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Pár slov úvodem, 

 

Vážení přátelé, dámy a pánové, příznivci tradičního jazzu 

dovolte mi několik slov úvodem. Předkládáme Vám ve zkratce historii jedné liberecké 

kapely, která v tomto roce slaví neuvěřitelných šedesát let od založení, čímž se prakticky 

zařazuje do skupiny nejstarších kapel naší republiky. 

Naší snahou bylo s využitím všech dostupných zdrojů, sestavit chronologicky průřez naší 

kapely od jejího počátku, až do dnešních dnů. 

Zároveň předkládáme i dvě CD s našimi nahrávkami nejen pro rozhlas, ale i ze živých 

vystoupení a nahrávek z našich zkoušek. Omluvte, prosím, i kvalitu hlavně u CD „Z 

ARCHIVU“. Některé nahrávky jsou staré už více než čtyřicet let, což kvalitě jistě nepřidá. 

Snad se nám ale podařilo, aby z těchto nahrávek jste pocítili nejen nostalgii, ale i radost 

z této hudby. DIXIELAND je hudba vycházející z nitra člověka, vyjadřující jeho radost i 

smutek. V každém případě se tato hudba hraje srdcem. 

Děkuji všem našim posluchačům, a v tuto chvíli zvláště těm, kteří se s námi účastní naší 

dnešní výroční oslavy. Společně s námi snad vytvoříme pohodový večer, naplněný naší 

velkou láskou – dixielandem. 

V Liberci dne 20. 4. 2018 

 

         Váš Jirka Maršík 

kapelník a jeden ze zakládajících členů                                                                          



 

 

2 

 
 

Největší inspirací našich 
studentských let byl 
jednoznačně Louis 
Armstrong, ať už hrál 
v jakékoli sestavě. 

 

 
Druhým velkým vzorem byl 
Graemme Bell z Austrálie, 
který navštívil 
Československo po válce, 
dokonce byl v Liberci a hrál 
v kavárně Nisa.  

 

 
Na třetí místo bych zařadil 
Gustava Broma, toho jsme 
tu měli nejblíž., Jezdil už v 
druhé polovině 50. let 
pravidelně jednou za rok do 
Liberce, v repertoáru měl 
mimo populární písničky 
také skladby dixielandové a 
na ty jsme vždycky čekali. 
 

 1.   LÉTA NAŠEHO DOZRÁVÁNÍ  

  

Když člověk opustí osmou třídu a obdrží první občanský průkaz, 

musí se zákonitě měnit z dítěte na taková ta „jalová léta“, kdy se 

rozkoukává kolem sebe a začne přemýšlet, co bude dál. 

Většina z nás, o kterých bude řeč, nastoupila ve školním roce 

1957/58 do prvních ročníků libereckých průmyslovek různých 

zaměření. Vedle toho se začalo i pomalu formovat pár studentů, 

kteří už měli částečně jasno – jejich velikou zálibou byla hudba. 

Někteří už navštěvovali tzv. „Lidušku“, ostatní se stávali „samouky“, 

ale všechny spojovala touha pokračovat v muzice. V jaké oblasti i to 

bylo celkem jasné – JAZZ. 

50.tá léta nebyla vůbec nakloněna k jakékoliv hudbě 

pocházející ze „západu“ a tak sehnat cokoliv bylo hodně 

problematické. Většinou jsme poslouchali dosti rušené „RÁDIO 

LUXEMBOURG“. Populární „Laxík“, ale tam ten tradiční jazz nebyl 

tolik hrán a tudíž jsme museli hledat jinde. Vlastně všichni jsme se 

poznávali v hledišti divadla hudby (dnešní YPSILONKY), kde tak 

dvakrát až třikrát za měsíc byl komponovaný pořad jazzu s různými 

názvy („Svatí pochodují“, hraje Louis Armstrong, „spirituály a 

gospel songy“ atd.). Na těchto večerech jsme se potkávali, tam také 

dělali poznámky a „zasvěceně“ o tom diskutovali. 

V létě roku 1958 se nás několik scházelo na tenisových kurtech 

a půjčovali jsme si navzájem desky, někdy i noty. Netrvalo dlouho a 

začalo se formovat pár nadšenců, kteří už měli jasno - zkusíme dát 

dohromady „kapelu“ a hrát jazz – samozřejmě „neworleánský“.   

Problém spočíval v několika věcech, hlavně kde sehnat peníze 

na nástroje, nějaký notový materiál, dále kde se scházet a jak dát 

dohromady hlavně dechové nástroje. A najednou se zjistilo, že na 

trubku, klarinet a pozoun už adepti jsou, a chybí klavír, banjo, 

bubny a basa. Poslední co chybělo, byl bubeník.  Já se tenkrát drze 

přihlásil, aniž bych měl paličky, natož nějaký bubínek, a tak jsem 

tloukl do židlí. Měl jsem trochu průpravu na klavír a kytaru. 

Ze začátku jsme se scházeli po domácnostech. Bylo nás víc, 
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František Cikánek 

 
 
 

 
Josef Šlechta 

 
 
 

 
Josef Sehnoutka 

 
 
 
 
 
 
 
 

namátkou Petr Dluhoš, Karel Brabec, Jožka Mikuláštík a další. Každý 

chtěl hrát, ale ne vždy se to podařilo.  

Jednou z cest, jak se dostat k nástrojům a možnému prostoru 

pro zkoušení bylo nalézt tzv. „zřizovatele“ a hrát pod jeho 

hlavičkou, což se některým podařilo. Nevím už, kdo z nás zařídil, že 

oslovil bývalou „Střelnici“, kde bylo restaurační zařízení, taneční sál 

a vše co bylo potřeba. Tam se posléze nalezl pro mne jeden malý 

bubínek, jeden velký, šlapka a činela. Vše nám zařídil vedoucí 

tohoto zařízení pan Frkal, a my netušili, že je to bratr v té době už 

mezinárodně uznávaného Gustava Broma z Brna. Tak jsme začali 

zkoušet na „Střelnici“.  

Druhou cestou bylo zakoupit si nástroje vlastní, a tak někteří 

z nás museli absolvovat řadu brigád a ušetřit peníze. K tomu museli 

mít štěstí, aby nástroj sehnali, neboť jeden malý krámek pana 

Nováka s honosným názvem „Hudební nástroje“ mnoho možností 

neposkytoval. 

V té době ale vznikaly v Liberci i další kapely, byl to takový malý 

„rozmach¨“ a nadšení, a to ani nemám na mysli třeba Láďu Bareše, 

protože to už byla jiná třída. I kolem jazzu existovalo pár 

začínajících muzikantů, kteří hráli dokonce pod Textilanou. Někteří 

potom přešli do naší kapely. 

 

 

V té době někteří zkoušeli i v jiných kapelách  
(vpředu V. Perný, J. Šlechta, vzadu P. Lieber se suzafonem) 

 

 



 

 

4 

 
Vladimír Hrdlička 

 
 
 
 

 
Petr Lieber 

 
 
 
 

 
Jiří Maršík 

 
 
 
 
 
 
 

 

A tak se narodil „STUDENTSKÝ DIXIELAND“ v úplně původním 

složení:  

Trumpeta:   František Cikánek     Klavír:   Petr Novák  

Pozoun:   Josef Sehnoutka        Bicí:   Jiří Maršík 

Klarinet:   Josef Šlechta       Banjo, kytara: Vladimír Hrdlička 

     Basa, suzafon: Petr Lieber            

 

 
Zkouška na Střelnici: zleva Lieber, Novák, Hrdlička, Šlechta, Maršík  

 

A jak se „rodil“ náš repertoár? 

V podstatě lze říci, že se rodil velmi bolestně, protože nebylo 

tzv. „kde brát“. Neměli jsme notový materiál, museli jsme skladby 

dosažitelné z desek naposlouchat a zkusit jednoduché aranže, které 

odpovídaly našemu „hudebnímu umění“. 

Důležité bylo, že nadšení bylo tak velké, že po vzoru prvních 

průkopníků jazzu v USA jsme se prostě naučili melodii, trumpeta 

vedla melodickou linku a ostatní vesele improvizovali hlava 

nehlava. Postupem času jsme sehnali pár rozepsaných skladeb a 

tak jsme se postupně „prokousávali“ k vytvoření repertoáru. 

