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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

KdyÏ se v Letovicích fiekne Milo‰
Krejsa, nûkdo si vybaví pana uãi-
tele a emeritního fieditele Lidové
‰koly umûní, nûkdo sbormistra,
jin˘ zase varhaníka, dal‰í klavíri-
stu nebo akordeonistu. Pane
Krejso, co z toho jste nejvíce?

V prvé fiadû jsem dnes sbormistr,
protoÏe s tím mám nejvíce úspûchÛ
– i nejvíce práce. Varhany uÏ pfie-
vzala moje sestra, já si jdu zahrát je-
nom v nedûli do farního kostela.

Uãit jste v‰ak zaãal uÏ na
Konzervatofii – skladatel Zdenûk
Pololáník na Vás jako na svého uãi-
tele a rádce ãasto vzpomíná.

To si myslím! Se ZdeÀkem je to
nejdel‰í pfiátelství, co vÛbec mám.
Seznámil jsem se s ním, kdyÏ jsem
vycházel v roce 1951 Konzervatofi
v Brnû na varhanické ‰kole.

On pr˘ dokonce pro farní kostel
v Letovicích sloÏil jednu skladbu.

Ano, sloÏil Prosbu ke sv. Prokopovi.
KdyÏ jsem byl fieditelem L·U, tak
u mû také zaãínal Petr Fiala, dnes je to
v˘znamn˘ dirigent a skladatel. Ten pro
nás napsal Kantátu k sv. Prokopu.

A Vy jste nikdy nechtûl b˘t skla-
datelem?

Ne, kdepak. Já jsem ‰el na Kon-
zervatofi na varhanní oddûlení, tak-
Ïe jsem si fiíkal, Ïe jednou budu 
varhaník a fieditel kÛru. Mûli jsme
dokonce i liturgiku, varhanní obor
nás vychovával pfiímo k církevním
obfiadÛm. Oficiálnû jsem v‰ak byl
v Letovicích fieditelem kÛru jenom
od roku 1958 do roku 1962, ponû-
vadÏ jsem nastoupil jako uãitel na
Lidové ‰kole umûní a v tehdej‰í do-
bû nebylo moÏné b˘t uãitelem
a souãasnû varhaníkem.

Vût‰ina hudebníkÛ fiíká, Ïe jim ro-
diãe hudební dráhu rozmlouvali. Vy
naopak ve sv˘ch vzpomínkách pí‰e-
te, Ïe si Vá‰ tatínek pfiál, abyste ‰el
na Konzervatofi.

Tatínek byl dûlník a udûlal maxi-
mum pro to, abych mohl jít studovat
hudbu. Byl to jeho sen. Z dûlnického
platu mi dokonce koupil klavír a mÛj
v˘born˘ uãitel Ladislav Novák mû
brzy zasvûtil i do varhanní hry.

Také jste se léãil na tuberkulózu.
Poprvé to bylo v letech 1947 –

1948, kdy jsem musel na dva roky
pfieru‰it studium. Zde se osvûdãilo
moje heslo „v‰echno zlé je také k nû-
ãemu dobré”. Po ne‰Èastném „únoru
1948” mnoho m˘ch spoluÏákÛ bylo
pro svou náboÏenskou horlivost vy-
louãeno ze studia. Kdybych v té do-
bû studoval, moÏná by mû to také
postihlo. Podruhé to bylo zaãátkem
roku 1954, kdyÏ jsem byl fieditelem
kÛru u sv. Jakuba v Brnû. Zde opût
vdûãím tubefie za to, Ïe jsem z Brna
ode‰el a Ïiji aÏ dodne‰ka v kruhu své
veliké rodiny a m˘ch hudebních pfiá-
tel v Letovicích.

Vût‰ina lidí u hudby odpoãívá, pro
Vás je to ale fiemeslo. Posloucháte
nûkdy doma hudbu jen tak, pro ra-
dost?

Na to jsem málokdy mûl ãas. Tady
mám plnou skfiíÀ nahrávek. VÏdycky
mi nûkdo donese cédéãka, myslí si,
Ïe budu mít radost, ale já jsem si
z toho bohuÏel neposlechl je‰tû ani
polovinu. A to jsem v dÛchodu.

