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2 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

 

2.1 Historie města 

 

Týniště nad Orlicí je město nacházející se v Královéhradeckém kraji             

v okrese Rychnov nad Kněžnou. Součástí města jsou obce Křivice, Petrovice, 

Petrovičky, Rašovice a Štěpánovsko.  

Počet trvale bydlících obyvatel je 6 500. Město leží v blízkosti soutoku 

Tiché a Divoké Orlice. První písemná zmínka o městě je doložena z roku 1361. 

Název města vznikl ze slova „týn“, které znamenalo opevněný hrádek na 

vyvýšeném místě. Městský znak tvoří červený štít, ve kterém je umístěna 

borovice, na jejímž kmeni je zavěšen bílý štít se třemi černými pruhy. Městský 

znak pochází z roku 1487, kdy Jindřich st. Minsterberský obnovil městu 

privilegia. 1. února 1914 bylo Týniště nad Orlicí císařským rozhodnutím císaře 

Františka Josefa I. povýšeno na město. K rozvoji města přispěla výstavba dvou 

železničních tratí, které byly otevřeny roku 1874 a 1875 a učinily z chudého 

zemědělského a řemeslnického města důležitou křižovatku, jež přinesla 

předpoklady ke vzniku průmyslového Týniště. Město proslavili také podnikatelé    

z oborů: koželužství, zpracování dřeva – pily, výroba nábytku a strojírenství. Ve 

20. století bylo město známé díky výrobě tkalcovských stavů v závodě Elitex, 

který vznikl sloučením menších strojírenských podniků. Nejdůležitějším 

bohatstvím je ale borový les s přírodními koupališti obklopující město, díky 

kterému bývá Týniště nad Orlicí označováno jako město v lesích. 

 

2.2 Hudební život  

 

Jako první se můžeme zmínit o komorním orchestru, který je známý jako 

Voříškova kapela, kterou založil Karel Voříšek. Kapela působila při 
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http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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společenských událostech, po roce 1896 se stala orchestrálním sdružením 

místního divadelního ochotnického spolku. Tento orchestr pod taktovkou mnoha 

dirigentů pokračoval téměř do poloviny šedesátých let. 

1. května 1970 se poprvé veřejnosti představila Dechová hudba tehdejšího 

podniku Závody tkalcovských stavů
1
, složená ze zaměstnanců podniku, hrající 

pod vedením Karla Pýchy. Po několika letech přešla pod tento podnik také 

Dechová hudba Osvětové besedy Vysoký Újezd, a tak v roce 1978 mohla být 

založena Dechová hudba jednotného závodního klubu v Týništi nad Orlicí, která 

téměř 10 let obohacovala kulturní život města. 

Po válce, ve dvacátých letech, kdy k nám začala pronikat moderní taneční 

hudba, byl v Týništi nad Orlicí uskutečněn první pokus o založení jazzové 

skupiny. Toto uskupení se těžce prosazovalo proti tradičním tanečním orchestrům 

a postupně interpreti této skupiny splynuli s klasickými orchestry. 

Ale i město Týniště nad Orlicí se v roce 1941 dočkalo prvního jazzového 

orchestru pod vedením učitele J. Dulíčka. Po dobu zákazu tanečních zábav tento 

orchestr vystupoval při různých kulturních akcích. Po roce 1945, kdy nastal velký 

zájem o taneční a společenské zábavy, orchestr posílil obsazení a změnil název na 

Danzing jazz Týniště nad Orlicí. V průběhu let se měnilo hráčské obsazení, 

změnil se název z Danzing jazz na Arcadia, stoupala kvalita a vedení se ujal 

týnišťský hodinář Ludvík Nuska. Pod jeho dirigentskou taktovkou dosáhl orchestr 

vysoké úrovně a mohl konkurovat i věhlasným swingovým orchestrům. Po více 

jak dvaceti letech činnosti došlo k ukončení činnosti orchestru. Kdekdo si mohl 

myslet, že tento žánr bude ve městě zapomenut a Arcadie se stane pouhou 

legendou, ale to by se roku 1970 nesměla na týnišťském hudebním nebi objevit 

skupina THE VETERANS, pod vedením kapelníka Petra Paťavy. Jako první 

hudební soubor v rychnovském okrese získala skupina nejvyšší kvalifikační 

ohodnocení. Stala se jednou z předních kapel Východočeského kraje. I tato šesti 

členná kapela ve složení: Petr Paťava, Josef Hořčička, Jaroslav Dostál, Josef 

Větvička, Ivan Agaláš a Jaroslav Drábek, se vryla do podvědomí posluchačů        

a dokázala získat i mnohá ocenění. 

                                                 
1
 Později přejmenován na podnik Elitex 



 

V roce 1987 vzniklo sdružení muzikantů, kteří si říkali Koplaho Band - 

KOžený Petr, PLAšil Pavel a HAken Jiří. V roce 1993 přišel saxofonista Jaroslav 

Marčík, o dva roky později nahradil Petra Koženého Karel Koldinský. 6. června 

1998 odešel do hudebního nebe saxofonista Jaroslav Marčík, výborný muzikant                   

a hlavně kamarád. Náhradou za něj se stal Jan Pírko. Kapelu čekala ještě jedna 

změna. Od roku 2010 za bicí usedl Pavel Plašil ml. Ve skupině nechybí ani 

zpěvačka – Lenka Plašilová. Z této kapely vznikla populární skupina 

ZAKOPLAHO DIXIELAND. 

Nezapomeňme zmínit zdejší Základní uměleckou školu
2
, kde vyučují 

dechové nástroje – Antonín Závodní, Jaroslav Vošlajer a Pavel Plašil. Vyučili své 

nové žáky hře na hudební nástroje a vytvořili dechovou kapelu pod vedením 

Antonína Závodního, která i při generačních změnách, vždy zaujme obecenstvo. I 

když se vkus posluchačů mění s postupujícím věkem, obliba dechovky zůstává. 