Zkoušeli jsme na „Střelnici“, pan Frkal nás chodil kontrolovat a 

my nadšeně pronikali do tajů tradičního jazzu. Mimo zkoušení jsme 

se scházeli u Pepíka Sehnoutky v altánu, a poslouchali, co kdo 

přinesl za nahrávku. Naše nadšení bylo tak velké, že jsme dokonce 

jeli na jeden víkend na Černou Nisu i s nástroji a večer u ohně 
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♫ ♪ 

Jedny z prvních nacvičených 
skladeb byly skladby tak 
nějak tzv. „obecně známé“:  

Svatí pochodují 
Tin Roof blues 

JA-DA 
John Brown 

Washington and Lee 
Věrný husar 

Hrajeme dixieland 
Lord, Lord 
Hallo Dolly 

První skladbou skutečně 
rozepsanou do not byla: 

Riverside Blues 
 
 
 

 
Jaroslav Velinský 
alias Kapitán Kid 

 
Ještě bych se rád zmínil o 
jednom muzikantovi, 
výtvarníkovi, skladateli, 
spisovateli a swingaři, který 
s námi občas zpíval a hrál 
na Gibsona. Byl to Jaroslav 
Velinský, později známý pod 
jménem „kapitán Kid“ a 
osobně já i on jsme se stali 
blízkými přáteli nejen v 
muzice, ale i v trampování. 
Byl jsem také členem v jeho 
osadě „ISLAND“. 
 
 

statečně dokola přehrávali těch pár skladeb, což určitě působilo 

blahodárně na místní zvěř. 

Mezi rokem 1958-1960 jsme dali dohromady kolem 30ti 

skladeb a už vesele koncertovali. Když doba vystoupení přesáhla 

počet skladeb, které jsme uměli, tak jsme klidně opakovali skladby 

již zahrané a uváděli je jako na „zvláštní přání“. 

Byla to krásná doba a každá nově nazkoušená skladba byla pro 

nás radostným zážitkem. Níže můžete nahlédnout do části našeho 

repertoáru z let 1958-1962. 

 

První veřejné vystoupení jsme měli na sklonku roku 1958 

v tělocvičně Průmyslové školy textilní v Liberci, kde jsem s Vláďou 

Hrdličkou studoval. Výsledkem byla spíš větší náklonost našich 

spolužaček, než naše umělecká úroveň. Ještě jako „předpremiéru 

jsme hráli v Jablonci nad Nisou na maturitním večírku zdravotní 

školy, což byl vzhledem k repertoáru sestávajícího z několika 

skladeb, počin velmi odvážný. Tehdejší mládež ale brala vše trochu 

jinak. 
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 Vladimír Hrdlička 
 

 
3 x  Josef Sehnoutka 
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Muzikantská setkání, která 
zanechávají stopu. 
Mezi muzikanty nejsou 
různá setkání samozřejmě 
nic neobvyklého, včetně 
záskoků v jiných kapelách. 
Ale pak jsou někdy i 
nenadálá setkání, která 
zanechají hluboký dojem a 
vzpomínky, které zůstanou. 
Dovolte mi pouze pár 
střípků.  
 
 
 
 
 
 

Prakticky každoročně 
navštěvoval Liberec a 
vystupoval v přírodním 
divadle orchestr Gustava 
Broma. V rámci těchto 
koncertů s ním v roce 1959 
vystoupil světový hráč na 
klarinet, legenda tradičního 
jazzu a člen orchestru Louise 
Armstronga EDMOND HALL. 
My jsme na tomto koncertu 
samozřejmě byli, a o 
přestávce jsme se dohodli 
(Pepa Sehnoutka, Franta 
Cikánek a já), že se 
pokusíme nějak dostat do 
jeho blízkosti. Normálně 
jsme šli k zadnímu vchodu 
do přírodního divadla, a 

 2. LÉTA ŠEDESÁTÁ 

 

Už v roce 1959 jsme měli možnost veřejně pravidelně hrát, a to 

vždy v neděli dopoledne od 9 do 12 hodin na „Střelnici“ v pořadu 

„Bezalkoholní čaje pro mládež“, kde jsme se střídali s různými 

kytarovými skupinami. Dnes by těžko někdo uvěřil, že vstupné byly 

2 Kč a už hodinu před hraním byl sál naplněn k prasknutí. Takový 

byl u mladých lidí hlad po živé muzice. Tak jsme se vlastně stali 

účastníky počátku bigbeatových skupin, které teprve začínaly a 

rozkoukávaly se. 

60. léta měla pro naši generaci i jiný význam. Ve školním roce 

1960/61 řada z nás maturovala a nastupovala do práce. To by 

nebylo tak zlé, ale horší bylo, že nás čekala “povinnost nejčestnější“ 

– nástup na vojenskou službu bránit naší socialistickou vlast. V té 

době došlo také k různým „přesunům muzikantů“, protože někteří 

hráli ještě v dalších kapelách (Petr Lieber, Josef Šlechta, Vláďa 

Perný atd.) a tak část z nás hrála také mimo „STUDENTSKÝ 

DIXIELAND“ i v nově vytvořeném Tanečním a jazzovém orchestru 

Skloexportu. Tam jsme měli částečně i jiný repertoár, ale současně 

mohl klidně dál pokračovat i „Studentský dixieland“ v rámci tohoto 

orchestru.  

Zajímavé bylo tehdejší obsazení: 

Trumpety:   Jindřich Trpišovský, František Cikánek 

Pozoun:   Josef Sehnoutka  Bicí:   Jiří Maršík   

Klarinet a tenor saxofon:  Ing. Josef Cee  

Alt saxofon:   Milan Smejkal  Banjo, kytara: Vladimír Hrdlička 

Klavír:   Antonín Blecha  Basa:   Karel Adámek 

Antonín Blecha byl bratr Olinky Blechové, která se později stala 

manželkou Waldemara Matušky. Tonda byl vynikající pianista a už 

nevím, v kterém roce emigroval do USA. Později měl v Nashwilu 

nahrávací studio.  

Ve Skloexportu také existovala z řad pracovníků skupina 

nadšenců pro malá divadla. Říkali si „Bodlák“ a s nimi jsme dokonce 
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věřte nebo ne, stál tam 
naprosto sám Edmond Hall 
a spokojeně kouřil. Nám se 
sice podlamovala kolena a 
on nám říkal „Hallo boys“ a 
tak jsme se s ním dali do 
řeči naší chabou angličtinou 
a on ochotně odpovídal.  

Nakonec dal každému z nás 
vizitku, kterou podepsal. 
Tuto relikvii mám stále 
v naší kronice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 1965 navštívil Prahu 
náš největší vzor Louis 
Armstrong, řada z nás byla 
ještě na vojně, ale Pepa 
Sehnoutka měl to štěstí, že 
se zúčastnil koncertu 
v Lucerně. Zanechalo to 
v něm takový dojem, že se 
v průběhu let k tomu ve 
vyprávění několikrát vracel. 
 
 
 

natáčeli v Československé televizi takový krátký satirický kabaret. 

To byla ještě televize v plenkách. 

 

Zkouška  ČSAO (zleva: Sehnoutka, Henych, Čechura, Šlechta, Maršík, Vébr, 

Perný) 

Působení v této kapele mělo krátké trvání v roce 1961- 62 

dixieland pokračoval dál a před blížící se vojnou jsme zkoušeli i 

v bytě Josefa Šlechty.  

V té době jsme získali další 

posilu, zpěvačku Marii Kučerovou, 

která byla zapálená pro muziku a 

musím jí gratulovat, protože zpívá 

dodnes a je uznávanou 

interpretkou francouzských 

šansonů a patří v této oblasti ke 

špičce v naší republice. 

 

                                                              Marie Kučerová 

Vojenská prezenční služba 

V roce 1961 se roztrhl pytel s různými 

předvoláními od vojenské správy a bylo jasné, že 

nebude dlouho trvat a budeme rukovat. Tak v roce 

1962 došlo k prvním nástupům. Já narukoval 30. 8. 

1963 do Olomouce. Všichni jsme si slíbili, že po 

vojně budeme pokračovat. Měl jsem štěstí, že jsem slušně ovládal 

kytaru, a tak jsem se brzy zapojil a sestavili jsme skupinu. Moraváci 
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V roce 1967 navštívil opět 
přírodní divadlo v Liberci 
orchestr Acker Bilka a my už 
od odpoledne okupovali 
místa v první řadě. Jeho 
koncert byl opravdový 
zážitek. Byl představitelem 
tzv. „anglické školy a náš 
dlouholetý vzor. 
Opět o přestávce jsme se 
tam s Pepou Sehnoutkou 
vmísili a setkání se všemi 
členy jeho orchestru pro nás 
zůstalo zážitkem navždy. 
Navíc jsme dostali foto 
s podpisy všech členů 
kapely:   
 
 (níže 1. i 2. strana)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

jsou skvělí lidé, ale o dixielandu neměli ani tušení a tak jsme hráli 

takovou tu směs „Semaforu, trampských písní a skladeb v té době 

populárních. A protože na vojně se hodně propagovala „umělecká 

činnost“, dali jsme dohromady „divadelní spolek“ a se satirickým 

pořadem „Paridův soud, aneb spor o jablko“ jsme objížděli půl 

republiky. Jen pro zajímavost, na spoluvytváření se podílel i 

Miroslav Šimek, který v té době sloužil v Praze.  

