46. ročník festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín, se uskutečnil od pátku 12.
do neděle 14. června 2009. Hlavním pořadatelem bylo město Kolín, reprezentované
starostou, Jiřím Buřičem. Město svěřilo organizaci festivalu místní agentuře NO
production s.r.o., čímž se ředitelem této akce stal Mgr. Oldřich Novotný. V dalších
funkcích pak stanuli: Ing. Jiří Novák jako hlavní dramaturg, produkci festivalu měla na
starosti Jana Homolková, organizaci Václav Volný, průvod městem Václav Balík,
mažoretkové

skupiny

a

show program Martina
Kratochvílová, marketing
a PR (public relations,
česky vztahy s veřejností)
Limet media s.r.o. Záštitu
nad festivalem převzali:
předseda

Senátu

PČR,

MUDr. Přemysl Sobotka,
poslanec

Evropského

parlamentu, MUDr. Milan Cabrnoch, senátor Parlamentu ČR za senátní obvod č. 42,
MUDr. Pavel Lebeda, hejtman Středočeského kraje, MUDr. David Rath a poslanec
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Ondřej Plašil. Hlavním dirigentem letošního
Kmochova Kolína byl Petr Ciba, ředitel ZUŠ Šternberk a dirigent orchestrů Moravia
Brass Band a Harmonie Šternberk. Festivalu se zúčastnily:
Velké dechové orchestry
Městská hudba Františka Kmocha Kolín, Velký dechový orchestr Dolní Chvatliny,
Městský dechový orchestr Kopřivnice, Dechová harmonie města Štětí a Amatérské
sdružení hudebníků – Dechový orchestr mladých Jistebník.
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Mládežnické dechové orchestry
Dechový orchestr ZUŠ Kolín, Harmonie Šternberk SDO, Dechový orchestr
mladých ZUŠ Němčice nad Hanou, Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou,
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč a Dechový orchestr ZUŠ J. N. Filcíka Chrast u Chrudimi.
Zahraniční dechové orchestry
Sobotienka Rimavská Sobota, Slovensko, Městská dechová hudba Daruvar 1922,
Chorvatsko, Sárvar Város Fúvószenekara, Maďarsko, MV Harmonie Schlierbach,
Německo a Schalmainkapelle Bad Gottleuba E. v., Německo.
Ostatní orchestry
Božejáci, Kolínský big band, KOKOSY, Rozmarýnka, Třehusk, Staropražští Pepíci,
Křídlovanka, Moravia Brass Band, Tubové kvarteto „Síla“ a Pražský žesťový soubor
Podstatný dodatek k zúčastněným orchestrům. Jak je z uvedeného seznamu patrné,
festivalu se nezúčastnil kolínský orchestr Harmonie 1872, nesoucí do začátku letošního
roku název Kmochova hudba Kolín. Přejmenování nařídil orchestru, občanskému
sdružení, svým verdiktem příslušný soud, na základě určovací žaloby města Kolín. Ta byla
podána proto, že docházelo k matení a pletení názvů s tradičním a dlouhodobým jménem
Městské hudby Františka Kmocha, pokračovatelky slavné tradice někdejší sokolské hudby.
To, že se Harmonie 1872 festivalu nezúčastnila, nebyl žádný odvetný nebo snad dokonce
mstivý krok nebo rozhodnutí organizátorů. Za neúčastí tohoto orchestru stála skutečnost,
že v době konání festivalu nebylo jméno orchestru Harmonie 1872 oficiálně
zaregistrováno. Škoda.
Kromě tradičních míst konání jednotlivých částí festivalu, kterými byly Karlovo
náměstí, Kmochův ostrov, Synagoga a samozřejmě trasa pochodu městem, přibylo místo
nové – Zámecké nádvoří. To se stalo prakticky druhou scénou festivalu, když tou první
bylo, ostatně jako vždy v řadě posledních let, Karlovo náměstí. Pořadatelé taktéž
připravili bohatý a rozsáhlý doprovodný program. Od tradičního turistického pochodu
Kmochova padesátka, přes volbu Miss mažoretky až po prodejní výstavu kaktusů a
sukulentů. Zapomenuto nebylo samozřejmě ani na pietní akt u hrobu Františka Kmocha
na zálabském hřbitově, který se uskutečnil v sobotu 13. června od 12,00 hod. Stejný den
v podvečer, se v obřadní síni kolínské radnice konalo slavnostní setkání dirigentů
jednotlivých orchestrů a hostů festivalu se starostou města, Jiřím Buřičem. 46. ročník
Kmochova Kolína se jistě zapsal do historie tohoto festivalu výrazným písmem. Stalo se
tak proto, že se organizátoři při zachování odkazu na tradici a památku velkého vlastence
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Františka Kmocha, rozhodli vedle jeho nejznámějších a nejlepších skladeb,
hraných vždy, tedy i letos na závěr vrcholu festivalu, monstrkoncertu, zařadit do jeho
programu i jiné skladby v moderních úpravách. Učinili tak proto, že to odpovídá jejich
filozofii o pojetí repertoáru současného dechového orchestru. A tak se v programu
monstrkoncertu objevily skaldby Andrewa Lloyda Webera, Ennio Morriconeho, Frankie
Sullivana, Ary Barrosa a dalších. Tato skutečnost vzbudila poměrně ostrou diskuzi mezi
zastánci konzervativnější linie a letošními organizátory, prosazujícími moderní pojetí
festivalu. Názorový spor se přenesl i na stránky denního tisku a časopisu „Naše muzika“.
Někdejší dirigent Městské hudby Františka Kmocha a hudební skladatel Miroslav
Císař, zde označil výběr skladeb pro letošní monstrkoncert za „pěst na oko“ a za ukázku
servilnosti vůči západním autorům. Hlavní dirigent letošního Kmochova Kolína, Petr
Ciba, ve své odpovědi dospěl
k závěru,

