
Mirek Císař Mirek Císař byl znám v hudebních kruzích hlavně jako skladatel, aranžér 
a dirigent. Kromě toho působil často jako porotce při soutěžích, byl členem výboru OSA, 
redaktorem Pantonu a hlavně v začátcích - aktivní muzikant.  Narodil se 2.12.1929 v Praze 
( a zemřel 11.10.2014) . Ještě před maturitou v roce 1949 dostal kapelnickou licenci na big 
band. Na pedagogické fakultě studoval hudební výchovu a ruštinu 
 
 

  
 

FOLKLOR  To, že je možné objevit v skladbách Mirka Císaře folklorní prvky má svůj 
důvod – od 15  let hrál sice na trubku, ale už v  devíti letech začal hrát na housle. První 
jeho velkou „štací“ po absolvování pedagogické fakulty byl symfonický orchestr  Státního 
souboru písní a tanců, kde působil později jako dirigent. Vystudoval totiž obory hudební 
skladba a dirigování. Kromě toho hrál na housle v několika folklorních souborech.  
 

 
S cimbálovkou 

 



STŘEDNÍ ČECHY  Mirek Císař se vyskytoval i v několika dechových souborech v Praze 
a okolí.  Kolem roku 1969 začíná jeho spolupráce s velkým dechovým orchestrem 
pražských železničářů. Zde byla vytvořena i malá dechovka Modrá muzika.  S oběma 
soubory  Mirek Císař  3 roky po sobě vyhrál soutěž železničářských hudeb a za odměnu je 
ministerstvo kultury vyslalo vlakem družby do SSSR . 
Pak přišla na řadu Kmochova  hudba  a po ní  následovala neratovická Spolanka. Časem  
spolupracoval i s Jitřenkou, což byla hudba ČKD Praha 
 

 
                                                           Modrá muzika - dirigent Miroslav Císař 
 

MĚSTSKÁ HUDBA FRANTIŠKA KMOCHA - Mirek Císař nastoupil k MhFK na 
sklonku roku 1977 a působil zde jako umělecký vedoucí dva roky. Za jeho působení 
absolvoval orchestr nejen několik krásných koncertů v Kolíně, ale i v Praze a dalších 
městech. Vyvrcholením byl pak úspěšný zájezd do Francie na pozvání hudebníků 
Harmonie de Chambery. Úspěch Kmochových muzikantů byl nevídaný, ovace nebraly 
konce. Dirigent byl vyznamenán medailí francouzských hudebníků. I rok 1979 byl pro 
MhFk velmi úspěšný. Koncerty v Kolíně, Praze, na Zemi Živitelce, televizní natáčení Na 
Vlachovce, zájezdy do Vizovic, na dožínky do Hradce Králové znamenaly nárůst 
popularity orchestru i dirigenta. V tomto roce jela hudba  do německého Gransee 
reprezentovat město i republiku. Přes nesporné úspěchy se koncem roku 1979 něco mezi 
zřizovatelem a dirigentem pokazilo a Mirek Císař byl nahrazen dalším dirigentem 
v pořadí, Františkem Štejnarem. 
 

           
S Městskou hudbou Františka Kmocha v Kolíně 

 

 
 



VÝCHODNÍ ČECHY Nějaký čas  žil Mirek Císař v městečku  Rtyně v Podkrkonoší 
v malé ale malebné  chaloupce  před kterou stála  krásná lípa. Zde se také aktivně 
zapojoval do muzikantského dění , např. při festivalech Koletova Rtyně  Protože byl vždy 
plný energie , spolupracoval s mnoha kapelami v okolí.  
Například to byla dechová hudba Náchod , Harmonie Náchod , dechovka Červený 
Kostelec, pomáhal také souboru Valanka z Dobrušky  

 
 

KRAJANI Ministerstvo kultury kdysi vyslalo Mirka Císaře  jako instruktora hudebních a 
folklorních souborů krajanského hnutí  tehdejší Jugoslávii . Ke krajanům jezdil pokud mu 
to zdravotní stav dovolil. Mimo jiné tam zorganizoval sběr písní mezi krajany a tiskem 
vydal 3 svazky těchto písní . V Daruvaru( i ve Rjece) měl Mirek spoustu kamarádů, kteří 
ho tam vždy rádi přivítali 
 

 
S Blankou Lalič  na festivalu v Daruvarském Brestově 

 



Hasičská dechová hudba Lysá n.L. Do Lysé n.Lab jezdil Mirek Císař původně jen tak 
dvakrát do měsíce  jako metodický poradce. Po roce 1990 se postupně se ujímá dirigování 
v tomto orchestru . S kapelou z Lysé absolvoval mnoho vystoupení a zájezdů do 
Chorvatska, Slovinska, Německa , Francie a Norska. Často to byl společný zájezd 
s kolínskou taneční skupinou Daisy. 
Mirek Císař Hasičskou hudbu z Lysé nejen zachránil, ale i pozvedl na určitou úroveň, za 
kterou se nemusel stydět ani na mezinárodních přehlídkách (krásný byl dopis našeho 
velvyslance v Chorvatsku). Částečnou odměnou za tuto snahu  snad byly některé 
nezapomenutelné zážitky, které s touto partou muzikantů zažil.  
 