Vyhráli jsme celorepublikové kolo, a tak můj samopal byl 

odnesen do skladu a už jsem ho až do konce vojny neviděl. 

V roce 1965 (30. 8.) jsem se vrátil do Liberce a k mému 

překvapení jsem měl ve schránce dopis, abych přišel druhý den na 

zkoušku. Dopis napsal Pepa Sehnoutka a vše začalo znova! 

 

Zkouška ČSAO (zleva: Sehnoutka, Perný, Šlechta, Vébr, Čechura) 

Na začátku roku 1966 jsme se zaregistrovali pod ČSAO Liberec 

ve značně pozměněné sestavě. Přišli noví muzikanti, a hlavně jsme 

konečně získali Láďu Perného na trumpetu a cornet a to byla výhra! 

Začali jsme hrát v sestavě:  

Trumpeta, cornet:  Vláďa Perný Klavír:   Jirka Henych    

Pozoun:  Josef Sehnoutka  Bicí:       Jiří Maršík 

Klarinet:  Josef Šlechta  Banjo:  Lubor Čechura 

Zpěv:     Marie Kučerová      Basa:      Ing. Milan Vébr             
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Marie Kučerová 

 
Vláďa Perný 

 
 

 
Ing. Milan Vébr 

 
 

 
Lubor Čechura 

 
 

 
Josef Šlechta 

 
 

Absolvovali jsme tzv. „kvalifikační přehrávku“ a tudíž jsme 

mohli vystupovat za finanční obnos. V této sestavě jsme hráli 

zhruba rok a půl, a blížil se rok 1968.  

Nutno podotknout, že jsme v té 

době byli ve věku ± 25 let a tudíž 

pro některé nejvyšší čas jak vstoupit 

do stavu manželského. To 

v některých případech nevedlo ze 

strany manželek k úplnému 

pochopení, že manžel má také jiné 

zájmy. O hudebnících kolovaly 

takové zkazky, které zrovna 

k pochopení, že náš zájem je hudba, 

nenašly příznivý ohlas druhé strany. 

 

1968 Z Festivalu v Č. Budějovicích 

 

 

Na konci roku 1967 došlo k několika změnám v kapele a náhle 

se zjevila šance jak postoupit dál. Na liberecké Vysoké škole strojní 

a textilní bylo mnoho studentů, a mezi nimi i muzikantů, kteří by 

rádi hráli jazz. A tak jsme zázrakem sehnali posily do kapely z řad 

svobodných vysokoškoláků. Znamenalo to také, že jsme se 

přeregistrovali pod VŠST.  K tomu se váže jedna vzpomínka. Já jsem 

úplnou náhodou získal prakticky zadarmo velký buben ještě s oslí 

kůží, a na něm byl honosný název „HARLEM JAZZ BAND“. Tak jsme 

se podle tohoto názvu přejmenovali a ze studentského dixielandu 

vznikl „HARLEM JAZZ BAND“.  

Do kapely tedy nastoupili noví muzikanti a „Harlem“ poprvé 

vystoupil na koncertu v aule VŠST v tomto složení: 

Trubka, cornet:   Vláďa Perný Klavír:   Štěpán Popovič     

Pozoun:  Josef Sehnoutka  Bicí:    Jiří Maršík   

Klarinet:  Jindra Puc  Banjo:  Ing. Josef Cee  

     Basa:  Ing. Milan Vébr  
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Jindra Puc 

 

 
Štěpán Popovič 

 
 

 
 Ing. Josef Cee 

 
 

 

Majáles 1968 na voze 
taženém koňmi (Maršík) 

 

Na konci roku 1967 a následně ještě v červenci 1968 jsme se 

účastnili dvou jazzových festivalů v Českých Budějovicích (I. a II. Jazz 

Univerziáda) pod záštitou vysokých škol, a rázem jsme se ocitli mezi 

elitou tehdy uznávaných dixielandových kapel, např. „Revival Jazz 

Band“ z Bratislavy, „Colledge Band Praha“, “Jazz Band Brno“, „Jazz 

Fidlers Praha“, „Bratislavský dixieland“. Obstáli jsme celkem se ctí, 

a v roce 1968 byl Josef Sehnoutka vyhlášen nejlepším pozounistou.  

 

Pak už vstoupil do dějin rok 1968 a my jsme se v Liberci 

účastnili po dlouhé době Studentského majálesu. V Divadle F. X. 

Šaldy jsme dostali mušketýrské oblečení, na velkém voze taženém 

koňmi jsme jezdili po Liberci a hráli. V té době alternoval na banjo 

Franta Krouza – recesista a výborný muzikant. 

 

1. máj 1968 v mušketýrském 
(zleva: Puc, Maršík, Krouza, Vébr, Sehnoutka) 

 

V této sestavě jsme absolvovali hodně koncertů, ale podle zákona 

“Když je vše zalité sluncem, někde se chystá bouřka“, došlo v roce 

1970 k ukončení hraní pod VŠST v Liberci, protože čerstvě 

promovaní inženýři“ se rozprchli po celé vlasti a torzo dixielandu 

zůstalo v Liberci.  
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Martin Vilímek 

 
 

 
Ing. Jaroslav Handlíř 

 
 

 
Ota Daníček 

 
 

 
Jan Novák 

 

 3. LÉTA SEDMDESÁTÁ 

 

Chvíli nám trvalo, než jsme se vzpamatovali, a já i Pepa 

Sehnoutka jsme se rozhodli, že s tím rychle něco musíme udělat. 

První problém - zřizovatele jsme vyřešili poměrně rychle, 

navštívili jsme ZV ROH Okresní nemocnice v Liberci a s předsedou 

sepsali smlouvu.  

Druhý problém byl horší - poskládat kapelu. Ale i to se podařilo 

a tak v průběhu roku 1971 jsme již hráli v pozměněné sestavě, ale 

s plným nasazením. Rovněž se vrátil Vláďa Hrdlička a obsazení bylo 

následující: 

Trubka, cornet:   Vláďa Perný Klavír:   Martin Vilímek    

Pozoun:  Josef Sehnoutka  Bicí:   Jiří Maršík 

Klarinet:  Ing. Josef Cee  Banjo:  Vladimír Hrdlička 

     Basa:  Ing. Milan Vébr  

 

Potřebovali jsme ještě posílit klarinet a Pepovi Sehnoutkovi se 

podařilo z Jablonce sehnat skutečné „eso“ Ing. Jaroslava Handlíře, 

který VŠST v Liberci kdysi studoval a byl členem tehdejšího školního 

orchestru.  

 

 
Říjen 1973 Zkouška OÚNZ 

(v popředí Ing. Jaroslav Handlíř) 
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Pepa Vaniš 

 
 

 
Petr Voslař 

 
 
 
 

 
 
 
_______________________ 
* Rád bych připomenul 
jednu tragikomickou 
historku z počátku 
sedmdesátých let. V době 
tuhé normalizace, nás 
požádal ZV ROH Textilany 
odehrát v klubu 
„Společenský večer“. 
Netušili jsme, že si na tento 
večer pozvou autobus 
vojáků „bratrské“ armády 
z Milovic s bohatým 
pohoštěním s litry vodky. Asi 
po dvou hodinách přišel 
předseda ROH z žádostí, že 
soudruh generál, který tomu 
velel, by si s námi chtěl 
zazpívat. Předseda se 
zeptal, zda umíme 

 
MDŽ Březová Alej 1973 

(Perný, Vébr, Hrdlička, Handlíř, Sehnoutka, Maršík) 
 

Kapela už koncertovala na různých akcích a brzy se k nám 

připojili další noví členové: 

Trubka:  Ing. Ota Daníček, spoluhráč Ing. Jardy Handlíře 

Trubka:  Jan Novák z mladoboleslavského dixielandu  

Klavír:  Josef Vaniš (za Martina Vilímka) 

Ještě v roce 1971 jsme se přejmenovali na „LIBERECKÝ 

DIXIELAND“. Měli jsme poměrně hodně vystoupení jak pódiových, 

tak klubových i při různých akcí soukromých. Brzy jsme dostali 

nabídku natočit několik skladeb v Libereckém rozhlase, vycházely o 

nás články v novinách a zajížděli jsme i mimo Liberec. Pravidelně 

jsme hráli na tzv. „Jazzových pondělcích“ v kavárně „Centrum“ na 

Králově háji. 

