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Předmluva 

 
 Tato bakalářská práce pojednává o vzniku, historii, základní charakteristice a náplni 

všech důležitých hudebních součástí třeboňského života v posledních šedesáti letech. Toto 

téma jsem si vybrala, protože já sama odsud pocházím a zde jsem získávala základy svého 

hudebního vzdělání na zdejší ZUŠ. Též vzhledem k tomu, že Třeboň tento rok čekají velké 

oslavy k čtyřstému výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka v roce 1611. 
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Úvod 

 

 

 Třeboň je nevelké město s obrovskou kulturní tradicí. Mým cílem je prokázat, že i v 

jeho moderních dějinách, poznamenaných dvěma světovými válkami a množtvím krizí, 

neustále dokáže držet krok se svými předky. Chci také prokázat, že se v tomto směru  stále 

vyvíjí, nezaostává, ale naopak hledá nové cesty a směry, jak zaujmout místní občany svým 

kulturní potenciálem. Chtěla bych poukázat nejen na množství nově vznikajících projektů, ale 

i na to, že mnoho hudebních těles a tradic zde přetrvává po mnoho generací. Konkrétně se v 

mé práci objeví velice tradiční a z hlediska historie dlouhou dobu existující pěvecký sbor či 

symfonický orchestr a na druhé straně dva mladé hudební festivaly, které jsou schopny bez 

větších problémů v tomto malém městečku fungovat vedle sebe, díky  různým žánrovým 

zaměřením. Za velice důležité považuji přiblížit čtenáři základ zdejšího hudebního života, 

tedy jakési hudební podhoubí. Mám samozřejmě na mysli Základní uměleckou školu (dříve 

lidovou školu umění) v Třeboni, která svou činností v nemalé míře vytváří a ovlivňuje  zdejší 

uměleckého dění. Za zmínku pak jistě bude stát třeboňský soubor mladých muzikantů, 

Třeboňských pištců, kteří svou tvorbou a úspěchy přesahují rámec tohoto města, ale také 

celého Jihočeského kraje. 
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1.Třeboňští pištci 
 
 
 Jaké soubory, či skupiny, a jakého zaměření si pod tímto názvem můžeme představit? 

Jejich specifikem je hra na zobcové flétny všech druhů; od diskantových, až po hluboké hlasy 

basových fléten. Je to vůbec první hudební těleso svého druhu v bývalém Československu, tak 

jak jej chápeme dnes. Soubor, který v dobách své největší slávy čítal kolem sedmdesáti členů, 

jich má v současné době zhruba dvacet až třicet. Dalo by se předpokládat, že zvuk zobcových 

fléten předurčuje  úzký výběr repertoáru z období renesance, avšak  skutečnost je jiná. Pištci 

mají široký záběr a hrají repertoár z různých období i oblastí  hudby. Samozřejmě  nechybí 

celá řada skladeb renesančních, ale soubor se nevyhýbá ani dílům  klasickým, romantickým a 

hraje i hudbu současnou, včetně populární. 

            Jak tento soubor vlastně vznikl? Na počátku, jak už to často v těchto případech bývá, 

stála veliká láska k hudbě, obrovská obětavost, spousta nezištné práce „otců“ zakladatelů. 

Tímto „otcem“ zakladatelem byla ve skutečnosti žena, paní Milena Šimečková1, ke které se 

po čase připojil i její manžel Václav Šimeček2

 Tato žena pochází z muzikantské rodiny. Svou lásku k hudbě zdědila však především 

od svého otce pana Josefa Václava Kratochvíla, který několik let pracoval jako ředitel LŠU 

Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Ten, ač uměl velmi dobře  hrát na několik 

nástrojů, si nejvíce oblíbil  zobcovou flétnu. Učit žáky hře na tento nástroj nebylo v době, kdy 

vyučoval, vůbec jednoduché. Prakticky tehdy neexistovaly téměř žádné instruktivní materiály 

pro výuku, takže byl nucen si je sám vytvořit. Postupem času, jak získával praxi a osvojoval si 

nástrojovou techniku, vznikla jeho vlastní škola hry na zobcovou flétnu. Toto pak byl 

fundamentální základ, na kterém později mohla stavět i jeho dcera. Předal jí i své nadšení a 

um a ta  jej pak mohla předávat  svým žákům. 

.    

 Ani začátky paní Šimečkové nebyly snadné. Počátkem všeho byl den3

                                                 
1 Milena Šimečková: učitelka v oboru HV-ČJ, zakladatelka Třeboňských pištců  

, kdy nastoupila 

jako mladá, začínající učitelka na Základní devítileté škole při gymnáziu v Třeboni. Byl to pro 

ni i pro jejího manžela opravdový den D, kdy oba začali uskutečňovat svůj sen. Ani v tom 

nejodvážnějším snu by je však bylo nenapadlo, že by věhlas jejich budoucího souboru mohl 

přesáhnout hranice okresu, natož pak republiky. Byla před nimi spousta práce, do které se oba 

pustili s obrovskou chutí a nasazením. 

2 Václav Šimeček: Narozen 3. 12. 1943, učitel v oboru HV- RJ - AJ, vedoucí souboru Třeboňských pištců 
3 1. září 1975 
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 Začátky tehdy ještě neexistujícího souboru byly velmi skromné a nelehké. Paní 

Šimečková při svých hodinách hudební výchovy dětem představila svůj oblíbený nástroj a 

mnohé z nich zaujala natolik, že ty pak velmi ochotně a rády navštěvovaly hodiny hry na 

zobcovou flétnu, které ona ve svém volném čase svým žákům dávala. Již během prvního roku 

se soubor rozrostl natolik, že jej bylo možné považovat za začínající dětské hudební těleso. 

Třeboňští pištci, jak se hned od počátku soubor nazýval, zaujali i ředitele školy, jenž je pak 

všemožně podporoval, především materiálně. Díky této podpoře získali nástroje, které by si 

jinak nemohli z vlastních prostředků dovolit. Pořídili zvonkohru a metalofon, který spíše než 

hudební nástroj připomínal nevzhlednou krabici, z níž se sypaly špatně vyladěné kameny. 

Přesto tento moment lze považovat za tehdejší první velké vítězství a cenný úspěch na dlouhé 

cestě k vrcholu.  Nakoupili též flétny značky Hohner, jejichž kvalita nebyla příliš valná, ale 

v té době nebylo příliš na výběr, protože kvalitní nástroje nebyly k sehnání. Časem získali 

další flétny od jiných výrobců. Díky odlišným mechanikám a ladění se však nedařilo sjednotit 

intonaci. Na základě těchto ne příliš úspěšných experimentů a nedobrých zkušeností se oba 

vedoucí Pištců rozhodli, že je nutné zvolit jednotnou značku fléten. Volba, nutno podotknout, 

že šťastná, padla na nástroje firmy Yamaha. 

 První program, který dali Pištci „dohromady“, byl asi půlhodinový a skládal se z části 

z lidových a z části z budovatelských,  především sovětských písní. Se současnými kvalitami 

souboru se samozřejmě tyto počátky nemohly rovnat, přesto se dá říci, že to byl obrovský 

výkon a úspěch obou manželů, když z počátečních asi dvaceti dívek a chlapců zůstalo 

v souboru po prvním roce zhruba deset věrných, z nichž vzniklo jádro nového orchestru. 

Nadšení členů, především děvčat, bylo tak veliké, že využívali každou chvilku k nácviku 

nových písniček. 

 V té době, kdy už paní Šimečková nebyla schopna sama vše zvládnout, se do práce 

naplno zapojil její manžel. Pomáhal své ženě při výuce začínajících členů, ale především se 

věnoval úpravám nových skladeb. Původní repertoár s rostoucí kvalitou hráčů už v žádném 

případě  nemohl stačit. 

 Nebylo to opět vůbec jednoduché. Jak říká sám pan Šimeček4

                                                 
4 Stránky Třeboňských pištců [on line]. Třeboň: Třeboňští pištci, (2010) (citace duben, 2., 2011) dostupné z URL 
http://www.trebonstipistci.estranky.cz/clanky/historie-souboru/rozhovor-s-vedoucim-souboru-vaclavem-
simeckem.html 

: „Sháněli jsme jakékoli 

materiály. Opisoval jsem stovky nahrávek, až jsem zničil cívku. Skladby jsem aranžoval 

nejdřív pro soprán, alt a tenor, až později pro bas. Basovka, to byla vzácnost. Nejdřív jsme ani 

nevěděli, že existuje.“ 
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 Je známo, že dobré věci často pomůže také náhoda. V době, kdy se zdroje písní a 

skladeb začaly povážlivě ztenčovat, přišla na školu nová kolegyně, která se do Třeboně 

přistěhovala až z daleké Bolívie. Byla tam provdána za místního domorodce, jehož po čase 

opustila a vrátila se do vlasti. Ač se to nezdá, byl to velmi odvážný čin, neboť opuštění 

manžela se v oněch končinách často trestá smrtí manželky. Tato kolegyně byla vášnivou 

sběratelkou tamního folklóru, především písní. Do Československa si s sebou přivezla 

obrovské množství hudebního materiálu, který pak manželům Šimečkovým nezištně poskytla. 

Jedna z nejoblíbenějších skladeb posluchačů i mladých flétnistů jsou Zvuky fléten od jezera 

Titicaca. 

 Ani bolívijská hudba však neznamenala konečnou stanici. Pan Šimeček se pro hudební 

materiál „vypravil“ i do historie. Začal zpracovávat a upravovat hudbu gotickou, ale i 

renesanční tance. 

 Rychle se rozšiřující repertoár však přinesl další nečekaný problém, sestavení 

programu vystoupení. První koncerty byly spíše zkouškami „co posluchač vydrží“. Zkoušely 

se různé varianty sestav, z počátku monotematické. Vznikaly programy buď čistě renesanční, 

nebo složené ze samých lidových písní, či amerických melodií. Nakonec vedoucí souboru po 

mnoha zkušenostech dospěli k přesvědčení, že nejlepší variantou je udělat program co 

nejpestřejší, nezatěžovat posluchače zbytečně dlouhými a na poslech náročnými skladbami. 

Neznamenalo to, že by snad byl program koncertů podbízivý nebo snad dokonce kýčovitý, 

bez jakéhokoli smyslu a pravidel.  Program má většinou tematicky zaměřené bloky po pěti až 

šesti skladbách, které trvají přibližně dvacet minut. Díky tomu se posluchač nenudí, neodradí 

se a žánrově si každý přijde na své. Často na vedoucího souboru mnozí návštěvníci koncertů 

naléhají, aby zařadil více jimi oblíbených skladeb nebo se ptají, proč tu nebo onu skladbu 

soubor nezahrál. Na to pan Šimeček říká vždy s úsměvem5

 Zvláštní kapitolou je věkový rozdíl jednotlivých členů souboru. Nejmladší dívce je pět 

let a nejstarším členem je pan Šimeček, jenž letos oslavil šedesáté páté výročí narození. 

Nebudeme-li však zahrnovat do věkového rozdílu vedoucí souboru, skýtá se přesto velmi 

zajímavý věkový rozdíl aktivních členů. Ještě na počátku devadesátých let, kdy byl soubor 

 :  „Musím zůstat neoblomný, chci 

přece vyhovět všem našim věrným posluchačům.“ Nelze si ani stěžovat, že by se opakoval po 

delší dobu stále týž program, neboť každý stálý člen Pištců je schopen kdykoli zahrát zpaměti 

až dvěstě písní a skladeb ze všech možných žánrů, což umožňuje při každém koncertu sestavit 

program jiný a originální. 

                                                 
5 Informace získaná během osobního rozhovoru s Václavem Šimečkem dne 3.2.2011 



 11     
 

nejpočetnější, v něm účinkovaly jak děti předškolního a mladšího školního věku, tak již 

dospělí mladí lidé, studující tou dobou na vysokých školách různého zaměření. Tato 

skutečnost svědčí o málo vídaném fenoménu věrnosti a pocitu sounáležitosti k souboru, jehož 

byli od útlého věku členy.  

    Vzhledem k tomu, že věk i umělecká úroveň jednotlivých hráčů byla různá, je museli 

vedoucí souboru rozdělit do tří skupin podle věku a  technické a umělecké vyzrálosti. Tak 

tomu bylo například ještě v roce 1997.   

 Soubor A tvořili nejmladší žáci, kteří však už byli schopni zahrát několik základních 

písniček a mohli tak odehrát drobné koncerty a vyzkoušet si hru na pódiu. Toto „otrkávání“ 

bylo velmi důležité pro jejich budoucí uměleckou činnost.  

 Soubor B pak byl základní sestavou Pištců, jenž čítal okolo třiceti členů. Tito již 

velmi zkušení a zruční dětští hudebníci, jejichž věk se pohyboval mezi 12-18 roky, se 

účastnili všech důležitých a pravidelných koncertů a byli schopni odehrát i ty nejobtížnější 

úpravy skladeb repertoáru. Tvořili doslova páteř celého ansámblu. Všichni jeho členové 

vystupovali v typických, vkusných stejnokrojích, tvořených bílou halenkou s vestičkou a 

skládanou sukní (dívky) nebo kalhotami (chlapci) v bavě bordó.   

 A nakonec Soubor C.  Tento soubor se sestával z bývalých stálých členů, většinou již 

vysokoškolských studentů, kteří se scházeli a vystupovali jenom občas, většinou při 

příležitosti každoročně pořádaných adventních koncertů. Počet těchto „seniorů“ se pohyboval 

kolem dvaceti členů. Toto rozdělení na tři větve vydrželo přibližně dva roky a časově spadá 

do vůbec nejúspěšnějšího období působení Třeboňských pištců. V té době především základní 

sestava souboru absolvovala až čtyřicet koncertů ročně a to jak v Čechách tak i v zahraničí. 

