Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
„Spolek mladých muzikantů Mexická vlna“ byl zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
dne 7.5.2015.
Účelem spolku je zejména podporovat skupinu mladých hudebníků s původním názvem Mexická
vlna, nyní již MexWave. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Vedení hudební skupiny na pravidelných hudebních zkouškách.
2. Organizování vystoupení hudební skupiny.
3. Organizování akcí kulturního charakteru na podporu činnosti spolku.
Činovníci spolku:
1. Ing. Petr Vobora – předseda výboru
2. Bc. Pavlína Voborová – pokladník
3. Milan Výborný – člen výboru
Mimoto spolek okrajově podporuje činnost dalších hudebních sdružení, jmenovitě: C&W kapelu
s názvem Merenda (kterou vedu), dále nepravidelné veřejné vystupování studentů kytarové třídy
ZUŠ Tábor pod vedením Michala Nováka, kde doprovázím mladé kytaristy na kontrabas. A konečně i
Bolech – komorní orchestr města Tábora, kde od října 2015 hraji v kontrabasové sekci čítající 4
hráče.
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Představení hudebních sdružení
1) MexWave
Mexická vlna – to byl název kapely mladých muzikantů z Meziříčí u Tábora. Úplný začátek se datuje
ke konci roku 2009, kdy soubor dětí poprvé veřejně vystoupil při příležitosti rozsvěcení vánočního
stromku v Meziříčí na 1. Adventní neděli a hrál výhradně koledy. Od té doby až do července 2016 –
tedy za dobu více než 7 let – kapela urazila zajímavou a různě klikatou hudební cestičku. Od začátku
roku 2016 skupina působí již pod novým názvem „MexWave“, což je „poangličtěná zkrácenina“
původního názvu Mexická vlna. Složení skupiny MexWave v polovině roku 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Petr Vobora – vedoucí (akustická kytara, kontrabas, zpěv)
Anna Voborová (elektrická a akustická kytara, zpěv)
Marie Vondrušková (klávesy, zpěv)
Adriana Jakubcová (zpěv)
Jan Švec (baskytara)
David Výborný (bicí)
Tomáš Pudivítr (saxofon)
Michael Sovadina (kytara)
Nelze opominout zvukaře Tomáše Bartoníka

Všichni muzikanti buď navštěvují Základní uměleckou školu (v případě Aničky Voborové dokonce
hudební Konzervatoř) nebo se jinak hudebně vzdělávají.

Základ skupiny už 4 roky pravidelně zkouší a vystupuje na různých akcích v okolí Tábora. Dovolím si
na tomto místě vyjmenovat nejvýznamnější akce, kde kapela vystupovala v uplynulém roce:
1. 18.6.2015 – Zahradní slavnost: Stacionář Klíček v Záluží u Tábora (+ hudební host muzikálový
zpěvák Jan Kopečný)
2. 26.6.2015 – 2. ročník Vysvědčení s Mexickou vlnou: přírodní parket v Meziříčí (+ 3 hudební
hosté)
3. 29.8.2015 – Exhibiční soutěž hasičských sborů: přírodní parket v Drhovicích
4. 29.11.2015 a 24.12.2015 – Adventní a vánoční zpívání u vánočního stromku v Meziříčí a
Dražicích
5. 20.2.2016 – Sportovní ples: Kulturní dům v Dražicích (jako předkapela táborské skupiny MIDI)
6. 11.6.2016 – „Vesnický minifest“ Raději Radkov 2016: kapela poprvé vystupovala na hudebním
festivalu ve společnosti dalších 4 kapel
7. 1.7.2016 – 3. ročník Vysvědčení s Mexickou vlnou: přírodní parket v Meziříčí (+ hudební hosté)
Pět z výše jmenovaných akcí byly detailně prezentovány v regionálních médiích.
Od prvního vystoupení v roce 2009 až do poloviny roku 2016 v kapele působilo v různých obdobích
14 mladých muzikantů: 12 z Meziříčí a 2 z Tábora. Jmenovitě:
1. Anna Voborová (kytary, zpěv)
2. Marie Vondrušková (klávesy, akordeon, zpěv)
3. Karolína Voštová (zpěv)
4. Kateřina Švecová (zpěv)
5. Adéla Zídková (zpěv)
6. Kristýna Farová (zpěv)
7. Gabriela Výborná (zpěv)
8. Jan Švec (baskytara, akordeon)
9. David Výborný (kytara, bicí)
10. Tomáš Bartoník (zobcová flétna, zvukař)
11. Martin Bartoník (zpěv)
12. Štěpán Bartoník (zpěv)
V období: listopad 2015 – září 2016 pak kapelu posílili 3 hudebníci z Tábora:
13. Tomáš Pudivítr (saxofon)
14. Adriana Jakubcová (zpěv)
15. Michael Sovadina (kytara)

2) Merenda
„Merenda zahraje národní písně z celého světa“ – tento slogan se snažíme naplnit tím, že hrajeme
od folkových a country songů, přes lidové a národní písně až k nejznámějším swingovým a jazzovým
melodiím. V současné době kapela patří k nejžádanějším formacím tohoto typu na Táborsku.
Hrajeme ve složení: Petr Vobora-kapelník (kontrabas, zpěv), Josef Novotný (kytara, mandolína,
foukací harmonika, zpěv), Jaroslav Mládek (housle, zpěv), František Zeman (kytarové banjo, klarinet,
zpěv), Luboš Bartáček (kytara, zpěv). Jako častí hosté s námi vystupují:



Ivan Dalihod (5 strunné banjo) ze skupin Tercie a Starouš Band
Vladimír Lukáš (4 strunné banjo, kytara, zpěv) ze skupin Tercie, Starouš Band a Street Band
Dixie.