 
Kavárna „Centrum“ 

(Hrdlička, Vaniš, Daníček, Handlíř, Maršík, Voslař, Sehnoutka) 
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„Podmoskevské večery“, což 
jsme na štěstí měli v našem 
repertoáru a tak jsme 
souhlasili. Pod pódium se 
nahrnulo půl sálu soudruhů 
a soudružek a generál vylezl 
na pódium, nechtěl 
mikrofon, že to zazpívá „jen 
tak“. Kapelník to odpočítal, 
soudruh generál se 
mohutně rozkročil a začal. 
Hned po prvních tónech 
jsme pochopili, že tu píseň 
znal asi z produkce 
Alexandrovova souboru a 
zatím co my už bychom měli 
odehráno, on by nebyl ještě 
ani v polovině. Tak jsme to 
vzali ještě jednou znova a 
kupodivu jsme skončili skoro 
stejně s ním. Soudruzi a 
soudružky nadšením ječeli, 
generál byl spokojen, řekl 
„CHOROŠO“, vyndal 
peněženku a předal 
kapelníkovi pět set korun, 
což bylo víc, než jsme brali 
všichni dohromady za celý 
večer. Nakonec jsme byli 
všichni spokojeni a jako 
třešnička na dortu bylo 
poděkování předsedy ROH 
za „úžasný zážitek“. 
 
 
 
 

 
Vláďa Perný 

 

Zajížděli jsme rádi do Frýdlantu v Čechách, kde jsme 

koncertovali s místními jazzmany, kteří se sdružovali v kapele 

„AKADEMIC JAZZ BAND COTEL“, vedenou zapáleným 

tradicionalistou Prof. Antonínem Sedláčkem. Byli jsme také 

účastníky každoročního prestižního „Muzikantského bálu“ 

pořádaného Okresním kulturním střediskem. Prvního října 1975 

nás Ústecký rozhlas představil ve třiceti minutovém pořadu.  

 

 

 
1973 OÚNZ (Hrdlička, Vébr, Maršík) 

 

 

V roce 1974 jsme změnili zřizovatele a uchýlili jsme se pod 

křídla „Lesostaveb Liberec“, kde jsme měli možnost kdykoliv 

prakticky neomezeně zkoušet. Recipročně jsme pro ně hráli na 

různých celostátních akcích a soutěžích. V roce 1975 nastoupil na 

baskytaru známý liberecký hudebník Petr Voslař za Ing. Milana 

Vébra, který odešel v důsledku velkého pracovního vytížení. Tak 

jsme začali hrát bez klasické dřevěné basy a znovu natáčeli 

v Československém rozhlasu pásmo z našeho repertoáru. Na konci 

70. let odešel od nás z rodinných důvodů Vláďa Perný, náš 

dlouholetý spoluhráč a tak jsme do nové dekády nastupovali 

se dvěma trumpetisty namísto tří.    
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*  Také bych se rád zmínil o 
tak zvaných „povinných 
přehrávkách“ před komisí za 
účelem vydání povolení 
k veřejné produkci a 
zároveň zařazení do 
„výkonnostní třídy“. 
Týkalo se to všech kapel 
různých žánrů, které byly 
evidovány u OKS (Okresní 
kulturní středisko) a měly 
vyřízeny „Přihlášky do 
souboru lidových 
hudebníků“. Pro některé, 
hlavně začínající kapely, to 
byla noční můra, když si 
uvědomíte, co je mohlo 
potkat (tzn. tak zvaně 
neprojít!).   
Vlastní přehrávky se konaly 
zásadně dopoledne, což už 
je pro řadu hudebníků a 
zpěváků téměř 
nepředstavitelné. Dále 
museli předložit seznam 
skladeb pro komisi, která se 
skládala se zasloužilých 
hudebníků a členů různých 
politických orgánů. Seděli za 
stolem a sledovali potící se 
hudebníky značně 
vystresované. 
„Přehrávka“ probíhala 
následovně: vedoucí kapely 
předstoupil před komisi se 
seznamem skladeb, a ta mu 
zaškrtla tři skladby, které 
má zahrát. Bývalo 
nepsaným zvykem, že 
v repertoáru měly být 
alespoň tři skladby z oblasti 
dechové nebo lidové hudby. 
Hlavně bigbeatovým 
kapelám byla alespoň jedna 
z těchto „lahůdek“ 
zaškrtnuta pro pobavení 
komise a početného publika 
čekajících muzikantů.  
Také my jsme se museli 

 4.  LÉTA OSMDESÁTÁ 

 

Mimo takovéto „běžné hraní“ bych vyzdvihl několik akcí 

většího významu:  

Koncertovali jsme dost pravidelně v kavárně „Centrum na 

Králově háji, kde se v rámci tzv. „Jazzových hodů“ prezentovaly i 

kapely z Prahy, tak jsme měli možnost si s některými zahrát. 

V prosinci 1982 jsme byli pozváni na festival „Dixieland na Labi“, 

kde koncentrovalo několik významných kapel z Čech a Moravy.  

 

Dixieland na Labi – nahrávání pro rozhlas 

Celý festival natáčel ústecký rozhlas a zúčastněné kapely byly 

potom prezentovány do éteru. Některé z nahrávek jsou i na 

přiloženém CD. Náš dixieland byl vysílán 17. 02. 1983. My jsme v té 

době získali skvělého člověka, který byl naším manažerem. Byl jím 

pan JUDr. Jiří Moravec, který se pro nás angažoval po všech 

stránkách.   

Vzhledem k tomu, že já i Vláďa Hrdlička jsme pracovali 

v Textilaně, a vzhledem ke změně vedení v Lesostavbách Liberec, 

jsem zařídil, že našim zřizovatelem se stal ZV ROH Textilany, a my 

měli k dispozici celkem neomezeně „TEXTA KLUB“, kde jsme každý 

týden zkoušeli a odehráli tam několik představení. 

Ještě v roce 1982 napsal pro nás JUDr. Moravec takový 

„výchovně komponovaný pořad“ s názvem „JAK SE NARODIL JAZZ“, 

kde jsme jednak vystupovali čtením textu, ale zároveň prokládali 

dixielandovými skladbami. 
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pravidelně zúčastňovat této 
akce. Měli jsme stupeň dva, 
maximem bylo dosažení 
třetího stupně. 
Když nám v roce 1973 byly 
zaškrtnuty tři skladby, 
hledali jsme možnost kde si 
je před vystoupením 
přehrát. V tom roce byl pro 
přehrávky vybrán klub 
Bytexu. Tam jsme našli 
útočiště ve sklepě a hráli ty 
tři skladby pořád dokola. 
Když jsme se ujistili, že 
„lepší už to nebude“, jsme 
otevřeli dveře a k našemu 
překvapení stáli u dveří tři 
členové komise a sdělili 
nám, že tím co slyšeli, už 
máme přehrávku hotovou. 
Pak jsme museli v jiném sále 
absolvovat pohovor 
z hudební teorie a 
politických otázek a byl nám 
udělen stupeň tři, tedy 
maximum možného. 
Po roce 1989 už tyto 
přehrávky, stejně tak jako 
OKS zmizely do propadliště 
dějin. 
 

 
Ing. Antonín Štros 

 
 

 
Pepa Franců 

 

TEXTA KLUB  – Rozloučení s Vladimírem Hrdličkou 
(Hrdlička, JUDr. Moravec, Maršík) 

 

Tento pořad měl slušný ohlas. Ozvalo se „OKRESNÍ 

PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO“ a zahrnulo tento pořad jako výchovný 

pro mládež. Objížděli jsme s ním různá města a hráli ho pro žáky 

základních škol, a až mnohem později jsme se dověděli, že za to 

JUDr. Moravec dokonce obdržel na slavnostním zasedání „zvláštní 

cenu ROH“ za „angažovanost na odborářském poli“.  

V kapele v té době došlo k jediné změně. Petra Voslaře 

nahradil na baskytaru Josef Minařík. V polovině osmdesátých let 

jsme opět nahrávali v Ústeckém rozhlase několik skladeb.  

2. září 1984 jsme vystupovali v rámci „družstevního dne“ 

v tehdejším PKO v přírodním divadle s různými pražskými umělci. 

23. – 24. května 1987 se konal v Praze Jazzový festival pod názvem 

„SALON TRADIČNÍHO JAZZU“, kde po dva dny na čtyřech pódiích 

vystoupilo 35 kapel českých i zahraničních, které hrály tradiční jazz.  