Dobrá hudební průprava a vynikající ovládání nástrojů vytvořilo 

předpoklad k novému pokusu sestavit swingový orchestr. Tak byla obnovena 

tradice swingové hudby v Týništi díky talentovanému muzikantovi, klarinetistovi, 

saxofonistovi Pavlu Plašilovi, který na počátku pro tuto hudbu dokázal nadchnout 

a získat několik schopných mladých lidí. V roce 1993 proto nalezneme 

prvopočátky vzniku Mladého týnišťského big bandu. 

Jméno Mgr. Pavla Plašila ale i Mgr. Karla Koldinského je nutno zmínit  

při vzniku dixielandové kapely Black Buřiňos
3
, která je tvořena žáky Základní 

umělecké školy. Věkový průměr hráčů je pouze 17 let, ale již v těchto letech se 

mohou chlubit svým prvním vydaným CD
4
 a úspěchy v hudebních soutěžích. 

Od roku 1996 se pravidelně každý rok, o prvním červnovém víkendu, 

pořádá Týnišťský swingový festival Jardy Marčíka. Dvoudenní maraton, v jehož 

programu vystupují nejen mladé amatérské swingové orchestry, ale také známé 

osobnosti populární hudby. 

                                                 
2
 Dříve Lidová škola umění 

3
 Kapela byla založena v roce 2005. 

4
 Křest CD proběhl 9.1.2011 v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí. 



 

Mladý týnišťský big band, dixieland Black Buřiňos a swingový festival 

jsou v současné době významnými reprezentanty města Týniště nad Orlicí.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 10. - 11. června 2011 se uskuteční oslavy města Týniště nad Orlicí, 650 let od vzniku 



 

4 MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND 

 

 

4.1 Historie 

 

V roce 1992 se v hlavě Pavla Plašila zrodil nápad na vytvoření souboru, 

který by interpretoval swingovou hudbu. Zeptala jsem se proto Mgr. Pavla Plašila: 

„ Jak Vás tato myšlenka napadla?“ „Já už jsem to říkal několikrát. Tenkrát na 

hudebkách a obzvlášť na těch menších, kde ta kvantita žáků není dostačující, aby 

škola chrlila jeden soubor za druhým, byla na prvním místě hlavně dechovka. Já 

jsem se s taneční a swingovou muzikou seznámil na vojně, protože mými 

spolubojovníky v posádkové hudbě byli kluci, kteří hráli v orchestru Václava 

Zahradníka. Byli tam rovněž muzikanti, kteří hráli u Václava Hybše. V posádkové 

hudbě jsem se poprvé dostal k saxofonu a také k otázce swingového frázování. To 

je samozřejmě úplně odlišné od normálního frázování a tam mě to popadlo. 

V Lidové škole umění v Týništi nad Orlicí byl dechový orchestr a já jsem 

takovéto orchestry obdivoval. Nejbližší orchestr se swingovým zaměřením byl 

orchestr Jiřího Hasala v hudebce v Hradci Králové.  

Vybral jsem pár kluků a nejdříve zašel za Jiřím Hasalem, jestli by mi 

půjčil noty. Dříve nebylo jednoduché noty sehnat a jediná možnost prakticky byla, 

že noty někdo půjčil. Začali jsme se skupinou devíti kluků. Šel jsem víceméně do 

neznáma, i když jsem na vojně cvičil s kolegou. Učil mě frázování. Jelikož jsem 

nikdy před tím ani po tom v žádné swingové kapele nehrál, byl to absolutní krok 

do neznáma“
6
, odpověděl Pavel Plašil. I přes počáteční, nazvěme to, potížemi se 

mu podařilo dát dohromady devítičlenné seskupení s názvem Mladý začínající 

taneční bigbo swing band
7
 ve složení: Lukáš Richter, Radek Kupka - saxofony; 

Jan Pírko - pozoun; Pavel Sedláček, Zdeněk Dlabola, Karel Prošvic - trubky; 

Karel Koldinský - klavír; Tomáš Kupka - basová kytara; Michal Török - bicí. 

                                                 
6
 Záznam rozhovoru [mp3]. Osobní archiv autora, 5. února 2011 

7
 Název dále jen uváděn pod zkratkou MZTBSB 



 

Premiérový koncert MZTBSB se uskutečnil na domácí půdě Základní umělecké 

školy v Týništi nad Orlicí dne 3. prosince 1992. Na programu bylo 9 skladeb. Pro 

představu: Cole Porters – I’ve Got You Under My Skin, Beguin či Richard 

Rodgers – There‘s A Small Hotel a další. Tímto koncertem kapela nastartovala 

značnou popularitu do dalších let. Dovolte mi, abych se zmínila, že v okrese 

Rychnov nad Kněžnou, v té době byli posluchači koncertů zvyklí na tuto hudbu. 

V okresním městě od roku 1979 působil Rychnovský Swing Band pod vedením 

Karla Švenky. Jednalo se sice o amatérský soubor, který spolupracoval např.                         

i s Jiřím Suchým, Miloslavem Ducháčem, Leopoldem Korbařem a dalšími. I proto 

si myslím, že článek Karla Švenky, s názvem Swingové překvapení, nejlépe 

vystihne prvotní začátky souboru MZTBSB. Článek byl otištěn v Orlickém 

týdeníku, autor Karel Švenka: „To se konalo v rychnovském Národním domě             

11. listopadu 93. Vystoupil tu totiž swingový orchestr ZUŠ Týniště n. Orl. Pro mne 

osobně to byl neskutečný zážitek poslouchat zapálenou mladou partu, hrající 

swing. Neskutečné bylo to, že všichni byli velice mladí, a že působí v našem 

okresu. Hráli většinou americké swingovky (Jerome Kern, Glen Miller aj.) a také 

dixielandy, upravené pro větší obsazení. Nebudu kritizovat, nebudu hodnotit. 

Existence a nasazení orchestru je natolik pozitivní, že další slova jsou zbytečná. 

Přeji kapelníkovi Pavlu Plašilovi, aby v záslužné práci vydržel on i jeho orchestr. 

