
Pár vět o historii a současnosti plzeňského Tanečního 
orchestru Miroslava Novotného.

Taneční orchestr Miroslava Novotného je soubor s dlouholetou tradicí.  Byl založen v 
šedesátých  létech  minulého  století  jako  klasický  big  band  (4  trubky,  4  trombony,  5 
saxofonů, kompletní rytmická sekce).
Působil převážně jako plesový orchestr v Plzni a západočeských lázních a byl úspěšný i 
na několika zájezdech do tehdejší NDR.
Později  bylo obsazení orchestru z ekonomických důvodů zredukováno na 2 trubky, 2 
trombony, 2 saxofony, klávesy, kytaru (zpěv),  baskytaru a bicí. 
V této sestavě, doplněné o  dalšího zpěváka a  zpěvačku, působí orchestr i v současné 
době. Díky tomuto obsazení a vhodným aranžím je možno výrazně obměňovat barvu 
orchestru podle charakteru skladeb od bigbandového soundu po beatový bez stereotypu, 
který je  při neexistenci dechové sekce nevyhnutelný.
V současnosti vede orchestr Jiří Břicháč, absolvent třídy prof. Z.Pulce HAMU, což je 
samo o sobě dostatečnou garancí nároků na kvalitu kapely. Většinu členů orchestru tvoří 
absolventi Konzervatoře, které doplňuje několik zkušených amatérských hudebníků.
Orchestr je repertoárově zaměřen na maximální univerzálnost, tj. disponuje možnostmi 
nabídnout zájemcům všechny žánry taneční hudby  (pop, swing, latinu, dechovku).
Orchestr  působí  kromě  celoročních  akcí  v  rámci  tanečních  kurzů  zejména  v  období 
plesové sezóny a to na podnikových či korporačních bálech anebo na reprezentačních 
plesech (v posledních létech pravidelně např. v Karlových Varech, Mariánských Lázních, 
Františkových Lázních, Praze). Každoročně také zajíždíme účinkovat na pozvání Obce 
sokolské na reprezentační ples do Paříže, úspěšně jsme hráli např. na plesu Opery ve 
Furth im Wald,  na  bierfestu v Kaiserslauternu).  Kromě toho  samozřejmě  zajišťujeme 
maturitní plesy podle konkrétních požadavků pořadatelů (v minulých sezónách zejména v 
Puppu KV, Casinu ML, Plzni).
Dopravu a kompletní ozvučení si zajišťuje orchestr vlastními prostředky (pokud je to v 
souladu  s  požadavky  pořadatele).  Finanční  nároky  na  úhradu  produkce  orchestru 
Miroslava Novotného jsou plně srovnatelné s požadavky všech kapel shodné úrovně v 
regionu a to bez ohledu na četnost jejich obsazení. 
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