Sestry Anna a Helena Medvecké Paterek
v Černilově
Anna Medvecká (* 10. listopadu 1899, na fotografii
vpravo) a její sestra Helena (* 9. dubna 1907, na fotografii
vlevo) se narodily v Medvedzie čp. 26 v početné rodině
místního rolníka Juraje Medveckého Paterka a jeho
manželky Dorky Žuffy původem ze Zemanské Dědiny. Oba
rodiče pocházeli ze starobylých šlechtických (zemanských)
rodů oravské stolice. Anna i Helena však z rodného kraje
odešly a našly nový domov v Čechách, konkrétně v obci
Černilov u Hradce Králové.
Starší Anna se roku 1921 provdala za Františka
Mencla (1897 – 1939), obchodníka v Černilově čp. 201:
„Menclů obchod voněl dálkami, protože pan Mencl mimo
běžného zboží prodával také datle, fíky, svatojánský chleba,
citrony, pomeranče, mandarinky, kokosové ořechy, uzenáče, zavináče, sardinky, slanečky a
rozinky. Vozil to všechno ve své malé érovce z Hradce, ale my jsme věřili, že to objednává až
ze zámořských kolonií, protože na rozdíl od ostatních černilovských krámů bylo na jeho štítě
napsáno KOLONIÁL“ (Miroslav Jandík, Černilov). Anna měla se svým manželem
Františkem čtyři děti: Ludmilu, Annu, Františka a Janu. Zemřela dne 17. ledna 1981
v nemocnici v Hradci Králové. V domku čp. 201 bydlí dnes její snacha Marta Menclová.

1

V domku čp. 201 bydlela od listopadu 1924 s rodinou své sestry také poslední z dětí
Medveckých – Helena. Byla prý velmi hezká a mnoho mužů usilovalo o její přízeň. Nakonec
se roku 1926 provdala v černilovském katolickém kostele sv. Štěpána za Josefa Kareše (1902
– 1980). Za svědka jí šel její švagr Jozef Medvecký Heretík.

Po sňatku s Josefem Karešem pracovala Helena jeden rok v černožické přádelně, kam
docházela pěšky z Černilova. V následujících letech se starala o výchovu dětí a chod
domácnosti. Roku 1950 nastoupila do závodní kuchyně ONV v Hradci Králové a roku 1954
do hradeckého Panaru, továrny na výrobu pánského prádla. Od roku 1962 byla v domácnosti
s výjimkou čtyřletého období (1964 – 1968), kdy pracovala v dílně náchodského družstva
Sněžka v Černilově. Spolu s dalšími místními ženami zde šila zejména přikrývky a stany. Dne
19. prosince 1979 podlehla v královéhradecké nemocnici následkům mozkové příhody.
Manžel Heleny Medvecké Josef Kareš se narodil 11. července 1902 v Černilově čp.
230, kde žili jeho rodiče v podnájmu. Roku 1911 se s nimi a se svými dvěma sourozenci
přestěhoval do nově postaveného domku čp. 296. Vychodil obecnou školu a poté se u svého
otce vyučil krejčím. V průběhu učňovského období absolvoval také průmyslovou školu
pokračovací v Černilově. Díky otci získal základní hudební dovednosti a v devatenácti letech
se dobrovolně přihlásil k výkonu vojenské služby u vojenské hudby. Na vojně u 16. pěšího
pluku v Rožňavě působil jako bubeník, činelista, houslista a violoncellista spolu se svým
strýcem Bedřichem, který zde sloužil jako rotmistr a hudebník z povolání. V říjnu 1923 byl
167 centimetrů vysoký Josef Kareš kvůli špatnému zraku uznán přezkumnou komisí
neschopným k vojenské službě.
Po svatbě pracoval Josef jako krejčí nejdříve společně se svým otcem v Černilově čp.
296. Zde také vyučoval hře na housle zájemce z řad místních dětí: „Všichni, co jsme tam
chodili odehrávat, jsme byli šťastni, když pan Kareš z jakéhokoliv důvodu nebyl doma a hrál
s námi jeho otec, který nebyl tak přísný a měl pro nás větší pochopení. Na jeho povel „Es
půl“ a podupnutí chromou nohou nezapomenu“ (Josef Šrámek z Černilova a jeho hodiny
houslí v letech 1936 – 1941). Později Josef Kareš převzal od rodičů černilovský domek i
pronajatá pole, která pak obdělával až do konce druhé světové války. Roku 1947 získal
zaměstnání ve skladu Velkoobchodu s oděvním zbožím v Hradci Králové a pracoval zde
následujících patnáct let. Především však celý život obětoval hudbě a divadlu a rozhodující
měrou tím přispěl k rozvoji kulturního života v Černilově.
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V levém rohu domek čp. 296 v Černilově, kde bydlel Josef Kareš se svou rodinou
(foto z roku 1942)

Během svého pobytu na vojně se Josef Kareš obeznámil s organizací vojenské hudby a
po předčasném úmrtí Jana Hojného roku 1924 se stal v pořadí třetím černilovským
kapelníkem. Jeho soubor se sice co do počtu hráčů nemohl vyrovnat původní Vanického
dechové hudbě, ale byly v něm v hojné míře zastoupeny i smyčcové nástroje včetně
kontrabasu. Na plesech, poutích a posvíceních hrála
kapela pod Karešovým vedením asi do roku 1946.
Josef Kareš se v období, kdy řídil černilovskou
kapelu, společensky angažoval i v celé řadě dalších
oblastí. Jeho činnost byla spojena už s prvním
černilovským kinem, které v místní Sokolovně
fungovalo od roku 1925. Při promítání tehdy ještě
němých filmů hrálo divákům hudební kvarteto pod
vedením učitele Václava Vaňka (klavír). Další členové
pocházeli vesměs z rodu Karešových: Josef hrál na
violoncello (na fotografii vpravo) a jeho bratr František
(na fotografii vpravo) a bratranec Bedřich na housle.
Během hospodářské krize začátkem třicátých let a s
nástupem zvukového filmu činnost kvarteta zanikla.