 Manželé Šimečkovi neustrnuli ani v oblasti nástrojové vybavenosti. Soubor byl 

postupně obohacen o nástroje jiné než dechové (jednoduché bicí nástroje, nástroje smyčcové, 

aj.), nejvíce však zvuk orchestru obohatil zpěv. Tuto tradici založily kolem roku 1985 Jiřina 

Štíchová - Poláková jako první hlas, Lenka Dvořáková jako hlas druhý a konečně dcera 

manželů Šimečkových Milena6, která zpívala hlas třetí. Byla to změna natolik osvěžující a 

zajímavá, že dvě nahrávky na CD vydané na počátku 90. let, v nichž tyto talentované dívky 

vystupovaly, natolik zaujaly Ing. Karla Špalka z Českého rozhlasu Brno, že se rozhodl 

nabídnout manželům Šimečkovým spolupráci. Přijel tehdy osobně do Třeboně a po tři dny, od 

rána do večera, s Pištci pracoval na natočení třetího CD7

                                                 
6 Vdaná - Zahradilová 

. Natáčení bylo velmi náročné a podle 

7 Toto album bylo vydáno agenturou Bárny v roce 1999  
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slov8

 

 pana Šimečka jim Ing. Špalek „nedal nic zadarmo“. Tak i nové pěvecké trio ve složení 

sester Appfelthalerových dostalo pořádně zabrat. Prostřednictvím manželů Šimečkových 

s nimi pracoval tak intenzívně a tak dlouho, dokud se nepřiblížily úplné dokonalosti. 

Výsledek však stál za to. Toto album se stalo s naprostou jistotou největší pýchou 

Třeboňských pištců. Bylo vytvořeno v takových prostorách (v Divadle J.K. Tyla) a ve 

spolupráci s naprostými profesionály, že i výsledek byl navýsost profesionální. Nahrávka  tak 

může bez obav konkurovat tvorbě věhlasnějších a zkušenějších profesionálních hudebních 

těles. Je nutno dodat, že toto nahrávání bylo umožněno díky Karlu Špalkovi, který provedl 

zcela zdarma všechny studiové práce a snížil tak náklady výroby nového CD na minimum. 

Album nese název Aj růže, rozvila se a obsahuje tyto skladby: 

 

1. Aj růže, rozvila se (Steyerův kancionál 1683) 

2. Svatební věneček (Adam Michna z Otradovic 1600-1676) z Loutny české 

3. Povolání duchovní nevěsty (Adam Michna z Otradovic 1600-1676) z Loutny české 

4. Arioso (William Boyce 1710- 1779) 

5. Duchovní svatební lázeň (Adam Michna z Otradovic 1600-1676) z Loutny české 

6. Sarabanda (Archangelo Corelli 1653-1713) 

7. Hle, náš vítěz přichází (Georg Friedrich Händel 1685-1759) z oratoria Juda 

Makabejský 

8. Svatební prstýnek (Adam Michna z Otradovic 1600-1676) z Loutny české 

9. Viver lieto voglio (Giovanni Gastoldi 1550-1622) 

10. Sinfonia (Adriano Banchieri 1565-1634) 

11. Byl jest v Kunštátě (český anonymus 15.století) 

12.  Air (Henry Purcel 1659-1695) ze siuty Gordický uzel 

13.  Rondeau menuet (Henry Purcel 1659-1695) ze suity Gordický uzel 

14. Rondeau (Henry Purcel 1659-1695) 

15.  Aria (Johann Christoph Pez 1664-1716) Presto z triové sonáty C dur 

16.  Z archy vypuštěný holoubku (Václav Karel Holan Rovenský 1644-1718) 

17.  Ave verum corpus (Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791) 

18. Badinerie (Johann Sebastian Bach 1685-1750) ze suity č.2 

19.  Vstala ráno za svítání (jihočeská lidová) 

                                                 
8 Informace získaná během osobního rozhovoru s Václavem Šimečkem dne 3.2.2011 
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20.  Šel milý okolo (jihočeská lidová) 

21.  Copak si Honzíčku (jihočeská lidová) 

22.  Vdejte mě matičko (jihočeská lidová) 

23.  Dyby se tatínek nevadil (jihočeská lidová) 

24.  Proč se ten měsíček (jihočeská lidová) 

25.  Nechal mě můj milej (jihočeská lidová) 

26.  Přeškoda nastokrát tý růže červený (jihočeská lidová, úprava textu M. Šimečková st.) 

 

 

 
 
 Třeboňští pištci natočili celkem pěl alb, ve kterých je obsaženo na sto třicet písní 

různých autorů. Vůbec první CD9

 Po tomto úspěšném albu následovalo hned za rok další CD

 se jmenuje Kdo chce býti veselý. Obsahuje též převážně 

renesanční a barokní skladby od skladatelů jako Henry Purcell, Adam Michna z Otradovic a 

dalších a samozřejmě jihočeské lidové písně. Celkem je zde k slyšení dvacet šest nahrávek. 
10 s úplně odlišným 

charakterem. Nese název Hej hou. Můžeme zde najít známé melodie z filmu Walta Disneyho  

Sněhurka a sedm trpaslíků i mnohé populární písně jako například Yesterday, nebo Michelle 

od Johna Lennona, nebo od Leonarda Bernsteina z muzikálu West Side Story skladbu 

America a mnoho dalších. Poslední dvě CD11

 Třeboňští pištci mají za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru. Během čtyřiceti let jimi 

prošlo přes sto padesát mladých lidí, odehráli stovky  koncertů a natočili, jak jsem již zmínila, 

pět alb. V roce 1984 obdrželi medaili od ministra kultury a 1986 Jihočeskou uměleckou cenu. 

Vystupovali několikrát v České televizi, například v pořadu s názvem Na tej třeboňskej 

hrázi

 nahráli Pištci naživo. První z nich s názvem CD 

30 live bylo vytvořeno k třicetiletému výročí vzniku Třeboňských pištců. Nahrávka byla 

pořízena na koncertě v divadle J. K.Tyla v roce 2004. Posledním, pátým, CD je 

Schwanzemberská hrobka live 2006 - 2007. Vznikalo, jak už je z názvu patrné, během 

koncertů v letech 2006 - 2007 při festivalu Okolo Třeboně. Bylo vydáno v roce 2010. 

Můžeme zde najít směs renesančních klasických melodií, černošské spirituály, písně 

bolivijských indiánů i známé písně Johna Lennona a dalších autorů. 

12

                                                 
9 Bylo natočeno firmou Monitor records Ltd. v roce 1993 

.  

10 Bylo vydáno agenturou Bárny v roce 1994 
11 Byla vydána agenturou Bárny v letech 2004 a 2010 
12 Na tej Třeboňskej hrázi (on line). Ceska Televize, (1993) (citováno březen, 10., 2011) Dostupné z URL 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/118295-na-tej-trebonskej-hrazi/39345176953/sdilet/ 
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 Díky svému širokému repertoáru jsou Třeboňští pištci vítáni nejen na koncertech, ale 

i na různých festivalech, přehlídkách a při reprezentačních příležitostech. Vystupovali mj. na 

Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov, na plzeňské Portě13 a na festivalu Okolo 

Třeboně14

 Mezi nejvýznamnější  vystoupení rozhodně patří například  koncert ve Španělském 

sále Pražského hradu, k příležitosti vyhlášení nejkrásnějšího historického města České 

republiky, nebo adventní koncert České televize

. Koncertují i mimo Českou republiku, nejčastěji v Německu, Rakousku, Švýcarsku 

nebo Holandsku.  

15, který se konal v Břevnovském klášteře a 

kde si soubor zahrál před neuvěřitelnými jedenácti sty posluchači. Oba tyto koncerty byly 

odvysílány v přímém přenosu Českou televizí. Dále pak v červnu roku 2007 hráli na 

Velvyslanectví ČR ve Vídni a pak v říjnu téhož roku v Berlíně u příležitosti prezentace jižních 

Čech16

 Snad nejvýznamnější koncert Pištců se uskutečnil v červnu roku 2009. Tehdy byli  

pozváni ředitelem festivalu Zlatá Praha, aby vystoupili v přímém přenosu České televize 

z Velkého sálu Paláce Žofín v Praze na slavnostním koncertu Zlatá Praha 2009

.   

17. Pištci 

vystoupili s hvězdou koncertu, flétnovým virtuózem Jiřím Stivínem a – jak říká vedoucí 

pištců18

 Bylo by samozřejmě možné jmenovat ještě další významné koncerty a vystoupení, 

které by dokumentovaly kvalitu a jedinečnost tohoto souboru.  

 z Třeboně Mgr. Václav Šimeček – pozvání svou závažností i náročností nemá 

v pětatřicetileté historii Třeboňských pištců obdoby. 

 Díky mnohým úspěchům a dlouholeté skvělé práci manželů Šimečkových, můžeme 

říci, že Třeboňští pištci přispěli obrovským dílem k hudebnímu vzdělání a tradici města 

Třeboň a svým významem zcela jistě přesahují hranice tohoto malého jihočeského města. 

                                                 
13 V roce 1985, Informace získaná během osobního rozhovoru s Václavem Šimečkem dne 3.2.2011 
14 Zde koncertují pravidelně každý rok, Informace získaná během osobního rozhovoru s Václavem Šimečkem 
dne 3.2.2011 
15 Stránky Třeboňských pištců [on line]. Třeboňští pištci, (2010) (citace duben, 2., 2011) dostupné z URL 
http://www.trebonstipistci.estranky.cz/clanky/historie-souboru/rozhovor-s-vedoucim-souboru-vaclavem-
simeckem.html 
16 Informace získaná během osobního rozhovoru s Václavem Šimečkem dne 3.2.2011 
17 Stránky Třeboňských pištců [on line]. Třeboňští pištci, (2010) (citace duben, 2., 2011) dostupné z URL 
http://www.trebonstipistci.estranky.cz/clanky/historie-souboru/historie-souboru-trebonsti-pistci.html 
18 Informace získaná během osobního rozhovoru s Václavem Šimečkem dne 3.2.2011 
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2. Pěslav - Ozvěna 
 

 
 Pěvecký sbor Pěslav-Ozvěna Třeboň vznikl spojením dvou pěveckých sborů, 

Pěslavu19, založeného v roce 1863 a Ozvěny20

 Sbor vedlo v jeho historii více sbormistrů. Byli jimi Ladislav Kříž, který řídil sbor do 

své smrti

, který vznikl o rok později, tedy roku 1864. 

Kvůli krizi, kterou sbory prožívaly kolem roku 1966, zapříčiněné ubýváním členů, se ve 

stejném roce spojily, a to díky sbormistrovi Ladislavu Křížovi, který byl chlumeckým 

rodákem a měl dlouholeté sbormistrovské zkušenosti ze svého působení ve sborech 

Československého rozhlasu, Armádního uměleckého sboru a též řadu let provozoval 

sbormistrovskou činnost v Říčanech u Prahy. Především jeho zásluhou se sbor Pěslav-Ozvěna 

stal velkým šedesátičlenným hudebním tělesem, které si stále více získávalo své věrné 

publikum jak v Jihočeském kraji, tak i mimo něj. 

21, po něm nastoupil profesor Tomáš Jaroš, který zde působil pouze dočasně do roku 

1981, kdy ho vystřídal Jaroslav Nováček z Českých Budějovic. V roce 1986 však utrpěl 

závažnou mozkovou příhodu a proto sbor hledal nového sbormistra. Tím se stal učitel 

Jaroslav Masopust, který zde působil od 16.1.1990. V době jeho nemoci vedli sbor dva 

sbormistři, Jan Jára a Jan Maule (oba přišli do sboru jako zpěváci). Jaroslav Masopust byl 

sbormistrem až do své smrti22

 Od roku 1973 udržuje Pěslav - Ozvěna přátelské styky s pěveckými sbory ze zahraničí 

a to konkrétně s německými městy Königsbrück,  Unterpörlitz a rakouským Gmündem, ale i 

s amatérským sborem z Francie. 

a zaučoval Jana Mauleho, který vede sbor  doposud. 

  Sbor se zúčastňuje různých přehlídek pěveckých sborů, koncertuje převážně na 

různých místech v Třeboni, jako jsou například Bertiny lázně a Aurora, kde již po řadu let 

udržuje přátelské styky a spolupráci s Třeboňským lázeňským orchestrem, tak jak tomu bylo 

po celou historii sboru Pěslav. Dále účinkují v kostelích, kulturních domech a na jiných 

k tomu určených místech v řadě jihočeských měst. Každoročně zpívají na předvánočních 

koncertech. Je tedy samozřejmé, že mají v repertoáru i Rybovu Českou  mši Vánoční. 

                                                 
19 původem z Třeboně 
20 původem z Chlumu u Třeboně 
21 21. června 1979 
22 Únor 2010 
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 V současné době má sbor kolem třiceti členů, přibližně dvacet ženských a deset 

mužských hlasů. Věkové rozpětí je též zajímavé. Nejmladší zpěvačce je devatenáct let a 

nejstarší mužský člen oslaví 76 let. 

 Klavírní  doprovod sboru zajišťuje na koncertech i zkouškách paní Alena Švecová. 

Sbor zkouší pravidelně jednou týdně v prostorách domova důchodců. Podle slov jeho členky 

jsou to úžasná setkání přátel, kteří si přijdou nejen rádi zazpívat, ale po každé zkoušce mají 

prostor se pobavit a popovídat si u kávy a zákusků. Zkrátka tyto zkoušky jsou příjemnými 

společenskými událostmi s hudebním programem a přátelskou atmosférou. Jistě přispívají 

k nadšení a chuti zpěváků do stále nových koncertů a hudebních projektů, kterých je každý 

rok značný počet, průměrně asi dvacet za rok . 

 Repertoár sboru je velmi obsáhlý. V průběhu let jeho činnosti se nashromáždilo 

obrovské množství  notového materiálu. Není proto pro Pěslav-Ozvěnu žádným problémem 

vhodně přizpůsobit program pro různé příležitosti i publikum. Sbor má v zásobě mnoho úprav 

českých lidových písní, dále známých klasických skladeb, jako například Ave verum corpus 

od Wolfganga Amadea Mozarta. Nebrání se však ani moderním populárním písním jako třeba 

Can´t help falling in love Elvise Presleyho, anebo úplně jiným žánrům - oblíbené bývají 

židovské lidové sbory v kánonické úpravě. 

