechových hudeb 
a v posledních letech pořádá i předvánoční koncerty. Doprovází všechny význam-
né události v obci – vyhlášení Vesnice roku Jihomoravského kraje roku 2004, otevření 
tělocvičny v roce 2007, návsi v roce 2010, kaple sv. Rocha v roce 2013 a další.  
Reprezentuje obec v blízkém a vzdáleném okolí a také za hranicemi naší země.

Za doby trvání kapely se vystřídalo několik generací, lidé přicházeli a odcházeli.  
Všichni měli a mají jedno společné: lásku k hudbě. A také schopnost předávat něco 
ze sebe ostatním lidem.  

A proč to vše členové kapely vlastně dělají? Ve svém volném čase a bez valného 
ekonomického přínosu? Odpověď snad najdete při četbě této publikace.

Někde je dechovka chápána jako přežitek. V Sivicích a okolí tomu tak není.  

      Marie Kousalová
      starostka obce Sivice
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Sivická kapela 1884 – 2014
Historie Sivické kapely

První kapela v Sivicích vznikla v roce 1884. Byla ustavena v rámci čtenářsko – 
vzdělávacího spolku Beseda. Jejím prvním kapelníkem se stal František Kalábek 
(narozen 1852, Sivice č. 17).  Později hudba přešla do spolku vojenských vyslou-
žilců - veteránů.

Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 je činnost kapely utlumena. Po vzniku  
1. republiky v roce 1918 se činnost kapely začíná opět naplno rozvíjet. Kapelníkem 
se stává Josef Kalábek (narozen 1873, Sivice 57, starosta obce). Spolu s Ferdinan-
dem Smutným (Sivice 20) a Antonínem Daňkem (Sivice 66) vyučují mladé hochy 
hře na hudební nástroje. 

Vedle Sivic také v Pozořicích se rozvíjí výuka mladých muzikantů. Věnuje se jim 
Emanuel Placar. V roce 1925 se mladí hudebníci rozcházejí s Emanuelem Placa-
rem a vytvářejí novou kapelu, kterou vede Ladislav Přichystal z Pozořic. V témže 
roce dochází ke sloučení mladých muzikantů z Pozořic a Sivic. Kapela se omla-
zuje, opouštějí ji starší muzikanti. Velkým přínosem pro nově vzniklou kapelu 
je kapelník Ferdinand Smutný (narozen 1889, Sivice 20), hrál u plukovní hudby 
na klarinet.

Kapela asi z roku 1896

Kapela Ferdinanda Smutného před 1. světovou válkou
 / Alois Horák, Jan Mazel, Antonín Krček / Ferdinand Smutný, Antonín Daněk, Jan Boček

Rok 1922 / Sukovatý, Poláček, Neveselý, Dvořáček, Boček, Kvíčala / Řičánek, Daněk, Muselík, Bajer, Florian, 
Josef Boček, Pražák / Poláček, Pabík, Antonín Boček, Sukovatý, Beneš, Pantůček, Švábenský,  Smutný,  
Kalábek / Brzobohatý, Holub
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V roce 1932 přebírá kapelu Josef Svoboda (narozen 1907, Sivice 203). Také on 
sloužil u plukovní hudby v Olomouci. Pod vedením Josefa Svobody se v témže roce 
kapela účastní soutěže venkovských dechovek v brněnském rozhlase. V rozhlasové 
soutěži získává 1. místo a její popularita stoupá. Sivická hudba potom ještě několi-
krát vystupuje v rozhlasových pořadech.

Kapela hraje ve složení:
Josef Svoboda, kapelník, baryton Antonín Daněk, tenor
Štěpán Crha, křídlovka Bohumil Poláček, basa
Alois Skládaný, trombon Raimund Svoboda, klarinet
Tomáš Skládaný, tromba Ferdinand Smutný, klarinet
Čeněk Skládaný, buben

Kapela se vedle dechové hudby věnuje také nácviku operet a ve spolupráci se spol-
kem Orel v Pozořicích hraje po okolních vesnicích operety.

Hudba v tomto období vykazuje rozmanité aktivity. Vedle hudebního doprovodu při 
veřejných cvičeních a tanečních zábavách vystupuje na národopisných slavnostech, 
hraje na pohřbech i na svatbách. Muzikanti také pravidelně doprovázejí poutníky 
na poutě do Křtin, na Lutršték, do Tvarožné a do Sloupu (tato pouť trvala dva dny). 
Při procházení jednotlivými obcemi se hrají poutní písně. Hrávalo se zpaměti.  

Rok 1923 – Sivická kapela pana Přichystala / Hrozek,  Josef Svoboda, Novák, Florian /
Novák, Raimund Svoboda, Přichystal, Crha, Cnosta

Rok 1925 – kapela Ferdinanda Smutného / Alois Skládaný, Raimund Svoboda, Ferdinand Smutný,  
Jiří Florian, Bohumil Poláček / Vincenc Skládaný, Tomáš Skládaný, Josef Svoboda, Štěpán Crha Poutní píseň
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V Pozořicích se stávají oblíbenými také hudební koncerty, při kterých vystupují 
v kapele i hudebníci z cizích kapel.