Roku 1930 zakoupila černilovská Jednota Orel
loutkové divadlo s krásně kostýmovanými loutkami,
vyřezanými ze dřeva. Josef veškerá představení
režíroval a sám vedl a namlouval převážně Škrholu
nebo jiné spíše záporné pohádkové postavy. Naproti
tomu o oživení Kašpárka, obsazovaného do všech her,
se zasloužil Josef Sláma z Černilova čp. 180. Loutkové
divadlo hrálo v Orlovně na k tomu upraveném
divadelním jevišti v západní části tělocvičny až do roku 1942.
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V Orlovně se od roku 1922 pořádala i představení dramatického odboru Katolické
národní jednoty: ochotnické činohry a později i operety a lidové hry se zpěvy. Řadu postav
(např. Škarohlída v operetě Perly panny Serafinky, 1933) si zahrál i Josef Kareš. Veškerá
představení však především po hudební stránce nastudoval. Nacvičoval i zpěvy, doprovázené
několika hudebníky z jeho kapely. Dramatický odbor ukončil svou činnost v prosinci 1950,
kdy se valná hromada Katolické národní jednoty usnesla na základě nových politických
směrnic na své likvidaci.
Někdy na začátku třicátých let Karešovi koupili harmonium a Josef se začal učit hře na
tento nástroj. Později se v královéhradeckém kostele sv. Ducha zdokonalil i ve hře na varhany
u místního zkušeného varhaníka. Ten tehdy s uznáním prohlásil, že se Josef Kareš mohl
zabývat hudbou i profesionálně. Při mších začal brzy zastupovat černilovského varhaníka
Jana Vanického a po jeho úmrtí roku 1945 oficiálně nastoupil na jeho místo. V katolickém
kostele sv. Štěpána si vybudoval i kostelní sbor, s kterým připravoval na období významných
církevních svátků zpívané mše. Hudební literaturu si objednával a platil sám a většinu partů se
synovou pomocí rozepisoval pro členy svého sboru a orchestru: „Pan Kareš měl nastudovány
různé Mše od hudebních skladatelů, a to bylo velmi pěkné. Na Hod Boží vánoční byla mše
velmi sváteční, doprovázená zpěvy i hudbou, která byla buď pastýřská či andělská“ (Miroslav
Bečka, Praha). Soubor Josefa Kareše koncertoval často i v sousedních obcích (např.
v Libřicích, Újezdě nebo Čibuzi) a jeho uměleckou úroveň mu mohla závidět i některá města:
„Poutě a vzkříšení byla tehdy v Černilově velice slavná, neboť ředitel kůru Josef Kareš měl
obdivuhodný pěvecký soubor, který účinkoval v chrámové hudbě, při pohřbech i v různých
ochotnických představeních v černilovské Orlovně. Různé městské soubory (např. v Náchodě)
byly proti němu velice slabé. Když měl v červnu 1967 v Praze na Vinohradském hřbitově
pohřeb profesor Josef Hojný, předvedli černilovští pod vedením pana Kareše v kostele i při
zádušní mši takové umění, že to přivádělo Pražany v údiv“ (Vojtěch Kašpar, Červený
Kostelec).
Jako varhaník a vedoucí kůru působil Josef Kareš téměř třicet let (odvolán byl až
farářem Černým roku 1975). Díky širokému záběru svých činností, které prováděl většinou
pouze z lásky k obci bez nároku na honorář, je dodnes mnohými pamětníky považován za
nejvýznamnější osobnost černilovské kulturní historie. Jeho bohatý život se uzavřel 22.
listopadu 1980, kdy ve svých sedmdesáti osmi letech podlehl v opočenské nemocnici
zhoubnému nádoru na plicích.
Děti Josefa a Heleny Karešových pomáhaly doma i na poli – od sbírání kamení a
klásků přes pasení hus až po vážení obilí a sušení sena na louce u lesa Kaltouzu. Životopis
Jiřího (* 1928), dlouholetého dirigenta a šéfa opery opavského divadla, uvádíme
v následující části kroniky. O tři roky později přibyla do rodiny dvojčata, ale chlapec zemřel
hned po narození. Dcera Zdeňka (* 1931) zpívala nejdříve v otcově sboru nebo sólově za
bratrova hudebního doprovodu. Po vystudování zpěvu byla sólistkou Lidové opery v Hradci
Králové (její druhý manžel Josef Veselý získal v tomto souboru uznání jako výborný basista).
Nejmladší Jaroslava (* 1935) odešla stejně jako její sestra do Hradce Králové, kde byla
zaměstnaná jako zdravotní sestra. Rodný domek sourozenců Karešových v Černilově čp. 296
byl prodán nejdříve manželům Eliášovým a od roku 1996 zde bydlí rodina Blanky Hrubé.
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Fotografie Josefa Kareše a jeho manželky Heleny Medvecké (zlatá svatba, 1976)

Jeho zbraní byla taktovka
(životopis dirigenta Jiřího Kareše, syna Josefa Kareše a Heleny Medvecké)
Jiří Kareš narozený 13. září 1928 v Černilově čp. 296 jako první z dětí Josefa Kareše měl
mimořádný hudební talent. Vzhledem k tomu, že v chudé rodině chyběly prostředky na
zajištění odbornějšího vzdělání, musely mu postačit zkušenosti jeho příbuzných – lidových
muzikantů. Děda mu ukázal, jak stavět prsty na houslích a
táhnout smyčcem, a otec vysvětlil, jak se čtou noty v basovém
klíči a kde se tyto tóny nacházejí na klaviatuře harmonia. Klavír
doma neměli, a tak chodil cvičit k otcovu strýci, truhláři
Václavu Karešovi.
Ve čtyřech letech už hrál během vánoční besídky v Orlovně
koledy na malé housle, vyrobené speciálně u firmy Prokop.
