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Vážení a milí přátelé,

S velkým díky se obracíme na všechny, kdo byli součástí druhého pracovního setkání ve Strážnici.
Tímto zpravodajem chceme shrnout výsledky a závěry ze zářijového semináře, ale také nastínit plán a
téma pro rok letošní.
Děkujeme za Vaše pozitivní ohlasy.

Děkujeme, že jste přijeli. Bez aktivní účasti každého z Vás by seminář nebyl seminářem v pravém
slova smyslu.

A. Sch. + M. M. + L. J.

I. K vašim příspěvkům
Velmi si ceníme všech vašich referátů. Vaše příspěvky byly inspirující a motivující. Vypovídaly nejen o
tom, co s dětmi děláte v rámci našeho projektu, ale rovněž o pozitivním vztahu Vás učitelek a učitelů
k dětem i k tradicím lidové kultury. Věříme, že všechny vaše příspěvky byly přínosné ostatním
kolegům. Určitě v mnohém obohatily účastníky – studenty.
K příspěvkům uvádíme slova, některých přítomných studentů, že čím víc se blíží konec studia, tím víc
uvažují o práci učitele/ učitelky a mnohdy je naplňuje určitá nejistota, strach, někdy i úzkost. Budu
schopna vykonávat toto povolání dobře? Dokážu motivovat žáky, ale také sama sebe? Neexistuje
nějaký návod?... Na semináři jsme poznali, že ano. „Návodů“ zaznělo na semináři hned několik. Typů
do hodin, ukázky projektových dnů i výzdoby třídy – to vše je ukázkou dobré praxe. Svými
prezentacemi jste dokázali, že škola může bavit jak žáky, tak i učitele. A zkrátka že být učitelkou/
učitelem je práce, která má smysl – o to víc pokud ji člověk dělá s láskou.
Pokud poté budeme schopni spojit lásku k učitelování s láskou k tradicím a folkloru, mohou vznikat
jen krásné věci.

II. Inspirace
Doufáme, že i vám seminář mnohé přinesl. Vzpomeňte na využívání Montessori prvků, ukázku
projektového týdne o hodech z MŠ ve Strážnici, či výrobu ozdob k jízdě králů.

III. Závěry a doporučení
Z našeho jednání vyplynulo několik námětů pro další směřování, které zde shrnuji.
Prosím, abyste se jimi zabývali a zařadili je do plánů.





Potřeba plánu: co určitě z tradiční lidové kultury letos zařadím do vyučování. Promyslete, se
kterou vzdělávací oblastí téma spojíte.
Dejte o sobě vědět:
a) ve škole – informujte ostatní kolegy, prezentujte na chodbách plakáty z projektových dnů
b) na obecním úřadě
c) pište do novin
Každá pozitivní zmínka, je pro projekt přínosná.
Jako velmi nosná se ukazuje spolupráce se seniory. Otevírá mezigenerační vazby a umožňuje
živý smysluplný dialog. Zaměřte se nejen na Domovy seniorů, ale i vazby dětí na vlastní
prarodiče a dále na pamětníky, kteří u vás žijí.



Naplánujte prosím setkání s projektovým dnem s jinou školou, která je v našem projektu.
Tento úkol považujeme v letošním jubilejním roce (10 let existence projektu Tady jsme doma
– Regionální folklor do školy) za profilující. Nemáme prostředky, aby se setkaly všechny
děti. Přitom dosavadní setkání potvrzují význam takové spolupráce pro děti. Je to
prohloubení hlavní myšlenky projektu: každý máme jinou místní i regionální kulturu, ale
kultura nás spojuje. Je to naše kulturní dědictví.
- Školy, které nejsou (z důvodu vzdálenosti) schopny takového setkání prosíme o následující.
Zkuste se domluvit s jinou školou ve vašem okolí a uspořádejte společné setkání. Na tomto
setkání informujte druhou školu o projektu, ukažte vaši činnost, naučte se společný tanec,
písničku nebo si společně zahrajte hru.

IV. Letošní téma: Věci a lidé
Za každým výtvorem (domem, kapličkou, stolem, výšivkou, písní, pověstí atd.), tj. tím, co tvoří
kulturní dědictví dané tradiční lidovou kulturou, je člověk. Někdo dílo vytvořil a někdo o ně pečuje,
udržuje. Dík tomu má naše země tak bohaté tradice lidové kultury uchované. Dnes jsou takovými
pokračovateli i děti, které spolu s Vámi zpívají, tančí, hrají hry svých předků, udržují a obnovují
zvykosloví. Po těch, kteří byli před vámi, pátrejte.