 

Pro představu uvádím příklad typického sestavení programu Pěslavu-Ozvěny: 

 

T. Susat: Cum decore 

B. Smetana: Píseň česká 

B. Smetan: Má hvězda 

E. Suchoň: Aká jsi mi krásná 

A. Dvořák: Veliký Bože náš 

W. A. Mozart: Ave verum 

G. F. Rood: Pán jest světlo mé 

Židovská lidová: Shalom chaverin 

Z. Lukáš: Rožnovské hodiny 

Slovácká z Uherbrodska: Dybych byla 

Česká z Třeboňska: Kramářko hlinecká 

Česká lidová: Když se ten ovísek vymetával 

Moravská lidová: Fialo modrá 

Česká lidová: Ó řebíčku zahradnický 
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Česká lidová: Když jsem já šel od mé milé 

Česká lidová: K Budějicům cesta 

Česká lidová: U našich stájů 

Česká lidová: Štěbetala vlaštovička z rána 

Česká lidová: Jede sedlák do mlejna 

G. Verdi: Nabuco, sbor židovských otroků 

B. Smetana: Proč bychom se netěšili 

  

 

 Je patrné, že na koncertě sboru Pěslav-Ozvěna si jistě díky rozmanitosti programu 

přijde na své většina posluchačů i zpěváků. V úvodu každého vystoupení vždy zazní znělka 

sboru Cum decore, což v překladu znamená „zpívej s ušlechtilostí“. Tomuto svému mottu se 

sbor snaží dostát na každém koncertu a díky chuti a elánu do společné práce členové doufají, 

že jednou oslaví minimálně 200 let výročí založení.  
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3. Třeboňské hudební festivaly  
 

3.1 Okolo Třeboně 
 

 

Hudební festival Okolo Třeboně 
 

 

 

 Festival Okolo Třeboně je jednou z hlavních hudebních událostí nejen města Třeboně, 

ale i celého jihočeského kraje. Otevírá se jím každoroční sezóna letních hudebních festivalů, 

jelikož termín konání připadá na první prázdninový týden. Letos festival oslaví dvacáté výročí 

svého vzniku. 

 Když jsem na internetu i v různých článcích či kronikách pátrala, nenašla jsem nic o 

původní myšlence tvůrců festivalu, z jakého důvodu a koho vůbec napadlo založit hudební 

festival, a proč právě v Třeboni. Dozvěděla jsem se více až přímo od ředitele Pavla Barnáše, 

který stál se svým kamarádem, a později spolupracovníkem, Radkem Matějkou, u zrodu celé 

myšlenky. 

 Na moji otázku, jak to všechno začalo, mi odpověděl23:  “To víte, je třeba za vším 

hledat ženu!” S úsměvem se poté rozvyprávěl o tom, jak byli s kamarádem na kolech na 

výletě, aby zahnali splíny ze zhrzených lásek a celkově vybili přebytečnou energii. Při tom 

navštívili pár jihočeských hospůdek, díky nimž byli příjemně naladěni. Mluvili o ženách, 

hudbě, hudebních kapelách i muzikantech, se kterými se znali, a také o tom, jak toto vše 

příjemně spojit dohromady a udělat nějaké malé setkání svých známých - muzikantů, ke 

kterým patřili mimo jiné i členové Nezmarů24, hudební folková skupina Fleret25, Třeboňští 

pištci26

                                                 
23 Informace získaná z osobního rozhovoru s P. Barnášem 17.12.2010 

 a další. Tehdy Pavel Barnáš řekl: “Proč stále jezdíme za těmito muzikanty všude po 

celé republice, když je máme možnost pozvat sem a uspořádat si svůj malý hudební festival 

přímo tady v Třeboni?”. Od tohoto nápadu už oba přátelé neupustili a celý výlet probírali 

mnoho a mnoho detailů, více či méně podstatných. Domluvili se, že za týden se opět setkají a 

24 Nezmaři: Pavel Zajíc,  Tonda Hlaváč, Šárka Benetková, Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák 
25 Maroš Abrahám, Vítek Rokyta, David Filák, Stanislav Bartošík, Jarmila Šuláková (stálý host) 
26 Václav šimeček, Milena Šimečková a další 
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že už budou mít základní věci promyšlené. Tak se také stalo a následující měsíc se plně 

ponořili do plánování a zajišťování organizační stránky festivalu. K tomu všemu ještě zapojili 

pár svých přátel27

 I když úplně tak první nebyl. Již o rok dříve

, kteří jim pomáhali s nejrůznějšími záležitostmi okolo organizace, 

korekturami textů, návrhy na plakáty atd. Po dlouhých a náročných přípravách mohl první 

ročník festivalu Okolo Třeboně  konečně začít.  
28

 Z výše uvedených skutečností tedy jednoznačně vyplývá, že se festival mohl od 

začátku chlubit kvalitním programem a znělými jmény tehdejší folkové scény. 

 se Pavel Barnáš s kapelou Fleret cestou 

z koncertu na Šumavě do Vizovic zastavili v Třeboni, kde se setkali s folkovou kapelou 

Nezmaři. Rychle se spolu domluvili a společně tehdy uspořádali malý společný koncert v 

kempu u rybníka Svět. Koncert se vydařil a všem se velice líbila jeho atmosféra. Hudebníci 

obou skupin se proto domluvili, že si příští rok koncert zopakují. Když navíc Nezmaři slíbili, 

že do Třeboně pozvou ještě nějaké další známé hudebníky, základy nového festivalu tak byly 

položeny. Dnes je tento počin obou kapel považován za jakýsi nultý ročník festivalu Okolo 

Třeboně.  

 Dalo by se tedy říci, že se festival převážně zaměřuje na hudební žánr- folk a country? 

V jeho počátcích určitě ano.V průběhu let jej organizátoři a dramaturgové postupně žánrově 

obohacovali, a tak si v současnosti může každý posluchač vybrat žánr, jenž je jeho srdci 

nejbližší. Organizátoři se snaží o propojení jednotlivých  žánrů i o nejrůznější zajímavé fúze 

muzikantů, kteří v rámci různých projektů spolupracují, což se jim skutečně velmi dobře daří.  

 Podle slov ředitele Pavla Barnáše se festival nechce vymezovat jen jedním směrem. 

Celý program se snaží co nejvíce přizpůsobit návštěvníkům a nabídnout jim “ochutnávku” 

všech možných více či méně známých, ale hlavně velmi zajímavých a kvalitních hudebních 

osobností. Tvrdí, že festival je jako výkladní skříň, je o životním stylu, o setkávání se s lidmi, 

s muzikanty i nemuzikanty. “Okolo Třeboně” nepředstavuje jen pouhé čtyřdenní koncertování 

různých kapel. Jedná se spíše o jakési klubové vystoupení na větším prostoru pod širým 

nebem, kde se lidé každý rok setkávají na tom samém místě - v areálu nádvoří třeboňského 

zámku v krásné atmosféře tohoto historického městečka, kde se z lidí, muzikantů i třeba 

náhodných návštěvníků stávají dlouholetí přátelé. 

  Návštěvnost festivalu se velmi těžko odhaduje, natož aby se dala spočítat. Podle 

hrubého odhadu navštíví Okolo Třeboně každý rok  pět až šest tisíc lidí. Počet návštěvníků je 

ovlivněn v první řadě kvalitou i popularitou účinkujících zpěváků a hudebních skupin. Velký 

                                                 
27 byli to především Jura Kubička a Magda Heřmanová 
28 V roce 1991 
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vliv na jejich množství má samozřejmě i počasí, jelikož festival se celou dobu odehrává pod 

širým nebem.  

 Jednou z největších událostí z hlediska kvality i návštěvnosti, byl koncert Jaromíra 

Nohavici29

 Festival Okolo Třeboně se dělí do více částí a koná se na několika různých scénách a 

scénkách. Jsou to například: zámecké nádvoří, menší zámecké nádvoříčko, třeboňský 

zámecký park, náměstí, areál pivovaru Regent, kde se konaly koncerty Houpacího koně

. Jen toto vystoupení si přišlo poslechnout přes 2000 posluchačů. Není třeba 

zdůrazňovat, že tento výjimečný počin byl velmi náročný na organizaci. Díky jemu vzrostl 

počet organizátorů z běžných čtrnácti na přibližně osmdesát lidí. Aby bylo možné tento 

koncert bez problémů zvládnout, zapojilo se do organizační činnosti navíc asi sedmdesát 

členů Nohavicova týmu. 

30

 Základní části festivalu: 1. Hlavní částí festivalu je je hudební scéna v parku na 

zámeckém nádvoří. Zde je postaveno podium, pro hlavní program. Tady se během čtyř dnů 

odehrávají koncerty pozvaných kapel. Tento program začíná většinou v patnáct hodin 

(nejprve organizátoři umožní vstup vozíčkářům a patnáct minut poté zbytku veřejnosti). V 

průběhu  večera se pak od osmnácti  do třiaadvaceti hodin vystřídá pět až sedm kapel. Jako 

první se divákům představí vítěz Houpacího koně a poté již další a další pozvané kapely. 

Poslední den svým koncertem zakončují Třeboňští pištci v Schwarzenberské hrobce. 

, 

divadlo J. K. Tyla a Schwarzenberská hrobka. 

 2. Scéna - Houpací kůň - je soutěž pro méně známé kapely, která se odehrává na 

různých místech v centru Třeboně. Bývá například přímo na náměstí nebo v zámeckém parku. 

Tento rok se uskuteční její šestý ročník. Na pódiu se objevují zajímavé kapely a písničkáři, 

kteří se do soutěže předem přihlásí a jsou  vybráni, nebo ti, kteří zaujali dramaturgy 

Houpacího koně během uplynulého roku při nejrůznějších soutěžích a přehlídkách. Během 

jednoho dne se zde posluchačům představí šest až osm kapel, mezi kterými vybere porota 

složená z muzikantů, dramaturgů a žurnalistů vítěze. Ten získá samozřejmě první cenu, k níž 

se pojí i nějaká finanční odměna, zahraje si na spřátelených festivalech, hrají ho rádia, má 

automatické pozvání na příští ročník Okolo Třeboně, ale především má možnost představit 

svůj program na hlavní scéně Festivalu. 

                                                 
29Konal se 27. června 2010 
30 Jedna ze scén festivalu Okolo Třeboně,  zároveň je soutěží málo známých a začínajících kapel. 
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 Proč dostala tato scéna název Houpací kůň? Originální a jistě zajímavé vysvětlení 

poskytuje sám Pavel Barnáš ve svém článku31

 Scénou prošly už desítky kapel a mezi vítězi figurují třeba Žofie Kabelková

: “Jednou jsi dole, jednou nahoře platí v muzice 

dvojnásob. A protože našim účinkujícím přejeme, aby se vyhoupli do sedla, jmenuje se tato 

soutěž Houpací kůň.“   
32

 3. scéna - Divadlo J. K. Tyla. Zde divadlo Járy Cimrmana každoročně zakončuje svou 

sezónu. Představení probíhají během dvou festivalových večerů. 

, Zhasni, 

Hromosvod nebo Pavel Houfek Band.  

 Skutečnost, že se do Třeboně tito herci každý rok opakovaně a rádi vracejí, jistě 

dokazuje, jak výjimečná je festivalová atmosféra, která je ještě umocněna krásou a malebností  

prostředí, v němž se celý Festival odehrává. O tomto svědčí i dopis33 Ladislava Smoljaka34

 

, 

který své dojmy z Okolo Třeboně 2005 popisuje takto: 

 „Letošní druhý ročník "Běhu Járy Cimrmana", který se konal v rámci festivalu "Okolo 

Třeboně", se vyznačoval jednou zvláštností. Nejen, že výtěžek celé akce připadl stejně jako 

vloni Nadačnímu fondu "Slunce pro všechny", který podporuje děti a dospělé se speciálními 

potřebami, ale pořadatelé tentokrát pozvali jeho klienty na festival.  

Pro partu obyvatel Domova dobré vůle to byl fantastický zážitek. Krátce po příjezdu do 

Třeboně vyhrál jejich tým s přehledem Běh Járy Cimrmana. Ubytováni byli přímo na zámku, 

takže ještě téhož večera mohli sledovat koncerty přímo z oken svých pokojů. Oni však 

samozřejmě vířili v rytmu hudby pod okny na nádvoří. Jejich nadšení bylo takové, že odmítli 

festival opustit a díky laskavosti pořadatelů prožili takových večerů ještě několik. Přes den 

objevovali během dlouhých procházek krásy Třeboně a okolí. Sám jsem je na jedné takové 

procházce provázel. A virtuálně byl s námi i Zdeněk Svěrák. Totiž: jeden z té "sluneční" party, 

Jirka, se mě hned na začátku procházky chytil a tři další hodiny už mě nepustil. "Já vás mám 

tak rád, pane Smoljak! A pana Svěráka mám taky rád! Řeknete mu to? A přijedete v září zase 

k nám do Domova dobré vůle? A přijede taky pan Svěrák? Víte, já bych potřeboval, aby přijel 

a vyhuboval Frantovi. Řeknete mu to? Ať přijede! Já ho mám tak rád!" - A takhle to šlo znovu 

a znovu, celé tři hodiny. Pořád pan Svěrák, kdy přijede, jestli mu to vyřídím, že ho má rád a 

                                                 
31 Barnáš, P.,Okolo Třeboně (on line). Přeslička, J., Lukáš, J., (citováno 2011-6-10), dostupné z 
http://www.okolotrebone.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=5&stromhlmenu=5 
32Žofie Kabelková: narozena 13.1.1983, zpěvačka, v soutěži časopisu Folk a Country zvolena objevem roku 
2000 
33 Adresován festivalu Okolo Třeboně 
34 Ladislav Smoljak: 1931-2010, filmový a divadelní režisér, herec, scénárista, člen hereckého souboru 
Žižkovského divadla Járy Cimrmana 1966-2010 
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pořád dokola. V jednu chvíli jsem se už trochu naštval a povídám: "Jirko, podívej, jak je tu v 

Třeboni krásně, vidíš tenhle park, co je tu hezkých věcí. A ty se na nic nedíváš, a jenom pořád 

meleš o panu Svěrákovi. No, podívej se třeba na tenhle zvláštní strom, není to krása?" 