 
Pochod chorvatským Daruvarem 

 
V norském Oslo 

 



Mirek a sport. Samozřejmě, že  vztah byl kladný : Např,. representoval naší dechovku ve 
volejbalovém utkání proti Postojnské godbě – vyhráli jsme, ale bylo to Pyrrhovo vítězství. 
Tenkrát si tam Hanka  narazila prst a my museli o dvě hodiny zdržet odjezd než se vyřídí 
lékařské ošetření 
Další zajímavý sportovní moment  byl, když jsme jezdili do Alt Ruppinu , kde jsme spali 
v hasičárně hned u jezera, Mirek byl většinou první, kdo se převléknul do plavek , přehodil 
přes rameno ručník a běžel si zaplavat. 
 

 
Před vlejbalovým zápasem v Postojně ( Slovinsko) 

Mirek a zpěv. Jednu věc na zájezdech Mirek  miloval  , ale to snad každý z muzikantů  - 
když skončil koncert a  sešla se partička, každý odněkud vytáhl nástroj a pak nastala ta 
správná  „jamssassion“ , při které se  spontánně hrálo a zpívalo. Namátkou fantastické 
posezení s kapelou z Daruvaru  u beranů na rožni. Nebo zase z Daruvaru - když jsme 
skončili o půlnoci koncert a Mirek zavelel – jdeme zahrát a zazpívat Klubíčkovi pod okna. 
Hrálo se a zpívalo asi  dobře , protože pan Klubíčko muzikanty štědře odměnil – celou 
cestu z Chorvatska jsme popíjeli tzv „Klubíčkovici“ s obrovského demižónu. 

 
 
 



Mirek a tanec. Tak toto spojení nebylo tak časté , ale o to více zajímavé. Samozřejmě se 
zapojil do takových akcí jako tanec na tzv. „muzikantském happeningu“ v při výjezdu 
lyské dechovky do Oslo. Ale čím rozhodně zaujal – To bylo opět v Alt Ruppinu, kde 
vystupovala exotická tanečnice a na závěr svého vystoupení vyzvala dirigenta české 
dechovky k tanci. Mirek se nenechal vůbec zahanbit, dokonce by se dalo říci, že jako 
tanečník uspěl na jedničku. Však mu také dostalo od obecenstva zřetelné odezvy. 

 
Na muzikantském happeningu v Oslo 

 
S exotickou tanečnicí v Alt Ruppinu 

 
 
 



 
Fiktivní vzpomínky  
A když jsme u toho vzpomínání. Jeden náš kolega zjistil pátráním v různých archivech, že 
podoba Mirka Císaře se objevuje v různých historických obdobích. Máme o tom doklady. 
Mirek musel žít několik životů., protože se vyskytuje na obrazech a fotografiích napříč 
staletími a společně s mnoha důležitými osobnostmi-  něco jako nesmrtelný Jára Cimrman.

 
 

Jen zasvěcení historici vědí, že první nebyl praotec Čech na hoře Říp, ale praotec Císař na vrchu Oškobrh u Poděbrad 
 



 
 

S Janem Žižkou řeší  problémy ve druhém hlasu písně Kdož sú Boží bojovníci. Jde o to, jak šikovně skočit na Códu 
 



                                               Malíř Rembrant  zachytil praseniora Císaře ve Flandrech  při  ukázce pitvy 

 
Málokdo ví, že s Francem Josefem byli stále ve při 



 
                                  S Kmochovou kapelou zdolali vrchol Sněžky bez kyslíku a základního tábora 

 
Velký milovník cimbálovky Karel Marx s Mirkem Císařem Takto relaxovali v přestávce mezi 17 a 18. 

kapitolou knihy Kapitál. Nakonec se rozešli. Mirek mu nechtěl hrát druhé housle 



 
Na žádost ombudsmana pomohl Mirek Císař při řešení rómské otázky založením souboru s názvem „ Zvláštní  Aróma“

 
     V rámci boje s Al Kajdou zakládá Mirek Císař Velký orchestr ponorkového loďstva  Afganistánu. Na snímku 

porada s vedoucími jednotlivých sekcí 
 