Roku 1935 začal chodit do obecné školy, kde jako oblíbenec
paní učitelky hrával na hodinách zpěvu národní písničky a
později zpíval sóla ve školním sboru. Od devíti let pomáhal otci
varhaničit a o rok nato už jezdil na velikonoční obřady do
sousedních obcí (v Libřicích doprovázel černilovské zpěvačky
na stařičké varhany s měchem na šlapání). Ve dvanácti pak
složil svou první skladbu a tajně ji nacvičil se sestřenicí Lídou
Menclovou (soprán), prastrýcem Bedřichem Karešem
(violoncello) a Františkem Veselkou z Výravy (housle). Když
jeho Ave Maria zazněla během nedělní mše (sám hrál na
varhany), otec se neubránil dojetí a maminka se začala smiřovat
s tím, že knězem její syn nebude. Mezi dalšími skladbami, které
skládal do roku 1946, sice převažovaly různé kostelní vložky,
ale nechyběla ani polka, mazurka, valčík aj. Při různých
příležitostech doprovázel svou sestru Zdenu nebo pozdější
manželku Marii (sopranistky) a často hrál na housle nebo na
klavír i v operetách, nastudovaných a dirigovaných jeho otcem.
Už ve třinácti letech o posvícení zaujal v otcově kapele čestné
místo „štegaigera“ (stojícího houslisty vedoucího kapelu).
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Dětství Jiřího Kareše však kromě hudby vyplňovaly i různé hry a sport. V úspěšném
dorosteneckém družstvu v odbíjené při černilovském Orlu byl navzdory malé postavě hlavním
smečařem a kapitánem a ve stolním tenise se dostal až do semifinále krajského dorostu. Moc
rád také chodíval s otcem do lesa Kaltouzu na houby a tato vášeň mu zůstala celý život. Po
absolvování obecné školy a dvou letech měšťanky přestoupil roku 1942 do tercie klasického
gymnázia v Hradci Králové, kam pak denně dojížděl na kole. Studium ho ale příliš
neuspokojovalo a na jazyky (latina, řečtina a v dobách okupace i němčina) talent neměl. Na
jaře 1945 byl spolu s dalšími sextány nasazen na kopání zákopů na Moravě. Tehdy vznikl
jeho „Zákopnický vínek“, čtyři skladbičky pro dvoje housle a klavír:
„Psáno ve vlaku 16. 3. 1945 v 8 hodin ráno cestou na zákopy. Čekali jsme od 7 hodin
večer do 4 hodin ráno v Hradci Králové na vlak. Důkladně jsme promrzli. Máme za
sebou tři hodiny dřímoty. Jsem znaven, ale vesel („Protivná mazurka“)… Pokračujeme
v krasojízdě. Stojíme v České Třebové. Je půl jedenácté. Vzniká „Rozmarná polka“… Je
neděle 18. 3. večer. Pánové jsou v ráži. Ještě se vzájemně neznají, a proto každý
ukazuje, co umí. Peprné vtipy, slova a anekdoty přímo prší ze všech stran. Sedím v koutě
na slamníku, v ruce držím tužku a notový papír. Můj zrak bezděky klouzá, až se
zastavuje na vlastní ruce, z jejíhož prstu září nepatrný, červený kamínek, který mi však
v té chvíli připadá jako spásná hvězdička. Vzniká valčík nazvaný „Prstýnek“… Je 19.
března. Ráno jsme měli zařezávat. Nedostaly se však na nás inštrumenty, tak jsme byli
doma. Právě jsem se báječně naobědval (díky výborným zásobám) a je mi báječně.
Budou-li ty zákopy stále takové, pak si přeji, aby trvaly dlouho. S blahým pocitem
žaludečním začínám skládat pochod. Nevím však, jak jej mám pojmenovat. Dnes je však
svátek sv. Josefa, že? Proto „Ať žije Josef!“
Studentům velel stařičký Němec, díky jehož pochopení mohl mladý muzikant hrát v neděli na
varhany v místním kostele v Mohelnici. Poslední dny pobýval v brněnských kasárnách a
koncem dubna 1945 se stal svědkem bombardování města. Tehdy využil chaosu, s dalšími
čtyřmi spolužáky vyšplhal na nákladní vlak, a tak se dostal až do Hradce a odtud domů.
Řádně učit se pak začalo až po prázdninách, ale Jiří neúnavně hledal cesty, jak se dostat ke
studiu hudby. Ještě roku 1945 ho spolužák Václav Snítil přivedl ke své dřívější učitelce houslí
paní Serbouskové. Ta byla talentovaným žákem doslova nadšená, vyjádřila politování, že
nepřišel už v pěti letech a začala ho zdarma připravovat ke zkouškám na konzervatoř. Jiřího
představila i v hradecké Sokolské filharmonii1 a on zde poprvé zažil pocity hráče
symfonického orchestru i dobré dirigenty. Zejména práce
tehdejšího šéfa Armádního uměleckého souboru Borise A.
Masopusta ho uchvátila natolik, že zatoužil stát se dirigentem.
U profesora učitelského ústavu v Hradci Králové Karla Petra
(† 24. 10. 1946) získal základy hudební teorie a harmonie.
V červnu 1947 u příležitosti maturity složil pro čtyři mužské
hlasy zdravici, kterou pak zazpívali a jejíž partitura dodnes
zdobí školní kroniku.
Po maturitě byl přijat na houslové oddělení pražské
konzervatoře. Bydlel nejdříve v malém bytě u sestřenice a
pak střídal dva roky různé podnájmy, neboť ho vždy vyhodili
po zjištění, že musí několik hodin denně cvičit. Díky
známostem otcova strýce Bedřicha Kareše mohl hrát v
různých souborech populární hudby a v rozhlase a kromě toho
dával kondice. Na víkendy jezdil domů, kde si přivydělával
hraním v kostele při svatbách nebo na sobotních
Sokolská filharmonie byla založena roku 1920 jako symfonický orchestr při TJ Sokol v Hradci
Králové. Jejími členy byli profesionální hudebníci, hudební pedagogové a ochotníci.
1
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tancovačkách. Jednou s ním do Černilova přijel i jeho kamarád Václav Snítil: „Kulturní
komise MNV uspořádala 12. prosince 1948 v hale školy koncert, na němž účinkovali mladí
umělci, černilovský rodák Jiří Kareš, Václav Snítil, virtuos na housle z Hradce Králové a
zpěvák Ulrich. Od té doby se zde podobná akce neuskutečnila“ (Kronika JZD). Na
konzervatoři byl osvobozen z docházky na teoretické předměty (z harmonie po tom, co svému
profesoru ukázal své skladby, a z intonace po odhalení jeho absolutního sluchu). Profesor na
Akademii múzických umění (AMU) Jaroslav Řídký mu však dával zdarma hodiny harmonie,
kontrapunktu a skladby, které potřeboval k uspění u přijímacích zkoušek na dirigentské
oddělení AMU. Dirigování studoval Jiří Kareš soukromě nejprve u prof. Pavla Dědečka a
v letech 1948 – 1949 u prof. Václava Talicha, dirigenta světového věhlasu.