V letech okupace a druhé světové války, 1939 až 1945, byly taneční zábavy zakázá-
ny, přesto kapela vyvíjí svoji činnost. Společně s kapelou z Mokré nacvičují skladby 
Františka Kmocha. Spolu s kapelou účinkuje pěvecký sbor pozořické farnosti. Diri-
gentem se stává v této době Josef Hromek z Horákova.

Po osvobození v roce 1945 se život kapely opět začíná rozvíjet. Muzikanti se zú-
častňují všech slavnostních průvodů, slavnostního vítání vojáků a politických 
vězňů, kteří se po skončené válce vracejí do vlasti. Kapela účinkuje na slavnostech 
pořádaných k výročí osvobození. Brigádně se hraje na oslavách 1. máje a na osla-
vách MDŽ. Na konci školního roku hrává kapela u školy na dětských besídkách. 
Muzikanti hrají také na lampionových průvodech. 

Nejčastěji hraje kapela na pohřbech. Zpočátku vycházel smuteční průvod z domu 
smutku za doprovodu smutečních pochodů. Od roku 1978 je tato tradice zrušena 
a pohřební obřady probíhají v kostele. Muzikanti doprovázejí zemřelého na cestě 
z kostela na místní hřbitov.

Rok 1932 – kapela Josefa Svobody / Bohumil Poláček, Raimund Svoboda, Ferdinand Smutný, Štěpán Crha, 
Josef Svoboda, Tomáš Skládaný, Vincenc Skládaný /Antonín Daněk, Alois Skládaný

Rok 1941 / Tomáš Skládaný, Miloslav Tomanec, Vincenc Skládaný, Jan Kalábek / Alois Skládaný, Antonín 
Daněk, Raimund Svoboda, Ferdinand Smutný, Josef Svoboda, Štěpán Crha, Stanislav Smutný

Rok 1941 – koncert ze skladeb F. Kmocha

Pohřeb pana Kučery
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Po změnách ve společnosti v roce 1948 je zrušena kapelnická živnost a kapela se 
stává členem Rudého koutku ve Slavkově. I zde slaví kapela úspěchy. Muzikanti 
jezdí po soutěžích, účinkují ve velkém dechovém orchestru, který řídí dirigent La-
dislav Vykoupil (Slavkov 1926 – 1968). Po zřízení Osvětové besedy se kapela vrací 
do Sivic.

Významnou událostí je návštěva hudebního skladatele Antonína Žváčka v roce 
1961 při otevření Kulturního domu v Sivicích. Antonín Žváček věnoval kapele pol-
ku „Sivická“ a delší dobu s kapelou spolupracoval.

V roce 1962 získává kapela 2. místo v krajské soutěži dechových hudeb. 

Kapela hrála ve složení:
Jan Smutný, klarinet
Jaroslav Kalábek, klarinet
Karel Kříž, klarinet
Petr Sukovatý, basa
Alois Skládaný, trombon
Jiří Šenkyřík, trombon
Stanislav Kysela, trumpeta
Josef Svoboda mladší, trumpeta
Alois Jurníček, buben
Oldřich Lazar, křídlovka
Štěpán Crha, křídlovka
Stanislav Smutný, křídlovka
Jan Kalábek, tenor
Josef Svoboda, tenor

Rok 1952 / Miloslav Tomanec / Antonín Daněk, Cyril Neužil, Josef Svoboda ml., Jan Kalábek / 
Josef Svoboda st., Jaroslav Kalábek, Karel Kříž, Štěpán Crha, Oldřich Lazar, Stanislav Smutný.

Rok 1962 – soutěž v Typosu

1. máj 1957
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Od roku 1963 vede soubor Jan Kalábek (narozen 1920, Sivice 238). Dechová kape-
la se zúčastňuje přehrávek a soutěžních přehlídek. Muzikanti hrají na hodech a nej-
častěji na pohřbech, povinně pak při státních svátcích a na průvodech 1. máje.  

V lednu 1968 přebírá kapelnictví nazpět Josef Svoboda. V září 1969 se stává ka-
pelníkem Jiří Šenkyřík (narozen 1939, Sivice 105). V té době byla kapela na dob-
ré umělecké úrovni, měla však vysoký věkový průměr. Dřívější kapelníci přibírali 
do kapely jen hotové vynikající hudebníky, ale nadaní mladí hudebníci, dosud ne-
zkušení, neměli možnost stát se členy kapely.

V sedmdesátých letech se začíná dostávat do popředí dechovka. Ve spolupráci s Ra-
doslavem Muselíkem z Viničných Šumic vystupuje kapela v roce 1975 spolu s kape-
lou JZD 1. máj z Pozořic v Československé televizi Brno. 