Myslím, že mladí muzikanti jsou v dobrých rukou. Swingu zdar!
8
 

V průběhu let se kapela rozrostla až do nynějšího obsazení velkého 

bigbandu. Nezměnilo se jen obsazení ale i název, ten se z MZTBSB změnil na 

Mladý týnišťský big band
9
. Od roku 1995 se MTBB stal spoluorganizátorem 

Mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka, který se koná každý první 

červnový víkend v Týništi nad Orlicí. Kapela se každoročně účastní festivalů                

a přehlídek. Je zvána jako host na koncerty, či samostatně koncertuje po celé 

České republice. O její kvalitě a možná i popularitě svědčí i to, že spolupracuje 

s předními českými jazzovými i populárními osobnostmi – Felix Slováček, Laďa 

Kerndl, Jitka Zelenková, Jaromír Hnilička, vokální Teptet Liberec, Kamila 

                                                 
8
 Švenka, K. Swingové překvapení. Orlický týdeník, 1993 

9
 Název dále uváděn pod zkratkou MTBB 



 

Nývltová a v neposlední řadě Vlasta Průchová a Karel Hála, kteří již odešli do 

hudebního nebe. Kapela má za sebou spolupráci i s pěveckými sbory. S Chorus 

Coronae nastudoval a několikrát reprizoval dílo Jaromíra Hniličky „Missa Jazz“. 

Od roku 2004 spolupracoval s Rychnovským dětským sborem Carmina. 

Dohromady soubory nastudovaly programy: Swingové Vánoce, které si mohli 

posluchači poslechnout nejen v okolí Rychnovska ale i v polském městě 

Oldrzychowice; cyklus Jana Vičara „O Káče s Káčou“, který byl uveden na 

autorském koncertě Jana Vičara v roce 2009 Rychnově nad Kněžnou; společný 

slavností koncert k 15. výročí obou souborů, který se konal v roce 2008 také 

v Rychnově nad Kněžnou.  

Repertoár big bandu tvoří známé i méně známe jazzové a swingové 

skladby, např. In The Mood, Sumertime, Memory, Sing Sing aj., ale v posledních 

letech také skladby v modernějším aranžmá Tequilla, Brass Machine, Manteca… 

V lednu roku 2011 oslavil big band 18 let své činnosti. 

 

 

4.2 Hudební činnost big bandu 

 

4.2.1 Koncerty 

 

Tvoří hlavní část veřejné prezentace big bandu. Od 3. prosince 1992 do    

8. května 2011 odehrál MTBB 224 koncertů, ať již v České republice, nebo také 

na Slovensku, v Polsku a Francii. Koncerty můžeme rozdělit do skupin pravidelné 

(např. Novoroční koncert), výchovné a významné. 

 

Novoroční koncert – leden 

 

Je pravidelně uváděn od roku 1996 v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí. 

Vystupuje zde nejen MTBB se svým pestrým repertoárem, ale i pozvaní hosté. 

V roce 2009 byl koncert plně v režii MTBB, byl dán prostor všem sólistům 



 

zpěvákům i instrumentalistům, které si big band ve svých řadách vychoval. 

Netradičním novoročním koncertem v roce 2010 se hudebníkům podařilo 

zaujmout posluchače nejen svým hudebním programem, ale i vhodně zvoleným 

dobovým oděvem a doplňky ze třicátých let dvacátého století. 

 

1996  bez hostů 

1997  Eva Píchová, Zdeněk Seidl 

1998  LH Quartet Pardubice, Zdeněk Seidl 

1999  Zakoplaho dixieland, Lenka Plašilová, Eva Píchová, Zdeněk Seidl 

2000  Blue Star 

2001  Chorus Coronae, Pěvecký sbor ZUŠ 

2002  Teptet Liberec 

2003  Mojmír Bártek 

2004  Carmina 

2006  Šmudla dixieland (nyní Black Buřiňos) 

2007  Šmudla dixieland (nyní Black Buřiňos) 

2008  Teptet Liberec, Black Buřiňos 

2009  bez hostů 

2010  Pink Elephants 

2011  Křest CD Black Buřiňos 

 

Výchovný koncert – „Proměny jazzu“ 

 

Jedná se o 1,5 hodinový program, kde MTBB postupně představuje vývoj, 

kořeny jazzu a populární hudby. První výchovný koncert se uskutečnil 

v Kulturním domě v Týništi nad Orlicí, zúčastnili se ho žáci a studenti základních 

a středních škol z Týniště nad Orlicí a okolí i Rychnova nad Kněžnou. V roce 

2010 se tento projekt stal součástí 33. koncertní sezóny Filharmonie Hradec 

Králové v rámci abonentní řady D (pro mladé publikum). 

Během koncertu zazní originální i upravené jazzové skladby od 19. století 

až po dnešní podobu jazzu, dále světoznámé melodie jako „Hello Dolly“, „New 



 

York“, „Memmory“ od A. L. Webera z muzikálu Cats. Nechybějí ani 

instrumentálně sólové improvizace na trubku, piano, saxofon a klarinet. Po 

výchovném koncertě, pro základní a střední školy, obvykle následuje beseda 

s Pavlem Plašilem, který odpovídá na dotazy studentů. 