Na podzim 1949 byl na dirigentské oddělení hudební fakulty AMU přijat, ale ke své
lítosti musel z časových důvodů zanechat studia skladby. To již bydlel se spolužákem
Snítilem na Arbesově náměstí u bytné, která měla hudbu ráda a byla pyšná, že má doma
muzikanty vysokoškoláky. Začátkem roku 1950 uspěl při konkurzu do FOK a po celý rok hrál
v tomto pražském symfonickém orchestru na housle. V únoru 1951 se oženil s Marií Hojnou,
pocházející rovněž z rodu černilovských hudebníků; po svatbě se stala členkou operního
sboru ND a zde působila celý svůj život. I Jiří přešel jako houslista z FOKu do Národního
divadla a tehdejší šéf činoherního orchestru Miroslav Ponc mu umožnil vést některé zkoušky
a jednou i dirigovat představení. V tomto období měla činohra plejádu výborných herců
(Fabianová, Filipovský, Glázrová, Höger, Matulová, Pešek, Pivec, Scheinpflugová,
Skořepová, Štěpánek, Vojta aj.) a setkání s nimi byl nezapomenutelný zážitek.
Ještě roku 1951 ve druhém ročníku AMU vyhrál Jiří konkurs na hudebního režiséra
Československého rozhlasu, ale nastoupení v Brně nakonec odmítl s tím, že chce dokončit
studium v Praze. Každý týden však jezdil do Hradce Králové a dirigoval Sokolskou
filharmonii, v níž dříve sám hrál. Z jejích členů se také zformoval orchestr Lidové opery,
kterou Jiří Kareš pět let umělecky vedl (1952 – 1954, 1955 – 1958). Za tu dobu bylo
nastudováno sedm inscenací: „Hubička“ (1952), „Lazebník sevillský“ (1953), „Carmen“
(1953), „Prodaná nevěsta“ (1954), „Rusalka“ (1956), „Komedianti“ (1957) a francouzská
opereta „Mamzelle Nitouche“2. Lidová opera rychle vyrostla v těleso, které se svou oblastní
„Kdo zažil vyprodané operní zájezdy v Hradci Králové, ví, jak Hradečany odjakživa trápilo, že
nemají stálou operní scénu. V roce 1951 (opr.: Lidová opera vznikla už roku 1950 – pozn.) to
skupinu hradeckých hudebních nadšenců doopravdy začalo zlobit. Hradec dosud neměl svou
operu. Měl však svůj symfonický orchestr, původně Sokolskou filharmonii, složenou z amatérů
vysoké umělecké úrovně, měl pěvecká sdružení dospělých i mládeže, měl hudební pedagogy a měl i
školu dechových nástrojů. Celá tato stará muzikantská tradice se spojila s mladickým zápalem pro
dobrou věc – a jednoho dne se představil hradeckému obecenstvu amatérský operní soubor, který od
svého prvního vystoupení v Blodkově „V studni“ (1. 1. 1951 – pozn.) až k stodvacátému představení
minulé neděle, pro něž si zvolil Smetanovu „Prodanou nevěstu“, udělal pro celý Hradecký kraj
pěkný kus práce… Dnes má již 24 měst a městeček Hradeckého kraje svou Lidovou operu, která za
nimi přijíždí s hodnotnými operními díly svého repertoáru. Po Blodkovi se studovala Hubička,
Lazebník sevillský, Carmen. Slovo „studovat“ nevystihuje plně počáteční práci této amatérské opery
– to nebyly jen zkoušky všech složek, to byla též houževnatost v překonávání překážek, plynoucích
z nedostatku zkušeben, času a hmotných prostředků… Odborní lektoři, dirigent Jiří Kareš,
sbormistr Karel Schejbal, režisér Norbert Snítil, choreografka Líba Kaminská takt po taktu a
krůček po krůčku pracují s lidmi, z nichž většina po prvé vystupovala na jevišti. Nejlepším
výsledkem společné práce a nadšení je zatím Prodaná nevěsta. Je to Prodaná nevěsta vítězná –
Lidová opera s ní na celé čáře zvítězila v letošní soutěži lidové umělecké tvořivosti v Náchodě mezi
dvanácti lidovými operními soubory z republiky… Pro rok 1956 plánuje opět účast v soutěži LUT,
a to nejen operním představením Dvořákovy Rusalky, kterou právě studuje, nýbrž i soutěži svých
jednotlivých složek. Přitom bude ovšem pokračovat ve svém nejvlastnějším poslání – v šíření opery
po Hradeckém kraji, kde na ni všude s radostí čekají a s láskou ji přijímají.“ (VOŘÍŠKOVÁ, J,
1955, s. 5)
2
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úrovní blížilo profesionální scéně, zajíždělo do všech měst v kraji a získávalo spoustu
příznivců. Celý soubor přitom pracoval na bázi lidové tvořivosti, všechny zkoušky dělal
zdarma a jen z prodaných představení dostávali jeho členové malý příspěvek. Když jim měly
být i tyto honoráře sebrány, Jiří Kareš se ohradil a tím si vysloužil do tajných kádrových
materiálů tzv. černou tečku, označující nepřátele režimu. Skutečnost, že tehdy oponoval
čerstvému absolventovi školy KGB, mu později nejednou znesnadňovala kariéru.
Roku 1953 zakončil svým absolventským představením „Hubička“ studium na AMU,
skončil i své působení v orchestru činohry Národního divadla a nastoupil do Městského
divadla v Kladně. Jako dirigent, sbormistr a korepetitor v jedné osobě zde narychlo
převzal operetu O. Nedbala „Polská krev“ a nastudoval Nicolaiovy „Veselé paničky
windsorské“ a Rossiniho „Lazebníka sevillského“.