Ze Sivické kapely hrají: 
Jiří Šenkyřík, trombon
Václav Barták, tromba
Stanislav Smutný, křídlovka
Oldřich Lazar, křídlovka
Jan Kalábek, tenor
Jaroslav Kalábek, klarinet
Alois Jurníček, buben
 

Rok 1963 / Miloslav Tomanec, Alois Jurníček, Antonín Blahák, Jan Barták, Bohuslav Možný / Jiří Šenkyřík, 
Václav Barták, Josef Svoboda, Stanislav Smutný, Oldřich Lazar / Josef Svoboda, Karel Kříž, Jaroslav Kalá-
bek, Jan Smutný, Štěpán Crha / Dirigent: Jan Kalábek

Rok 1973 – Blažovice

Rok 1967
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V témže roce začíná trvalá spolupráce se Zdenkou Audyovou a Marií Poláčkovou. 
Po úspěšném vystoupení v Československé televizi kapela získává na popularitě. 
Účastní se okresních a krajských přehlídek, hraje na plesech v Brně, na dožínkách 
a všech státních oslavách. Zpěvačky Zdenka Audyová, Marie Poláčková a akordeo-
nista Jiří Šenkyřík podtrhují slavnostní atmosféru na akcích Sboru pro občanské 
záležitosti.

V roce 1980 se stává kapela populární v celém okolí, její repertoár je oblíbený, a pro-
to jsou často zváni na slavnostní akce. Kapela dosahuje uměleckého vrcholu. 

V roce 1982 začínají z kapely odcházet starší členové a kapelu je potřeba doplnit 
o mladé muzikanty. Jiří Šenkyřík se domlouvá s učitelem LŠU v Pozořicích Jiřím 
Vrtkem, který vede dětskou dechovku. Vybírá nadané žáky, zve je do kapely a dává 
jim možnost uplatnit svůj talent. V průběhu deseti let se Jiřímu Šenkyříkovi daří 
vyměnit celou kapelu.Zpěvačky Zdenka Audyová a Marie Poláčková

Rok 1980 – X. okresní přehlídka / Jan Skřivánek, Václav Barták, Alois Jurníček, Božena Bartáková, Miloslav 
Tomanec, Miloš Tinka, Jan Kalábek, Marie Poláčková, Jiří Smrž, Karel Killer, Petr Hromek, Zdena Audyová / 
Petr Müller, Stanislav Buchta, Štěpán Crha, Oldřich Lazar, Jiří Šenkyřík

Dětská dechovkaFoto s panem Karlem Killerem
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V roce 1991 se kapelníkem stává Petr Hromek (narozen 1964, Pozořice). Jako 
umělecký vedoucí působí Alfons Širůček, dirigent oblastní hudby Sboru národní 
bezpečnosti v Brně. V roce 1994 kapela natáčí v Českém rozhlase Brno Pozořickou 
polku od Antonína Žváčka a valčík Na Jihlavce od Františka Maňase. V únoru 1995 
jsou obě skladby v podání Sivické kapely uvedeny v rozhlase.

Na podzim v roce 1995 kapela pořádá 1. přehlídku dechových hudeb v Dělnickém 
domě v Pozořicích. V tomto roce končí spolupráce s Alfonsem Širůčkem. Novým umě-
leckým vedoucím se stává Miloš Machek, bývalý dirigent Českého rozhlasu Brno. 

V roce 1997 natáčí kapela v Dolních Bojanovicích první 
nahrávku s názvem „Od Slavkova“. Své skladby na ka-
zetě představil člen kapely Vratislav Tauber. V témže 
roce natáčí Česká televize pořad k Bitvě tří císařů. 

Kapela vystupuje v televizi se čtyřmi skladbami 
v tomto složení:
Ondřej Pernica, klarinet  Miloš Tinka, baryton
Jaroslav Teplý, klarinet Zdeněk Vaňáček, trombon
Lubomír Muselík, klarinet Jiří Šenkyřík starší, trombon
Ivo Burda, klarinet Jiří Šenkyřík mladší, tromba
Vratislav Tauber, křídlovka Petr Filip, tromba
Jiří Nohel, trombon Václav Barták, tuba
Roman Kousal, křídlovka Eduard Křivý, bicí
Miroslav Kovář, křídlovka Zpěv: Věra Blahová, Jaroslav Tauber
Petr Hromek, tenor

V roce 1998 se kapela pod vedením Miloše Machka účastní soutěže Zlatá křídlovka, 
která se koná v Hodoníně, a umisťuje se ve stříbrném pásmu. 

Kapela vystupuje v obsazení:
Ondřej Pernica, klarinet Petr Hromek, tenor
Jaroslav Teplý, klarinet Miloš Tinka, baryton
Lubomír Muselík, klarinet Zdeněk Vaňáček, trombon
Ivo Burda, klarinet Jiří Šenkyřík starší, trombon
Vratislav Tauber, křídlovka Jiří Šenkyřík mladší, tromba
Tomáš Barták, křídlovka Petr Filip, tromba
Pavel Nohel, trombon  Václav Barták, tuba
Roman Kousal, křídlovka Eduard Křivý, bicí
Radek Tomaňa, křídlovka Zpěv: Věra Blahová, Jaroslav Tauber

Rok 1988 – Jiří Vrtek (uprostřed) se Sivickou kapelou

Rok 1985 – nástup nové generace

V roce 1985 (o rok později) kapela slaví sto let od svého založení. Na slavnostním 
vystoupení při oslavě výročí se sbor prezentuje se všemi muzikanty, kteří v kapele 
v minulosti hráli. Pozvání přijímají i hudebníci z okolních kapel.



