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Předmluva
Předkládaná příručka Od folkloru k foklorismu 

s podtitulem Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku 
vznikala v několika etapách. Autorem původní myšlenky 
byl profesor etnologie Richard Jeřábek, který ji mj. nastínil 
v rozhovoru uveřejněném v Národopisné revue v roce 1991, 
realizace se ujal Ústav lidové kultury ve Strážnici. Nepřímým 
podnětem byla snaha shrnout stoletý vývoj folklorního hnutí, 
který následoval po pražské Jubilejní výstavě v roce 1891 
a zejména po Národopisné výstavě českoslovanské v roce 
1895. Hlavní důvod, který vedl také ke slovníkové formě 
zpracovávaného tématu, byl ale prozaičtější. Ačkoli tzv. druhá 
existence folkloru je pevnou částí naší kultury a v určitých 
historických údobích plnila nejrůznější, často rozporuplné 
funkce, ačkoli se o ní několik desetiletí diskutuje a čím dál 
více se o ní hovoří také na odborných konferencích domácích 
i zahraničních, tak vlastně o ní a jejích protagonistech víme 
velmi málo. Odborná literatura se k této problematice vyjadřuje 
spíše okrajově, novinové zprávy a rubriky (pokud se jí vůbec 
věnují) jsou většinou nekonkrétní a málo zasvěcené, lidé uvnitř 
dění jsou až na výjimky známí jen svému regionálnímu okruhu 
nebo generačním vrstevníkům, mnohé projevy nebyly a nejsou 
nijak podchyceny. Z toho plyne, že analýza nebo hodnocení, 
které se folklorismu dotýká, se s odstupem času neprovádí 
nejjednodušeji a je často založeno pouze na osobních 
vzpomínkách nebo stereotypních a neměnných představách.

Zpočátku se předpokládalo, že slovník zmapuje uvedenou 
problematiku v historickém průřezu sta let v rámci českých 
zemí. Teprve konkrétní práce ukázala, že není možné pouštět 
se do tak rozsáhlého úkolu ve stanoveném čase a v malém 
pracovním týmu. Nástin obecného vývoje, mnohé významné 
osobnosti, spolky či instituce s celorepublikovým dosahem 
jsou do příručky pochopitelně pojaty, ale jinak je geografické 
vymezení práce zúženo na Moravu a Slezsko. Hesla, která 
byla do konečného výběru zařazena, podávají informace 
o osobnostech, souborech, skupinách a muzikách, festivalech, 
spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se vědomě 
i nevědomě věnovaly nebo věnují fenomému, jenž je 
označován jako folklorismus. Zahrnut je především hlavní 
proud, u nějž tato náplň byla určitým programem. Tzv. 
hraniční jevy, které nacházíme např. v hudebním nebo ve 
výtvarném umění, ale i na opačném pólu v úpadkové a kýčové 
podobě, jsou popisovány jen ojediněle a pouze v případě, 
kdy nějakým způsobem zasáhly do vývoje celého dění nebo 
ovlivňovaly širokou veřejnost.

Názory čtenářů se mohou různit v otázce výběru hesel. 
Zde je nutno podotknout, že v průběhu práce se vyvíjela také 
autorská představa o konečné podobě publikace. Stěží se dá 
vymezit kritérium, jež by jasně ukázalo, kdo více či méně do 
vývoje folklorního hnutí (resp. folklorismu) zasáhl. Situace 
je možná jednodušší u osobností nebo kolektivů, které se 
prezentaci folkloru věnovaly po 2. světové válce profesionálně 
nebo poloprofesionálně (i když výčty aktivit nemusejí odrážet 
jejich kvalitu). Jaké však zvolit hledisko výběru u téměř 
neznámých organizátorů, národopisných pracovníků, ale 
i tradičních nositelů, kteří se folklorismu dotkli jen okrajově?