Po roce musel odejít na vojnu a zde vyhrál konkurs na hlavního dirigenta Uměleckého
vojenského souboru Praha (UVS) po odcházejícím spolužáku Zdeňku Košlerovi. Kvůli své
„černé tečce“ se nejdříve musel spokojit s místem houslisty, ale když byl politicky vhodnější
kandidát propuštěn pro opilství a sbormistr se nervově zhroutil, dostal rozkaz převzít
nastudování uměleckého programu včetně práce se 120ti členným smíšeným sborem.
S programem jezdili po vojenských posádkách až do června 1955. Tehdy byl soubor nečekaně
zrušen a do měsíce měl být rozpuštěn. Po jednom z posledních představení sestoupil Jiří
Kareš z dirigentského můstku před ministra národní obrany Čepičku a požádal ho o zajištění
dalšího zaměstnání pro civilní zaměstnance. Většina vojáků přešla ke konkurenčnímu
Armádnímu uměleckému souboru Víta Nejedlého (AUS VN), ale Jiří Kareš byl postupně
přeřazován k různým vojenským posádkám.
V dubnu 1956 nastoupil na místo hudebního režiséra Československého rozhlasu
v Praze. Tehdy prožíval šťastné období svého života: již několik měsíců byl otcem (syn Jiří
se narodil 4. listopadu 1955 v Hradci Králové) a práce v rozhlase ho naplňovala. S dalšími
deseti hudebními režiséry natáčel přenosy z Rudolfina, Smetanovy síně i Národního divadla,
korigoval akustickou stránku záznamů a hodnotil výkon tělesa nebo sólisty. Jako dirigent
natočil také řadu příležitostných snímků pro různé redakce (např. pro redakci malých
hudebních žánrů nebo s rozhlasovým orchestrem a Kulínského dětským sborem Bambini di
Praga pro redakci dětského vysílání). Vedle toho stále jezdil do Hradce Králové a v Lidové
opeře nastudoval dvě nejlepší inscenace. S „Rusalkou“ vyhráli celostátní soutěž a po
představení „Komedianti“ napsal jistý kritik, že rozdíl v kvalitě mezi hradeckými sólisty a
zastupujícím barytonistou z Národního divadla se nedá poznat.
Roku 1958 vyhrál Jiří Kareš téměř současně dva konkurzy: na dirigenta Ostravského
symfonického orchestru (pozd. Janáčkova filharmonie) a na šéfa opery v Opavě. Protože
tíhnul více k divadlu, přenechal Ostravu svému spolužákovi, který skončil druhý, a 26.
července nastoupil do Slezského divadla Zdeňka Nejedlého. Opavský operní soubor se od
operních scén v Ostravě a Olomouci odlišoval zejména svou zájezdovou činností, která
přesahovala až do Jihomoravského či Východočeského kraje. Vedle představení v kamenném
divadle musel při nízkém počtu pěveckých a orchestrálních sil uskutečnit za rok 90 zájezdů.
Zmírnění jejich negativního vlivu na uměleckou kvalitu opery bylo pro nového šéfa velkou
výzvou: „…Jde o problémy scénické; např. jiné postavení orchestru, které je na různých
zájezdech různé, způsobuje řadu obtíží, herec a zpěvák na každé nové scéně je nejen postaven
do nové situace, ale také např. jinak slyší apod. Repertoárově řešíme věc tak, že některé
z oper (Traviata…) studujeme jen pro zájezdy“ (J. Kareš, 1959). Kromě toho svádělo Slezské
divadlo dlouhodobý boj o zvýšení návštěvnosti a existence opery byla z centrálních míst
vážně zpochybňována. Proto Jiří Kareš předstoupil před soubor s novou koncepcí – ve svém
prohlášení zdůraznil, že se bude soustavně pokoušet i o uvádění moderních operních děl.
Svou první opavskou éru (1958 – 1962) zahájil úspěšným nastudováním Janáčkových
„Příhod lišky Bystroušky“. I v Čajkovského „Pikové dámě“ (1959) se podle tehdejších kritiků
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snažil dosáhnout s orchestrem profesionální preciznosti a jistoty a položil základ pro jeho
další výrazový růst. Pouhý rok od světových premiér v Praze uvedl v říjnu 1959 Máchovu
„Polapenou nevěru“ a Pauerova „Žvanivého slimejše“3 a poté opavskému obecenstvu poprvé
představil díla Z. Fibicha „Nevěsta mesinská“ a V. Nováka „Zvíkovský rarášek“ (obě 1960).
Do historie slezské opery se však trvale zapsal díky uvedení dvou světových premiér:
Molčanovovy „Uličky chudých milenců“ a hlavně Myslivečkova „Medona, krále epirského“
(obě 1961)4. Tento zcela nezvyklý tvůrčí počin, který vyvolal celostátní pozornost, vznikal za
velmi zajímavých okolností. Poslední operní dílo legendárního Božského Čecha objevila
v archivu knihovny v Leningradě světoznámá hudební vědkyně Marietta Šagiňanová,
ostravský vědec a skladatel jej zrestauroval a Jiří Kareš byl pověřen hudebním nastudováním.
Přebásněnou část historické opery však museli mluvit činoherci, a tak byla každá role
obsazena dvojmo. Díky světelné cloně automobilových reflektorů, mlžnému oparu a stejnému
kostýmování se mohli přímo na jevišti vystřídat činoherci s operními zpěváky. Objevná
inscenace měla obrovský úspěch a premiéra byla vysílána ostravským rozhlasem do Itálie, což
bylo v té době něco zcela ojedinělého. Z českého kmenového repertoáru nastudoval Jiří Kareš
umělecky naplněné a divácky úspěšné inscenace Dvořákova „Čerta a Káču“ (1959),
„Rusalku“ (1960) a „Jakobína“ (1962) a Smetanovu „Prodanou nevěstu“ (1959) a „Dalibora“
(1962).