18 19

Kapela v letech 2000 – 2014
Po odchodu kapelníka Václava Bartáka v roce 2000 nastává diskuse, kdo se ujme 
vedoucího místa. Všem je jasné, že to nebude lehký úkol. Role kapelníka se ují-
má Petr Filip, kterého potvrzuje volbou valná hromada. Nový kapelník je zpočátku 
zvolen na dva roky, Petr Filip však působí ve funkci kapelníka až do roku 2012.

Do této doby funkce kapelníka a uměleckého vedoucího zastává jeden člověk, a to 
kapelník. Nyní vzniká nový model řízení kapely a funkce se rozdělují. Zatímco ka-
pelník je manažer, účetní, taxikář, oslovuje nové hudebníky a získává je pro půso-
bení v kapele, věnuje se také stávajícím členům a organizuje život kapely. Umělecký 
vedoucí má na starosti výběr skladeb, kvalitní hudbu a vše, co s hudbou souvisí. 
Vede kapelu k vyšší profesionální úrovni a působí jako odborný hudební poradce. 
Jako umělecký vedoucí kapelu řídí Vratislav Tauber, a to až do roku 2012. Celkově 
spolu kapela tráví hodně času. Nejen při zkouškách, ale členové kapely se ve vol-
ném čase scházejí i s rodinami. 

Pod vedením kapelníka Petra Filipa a uměleckého vedoucího Vratislava Taubera 
dostává kapela novou tvář. Mění se obsazení, neustále přicházejí noví a noví mu-
zikanti a samozřejmě někteří odcházejí. Kapela spolupracuje s mnoha jinými ka-
pelami, ať už účastí na přehlídkách, či doplňováním a výměnou hráčů. To je pro 
muzikanty obrovská zkušenost. Rozvíjí se spolupráce s partnerskou obcí Untersi-
emaü v Německu. V následujících letech navštěvuje kapela Německo ještě pětkrát. 
Poslední návštěva se uskutečňuje v roce 2007 v době otevírání Schengenského pro-
storu. Kapela rozšiřuje okruh svého pravidelného působení až na Vysočinu. Mimo-
řádné návštěvy podnikají muzikanti na Slovensko, do Rakouska a na pozvání obce 
Sivice doprovázejí obec na družebním setkání v Itálii v Mattarellu. Kapela investuje 
do svého vybavení. Pořizuje novou zvukovou aparaturu, nové kroje a nástroje. 

Dříve se přehlídky kapel prováděly formou soutěže a každá kapela se musela před-
stavit se svým hudebním repertoárem. Vítězné kapely postupovaly do celostátního 
kola, Zlaté křídlovky. Na tehdejší dobu to byla velice prestižní soutěž. Kapele, které se 
podařilo vystoupat až na tuto nejvyšší příčku, se otevíraly nečekané možnosti a nové 
obzory. Dnes už se nesoutěží, přehlídky existují pouze jako kulturní program.

V roce 1998 končí se spoluprací ze zdravotních důvodů Miloš Machek. Současně 
přestává hrát kapelník Petr Hromek.

V roce 1999 se stal kapelníkem Václav Barták. Uměleckým vedoucím byl Vratislav 
Tauber. Kapela pozvala ke spolupráci Radka Cílečka, dirigenta Vojenské hudby 
Brno. V témže roce v červenci uskutečnila kapela zájezd do Německa. V listopadu 
se v Dělnickém domě v Pozořicích uskutečnila 5. přehlídka dechových hudeb. Jako 
host přijela kapela z Ivanky pri Dunaji.

Sivická kapela fungovala v době komunismu jako Osvětová beseda Sivice, s názvem 
Sivičanka. Zde je dobré vzpomenout jméno člověka, který v kapele nevystupoval, 
ale pomáhal, kde mohl. Jeho činnost bychom dnes mohli přirovnat k funkci tis-
kového mluvčího. Tímto člověkem byl Karel Killer, tehdejší předseda občanského 
výboru (v té době neměly Sivice vlastní samosprávu, patřily pod Pozořice).

V roce 2000 vydala kapela v pořadí druhou nahrávku 
s názvem „Jubilejní“.

Setkání na zámku ve Slavkově

Rok 1993
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Sivice - Mattarello

V roce 2006 v rámci projektu „Po stopách uprchlíků v době I. světové války“ přijíž-
dí do Sivic delegace z Mattarella spolu s orchestem Corpo Bandistico Mattarello.  
Sivická kapela se na krátký čas stává partnerem italskému orchestru.

