
Spontání nápad založit vlastní kapelu vznikl z potřeby pečovat o "kamarádství ve všech 
formách, nejen na pódiu" (jeden z motivačních bodů založení kapely). Konkrétní představy 
dostaly formu asi před rokem u restauračního stolu mezi muzikanty, kteří hráli v různých 
kombinacích u několika kapel a tak se znali. Rozhodnutí padlo hned na úrodnou půdu, 
ačkoliv jednotliví členové bydlí téměř rovnomerně, nicméně značně roztroušeni kolem Bernu 
jako jablka kolem košaté jabloně.  Formace sestává z 16ti členů, mimo jiné i z křídlováka 
ženy, tedy křídlovačky Yvonny v první řadě. Ta to má do Bernu asi 30km, čili ze všech asi 
nejdále. Potud informace z jejich internetové prezence na první straně. Když se ale člověk 
pozorně podívá na jejich obsazení, napočítá členů patnáct:-) Zajímá-li se pak, kolik z nich 
skutečně hraje, musí odečíst dirigenta Jakob(a) Linder(a) a dospěje konečně k 14ti hlavé 
sestavě. Z popisu jednotlivých hráčů je zřejmé, že spadají všichni do kategorie "plnokrevných 
amatérů", což bylo v dechovce v minulých desetiletích prakticky všude zcela normální zjev. 
Jakob pochází z vojenského prostředí. Stará se nejen o nutnou disciplínu v partě, bez které 
je jakékoliv muzicírování sotva možné, ale je také zodpovědný za volbu skladeb a celkový 
hudební dojem, který kapela v publiku zanechává. Kromě toho je ve funkci "kapellnik(a)", což 
neznamená nic jiného, než že je také navíc "děvče pro vše" (V češtině stačí v kapelníku 
pouze jedno "l" :-)  V hrubém časovém rozmezí jednoho roku se podařilo kapele jejich 
repertoár natolik rozšířit, že se nyní mohou odvážit nabídnout i obvyklý celovečerní program. 
Formaci jsem tentokráte předem nekontaktoval, abych zjistil bližší detaily, jak je jejich 
repertoár zastoupen autory. Vycházeje ale z jejich proklamovaného základního cíle, který 
tvoří páteř založení kapely - "... dělat s radostí jednoduchou a dobrou hudbu v českém a 
moravském stylu" - mohu s klidem spolehnout na to, že kapela bude rozhodně mít  v 
notových sešitech reprezentanty české a moravské dechové literatury.  Každá čerstvě 
založená parta musí samosebou hned na začátku existence řešit důležitou otázku, kde a v 
které lokalitě se bude pravidelně scházet na zkoušky. V této záležitosti nalezení vhodné 
lokality byla parte po počátečním pátrání nabídnuta pomocná ruka. Formace nalezla velkou 
vstřícnost u manželů Ruth und Jürg Hess(ových) v jejich restauraci Krone v Rubingen. 
Rubingen je menší obec, která se nachází jasi 10km jižně od centra Bernu. Zde nalezla 
kapela svou "domovinu", kde má ve vhodných prostorách možnost zkoušet. Dle staré české 
tradice je všeobecně kapela pojmenována podle toho, kde má své "doma". Na základě 
stejných úvah také vznikl i název této kapely, dehové hudby Kronjanka.  16. června 2012 
nadešel čas. Dechová hudba Kronjanka se poprvé představí se svým večerním koncertem 
zainteresovaným fanouškům české dechovky v kulturním domě v Amsoldingen (přibližně 
50km jižně od Bernu v blízkosti jezera Thunersee). Dechová hudba Bouele Musig svým 
vystoupením obohatí program večera a převezme symbolickou roli kmotra.  Milí přátelé, kéž 
by vás doprovázelo nadšení pro českou dechovku dlouhá léta. 