Během čtyř let svého působení v Opavě hostoval Jiří Kareš i ve Slovenském národním
divadle v Košicích a natočil řadu snímků v Olomouci i v Praze (s komorním orchestrem,
FOKem, rozhlasovým orchestrem a orchestrem Národního divadla). Roku 1962 po opavském
představení Dvořákova „Jakobína“ přijal nabídku na místo šéfdirigenta AUS VN s tím, že
se bude podílet na vytváření moderní baletně-operní revue. Později však svého rozhodnutí
litoval, neboť jeho přítel Oldřich Flosman byl z funkce uměleckého vedoucího AUSu odvolán
a vývoj souboru se začal ubírat jiným směrem. V dubnu 1963 proběhla v Domě umělců IX.
přehlídka československého koncertního umění, na níž vystoupilo deset symfonických
orchestrů z různých krajů (Armádní umělecký soubor předvedl II. symfonii M. Raichla). Pro
Československou televizi Jiří Kareš natočil soudobou operu M. Jíry „Vynález proti sobě“, ale
na obrazovku se nakonec nedostala, neboť se znelíbila politickým činitelům. Kromě toho
převzal nastudování a natočení Blodkovy opery „V studni“ se sólisty Národního divadla,
orchestrem a sborem Československého rozhlasu. Několik světlých okamžiků zažil i díky
„Na inscenaci obou jednoaktovek se podíleli hlavní měrou šéf opery J. Kareš, režisér B. Kramosil
a výtvarník K. Dudič… Největší radost nám ale udělal výkon orchestru – byl už tentokrát prost
všech náznaků amatérismu, které se projevovaly nedostatky technickými a s nimi spojenou
výrazovou chudostí…“ (JEHNE, L., 1959, s. 989)
4 „Provedení opery patří k úspěchům opavského souboru… Též hudební a pěvecké nastudování
Jiřího Kareše je velmi pečlivé. Orchestr opery Slezského divadla Zdeňka Nejedlého posílený členy
ostravské filharmonie hraje Myslivečkovu hudbu výrazně a se slohovým cítěním, aniž v některých
místech kryje zpěváky na jevišti…“ (PEČMAN, R., 1961, s. 392); „Zdá se, že opavská opera
překonala svou krizi a půjde úspěšně kupředu, že zvítězila zdravá linie mladého souboru, který tak
překvapivě vykročil na začátku sezóny Novákovým Zvíkovským raráškem ve výborném
nastudování J. Kareše, režii N. Snítila s hostujícím výtvarníkem O. Schindlerem. Dalším
příslibem se stala čs. premiéra Myslivečkovy opery Medon, král epirský, která v pohostinné režii I.
Hylase s hostujícím výtvarníkem J. Sládkem a v pečlivém nastudování J. Kareše vzbudila
pozornost celého našeho hudebního světa a vytvořila úspěšný vrchol opavské operní sezóny…
V prvé řadě je zde průbojná, mladá osobnost J. Kareše, která přeje všemu novému a je schopna vést
soubor k vyšším uměleckým požadavkům… Letošní sezóna vytvořila oblouk, který staví opavskou
operu do určitého předělu. Dokázala, že opavská scéna je schopna vytvořit si svou osobitou tvářnost
a že má před sebou možnost stát se scénou, která by se nespokojila jen s dobrým průměrem, ale jež
by pomáhala razit nové cesty soudobému inscenačnímu slohu… Úspěchy opavské opery byly
vyzdviženy i na závěrečné konferenci Festivalu divadel Severomoravského kraje.“ (SÝKOROVÁ, E.,
1961, s. 246 – 247)
3
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cestám na Dálný východ. Po přehlídkovém symfonickém koncertě roku 1967 napsal ředitel
pražské konzervatoře Václav Holzknecht kritiku, v níž označil výkon Armádního uměleckého
souboru za dosud nejlepší a šéfdirigentovi předpověděl velkou budoucnost. Názor
uznávaného kritika však opět nesdíleli tehdejší renomovaní straníci a Jiří Kareš byl do týdne
zbaven funkce.
Když se naskytla příležitost (Vídeňská lední revue hledala kapelníka), došlo rychle
k dohodě, a tak odjel ještě roku 1967 do Vídně. Krasobruslařské hvězdy z celého světa zde
nacvičovaly svá sólová vystoupení a Jiří Kareš se při obsluhování nahrávek učil rozumět
jejich tanci. Po dvou týdnech byl odeslán ke druhé skupině, kde se střídal v obsluze
magnetofonu i v dirigování s maďarským kapelníkem. Společně jezdili do řady měst v
Československu, NDR, Holandsku, Belgii, Francii či Švédsku a měli tak možnost alespoň
zčásti poznat život a mentalitu různých evropských národů. Všude se najímal místní orchestr
a s ním museli celý program nazkoušet. Po roce však dalo ředitelství přednost hudbě
z magnetofonových pásků před kapelníky, kteří byli propuštěni.
Sehnat jakékoliv odpovídající dirigentské místo bylo roku 1968 nemožné, a tak Jiří Kareš
přijal místo baletního korepetitora v Městském divadle v Mainzu. V červenci se oženil
s Ivanou Formánkovou z Roudnice nad Labem a následující tři roky žil s ní a později s dcerou
Blankou (* 21. 11. 1969) v tehdejším západním Německu. I díky solidaritě Němců s okupací
Československa dostal možnost pracovat jako korektor pro slavné hudební vydavatelství
Schott und Söhne. Tím si přivydělal k nízkému platu v divadle, z něhož navíc odváděl 20 %
státu přes Pragokoncert. Stesku po taktovce se však neubránil a když se mu začala krátit doba
legálního pobytu v zahraničí a roku 1971 se ozvala Opava s nabídkou šéfa opery, rozhodl
se vrátit do vlasti. Nejdříve bydlel v divadelním kumbále a po třech měsících mu národní
výbor v Opavě přidělil rodinný byt v novém panelovém domě.