V roce 2007 oplácejí Sivice návštěvu italskému Mattarellu, účastní se i Sivická 
kapela. Paní učitelka Hana Kocábová hodnotí návštěvu těmito slovy: 
„Dostalo se mi pozvání k přátelské návštěvě italského Mattarella. Setkání s italský-
mi přáteli bylo krásné a jsem ráda, že jsem mohla být při tom. Především se hluboce 
skláním před všemi organizátory a lidmi, kteří tuto akci do nejmenších podrobností 
naplánovali a uskutečnili. Dobře vím, co práce, starostí, jednání a příprav se za tím 
skrývá, a proto klobouk dolů před všemi, kteří se přičinili a postarali o průběh celého 
zájezdu. Vystoupení Sivické kapely i mládeže – stárků – bylo velmi pěkné a úspěšné. 
Jejich nástup v krojích se džbánečky byl natolik efektní, že dojal silně i mne. A když 
zatančili Českou besedu, italští přátelé dávali najevo nadšení, přízeň i uznání. Fakt, že 
se nejedná o profesionální soubor, přiváděl v úžas diváky včetně učitelů taneční školy 
s tlumočníkem. Nadšení „bravo … bravissimo… bambini“ mi bude znít a hřát v srdci 
ještě dlouho.“ 

(Sivický zpravodaj, červenec 2007 - zkráceno).

V roce 2007 kapela vlastním nákladem 220 tis. Kč  
natáčí třetí zvukový nosič pod názvem „Šumické 
víno“.

Po dostavbě zázemí Kulturního domu v Sivicích v roce 2003 získává kapela vlastní 
klubovnu za jevištěm. Zde se muzikanti pravidelně jednou týdně setkávají, aby se-
cvičili nové skladby a repertoár. Kapela na oplátku  pravidelně doprovází významné 
události v obci. Jsou to mše u kapličky, vystoupení školy, různé slavnosti a obecní 
události. 

V roce 2005, při příležitosti dokončení rozsáhlé opravy přísálí Kulturního domu, se 
koná desátá přehlídka dechových hudeb. Tato přehlídka je hodnocena jako dosud 
nejlepší. Postupem času však význam přehlídek upadá a pro malou návštěvnost je 
kapela přestává pořádat. 

Rok 2007 – Hasičská pouť ve KřtináchRok 2007
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 Vzpomínky dlouholetých členů kapely
Na svoje začátky v Sivické kapele vzpomíná pan Oldřich Lazar

V Sivické kapele byl kapelník Svoboda. Křídlovky hrál Štěpán se Staněm a já jsem 
pak hrál druhó křídlovku. Baryton hrál staré Svoboda a baskřídlovku hrál Jenda 
Kalábkuj. To přišla do módy Moravanka a křídlovky byly hodně dovrchu. Pavel Kří-
žuj ze Šumic a Kalábek z Pozořic hráli klarinet. Trumpetu hrával s nama Vašek 
Bartákuj a mladé Svoboda a Staňa Buchtuj a Tomanec basu. Při dechovce se dřív 
nezpívalo. Zpěv jsme tenkrát zavedli my. Zahráli jsme: Zhasněte lampióny. Potom 
se zařídila aparatura. Později začaly zpívat Marie Poláčková a Zdeňka Audyová. 
Po Josefu Svobodovi byl chvilku kapelníkem Jenda Kalábkuj a pak to převzal Jirka 
Šenkyřík.  Já jsem hrál ještě i s Vratěm Tauberem a skončil jsem v osmdesáti letech. 
Na Štědrý den jsme chodili po Sivicích hrávat se Staňem Smutným, pak se přidal 
Koukal s Jendem Smutným. To bylo před štědrovečerní večeří.

Plesy jsme hráli dost v Sivicích. Tady jich bývalo hodně a byly pěkné. Taky jsme hráli 
při ostatkách a když se pochovávala basa. Mám na to krásné vzpomínky. Hrávali 
jsme hodně na hodech ve Velaticích, Kovalovicích, Pozořicích, Blažovicích a někdy 
i v Holubicích. V Hostěnicích se hrávalo Josefům a Annám. Mně se i v noci zdá, že 
hraju s naší kapeló a jak se dostanu domů.

Oldřich Lazar

Petr Filip vzpomíná

Hrát na trumpetu, to byl sen malého kluka, který se naplnil v 6. třídě základní školy, 
když do třídy přišel pan učitel Klimeš z lidové školy umění, který navazoval na před-
chozí mládežnickou kapelu učitele Vrtka a oznámil, že má volná místa a hledá něko-
ho, kdo by se chtěl učit hrát v dechovce. Neváhal jsem ani minutu a přihlásil se.

Začátky samozřejmě nebyly lehké, musel jsem dohánět kluky, co hráli již od 3. třídy. 
V pololetí jsem si vyrazil přední zuby, než jsem dostal nové, uběhly tři měsíce a musel 
jsem se učit všechno znovu. Tak utekl rok, než jsem vůbec byl schopný zahrát rozum-
nou písničku. Samozřejmě, že se mě do cvičení etud vůbec nechtělo a doháněl jsem to 
vždy těsně na poslední chvíli před hodinou. Motivací ale byla dětská dechovka Lidové 
školy umění  pod taktovkou učitele Josefa Klimeše. Vzhledem k tomu, že mladých 
muzikantů bylo docela málo, na naše různá vystoupení si půjčoval pan učitel starší 
matadory ze Sivické kapely a tím byla zcela logicky nastavena dráha postupu mladých 
muzikantů z LŠU. Do Sivické kapely jsme přecházeli rovnou při ukončení 8. třídy. 