 

6.12. 1996 Kulturní dům Týniště nad Orlicí   

17.11. 2010 Filharmonie Hradec Králové 

 

Přehled významných koncertů 

 

3.12.1992 1. koncert MTBB Týniště nad Orlicí 

28.11.1997 Festival amatérských big bandů Lanškroun 

28.3.1998 Šlitrovo Jaro – Swing meeting Rychnov nad Kněžnou 

4.10.1999 Missa Jazz Třebechovice pod Orebem 

7.10.1999 Missa Jazz Vrchlabí 

27.5.2000 Koletova Rtyně Rtyně v Podkrkonoší 

16.9.2001 Sedláčkova Javornice Javornice 

6.12.2004 Děti dětem (benefiční koncert) Rychnov nad Kněžnou 

9.9.2006 Zámecký swingový koncert Doudleby nad Orlicí 

6.12.2006 Swingové Vánoce Zoo Dvůr Králové  

  nad Labem 

6.1.2007 Swingové Vánoce Všestary 

1.5.2011 VI. ročník mezinárodního festivalu  Hradec Králové 

 Středoevropský dixielandový most  

2.12.2008 Slavnostní koncert k 15. výročí Rychnov nad Kněžnou 

18.6.2009 Autorský koncert Jana Vičara Rychnov nad Kněžnou 

27.11.2009 Jazzoměř  Jaroměř 

28.5.2010 Na křídlech swingu Rychnov nad Kněžnou 

10.7.2010 RTA cup Přepychy 

8.5.2011  Den matek Třebechovice pod Orebem 

 



 

Zahraniční koncerty 

 

30.6. – 2.7.2006 Les 24h du Swing    Francie  

(Monsegur, Arcachon) 

7.1.2007  České Vánoce    Polsko   

        (Oldrzychowice) 

27.6.2010  Mezinárodní hudební    Německo  

festival     (Bad Schandau) 

24.9. – 26.9.2010      XIX. L’ubovianský Jarmok   Slovensko  

(Stará Lubovňa) 

 

Big band za osmnáct let své činnosti odehrál 224 koncertů, tím potvrzuje 

domněnku, že pilně reprezentuje ZUŠ i město Týniště nad Orlicí, a to nejen 

v Královehradeckém kraji. Jejich hudební produkce je známá po celé České 

republice. Počet koncertů v sezóně každým rokem roste. V jedné sezóně přesáhl   

i 30 koncertů za rok, což je při pracovním vytížení většiny hráčů i dirigenta 

zjištění obdivuhodné. 

 

 

4.2.2 Soutěže 

 

1995  - Celostátní kolo soutěže jazzových orchestrů – Rožnov pod Radhoštěm 

 

Kategorie:  IIb  

Počet členů  Průměrný věk  Čas vystoupení 

12  18,66   16,20 min 

 

Obsazení: 3x saxofon, 2x pozoun, 3x trubka, elektrická kytara, baskytara, 

klavír, bicí 

Soutěžní program: Jerome Kern – Smoke Gets In Your Eyes 

   Dave Baker – Křižovatky 



 

   Jaroslav Ježek – Zakázané ovoce 

   Quincy Jones – The Big Walk 

Porota:  Wasserberger Igor Csc. 

   Bártek Mojmír 

   Korger Jan 

   Urbánek Boris 

   Beránek Jan 

   Mixa František 

   Urbánek Jiří 

Čestný host:  Gustav Brom 

Umístění:   3. místo 

Kategorie IIb (7- 12 členů): „Příliš mnoho saxofonů“ Praha 6 Bubeneč, Big-Band 

„Žerotín“ – Olomouc, Taneční orchestr Liberec, Chamber Swing Band Kolín, 

Mladý týnišťský bigbo - swing band  

 

1998 - Celostátní kolo soutěže jazzových orchestrů – Jablonec nad Nisou 

 

Kategorie:  IIa   

Počet členů  Průměrný věk  Čas vystoupení 

12  19,3   14 min 

 

Obsazení:  2x altsaxofon, 2x tenor saxofon, 3x trubka, 2x pozoun, klavír, 

baskytara, bicí 

Soutěžní program: Paul Clark – You Are Welcome, Band 

   Frank B. Foster – Shiny Stockings 

   George Gershwin – Someone To Watt Over Me 

   N.O Stalgia: Big Band Jive 

Porota:  Hybš Václav 

   Cruz Lazaro 

   Růžička Karel 

   Benda Aleš Ing. 



 

   Dolejší Ivan 

Umístění:   1. místo 

Kategorie IIa jazz: Jazzový orchestr (ZUŠ Liberec), Four and more (ZUŠ 

Litvínov), Chamber Swing Band (ZUŠ Kolín), Apendixilend (ZUŠ Praha 9), 

Swing kvartet (ZUŠ Choceň), JAZZ COMBO (ZUŠ Slezská Ostrava), Mladý 

týnišťský bigband (ZUŠ Týniště nad Orlicí) 

 

 

2000/2001 - Oblastní kolo celostátní soutěže ZUŠ – Týniště nad Orlicí 

 

Kategorie:  IIa 

Umístění:   1. místo s postupem 

 

2001 -  Ústřední kolo celostátní soutěže – Litvínov 

 

Kategorie:  IIa   

Počet členů  Průměrný věk  Čas vystoupení 

12  19,3   12.40 min 

 

Soutěžní program: Lennie Niehaus – Shake N’ Bake 

   Nick Ayoub – Ballad For A Lady 

   Ralph Gingery – Que Pasa 

   Paul Clark – Turecká střela 

Porota:  Hnilička Jaromír 

   Reichman Dušan 

   Káňa Ladislav 

   Hliněný Ctibor 

   Košvanec Svatopluk 

   Tomšíček František 

Umístění:   1. místo 



 

Kategorie IIa jazz:  Wood Band (ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm), Dixieland (ZUŠ 

Choceň), Chamber Swing Band (ZUŠ Kolín), Funk Brothers( ZUŠ Staňkov), Jazz 

Combo (ZUŠ Slezská Ostrava), Mladý týnišťský big band (ZUŠ Týniště nad 

Orlicí), Jazzový orchestr (ZUŠ Uherské Hradiště) 

 

2002 - Mezinárodní hudební festival a soutěž – Děčín 

  

Kategorie:  IIa 

Umístění:  1. místo ve zlatém pásmu 

Ocenění:   Zuzana Michaličková – nejlepší vokální výkon 

 

2004 - Krajské kolo národní soutěže ZUŠ 

 

Kategorie:  IIa 

Umístění:  1. místo s postupem 

 

2004 - Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ – Litvínov 

 

Kategorie:  IIa jazz   

Počet členů  Průměrný věk  Čas vystoupení 

12  19,58   14,20 min 

 

Soutěžní program: Don Menza – Groovin Hard 

   Chick Corea – Spain 

   Jaroslav Ježek – Svítá 

   Paul Clark – You Are Welcome, Band 

Porota:  Hnilička Jaromír 

   Hliňák Oldřich Mgr. 