Během své druhé opavské éry (1971 – 1982) se snažil dramaturgicky navázat na dřívější
činnost a uvedl řadu novinek:
• československou premiéru opery P. Chadžijeva „Mistři“ (1973), natočenou později
pro ostravský rozhlas (libreto musel z bulharského originálu dopřeložit a upravit)
• světovou premiéru humoristické opery „Hostinec U Kamenného stolu“ (1973), kterou
natočil už v listopadu 1972 v pražském rozhlase5, ale jevištním provedením byl nadšen
i samotný autor a Berkovcovo dílo se stalo nejnavštěvovanější soudobou operou
v Opavě
• československou premiéru Haydnova „Světa na Měsíci“ (1976)6, natočenou později
pro ostravskou televizi
„Dílu pomohl na svět teprve Čs. rozhlas, pro nějž dirigent J. Kareš nastudoval Berkovcovo dílo se
členy opery Národního divadla. J. Kareš projevil o operu další zájem a uvedl ji i na scénu opery
Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě… Celkový dojem podtrhuje a rozhodujícím
způsobem umocňuje hudební nastudování šéfdirigentem J. Karešem, prokazující opravdový
přehled a důvěrnou znalost partitury, pohotovost a soustředěné úsilí. Díky jeho zainteresovanosti
byla rozkošná operní novinka Jiřího Berkovce prosazena a nastudována na opavské scéně a svou
úsměvnou a nadlehčenou polohou našla vřelý ohlas u publika. Opera nenabízí hluboké studie
charakterů, ale dává posluchači 90 minut dobré zábavy, má spád a mohla a měla by najít
uplatnění především na malých scénách.“ (BÁCHOREK, M., 1973, s. 486 – 487)
6 „Poslední premiérou roku 1976 sáhlo opavské divadlo šťastně takřka po kuriozitě, po díle
neuvedeném ani v Opeře Anny Hostomské, právě 200 let starém, po buffě J. Haydna Svět na
Měsíci… V Opavě jsme shlédli svěží komickou operu, vyšperkovanou mnoha humornými nápady
režie i výpravy… Ostatně již nejednou jsme se mohli přesvědčit, že právě komická díla
komornějšího ladění svědčí opavskému souboru velmi dobře. Haydnova tutti plně vyhovovala
opavskému orchestru a sóla dechových nástrojů vyzněla čistě. Jinými slovy: hudební nastudování
Jiřího Kareše bylo zcela úspěšné… Úsměvné a přece i společensky kritické dílo vytváří v opavském
provedení večer dobré pohody a lze je doporučit i dalším divákům.“ (ZENKL, L., 1977, s. 120)
5
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• československou premiéru opery K. V. Molčanova „Jeden z bezejmenných“ (1977).
Kromě toho hudebně nastudoval další závažné inscenace: Ponchielliho „La Giocondu“
(1972), Auberova „Fra Diavola“ (1972), Rossiniho „Lazebníka sevillského“ (1973),
Janáčkovu „Její pastorkyňu“ (1975), mnoho let nehraného Verdiho „Macbetha“ (1975)7,
Macháčkovu starodávnou veselohru „Ženichové aneb Strašidla na hradě Jana F. Tischera“
(1976), lyrickou Gounodovu operu „Romeo a Julie“ (1981) a další. Na opavské scéně
předvedl i první muzikál, nezapomenutelnou „My Fair Lady“ (1975). Ve stejném roce natočil
dětskou operu „Kominíček“ (mj. se Sukovým kvartetem a Kulínského dětským sborem). Brzy
se opera B. Brittena objevila na deskách Supraphonu. Roku 1980 nahrál ve Dvořákově síni
Domu umělců v Praze jednoaktovou operu J. Ceremuga „Juraj Čup“ (s Janáčkovu filharmonií
a sólisty z Opavy, Ostravy a Národního divadla). Tento původní snímek ostravského rozhlasu
převzalo na gramofonové desky hudební vydavatelství Panton.
Ve Slezském divadle však v sedmdesátých letech vystoupily do popředí nahromaděné
problémy. Opera se při nízkých personálních stavech stala závislou na umělecké výpomoci a
rostoucí ekonomické nároky vedly ke snižování operních představení a zvyšování
reprízovanosti operet. Kromě toho se divadlo muselo po sezóně 1970/1971 podřizovat tlaku
normalizačního období a soubory žily pod zpřísněným politickým dohledem. Roku 1982
musel Jiří Kareš z funkce šéfa opery nedobrovolně odejít a až do odchodu do důchodu
pracovat pouze jako dirigent. Jeho působení se poté zaměřovalo především na klasickou
operu, například Dvořákův „Jakobín“ nebo Pucciniho „Tosca“. Významnou inscenací v jeho
nastudování byla opera Vincenza Belliniho „Norma“ (1987) nebo Bizetova „Carmen“.
V sezóně 1983/1984 byl Jiří Kareš uvolněn na jednoroční dirigentský pobyt do
Státního divadla opery a baletu v Istanbulu. Tehdy poznal nejen krásy Turecka, ale i
charakter místního hospodářství. Istanbul s největším sborem v zemi (130 členů) měl 78
sólistů, ale z těch vystoupila za sezónu na jevišti necelá polovina a ostatní brali plat za čekání.
Jestliže divadlo v německém Mainzu připravilo za sezónu šestnáct inscenací, Istanbul jen dvě.
Jiří Kareš dostal od intendanta zadáno k přípravě pět oper, ale žádná z nich se neuskutečnila, a
tak nakonec dirigoval balet: „Bajaderu“ a „Šeherezádu“. Podle místních zvyklostí byl však
zavolán až po nastudování díla choreografem: „Dirigent fungoval jako u nás kapelník
v cirkuse, musel dirigovat dle toho, jak tanečník skákal nebo jak se balerína točila“. Balet
„Bajadera“ byl nakonec za přísných bezpečnostních opatření předveden i před vládou a
prezidentem Turecké republiky.
Po svém návratu centrálně oslepl na levé oko a na pravém se první příznaky brzy začaly
objevovat. V dalších letech se jeho stav zhoršoval, generálky a dvě premiéry v divadle tehdy
dirigoval prakticky zpaměti, neboť text ani noty nerozeznával. Přes četné operace a laserové
zákroky oční choroba pokračovala a znemožnila mu jakoukoli náročnější práci včetně
natáčení.