"Ten je krásnej," vzdychnul Jirka. "Škoda, že ho nevidí pan Svěrák!"  

 

Za Nadační fond Slunce pro všechny s díky. 

Ladislav Smoljak“ 
 
 Za dobu svého působení na festivalu provedl tento známý divadelní soubor  celkem 

dvanáct her: Blaník, Cimrman v říši hudby, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Dobytí severního 

pólu, Lijavec, Němý Bobeš, Posel z Liptákova, Švestka, Vražda v salónním coupé, 

Vyšetřování ztráty třídní knihy, Záskok. 

 4. Další součástí festivalu Okolo Třeboně je tzv. Běh Járy Cimrmana. Základní 

výbavou běžce musí být zimník a kufr dle společenských pravidel Jiřího Gutha-Jarkovského. 

V předchozích letech tento běh pokaždé startoval pan Smoljak. 

 Závod probíhá na třeboňském náměstí a soutěžící v týmech si předávají základní části 

oděvu (zimník a kufr) jako štafetový kolík. Výtěžek tohoto závodu připadne  nadačnímu 

fondu "Slunce pro všechny", který podporuje děti a dospělé se speciálními potřebami. 

 5. Poslední částí festivalu je, též zábavný, cyklistický závod.Vzhledem k tomu, že 

ředitel Pavel Barnáš tvrdí35

 Během dvacetileté tradice třeboňského festivalu se na jeho pódiu vystřídalo velké 

množství kapel, převážně českých. Nedá se ale říci, že by se festival omezoval pouze a jedině 

na domácí hudební scénu. Důkazem toho je účast zahraničních kapel

, že není soutěživý typ, snaží se zbytečné a nezdravé soutěživosti 

předejít a tím také  riziku a zranění závodníků. Této zásadě jsou přizpůsobena i pravidla 

závodu,  kdy trasu zná vždy pouze vítěz. Ten je předem určen a vyhlášen. Bývá jím zpravidla 

člen týmu organizátorů Okolo Třeboně nebo kmotři festivalu, folková kapela Nezmaři. 

Jednou z nejvtipnějších tras a cílů závodu, dle vyprávění Pavla Barnáše, bylo objetí třeboňské 

kašny dvakrát dokola. 

36

(USA), Inkululeko Yabatsha School of Arts (Zimbabwe), Jana Kirschner (Slovensko), Jamie, 

Marshall (VB), Ivan Tásler & IMT Smile (Slovensko), Tolhaje (Polsko). 

: Arturo Fuerte 

(Florida), Buki (Polsko), Croft No. Five (VB), Duo Balance (SRN),  Drew Harrison 

                                                 
35 Informace získaná z osobního rozhovoru s P. Barnášem 17.12.2010 
36 Informace získané z osobních záznamů ředitele festivalu, Pavla Barnáše 



 23     
 

 Celkově se na festivalu před publikem předvedlo dvě 262 kapel a umělců. Byly to 

tito37

                                                 
37 Informace získané z osobních záznamů ředitele festivalu, Pavla Barnáše 

: Daniel Hála: Patagonií v sedle, vyprávění o expedici na koních doplněné promítáním 

fotografií a filmového materiálu, 05 &Radeček, 10čí, 16strun a šmytec, 5 oříšků pro popelku, 

Acoustic Impact, Afrika, Airfare, Auris, Autogramiáda, H&P Ulrychovi, Babylon, Baf, BaF s 

Radimem Hladíkem, Bafalo + Michal Braxatoris, Bára a Mariáš, Bende Petr + host Gába al 

Dhábba, Berušky, Bílý Jiří, Blaník, Blu Gate, Blue Effekt umplugge, Bodlo, Bonsai č.3, bratři 

Ebenové, Braxatoris Michal + Bafalo, BSP, Buki Polsko, Cava, Cesta kolem světa, Cimbal 

classic, Cimbelín, Clou, Cop, Corpus Delicty, Croft No. Five, Čechomor, Čtyřlístek, D.Štrunc 

a cimbálová muzika, Dan Bárta, Dan Kohout Band, Děda Mládek Illegal band, Devítka, 

Divokej Bill, Docuku, Dr. Rudolf Vomiště, Dr. Rudolf Vomiště vítěz-Hubert, Drew Harrison 

- solo, Drew Harrison + kapela, Drive, Duo Balance (SRN) , Duo bez názvu, Eggnoise, 

Echolama, Epy de Mye, Eva Henychová, F. Nedvěd a Druhé podání, Ferit, Fleret, Fleret & 

Jarmila Šuláková, Folk Team, Folklok, Folkšok, Forehand, Fornůsek, Fruhlingová Iva, Funky 

Jam, Funny Fellows, Grassband, H. Zagorová & M. Žbirka Revival Band, H. Zagorová 

Revival Band, M. Žbirka RB., H.A.L.L., Hana a Petr Ulrychovi, Hana a Petr Ulrychovi & 

Javory, HB Stop, Heband, Hegeš, Honza Bican & Křupani, Hop Trop, Hradišťan a Jura 

Pavlica, Hráz, Hromosvod, Cherry, Chesed, Chinaski, Iluustratosphere, Inkululeko Yabasta 

scholl of Arts, Intriky na Cypru aneb Vidlovatý mor, Irish dew, Ivan Tásler IMT Smile, Ivo 

Cicvárek, J.Spálený & ASPM, J.Topol Navrátil, Jablkoň, Jamie Marshal, Jamison Young - 

Austrálie, Jan Hrubí + Kukulín, Jan Hrubý - Luboš Andršt - Michal Prokop, Jan Spálený a 

ASPM, Jana Kirschner, Jana Vébrová, Jarabáci, Jarda Matějů, Jarda Matějů a Folkšok, 

Jarmila Šuláková, Jaroslav Samson Lenk, Javory, Jen tak, Jen tak tak, Jentak, Jikara, Jiří Bílý 

+ kapela, Jiří Krška, Jiří Schmitzer, K+ K Band, Kamelot, Karel Plíhal, Každý den jinak, 

Klíč, Kočičková + Nohavica, Křídlo, KTO, Kukulín, Lenka Slabá, Lída Nopová, Los 

Vagabundos, Lijavec, M. Prokop - J. Hrubý - L. Andršt, Marsyas - jen Oskar Petr, Martina 

Trchová, Maskara, Matěj & Predrag, Medard, Meky band Miro, Meky Žbirka revival band, 

Metuje, Michal Braxatoris, Michal Braxatoris a Bafalo, Michal Prokop, Míla Zíchová, 

Minehava, Mňága, Naboso, Načas, Nahoře pes, Natalika, Naven, Nerez, Neřež, Nestíháme, 

Nezmaři, Něžná a sametová (T. Kropáčová), Nohavica, Nohavica & kapela, Olga Matušková, 

Ozzy Osbourne - revival band Praha, P.E.CH., P.O.L., Pavel Bobek, Pavel Dobeš, Pavel 

Dobeš a Miloš Dvořáček, Pavel Šporcl, Pavla Milcová a Tarzan Pepé, Pavlína Jíšová, Pavlína 

Jíšová a Basta, Pepa Štros, Petra Janů, Petra Šanclová Šany, Pexeso, Plíhal Karel, Pražce, 
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Radio, Rafael, Ramóna má návštěvu (I. Chaun), Raza Brava indiáni, Ready kirken, Rober 

Křesťan a Malina Band, Robert Balzar, Robert Křesťan a Druhá tráva, Samson a jeho parta, 

scéna Hubert, Second band servis, Sekvoj, Sem tam, Semtex, Senátor, Shiver, Shivers, Skoro, 

Slávek Janoušek, Spirituál Kvintet, Stráníci, Šántré, Šestet, Švestka, Ta Jana z Velké ohrady, 

Tabard, Tata Bojs, Temperamento, Terne Čhave, Ticho de  pré coupé band, Tolhaje, Tomáš 

Kočko + Orchestr, Traband , Třetí Zuby, Tři dny na břiše, Václav Koubek + kapela, Vaganti 

Věra Bílá + Kale, Veronika Polívková, Vladimír Mišík & Etc., Vlasta Redl, Vlasta Redl a 

Každý den jinak, Vlasta Redl Jamsesions, Vojta Zícha a Druhá míza, Votchi, Voxtet, 

,Waldemar Mattuška, Weekend, Xaviér Baumaxa, Yvone, Sanchéz, Záskok, Zatrestband, 

Zdarr, Zdeněk Fornůsek & přátelé, Zdeněk Vřešťál, Znenadání, Znouzectnost, Zuzana 

Navarová + KOA, Žalman & spol., Žbirka Miro, Žlutý pes, Žofie Kabelková. 
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3.2 Zpátky do Třeboně 
 
 
 Zpátky do Třeboně je festival, který se v Třeboni koná každým rokem vždy na konci 

prázdnin během posledního srpnového týdne. Je jakýmsi mladším sourozencem festivalu 

Okolo Třeboně. Tento rok proběhne již desátý ročník. Hlavní podnět pro vznik Zpátky do 

Třeboně dal samostatný koncert Waldemara Matušky v roce 2002. Reakce zejména starších 

diváků byla, podle pořadatelů, velmi krásná, a tak se rozhodli zařadit projekt  s klasickým 

programem, který potěší všechny generace, do své nabídky pro domácí i přespolní 

návštěvníky. Tento nový projekt má vyplnit mezeru v nabídce pro publikum všech generací. 

Koncertem se hudebníci loučí s prázdninami a uzavírají letní i hudební sezónu v Třeboni. 

Z hlediska návštěvnosti bývá Zpátky do Třeboně snad ještě více oblíben, jelikož pořadatelé 

vždy pozvou zpěváka či kapelu velkého formátu, která mívá svůj vlastní dlouhý recitál. Za 

předešlých devět ročníků se zde představilo velké množství umělců, jako byli například38

 

: 

1999 Cimbal Classic, který fúzoval s různými muzikanty, s Vlastou Redlem, se Slávkem 

Janouškem, Zdeňkem Vřešťálem, s Věrou Martinovou a Javory (toto byl jakýsi nultý ročník), 

2000 Jarek Nohavica v roce 2002 Waldemar Matuška, 2004 Bratři Ebenové, V. Myšík Etc., 

Karel Plíhal a zahraniční host písničkář Jamie Marshall, 2005 Dan Bárta, Yvonne Sanchez, 

Robert Balzar trio a jazzová kapela Impact, 2006 koncert, který se uskutečnil v netradičním 

termínu až před Vánoci vzhledem k technickým problémům a časové vytíženosti kapely 

Čechomor, 2007 koncert Tří sester a kapel Doctor P.P. a MDZ, 2008 Jan Nedvěd a hosté, 

2009 koncert skupiny Cimbal Classic a 2010 Jan a František Nedvědovi - koncert 

s podtitulem „Zase spolu“. 

                                                 
38 Informace získané z osobních záznamů ředitele festivalu, Pavla Barnáše 
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3.3 Léto v Třeboni a Klasika na jihu 
 

 Léto v Třeboni je hudební projekt Pavla Barnáše a jeho spolupracovníků, který si 

vytknul za cíl uskutečňovat jeden či více samostatných letních koncertů na jihu Čech. Je to 

ojedinělý projekt zaměřený na atraktivní účinkující a jejich výjimečná vystoupení. Letos 

v létě oslaví tento projekt festivalu Okolo Třeboně již  osm let od svého vzniku. První ročník 

se tedy konal  31. července 2004. Završoval tehdy přehlídku lázeňství Lázeňská Třeboň a 

každoroční pivovarské slavnosti. 

 Hudební rozjezd koncertu obstaral Meky band, neboli revival Mira Žbirky, dále se 

publiku představil Pavel Bobek s Lídou Nopovou a s doprovodem skupiny Miloše Nopa, 

kapela Javory s legendárními sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými a jako vrchol koncertu 

přijela zazpívat i Marie Rottrová 

 Plakát k tomuto koncertu navrhl výtvarník a spisovatel Tomáš Paul, který během 

večera představil i svou povídkovou knížku.  

 Druhý ročník Léta v Třeboni se uskutečnil 30. července a opět završil Lázeňskou 

Třeboň a pivovarské slavnosti pivovaru Regent. Jako již tradičně se konal na zámeckém 

nádvoří. Představili se zde Jarmila Šuláková se skupinou Fleret, Jura Pavlica a Hradišťan a 

zpěvačka Petra Janů, která do svého programu zařadila písně Georga Gershwina. 

 5. srpna 2006 navázal na již vzniklou tradici Léta v Třeboni koncert  hudební skupiny 

Cirkus (místo původně plánovaných Ready Kirken), Temperamento a zlatým hřebem večera 

byla kapela Chinaski.  

 10. srpna 2007 přijeli do Třeboně bratři Nedvědi a kapela Fešáci. Nedvědi zde 

vystoupili poprvé společně po dlouhých jedenácti letech  a Fešáci oslavili čtyřicet let výročí 

svého vzniku. 

 8. srpna 2008 mělo zámecké nádvoří tu čest přivítat bratry Ebeny. Byli velice 

váženými hosty už jen proto, že vystoupení zde bylo ten rok jejich jediným prázdninovým 

koncertem. 

 8. srpna 2009 se v rámci Léta v Třeboni uskutečnil koncert s názvem Jihočeská 

klasika, zároveň to byl koncert nového projektu agentury Bárny, který dostal příhodný název 

Klasika na jihu. Tento projekt si vzal za své spojovat netradiční uskupení interpretů z různých 

žánrů, a tak pokračovat v tradici multižánrového festivalu Okolo Třeboně, jehož myšlenkou je 

dávat dohromady neobvyklá umělecká spojení. Typickým příkladem je hudební složení 

tohoto koncertu: spojení Třeboňských pištců, Nezmarů a Jihočeské komorní filharmonie. Tato 
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trojice hudebních těles zahrála známé folkové písně Nezmarů v symfonickém provedení. 

Skladby pro Nezmary a JKF upravil Lukáš Sommer, absolvent HAMU. 