Rok 2014 je „Rok ãeské hudby”.
Kulaté v˘roãí slaví Smetana,
Dvofiák, MartinÛ, Kfiiãka, Suk nebo
Petr Eben. Kdo z nich je Vám nej-
blíÏ?

Dvofiák. A pak MartinÛ. Smetena
ale také, kdyÏ se chci je‰tû dnes nû-
komu pfiedvést jako klavírista, tak
hraji Jifiinkovou polku, to je moje
zamilovaná skladba. âlovûk nemÛ-
Ïe zavrhovat ani oddechovou hud-
bu, proto jsem ãasto hrával lidovky
na harmoniku. Muzika nemá ale
ãlovûka jenom pobavit, musí po-
vzná‰et.

S kter˘mi slavn˘mi lidmi - kromû
ZdeÀka Pololáníka a Petra Fialy -
jste se je‰tû osobnû seznámil?

V roce 1950 jsem se seznámil se
zpûvákem Milanem Chladilem v je-
ho rodinû v Brnû, znám se i s Evou
Pilarovou, která zpívala v roce 1953
v mém dûtském sboru v Brnû u sv.
Jakuba, nebo s Eduardem Hrube‰em.
Ze skladatelÛ jsem osobnû poznal
tfieba Jifiího Pavlicou, ZdeÀka
KaÀáka a Ilju Hurníka.

Jak jste slavil svoje leto‰ní 85.
narozeniny?

Nûkolikrát a v‰echny oslavy byly
velice srdeãné a veselé. Ve Vanovicích
s Pûveck˘m sborem Vlastimil,
v Letovicích s Pûveck˘m sborem
Bohuslava MartinÛ a Komorním pû-
veck˘m sborem Carpe diem. Pak také
se ZU· a s jejím souãasn˘m fieditelem
Petrem Kfiivinkou, kter˘ slaví letos 60.
narozeniny, a hlavnû s rodinou, která
dnes ãítá kromû ãtyfi dcer a zeÈÛ také
21 vnouãat a dvû pravnouãátka.

Co plánujete a na co se tû‰íte
nyní?

Pfiednû to budou na podzim dva
koncerty ve Vanovicích, no a potom
uÏ se budu tû‰it na vánoãní zpívání.

TakÏe se nakonec nejvíce tû‰íte
zase na práci?

Zatím ano, asi jsem workoholik.
Kromû hudby jsem je‰tû 30 let vãe-
lafiil a od mládí pracoval na zahrád-
ce. Nyní uÏ jen chovám slepice
a králíky, z nich jsou nad‰ená nejvíc
moje vnouãátka. Pofiád mám co dû-
lat. Hlavnû aby mi vydrÏelo je‰tû
zdraví, abych mohl vést oba pûvecké
sbory a hrát v kostele.

Mûla Va‰e manÏelka pochopení
pro va‰e pracovní nasazení?

Mûla. KdyÏ jsem byl fieditelem,
bral jsem to tak poctivû, Ïe jsem byl
ve ‰kole ãasto od rána do veãera,
i kdyÏ jsem nemusel. KdyÏ jsem pfii-
‰el domÛ, tak jsem se jenom ptal:
„Tak co, dûcka, cviãili jste na klavír?
Máte odehran˘?” A manÏelka se me-
zi tím musela o dûti starat, vychová-
vat. Vûnovala se jim daleko více neÏ
já, za coÏ jsem jí byl velice vdûãn˘
a stále na ni vzpomínám – pfied ro-
kem zemfiela.

Razil jste vÏdy heslo, Ïe ãlovûk
má pracovat poctivû, aÈ dûlá coko-
liv.

To je fakt. KdyÏ ãlovûk nûco dû-
lá, tak to nesmí b˘t, jak se lidovû fií-
ká – odfláknut˘. Musí se pracovat
poctivû.

Pane Krejso, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám pevné zdraví. Hana
Lipovská

S pfiáním panu Krejsovi k je-
ho 85. narozeninám se pfiipojuje
i redakce ListÛ regionÛ. Tak 
tedy pane Krejso, mnoho dal-
‰ích krásn˘ch koncertÛ, pevné
zdraví a pfiedev‰ím radost ne-
jen z práce, ale i ze své rodiny. 

Renata Kuncová Polická

Sbormistr Miloslav Krejsa: „Asi jsem workoholik”

Sbormistr Miloslav Krejsa.