V březnu roku 2012 předal Petr Filip funkci kapelníka Petru Mollovi a Vratislav 
Tauber předal funkci uměleckého vedoucího Jiřímu Ťápalovi. 

Petr Moll přišel do kapely poprvé koncem února 2008 na pozvání kapelníka Petra 
Filipa. Je posledním „odchovancem“ Základní umělecké školy v Pozořicích, kde hrál 
na B klarinet u pana ředitele Jana Floriana. V této době se ale v ZUŠ dechová hudba 
již nevyučuje. Přesto se Petr Moll i za podpory ostatních muzikantů z kapely rychle 
začleňuje do tohoto přátelského kolektivu a snaží se ostatním vyrovnat.

Jirka Ťápal přišel do kapely na jaře roku 2009 jako trumpetista s předchozími zku-
šenostmi ze šlapanické dechovky a z dechové hudby Úsviťanka. V této době kapela 
hrála nějakou dobu pouze se dvěma sólovými trumpetisty, což se mělo příchodem 
Jirky napravit. To se také stalo a Jirka se projevil nejen jako dobrý hráč, ale také 
jako všestranný muzikant, který má i velký cit pro harmonii.

Během posledních let kapela hraje především na hodových zábavách v nejbližším 
okolí (Sivice, Viničné Šumice, Kovalovice,...), nicméně nechybí ani jiné akce jako 
plesy, koncerty, různé výroční události. Kapela navázala bližší kontakt s dechovou 
hudbou Bivojanka z Jedovnic, kdy Sivická kapela přijala v roce 2012 a 2013 pozvání 
do Jedovnic a odehrála s Bivojankou tradiční Jedovnické dožínky. V těchto letech 
kapela rovněž účinkuje na známých hudebních slavnostech Julia Antoše v sousední 
Tvarožné. Již téměř tradičním je i obecní ples v Sivicích, na kterém účinkuje Sivická 
kapela společně s hudební skupinou Kolorez. Sivická kapela také provázela požeh-
nání obnovené kaple sv. Rocha na návsi, které se uskutečnilo 1. května 2013.

Poslední dobou se kapela také hodně věnuje nácviku nových písní a částečně tak 
obměňuje svůj repertoár. Upouští se od organizování přehlídek dechových hudeb 
zejména z důvodu menšího zájmu posluchačů. Místo toho se od roku 2011 začínají 
ve spolupráci s obcí Sivice pořádat předvánoční koncerty. V roce 2013 kapela kromě 
Sivic účinkuje na předvánočním koncertě také v Jiříkovicích a ve Šlapanicích, kdy 
hudební úpravu některých vánočních písní zpracoval a pro kapelu rozepsal Zdeněk 
Staňa a Radomil Cíleček. 

Přehled kapelníků s uvedením roku nástupu

1884 - František Kalábek 1969 - Jiří Šenkyřík
1918 - Josef Kalábek 1991 - Petr Hromek
1925 - Ferdinand Smutný 1999 - Václav Barták
1932 - Josef Svoboda 2000 - Petr Filip
1963 - Jan Kalábek 2012 - Petr Moll
1968 - Josef Svoboda
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Pravdivé historky  
ze života muzikantů

Muzika v Mokré

Po jedněch ostatcích se muzikanti vraceli k ránu z Mokré lesem. Tma byla jako 
v pytli, cestu poznali jen podle průseků mezi smrky. Šli v řadě za sebou jako husy. 
Mostek přes potok první v řadě, Jara, však nenašel. Přešel potok, nic neříkal 
a po něm šli stejnou cestou ostatní. Všichni se namočili, teprve Alois, který šel jako 
poslední, zařval: „Chlapi, já jsem se namočil, já se nachladím.“ „Nekřič, my jsme se 
namočili taky,“ umlčeli ho ostatní.

Rozzuřený bubeník

Ve staré Pragovce jeli muzikanti vyhrávat na slavnost Cyrila a Metoděje. Zábava se 
protáhla do rána a všichni už byli v náladičce. V autě moc místa nebylo. Bubeník 
seděl na pultech a šlapka jej značně tlačila do zadní části těla. Když auto najelo 
na hrbol, bubeník zanadával a všichni se smáli. Šofér jezdil okolo kapličky a nemohl 
zastavit. Zasekl se mu plyn. Jezdili kolem dokola dvacet minut, dokud byl v nádrži 
benzin. Bubeník byl rozzuřený a všem pořádně vynadal.
 
