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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

28. LISTOPAD / NEDĚLE / STARÉ NÁMĚSTÍ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ / / 16:30

AKCI ZAHÁJÍ SLAVNOSTNÍM PROJEVEM STAROSTKA
MĚSTA PANÍ MAGDALÉNA PETERKOVÁ 

 A DĚKAN ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE PAN MILOŠ KOLOVRATNÍK.
VYSTOUPÍ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ KAJETÁNEK.

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ



VELKÝ SWINGOVÝ
ORCHESTR
KULTURNÍHO CENTRA
ČESKÁ TŘEBOVÁ 
VSO je amatérský hudební soubor 
působící pod patronací Kulturního 
centra v České Třebové. 

U jeho vzniku (1980) stál dirigent Sta-
nislav Vosyka a  jazzově orientovaní 
hudebníci z širokého okolí České Tře-
bové: z Litomyšle, Svitav, Ústí nad Or-
licí, Chocně, Letohradu, Lanškrouna 
a Hradce Králové. Významnou pomo-
cí pro orchestr byla v jeho začátcích, 
ale i později, lektorská činnost členů 
Orchestru G. Broma –  Josefa Audese, 
Mojmíra Bártka a  Jaromíra Hniličky. 
Orchestr se zaměřil na  interpretaci 
výhradně instrumentálních swin-
gových skladeb ve  stylu orchestru 
Glenna Millera. Hned první koncerty 
vzbudily u  publika v  České Třebové 
velkou odezvu a  orchestr si získal 
řadu příznivců.

V roce 2000 vystřídal Stanislava Vo-
syku  (v  souvislosti se zhoršeným 

zdravotním stavem)  „nazáskok“ je-
den z  členů orchestru saxofonista 
Milan Špičák. Do repertoáru byly po-
stupně zařazovány i vokální skladby 
a ke spolupráci byli zváni profesio-
nální zpěváci: Marta Kubišová, Karel 
Hála, Jitka Zelenková, Laďa Kerndl, 
Jitka Molavcová, Kateřina Brožová,  
Leona Machálková, Anna Slováčková 
a další. V poslední době se rozvinula 
spolupráce s vynikajícími interprety 
jazzové hudby Janem Smigmatorem 
a  Dashou. Kmenovými zpěváky or-
chestru jsou však již dlouhá léta Iva 
Kolářová a Petr Skalický.

Významnými hosty VSO byli také ně-
kteří vynikající instrumentalisté. Kro-
mě již jmenovaných členů Orchestru 
G. Broma to byl např. klarinetista 
prof.  Jiří Hlaváč, trombonista Josef 
Bažík Pavelka,  violoncellistka Alžbě-
ta Rolečková (Poukarová) a houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený.

V orchestru dochází průběžně k omla-
zování členské základny, zejména 

v  sekci trubek a  saxofonů. V  po-
slední sezóně došlo také ke změně 
ve vedení orchestru. O pomyslnou 
taktovku se dirigent Milan Špičák 
nyní dělí s Jiřím Němcem ml., kte-
rý za  dirigentský pultek přichází 
ze sekce saxofonů.

VSO několikrát vystupoval v  zahra-
ničí, zejména v  partnerských měs-
tech. Nejprve to bylo v holandském 
Assen Roden (1997), později  několi-
krát v Agrate Brianza v Itálii, v polské 
Olawě a ve Svitu na Slovensku.

Přes občasné zájezdy do  zahraničí 
nebo měst pardubického regionu zů-
stává domovskou scénou orchestru 
Česká Třebová, kde má VSO své věr-
né posluchače, kteří pravidelně beze 
zbytku zaplňují hlediště velkého sálu 
Kulturního centra. Doufejme, že si 
orchestr své příznivce udrží a  snad 
v budoucnu získá i posluchače nové.

Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou 
vstupenky zakoupit online prostřednictvím in-
ternetu na internetové stránce KC – www.kcct.
cz. Fyzicky si je mohou zakoupit na Informač-
ním  centru Česká Třebová,  tel. 465 322 634.

i  Carmen v  alternaci s  Lucií Bílou 
v  muzikálu Carmen, roli Georgie 
v muzikálu Vražda za oponou, hlavní 
roli v  muzikálu Eltona Johna – Aida 
a roli Bonnie v muzikálu Bonnie&C-
lyde. Za roli Máří Magdaleny v muzi-
kálu Jesus Christ Superstar se stala 
držitelkou ceny Thálie za rok 2010. 