že

právě

konzervativním

díky

představám

staromilců o dechové hudbě,
se u nás v republice tato
hudba dostala do slepé uličky.
Z

té se jí

kolínského

i

pořadatelé

festivalu

snaží

s vypětím všech sil vyvést
zmodernizováním repertoáru,
který bude lákavým jak pro mladé posluchače, tak i hudebníky, protože v nich je
budoucnost této hudby. Nicméně návštěvnost festivalu, přestože vstupenka na celý třídenní
program stála pouze 100 Kč, určitě nesplnila obecné představy, natož představy
pořadatelů. Názory na nezájem veřejnosti se různily. Od nevhodně sestaveného programu,
viz výše, přes údajně nízkou finanční dotaci města a nezájem obyvatel Kolína, až
k chybějící dlouhodobé koncepci festivalu. Náklady na letošní Kmochův Kolín dosáhly,
podle ředitele festivalu Mgr. Oldřicha Novotného, částky cca 1,4 mil. Kč, přičemž město
přispělo částkou 600.000 Kč. Optimální výši městské dotace by však Mgr. Novotný do
budoucna viděl ve výši 1 mil. Kč. Dlouhodobost koncepce festivalu je zase závislá na tom,
na jak dlouhou dobu by město vybralo pořadatele, který by si právě onu koncepci
s perspektivou určil. Podle zástupců radnice by se nechalo hovořit o perspektivě dvou až
tří let. Např. ale desetiletá doba je nepřijatelná.
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Přes široké spektrum názorů na skončený 46. ročník festivalu dechových hudeb
Kmochův Kolín, se všichni diskutující shodli v jednom: festival má stále a nepochybně
smysl a je nutné v jeho konání pokračovat!! Už v době psaní tohoto zápisu se můžeme těšit
na další, 47. ročník festivalu, který bude po rozhodnutí Rady města Kolína opět v režii
agentury NO Production s.r.o., v čele s ředitelem Mgr. Oldřichem Novotným.

Další fotografie jsou umístěny ve fotokronice.
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