Slivovička

Na hodech se každý, kdo měl stárku, chtěl ukázat. Doma bylo vždy napečeno, pilo 
se víno výborné jakosti. Otec jedné stárky se chtěl pochlubit uleženou slivovičkou, 
stejně starou jako stárka. Trumpetista měl slivovičku rád, tak říká: „Tak se poch-
lub!“ Otec stárky přinesl zaprášenou láhev, vyndal skleničky a slavnostně nalil. 
Trumpetista obrátil skleničku do sebe, vykulil oči a popadal dech. „Chceš ještě?“ 
Ptá se otec stárky a znovu nalévá. Muzikanti se dívají na trumpetistu a ten celý 
bledý zasípe: „Chlapi, nepijte to, to je petrolej!“

Megafon

Jeden kolega si pořídil megafon, aby jej bylo lépe slyšet, když zpíval. Tehdy kapely 
nevlastnily žádné zesilovací zařízení. Při první zábavě byl velmi spokojen, bylo ho 
slyšet hodně daleko. Při příští muzice si vzal jeden vtipálek feferonku a hlásnou 
troubu natřel. Kolega řádil jako tajfun a kapela nemohla smíchy hrát.

Bouřka

Jednou v létě sháněl Honza muzikanty na koncert.  Jel na kole. Když jel okolo ce-
mentárny, začalo pršet. Večer nepřišel domů, tak po něm začala sháňka. Na pomoc 

V okolí v té době působily ještě další dvě dechovky. V Hostěnicích dechová hudba 
JZD 1. máj Pozořice s kapelníkem Josefem Stupárkem. V Blažovicích kapela s ná-
zvem Úsviťanka, jejímž kapelníkem byl Jaroslav Humpolík a později Josef Hemala. 
Tyto kapely byly tehdy na vrcholu své slávy a nepřijímaly mladé začínající muzi-
kanty. Na Sivickou kapelu se pohlíželo tak, že je za zenitem a nebude mít dlouhého 
trvání. Myslím, že to byl právě pohrdavý úsměv okolních muzikantů, který jsme 
chtěli zlomit. Touha a vůle dokázat, že na to máme, nás hnala kupředu.

Dechová hudba je především obrovská dřina. Zkuste 5 minut chodit s rukama před-
paženýma a intenzivně foukat.  A potom si vezměte plnou nákupní tašku. Kříd-
lovka váží 3 kg, baskřídlovka 5 kg, buben 8 kg, tuba 12 kg. A přitom průměrný čas 
hraní je 10 hodin.

Dechová kapela má svoji jedinečnost, a tou je mobilita. Neexistuje žádný jiný žánr, 
který by se mohl při plném obsazení pohybovat z místa na místo a ještě přitom 
hrát. Představte si třeba bigbít na hodech po dědině, nebo symfonický orchestr.
Úloha dechových kapel je prostě v tomto směru nezaměnitelná.

Ale není to jenom o dřině. Muzikanti, to je především obrovsky veselá kopa. Každý 
tu má svoji přezdívku a každý je jedinečná a nezaměnitelná osobnost, byť s jistotou 
dokážu říci, že se historie opakuje. 

Nejslavnější přezdívky: Gejza – Močál, Tlustá včela, Bárty, Vratin, Vaňas, Kalda, 
Slávek, Bred, Jednička, Dvojka, Petřík, Mol, Maryn, Jaryn- Kůrovec, Žid, Pája, Šen-
kec, Šmaňa, Lubka, Vořech.

Každopádně je potřeba říci, že udržet kupu chlapů na uzdě a přitom je donutit hrát, 
je pro kapelníka heroický výkon. Ten se ale daří díky nezbytné pokoře a smyslu pro 
zodpovědnost.

V opačném případě totiž, pokud tyto dvě vlastnosti osobnost nemá, není možné 
její setrvání v takové skupině.  I to se v průběhu 130 let stávalo a stává. 

        Petr Filip
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Asi po hodině a půl vypátrali, že na jednom motorestu u Prahy sedí v baru nějaký 
člověk, který hrozně nadává a čeká, až bude ráno. Kapelník nemeškal, sedl do auta 
a uháněl k Praze. 

Kapelník musel zaplatit několik piv s přirážkou, protože motorest měl otevřeno jen 
do půlnoci, ale protože se číšníkovi Lojzíka zželelo, nechal ho sedět v baru a čekal 
s ním. Domů jsme se vrátili až v 9 ráno, kdy už všichni ostatní účastníci zájezdu 
byli dávno v práci. 

V roce 2014 slaví Sivická kapela 130 let. Členové kapely, muzikanti, přinášejí 
svým repertoárem a hudební profesionalitou nejen radost na vystoupeních, 
muzikách, zábavách a hodech, ale také doprovázejí své spoluobčany při jejich 
posledním rozloučení. 

Již přes sto let Sivická kapela hrála všem pro radost písničky z Moravy,  
Slovenska, z Čech. Někdy i smuteční, tak jak šel život s ní. Věřme však, že 
nám tak bude hrát dál.

Současné složení Sivické kapely:
Křídlovky: Vratislav Tauber, Milan Kalianko, Jiří Ťápal,   
Baskřídlovky: Zdeněk Vaňáček (tenor), Franta Zemánek (baryton)
Tuba: Mirek Smutný
Doprovody: Jiří Šenkyřík (trombon), Petr Filip (tromba), Vít Tříska (tromba)
Miloš Tinka (trombon), Petr Pleva (bastrubka), Martin Čalkovský (tromba)
Bicí: Marek Soukup
Zpěv: Věra Blahová, Marie Čalkovská, Jaroslav Tauber

přišli i hasiči. Jezdili po nádrži u cementárny, prohledávali okolí, nic nenašli. Honza 
se schoval před deštěm u kamaráda ve Velaticích. Protože kamarád nebyl doma, 
vlezl si na půdu a tam spal až do rána. 