 Mimo jiných překvapení zde na závěr proběhl křest nového CD s těmito upravenými 

folkovými písněmi. Kmotrem tohoto CD se stal vedoucí Třeboňských pištců pan Václav 

Šimeček. 

 19. července 2010 zavítali na Léto v Třeboni opět bratři Ebenové, kteří zde představili 

své nové CD s typicky českým názvem Chlebíčky. Doprovodila je kapela ETC Vladimíra 

Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála 

(akustické a elektrické kytary) a vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.  

 Koncert se konal opět v zámecké zahradě. Hostem byla brněnská kapela Leporelo, 

která vyhrála druhé místo v soutěži Houpací kůň. Ještě před koncertem se diváci mohli 

příjemně naladit pohledem na tanec skupiny Collegium 157039

 Ještě ten samý rok, 11. prosince, se uskutečnil koncert projektu Klasika na jihu. 

Posluchači měli možnost vychutnat si koncert předního českého jazzového flétnisty Jiřího 

Stivína s doprovodem Komorního orchestru Jiřího Pelanta, který byl složen z hráčů Orchestru 

Českého rozhlasu. Byly zde k slyšení skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Philippa 

Telemanna, ale hlavně autorské kousky Jiřího Stivína. 

 a na malém zámeckém 

nádvoří shlédnout  renesanční šerm. 

  Koncert se tentokrát konal v sále lázní Aurora, což je místo, o kterém ředitel projektu 

Pavel Barnáš řekl: „S lázněmi spolupracujeme, jejich prostory chceme využívat. Lidé tam 

jezdí relaxovat nejen fyzicky, ale i duševně, a tak si myslím, že je to správné místo, kam se 

kultura hodí.“  

 Letošní rok jsou plánované dva koncerty v rámci Klasiky na jihu. Jeden proběhne na 

jaře o Velikonocích a druhý v létě. Na prvém vystoupí opět netradiční spojení Jaroslav 

Svěcený s Cimbal Classic a na prázdninovém koncertu zahraje světoznámý houslista Václav 

Hudeček s doprovodem komorního orchestru. 

 V rámci koncertu Léto v Třeboni vystoupí 30. července kapela Olympic. 

 

 

 

 
 

 
                                                 
39 Skupina historického šermu, vznikla v roce 1992 
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3.4 Rozhovor s ředitelem festivalu, Pavlem Barnášem40

 
 

 

„Jak vznikl festival Okolo Třeboně?“ 

 

  „Jak jsem se o tom už zmiňoval, tak určitě za vším hledat ženu. Bylo to nějaké 

rozpoložení, kdy s kamarádem, Vlaďkem Matějkou, jsme vyrazili na výlet okolo Třeboně, 

kde jsme navštívili všechny kulturní podniky, které se nám postavily do cesty, prostě, 

potřebovali jsme se vyjezdit na kolech, vybít přebytečnou energii, a protože jsme se dlouho 

znali a bylo to období, kdy už jsme jezdili po všech možných festivalech a různých akcích, 

tak jsme si říkali, proč neudělat něco podobného v Třeboni. No a to už potom netrvalo dlouho. 

 Já jako muzikant jsem hrával a jezdil s kapelama, které se pohybovaly v ranku folkové 

muziky, jezdil jsem po menších koncertech a festivalech,  kromě svého hraní ve filharmonii, a 

to pro mě bylo takové odreagování do jiného světa. V té době jsem hrával hlavně s Flerety. 

 Seznámil jsem se s nimi, když jsem skončil konzervatoř v Brně a měl  první angažmá 

ve Zlíně. Tam jsem se taky s Flerety a s Vlastou Rédlem poprvé potkal. To už jsem začínal do 

téhle muziky vidět a vnímat ji více, oproti dřívějšku, kdy jsem ji jen poslouchal. 

 První Okolo Třeboně, tomu předcházel jakýsi nultý ročník. Když jsme hráli s Flerety 

někde na Šumavě, mám pocit že to bylo blízko Vyššího Brodu, a protože cestou zpátky do 

Vizovic se jelo přes Třeboň a rodiče nebyli doma, tak jsme využili náš dům  k velkému 

setkání dalších přátel a večírku. 

 Nejdříve jsme se zastavili na kempu v Třeboni a posléze se přesunuli k nám domů a 

tam jsme domluvili že uděláme akci, něco jako malý koncert, a protože tam byli i Nezmaři, 

tak jsme uspořádali nultý ročník Okolo Třeboně, i když nikdo z nás netušil, že v tom budeme 

pokračovat dál. Původně to měl být pouze jeden koncert, abychom zaplnili volný den naší 

šňůry a při té příležitosti si ještě něco přivydělali na cestu a zároveň abychom mohli uspořádat 

zase další večírek. 

 Setkalo se to s velkým zájmem lidí co se přišli podívat, takže se zvolila Třeboň. A to 

už Nezmarský, kteří  byli v té době známá folková jména řekli: „Tak my přístě pozvem ještě 

někoho dalšího.“…a myslím, že to byl právě Robert Křesťan s Druhou Trávou, jelikož mi 

říkali, že letos slaví dvacet let svého vzniku a to je stejně jako Okolo Třeboně. Takže po 

dvaceti letech přijedou zase na místo činu. Tak takhle nějak vzniknul nultý ročník, ze kterého 

se potom vyvinul první.“ 
                                                 
40 Rozhovor se uskutečnil v Praze 12.1.2011 
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„Jaké byly podmínky v době, kdy festival vznikal?“ 

  

 „Festival hned na začátku měl díky Nezmarům a jejich kontaktům připravené velmi 

dobré podmínky. Také jsme se snažili a vůbec nejdůležitější pro nás bylo udělat muzikantům 

příjemný servis. Neměl to být ten festival, kde se otočí a odjedou pryč, ale chtěli jsme, aby 

tam zůstávali déle. Proto jednou z podmínek také bylo, že se koncerty nesměly konat 

dopoledne, protože do brzkých ranních hodin se probíraly různé interpretační problémy, tudíž 

se muselo vyspávat a až navečer se dát zase dohromady. 

  Teď bych se ještě rád vrátil k tomu setkání na kempu v Třeboni. My jsme tam jednou 

dělali akci, která se jmenovala „Cesta kolem světa“. Tehdy to pořádal časopis Svět v obrazech 

a já jsem si kvůli tomu koupil křídlo. S ním jsme pak hodně jezdili po různých akcích a po 

hospodách, protože to nemá každý. Všichni  mají nějakou kytaru a my jsme chtěli mít trošku 

něco jiného, vždycky netypického a tím se také Okolo Třeboně od začátku vyznačuje. Hledá 

různá zajímavá spojení a setkání a samozřejmě, jak už jsem říkal, chce vytvořit kapelám 

příjemné prostředí, protože jako muzikant sám vím, co to znamená, když člověk dohraje a už 

si nemá kam jít sednout . Takže z téhle zkušenosti jsem čerpal a  muzikani to vždy velice 

oceňovali.“  

 

„Co chystáte letos, kdy festival slaví 20. výročí?“ 

  

 „Co se týče letošního, dvacátého ročníku Okolo Třeboně, tak určitě nechceme jenom 

nostalgicky vzpomínat. Festival se vyprofiloval a v programu budou nové věci. Přesto ale 

k nějakým vzpomínkám dojde. Tak třeba velikánský koncert Vlasty Redla, který za působení 

v Třeboni měl několik doprovodných kapel, které vznikaly čistě pro Okolo Třeboně, jako byli 

třeba Cimbal Classic nebo Dechovka. 

 No a co se dál chystá? Chtěl bych oslovit ty lidi, kteří stáli u začátku, jako třeba Fleret, 

možná dokonce v původní sestavě, a jak už víme, po dvaceti letech, Robert Křesťan s Druhou 

Trávou. 

 Ale jak jsem říkal, první den bude spíš pro mladší ročníky, protože festival se vyvíjel a 

dnes rozhodně není vůbec folkový, ale spíše multižánrový. Když řeknu třeba jméno Tomáš 

Klus, tak si myslím, že mnohé lidi překvapí, jaké to osloví publikum. 

 Festival musí být mladý, a proto je zde také scéna Houpací kůň, která se snaží pomoci 

mladým kapelám prošlapat si svou vlastní cestu, ukázat se před lidmi a mít možnost takto 
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nasbírat neocenitelné zkušenosti. Proto se také snažíme sehnat pro tyto kapely podporu 

z médií, a doporučit je spřáteleným festivalům, aby si jich lidé všimli. 

 Jaké bych měl přání, co se týče festivalu? No tak určitě je jich hodně, ale musím říci, 

že jsem si jich spoustu splnil tím, že se zde uskutečnily velké koncerty, například Jarka 

Nohavici a dalších. A také to, že festival patří k největším v jižních Čechách co se tohoto 

žánru týče.“ 

   

„Jak vidíte budoucnost festivalu?“ 

 

 „Mě láká do budoucna více fúzovat s klasickou muzikou a dalšími žánry, protože je 

pro to prostor který sem už začal přicházet. Například si dokážu představit jazzmana Laca 

Decziho ve spojení s klasikou. Prostě mít pro Třeboň něco jedinečného, exkluzivní záležitost, 

která vznikne právě tam. Aby to byl festival, kam budou lidi přijíždět a nebude je ani zajímat 

kdo zde hraje, protože řeknou: „Hele, my víme, že to bude skvěle namíchaný a co tam bude? 

Určitě něco dobrýho!“ 
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3.5 Třeboňská nocturna 
 

 

 Stejně tak, jako u již zmiňovaného festivalu Okolo Třeboně, je důležité přiblížit 

samotnou historii a okolnosti vzniku Třeboňských nocturen. O původu festivalu z pohledu 

Miloše Končického41

  “Když jsem byl před několika lety na měsíčním ozdravném pobytu v třeboňských 

lázních, přirostlo mi toto jihočeské město k srdci. Jelikož jsem už předtím řadu let pracoval v 

oblasti hoteliérství a služeb, rozhlížel jsem se po zdejších krásných budovách, vhodných třeba 

i pro tyto účely. Obzvlášť mě zaujaly prostory hotelu Zlatá hvězda. Netrvalo dlouho a 

domluvil jsem se s městem na pronájmu této budovy. Po značné rekonstrukci se zde postupně 

začali ubytovávat hosté, návštěvníci Třeboně. Měl jsem samozřejmě zájem na prosperitě 

podniku a též na pohodlí a spokojenosti hostů. Já sám jsem velkým obdivovatelem umění a 

vážné hudby obzvlášť, a  proto jsem začal pro své hosty i širokou veřejnost pořádat první 

abonentské koncerty, tehdy pod záštitou Zlaté hvězdy. Ty se však nekonaly, jak by si někdo 

mohl myslet, přímo v hotelu, ale byly pořádány v třeboňském Divadle J. K. Tyla. Takto to 

probíhalo šest roků, než jsem se rozhodl uspořádat jakýsi dvoudenní koncert. A to už byl 

první ročník “Třeboňských nocturen.”  

:  

 Roku 2004 byl tedy uskutečněn první ročník. Jak již bylo řečeno, trval dva dny. Na 

pódiu se tehdy prezentovali umělci jako Simona Houda-Šaturová – soprán, Iveta Matyášová – 

soprán, doprovod tehdy zajistila  Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice s 

dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Koncert se konal 10. července 2004 na  Masarykově 

náměstí jako pocta Emě Destinnové. Program koncertu byl vytvořen z děl  českých klasiků. 

Druhý den vystoupila kapela Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou. Oba koncerty provázel 

slovem prof. Jiří Hlaváč42

 Druhý rok získal festival další podporu sponzorů, tudíž si pořadatelé mohli dovolit 

udělat festival větší a delší. Konal se po dobu pěti dnů, od 6. do 10.července 2005 a novinkou 

bylo to, že se koncerty odehrávaly na různých místech Třeboně, například v třeboňském 

zámku, další v kostele sv. Jiljí, Schwanzemberské hrobce, v Divadle J. K. Tyla a samozřejmě 

na třeboňském Masarykově náměstí. Na těchto místech se festival usídlil a odehrává se zde 

každý rok. 

.  

                                                 
41 Miloš Končický: narozen roku 1941, ředitel festivalu Třeboňská nocturna 
42  Jiří Hlaváč: narozen 12. října 1948, klarinetista, hudební skladatel a pedagog, profesor a děkan HAMU v 
Praze 
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 V dnešní době mají Třeboňská nocturna již celkem ustálený, dá se říci, takřka 

vyprofilovaný program. Mimo klasických koncertů vážné hudby se zde pravidelně uskuteční 

jedno výjimečné vystoupení. Není úplně klasické, ale tomuto žánru se velmi blíží. 

V minulosti to byl například koncert skupiny Hradišťan, dua Two voices, otce a syna 

Rakových, Spiritual kvintetu a dalších. Zcela Tradiční již od prvého ročníku je koncert 

pořádaný k poctě Emy Destinové s programem, kde se samozřejmě představí naše pěvecké 

špičky, jako Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Gabriela Beňačková a další, ale též zahraniční 

pěvci, například Adriana Kohútková (soprán) ze Slovenska, Aleksandra Kubas (soprán) z 

Polska. 

 V předchozích dvou ročnících přibyla k festivalu jeho nová součást, a to „Pódium 

mladých“ . V praxi to znamená vystoupení talentovaných žáků zdejší hudební školy, které se 

koná v jednom festivalovém dopoledni. V rámci tohoto projektu byli v minulém roce pozváni 

i žáci uměleckých škol z rakouských příhraničních měst Gmünd a Schrems. Letos se naopak 

uskuteční koncert v těchto městech (v době letních Nocturen), kde na oplátku vystoupí 

třeboňští studenti ZUŠ. Tímto přístupem se festival snaží smazávat pomyslné kulturní hranice 

mezi dvěma sousedícími zeměmi (Rakousko - Česká republika) a pomoci mladým 

hudebníkům  v jejich seberealizaci na koncertních pódiích.  