Od  roku 2011 pravidelně uvádí spo-
lečně s Janem Smigmatorem hudeb-
ní pořad Klub Evergreen na  vlnách 
Českého rozhlasu Dvojky. Letos tak 
spolu oslavili 10 let pořadu velkým 
galakoncertem v Praze a společným 
duetovým albem. 

U  gramofonové společnosti Supra-
phon Dasha natočila dvě sólová alba 
- „Konečně“ a „Symphony“.

MOJMÍR BÁRTEK 
(* 26. dubna 1942 Zlín)

Český hudební skladatel, trombo-
nista a  pedagog. Celé své mládí až 

do maturity strávil ve Vsetíně. V  le-
tech 1963 až 1967 absolvoval Hu-
dební konzervatoř v  Brně a  mezi 
lety 1976 a  1980 pak následně Ja-
náčkovu akademii múzických umě-
ní v  Brně, kde vystudoval kompo-
zici. Od  roku 1967 působil čtyřicet 
let jako sólista, aranžér a skladatel 
v orchestru Gustava Broma. 

Vedle asi 200 jazzových skladeb, slo-
žil i orchestrální díla (například Pain-
ting, Scout Dancing či Playing Dice). 
Pro děti vytvořil pásmo skladeb na-
zvané Hrajeme Miniatury. Bártkovy 
jazzové skladby byly uvedeny napří-
klad na festivalech v Molde, Varšavě, 
Norimberku nebo Moskvě. 

V  současné době vede Big Bandy 
na konzervatoři v Brně či ve Vyško-
vě a na Lidové škole umění v Mod-
řicích založil a  řídí orchestr „The 
Young Pekáč“.

JAN SMIGMATOR
rodným příjmením Šmikmátor 
(* 17. ledna 1986 Jihlava)

Český swingový zpěvák, absolvent 
Pražské konzervatoře, moderátor 
a dramaturg pořadu Klub Evergreen 
(Český rozhlas Dvojka) a  hudební 
producent. 

Od  útlého dětství silně inklinoval 
k  hudbě, jako čtyřletý zpíval sóla 
ve  folklórním souboru Kvíteček... už 
tehdy lehce swingoval! Jazzu se začal 
věnovat později a  postupem času 
se etabloval jako interpret s mimo-
řádně vytříbeným citem pro swing. 
V roce 2000 se stal vítězem soutěže 
Zlatý oříšek, když nominaci obdr-
žel za výhru v mezinárodní pěvecké 

soutěži v  Litvě. O  rok později zahá-
jil studium na  Pražské konzervatoři 
na oddělení populární hudby a jazzu 
ve  třídě jazzové zpěvačky profesor-
ky Evy Svobodové. Později studoval 
zpěv u  vynikajícího zpěváka Josefa 
Štágra. Od roku 2011 pravidelně uvádí 
společně s Dashou autorský hudební 
pořad Klub Evergreen na vlnách Čes-
kého rozhlasu Dvojka.

V  lednu 2013 vydal Jan Smigmator 
své debutové album Swing Is Back, 
na které vybral písně ze svého kon-
certního repertoáru, v  roce 2015 
vyšlo Janu Smigmatorovi druhé řa-
dové album Time To Swing. Bonu-
sovou skladbou je upravená sklad-
ba My Way, ke  které napsal nový 
český text a  píseň nazval Za  svým 
snem jít. Nejnovější CD nesou ná-
zev Smigmator Gershwin Winehou-
se (2018) a Murphyho zákon (2020). 
Roku 2015 pomohl uspořádat mezi-
národní hudební projekt Sinatrolo-
gy k příležitosti 100. výročí narození 
zpěváka a herce Franka Sinatry.

V  doprovodu Swinging Quartetu 
nebo jiných hudebních uskupení 
a  orchestrů (Orchestr Václava Hy-
bše, Big Band Felixe Slováčka, Or-
chestru Karla Vlacha) koncertuje 
doma i v zahraničí.