   Košvanec Svatopluk 

   Pospíšil Jiří 

   Šulc Martin 



 

Umístění:   2. místo 

Kategorie IIa jazz: Spektrum Kvintet (ZUŠ Brno), JAZZ TRIO (ZUŠ Děčín), 

Jazz Brothers (ZUŠ Staňkov), Big-band ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, The Young 

Pekáč (ZUŠ Ořechov), Jazzový orchestr (ZUŠ Pardubice), Školní orchestr 1. ZUŠ 

A. Dvořáka Příbram, Školní dixieland (ZUŠ Krnov), Mladý týnišťský big band 

(ZUŠ Týniště nad Orlicí) 

 

 

2010 - Mezinárodní hudební festival – Česká Kamenice 

 

Porota: Slováček Felix 

  Hybš Václav 

  ČIstecký Tomáš, MgA 

  Mroczek Tadeusz, Mgr. 

  Bayer Jaroslav, PhDr. 

  Schreck Ferenc 

Umístění: 2. místo ve zlatém pásmu 

Ocenění: Martin Růža - zpěv 

Oldřich Ševců - bicí 

Kategorie nad 18 let: Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod, 

Bzzušband, Pidiband, Arsenal Band Varnsdorf, Big Band Budapešť, Big Band 

Lanškroun, Big Band CL – Česká Lípa, TOP Big Band Prešov, Big Band ZUŠ 

Vysoké Mýto, Mladý týnišťský bigband, Big Band Teplické konzervatoře, Big 

Band Hudební školy hl. m. Prahy a Gymnázia Jana Nerudy 

 

Ve vysoké konkurenci big bandů a mládežnických orchestrů si 

povšimněme, že již od prvopočátku, se MTBB umisťoval na předních pozicích. 

Úroveň orchestru můžeme označit za stále stoupající. O rozvoj a technickou 

brilantnost se hráči starají sami nejen poslechem nahrávek, ale také účastí na 

interpretačních kurzech. Velký podíl mají učitelé ZUŠ Týniště nad Orlicí 

jmenovitě: Jaroslav Vošlajer, Antonín Závodní, Karel Koldinský a Pavel Plašil. 



 

Jejichž výukou procházela a prochází většina členů kapely. Vše je podmíněno 

pravidelnými zkouškami, často i dělenými podle sekcí, pilováním, 

zdokonalováním technické úrovně nejen jednotlivých interpretů ale i celého 

kolektivu. To vše se projevuje na dokonalosti souhry, tónové čistotě a rytmickém 

zvládnutí frázování jednotlivých pasáží v daných skladbách. Se stoupající úrovní 

kapely přicházejí i interpretačně těžší skladby. 

„Tato změna odpovídá i několika důležitým personálním změnám. Např. 

na místo hráče na bicí nástroje se mi podařilo angažovat nového hráče. Oldřich 

Ševců je od samého vstupu do MTB obrovskou posilou pro rytmickou část 

kapely. Jeho umění ohodnotila porota několika soutěží, naposledy dostal ocenění 

pro nejlepšího hráče na bicí nástroje na mezinárodním festivale v České Kamenici 

v roce 2010“, napsal Pavel Plašil.
10

 

 

 

4.2.3 Zahraniční zájezdy 

 

Festival Les 24h du swing 

Ve dnech 28.6. – 5.7.2006 se uskutečnil první zájezd MTBB za hranice 

České republiky. V rozhovoru Pavel Plašil uvedl: „Všichni členové brali zájezd 

jako odměnu za dlouholetou poctivou a náročnou práci v přípravě a za dosažené 

úspěchy celostátního významu. První společný zájezd do zahraničí působil velmi 

pozitivně na vnitřní vzájemné vztahy jednotlivců i celého kolektivu. Orchestr tak 

nabral nový elixír do další činnosti v nastávající sezóně“
11

.  

Pavlu Plašilovi se podařilo navázat kontakty s prezidentkou Česko – 

francouzské asociace v Bordeaux (Francie), Stellou Maris Dvořáčkovou. Asociace 

vznikla v roce 1998. Za hlavní cíl si vytyčila usnadnění  a propojení  komunikace 

mezi oběma zeměmi, zejména využití jejich kulturních tradic. Asociace v tomto 

duchu od roku 1998 uskutečnila velké množství akcí: výstavy, konference,  
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kulturní výměny - sborové koncerty, koncerty vážné, lidové  i jazzové hudby, 

atd… Po předložení nahrávky CD Stella Maris Dvořáčková zajistila MTBB účast 

na festivalu Les 24h du swing, který se konal ve francouzském městě Monsegur. 

Tento festival má již více než dvacetiletou tradici. Každý první červencový 

víkend přiláká na 12.000 fanoušků. Sjíždějí se zde kapely a hudební skupiny 

z celého světa: např. Anglie, USA. Na osmi podiích znějí jazzové a swingové 

žánry, a to včetně hudby taneční. MTBB uskutečnil v rámci festivalu 3 koncerty     

a jeden samostatný koncert při zpáteční cestě do České republiky ve 

francouzském lázeňském městě Arcachon. 

 

L’ubovnianský jarmok 

24. - 26.9.2010 se uskutečnil tří-denní hudební zájezd na Slovensko, kam 

byl MTBB pozván na XIX. ročník L’ubovnianského jarmoku. Big band si pro 

posluchače připravil překvapen. Nazkoušeli se zpěvákem Martinem Růžou 

skladbu, kterou nazpívala Marika Gombittová – Vyznanie. Nejen tato skladba, ale 

i celé vystoupení sklidilo velký potlesk. V rámci oslav 26. září MTBB vystoupil 

na VII. Hubertských slavnostech, které se konaly pod hradem L’ubovňa. 