Na samotnou koncertní činnost navazuje i jakýsi seminář, kde každý rok vystoupí jedna 

významná osobnost hudebního života, která zde vypráví o svých poznatcích, zkušenostech a 

zážitcích z koncertního, ale i pedagogického života. Tento seminář je proto určen především 

kantorům účinkujících hudebních škol, kde si učitelé mají možnost předat své poznatky a 

zkušenosti z praxe, ale také se seznámit a spřátelit. Takto vzniká vhodná atmosféra družnosti 

a přátelství mezi umělci, kteří díky tomu neodjedou okamžitě po zakončení festivalu. Využijí 

tak nabídnutého času k tomu, aby probrali svá i cizí vystoupení nejen s ostatními muzikanty, 

ale i s obyčejnými návštěvníky koncertů. Jsou to vlastně taková přátelská setkání u dobrého 

jídla a pití.  

 Z počtu návštěvníků, kterých každoročně přijíždí na festival stále víc a více, je  

zřejmé, že se tento záměr pořadatelům festivalu velice dobře daří. Podle hrubých odhadů  

festival navštíví každý rok až 2500 posluchačů. O kvalitách zvoleného programu vypovídá i 

zájem médií. Už od začátku se nahrávky z koncertů vysílají v rádiu Vltava a Česká televize 

zde též pokaždé natočí krátký pořad. 

 Minulý rok byl festival doplněn o jakousi svou alternativu s názvem Zimní nocturna. 

Je to cyklus šesti abonentních koncertů, které se konají od října do března každý měsíc jeden. 

Většinou jsou uváděny  v prostorách Divadla J. K. Tyla. Všechny bývají zaměřeny na 



 33     
 

klasickou hudbu. Jen jeden z nich se poněkud liší od ostatních. Je pojmenován „Tónobraní.“  

Jedná se o určitou uměleckou koláž, kde je pozván vždy jeden známý herec či muzikant, jako 

byly například Hana Maciuchová, nebo Zuzana Růžičková43

 Podnětem k těmto koncertům, podle slov Miloše Končického, byla snaha ukrátit a 

zpříjemnit lidem dlouhé zimní večery,  každý měsíc si udělat radost a v neposlední řadě 

vyplnit dlouhou kulturní pauzu v zimních měsících. Výběr hudby směřuje převážně 

k milovníkům vážné hudby, ale ne k profesionálům. Proto se snaží být odlehčeným i mírně 

vzdělávacím, ne však protivně poučným. Opět dle slov zakladatele festivalu, M. 

Končického

, který nebo která mají připravené 

povídání o hudbě. S ním se střídá, nebo ho doplňuje, hudební těleso nebo sólista s 

doprovodem. V minulých letech zde účinkovali například Martin Levický nebo violoncellista 

Petr Nouzovský s klavíristou Danielem Wiesnerem. 

44

 

: „Musíme si postupně vychovávat publikum, aby se k nám posluchači rádi 

vraceli i v budoucnu“. 

 

 

                                                 
43vynikající česká klavíristka, cembalistka a pedagožka 
44 Z osobního rozhovoru s Milošem Končickým v Praze 10.3.2011 
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4. Třeboňský lázeňský symfonický orchestr45

 
 

 
 
 Třeboňský lázeňský symfonický orchestr jako takový vznikl v roce 1959, avšak 

symfonická hudba v tomto městě má mnohem delší tradici. Již v druhé polovině 19. století se 

zde příležitostně ustavovaly menší symfonické orchestry tvořené učiteli a členy mísních 

kapel. I když se tito muzikanti scházeli nepravidelně, byli schopni nastudovat  velká díla, jako 

např. Mendelsohnovy Hebridy (roku 1883) nebo ve spolupráci s místním pěveckým  sborem 

Pěslavem dokonce Smetanovu operu Prodaná nevěsta (roku 1896), předehry k Mozartově 

opeře Don Giovanni a mnoho dalších klasických hudebních děl. 

 Prvním stálým symfonickým tělesem se stala Třeboňská filharmonie - Hudební odbor 

s.k. Třeboň 1884. U jejího zrodu stály dvě důležité události, jež následovaly brzy po sobě. 

  Roku 1900 se ustavil při tehdejším „Klubu cyklistů třeboňských“ sbor tamburašů jako 

jeho zábavní odbor a pořídil si kompletní originální nástrojové vybavení přímo ze Srbska. 

Druhou zásadní věcí byl roku 1902 vznik komorního orchestru, který přijal název „Třeboňská 

filharmonie“. Z jeho zakládajících členů můžeme jmenovat alespoň Josefa Láfa, účetního 

Schwarzenberského pivovaru, který byl dirigentem, MUDr. Františka Khuna, ing. Karla 

Khuna, ing. Jindřicha Šimana, Karla Konradyho - schwarzenberského důchodního asistenta, J. 

Lhotského - schwarzenberského revidenta, Jana Majera - kloboučníka a Adolfa Vladyku - 

obuvníka. 

 Město Třeboň bylo pro dvě hudební tělesa příliš malé, a tak na návrh profesora 

Ladislava Prella došlo k jejich sloučení a to na půdě Klubu cyklistů třeboňských (později 

S.K.Třeboň 1884). Nově vzniklý orchestr se tedy stal zábavním odborem tohoto klubu. 

Zkoušky se konaly každý čtvrtek v schwarzenberském hotelu Zlatá Hvězda v pokoji č.15, kde 

již řadu let zkoušel místní pěvecký sbor Pěslav. 

 Poprvé se Filharmonie představila třeboňské veřejnosti 4.dubna 1912 při společném 

vystoupení s Pěslavem. Tvořilo ji 34 hudebníků pod taktovkou Josefa Láfa. Následujícího 

roku se opět Filharmonie podílela na oslavách padesátého výročí založení Pěslavu. Zazněla 

zde například předehra k Smetanově opeře Libuše a Bériotova Fantasie de ballet pro housle a 

orchestr. Sólo hrál Jindřich Šiman. Na závěr koncertu zazněla Smetanova Česká píseň, kterou 

společně provedli Třeboňská filharmonie a samozřejmě Pěslav. Pak ale přišla první světová 

válka, která na nějaký čas přerušila činnost zdárně se vyvíjejícího hudebního tělesa. 
                                                 
45 Zkratka TLSO 
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 Po skončení války se činnost orchestru rozvíjela jen velmi pomalu vlivem těžkých 

poválečných lét. Setkali se zde opět bývalí členové, ale i pár nových tváří. Velkým přínosem 

byl ředitel kůru a učitel hudby Karel Štěch, který se stal novým dirigentem orchestru, a též dr. 

Adolf Sedlecký, profesor na zdejším gymnáziu, který pro orchestr vykonal mnoho práce, jako 

bylo například opisování not nebo pomoc s organizačními záležitostmi. Sám pak v souboru 

hrával na fagot, violu i violoncello.  

 První vystoupení se po delší odmlce konalo roku 1921 na koncertě společně 

s Pěslavem, kde byl uveden sbor poutníků z Wagnerovy opery Tanhäuser. Od této doby už 

vývoj orchestru pokračoval víceméně plynule. Roku 1922 nacvičil a úspěšně provedl Karel 

Štěch spolu s Pěslavem Blodkovu operu V studni, což bylo velkým povzbuzením pro 

společné působení obou těles k další činnosti. V roce 1924 připravil Pěslav s filharmonií 

k stému výročí narození Bedřich Smetany Smetanovské slavnosti. Filharmonie tehdy uvedla 

předehry k Smetanovým operám Hubička a Prodaná nevěsta a symfonickou báseň Z českých 

luhů a hájů. V meziválečném období také přešla Filharmonie od pouhé spolupráce s Pěslavem 

k samostatné činnosti a pravidelnému pořádání celovečerních koncertů, které se konaly 

v třeboňském Divadle J. K. Tyla a někdy též v aule zdejšího gymnázia. Dirigent Karel Štěch 

též nezapomínal na provozování církevní hudby ve zdejším kostele. Vyvrcholením činnosti 

členů filharmonie bylo provedení Mozartovy Korunovační mše k příležitosti desátého výročí 

dominikánského řádu v Třeboňském klášteře. Mše byla uvedena opět s Pěslavem roku 1933. 

 Ve dvacátých a třicátých letech minulého století dosahovala Filharmonie opravdu 

vysokých kvalit. U dirigentského pultu se tehdy střídalo více dirigentů, což bylo pro orchestr 

velkým přínosem. Byli to Karel Štěch, dr. Adolf  Sedlecký, ing. Josef Pražák, dr. Jaroslav 

Simerský a JUDR. Bohumír Štefl. Navíc Filharmonie měla ve svých řadách vlastní nástrojové 

sólisty, mezi nimiž vynikli  houslista prof. Vilém Pech, klavírista ing. Josef Pražák, a fagotista 

František Dušák. O celkové úrovni orchestru svědčí především šíře a bohatost, ale také 

náročnost jeho tehdejšího repertoáru, jenž se zaměřoval  především na díla českých autorů. 

Například: 

 

Bedřich Smetana: Předehry k operám Tajemství, Libuše, Prodaná nevěsta, z Cyklu Má           

vlast, symfonické básně Z českých luhů a hájů, Vltava a Vyšehrad, orchestrální doprovod ke 

kantátě Česká píseň 

Antonín Dvořák: Slovanské tance č. 4, 5, 6, 8, 10, 16, Symfonie e moll Z nového světa, 

orchestrální doprovod ke kantátě Svatební košile 

Vítězslav Novák: Slovácká suita 
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Zdeněk Fibich: orchestrální doprovod ke kantátě Jarní romance 

Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr 

Oskar Nedbal: Malá dětská suita a dále suity z pantomim Z pohádky do pohádky a Pohádka o 

Honzovi 

 

 Samozřejmě orchestr hrál i skladby stěžejních zahraničních autorů jako jsou: 

 

Ludwig van Beethoven: Koncert D dur pro housle a orchestr, předehry Egmont a Na 

zříceninách Athen 

Carl Maria von Weber: Vyzvání k tanci a předehra k opeře Oberon 

Wolfgang Amadeus Mozart: předehra k opeře Figarova svatba, Malá noční hudba a velká mše 

Korunovační 

Joseph Haydn: Symfonie G dur č.94 S úderem kotlů 

Franz Schubert: Symfonie h moll Nedokončená a suita z hudby ke hře Rosamunde 

Giuseppe Verdi: předehra k opeře Nabucco 

Edvard Grieg: suite Peer Gynt, Koncert a moll pro klavír a orchestr 

Georg Bizet: suite L´Arlésienne 

 

 

 Později v letech 1939 – 1945 (doba protektorátu Čechy a Morava) byl orchestr stále 

velkou chloubou města Třeboně. Jeho činnost kupodivu neupadala, ale naopak se bohulibě 

rozvíjela a byla tak obrovským povzbuzením pro české vlastence. Vypovídá o tom už jen 

provedení Beethovenovy předehry Egmont. Tento koncert umožnil vnímavým posluchačům 

zažít v těžké době okupace posilující  atmosféru tohoto díla, které znázorňuje obtížný, ale 

vítězný boj malých Flander proti španělským dobyvatelům. 

 V tomto směru největšími událostmi však byla provedení dvou Smetanových oper 

v letech 1943 a 1944. Zvláště představení Prodané nevěsty 12. a 14. srpna 1944 vyžadovalo 

od pořadatelů mnoho odvahy, jelikož se uskutečnilo necelý měsíc po atentátu na Hitlera 

(tehdy byly všechny kulturní akce u nás zakázány). Poté činnost Filharmonie ustala vlivem 

událostí konce války. 

 Po roce 1945 nastalo patnáctileté období, kdy Třeboň neměla svůj stálý symfonický 

orchestr. Působilo zde pouze příležitostně pár komorních těles. K obnovení činnosti orchestru 

došlo až v roce 1959, kdy se dalo dohromady pár bývalých členů Filharmonie, učitelů 

hudební školy a dalších milovníků hudby. Začali se pravidelně scházet každou středu v lidové 
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škole umění. Nově vzniklé těleso vstoupilo do hudebního života pod jménem Třeboňský 

symfonický orchestr. První koncert se konal k příležitosti ukončení Měsíce československo-

sovětského přátelství 10. prosince 1959. Proveden byl Valse Triste od Jeana Sibelia. Dirigoval  

Jaroslav Kohout, který je dodnes stálým dirigentem Třeboňského lázeňského orchestru. 

 Avšak první opravdu velký veřejný koncert se uskutečnil až 18.června 1960, tedy rok 

po zahájení činnosti orchestru. Odehrál se v prostorách nádvoří Třeboňského zámku. Na 

představení tenkrát přišlo 190 posluchačů. Je třeba též uvést tehdejší základní obsazení 

orchestru, z něhož někteří členové zde působí dodnes. 

 Byli to: dirigent Jaroslav Kohout, první housle: koncertní mistr Pavel Kutman, dr. 

Zdeněk Brůna, Jan Vališ, Zdena Weilgunová, Jaroslav Kutman; druhé housle: Karel Nývlt, 

Ilona Nývltová, Alexandr Nováček, Josef Grulich, Václav Vaněk, Zdeněk Kopačka; violy: 

František Poláček, Čestmír Písařík, dr. František Sokol; violoncella: prof. Jaromír Rádl, 

Rudolf Schwarz, Václav Kojan; kontrabasy: Vítězslav Šeďa, Dušan Rošický, Milan Koubek; 

lesní rohy: Václav Čurda, Josef Šálek; hoboj: Jaroslav Vochomůrka 

 

 Program koncertu byl velice pestrý: 

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba Serenáda a Menuet  

Luigi Boccherini: Koncert B dur pro violoncello a orchestr s vynikajícím sólistou Josefem 

Chuchrem 

Georg Friedrich Händel: Passacaglia 

Georg Friedrich Händel: Sonáta pro violoncello a klavír, violoncello: Josef Chuchro, klavír: 

Vlasta Nývltová 

Antonín Dvořák: Valčíky A dur a Des dur 

Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr 

 

 Ještě téhož roku se uskutečnil první lázeňský koncert, díky kterému se zrodila 

myšlenka  nového poslání orchestru, stát se lázeňským orchestrem. Tento záměr se zdařil a 

mladé hudební těleso našlo velké uplatnění a prostor pro své pravidelné účinkování, což bylo 

pro Třeboňský symfonický orchestr obrovskou hnací silou a motivací. Postupem času se pro 

lázeňské hosty hrálo stále častěji, až se tyto koncerty staly od koncertu konaného dne 12. 

prosince 1966 zcela pravidelnými, a to vždy jednou za měsíc. Mimo tato vystoupení uváděl 

TSO každoročně výroční koncerty, které se konaly v sále Besedy, též v Divadle J. K. Tyla, 

Schwarzenberské hrobce, či na zámeckém nádvoří. Program se zde od ostatních představení 
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liší svojí náročností a pečlivým výběrem skladeb. Uvádějí se zde převážně skladby nově 

nastudované. Další uplatnění nalezl orchestr ve výchovných koncertech, většinou pořádaných 

pro žáky a studenty základních a středních škol. Program byl upravován úměrně věku 

posluchačů a daným studijním osnovám. Samozřejmostí se stala zájezdová vystoupení konaná 

v okolních městech, jako byly například: České Velenice, Velešín, Jindřichův Hradec, 

Kardašova Řečice a další. Jeden z ojedinělých  koncertů se konal ve Vídni v roce 1965. 

