
Životopis Josefa Brabence

Pan  Josef  Brabenec  se  narodil  25.  června  1941  ve  Strakonicích  Josefu  Brabencovi  a  Marii
Brabencové,  roz.  Lettrichové.  Spolu  se  svou  o  rok  starší  sestrou  vyrůstali  až  do  konce
2. světové války v Protivíně v jižních Čechách, odkud pocházel jejich otec. Tam se ze Slovenska
odstěhovali z politických důvodů se začátkem války. 

V jeho čtyřech letech se i s rodinou odstěhoval - stejně jako tisíce dalších - v rámci
osídlování pohraničí do Tachova. Tam tedy od roku 1946 žije až dodnes. 

Úspěšně  vyšel  z  osmé  třídy  měšťanské  školy.  Chtěl  pokračovat  se  studiem  na
Konzervatoři Plzeň s hrou na housle. Tam se ovšem nedostal, a proto se uchýlil k záložnímu
plánu,  jímž byla  Pedagogická  škola  pro vzdělání  učitelů  národních  škol.  Většina absolventů
dostala  umístěnku do  ménětřídní  školy  na venkově,  a  tak  se  stalo  i  s  panem Brabencem.
Nejdříve učil  ve Velkých Dvorcích, následně prostřídal  další  3 školy (v Újezdě pod Přimdou,
v Michalových Horách a v Lučině), dokud nemusel nastoupit na povinnou vojenskou službu. 

V roce 1963 uzavřel sňatek s Jaroslavou Brabencovou, roz. Kvíderovou. Vychovali  spolu
dvě děti, na které je velice hrdý. Dali také vzniknout věhlasnému pěveckému tělesu. 

Už během vojny odeslal přihlášku na PedF Plzeň, kterou nakonec dálkově vystudoval.
Promoval v roce 1968 (viz fotografie níže). Mohl se nyní s vysokoškolským titulem Mgr. plně
věnovat výuce hudební výchovy a ruštiny na základní škole v ulici Karolíny Světlé (dnes ZŠ
Hornická) v Tachově. Tam už v roce 1967 s kolegou Milanem Michlem založili onen školní sbor.
Ten  ve  svých  začátcích  působil  zejména  jako  tzv.  kulturní  vložka  na  stranických  schůzích.
Popularita sboru rostla, přestože již začínal s úctyhodnými osmdesáti členy. V roce 1974 se pak
transformoval v Tachovský dětský sbor. 

Se svým sborem sklízel  pan Josef  velice  pozitivní  ohlasy.  Nejprve  TDS vyhrál  Zlatou
palmu na Svátku písní v Olomouci v roce 1977. Tehdy vstoupil Josef Brabenec do povědomí
všech kolegů sbormistrů.

Po sametové revoluci  se dětským sborům jako byl  ten Josefův otevřelo neuvěřitelné
množství možností (za totalitního režimu se podíval se sborem do 3 západních zemí). Sbor ještě
roku 1989 mohl  bezúhonně zpívat  na půlnoční  mši  v kostele vánoční  písničky.  Navíc mohli
vycestovat prakticky kamkoliv, čehož sbor hojně využíval – sbor až na Austrálii a Antarktidu
procestoval všechny světadíly. 

Se  sborem pan  Brabenec  prožil  své  nejšťastnější  momenty.  Například  vzpomíná  na
vítězství na festivalu v Neerpeltu v Belgii v roce 2002. V současné době se pan Josef stále
věnuje sboru a plánuje další zahraniční zájezdy.