Merenda zahájila svoji činnost v roce 2012 a v současné době je žádanou kapelou se stabilním
okruhem zájmu pořadatelů. Mezi nejvýznamnější akce patří pravidelná veřejná vystupování na
akcích či v lokalitách:






Chýnov: restaurace Holešovna
Tábor-Benešův mlýn: akce Zpíváme si na Beneši
Tábor: restaurace Sokolská plovárna
Tábor: restaurace Škochův dům
Tábor: restaurace Nový ráj

3) Kytarová třída ZUŠ Tábor pod vedením Michala Nováka
Michal Novák je absolventem Konzervatoří na fagot a na klasickou kytaru. Vyučuje na ZUŠ v Táboře,
Sezimově Ústí a Soběslavi. Táborskou kytarovou třídu vede od roku 2011, jeho žákyně byla i Anička
Voborová a právě od té doby i datuje známost a spolupráce s Petrem Voborou. Michal pořádá
nepravidelná veřejná vystoupení své kytarové třídy (cca 1x za 2 měsíce) v kavárně Klid na Žižkově
náměstí v Táboře. Celkem již proběhlo 24 takových vystoupení a Petr Vobora zde často doprovází
mladé hudebníky na kontrabas. Michal též bývá častým hostem na letních vystoupeních v Meziříčí.

4) Bolech – komorní orchestr města Tábora
Komorní orchestr Bolech Města Tábora je dobrovolný občanský hudební spolek sdružující aktivní
hráče na hudební nástroje na Táborsku. Byl založen v roce 1877 otcem známého českého hudebního
skladatele, světového dirigenta a violisty slavného Českého kvarteta Oskara Nedbala Dr. Karlem
Nedbalem. Název BOLECH získal později podle klavíristy a dlouholetého dirigenta orchestru
Františka Bolecha, jinak profesora táborské zemědělské akademie a také osobního přítele Antonína
Dvořáka.
V říjnu 2015 přišla nabídka na hraní v orchestru na kontrabas od současného dirigenta Jiřího Sychy.
V současné době Petr Vobora odehrál s orchestrem 3 projekty (celkem 5 koncertů):




Romantické Vánoce 2015 (G.F.Händel, P.I.Čajkovskij, A.Dvořák, J.J.Ryba: Česká mše vánoční,
atd.). Bolech účinkoval v Divadle Ivana Olbrachta v Táboře.
Bolech tančí 2016 (J.Brahms, J.Strauss ml., E.H.Grieg, A.Dvořák, P.I.Čajkovskij a další). Bolech
účinkoval v Domě armády Tábor a v Divadle Ivana Olbrachta v Táboře.
Filmové melodie 2016 (melodie z filmů: Titanic, Hobit, Star Wars, 1492-Dobytí ráje, Love
Story, Poklad na Stříbrném jezeře, Velká země a směs westernových melodií od klasika
filmové hudby Ennia Morriconeho). Bolech účinkoval na zámku v Nových Hradech a na
Žižkově náměstí v rámci Táborských setkání 2016.

Kdo nám pomáhá
Seznam všech sponzorů od roku 2013 až do současnosti.
Sponzoři z obce Meziříčí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obec Meziříčí v čele se starostou panem Karlem Černým
SDH Meziříčí
Mia Valertová
Miloslav Černý
Jiří Vacek ml.
Jaroslav Bartoník
Vladimír Švec

Ostatní sponzoři:
8. Společnost HIPS s.r.o. z Prostějova
9. Společnost FELIX SOLIS CZ a.s. z Prahy
10. Společnost AGROSOFT s.r.o. z Tábora
11. Společnost a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o. z Plzně
12. Společnost MEGADYNE CZ s.r.o. z Prahy
13. Společnost COMMET PLUS spol. s r.o. z Tábora
14. Společnost AA Tax-Audit s.r.o. z Tábora
15. Společnost Innera, s.r.o. z Benešova
16. Společnost Peter Cremer Central Europe s.r.o. z Ústí nad Labem
Všem podporovatelům upřímně děkuji za jejich dobrou vůli.
A rozhodně nechci opomenout významnou roli rodičů všech muzikantů, kteří jsou vlastně
permanentními sponzory, jelikož své děti podporují neustále. I rodičům patří velký dík.

I my se snažíme pomoci
Získáváme stále větší poptávku na benefiční vystoupení pro charitativní organizace zabývající se péčí
o postižené občany. Hrajeme na Zahradní slavnosti pro Stacionář Klíček v Záluží u Tábora
(http://www.stacionarklicek.cz/index.php?id=4847). Chystáme vystoupení pro organizaci „I MY,
o.p.s.“, která pomáhá dětem s postižením a jejich rodinám (http://www.imy-sdruzeni.cz).

Má to smysl
Momentálně má MexWave dobrou šanci prosadit se v jistém segmentu hudebního trhu, protože její
největší devízou a marketingovým tahákem je mládí, invence a hudební kvalita jejích členů. Avšak
bez finanční podpory to těžko zvládne, jelikož všichni členové kapely jsou studenti středních škol. A
konečně ani nezapomeňme, že velký význam má i estetická a citová výchova, které se mladým
hudebníkům prostřednictvím hudby dostává.
Petr Vobora

