
VYZNÁNÍ TELČI“ aneb Telčská dechovka v Dačicích 
 
V sobotu 19. května 2013 se rozezněl velký sál Kulturního střediska v Dačicích písničkami dačického rodáka, 
hudebního skladatele, Vladimíra Fuky. Ten by se v sobotu 25. května dožil 93 let. Paní Ludmila Fuková vyslovila 
přání uspořádat v Dačicích „Večer melodií Vladimíra Fuky“, jehož by byla hlavním sponzorem. Chtěla tak znovu 
připomenout dílo svého manžela, jako jednoho z nejlepších hudebních skladatelů lidové hudby, hudby 
scénické, dirigenta a sbormistra. O nastudování vzpomínkového pořadu požádala paní Fuková telečskou 
dechovku. A tak se muzikanti, pod vedením kapelníka Evžena Mašáta, pustili do práce a v rekordním čase 
koncert nastudovali. Hráli členové kapely a její hosté, zpívali Věra Svátková, Ctibor Soukup, Hana Šlechtová a 
jako hosté Irena Fatrová a Jaroslav Čajka ml. Průvodní slovo sepsal a celým pořadem provázel Jaroslav Čajka st. 
A tak v sobotu 19. května 2013 v 17 hodin zazněly první tóny, ve výborně ozvučeném sále panem Svobodou, 
známé polky Dačická. Potom se už střídaly melodie známé – Slavonická, Jemnická, Dva Šátečky, Ne, prosím tě, 
ne, Budvarka, Bítovská romance, Vyznání Telči, Hospůdka pod Landštejnem, Láska se toulá ulicí – s těmi méně 
známými, ale také krásnými – Chvíle s písničkou, Hrajte hoši, dál, Blatenské růže, Kdo by tě nemiloval, Rodná 
hrouda a další. Celkem jich posluchači vyslechli devatenáct. 
Proč si paní Ludmila Fuková vybrala zrovna Telčskou dechovku? Důvodů je několik. V roce 2004 vydala Telčská 
dechovka svoje první CD právě s melodiemi Vladimíra Fuky / sponzorovala paní Fuková /. Dále věděla, že 
Telčská dechovka odvede poctivou práci. A tak se také stalo, i když dobře zahrát skladby Vladimíra Fuky, není 
vůbec snadné, protože on byl mistrem kompozice a aranžování. Neodbyl ani jeden nástroj, ba ani jeden jediný 
takt. A zahrát do posledního tónu precizně propracované skladby, vyžaduje trpělivost a houževnatost každého 
hráče. A tohoto se, alespoň podle ohlasu posluchačů, Telčská dechovka zhostila velmi dobře. 
Dalším důvodem je i to, že v dřívějších dobách, ještě za kapelníka pana Bohuslava Havla, dechovka 
s Vladimírem Fukou úzce spolupracovala, např. na přípravě a nácviku koncertů, estrád apod. O vřelém vztahu 
Vladimíra Fuky k Telči svědčí i spolupráce s telečským občanem panem Milošem Drdáckým při komponování 
krásného waltzu Vyznání Telči. A tak výsledkem toho všeho byl dačický koncert. A že se líbil, o tom svědčí i ve 
stoje zpívající a skandující téměř zaplněný sál.  
Nezbývá než poděkovat paní Fukové za důvěru v Telčskou dechovku, poděkovat Telčské dechovce za 
reprezentaci Telče. Skýtá se ale otázka: „Najde se někdo, kdo požádá Telčskou dechovku o reprízu tohoto 
úspěšného koncertu i v Telči? Jistě i tady by se našlo vděčné posluchačstvo. Otázkou ale zůstává, kde koncert 
uskutečnit.“ 
Telčská dechovka čeká a snad se i dočká. 
 
Jaroslav Čajka st. 
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