Štěstí

Štěstí v neštěstí měla kapela v roce 1979. Když se vraceli ze zahrádkářského plesu 
v Mokré, jeli přes koleje v cementárně a srazili se s lokomotivou. Při srážce se zra-
nilo pět členů souboru. Zranění nebyla naštěstí vážná.

Srnka

Na jednom plese slíbili muzikantům k večeři srnku. Bylo to po válce, proto se všich-
ni těšili. Z kuchyně se linula vůně pečeného masa a po večeři se každý olizoval 
a pochvaloval si, jak byla srnka výborná. Když začali muzikanti hrát, slyšeli ze sálu 
štěkání. Tak zjistili, že k večeři jedli psa.

Zesnulá

V sedmdesátých letech se přihodila nezvyklá věc. Kapela šla hrát na pohřeb. Byla už 
kompletní, scházeli se smuteční hosté, a najednou přišel vyděšený pohřební zříze-
nec. „Chlapi, já nemám zesnulou. Poslali ji z Prahy vlakem, nemůžu ji najít na žád-
ném nádraží, a to jela v samostatném vagóně“. Pohřebák našel vagón se zesnulou 
až druhý den v Blažovicích. Ten den byly dva pohřby. Jeden normální, druhý se 
ztracenou nebožkou.

Cesta do Německa

Při cestě do Německa ještě probíhala na hranicích pasová kontrola a celníci si vyhlédli 
v autobusu jednoho pasažéra, který se jim pravděpodobně nezamlouval pro svoji pros-
tořekost. Kolega nemohl najít doklady, a tak jsme museli vyskládat celý autobus, proto-
že jeho zavazadlo bylo až úplně na spodu. Teprve až se prokázal platným pasem, museli 
jsme vše opět do autobusu uložit. Tímto jsme na hranicích dosáhli zdržení 1,5 hodiny.

Při cestě zpátky, za 3 dny, byli na hranicích ti samí celníci, ale kontroly již nepro-
bíhaly. Náš kolega byl na zpáteční cestě velmi rozjařený, celníky častoval různými 
výroky, slavil tak úspěch zdařilého návratu.

Jeho bujaré oslavy obtěžovaly všechny účastníky zájezdu, a tak jsme byli všichni 
rádi, když usnul.

Po příjezdu do Sivic ve 2 hodiny ráno, zaznělo: „ Kde je Lojza?“  A v tu chvíli všem za-
trnulo. Protože od té doby, co autobus ztichl, si nikdo nepamatoval, že by Lojzu viděl. 
A nikdo si nepamatoval, od kdy vlastně ten klid je. Naposledy byl Lojza viděn v Plzni.
Kapelník s uměleckým vedoucím rozjeli telefonické pátrání po všech motorestech 
a policejních služebnách na dálnici ve směru Plzeň  - Brno.
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Vesnice roku, Sivice, r. 2004

Fotogalerie 2000 - 2014

Hody v Sivicích, r. 2005

Přehlídka dechovek, r. 2005
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Návštěva italského orchestru z Mattarella, r. 2006Návštěva italského orchestru z Mattarella, r. 2006
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Hody v Sivicích, r. 2007Otevření tělocvičny v Sivicích, r. 2007
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Návštěva Mattarella, r. 2007 Hody v Sivicích, r. 2008
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Otevření návsi v Sivicích, r. 2010 Hody v Sivicích, r. 2010
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Hody v Sivicích, r. 2011 II. Obecní ples v Sivicích, r. 2012

Hody v Sivicích, r. 2012
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III. Obecní ples v Sivicích, r. 2013

Adventní kocert v Sivicích, r. 2012 Hody v Sivicích, r. 2013

IV. Obecní ples v Sivicích, r. 2014
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PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
130. VÝROČÍ SIVICKÉ KAPELY

VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA  

PŘEHLÍDKU
DECHOVÝCH

HUDEB  V SOBOTU 21. ČERVNA 2014
ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ NA DVOŘE U KULTURNÍHO 

DOMU, ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V SÁLE.

OD 16 HODIN VYSTOUPÍ: 
RADOVANKA PŘI ZUŠ STŘELICE, TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA

NEDAKOŇANKA, BIVOJANKA, ORLÍK POZOŘICE

OD 19 HODIN: 
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SIVICKOU KAPELOU

 OBČERSTVENÍ Z GRILU A UDÍRNY A NĚKOLIK 
DRUHŮ PIVA BUDE ZAJIŠTĚNO. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

ZVE OBEC SIVICE A SIVICKÁ KAPELA



Zpracovali: Vladimíra Neužilová, Marie Kousalová, Jiří Barták, Petr Filip, Petr Moll 

Prameny: Sivická kapela 1884 – 2000 (Jiří Šenkyřík),  
rozhovory s bývalými i stávajícími členy kapely, Sivický zpravodaj.

Vydala: obec Sivice, 2014 ©