Bohužel byl na dlouhou dobu posledním tohoto druhu, neboť další rozvoj těchto aktivit 

narazil na tehdejší nepříznivou politickou situaci.  

 Velice důležitou složkou působení orchestru se staly promenádní koncerty, konané od 

roku 1968. Vůbec první koncert tohoto typu se odehrál 7. července v 10 hodin dopoledne. 

Bylo zde přítomno přes 170 posluchačů. V kronice se o tomto koncertu píše na straně 35:  

„Ke koncertu byl vybrán prostor před lázněmi. Hrálo se za neobvyklého vedra kolem 32 

stupňů Celsia, a k tomu na přímém slunci. Byly to neobyčejně těžké podmínky pro všechny 

členy orchestru.“ 

Jak je ale vidět z mnoha pozdějších zápisů, náročné počasí nikoho neodradilo a promenádní 

koncerty se staly základním kamenem v činnosti orchestru. 

 Během svého působení měli členové TSO možnost setkat se s celou řadou 

vynikajících sólistů, mezi nimiž nechyběli opravdu významná jména: violoncellista Josef 

Chuchro, který byl vůbec prvním sólistou v historii TSO, klavírista ing. Jiří Sedláček, stálý 

člen TSO, který poprvé vystoupil s orchestrem v roce 1961 na výročním koncertě, 

violoncellový virtuóz Saša Večtomov, vynikající český operní pěvec Eduard Haken, profesor 

na konzervatoři v italském Bolzanu Emilio Riboli, vynikající houslista Jan Vacek, flétnista 

Václav Žilka s harfenistkou Libuší Váchalovou a v roce 1970 vystoupení členů Foersterova 

tria, kteří se v průběhu let často do Třeboně vraceli a při různých příležitostech zde 

samozřejmě vystupovali. 

 Stejně tak TSO spolupracoval s mnohými českými sbory. Především to byl Pěslav,46

 Jakýsi zlom v působení orchestru nastal roku 1994, kdy změnil prostředí zkoušek a 

přesunul se z třeboňské hudební školy do lázní Aurora. Zde získal vynikající zázemí, pro 

úschovu nástrojů i všech svých notových materiálů. Nezanedbatelnou výhodou se také stala 

skutečnost, že zkoušky probíhaly ve stejném sále jako všechny abonentní koncerty. Zde se 

 

dále sbor Smetana z Jindřichova Hradce, Slavík z Pacova, Čech a Lech z Humpolce, Hlahol 

z Tábora, Lípa z Kamenice nad Lipou a Záboj z Pelhřimova. 

                                                 
46 Nyní Pěslav - Ozvěna 



 39     
 

v posledních letech konají koncerty mladých talentů, studentů Jihočeské konzervatoře 

v Českých Budějovicích. Díky nim získávají začínající profesionální hudebníci neocenitelné 

zkušenosti a mají možnost prosadit se v hudebním světě. V minulých letech se zde představili: 

fagotista Jan Hudeček, klavíristka Alena Kohoutová, klavíristka Veronika Hudečková, 

klavírista Jan Krejcar a mnoho dalších. Je třeba též zmínit dva vynikající sólisty působící v 

zahraničí, kteří zde v nedávné době též vystoupili. Jsou jimi člen Symfonického orchestru 

Singapore, violista Jan Heger a klavíristka Kim Foersterová. 

 Kontakty se zahraničím se začaly vyvíjet až po roce 1990, ale dnes již orchestr jezdí 

na pravidelné koncerty do nedalekého Schremsu, Gmündu a Unterweissenbachu. 

 Jak můžeme vidět ze všech uvedených zdrojů, TLSO se stal neodmyslitelnou součástí 

města Třeboně a velkým dílem přispívá k zdejší kultuře i hudebnímu vzdělávání obyvatel. To, 

že členové tohoto amatérského orchestru hrají s velkou chutí, mohou posluchači oceňovat 

každý rok na mnoha hodnotných a zajímavých představeních. 

 Závěrem připojuji životopis skvělého muzikanta, varhaníka, ale hlavně zakladatele a 

dirigenta TSO Jaroslava Kohouta a též jeho výpověď o působení v tomto orchestru. 
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4.1 Vzpomínky dirigenta47

 
 

 

 „Vrátil jsem se z vojny v roce 1959 a hned jsem začal uvažovat o založení 

amatérského orchestru. Na vojně jsem hrál u plukovní hudby v Klatovech na lesní roh a už od 

dětství jsem měl kolektivní hudbu rád. V útlém věku se mi dokonce zdál sen, že stojím na 

nějaké bedničce a diriguji velký orchestr. 

 V roce 1959 jsem tedy připravil, jako učitel hudby, založení našeho orchestru . První 

zkouška se konala v září 1959 v hudební škole. Sešli nejen se učitelé naší školy, ale také  

učitelé ostatních škol, dokonce i  úředníci a dělníci, kteří měli chuť do umělecké  práce a také  

schopnosti v takovém souboru pracovat a slušně hrát. Začínali jsme nejdřív se smyčcovým 

komorním orchestrem (obsazení při prvním vystoupení v roce 1959: JUDr. Brůna, Zdena 

Weilgunová, Ing. Šiman, Zdeněk Kopačka, Čestmír Zamrzla, JUDr. František Sokol, Poláček 

František, prof. Rádl Jaromír, Kohout Jaromír starší, Velser Jan, Nývlatová Vlasta a já ). 

Prvním a dlouholetým koncertním mistrem se stal Pavel Kutman, výborný muzikant i pedagog 

na zdejší hudební škole. 

  První skladba byla pro smyčce, čtyři dechové nástroje a tympány - Jean Sibelius: 

Valse Triste, který byl proveden na nějaké oslavě v prosinci roku 1959 a velice se nám povedl, 

což pomohlo hned k dalšímu pravidelnému zkoušení. Každou středu v 18 hodin se sešlo asi 15 

členů a začalo se zkoušet na první letní koncert v roce 1960, který se uskutečnil na vnitřním 

nádvoří zámku v Třeboni. Na tomto koncertu byl soubor rozšířen o  dechové nástroje a hrál 

se tedy program pro téměř plně obsazený orchestr. Postupem času jsme do obsazení přidávali 

další dechové nástroje, až vznikl orchestr, který mohl hrát samostatný koncert se sólovým 

vystoupením nějakého nástroje. Zpočátku s námi pravidelně spoluúčinkoval ing. Jiří Sedláček, 

jako sólový  klavírista. Díky tomu jsme prvních letech  nacvičili doprovody ke klavírním 

koncertům E. Griega, R. Schumanna a F. Chopina. Programy koncertů byly sestavovány vždy 

tak, aby doplňovaly sólové vystoupení, které  bylo často  stěžejním bodem programu. Všechny 

koncerty se konaly pravidelně na zámeckém nádvoří, kde je pěkné a  příjemné prostředí a také 

velmi dobrá akustika. Přišlo vždy 250 - 300 posluchačů a pokud nezačalo pršet,  byl to vždy 

krásný večer. Pokud však  počasí nepřálo, museli jsme přeložit koncert do městského divadla 

Orchestr se účastnil  většiny oslav ve městě a byl také zván na koncerty mimo Třeboň. V roce 

                                                 
47 50 let Třeboňského Lázeňského symfonického orchestru. Třeboň: Java Třeboň, 2009.15 s. 
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1968 se uskutečnil první promenádní koncert před lázněmi Berta. Kromě toho jsme pro lázně 

Berta hráli i večerní koncerty s lehčím programem.   

 Vzhledem k tomu, že v Třeboni se v této době zahájila stavba nového lázeňského 

sanatoria Aurora, začali jsme uvažovat o pravidelných promenádních koncertech a spolu 

s tím  také o  založení tzv. lázeňského orchestru. Při otevření lázní Aurora v roce 1975 náš 

orchestr vystoupil se slavnostním programem. Od té doby pak hrál na večerních koncertech 

v Auroře a v létě pravidelně na promenádních koncertech v parku pod zámkem vždy v neděli 

dopoledne. Obsazení orchestru se měnilo a prošlo jím mnoho hudebníků-amatérů, ale i 

vypomáhajících profesionálů. Vystřídala se také celá řada sólistů. Od vzniku konzervatoře 

v Českých Budějovicích přichází každým rokem několik hráčů na sólové nástroje vyzkoušet si 

hru se symfonickým orchestrem a program je tak někdy bývá obohaceno mladého sólistu, což 

přináší našim vystoupením příjemné oživení a osvěžení. 

 V současné době hrajeme v poměrně velkém obsazení, ve kterém jsme schopni zahrát 

jakýkoli repertoár. 

 Ze zakládajících členů Třeboňského lázeňského orchestru (roku 2002 byl takto 

přejmenován) už žijí jen dva. Je to houslista  pan Čestmír Zamrzla, který několik let působí též  

ve funkci finančního hospodáře a já. Ostatní současní členové souboru přicházeli až v 

průběhu let.“  
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4.2 Jaroslav Kohout - životopis48

 
 

 

 Narodil se 26. prosince 1932 v Ledenicích. Od malička se pohyboval  hudebním 

prostředí. Ačkoli se jeho otec živil jako truhlář, jeho velkým koníčkem byla hudba. Té se také 

nejvíce věnoval ve svém volném čase. Byl kapelníkem dechovky a také řídil Ledenický 

orchestr, který hrával v místním kostele vždy při mši svaté. Dále též dával soukromé hodiny 

hry na housle. 

 Proto také prvním hudebním nástrojem, na který se malý Jaroslav začal učit, byly 

právě housle a to u svého otce. Jelikož se u něho velmi záhy projevil hudební talent, začal ho 

otec posílat na soukromé hodiny klavíru k jedné místní mladé paní učitelce. Posléze začal 

navštěvovat hodiny klavíru u pana Otakara Jaroše, který byl v té době varhaníkem 

Ledenického kostela. Takto se malý Jaroslav Kohout začal seznamovat s úžasným nástrojem - 

s varhanami. Byl natolik nadaný muzikantsky i technicky, že už jako jedenáctiletý zastoupil 

svého učitele a zahrál na ně v kostele  píseň Svatý Václave. 

 Když skončila 2. světová válka, uvědomil si pan Jaroš, že ho jeho žák začíná pomalu, 

ale jistě přerůstat, a tak ho doporučil  k panu Josefu Beranovi, který v té době dělal ředitele 

hudební školy v Českých Budějovicích. Ten ho okamžitě seznámil s žákem Leoše Janáčka, 

panem profesorem Richterem, který začal mladého chlapce vyučovat hře na varhany. Tři roky 

poté se v Českých Budějovicích otevřelo pětileté studium na pedagogickém oddělení Vyšší 

hudební školy, což byla jakási obdoba dnešní konzervatoře. Jelikož byl tehdy mladý Jaroslav 

Kohout  na tak vysoké hráčské úrovni, mohl po složení přijímacích zkoušek nastoupit rovnou 

do třetího ročníku studia. Zde se mimo jiné věnoval i hře na obligátní kontrabas. Své studium 

úspěšně zakončil státní zkouškou na Pražské konzervatoři. Během studia též získal obrovskou 

praxi. Jelikož se jeho bývalý učitel Otakar Jaroš z Ledenic odstěhoval, převzal po něm místo 

varhaníka v kostele a  měl též za úkol starat se o zdejší orchestr, který hrával při mších. 

Jelikož bylo nutné doplnit soubor o nové hráče, začal se Jaroslav též věnovat výuce a kvůli 

tomu se také naučil hře na violu a violoncello. V Ledenicích působil až do odchodu na vojnu 

k plukovní hudbě. A jak jinak, zde opět sbíral drahocenné zkušenosti. Přestože ovládal hru na 

housle, varhany, klavír, kontrabas, violu, violoncello a akordeon, žádný z těchto nástrojů 

                                                 
48 VOLKOVÁ, Hana. Hudební život v Třeboni, Konzervatoř v Českých Budějovicích, 2001. 
26 s. 
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v zdejším dechovém ansamblu nemohl využít. Začal zde tedy hrát na velký buben a činely a 

též velmi často zaskakoval za kapelníka, díky čemuž měl možnost se seznámit s partiturou 

dechovky. Když z tohoto orchestru odešel jeden jeho hráč na lesní roh, dostal Jaroslav rozkaz, 

jak už to na vojně bývá, naučit se do čtrnácti dnů hře na tento nástroj a chybějícího hornistu 

nahradit. Každý člověk, který někdy na něco hrál, dobře ví, že je to úkol téměř nemožný. 

Jaroslav Kohout to však dokázal díky svému obrovskému talentu. Měl navíc štěstí v tom, že 

se mohl učit hře na tento nástroj od  vynikajícího hudebníka, prvního hornisty symfonického 

orchestru v  Karlových Varech, Josefa Šálka. Následující rok pak v kapele hrál na tento 

nástroj, jako by ho měl v ruce od malinka.  

