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Vážení posluchači,  
 
s textařem a vášnivým včelařem Jardou Hájkem jsem se seznámil v polovině 
devadesátých let minulého století. Poznal jsem ho jako výborného textaře a 
nadšeného propagátora dechové hudby, zapáleného pro věc, který nelituje 
času ani námahy k propagaci dechové hudby a všeho s tím spojeného. Ještě 
jako řidič nákladního auta neúnavně rozdával, v místech kudy projížděl, letáky a 
plakáty informující o různých dechovkových festivalech či koncertech. To 
ostatně dělá dodnes, se svým Fordem objíždí Vysočinu a informuje o akcích, 
které se připravují na dechovkové scéně. Za to mu patří dík. Jsem rád, že můžu 
k jeho 70tým narozeninám vydat CD se skladbami, které opatřil svými texty. 
Výběr skladatelů je velmi pestrý, jenom mne mrzí, že jsme se seznámili pozdě, 
v době, kdy můj otec již odložil notový papír i s tužkou a tak se tam neobjeví 
žádná jejich společná skladba. Přeji Jardovi hodně zdraví, spoustu hudebních 
nápadů a aby ještě dlouho „zpíval dál“ a jeho „duše muzikanta“ byla stále tak 
zapálená pro propagaci dechové hudby jako dosud.  
A Jardo, nezapomínej ani na své milé „včeličky“, med děláš skutečně skvělý.  
Vám, milí posluchači, přeji hezký poslech písniček v podání Babouků a Veselky. 
 
Ladislav Kubeš, kapelník, vydavatel a přítel Jardy Hájka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaroslav Hájek   
narodil se 3.3.1944 v Kališti pod Javořicí č.p.36 rodičům Kateřině a Janu 
Hájkovým 
- Jardův oblíbený (poupravený)citát Marca Aurelia „Mocí dechovky, zpěvu 
kouzlem zkrotnou i divocí lvi“.  
 

koníčky:  
v mládí: 
fotbal  
v roce 1977 komplikované zranění Achillovy šlachy, následovaly  
3 operace, v roce 1978 čtvrtá operace na druhé noze, 
potom začal trénovat fotbalové mužstvo Sokol Javořice 
 

nyní:  
-od jara do podzimu - včelařství, rybaření, sadaření a pěstování vinné révy 
-v zimě - psaní písniček 
 

- v roce 1986 spoluzakladatel prvního Fanklubu Babouků v republice, vedle 
předsedkyně Anny Družkovské přijal funkci tajemníka 
-v roce 1987 první text - Kališťská polka, hudbu napsal kapelník Babouků Václav 
Rožboud  
-v roce 1988 první natočená skladba v Českobudějovickém rozhlase (Kališťská 
polka) 
-od 1.října 1992  zaregistrován u Ochranného svazu autorského 
-dosud napsal celkem 336 textů, které byly zhudebněny 
-dalších 300 textů je zatím „v šuplíku“ a na zhudebnění teprve čeká 
-nejrychleji napsaný text – 11 minut / Fešná mlynářka (5x vyhrála hitparádu 
Českobudějovického rozhlasu) 
-spolupracuje s 51 hudebními skladateli 
-nejvíc jeho textů (41) zhudebnil v létech 1989 až 1999 jihočeský hudební 
skladatel Ada Doško  
-spolupracuje s 234 dechovkami, jak u nás, tak v zahraničí 
-v Dechovkové hitparádě ČR-2 Praha zvítězily skladby s jeho textem 14x 
-v Dechovkové hitparádě Českobudějovického rozhlasu 24x  
-v celeročním hodnocení Dechovkové hitparády byl v roce 1992 vyhlášen valčík 
Krajem Vysočiny jako písnička roku a valčík Zaniklá studánka jako písnička roku 
1993 
-na Mezinárodním dechovkovém festivalu Vejvodova Zbraslav třikrát za sebou 
vyhrála čáslavská Březovanka se skladbou Šumavské návraty (1997,1998,1999) 
-na dechovkovém festivalu Pravečkův Lanškroun v roce 2002 zvítězila 
Posádková hudba Brno s polkou Ženy květy milují  



-v divácké soutěži Polka festu v roce 2000 vyhrála polka Malované dny 
-v TV Šlágr v Česko-Slovenské Dechparádě zvítězily jeho písničky 6x 
-zapsán do Guinnessovy knihy rekordů pelhřimovskou agenturou  
„Dobrý den“ jako nejplodnější autor písní věnovaných obcím České republiky – 
celkem 32 skladeb, podmínkou bylo, aby tyto skladby byly nahrané na zvukový 
nosič 
 
Babouci: 5,12,21 
Veselka: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
zpívají: 
Ivana Jelínková: 1,2,6,7,8,11,18,20 
Eliška Kukalová: 9 
Barbora Lišková: 6,7 
Blanka Tůmová: 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,16,17,19,20 
Ivana Zbořilová: 2,6,7,10,14,20 
Milan Černohouz: 1,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19 
Josef Krůšek: 9 
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