Návštěvníci si zde, kromě poslechu hudby, vyzkoušeli střelby z luku a zbraní, byl 

jim představen výcvik psů a dravého ptactva. Celou akci svým vystoupením 

dotvořil společný hudební program MTBB a dechového orchestru L’ubovnianka. 

Nechyběla ani myslivecká mše. Zájezd zakončil big band projížďkou na pltích 

(vorech), po řece Dunajec v Pieninském národním parku. 

 

 

4.2.4 CD 

 

20. října 2002 v kulturním domě města Týniště nad Orlicí pokřtil MTB,    

v čele s kapelníkem Mgr. Pavlem Plašilem, své první CD, které bylo sladkou 

tečkou za jejich píli a úsilí v uplynulých deseti letech. Album se natáčelo v březnu 

roku 2002 v sále ZUŠ Týniště nad Orlicí, kde byla překvapivě dobrá akustika. 

„Vměstnat tolik lidí do studia nelze, takže jsme dlouho hledali prostor. Nakonec 



 

jsme ho našli doma,“ přiznal Pavel Plašil. Dramaturgie CD – půlka desky vokální 

skladby, půlka instrumentální skladby, proto se na tvorbě CD podíleli i Laďa 

Kerndl, Teptet Liberec, LH Quartet Pardubice ale i zpěvačka MTBB Zuzana 

Michaličková. Kmotrem CD se stal Láďa Kerndl. Za účasti všech výše 

jmenovaných, a také tehdejšího starosty města Týniště nad Orlicí Ing. Josefa 

Daniela a bývalé ředitelky ZUŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Blanky Skalické se křtilo 

netradičním způsobem, místo šampaňského bylo použito pivo, na počest jednoho 

ze sponzorů, náchodského pivovaru Primátor. 

 

Sing, Sing, Sing    Louis Prima 

I’ve Got You Under My Skin  Cole Porter / Cole Porter 

zpěv: Laďa Kerndl 

Tuxedo Junction    B. Feyne / W.Johnson/ 

J. Dash / E.Hawkins 

zpěv: Teptet Liberec 

Tequila     Chuck Rio 

Shoo Shoo Baby    Phil Moore / Phil Moore 

zpěv: LH Quartet 

You’re Welcome, Band   Paul Clark 

Autumn Leaves    Joseph Cosma / Johnny Merger 

zpěv: Laďa Kerndl 

Somebody Loves Me   G.Gershwin / B.G.DeSylva 

B.McDonald 

zpěv: LH Quartet 

Ballad for a Lady    Nick Ayoub 

sólo trubka: Radek Círman 

Fascinating Rhythm   George Gershwin / Z.Borovec 

zpěv: Zuzana Michaličková 

Que Pasa     Ralph Gingery 

On the Sunny Side of the Street  Jimmy McHugh / Dorothy Fields 

zpěv: Teptet Liberec 
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Big Band Jive    N.O'Stalgia / C.Liche 

On the Street Where You Live  Frederick Loewe / Alan Jay Lerner 

zpěv: Laďa Kerndl 

Do Nothing Till You Hear From Me Duke Ellington 

Shake n’ Bake    Lennie Niehaus 

 

Program alba tvoří 16 skladeb. Jejich stopáž sahá od 2 do 4 minut. Témata 

jsou výrazná a nápaditá. Big bandové zpracování skladeb je mnohobarevné           

a náladově pestré. V každé skladbě vynikají nástroje v sólové komunikaci. 

Obsazení nástrojů je zde velmi široké: klarinet, alt saxofon, tenor saxofon, baryton 

saxofon, trumpeta, trombón, kytara, basová kytara, piano a samozřejmě bicí.  

Hudba MTBB snadno strhne nejen znalce big bandové tvorby, ale i nové 

posluchače. Postarají se o to nejen hrající sólisté, ale také celkový zvuk kapely 

vystavěný na pestrých aranžmá. Skladby s vokálním projevem Ládi Kerndla, 

Teptetu Liberec, LH Quartetu Pardubice či Zuzany Michaličkové zvukově                     

i výrazově kontrastují se skladbami zcela instrumentálními. 

I ve formátu big bandu, v běžném provozu svolávaného jen občasně, 

mohou vznikat nahrávky. 

 

 

4.3. Black Buřiňos 

 

Instrumentální seskupení vzniklo roku 2005 a věnuje se především 

interpretaci dixielandových standartů. Black Buřiňos je tvořen žáky ZUŠ Týniště 

nad Orlicí. Kapela funguje jako samostatná jednotka, ale zároveň je to                            

i „přípravné oddělení“ MTBB. Přísun nových hráčů v rámci big bandu je nutný                    

a zde mají možnost se ti „mladší“ hlouběji seznámit se swingovým frázováním, 

s celkovým chápáním swingové hudby a improvizací na daný hudební nástroj. 

V této sedmičlenné dixielandové kapele se musí každý spoléhat sám na sebe, 

jelikož nástrojové obsazení je vždy po jednom hráči. Sestava kapely se za 6 let 

činnosti změnila, nikoli v obsazení nástrojů, ale v obměně členů. Prvotní 
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obsazení: bicí – Pavel Plašil ml., klavír – Filip Kolář, tuba – Ladislav Lejnar, 

saxofon – Josef Marčík, klarinet – Pavel Zemen, trumpeta – Adam Hejna, pozoun 

– Ondřej Bahník. V roce 2008 přišli noví hráči: trumpeta – Václav Hloušek, 

pozoun – Jan Ptáček. V roce 2009 nastala poslední změna v obsazení: klarinet – 

Vojta Hájek. Dixieland má za sebou celou řadu festivalových i samostatných 

koncertů na mnoha místech Královéhradeckého kraje, ale i po celé České 

republice. Kapela pravidelně vystupuje v rámci festivalu Středoevropský 

dixielandový most v Hradci Králové, Swingového festivalu Jardy Marčíka 

v Týništi nad Orlicí, Jazzového festivalu v Děčíně. Zúčastnila se také swingového 

meetingu – Šlitrovo jaro v Rychnově nad Kněžnou. Přestože je věkový průměr 

dixielandu pouhých 17 let, mohou se hudebníci pyšnit úspěchy, ať už 

s dixielandem, nebo jako jednotlivci. V dubnu roku 2009 Vojta Hájek, Ladislav 

Lejnar a Pavel Plašil ml. zvítězili v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na sólové 

nástroje, která se konala ve Vysokém Mýtě. Adam Hejna, Ladislav Lejnar a Pavel 

Zemen jsou studenti konzervatoří v Pardubicích, Praze a Českých Budějovicích. 