 Po návratu z vojny začal opět učit na třeboňské hudební škole, kde se věnoval výuce 

všech dechových žesťových nástrojů. Ze svých žáků tak už po jediném roce svého působení 

založil dechovku s 35 muzikanty. Tento soubor byl postupem času velice úspěšný, když 

dvakrát získal první cenu na celostátní soutěži a natáčel do rozhlasu v Praze.  

 V té době si pomalu začal plnit svůj dětský sen. Když byl pětiletý chlapec, zdálo se 

mu, že stojí na ledenickém náměstí na bedně od margarínu a diriguje velký orchestr. A tak 

také začal usilovat o založení symfonického orchestru města Třeboně, což se mu podařilo 

v roce 1959. Rok poté se stal ředitelem třeboňské LŠU, kde v této funkci setrval až do roku 

1994. Své zkušenosti zároveň od roku 1993 předává posluchačům Českobudějovické 

konzervatoře, kde vyučuje klavírní improvizaci. 

 V dnešní době ještě stále diriguje Třeboňský lázeňský orchestr a svým charismatem a 

chutí do života neustále inspiruje všechny své studenty a přátele včetně všech členů 

Lázeňského orchestru. Dalo by se říci, že Jaroslav Kohout je jednou z největších hudebních 

osobností města Třeboně v celých jeho moderních kulturních dějinách. 
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5. ZUŠ Třeboň 
 
 Založení hudební školy v Třeboni předcházelo dlouholeté snažení ze strany zdejších 

muzikantů a učitelů hudby, jelikož rozvíjející se město stále více potřebovalo hudební učiliště. 

Do té doby zde působila řada vynikajících muzikantů – učitelů, jako byli: ředitel kůru Karel 

Štěch, houslista František Volf nebo Václav Meruna, který dlouhá léta provozoval soukromou 

hudební školu ve svém zahradním domku a mnoho dalších. Pod nátlakem přípravného výboru 

ke zřízení hudebního učiliště, který vznikl v létě roku 1949, se nakonec podařilo tuto školu 

založit. Bylo to 2. srpna 1949 a hned týž rok byl uspořádán nábor žáků. Zájemců o studium 

bylo skutečně veliké množství.  Předsedajícím přípravného výboru byl Jiří Grepl. Tento 

umělec, který vystudoval pražskou konzervatoř, se stal i prvním ředitelem hudebního učiliště. 

Jeho práce byla obzvlášť z počátku náročná a obtížná, jelikož na začátku škola neměla vlastní 

nástroje, notový materiál a dokonce ani budovu. Také učitelů byl zoufalý nedostatek. První 

rok se vyučovalo pouze dopoledne v prostorách přízemí Třeboňského gymnázia. Jiří Grepl se 

však nevzdával a za pomoci spolupracovníků školu nejen že udržel při životě, ale také sehnal 

mnoho materiálů a tolik potřebné prostory a zařídil, co byla potřeba.  

 Po jeho odchodu na Pražskou konzervatoř se do funkce ředitelky učiliště dostala 

vynikající klavíristka Vlasta Nývltová. Stejně jako Jiří Grepl vřele podporovala hudební ruch 

v Třeboni. Pořádala různá vystoupení svých učitelů a i sama hrávala pro třeboňskou veřejnost. 

Za jejího působení „hudebka“ dále vzkvétala, rozrostl se počet učitelů i žáků a dokonce za její 

éry získala hudební škola k užívání další zámecké byty a sál. Nově založila na škole dechové 

oddělení a získala pro ně též i nástroje.  

  V roce 1960 nastoupil na ředitelský post Jaroslav Kohout. Ten pak v této funkci 

vydržel neuvěřitelných 34 let. Před svým jmenováním zde působil několik let jako učitel. 

Hned od začátku zde založil dechový orchestr, jehož členové se stali vynikajícími hráči, 

z nichž vynikl zejména Bohuslav Zahradník, který se po čase stal prvním klarinetistou České 

filharmonie a v kvěnu 1974 zvítězil v mezinárodní soutěži Pražské jaro. 

 Dalším vynikajícím souborem v letech 1960 - 1968  byl smyčcový orchestr pod 

vedením tehdy mladého učitele Pavla Kutmana. Tento vynikající učitel okamžitě zanechal 

svého působení houslisty v orchestru Jihočeského divadla ve chvíli, kdy dostal stálé místo v 

hudební škole. Jako pedagog se velikostí a významem může směle zařadit vedle pana 

Jaroslava Kohouta, jelikož za dobu svého působení vychoval desítky výborných muzikantů, 

pozdějších absolventů vysokých hudebních škol v Čechách i zahraničí. Za více než šedesát let 
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existence třeboňské hudební školy je zcela jistě jednou z jejích největších pedagogických 

osobností. 

 Rok 1972 byl pro školu velmi podstatný. Učitelé dostali k užívání celou budovu a    

500 000 korun na její rekonstrukci. Takto pomalu získávala škola svou nynější podobu. 

V dalších letech slavila mnoho úspěchů, vychovala množství vynikajících žáků, v průběhu let 

odcházeli staří a přicházeli noví učitelé.  

 Díky Jaroslavu Kohoutovi se stalo z třeboňské lidové školy umění opravdu podnětné 

prosperující prostředí. V době jeho ředitelování zde našli útočiště například Třeboňský 

symfonický orchestr nebo místní sbor Pěslav. 

 Po odchodu Jaroslava Kohouta v roce 1994 se novou ředitelkou stala Stanislava 

Blažíčková-Bargerová a je jí až dodnes. Během jejího působení zde byl založen taneční a 

znovu obnoven výtvarný obor, pro který škola získala nové prostory ve staré radnici na 

Masarykově náměstí. Škola má dále odloučená pracoviště v Lomnici nad Lužnicí, Českých 

Velenicích a Suchdole nad Lužnicí. ZUŠ Třeboň se i nadále podílí na hudebním životě tohoto 

města. Žáci pravidelně koncertují v lázních Berta,  Aurora, v městském divadle J. K. Tyla a 

poslední dva roky i na festivalu Třeboňská nocturna, kde se setkávají se studenty hudebních 

škol spřátelených rakouských měst. V současné době působí na škole mnoho nových, 

mladých kantorů. Po nástupu nové ředitelky odešla většina zkušeného pedagogického sboru a 

trvalo dlouhých šestnáct let, než se zde konečně ustálil pedagogický sbor nový, což dává do 

budoucna ZUŠ v  Třeboni naději na zdárnou budoucnost. 

 
 
Úspěchy na soutěžích : 
 
1960 Celostátní kolo národní soutěže  

 Žákovský dechový orchestr čestné uznání - J. Kohout 

1960 Praha, dechové orchestry  

 Žákovský dechový orchestr 1. cena - J. Kohout 

1965 Praha, dechové orchestry 

 Žákovský dechový orchestr 2. cena - J. Kohout 

1966 Bratislava, klavír 

 Vladimír Bosák čestné uznání - M. Štajnochrová 

1971 Příbram, akordeon 

 Jindřich Kukačka, Hana Žemličková 3. cena akordeonové dua - R. Vonešová 

1972 violoncello 
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 Hana Kutmanová 1.cena- J.Vychytil 

1973 Brno, komorní soubory LŠU 

 Žákovský komorní orchestr 2. cena- P. Kutman 

1975 Příbram, akordeon  

 Jan Zahradník 2.cena- R.Vonešová 

 
 
 Od roku 1976 nejsou k dohledání žádné záznamy o celostátních soutěžích, nové 

záznamy jsou až od roku 2000, kde se studenti pravidelně umisťují na soutěžích České 

hudební mládeže Praha, Prague Junior note, Plzeňské housličky, Mezinárodní pěvecká soutěž 

Bohuslava Martinů a mnoho dalších. 
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Závěr 
 

 Můj blízký vztah k Třeboni a zdejšímu hudebnímu životu byl důvodem k napsání této 

bakalářské práce. Neměla jsem v úmyslu pouze bezmyšlenkovitě opisovat množství informací 

dávno zaznamenaných v různých spisech a listinách, ale přinést do světa informací též něco 

nového, dosud nezaznamenaného. Proto jsem se také v tomto pojednání výrazně zaměřila na 

mladý, ale významný festival Okolo Třeboně, který tento rok oslaví své dvacáté výročí a  

mnou zaznamenané informace také nejspíše obohatí výstavu pořádanou k tomuto jubileu. 

Během psaní této práce jsem měla možnost seznámit se s opravdu velkými hudebními 

osobnostmi a jejich prostřednictvím obohatit sama sebe o nové znalosti a vědomosti. Tuto 

skutečnost jsem vnímala v celém  průběhu své činnosti, a domnívám se, že právě toto se stalo 

jedním z hlavních smyslů mého snažení. 

 Cílem této bakalářské práce bylo ukázat, že moje rodné město Třeboň není jen město 

rybníků a rybníkářů, ale že je především významným kulturním střediskem jižních Čech. 

Zaměřila jsem se na hudební život tohoto malebného města v jeho historii i současnosti. Na 

základě podkladů a pramenů, které jsem pro svou práci získala a zpracovala, lze bez pochyby 

říci, že město Třeboň patří k nejvýznamnějším hudebně kulturním centrům Jihočeského kraje. 

 Uvědomila jsem si, že jakákoli kultura, tedy i ta hudební, nepadá odkudsi z nebe, ale 

vytvářejí a vytvářeli ji konkrétní lidé, často ve svém volném čase, často bez nároku na 

jakýkoli honorář. Jejich jedinou a největší odměnou pak byla radost z úspěšných vystoupení 

nebo nadšení a zápal lidí, které umělecky utvářeli a vedli často od útlého věku. Proto jsem zde 

také zařadila množství vlastních výpovědí těchto osobností, jejichž velikost tkví především 

v tom, že se skvěle a naprosto nezištně starají o kulturní dění ve svém městě. 

 Velice příjemným a pozitivním jevem byl především přístup muzikantů i jiných 

osobností, kteří mi pomáhali a s velkou ochotou a důvěrou mi poskytli množství zásadních 

informací, díky nimž jsem celou svou práci mohla napsat. Chtěla bych jim tímto způsobem 

poděkovat a odvděčit se za jejich laskavost, trpělivost a ochotu pomoci mi s tímto skromným 

dílkem. Přála bych si vzdát jim touto bakalářskou prací velký hold za jejich tolik důležitou, 

obětavou a častokrát nezištnou celoživotní  práci a za kulturní přínos krásnému Jihočeskému 

kraji. 
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Resumé 
 
Tato bakalářská práce se snaží zmapovat a popsat dění v Třeboni od základního hudebního 

vzdělávání (ZUŠ Třeboň), přes množství festivalů a pravidelných koncertů (Okolo Třeboně, 

Třeboňská nocturna, Léto v Třeboni, Klasika na jihu, Zpátky do Třeboně), až po místní 

hudební tělesa, která zde mají dlouholetou tradici (Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, 

Třeboňští pištci, Pěslav - Ozvěna). Zaměřuje se na jejich historii, současnost i na velké 

hudební osobnosti. Snaží se ukázat, že i v takto malém městě je možné a velice důležité 

udržovat hudební tradice a nabízet lidem mnoho kulturních zážitků po celý rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 
 

This bachelor thesis will describe musical activity in Trebon. It starts with the basics of 

musical education (ZUŠ Třeboň), continues with a number of festivals and regular concerts 

(Okolo Třeboně, Třeboňská nocturna, Léto v Třeboni, Klasika na jihu, Zpátky do Třeboně), 

and finishes with the local musical ensembles that have had a long tradition there, for example 

the Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, Třeboňští pištci, Pěslav - Ozvěna. This work 

focuses on their history as well as present and important musical persons. It tries to show that 

even in such a small town it is possible and important to maintain musical traditions and offer 

many cultural events to people throughout the whole year. 
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Příloha č. 7 
 

Program festivalu Třeboňská nocturna 2011: 
 

12. 7. 2011 • 20.00 hod • Konírna, Zámek Třeboň 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 

Benewitzovo kvarteto | Česká republika 
- Jiří Němeček, housle 
- Štěpán Ježek, hosle 

- Jiří Pinkas, viola 
- Štěpán Doležal, violoncello 

program: L. van Beethoven | B. Smetana | P. Hass 
 

13. 7. 2011 • 20.00 hod • Divadlo J. K. Tyla, Třeboň 
Marina Vasilieva, housle | Rusko 

Miroslav Sekera, klavír | Česká republika 
program: J. S. Bach | E. Ysaÿe | N. Milstein | A. Dvořák | J. Suk 

 
14. 7. 2011 • 20.00 hod • Kostel sv. Jiljí, Třeboň 

Ivan Kusnjer, baryton | Česká republika 
Aleš Bárta, varhany | Česká republika 

program: J. S. Bach | A. Dvořák | D. Buxtehude | P. Eben 
 

15. 7. 2011 • 20.00 hod • Velké nádvoří Zámku Třeboň 
POCTA EMĚ DESTINOVÉ 

Alexandra Kubas, soprán | Polská republika 
Jana Brožková, hoboj | Česká republika 

Jan Jakub Bokun, dirigent | Polská republika  
Komorní orchestr pražských symfoniků | Česká republika 

program: G. Puccini | G. Donizetti | F. V. Kramář | J. V. Stamic 
 

16. 7. 2011 • 15.00 hod • Divadlo J. K. Tyla, Třeboň 
Pódium mladých 

soutěžní přehlídka žáků uměleckých škol z České republiky a Rakouské republiky 
 

16. 7. 2011 • 20.00 hod • Velké nádvoří Zámku Třeboň 
Felix Slováček, klarinet a zpěv | Česká republika 

Vlado Valovič, dirigent | Slovenská republika 
Orchestr Gustava Broma | Česká republika 

program: D. Ellington | J. Ježek | C. Basie | T. Monk 
 
 

16. 7. 2011 • 22.00 hod • Dvorana Divadla J. K. Tyla, Třeboň 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU 
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Příloha č. 8 

 
TLSO v minulosti i soušasnosti 
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Příloha č. 9, 10 

 
 

 

 
Záznamy z kroniky ZUŠ v Třeboni 
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