My jsme hráli 23. 5. od 16 do17 hodin na pódiu u hlavní brány 

PKOJF. Byla to pro nás čest a ohromný zážitek. 

 To už s námi hrál na basovou kytaru další výborný liberecký 

muzikant Ing. Antonín Štros.  

K další změně v kapele došlo v roce 1986, kdy se po 

devětadvaceti letech hraní v našem dixielandu loučil bendžista 

Vláďa Hrdlička, který se legálně vystěhoval do NSR. Jeho nástupcem 

se stal Pepa Franců, ostřílený muzikant z několika zahraničních 

angažmá.  
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Dobové legitimace Domu 
Kultury 
 
 
 

♫ ♪ Co se tehdy hrálo 

Samozřejmě klasické 
dixielandové skladby od 
Svatí pochodují po 
Alexanders´s ragtime band. 
Ale my v té době šli trochu 
dále a zařazovali už 
„složitější“ skladby po 
stránce aranží, i různé 
„transkripce“ některých 
skladeb z jiné oblasti hudby, 
například: 
Malá noční hudba, Mood 
Indigo, Gettyrsburg March, 
Putting on the Ritz, Isle of 
Capri, Texas Moaner Blues, 
Persian Market, Maryland, 
Fidgety Feet, Wabash Blues, 
W.A.Mozart: Ukolébavka. 
Samozřejmě jsme některé 
skladby upravovali, aby se 
přiblížili rytmem i 
improvizací dixielandovému 
standardu. 
 
 
 

1988 Frýdlant  

Do roku 1989 jsme vystoupili také s novým zřizovatelem 

„DOMEM KULTURY V LIBERCI“ a pod hlavičkou „LIBERECKÝ 

DIXIELAND DK“ jsme odehráli řadu vystoupení a plesů, a měli 

možnost stálého prostoru pro zkoušení v domě kultury. 

 
Prezentace pro DENÍK „VPŘED“ a „DŮM KULTURY“ 

(Hrdlička, Novák, Daníček, Maršík, Vaniš, Štros, Sehnoutka, Handlíř) 

Obsazení se stabilizovalo:  

Trumpety:   Ing. Ota Daníček  a  Jan Novák   

Pozoun:    Josef Sehnoutka  Bicí:               Jiří Maršík  

Klarinet:   Ing. Jaroslav Handlíř Banjo:           Josef Franců 

Klavír:    Josef Vaniš   Baskytara:   Ing. Antonín Štros                 

V repertoáru jsme měli osmdesát skladeb a zkoušeli další. Ještě 

bych chtěl vzpomenout pravidelné každoroční účinkování v době 

konání LVT na zahradní terase hotelu „U Jezírka“ pro návštěvníky 

liberecké ZOO a Botanické zahrady.  

 
1988  Jazzclub Frýdlant 
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1991 otvírání prodejny PORST 

(Maršík, Táborský, Handlíř, 
Sehnoutka)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOČASNÁ ODMLKA 
 

Devadesátá léta, jak už jsem 
se zmínil, přinášela mnoho 
změn i do našich 
soukromých životů. V roce 
1993 jsme se kolektivně 
rozhodli, že nějaký čas 
nebudeme veřejně 
vystupovat, ani zkoušet a po 
určitém odeznění 
„ponorkové nemoci“ se 
vrátíme k dixielandu. 
Odmlka nakonec trvala 
déle, než jsme čekali. Řada z 
nás se mezi tím angažovala 
v jiných kapelách, ale zůstali 
jsme přáteli a scházeli se. 

 5.   LÉTA DEVADESÁTÁ 

 

Sametová revoluce přinesla úplně jiné možnosti i v oblasti 

kultury, co bylo dřív zakázáno, bylo teď možné provozovat. Nové 

kapely tak rostly jako houby po dešti a ty přitahovaly hlavně 

mladou generaci.  

V případě naší kapely se prakticky nic nezměnilo, pod „Domem 

kultury“ jsme měli řadu příležitostí k vystupování a klid na zkoušení. 

Kapela se stabilizovala, pravidelně jsme zkoušeli a nabírali na 

kvalitě.  

2. září 1990 nás požádal majitel hotelu „U Jezírka“ o ranní 

vystoupení venku při příležitosti uspořádání „vepřových hodů“ pro 

dva autobusy holandských turistů. Po roce nám jeden z nich poslal 

video z této akce, které máme v našem archivu. 

17. června 1991 se na náměstí dr. Eduarda Beneše otvírala 

prodejna „PORST“, přímo proti radnici a my hráli celé odpoledne 

návštěvníkům.  

V červenci 1992 oslavil náš kapelník Jarda Handlíř 50. 

narozeniny a uspořádal v Jablonci „párty“, kterou jsme oslavili 

několikahodinovým hraním. Stále jsme také zajížděli do Frýdlantu 

za našimi kamarády a fanoušky.     

 
Na oslavě 50 let Jardy Handlíře 

(Vaniš, Sehnoutka, Štros, Maršík, Franců, Daníček) 
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Jirka Kutík 

 
 
 

 

 
 

Pár řádků o Křižanském 

festivalu. 

Jestli se něco může rovnat 

svojí kvalitou a návštěvností 

vyhlášenému 

dixielandovému festivalu 

v Drážďanech, pak je to u 

nás festival dixielandu 

v Křižanech. Každý příznivec 

 6.  LETA 2002- 2009 

 

Zvrat a „comeback“ nastal v roce 2002, kdy jsme se všichni sešli 

na rozloučení s Pepou Franců, který zemřel.  Tam jsme si řekli, že 

jestli chceme ještě něco dokázat, tak už je nejvyšší čas. Nabídl jsem 

hraní u nás doma a „světe div se“, přišli úplně všichni a po první 

skladbě už bylo jasné, že se rodí základ libereckého dixielandu. V té 

době ale vznikl v Liberci jiný „Liberecký dixieland“ a tak jsme museli 

změnit náš název na „LIBERECKÝ DIXIELAND OLD STARS“, oprášit 

repertoár a pokračovat dál. 

Je až neuvěřitelné, že sestava zůstala úplně stejná, jen Pepu 

Franců vystřídal známý „countrysta“ a rovněž příznivec tradičního 

jazzu Jirka Kutík. 

Naše kapela, jak jsem již uvedl, prakticky nedoznala změn a tak 

pro připomenutí hrála v tomto složení: 

Trumpety:   Ing. Ota Daníček  a  Jan Novák  

Pozoun:   Josef Sehnoutka  Bicí:     Jirka Maršík  

Klarinet:   Ing. Jaroslav Handlíř  Banjo:      Jirka Kutík 

Klavír:   Josef Vaniš   Basa:   Ing. Antonín Štros             

Zkoušeli jsme u nás doma a připravovali jsme se na první 

vystoupení. 

V roce 2003 jsme přizvali ke spolupráci známého libereckého 

muzikanta Ádu Štrejla, který nám na začátku plnil funkci zvukaře a 

dopravce na místa hraní. Postupně se začal prosazovat i jako druhý 

klarinetista a saxofonista, ale hlavně jako zpěvák, který dokáže 

slušně napodobit hlas samotného Louise Armstronga. Zkušenosti 

z mnoha hraní v country kapelách, kde jsme mimochodem hráli 

spolu, se nám hodila včetně tak zvané „pódiové kultury“.  

Je zajímavé, že než jsme se prezentovali v Liberci, absolvovali 

jsme řadu koncertů v Polsku a Německu, ať už to to byly Jelenia 

Góra, Zielona Góra, Zgorelec, Sklarska Poruba a další. 

U nás doma to byly hlavně prezentace v roce 2003 v PKO, dále 

na „Godyho memoriálu“ a dalších akcích. 
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této hudby bezpečně ví, že 

první sobota v měsíci srpnu 

patří této akci, která 

v současné době už svým 

věhlasem dávno překročila 

hranice našeho státu. 

Nezbývá, než hluboce 

smeknout před tím 

množstvím sponzorů, kteří 

tuto akci finančně 

podporují, ale hlavně velké 

poděkování Honzovi Zítkovi 

a Jirkovi Turkovi a mnoha 

dalším nadšencům. Bez nich 

by nikdy tento festival 

nevznikl a nestal se tak již 

dlouholetou tradicí. 

Náš dixieland se pravidelně 

každý rok účastní a bez 

nadsázky pro nás je to 

vyvrcholení celoročního 

úsilí. Fantastická atmosféra, 

nadšení diváci setkání 

s muzikanty jiných kapel a 

péče organizátorů vytváří 

takovou vzájemnou pohodu, 

že každým rokem vzrůstá 

počet spokojených diváků i 

muzikantů.   