A jak se o nich, hlavně ve starších obdobích, vůbec dozvědět? 
I když byly tyto otázky průběžně konzultovány s řadou 
spolupracovníků, některá hesla poté doplněna nebo naopak 
vyloučena, stále se zde objevují mezery, které není možno 
odstranit najednou. Nelehkým úkolem zůstává v tomto případě 
i to, co tvoří podstatu každé slovníkové příručky, totiž 
ověřování faktů. Mnohé informace z folklorního hnutí a ze 
života některých osobností mohou vycházet jen z ústního 
podání, protože písemně nejsou nikde zachyceny. Ukázalo 
se, že některé folklorní soubory neznaly přesné datum 
založení, proměnu svých názvů, neměly fixovány 
pojmenování choreografií nebo dobu působení vlastních členů, 
že se často přebíraly omyly ve jménech a osobních údajích. 
Rozdíly vyvstávaly také v generačním podání jednotlivých 
názorů a v hodnocení určitých skutečností, kde se zdůrazňovala 
subjektivní hlediska. Ani tato publikace tedy nemůže 
nechybovat. Při její přípravě však převládala snaha, aby se 
podařilo shromáždit fakta, jež by napomohla v další práci jak 
odborníkům, tak praktikům a širší veřejnosti.

Ve slovníku, který předkládáme, se ocitají vedle sebe 
informace, které nelze poměřovat jejich obecným významem. 
Některé osobnosti zasáhly do formování vysokého umění, 
jiné se podílely na udržování lokální tradice, některé instituce 
byly profesionální, jiné jen zájmovým sdružením apod. Jejich 
společným znakem je však vztah k lidové kultuře nebo jen 
k jejím vybraným jevům a snaha o jejich přenesení do různých 
sfér našeho života. Toto počínání i přes některé negativní 
peripetie mnohdy pomohlo zachovat dědictví minulosti do 
dnešních dnů.

