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Dne 17. května odešel jihlavský 
hudebník a pedagog Josef Mrázek. 
Narodil se 12. 10. 1956. Celých čty-
řicet let (1980 až 2020) vyučoval 
houslovou hru na ZUŠ Jihlava. Řa-
du let také působil jako houslista ve 
Filharmonii Gustava Mahlera Jihla-
va, mimo jiné vystupoval i v kapele 
Nendeto. 

„S Josefem Mrázkem jsem se potkal 
poprvé jako dítě, kdy jsem začal nav-
štěvovat hudební školu v Jihlavě. Když 
jsem pak do stejné školy nastoupil jako 
učitel, vřele mě přivítal a byl ke mně 
vždy milý a otevřený,“ vzpomíná na 
kolegu šéfdirigent Filharmonie G. 
Mahlera Jihlava Jiří Jakeš.  

Jak připomíná, hrál Josef Mrázek 
mnoho let také v jihlavském krema-
toriu: „A já jsem měl tu čest, jednoho 
parného léta, jej doprovázet při smu-
tečních obřadech na varhany. Byl to 
pro mě velký zážitek a skvělá zkuše-
nost!“ popisuje J. Jakeš.  

Když vznikla Filharmonie G. 
Mahlera Jihlava, nastoupil do ní 
houslista J. Mrázek asi po dvou 
letech a spolupracoval s filharmoni-
ky déle než 16 let jako orchestrální 
hráč, ale i jako sólista. 

„Byl vždy perfektně připraven. Vzor-
ný hráč - člověk, na kterého se dá ve 
všem vždy spolehnout. Rozebírali 
jsme spolu nejen hudební záležitosti, 
ale i věci o životě a dění kolem nás,“ 
komentuje šéfdirigent Jakeš přístup 
J. Mrázka. 

Velmi oceňuje ještě jednu jeho cen-
nou vlastnost: „Jednou za mnou při-
šel a řekl mi - víš, já už na to nemám, 
končím… A odešel z filharmonického 
provozu se ctí. Toto málokdo dokáže. 
Pepo, za vše Ti moc děkujeme! Věřím, 
že v tom nejlepším nebeském orchest-
ru máš to zasloužené místo u prvního 
pultu,“ ohlíží se za Josefem Mrázkem 
šéfdirigent Jiří Jakeš.  -jv-

Zasloužené místo u prvního
pultu v nebeském orchestru

Dne 16. 5. oslavil 60. narozeni-
ny Ondřej Vetchý. Herec se narodil 
v roce 1962 v Jihlavě. V roce 1984 
dokončil pražskou konzervatoř. 
Divákům se zapsal do paměti řadou 
rolí. Nezapomenutelný byl v pohád-
ce S čerty nejsou žerty, komediích 
Černí baroni, Báječná léta pod psa či 
seriálu Okresní přebor.   -red-

 

Na facebookových stránkách 
Jihlavských listů mu mnoho 
lidí k jubileu přálo: 

Lubomír Procházka:  ז Přeji stále pevné 
zdraví, spoustu doposud skvělé práce, 
štěstí a radost. Každý film je pecka, pro-
tože je to skvělý herec.

Iveta Bělovová Dolejší:  ז Ondro, jste 
úžasný herec a charismatický chlap. Přeji 
Vám pevné zdraví a mnoho dalších skvě-
lých rolí!

Anyk Anyk:  ז Vše nej a Pripady prvniho 
oddeleni, S certy nejsou zerty, Prima zen-
ska na krku, Zeny v behu, Pribeh kmotra 
.... no nevim, jestli je nejaky film, kde by 
hral spatne. Je to pan herec.

Jarka Jelinková:  ז Ať už hrál kluka s 
kytarou v Sestřičkách, v Nebojsovi, v 
Bezva ženské na krku nebo Ženy v běhu 
a plno dalších...vždycky ten jeho kukuč 
pohladí. Jeden z nejlepších herců u nás. 
Mám ho moc ráda a přeji mu hlavně zdra-
ví a hodně roli, které ještě natočí.

Božena Tomenendalová: ז  Prostě - 
VŠECHNO NEJLEPŠÍ a co to pro Ondřeje 
je, si dosadí sám. Líbil se mi ve všech 
rolích, ale momentálně mám největší 
dojem ze včerejšího představení PRA-
CHY!!! v roli Henryho Perkinse u nás v 
Třebíči.

Pavla Pišová: ז  Báječná léta pod psa. 
Ať má těch let pod psa co nejméně. 

Jiřka Zeko:  ז Vše nejlepší, jste super 
herec a zrajete jak víno ,čím starší, tím 
lepší…

Ludmila Švandová: ז  Ani jsem nevě-
děla, že je z Vysočiny, ale už mi je jasný, 
proč je tak dobrý.

Dagmar Janikovičová:  ז Je suprovej, 
jsem hrdá, že pochází z Jihlavy.

Michaela Kodysová: ז  Ať je pořád tak 
skvělý a fit, jako doteď. Nejvíc u mě vede 
hrobník z filmu Bezva ženská na krku, 
miluju totiž černý humor.

Markét Prokopka:  ז Ondřeji, přeji Vám 
všechno nejlepší, nejen že máte naroze-
niny, ale pořád. Jste pro mne jedním z 
našich nejlepších herců v historii. 

Přání k jubileu 
Ondřeje Vetchého
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HUDEBNÍK Josef Mrázek  (12. 10. 1956 - 17. 5. 2022).  Foto archiv 