V letech 1990 – 1992 probíhala rekonstrukce historické budovy divadla. V náhradní
provozovně (Společenský dům s. p. Ostroj na Těšínské ulici) zahájil představení Jiří Kareš
premiérou Rossiniho opery „Pan Kartáč“. Dirigentem ve Slezském divadle v Opavě byl až do
15. července 1993. S diváky se rozloučil Offenbachovu operetou „Krásná Helena“. Po
odchodu do důchodu učil hře na klavír v hudební škole (1993 – 1995) a v následujících pěti
letech ještě pár žáků v ústraní svého opavského domova. Všeho se nakonec musel definitivně
vzdát, přestože se duševně cítil být schopen dále pracovat.

„V Opavě nastudoval Macbetha šéf opery Jiří Kareš. Řídil představení s velkým pochopením pro
pěvce a verdiovským citem. Svou úlohu má ztíženou obtížnými poměry malé odlehlé scény
s chronickým nedostatkem hráčů a nutnými výpomocemi. Orchestr mu zněl, přihlédneme-li k těmto
podmínkám, uspokojivě…“ (? ……/Pvk/, 1975, s. 340). Po Opavě převzal Macbetha olomoucký šéf a
operu inscenoval jako dramaturgický čin v ND.
7
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Úryvky z medailonků k životním jubileím Jiřího Kareše
„Jiří Kareš svým vrozeným hudebním talentem obohatil po absolutoriu hudební fakulty
AMU v Praze, za svého působení v Praze, Kladně, Opavě, ale i v Německu a Turecku, věhlas
českého muzikantství. Rozsah i hloubka jeho hudebního cítění je úctyhodná a tituly od
Verdiho, Janáčka až po klasické operety a muzikály pod jeho taktovkou zářily… Za léta jeho
šéfování v Opavě svými inscenacemi i neobvyklými dramaturgickými tituly udivoval nejen
náročné diváky, ale i celostátní odbornou kritiku… Souběžně dirigoval symfonická tělesa a
byl častým hostem rozhlasových studií v Praze i Ostravě… V dějinách opavské opery má
jméno Jiří Kareš právo být zapsáno zlatým písmem.“ (1998)
„V září 1998 jsme blahopřáli k sedmdesátinám Jiřímu Karešovi, dlouholetému šéfu opery
a dirigentovi opavského Slezského divadla, který ze všech uměleckých vedoucích stál nejdéle
v čele slezské opery. Ve zdejším nejmenším operním ansáblu v českých zemích musel jako
dirigent obsáhnout široký žánrový rozsah hudebního divadla – vedle opery i operetu, muzikál
a balet. Z klasiky dirigoval nejčastěji Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Verdiho a Čajkovského,
rád se však obracel i k dosud nevyzkoušeným titulům… Byl také prvním, kdo na opavské scéně
programově realizoval uvádění soudobých děl moderní opery. To bezprostředně souviselo
s Karešovým hlavním úsilím: aby opavská opera překročila konvenční hranice oblastního
souboru… V posledních letech se stavěla jeho houževnatosti do cesty vážná oční choroba,
která ho nakonec odvedla od dirigentského pultu.“ (ZBAVITEL, M., 1998)
„…Jen pouhý výčet oper, operet a baletů, které hudebně nastudoval a řídil, obsahuje až do
r. 1993, kdy se s naším divadlem definitivně rozloučil, úctyhodných více než 60 premiér.
Všichni, kdo se s ním setkali, ho mají v paměti jako moudrého, uvážlivého, laskavého člověka,
který se však u dirigentského pultu i při všech odborných diskusích těšil velké a zcela
neformální autoritě a úctě a v prosazování svých uměleckých záměrů postupoval rázně a
nekompromisně.
V uvedeném počtu děl je i řada objevných, průkopnických činů – světová premiéra
Myslivečkova Medona, krále epirského (1961), čs. premiéry Berkovcova Hostince U
kamenného stolu, Haydnova Světa na Měsíci, Chadžijevových Mistrů, Molčanovových oper
Ulička chudých milenců a Jeden z bezejmenných. Byl doma v českém i světovém, klasickém i
moderním repertoáru, v operním dramatu i v buffo opeře a stejně skvěle si uměl poradit i
s partiturou muzikálu; v závěru své umělecké kariéry se nevyhýbal ani operetním titulům, jimž
dával patřičný hudební lesk.
V jeho opavském repertoáru se vedle sebe zcela samozřejmě objevil vedle Smetany,
Blodka, Dvořáka, Fibicha, Nováka, Janáčka Rossini, Auber, Verdi, Čajkovskij, Puccini, ale i
Bellini, Ponchielli, Gounod, Lortzing, Bizet, Delibes, Offenbach – a při všem respektu
dirigenta ke stylové rozdílnosti jejich kompozičního gesta šlo vždy ve výsledném dojmu o
zřetelný dirigentský rukopis.“ (2003)
„Po zakladatelské a konsolidační éře Preislerově a Jiráskově to byly tři osobnosti, které
výrazně zasáhly do formování a utváření uměleckého profilu operního souboru: Emil
Křepelka, Jiří Kareš a Oldřich Bohuňovský. Všichni tři byli dirigenti operního typu, jejichž
reprodukční technická výzbroj se dlouhodobě utvářela v přítmí divadelního orchestřiště.
Perfektní zvládnutí řemeslné profesionality a vnějších atributů dirigentského projevu
respektovali a byli vždy plně ve službách operního divadla. Dokázali myslet nejen symfonicky
a vokálně, ale především hudebně dramaticky. Byly to vyhraněné osobnosti operních
dirigentů se specifickým uměleckým vztahem k hudebně-dramatickému dílu. Všichni tři

12

vytvořili v dějinách opavského operního souboru představení, která znamenala mezníky v jeho
vývoji. Široká paleta jejich uměleckého mistrovství umožnila předvést na opavském operním
jevišti širokou dramatickou škálu, jejímž vyvrcholením bylo pravidelné uvádění
československých i světových premiér. V tomto oboru patřilo opavské opeře prvenství.
U Karešova přístupu byl charakteristický především vztah k české opeře (B. Smetana, A.
Dvořák, ale i současný J. Berkovec s citem pro gradační umění a se smyslem pro vnitřní
intenzitu i dynamičnost výstavby především ušlchtilého lyrismu.“ (ZBAVITEL, M., 2005)
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