Poděkování za ochotu a trpělivost patří všem, kteří se na 
této práci podíleli a přispěli cennou radou nebo konzultací, 
a zejména institucím, které celý projekt odborně či finančně 
zaštítily - Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu pro etnografii 
a folkloristiku Akademie věd České republiky v Brně 
a především Ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Předmluva
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smu Folklor a folklorismus nebo také tradiční kultura 
a folklorismus jsou pojmy, které ohraničují proces, jenž 
prorůstá v modifikacích a v různé intenzitě evropskou 
společností více než dvě století. Jde o přenášení lidové kultury, 
resp. některých jejích částí z původního života do jiného 
kontextu. Samo slovo folklorismus (jehož lexikografický 
výklad je užší než význam, ve kterém se používá) neobsahuje 
v sobě jen zmíněný dynamický faktor, ale označuje i konkrétní 
jevy, které se v tomto novém kontextu objevují. V evropském 
národopisu se termín folklorismus častěji vyskytuje od 60. let 
20. století a jeho obsahu byla věnována nejedna úvaha. Přes 
všechny nejednoznačnosti, někdy i přes nepřesné užívání 
nebo jistý zlehčující nádech, je na konci 20. století slovem, 
které v sobě zahrnuje spektrum nejrůznějších aktivit i jevů, 
jež jsou spjaty s folklorem a vůbec s lidovou kulturou a které 
bychom mohli - s použitím myšlenky německého etno- 
muzikologa Waltera Wiory - přeneseně označit za ty, jež na 
rozdíl od původních tradičních „nežijí“, ale „existují“. I proto 
je s folklorismem spojena definice o tzv. druhé existenci 
folkloru (Hermann Bausinger), která je citována nejčastěji. 
Vrátíme-li se k folklorismu jako k procesu, snadněji se určují 
hranice, odkud vychází, tedy od tradiční kultury venkova, 
která se do větší pozornosti vzdělané společnosti dostala 
v době osvícenství a romantismu. Hudba, píseň, tanec i oděv 
lidových vrstev se stávaly nejen symboly nově se rodících 
národnostně uvědomovacích snah, ale upoutávaly svou 
estetickou hodnotou také umělecký svět a byly jeho silnými 
inspiračními zdroji. Se zrychlující se proměnou tradiční 
kultury na přelomu 19. a 20. století získal tento proces ještě 
jiný směr. Vlivem především intelektuálských vrstev, které si 
uvědomovaly zanikání tradičních hodnot, byla stále více 
zvýrazňována snaha uchovat či dokonce vrátit venkovu 
ustupující formy jeho kultury. Tak se v českých podmínkách 
již na konci 19. století setkáváme se situací, kdy se vedle sebe 
vyskytovaly v původním prostředí starší a mladší projevy 
lidové kultury vycházející nejen z vlastního vývoje, ale 
i z vnějších podnětů, avšak řada z nich byla udržována pouze 
uměle, příležitostně a individuálně. Mnohem těžší je ale určit 
druhou hranici, která prostor mezi folklorem a folklorismem 
vymezuje. Snad si můžeme dovolit konstatování, že tato 
hranice přesné kontury nemá, a to ani z hlediska procesu ani 
z hlediska jevu. Těžko lze předvídat, kudy se vývoj bude 
ubírat v budoucnosti, a v některých případech posuzovat, 
zda např. hudební skladba je ještě citací hudebního folkloru 
(tedy jevem folklorismu) či již svébytným uměleckým dílem, 
nebo zda prezentace lidového tance, který byl obnoven, je 
jeho druhou existencí či zda se svým opětovným zakořeněním 
v kultuře skupiny lidí nedostal do další existence, jejíž kontext 
je ovšem podobný tomu výchozímu. Na první pohled je tedy 
často nelehké charakterizovat viděné skutečnosti. Mnohé však 
může napovědět sledování daného spektra a nositelů tohoto 
proudu. Ti totiž svými rozličnými zájmy, dovednostmi, 
schopnostmi i zcela racionálními důvody dávají podobu 
tomuto fenoménu. Jsou zde linie, jež mohou směřovat 
k vysokému umění i k prostému neumění, jiné mohou vést od 
hlubokých citových prožitků až po sdělení, které 
charakterizuje komerce či jiný spekulativní motiv. Všechny

tyto mnohovrstevnaté projevy pak mohou získat ještě zcela 
jiný význam působením v určitém dobovém kontextu nebo 
jen v konkrétní situaci, jež jim dává charakter politický, 
národnostní, společenský apod. Můžeme zde tedy uplatňovat 
pohledy sociální i uměnovědné, psychologické i historické. 
Teoretikové se povětšině shodují na tom, že folklorismus jako 
jev je sám o sobě neutrální a záleží jen na obsahu, který je do 
něj vložen. 0 folklorismu tedy nelze vynášet jednoznačné 
soudy, aniž jsou přesně známy detaily prvků, které jej 
vytvářejí. Jestliže k tomu přidáme již nastiňovanou skutečnost, 
že folklorismus se v některých svých momentech úzce stýká 
s vývojem folkloru v původním prostředí a překrývá se s ním, 
ale v jiných fázích je mezi nimi nepřekonatelná vzdálenost, 
pak je patrné, že „od folkloru k folklorismu“ je nesnadno 
postižitelný úsek nejrozmanitějších projevů lišících se 
příčinami, vývojem i výsledkem.

