
Josef Frýbort 

(*18. 2. 1913 - †27. 11. 1998) 

 

Houslista, muzikant, sbormistr, dirigent, kapelník a pedagog 

 

Josef Frýbort se narodil v Žádovicích jako třetí syn 

ševce a vynikajícího hudebníka Josefa Frýborta. 

Dětství a mládí prožil uprostřed rodinné kapely, kde 

tatínek hrál na klarinet, bratři na saxofon, trubku, 

bicí. 

Už v šesti letech se mladý Josef učil u tatínka hrát 

na housle. Pokračoval pak u kyjovského učitele 

Františka Rolence, který mu jako muzikant prý 

učaroval. Kvůli němu cvičil i několik hodin denně. 

Učil se mědikovcem, hrál v Ježově v Kostele a 

v kapele Frýbortovců. V roce 1933 narukoval 

na vojnu a dostal se k Vojenské hudbě v Kroměříži. 

K housličkám přibyla do dechovky naleštěná trubka. Jako pětadvacetiletý je přijat 

na Učitelský ústav v Kroměříži. V době studia se živil sám, bez pomoci rodičů. Josef Frýbort 

v té době doučoval žáky majetnějších rodin. Po státní zkoušce z houslí a po maturitě se vrací 

domů do Žádovic, kde nastupuje jako hospitant na obecnou školu. K hudebním aktivitám 

Josefa Frýborta se přidává vedení 60 členého smíšeného pěveckého sboru v Žeravicích. 

Housle stále považuje Josef Frýbort za smysl svého života stejně jako pěvecký sbor. V roce 

1947 byla v Ježově založena měšťanská škola a Josef Frýbort zde zakládá dětský pěvecký 

sbor. Frýbortův dětský dechový soubor nejprve vzbuzoval jenom senzaci, nikdo však netušil, 

že Frýbort se v příštích desetiletích nesmazatelně zapíše do historie Slovácka a že jeho jméno 

budou s úctou vyslovovat muzikanti po celé Evropě. 



Frýbortova dětská dechovka byla na Slovácku první. Nenašel se však skladatel, který by pro 

soubor psal a upravoval skladby – to všechno si bere na svá bedra Josef Frýbort. Vyhledává, 

zapisuje, instrumentuje, rozepisuje, nacvičuje a piluje. Od počátku s nesmírnou náročností 

na sebe i žáky. Tehdy vzniká Žádovská a Žeravská polka, valčík o Ježovu.  

V roce 1952 přechází Josef Frýbort do Kyjova. Tam postupně vzniká hudební těleso mladých, 

které se zanedlouho stalo celostátně uznávaným a uměleckou špičkou – nejprve ve městě, v 

regionu, v kraji, v republice až po nejvyšší uznání v zahraničí. 

Josef Frýbort je nositelem mnoha cen z mezinárodních i domácích soutěží a festivalů, 

čestných uznání a diplomů za dlouholetou kulturně výchovnou činnost na Slovácku. 

Zvláštních ocenění za svoji celoživotní práci se Josef Frýbort zatím nedočkal, Kyjovští mu však 

v roce 1998 udělili Cenu města a Sdružení dechových orchestrů České republiky rozhodlo, že 

s jeho jménem bude spojena Cena, kterou při mezinárodní soutěži malých dechových 

orchestrů „Zlatá křídlovka“ vždy obdrží kapela s nejnižším průměrným věkem. Zlatou 

křídlovku v roce 1975 jako první získala moravská kapela dechová hudba Mistříňanka, právě 

pod taktovkou Josefa Frýborta. 

 


