
Dechová hudba VALAŠKA 
 

z   V a l a š s k ý c h    K l o b o u k 
 

Když si v roce 1966 řekla skupina muzikantů z velkého dechového orchestru Valaška, 

že je potřeba mít i kapelu v malém nástrojovém obsazení, která by odehrála tancovačku nebo 

ples, netušili, že tím položili základní kámen malé dechovky, která ponese tradici klobucké 

dechové hudby až do nového tisíciletí. Malá dechovka Valaška vznikla jako součást velkého 

stejnojmenného dechového orchestru, jehož vznik se váže k roku 1928. 

Malá Valaška pod vedením svého prvního kapelníka Josefa Šerého účinkovala na výletech, 

tanečních zábavách i plesech. Pravidelným nácvikem kapela zvyšovala svoji úroveň a své 

umění prezentovala nejen doma, ale i na zahraničních zájezdech. K dalšímu uměleckému 

růstu dochází na podzim roku 1978, kdy s ní začal spolupracovat výtečný muzikant, aranžér a 

skladatel Václav Maňas ml., pokračovatel muzikantské a skladatelské rodiny ze Sehradic u 

Luhačovic.  

Velký orchestr v roce 1981 ukončil svou činnost a malá dechovka se začala sama 

prezentovat na „dechovkovém výsluní“. Natočila řadu pořadů vysílaných rozhlasovými i 

televizními studii v Ostravě,  Brně a Praze – např. známé Písničky s ozvěnou, Úsměvy 

Valašského slavína, Vyberte 6 ze 7, Příště u Vás, Na Vlachovce, Vyhrávala kapela, aj. 

Dechovka si pravidelně na svá koncertní vystoupení zve řadu hostů. Byli jimi například 

zpěváci Jožka Černý, Josef Zíma, Jožka Šmukař a Jiří Helán, paní Yveta Simonová, 

sourozenci Baťkovi, komik Luděk Sobota, lidový vypravěč Josef Pavlíček a mnoho dalších. 

Pozvání na společný koncert přijaly dechovky Mistříňanka, Moravanka Jana Slabáka, 

brněnská Moravěnka a Veselka Ladislava Kubeše. Kapela mimo jiné účinkovala - na 

Kmochově Kolíně a Moravském bále v Praze, plese FOS ČR ve Žďáru nad Sázavou aj,  

pravidelně na festivalech a přehlídkách v Hluku, Veselí n.M., Velkých Bílovicích, ve Strání, 

Lanžhotě, Rakvicích, Ratíškovicích, Lidečku, Sehradicích , na Setkání muzikantů v Bílých 

Karpatech v Kloboukách.  

Kapela absolvovala řadu vystoupení v zahraničí a to v Německu, Rakousku, Holandsku, 

Slovensku, Švýcarsku a Francii.  

Repertoár Valašky je za ta léta velmi obsáhlý a jsou v něm jak klasické lidovky, tak i písničky 

valašské, slovácké, jihočeské a navíc také řada stále oblíbených světových evergreenů 

tanečního charakteru. To vše umocňuje vlastní tvorba uměleckého vedoucího Václava 

Maňase mladšího, čímž si kapela stále více získává svoji vlastní nezaměnitelnou tvář.  

Valaška vydala již 15 samostatných zvukových nosičů.  

V posledních letech přichází Valaška za svými posluchači v adventním čase s vánočními 

koncerty, na kterých se prezentuje skladbami, jejichž žánr a interpretace přesahují rámec 

klasické dechovky.  

 
  

 

 

 

 

 

 



 

Úspěchy v soutěžích:    

2. místo  Mezinárodní soutěž Zlatá křídlovka 1992  

1. místo   Zlatý hrozen Mikulov 2001 

 

Diskografie (název titulu, rok vydání, vydavatelství): 

 1 – Z moravských vinohradů 1990 EDIT  

 2 – Cestička od dubí   1992 SIKONY  

 3 – Došla k nám …   1993   AKON 

 4 – Moravská krev   1994 MONITOR EMI 

 5 – Hraje Vám Valaška  1995 AKON 

 6 – 30 let Valašky   1996  EDIT 

 7 – Na klobuckých lukách   1998 EDIT 

 8 – Jen pro Vás   2000 EDIT 

 9 – Vánoce s Valaškou  2000 EDIT 

10 – Zdálo se mi má panenko 2001  Kubešovo hudební nakladatelství  

11 - K narozeninám   2002 EDIT 

12 – Tajná láska   2003   AKON 

13 – 40 let s Valaškou  2005  Tonstudio Dol. Bojanovice 

14 -  S Valaškou pro radost  2009  Tonstudio Dol. Bojanovice 
 

15 -  Jubilejní    2012  Tonstudio Dol. Bojanovice 
 

16 – Padesátka   2016  Tonstudio Dol. Bojanovice 

 

17 – Vánoce s Valaškou  - DVD 2009 Česká muzika 

 

 

 

Kapelník - Jaroslav Baloušek 

 
Kontakt: 

Dechová hudba Valaška 

Strmá 824, 766 01 Valašské Klobouky 

Tel: +420 603479755 

e-mail.: balousek@kvs-vk.cz 
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