Zprávy o předvádění zpěvů a tanců venkovanů před 
panovníkem či vrchností jsou ve větší míře dokládány 
v Evropě již od 18. století. V Čechách se první velká lidová 
slavnost konala v r. 1792 v Praze při korunovaci Františka I. 
Byla spojena se žňovou a růžencovou slavností na okraji 
Prahy v Bubenči a její součástí byl také průvod 
s dožínkovou a svatební tematikou i vystoupení vybraných 
tanečních párů a muzikantů z různých krajů před císařským 
párem. V dalších letech byla účast venkovských hudebníků 
a tanečníků při vítání císaře již běžně zmiňována v úředních 
pramenech. Bohatě dokumentovány jsou pak lidové slavnosti, 
které se uskutečnily v Praze a v Brně v roce 1836 na počest 
korunovace Ferdinanda V. Postupně však začínají tyto aktivity 
manifestovat i jiné myšlenky než pouze holdy a zdravice 
šlechtě. V českých zemích vrcholí národně uvědomovací 
období ke konci 19. století všeslovanskou ideou, která se 
nejvýrazněji projevila v uspořádání Národopisné výstavy 
českoslovanské v roce 1895 v Praze. Tato akce se stala 
mezníkem pro formování národopisu jako vědy, ale rovněž 
impulsem k rozvoji hnutí, pro které se vžil přívlastek folklorní. 
Oživování muzejních expozic vystoupeními venkovských 
skupin bylo nejen předváděním folkloru daných oblastí, ale 
také velmi uvědomělou snahou o prezentaci co „nejstaro
bylejších“ tradic. Proto již první národopisní pracovníci 
a zájemci, kteří podobná vystoupení připravovali, 
rekonstruovali zaniklé tance či zvyky, přičemž často těžili již 
z latentních repertoárů pamětníků. Důležitými pro další vývoj 
hnutí se staly také režijní zásahy, které byly pro veřejné 
produkce nezbytné a které vnesly určité stereotypy do 
předvádění folklorních jevů. Nezanedbatelný je i fakt, že 
mnohé z těchto čísel byly přeneseny zpět do původního 
prostředí, kde znovu zakořenily. Ne nadarmo si povzdechla 
sběratelka Ludmila Mátlová, která zapisovala folklorní materiál 
na Hané ve 30. letech 20. století, že všude naráží na stopy 
„slečny Xavery“ (Františky Xavery Běhálkové), jež zde 
o několik desetiletí dříve založila a vedla taneční skupinu. 
Právě tyto souběžné, ale někde také zřetelně se prolínající 
linie vidíme vedle sebe ve venkovském prostředí až do 
poloviny 20. století. V pozdější době nastupuje již spíše zájem 
skupinový, který více souvisí se zájmovou a uměleckou 
činností než s vlastním životem. Ale i píseň, tanec nebo
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vyprávění získané z tzv. druhé existence folkloru se mohly 
stát opět přirozenou součástí kultury lokality či skupiny.

Po opadnutí zájmu kolem Národopisné výstavy 
českoslovanské se dostala ke slovu spolková a zájmová 
činnost. Ačkoli Sokol, Orel a další organizace se podílely na 
národopisném hnutí vzhledem ke svým vlastním cílům a ačkoli 
již od konce století existovaly ve větších městech knížky 
Slováků apod., většího zvýraznění se dočkala tato tendence 
až v období mezi dvěma válkami. Pokračovaly tak snahy 
inteligence, která byla hnací silou zmíněných aktivit. Se 
vznikem Československa se rozvinulo pořádání regionálních 
slavností, k nimž na Moravě a ve Slezsku patřil např. Slovácký 
rok v Kyjově (1922), Slezský rok v Jablunkově (1923), 
Hanácký rok v Přerově (1923), Valašský rok v Rožnově pod 
Radhoštěm (1925) nebo i propagační Národopisné svátky 
Moravy v Brně (1925). Zařadily se k nim také slavnosti 
menšin, kde národně orientované hnutí našlo rovněž svou 
odezvu, např. u Charvátů na jižní Moravě. Do popředí znovu 
vystoupily stereotypy, které poznamenaly předváděný 
repertoár i vlastní podoby slavností. Přes negativní tendence, 
které neušly dobové kritice, tyto slavnosti předznamenaly 
folklorní festivaly druhé poloviny 20. století i formování 
pohledu na lidovou kulturu vůbec. Pomyslně se tak vymezilo, 
co do lidové kultury patří, a do jisté míry se kodifikoval 
určitý stav, který se pro mnohé stal představou o lidové 
kultuře. K tomuto období je nutno přičíst snahy o povznesení 
rukodělné výroby, o zachování odkládaných krojů, 
zanikajících objektů lidového stavitelství apod., které 
v omezené míře pokračovaly i v době protektorátu.