Pro nás je velkou ctí a 

závazkem, že můžeme být 

každoročně účastníky 

tohoto setkání muzikantů a 

nadšenců, kteří jsou 

naladěni na stejnou notu. 

Ještě jednou velký dík a 

držíme palce všem 

organizátorům, ať jim to 

nadšení dlouho vydrží!!  

 

Mezi roky 2003 až 2006 jsme odehráli poměrně velké množství 

koncertů i vystoupení u nás doma, v Polsku i Německu. Nicméně 

jedna událost rozhodně stojí za hodně velkou zmínku.  Od roku 

2005 je pravidelně pořádán dixielandový festival v Křižanech. Stali 

jsme se pravidelnými účastníky 

tohoto prestižního festivalu, na který 

se vždy těšíme, a naše vystoupení 

jsou vždy vyvrcholením našeho úsilí 

v celé sezóně.  

(o Křižanech též informace po straně)  

                                                                          

Vždy skvělá atmosféra v Křižanech 

 

 
Dobový článek z tisku, na fotografii Old Stars  

 

Stále jsme hráli ve stejné sestavě, ale náhle se začal projevovat 

tzv., „generační problém“, který ovlivnil i naší kapelu. 

27. ledna 2007 zemřel ve věku 65 let náš dlouholetý 

trumpetista Ing. OTA DANÍČEK. Na trubku tedy zůstal jen Honza 

Novák, který se musel „doučit“ skladby, které výhradně hrál Ota. 
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Josef Sehnoutka 

 
 

 
Jiří Maršík 

 
 

 
Jan Novák 

 
 

 
Vláďa Medek 

 
 

 6.  LETA 2009- 2017 

 

Už bez Oty jsme absolvovali třídenní zájezd do Polska až 

k hranicím Ukrajiny, kde jsme měli několik koncertů v rámci Polsko 

– České kulturní spolupráce. 

V roce 2009 pouze několik dní po absolvování Křižanského 

festivalu nás postihla další citelná ztráta. 5. srpna 2009 zemřel 

náhle náš kapelník klarinetista a výborný muzikant JARDA 

HANDLÍŘ. To byla velmi citelná ztráta, někteří členové kapely se 

s tím neuměli vyrovnat a došlo i k dalším odchodům. V průběhu 

několika dalších let došlo k obměnám hráčů skoro na všechny 

nástroje, v některých případech i několikrát. Situace s obsazením 

klarinetisty byla vyřešena díky známému muzikantovi z Frýdlantu 

Mírovi Dědkovi, který se ujal nelehkého úkolu nahradit Jardu 

Handlíře. Nebylo to pro něho lehké a já mu děkuji, že vydržel a stal 

se stálým členem naší kapely nejen po hudební stránce, ale i lidsky. 

V roce 2012 odešel z kapely na určitý čas i Pepa Sehnoutka, 

kterého nahradit bylo prakticky nemožné. Nahradit pozounistu, 

aranžéra a znalce tradičního jazzu jeho kvalit, se nám prostě 

nepodařilo.  

Přestože jsme na některých postech našli velmi kvalitní 

náhradu, jako byl Vláďa Třmínek na banjo a kytaru, v dalších 

případech se více méně vystřídala řada muzikantů. 

V té době bylo obsazení kapely složeno z několika členů 

stálých, a několika „střídajících“: 

Trumpeta:        Jan Novák        

Pozoun:                  Aleš Jágr, Albert Jindra, později Zdeněk 

                                 Roudnický, Gustav Bernard (za Pepu Sehnoutku) 

Klarinet:                 Míra Dědek  

Saxofon, klarinet a zpěv:      Áda Štrejl 

Klavír:                     Vláďa Medek (za Pepu Vaniše)  

Bicí:                         Jirka Maršík 

Banjo, kytara:       Vláďa Třmínek (za Jirku Kutíka)    

Basová kytara:     Radko Kořínek, Karel Bareš, Tomáš Nezdara   

                                (za A.  Štrose) 
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Aleš Jágr 

 
 
 

 
Pepa Vaniš 

 
 

 
Áda Štrejl 

 
 
 

 
Míra Dědek 

 
 

V průběhu roku 2013 odešel z kapely další dlouholetý člen, 

trumpetista Jan Novák a následně s ním i pianista Vláďa Medek, 

následoval také Radko Kořínek. Do kapely ale tehdy nastoupil v té 

chvíli velmi důležitý muzikant, trumpetista Jirka Munzar. Zpátky se 

vrátil pianista Pepa Vaniš a začalo se blýskat konečně na lepší časy. 

Odešel ještě ze studijních důvodů Gusta Bernard, který nám velmi 

pomohl a na podzim se znovu vrátil Pepa Sehnoutka. V té době 

jsme posílili poprvé od roku 1965 o zpěvačku, kolegyni Jirky 

Munzara Ing. Gabrielu Hradeckou. Začínali jsme také pracovat díky 

Jirkovi Munzarovi na novém repertoáru a mohli i zařadit skladby 

zpívané ženským hlasem. Koncertů jsme měli poměrně dost a to 

nejen v Liberci, ale i v Polsku a Německu. Doma jsme hráli 

v Libereckém muzeu na velikonočních trzích na náměstí. V Praze 

jsme se zúčastnili 

prestižní akce 

v rámci „Burzy 

cestovního trhu“, za 

účasti několika 

kapel. Stále jsme 

byli účastníky 

„Křižan“ a závěr 

roku ukončili 

„předsilvestrem“ ve 

Frýdlantu, za účasti pražských kapel v čele se zpěvačkou Janou 

Koubkovou.                       

                                                                  Sestava v roce 2014        
    

 

Kapela se na určitou dobu stabilizovala, ale to nejhorší jsme 

měli ještě před sebou. V první polovině roku 2014 odehrál Pepa 

Sehnoutka ještě řadu vystoupení. Jedno z posledních bylo před 

bývalými lázněmi v Liberci.  

Dne 5. září 2014 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 71 let Josef 

Sehnoutka a byla to pro nás nenahraditelná ztráta. Pro mne 

osobně to znamenalo mnohem víc, protože jsme byli od 15 let 

přátelé, zakladatelé dixielandu se spoustou zážitků. Budu na něho 

hodně vzpomínat a bude mi chybět.  
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Karel Bareš 

 

 
Tomáš Nezdara 

 

 
Vláďa Třmínek 

 

 
Jiří Munzar 

 

 
Gabča Hrádecká 

Museli jsme to nějak řešit s vědomím, že to bude těžké. 

V krátké době odešli ještě Vláďa Třmínek a Tomáš Nezdara. 

Pomocí Jirky Munzara se podařilo vyřešit i tyto problémy. Na 

pozoun se zapojil Ing. Jiří Huněk, který pilně cvičil a po určité době 

již s námi veřejně vystupoval. Banjo a kytaru si vzal na starost Petr 

Munzar (syn Jirky), a na basovou kytaru jsme získali z Jabloneckých 

„Volupsijí“ Petra Švejnara.  

 

Do roku 2015 jsme tedy vstoupili v sestavě: 

Trubka:   Jiří Munzar  Klavír:  Josef Vaniš  

Pozoun:   Ing. Jiří Huněk  Bicí:  Jirka Maršík 

Klarinet:   Míra Dědek  Banjo, kytara:   Petr Munzar 

Saxofon, klarinet a zpěv:   Áda Štrejl   

Zpěv:   Ing. Gabriela Hradecká  Basová kytara:  Petr Švejnar              

S nadějí, že to snad nějaký čas vydrží. 

 
 

V roce 2015 jsme pokračovali v sestavování nového repertoáru 

a měli jsme i řadu zdařilých vystoupení. Nechci je zde všechna 

vypisovat. 

Zúčastnili jsme se vystoupení přímo na vrcholu Ještědu, 

vystoupili jsme i na country festivalu „Kozafest“, hráli na 

velikonočních trzích a Křižanech.  22. listopadu jsme vystoupili na 

samostatném koncertu na prestižním  jazz festivalu – „Slánské 
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Sólistky tanečního orchestru 

DK ROH Liberec Combo 1985 

(vlevo „naše“ Jiřina Mihulková, 

dole Jitka Hercíková) 

 

 
Jiřina Mihulková 

 
 

 
Jitka Hercíková 

 
 

 
Gustav Bernard 

 

jazzové dny“, kde jsme se střídali se Swing Bandem Felixe Slováčka, 

se kterým jsme měli i společnou šatnu.  