V. Pro Vás
Lidová píseň? Národní píseň?
Stojíte před definicemi lidové či národní písně a nejste si jistí, jak oba pojmy odlišit a správně použít?
Základní definicí je, že lidová píseň je ta, u které není znám její původní autor a tudíž je vždy
anonymní. Taková píseň se šířila pouze ústně. Maminka s babičkou si zpívaly při domácích pracích či
při práci na poli, muži při kosení trávy nebo plavení koní, děti při hře nebo pasení dobytka, mladí lidé
na svatbách i na tanečních zábavách u muziky apod. Písně slyšel jiný člověk, lépe či hůře si je
zapamatoval a podle svých paměťových a interpretačních kvalit dále zpíval. Tento člověk určitě také
odcházel ze svého bydliště za prací či na trh do jiné vesnice a písnička jej provázela. Až poté, co byla
píseň zachycena některým ze sběratelů, kteří objevovali půvab lidové kultury od poloviny 19. stol. do
současnosti, začal druhý život lidové písničky naučené ze zpěvníku. Nejznámějšími sběrateli na našem
území byli Karel Jaromír Erben, František Sušil, Martin Zeman, František Bartoš, Leoš Janáček, Josef
Poláček, Vratislav Vycpálek a mnozí další.
Termín národní píseň byl v minulosti hojně využívaným ekvivalentem k pojmu lidová píseň. V
Čechách a na Moravě byl tento pojem častý především v 19. a na počátku 20. století. Jsou tak
označovány písničky lidu jedné etnické a jazykové jednoty a nepředpokládá se u nich podíl a vliv etnik
jiných. V laické populaci jsou tak také označovány písně známé a zpívané celonárodně bez ohledu na
jejich regionální příslušnost.
Za takto známé písně lze označit i ty, které měl ve své oblibě prezident T. G. Masaryk a to Ach synku,
synku a Teče voda, teče. Písně, které on možná znal jako regionální, ale sám se nevědomě zasloužil o
jejich popularizaci.
Píseň Ach synku, synku je ve své nejstarší podobě zaznamenána v roce 1860 Františkem Sušilem na
Valašsku v podobě „Oj, Janíčku, Janíčku, kde jsi? Tatíček se ptal, oral-li jsi?“, ale pravděpodobně
vycházel ze zápisu z Guberniálních sběrů už z roku 1819. O skoro 80 let později byla píseň

zaznamenána Leošem Janáčkem v tomtéž regionu, ale v podobě „Když jsem oral za tým lesem,
tatíček…“, ale její zápisy jsou také na Horňácku, Berounsku, v Dačicích, Tovačově, Bezměrově,
Brumově či Kostici. Na Moravě se ale místo „synku“, zpívalo většinou Janku. V souvislosti s touto písní
se objevuje také zpráva, že je shodná s polskou lidovou písní “Zielony mosteczek”.
Píseň Teče voda, teče pres velický/velecký majír má barvitější a složitější vysvětlení. Jako MAJÍR je
označován poplužní dvůr, panský či vrchnostenský statek, jehož důležitou součástí byl i vodní mlýn a
jeho označení je odvozeno z německého slova Meierhof. V současné době jsou doloženy dvě teorie
vzniku a původu této písně: moravská a slovenská. Koncem 16. století vznikl ve Velké nad Veličkou
(region Horňácko, 16 km od Strážnice směrem ke slovenské hranici) u zemědělského dvora, majíru,
vodní mlýn. Jedná se o poměrně výstavnou budovu, která byla časem změněna z vodních kol na
turbíny a dokonce na malou vodní elektrárnu. Dvůr byl bohužel díky socialistickému hospodaření
zdevastován a teď je majetkem obce Velká nad Veličkou a chráněn jako Kulturní památka. Je dokonce
jako havarijní zapsán na Seznamu ohrožených nemovitých památek Státního památkového ústavu
ČR.
Druhým možným vysvětlením původu písně je jistá rodina Veleckých, pocházející z okolí Brna. Jeden
ze synů, Vladimír, měl po první světové válce získat půdu ve slovenských Vráblech nedaleko Nitry,
kde vybudoval velkostatek. Vladimír se velmi přátelil s tehdejším prezidentem Masarykem, který ho i
často navštěvoval.
Dle zápisů písní v Akademii věd České republiky jsou doloženy varianty z obou stran československé
hranice – z horňáckého Javorníka (1889, Písničky Modloslužebníků z roku 1906) a Velké nad Veličkou
(sběratel Hynek Bím 1904), moravských Kopanic v okolí Lopeníku (sběratel Josef Černík) ale i
slovenských Vrbovců, Turzovky a Moravského Lieskového (1920).
Při slavení výročí republiky a vzpomínání na dvě oblíbené písně prezidenta Masaryka ale není asi
jejich regionální původ tím nejdůležitějším. Jsou to lidové písně, které se líbily člověku proto, že
obsahují silný lidský příběh plný citu. V době totality se staly i symbolem svobody právě pro jejich
spojení s osobou T.G.Masaryka. Byly předávány generacemi a lidé je pro jejich sílu a krásu považují za
své dodnes.