Jedním z nejcitlivějších míst vývoje folklorního hnutí 
a folklorismu 20. století jsou zejména poválečná a 50. léta. 
Na dlouhou dobu poznamenala mnohé názory, které se pak 
často vztahovaly na folklor a lidovou kulturu obecně. Fráze 
o nové historické epoše, o vytváření nové mentality člověka 
a o živné půdě, kterou tvoří pracující venkovský lid, dávaly 
lidové kultuře a zvlášť folkloru rozměr, který znamenal nejen 
jeho zneužívání, ale především funkci, jež ve své podstatě 
byla falešná a mylná. Násilně byly vytrhávány z lidové tradice 
pouze některé jednotlivosti, které nerespektovaly její 
mnohovrstevnatost, provázanost a někdy i křehkost. Záměrně 
bylo představováno a podporováno „nové lidové umění“, 
které v duchu socialistického realismu vedlo až ke komickým 
situacím, kdyby nebylo myšleno vážně. Tzv. nová tvorba, 
jež vznikala ve formách lidových projevů, ale s obsahem 
zcela novodobým, často politicky podbarveným a agitačním, 
je neuralgickým bodem, na nějž kritikové často poukazují. 
Písně o traktoristech a rozorávání mezí, souborová pásma 
družstevních svateb a dožínek, pokleslé výtvarné projevy, 
státní ceny a vyznamenání, to všechno jsou atributy, které 
doprovázejí folklorismus tohoto období. Na jedné straně 
zarážejí svou naivitou, na straně druhé děsí výrazem 
manipulace. Folklorní hnutí se stalo silným nástrojem 
politického mechanismu, který je využíval ve svůj prospěch. 
Soutěže tvořivosti mládeže s přesně stanovenými instrukcemi 
byly motivací a zároveň determinací této činnosti. Ale i tato 
etapa, z širšího historického pohledu jakkoli negativní, 
přinesla něco, co v tomto případě nelze pominout. Byl to

zájem zejména mladých lidí o tradiční kulturu, který 
i v rámci souborů oficiálních mládežnických organizací vedl 
k národopisným výzkumům a cenným sběratelským pokusům, 
jež přispěly k zachycení zanikajícího tradičního života venkova. 
Přesto však tuto dobu budou nadále charakterizovat spíše 
spartakiádní vystoupení (na 1. celostátní spartakiádě v r. 1955 
se odehrála Veselice krojovaných skupin s 12 000 účinkujícími, 
na 2. spartakiádě byl předveden kompovaný taneční obraz Píseň 
rodné zemi, jejíhož nácviku se zúčastnilo více než 400 
folklorních souborů), filmy typu Zítra se bude tančit všude 
(1951), kde lidová kultura tvořila kolorit hranému, dobově 
poplatnému snímku, nebo tendenční články o tom, že 
národopisné slavnosti nejsou již pouhým předváděním folkloru, 
ale oslavou budovatelských úspěchů pracujícího lidu.