V roce 2016 jsme pravidelně zkoušeli a jako „externí posilu“ 

jsme požádali známou libereckou zpěvačku Jiřinu Mihulkovou a ze 

Šluknova znamenitou zpěvačku s jazzovým cítěním, Jitku 

Hercíkovou. Obě můžete pamatovat jako sólistky proslulého 

libereckého orchestru Rudy Mihulky Combo62. 

 

Tak vzniklo i pěvecké trio a do některých skladeb to přineslo 

úplně jiný náboj. To se projevilo i přízní obecenstva hlavně na 

festivalu v Křižanech. Rovněž jsme absolvovali z iniciativy našeho 

pozounisty Jirky Huňka, třídenní turné po západočeských lázních 

s koncertem na kolonádě v Mariánských Lázních, kde nás snímala 

západočeská televize a v Chebu jsme zahajovali dvoudenní maraton 

dechových souborů a mažoretek z celé Evropy.  

Ještě bych rád připomněl koncert na Šluknovském zámku v 

březnu 2016 právě za účasti Jitky Hercíkové. Na konci října jsme 

před radnicí podpořili akci „Tulipán“. V závěru roku jsme se 

prezentovali v Heřmanicích na velmi oblíbených adventních 

koncertech v místní soukromé umělecké sklárně „SPIDER GLASS“.  

Měsíc leden 2017 byl ve znamení několika hraní na „Liberecké 

výšině“, což pokračovalo ještě v únoru. Zároveň jsme měli 

vystoupení i na pódiích, kde se v Liberci ještě asi nikdy dixieland 

nehrál a to v klubech „Bunkr“ a „Bedna“. I tam jsme získali přízeň 

diváků. Pak nás čekala tradiční vystoupení na jabloneckém 

výstavišti, dva dny na pouti v Kryštofově údolí a tradiční Křižany. 

Zároveň jsme se vydali na „Moravské turné“, kde jsme hostovali 
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Jirka „Bali“ Huněk 

 

 
Petr Švejnar 

 

 
Petr Munzar 

 

 
Takto vypadá běžná 
zkouška u Munzarů, 
zvláště bych chtěl 
upozornit vpravo dole na 
vynikající pekařské a 
cukrářské umění paní 
Munzarové, která nás 
s láskou hostí každý 
týden. 

v mezinárodním Kempu „MORAVA V MOHELNICI“. Cestou zpět 

jsme udělali zastávku v Jičíně v parku pod hradbami a i tam jsme 

sklidili úspěch.  

 

V září opět v Liberci jsme koncertovali venku před bývalým 

výstavištěm pro „VETERÁN CAR“ Liberec a rok 2017 jsme ukončili 

opět vystoupením ve sklárně v Heřmanicích.  

Tím bych ukončil takovou „inventuru“ některých našich 

vystoupení s pocitem, jak se kdysi říkávalo, „DOBŘE VYKONANÉ 

PRÁCE“. 

Děkuji všem, kteří dočetli až do tohoto místa a říci, že do roku 

2018 vstupujeme s nadějí, že snad ten „jazzový parník potáhneme 

ještě chvíli proti proudu času. 

    
Liberecký den 5. května 2004   

ODPOVĚĎ NA  „Jak je to možné?“ VIZ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
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JAK S PROUDEM ČASU 
PROŠLI NAŠÍM 
DIXIELANDEM, AŤ JIŽ DELŠÍ, 
NEBO JEN KRATŠÍ DOBU. 
 
Myslím, že je mojí 
povinností zmínit jména 
všech, kteří se s námi 
zúčastnili alespoň několika 
hraní, spolu se jmény 
„kmenových“ hráčů. Pokusil 
jsem se sestavit jakýsi 
„personální list“ 
z dochovaných artefaktů, 
které mám k dispozici:  
 
Trubka, cornet             
Franta Cikánek  
Jindra Trpišovský 
Vláďa Perný 
Honza Novák 
Ing. Ota Daníček   
Jirka Munzar                  
Trombon, pozoun 
Josef Sehnoutka 
Prof. Antonín Sedláček               Ing. Jirka Huněk    
Gusta Bernard 
Ing. Jiří Huněk 
Klarinet  
Josef Šlechta     
Ing. Josef Cee  
Jindra Puc                                                                                  
Ing. Jarda Handlíř                                                                       
Míra Dědek                                
Áda Štrejl        
Saxofon 
Milan Smejkal  
Áda Štrejl 
Klavír 
Petr Novák   
Antonín Blecha   
Jirka Henych                                                                           Štěpán Popovič     
Pepa Vaniš    
Vláďa Medek  
Martin Vilímek  
Mirek Šilhán  
 
 
 

 CHVÍLE  SMUTKU  A  PŘEMÝŠLENÍ 

 

Šedesát let je dlouhá životní etapa a v průběhu této doby 

přijdou po dnech veselých a optimistických i chvíle, kterým se nelze 

v životě vyhnout. 

To, že řada muzikantů odešla z naší kapely z jakýchkoliv příčin, 

(a někteří se dokonce i vrátili), je prostě celkem běžný jev.  Vždy 

bylo možné, aby na jejich místo nastoupili jiní. 

Pak jsou ovšem okamžiky, kdy někteří z nás odejdou navždy a 

je to ztráta úplně jiná, sice muzikantsky i nahraditelná, ale lidsky 

nikoliv. S tím se člověk těžko vyrovnává a začne i přemýšlet co dál. 

Samozřejmě s přibývajícím věkem se tyto ztráty stupňují a 

pochopitelně se nevyhnuly ani nám. 

Rád bych uvedl několik našich přátel a muzikantů, se kterými 

nás pojila nejen láska k hudbě, ale i kamarádské pouto. Uvádím je 

zde jako připomínku a poděkování, že jsme společně s nimi tu naší 

lásku k muzice prožívali. 

Ing. Milan Vébr 

František Cikánek – zakládající člen        

Ing. Jindra Puc  

Prof. Antonín Sedláček 

Josef Franců  †   16. 4. 2002    

Josef Šlechta – zakládající člen  †  29. 12. 2004      

Ing. Ota Daníček  †  27. 1. 2007     

Ing. Jaroslav Handlíř  †   5. 8.  2009      

Jaroslav Velinský – Kp. Kid  †19. 2. 2012 

Vláďa Perný  †  9. 11. 2013     

Josef Sehnoutka †  5. 9. 2014       

- zakládající člen, znalec jazzu a výborný muzikant  

   (více na následující stránce) 

Karel Bareš †  červenec 2016  

 

Děkujeme kamarádi. 
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Kontrabas, basová kytara 
Petr Lieber  + SUZAFON             Karel Adámek   
Ing. Milan Vébr   
Petr Voslař     
Ing. Tonda Štros                         Radko Kořínek                             Tomáš Nezdara    
Petr Švejnar   
Karel Bareš   
Josef Minařík    
Radko Kořínek 
Tomáš Nezdara 
Banjo, kytara 
Vladimír Hrdlička  
Lubor Čechura  
Pepa Franců   
Jirka Kutík   
Vláďa Třmínek  
Petr Munzar   
Ing. Josef Cee   
František Krouza 
Bicí  
Jiří Maršík   
Dušan Silný 
Zpěvačky 
Marie Kučerová  
Marta Štrosová                            Marta Štrosová  
Ing. Gabriela Hradecká 
Jiřina Mihulková      Jiřina Mihulková  
Jitka Hercíková 
   
Poděkování patří i  
„hostům“, kteří 
„zaskakovali“ za chybějící 
členy. 
Jarda Dorčík   
Aleš Jágr  
Albert Jindra   
Zdeněk Roudnický  
Vítek Kořínek  
Tibor Virág 
Jaroslav Velinský ( kp.Kid)  
Tomáš Velinský 
Eva Grabmüllerová   
Mirek Táborský  
Iveta Kalátová    
Mirek Šilhán  
Také jim patří poděkování a 
zároveň se omlouvám, 
pokud jsem snad na někoho 
zapomněl. 

JOSEF SEHNOUTKA 

Jestli si někdo zaslouží pár slov a vzpomínek navíc, pak je to 

bezesporu jeden ze zakladatelů našeho dixielandu Pepa Sehnoutka. 

Pepa jako většina z nás se narodil v roce 1943 a už v 15ti letech 

se začal intenzivně zabývat studiem hudby, hry na pozoun, a 

zajímal se o historii tradičního jazzu. Jako student ekonomické 

průmyslovky byl nadšeným příznivcem všeho, co se tradičního jazzu 

týkalo. A tak logickým vyvrcholením bylo založení „Studenstkého 

dixielandu“ v roce 1958. Svým nadšením nás inspiroval a tak jsme 

brzy byli všichni naladěni „na stejnou vlnu“.  

