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Ladislav Kubeš 

1924 – 1998 

Moje jižní Čechy, moje česká vlast 

 

1. Moje česká vlast, valčík 

   lidová / upravil Ladislav Kubeš, text Zdeněk Beneš) 
 

2. Miloň Čepelka, komentář 
 

3. Ladislav Kubeš s Blaťáckou dechovkou při vystoupení v televizi 

    (Včera jsem byl u muziky, valčík/polka / lidová, upravil Ladislav Kubeš),    

    (1975) 
 

4. Ladislav Kubeš s Blaťáckou dechovkou při vystoupení v televizi 

   (Římovský můstek, valčík / lidová, upravil Ladislav Kubeš) (1975) 
 

5. Rozhovor Ladislava Kubeše s Josefem Bekem (1975) 
 

6. Ladislav Kubeš s kapelou v Brandu, NÖ (1973)  

   Z filmového archivu Gerharda Schindla 
  

7. Ladislav Kubeš řídí kapelu svého syna - Veselku (1984) 

    (Blaťačka,valčík / lidová, upravil Ladislav Kubeš) 
 

8. Jako dirigent s kapelou Veselka (1989) 

         (Českým hájem, směs / lidová, upravil Ladislav Kubeš)  

     (Ty jihočeské vesnice, polka / lidová, upravil Ladislav Kubeš) 
 

9. Jako dirigent s kapelou Veselka (1994) 

     (Krásná pasačka, valčík / lidová, upravil Ladislav Kubeš)  
     

10.Ladislav Kubeš si v Borkovicích při oslavě svých 70.narozenin 

     s Josefem Zímou i zazpíval  

     (Řípecká šenkýřka, polka / lidová) 
 

11.Ladislav Kubeš oslavil 70.narozeniny se svými přáteli v Kulturním 

     domě v Soběslavi. Hrála jim při tom Blaťácká dechovka a Ladovanka. 
 

12.Ladislav Kubeš si na „Vlachovce“ rád zazpíval  

     (Od Tábora až k nám, polka / lidová, upravil Ladislav Kubeš) 
 

 13.Vedoucí kulturního domu Miroslav Škoda a starosta Soběslavi   

      Ing.Jindřich Bláha zahájili první festival „Kubešova Soběslav“ (1995) 
 

14.Ladislav Kubeš diriguje závěrečnou skladbu na prvním festivalu 

     Kubešova Soběslav v roce 1995 

     (Borkovická polka / Ladislav Kubeš, Jiří Vostrovský) 
 

15.Ladislav Kubeš psal rád své skladby doma na dvoře (1996) 
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16.Při odpoledním vystoupení Veselky v Ţíšově nemohl Ladislav Kubeš 

     se svou rodinou chybět (1996) 

     (Náš děda, polka / Antonín Pecha, Svatopluk Radešínský) 
 

17.Ladislav Kubeš diriguje závěrečné skladby na festivalu Kubešova  

     Soběslav v roce 1996 

     (Borkovická polka / Ladislav Kubeš, Jiří Vostrovský) 

     (Moje česká vlast, lidová / upravil Ladislav Kubeš, text Zdeněk Beneš) 
   

18.Ladislav Kubeš hovoří o jiţních Čechách (1997) 
 

19.Ladislav Kubeš se zpěvákem Veselky Milanem Černohouzem  

     v Soběslavi na posledním festivalu, kterého se zúčastnil (1997) 
 

20.Přátelství mezi Ladislavem Kubešem a švýcarskou kapelou Eulach  

     Musikanten z Winterthuru 

     (Eulach Musikanten hrají Borkovickou polku ve Winterthuru a potom              

      v Ţíšově a na festivalu v Soběslavi, 1997) 
 

21.Na počest Ladislava Kubeše byl zaloţen festival dechových hudeb  

     v Soběslavi – diriguje naposledy všechny zúčastněné orchestry (1997)   

     (Moje česká vlast, lidová / upravil Ladislav Kubeš, text Zdeněk Beneš) 

 

Celkový čas: 44:37” 

 

S laskavým svolením byly pouţity snímky z pořadů České televize,  

TV Metropol, Kubešova hudebního vydavatelství a soukromého archivu Gerharda 

Schindla (Brand, NÖ)  
 

 
 