Je zcela logické, že poválečný vývoj folklorního hnutí, který 
lidovou uměleckou tvořivost ideově nadřazoval vlastní lidové 
tradici, se s proměnou společenského klimatu i oficiálních 
postojů dostal do slepé uličky. Od poloviny 50. let se objevují 
první procitnutí poukazující na daný stav. Patovou situaci 
dosavadní cesty výstižně pojmenoval článek Vladimíra Mináče 
Tíha folkloru (Literární noviny 1958). Vyrovnávání se s „tíhou 
folkloru“, jež zasáhla celé kulturně společenské dění, je 
příznačné pro následující léta. Nešlo jen o odmítnutí, ale 
o konkrétní analýzu všech jevů. Velmi úzce se tato problematika 
dotýkala národopisné vědy, jak o tom svědčí diskuse na 
stránkách odborného tisku (zejména Národopisných aktualit), 
ale i proměny strážnického festivalu, který téměř čítankově 
odrážel společenské nálady. Snaha o toto vyrovnání se ovšem 
projevovala různými způsoby, jak napovídá polemický film 
režiséra Karla Vachka Moravská Hellas (1963), který sice 
působivě předvedl na pozadí strážnického festivalu skutečná 
fakta, jež obsahovala negativa soudobého folklorismu, přesto 
je však sestavil a komentoval poněkud účelově. V obecném 
povědomí se podobné výpovědi ale udržují daleko výrazněji 
než snahy o řešení problému. Svědčí o tom také to, že změny, 
kterými prošly postoje k lidové kultuře i k tzv. lidové umělecké 
tvořivosti v 60. letech, byly reflektovány spíše odborníky a lidmi 
aktivními ve folklorním hnutí. V něm se také výrazněji na 
přelomu 60. a 70. let začala odlišovat práce vesnických 
folklorních skupin, které se často podílely na udržování 
místních lidových tradic, a městských souborů, u nichž se stále 
systematičtěji rozvíjely jevištní formy činnosti.

Jestliže hovoříme o folkloru na scéně, resp. o jeho zpracování 
pro scénu, pak nutně bereme v úvahu, že jde o projevy, které, 
pokud samy nejsou uměleckým počinem, alespoň o něj usilují, 
a zároveň si v sobě nesou svůj inspirační zdroj, tedy lidovou 
tradici. Taneční folkloristika, která se teoreticky začala u nás 
rozvíjet až na přelomu 50. a 60. let (předcházející období byla 
věnována spíše sběru materiálu a rovněž tzv. lidové umělecké 
tvořivosti), si postupně nacházela cestu k analýze toho, co se 
děje s folklorem (zejména tanečním) na scéně. Navazovala tak 
na dobové úvahy zabývajícími se lidovým tancem na scéně, 
které se shodovaly na tom, že lidový taněc a hudbu lze pěstovat 
nejrůznějším způsobem a že své opodstatnění má tzv. autentický 
folklor vesnických skupin, ale i stylizace a rekonstrukce

Od folkloru k folklorismu
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smu v souborech. Ve druhé polovině 60. let byla vyhlášena celostátní 
soutěž tanečních kolektivů, do které byly zařazeny také soubory 
lidových písní a tanců. Na ni navazovaly celostátní festivaly 
amatérských tanečních souborů (1967, 1968) a začal se 
připravovat podobný festival jen pro folklorní soubory, který 
se v národní i celostátní podobě konal až do konce 80. let. 
Kategorie lidového tance, resp. folkloru na scéně, se tak 
dostávala do rovnocenné polohy s jinými obory zájmové 
umělecké činnosti a postupně ztrácela ideové nánosy minulých 
dob. Pódiová prezentace vždy vyžadovala alespoň minimální 
úpravy materiálu. S tímto problémem se potýkaly již generace 
v období prvních jevištních pokusů, avšak v souborové 
činnosti po 2. světové válce se již jasně vydělovaly dvě linie - 
variační práce bez dějového záměru a stavba dějových čísel. 
Choreografická variační práce více vycházela z podstaty 
lidového tance, z jeho proměn v původním prostředí, naopak 
dějová čísla (pomineme-li např. obrazy z lidového zvykosloví, 
resp. z lidového divadla) představovala na scéně nový žánr, 
který zahrnoval scénické principy i novodobého výrazového 
tance. K tomu, aby toto sdělení bylo skutečně nosné, však 
bylo zapotřebí daleko hlubší scénické propracovanosti včetně 
technické přípravy, která kladla na amatérské soubory velké 
nároky. I z toho důvodu se začala proměňovat řízená metodická 
činnost pro zájemce z folklorních souborů zdůrazňující ve větší 
míře pohybovou a taneční průpravu. Tato tendence díky síti 
okresních a krajských kulturních středisek pokračovala 
i v 70. a 80. letech a přinesla zásadní proměnu práce folklorních 
souborů. Srovnáme-li úvahy teoretiků o tanci na scéně 
z poloviny 60. let s úvahami o patnáct let staršími, jasně se 
ukazuje, že například elementárnost tzv. scénické zkratky, 
o které se hovoří dříve jako o nutnosti, je v práci pozdějších 
souborů již zcela samozřejmá. Na scéně jsou vytvářeny větší 
kompoziční tvary, a to nejen u souborů profesionálních, ale 
i v amatérském měřítku. Rozšiřuje se autorská umělecká tvorba 
inspirovaná folklorem a snaha o filozofickou výpověď, která 
v těchto letech prohloubila umělecké směřování řady kolektivů.