 

Po ukočení studia Pepa pracoval ve Skloexportu, později prošel 

různými funkcemi i v jiných oborech.  

Byli jsme velcí přátelé, určitou dobu jsme bydleli blízko sebe a 

tak jsme se dost navštěvovali a samozřejmě vždy hlavním tématem 

byl dixieland a naše kapela. Prožili jsme spolu spostu let společným 

hraním a přátelstvím. Josef hrál i v dechovém orchestru pana Ottla, 

později v kapele Gemini, ale stále na prvním místě byl Dixieland.  

Byl výborný hudební aranžér a jeho hra na pozoun byla vždy 

vzorem mnoha muzikantům. I přes zdravotní potíže stále s námi 

veřejně vystupoval, mezi muzikanty byl oblíbený a respektovaný. 

Jeho znalosti v oblasti jazzu a láska k této hudbě mohou být vzorem 

a inspirací pro mnohé muzikanty.  

Pepo, budeme na Tebe vždy s respektem vzpomínat. Byla pro 

mne a pro mnoho dalších čest s Tebou hrát.           
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 EPILOG 

 

Co říci na závěr. Snad se nám podařilo Vám trochu přiblížit 

historii naší kapely v průběhu celých šedesáti let alespoň ve 

zkratce. 

Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za Vaši mnohaletou 

přízeň a popřát Vám hodně „jazzových“ zážitků i v budoucnosti. 

Málo lidem se podaří velkou část svého života prožít se svým 

splněným snem. A tak mi nezbývá, než ukončit toto povídání 

výrokem jednoho neznámého muzikanta, který přesně vyjádřil i 

naše pocity. 

 

 

„JAZZ JE VÍCE NEŽ 100 ROKŮ STÁR, Z TĚCH 100 LET JSME MĚLI 

TU ČEST STÁRNOUT CHVÍLI S NÍM“…… 

     

                                                     Jirka Maršík - kapelník 

      

 

 
Honza Čechura 

  
 

Zvláštní poděkování patří příteli Honzovi Čechurovi za 
neutuchající optimismus, nápady  a technickou pomoc s vydáváním 
CD, Gabče Hradecké za grafické zpracování této publikace, a dalším 
přátelům, kteří přispěli i fotodokumentací, paní Jiřině Sehnoutkové, 

Haně Perné a Janě Šlechtové. 
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O B R A Z O V Á   P Ř Í L O H A  

 
1966 Z tisku 

 
1966 ČSAO 
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1967 ČSAO „Mikulášská“  

 

 
Zkouška ČSAO (Henych, Sehnoutka, Vébr, Perný, Šlechta, Čechura, Maršík) 
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1968  Festival v Českých Budějovicích 
(zleva Perný, Maršík, Puc, Sehnoutka, Popovič) 

 

 
„Lesostavby“       1975   Soutěž kapel a 1. místo 
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1982 Abiturientský sraz v klubu Textilany 

(Minařík, Novák, Hrdlička, Daníček, Perný, Maršík, Handlíř, Vaniš, Sehnoutka) 
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Setkání po letech – Naše první zpěvačka Marie Kučerová a bývalý klavírista Ing. Štěpán Popovič 

 

 
2002 na zkoušce u Maršíků 

(P. Vaniš, J. Maršík, A. Štros, J. Kutík, J. Sehnoutka, O. Daníček, J. Handlíř;   fotil: J. Novák) 
 

 
2003  Jelenia Góra - Pepa Sehnoutka s plakátem 
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2003  Žitava „Solný dům“ 
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2004 Zielona Góra 

(J. Sehnoutka, A. Štros, J. Kutík) 
 

 
2005 Wroclaw 

(Jiří Maršík, Pepa Vaniš, Jiří Kutík) 
 

  
2006 Lidové sady 

(J. Maršík, A. Štros, O. Daníček, J. Novák, J. Handlíř)  
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Koláž Liberecký dixieland Old Stars z různých vystoupení na Festivalu v Křižanech 
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2007 Dixiefestival v Řevnicích  

(Daniček, Novák, Štros, Handlíř, Maršík, Sehnoutka, Kutík)  
 

 
2008 „Soustředění“ před Křižany u Sehnoutků na chalupě 

(V. Medek, P. Sehnoutka, J. Kutík, J. Maršík, Á. Štrejl, J. Handlíř, A. Štros, J. Novák) 
 

 
2013 Muzeum  

(P. Vaniš, J. Maršík, Kořínek, Dědek, Štrejl, V. Třmínek, J. Munzar, Jágr) 
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2014 Jablonec nad Nisou 

(Áda Štrejl, Gabča Hrádecká, Míra Dědek, Jiří Munzar, Gusta Bernard, Pepa Vaniš) 
 

 
2014 Praha – Výstava cestovního ruchu 

(Áda Štrejl, Míra Dědek, Jiří Munzar, Pepa Vaniš, Tomáš Nezdara) 

 
2014 U Maršíků na zahradě 

(Áda Štrejl, Míra Dědek, Vláda Třmínek, Tomáš Nezdara, Pepa Sehnoutka, Jiří Maršík,  
Jiří Munzar, Gabča Hrádecká, Pepa Vaniš) 
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2015 Křižany (Jiří Munzar) 

 

 
2015 Křižany – Píseň  „na rozloučenou“ 
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2015 Jazzové dny ve Slaném 

(Petr Švejnar, Pepa Vaniš) 
 

 
2015 Výstava Křehká krása Jablonec n.Nisou 2015 

(Áda Štrejl, Tomáš Nezdara, Míra Dědek, Jiří Munzar, Gustav Bernard) 
 

 
2016 Šluknovský zámek 

(Áda Štrejl, Gabča Hrádecká, Jitka Hercíková, Míra Dědek) 
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Kolonáda v Mariánských lázních 2016 

(Petr Švejnar, Míra Dědek, Jiří Munzar, Gabča Hrádecká, Jiří Huněk) 
 

 
2016 Výstava Křehká krása Jablonec nad Nisou 

(Áda Štrejl, Jitka Hercíková) 

 
2017 Kryštofovo údolí 

(Jitka Hercíková, Gabča Hrádecká, Jiřina Mihulková) 
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2017 Kemp Morava 

 

 
2017 Ples Spolku historické cyklistiky 

(Petr Munzar, Pepa Vaniš, Jiří Maršík, Petr Petr Švejnar) 

 
2017 Sklárna v Heřmanicích 

(Jiřina Minulková, Jiří Munzar, Jiří „Bali“ Huněk)
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2017 Setkání s Evou Emingerovou, vynikající českou dixielandovou zpěvačkou 

(Jan Čechura, Eva Emingerová, Jiří Maršík)  
 
 
 

A na samotný závěr:         Vzpomínka na Tonyho Brycha    †24.3.2007 
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Recenze z polských novin + překlad viz níže 

 
– Recenze ze Zielone Góry – „BRAVO“! 

Kdyby v seriálu „NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA“ vystupovala kapela hrající tradiční jazz, tak určitě by to byla 

kapela LIBERECKÝ DIXIELAND OLD STARS. Muzikanti v mokasinách nebo v sandálech s bílými ponožkami 

v jednotných tričkách s logem kapely, jakoby přišli s doby vzniku tohoto seriálu včetně oblečení i účesů. 

V cyklu setkání „Léto s múzami“ PUB „Blues EXPRESS“ hostil v Zieloné Góre tuto českou formaci nabízeje 

návštěvníkům nejen degustaci Plzeňského Prazdroje, ale v tomto horkém večeru také klasiky jazzu a blues. 

O tom, že zábava byla velmi zdařilá, svědčí soustavná donáška dalších stolů a židlí pro další návštěvníky a 

především fakt, že kapela byla „terorizována“ neustálým potleskem, sám kapelník pak  byl odměněn voláním 

„BRAVO“ a Zieleno Gorské náměstí se měnilo v taneční parket.  Co na mně nejvíce zapůsobilo, byl takový 

specifický duch kapely, vyzařující jakousi těžko definovatelnou nostalgii spojenou s profesionalitou této kapely i 

skvělým výběrem repertoáru. 

Pro ty, kterým zachutnala jazzová klasika a pro ty, kteří neměli možnost tuto kapelu vidět, mám dobrou zprávu, 

že kapela slíbila, že do Zielonej Góry  znovu přijede a soudím, že to nebyl jen prázdný slib: Liberecký dixieland je 

solidní firma. 

6 .8. 2004  Malgorzata Sczepaňska        
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