 

Koncerty 

 

8.1.2006 Novoroční koncert   Týniště nad Orlicí 

1. - 2.6.2007  12. Swingový festival   Týniště nad Orlicí 

2.5.2009 Zahájení lázeňské sezóny  Lázně Bohdaneč 

5.7.2009 Oslavy města    Doudleby nad Orlicí 

29.8.2009 Nábřeží Paromilů   Hradec Králové 

10.4. 2010 Šlitrovo jaro    Rychnov nad Kněžnou 

1.5.2010 Středoevropský Dixielandový most Hradec Králové 

12.9.2010  Město pohádky   Jičín 

8.1.2011  Novoroční koncert ZUŠ  Rychnov nad Kněžnou 

28.3.2011 Jazzové jaro    Mladá Boleslav 

 

 

 



 

Soutěže 

 

2007 - Celostátní kolo Národní soutěže jazzových a tanečních orchestrů – 

Litvínov 

Umístění: zlaté pásmo 

Ocenění:  Pavel Zemen – klarinet 

  Ladislav Lejnar – tuba 

 

2010  - Celostátní kolo Národní soutěže jazzových a tanečních orchestrů – 

Litvínov 

Kategorie:   Jazz I/a 

Soutěžní program: L. Rappolo, P. Mares -  Milenberg Joys  

   Jiří Šusták – Maturitní večírek 

Shield, H. Ragas – Clarinet Marmelade 

Jaroslav Ježek, arr. Jiří Šusták – Minulost přes palubu 

Traditional – Tiger Rag 

Porota:  Svoboda Milan 

   Bártek Mojmír 

   Košvanec Svatopluk 

   Karas Petr 

   Koubková Jana 

   Krajíc Milan 

   Dolejší Ivan 

   Kopecký Roman 

Umístění:  zlaté pásmo 

Kategorie jazz I/a: Jazzové trio (ZUŠ Lovosice), Black Buřiňos (ZUŠ Týniště nad 

Orlicí), Swing Girls (ZUŠ Břeclav), KOPR (ZUŠ E. Marhuly Ostrava – M. Hory), 

Jazz Kvartet (ZUŠ Jeseník) 

 

Dixielandové seskupení pod vedením Pavla Plašila a Karla Koldinského za 

svoji šestiletou činnost vykročilo k velmi slibné budoucnosti. Tito mladí 



 

hudebníci zaujmou posluchače nejen kvalitou hry ale hlavně pozitivním výrazem, 

chutí a emotivním prožitkem, který do produkce dixielandových skladeb vkládají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 

 

První ročník Týnišťského swingového festivalu
12

 se uskutečnil 1. - 2. 

června 1996, tj. 4 roky po založení MTBB. Hlavními organizátory byli Pavel 

Plašil a Karel Koldinský, kteří se rozhodli uspořádat tento festival a zajistit místo 

prezentace pro začínající mládežnické orchestry, skupiny, big bandy či 

jednotlivce, aby i oni vystoupili na prknech, která nejen pro muzikanty znamenají 

svět. Během dvou večerů se všichni snaží spojit amatérskou a profesionální tvorbu 

swingové a jazzové hudby na jednom pódiu. I když již 1. ročník tohoto festivalu 

měl úspěch, rozhodně ani jeden z organizátorů nepřemýšlel o tom, že by za pár let 

dosáhl celorepublikového věhlasu a do Týniště nad Orlicí se tak začaly sjíždět 

špičky jazzové a swingové scény z České republiky, ale i ze zahraničí. Během 16 

let se na pódiu vystřídalo mnoho známých, ale i amatérských souborů, které se 

vryly do podvědomí posluchačů. Návštěvníky koncertů jsou jak generace starších 

ročníků, tak i mladší posluchači. Program je velmi pestrý a různorodý, proto si 

zde i mladí posluchači přijdou na své. Např. již třikrát zde vystoupila pražská 

funky kapela TOP DREAM COMPANY v čele s Ondřejem Rumlem, Vojtou 

Dykem, Martou Balážovou a při poslední návštěvě
13

 měl možnost si s nimi 

zazpívat i zpěvák MTBB Martin Růža
14

. 

Původní název Týnišťský swingový festival, ale po 3. ročníku byl název 

doplněn o jméno hudebníka Jaroslava Marčíka, který během příprav festivalu 

náhle odešel do „muzikantského nebe“. Jarda Marčík byl součástí MTBB od roku 

1993 jako hráč na baryton saxofon. Svůj život zasvětil výrobě hudebních nástrojů 

a hudbě. Aktivně se spolupodílel na přípravě jednotlivých ročníků festivalu. 

„Festival pravidelně zahajujeme vzpomínkou na našeho kamaráda a také uctíme 

jeho památku položením květin na místě jeho posledního odpočinku,“
15

 sdělil 

zakladatel a dirigent MTBB Pavel Plašil, který zůstává hlavním organizátorem 
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festivalu. Tím dalším je Karel Koldinský. Protože ve dvou se tak velkolepý 

festival zvládnout nedá, mají tedy podporu MTBB, pro které je tento víkend 

tradicí a rádi se podílejí na přípravách. Aktivně se podílí i ZUŠ Týniště nad Orlicí, 

v posledních letech i Kulturní centrum v čele s Liborem Stolínem a město Týniště 

nad Orlicí.  