V neposlední řadě je potřeba zmínit se o folklorismu, který 
se vyděluje z hudebních a tanečních tradic, o nichž je řeč 
nejčastěji. Patří sem folklorismus výtvarný a slovesný. Do 
oblasti výtvarného folklorismu je zahrnována celá škála projevů, 
která se dotýká výtvarné sféry - od využívání krojů a kostýmů 
pro souborovou práci, přes upotřebení jednotlivých prvků 
v nepůvodním prostředí (krajka, výšivka) až po inspirace 
v architektuře, malířství nebo v konkrétní výtvarné práci pro 
festivaly, soubory apod. Slovesný folklorismus se vymezuje 
podobně širokým způsobem. S jeho projevy jsou spojováni 
lidoví vypravěči při svých veřejných vystoupeních. Patří sem 
však ale i tzv. literární folklorismus, kam lze zařadit několik 
oblastí: od populárních edic slovesného folkloru přes tvorbu 
amatérských autorů (zde je úzké prolínání s folklorem) až po 
inspirace v umělecké literatuře. I tady, podobně jako u všech 
ostatních druhů folklorismu, je rozhodující kontext a funkce 
daných jevů a jejich další existence, např. otištění v časopisech, 
vysílání v rozhlase či televizi, tedy šíření sdělovacími 
prostředky.

Ve svém širším vymezení se folklorismus dotýká řady oborů 
lidské činnosti, představuje výraznou složku sociální 
komunikace a nesporně naplňuje i vnitřní kreativní potřeby 
člověka. Ačkoli je s touto otázkou nejvíce dosud spojováno 
folklorní hnutí a spolu s ním hudební, taneční, slovesné 
a výtvarné projevy vycházející z tradičního prostředí, dnes 
již nelze zapomínat ani na prorůstání folku a folkloru nebo na 
tzv. world music - hudbu, která sice vychází z lokálních, 
hudebních tradic, ale zároveň je spjata se současnou populární 
kulturou. Návraty k lidové tradici se tedy objevují stále 
a v různých proměnách a mohou pak vedle sebe souběžně 
existovat a žít vlastním životem s odlišným okruhem tvůrců 
i příjemců. Jejich dopad, význam, úroveň a životaschopnost 
je samozřejmě odlišná a zhodnotit je můžeme opět jen 
s časovým odstupem. Zřejmě však již půjde o trochu odlišný 
obraz než o ten, který ještě má své podhoubí v tradiční kultuře 
původního prostředí a v jeho přirozených funkcích.

