
Festivoly o přehlídky

kokořín§ké
hudební §lovno§tl

vy|okoly do přírody hudební soubory i divOky

: - 
15. srpna 2a20 byla obec Kokořín nad stejnojmenným hradem ve znamení dechové hudby. Na malebné návsi
před místním zámkem uspořádal VeIký dechový orchestr Mělník Kokořínské hudební slavnosti 2020.
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Festivoly q přehlídky

J Boř,anlca

echovku si v průběhu dne přiš1o
poslechnout více než 400 di-
váků, Přijížděli na pr'ipravené
palkoviště, nebo využili veselý

žlutý vláček. Mezi diváky zasedli také
hudebníci, kteří si přišli nejen poslech-
nou výkony zúčastrrěných souborů, ale
také proto, aby se po dlouhé odmlce
- vzhledem k současné koronavirové
situaci - setkali se svými urněleckými
kolegy.

Plo cliváky festivalu r,onělo ze stán-
ků tradičrrí občerstvení a skvělé regio-
nálrrí víno nabize\o Vinařství Liběchov.

Plo návštěvníky připravili pořadate-
1é také informační stánek časopisu Naše
muzika.

,,Pr'es obrovskou pl,ůtrž mračen
v pr'edvečel akce a rrevalnou předpo-
věd'počasí na sobotu 15. srpna se před
jedenáctou hodirrou začaly připraverré
lavičky zaplňovat diváky, což jsme jako
pořadatelé uvítali," popisova1 začátel<
akce její lrlavní organizátor pan Václav
Jakubec,,,nakonec návštěvníci deštrrí-
ky využili spíše než kvůli drobnému
mlholení jako ochranu před sluncem."

Na slavnostech zahrálo celkerr, pět

hudebních těles od těch méně početných
až po Velký dechový orclrestr Mělník,

J Hradní trttbači

Úd.l".n 11. hodiny nastoupili rra

pódium Hraclní trubači a několika fan-
fárami zaháltli setkárrí milovníků naše-
ho rrárodního pokladu - české dechové
hudby.

Slavnostrni diváky ptovázel a s hos-
ty hovoři1 moderátor pan Vlastirni1
Čtverák,

Po kLátké příplavě nastoupil ria pó-
diutn orchestr Bořanka z Bořanovic,
rodinná kapela, v níž mají velkou pře-

vahu členové rodiny Řápkových. Bratr'i
Standa a Libor se dělí nejen o péči o ro-
dir,ný orchestr, ale také o úlohu kapel-
nika. Zpévem a mluveným slovem do-
provodila Bořanku Jarmila Luňáčková
aZbynékŘápek.

Velký potlesk sklidila porněrně mla-
dá dechová hudba Švitorka z nedaleké-
ho Mělníka. Jako hosta si zpěvačka Švi-
tolky Brigita Hlaváčková pozvala svého
letitého kamaráda a kolegu, skvělého
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Festivoly o přehlídky

o přívoranka

J kap elní k p ř íll ora n k)l Ji ř,í Lll tl t s lcý a tn o cletát or v l a s t i nl il Čner á k
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Fesřivqly o přehlídky

Šebestou a doprovázeného pěveckýrl
triem Janou, Helenou a Romanou - sest-
lami Tuláčkovými.

Úplný závér celého dne patři1l(mo-
cl'ovu pochodu Česká muzika, kterým
se všichni vystupující s Kokořínskými
hudebními slavnostmi 2020 tozloučili.

Organizátoři měli velmi dobrý po-
cit, nruzikanti, zpéváci a hlavně poslu-
chači si celý den užili, Huclební slav-
nosti si zaslouženě vydobyly své místo
mezi festivaly declrové hudby, a tak jsou
otganizátoŤi přesvědčeni, že když nám
pán Bůh zdravi dá, uvidí se všichni na
dalším ročníku Kokořírrských hudeb-
ních slavnosti202I opět v srpnu ve vsi
Kokořín.

www.kokorinskeslovnosli.cz

zpéváka a milého člověka pana Vráťu
Velka. Společně připravili divákům ho-
dinkr"r plnou humoru, příjemného poví-
dání a písní, které rozezpivaly kokořín-
skou náves.

Přívoranka Miloše Valenty, která
v 1etošním roce slaví 60 let od svého za-
Iožení, se představila se svým tladičním
repertoárem, jež pŤiznivci této kapely

dobt'e znají avždy se na něj těší. O zpěv
se tradičně postarali Jarmila Luňáčková
a petr Šbmťest.

Mezi hudebníky zasedli i ri,ladí mu-
zikanti a to je záruka, že Přívoranka
před sebou má daiších alespoň 60 1et.

Na závěr celého dne následovalo vy-
stouperrí Velkého dechového orchestru
Mělník íizeného dirigentem Dr. Josefem

václav Jakubec
Foto: Martin Šimral
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J Václav Jakubec a Jiřina Mališová, hlal,ní. organizátoři se Šl,itorkolt
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