 

1. ročník – 1. - 2. června 1996 

MTBB, Junior big band ZUŠ Habrmanova Hradec Králové, Old man 

dixieland Hradec Králové, Jana Koubková a České klarinetové kvarteto 

2. ročník – 2. - 3. června 1997 

MTBB, Junior big band Lanškroun, Dixieland ZUŠ Choceň  

3. ročník – 6. - 7. června 1998 

MTBB, Puzzle Jazz Hradec Králové, LH Quartet Pardubice, Vlasta 

Průchová a Swinging Q Praha, Taneční orchestr ZUŠ Chrudim, JH Big 

band Hradec Králové 

4. ročník – 4. - 5. června 1999 

MTBB, Puzzle Jazz Hradec Králové, Jaromír Hnilička, sbor Chorus 

Coronae, Taneční orchestr ZUŠ Chrudim, M.T.S. Pavla Jakuba Ryby 

Praha, Vlasta Průchová a Swinging Q Praha, DR. Swing Václava Marka 

Pardubice, H Boys – jazzrock Kostelec nad Orlicí, JH Big band Hradec 

Králové, Za Koplaho dixieland 

5. ročník – 2. - 3. června 2000 

MTBB, Rychnovský dětský sbor Carmina, Smyčcový orchestr 

PRIMAVERA, Jana Koubková a České klarinetové kvarteto, Laďa 

Kerndl, Collaudamus Kostelec nad Orlicí, Taneční orchestr ZUŠ 

Havlíčkova PU, Big Band ZUŠ Jablonec nad Nisou, LH Quartet Parubice, 

Swing Sextet, Junior Big band Lanškroun 

6. ročník – 1. - 2. června 2001 

MTBB, LH Quartet Pardubice, Jan Jirucha, J.J. Jazzmen, Jakub Litoš, JH 

Big band ZUŠ Hambrmanova, Michal Filek, String Time Prague, Karel 

Hála, Big Band Konzervatoře Jaroslava Ježka 



 

7. ročník - 31. května – 1. června 2002 

MTBB, Taneční orchestr ZUŠ Chrudim, Teptet Liberec, Jiří Urbánek 

Band, Dana Vrchovská, Jakub Litoš, Big Band Trumpets, Dan Bárta, 

Yvonee Sanchez, Robert Balzar trio Praha 

8. ročník -  25. května, 7. června 2003 

Václav Marek a jeho Blue Star, Georgia College State University Jazz 

Band (USA), Puzzle Jazz Hradec Králové, Junior Big band ZUŠ Zábřeh, 

saxofonové kvarteto Bohemia, Karel Hála, SZEKSZARD Big band 

(Maďarsko) 

9. ročník - 4. - 5. června 2004 

MTBB, Na Drezíně s.t.o. ZUŠ Hradec Králové na Střezině, sólisté 

orchestru Gustava Broma – Jaromír Hnilička, Gunter Kočí, Mojmír 

Bártek, Ctibor Bártek 

10. ročník – 3. - 4. června 2005 

MTBB, Big band ZUŠ Rokycany, 4EMPTY, Radka Fišarová a České 

klarinetové kvarteto, Laďa Kerndl, Voxtet, Vlasta Průchová a Swinging Q, 

Big Band ZUŠ Litvínov – Chudeřín, Sereďský dixieland band, Karel Hála, 

Felix Slováček 

11. ročník – 28. května, 3. června 2006  

MTBB, Chorus coronae, Dr. Swing, Big band ZUŠ Vrchlabí, Jiří Urbánek 

Band, Dana Vrchovská, Full Contact- Magické bubny, Jitka Zelenková, 

Zakoplaho dixieland 

12. ročník – 20. května, 1. - 2. června 2007 

Dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí, 3play, Georgia College State 

University Band (USA), Taneční jazzový orchestr Pardubice, Jiří Králík, 

The rowdy Rascals, Gabriela Kočí, Jazz Company, Full Contact – 

Magické bubny, MTBB, Orchestr Big band Letohrad, Saxofonové 

kvarteto „Angína“, TOP Dream Company, Blue Star, Laco Déczi – USA 

13. ročník – 6. - 7. června 2008 

Swingový orchestr Black Band ZUŠ Ústí nad Orlicí, Dixieland ZUŠ 

Týniště nad Orlicí, 4leaf, MTBB, Štěpán Markovič, Gulo čar rhythm, JH 



 

Big Band Hradec Králové, TOP Dream Company, Vokální sextet 

OFFBEAT LIBEREC, Ondřej Havelka a his Melody Makers 

14. ročník – 5. - 6. června 2009 

On Line Session ZUŠ Habrmanova, MTBB, Laco Deczi, Cellula New 

York, Black Buřiňos – dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí, Big Band Iši 

Krejčího Olomouc, Vokální sex tet Divadla Jesličky Hradec Králové, 

Leliwa Jazz Tarnów Polsko, projekt Eternal Seekers (Lenka Dusilová, 

Beata Hlavenková, Clarinet Factory, Jindřich Pavliš, Luděk Boura, 

Vojtěch Nýdl, Petr Valášek) 

15. ročník – 4. - 5. června 2010 

Big Band ZUŠ vysoké Mýto, saxofonové kvarteto ZUŠ Kostelec nad 

Orlicí, Jana Koubková Quartet, MTBB, Loius Armstrong Revival, sólisté 

MTBB, Safari – Na Střezině Hradec Králové, Black Buřiňos, Pavel Jakub 

Ryba, The Fish Men, TOP Dream Company 

 

Během patnácti let se tento festival dostal do povědomí nejen posluchačům 

z okolí města Týniště nad Orlicí, ale i posluchačům z celé České republiky. Což 

organizátoři akce považují za neočekávaný úspěch. Svědčí o tom i každoroční 

návštěvnost, která má od prvního ročníku tendenci vzestupnou nikoli sestupnou.        

I přes časovou náročnost pořádání takového festivalu nepolevuje úsilí všech 

organizátorů. Jakmile skončí jeden ročník, už se opět přemýšlí o průběhu festivalu 

následujícího. Organizátoři jsou i nadále plni energie a nápadů v přípravách 

dalších ročníků.
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 3. -  4.6.2011 se uskuteční již 16. ročník Týnišťského swingového festivalu 