O folklorismu bylo v literatuře naznačeno již hodně, ale 
zdaleka ne všechno. Nadále zůstávají stranou otázky, které 
souvisejí spíše s interdisciplinárním pojetím studia než 
s národopisem či etnologii. Funkce různých projevů 
folklorismu, jejich nositelé a osobní podněty, proměnlivost 
obliby a dobový vkus, paralely s mechanismy lidové tradice 
nebo srovnání s vývojem v jiných zemích jsou jen vybrané 
momenty, které by si zasloužily hlubší zpracování. Zdá se 
totiž, že k tradiční lidové kultuře se vracejí stále nové generace, 
které ji vnímají a využívají vlastním způsobem. A to bez 
ohledu na to, zda jde o cestu novou nebo zdánlivě již 
uzavřenou.

Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková
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Pokyny pro uživatele
Pokyny

 pro už
ivatele Hesla ve slovníku jsou řazena abecedně, ale zvláště 

u souborů ne vždy podle oficiálních názvů, které jsou často 
zavádějící. Pokud je heslo zařazeno podle vžitého názvu, 
oficiální označení je uvedeno v závorce, např. Ležhory 
(Horňácká cimbálová muzika Ležhory). U osobností, u nichž 
je na veřejnosti zaužíváno pozměněné křestní jméno, se 
oficiální podoba jména objevuje rovněž v závorce, např. 
Černý, Jožka (Josef).

Odkazy ve slovníku se vztahují k samostatným heslům. 
Plná křestní jména jsou uváděna pouze u osob, které nemají 
ve slovníku vlastní heslo a jejichž jméno se v textu hesla ještě 
nevyskytlo. V opačných případech je ponechána jen iniciála 
křestního jména, jež je nadto u osob s vlastním heslem 
označena odkazem >. Pokud je osobnost zařazena do 
rodového hesla, je odkaz na ni uveden až před příjmením

(např. A. >Klusáková). Pro rozlišení některých stejných 
iniciál křestních jmen bylo však nutno vypsat jména celá. 
Odkazy u věcných hesel jsou dělány podle skutečného 
abecedního řazení ve slovníku (např. CM >Burčáci).

V heslech jsou uváděny pouze zvukové nosiče, na nichž se 
osobnost nebo muzika jen podílely, profilová diskografie je 
pro snazší orientaci uveřejněna pod textem.

Všechny zkratky, i ty, na které odkazujeme, jsou uvedeny 
v seznamu zkratek. Kolísání použití zkratky nebo plného 
názvu u některých institucí nebo souborů je dáno významem 
této informace pro obsah hesla (v životopisech osobností jsou 
např. u zaměstnání většinou použity nezkrácené výrazy, 
v dalším textu mohou být údaje již ve zkrácené podobě). 
Některé zaužívané zkratky však nevypisujeme (BROLN, 
ÚLUV aj.).
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Zkratky
AMU Akademie múzických umění v Praze OB Osvětová beseda
AV ČR Akademie věd České republiky OKS Okresní kulturní středisko
AVU Akademie výtvarných umění OKVS Obvodní kulturní a vzdělávací středisko
BROLN Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů OLUN Orchester ľudových nástrojov
DK Dům kultury OM Opus musicum
CD kompaktní disk ONV Okresní národní výbor
CIOFF Conseil International des Organisations OSN Ottův slovník naučný

de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels OÚNZ Okresní úřad národního zdraví
CM Cimbálová muzika PF Pedagogická fakulta
ČL Český lid PPS2 Průvodce písňovými rukopisnými sbírkami Ústavu
ČMM Časopis moravského musea v Brně pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoviště
ČR Česká republika v Brně. Díl 2. Slovník sběratelů lidových písní.
ČSAV Československá akademie věd Zpracovala O. Hrabalová. Brno 1983.
ČSBS Československý biografický slovník. Praha 1992. PZKO Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (Polský
ČSD Československé státní dráhy kulturně-osvětový svaz)
ČSFR Česká a Slovenská federativní republika RZ Radostná země
ČSHS 1 Československý hudební slovník osob a institucí. SAV Slovenská akademie věd

Svazek 1. Praha 1963. SČM Svaz české mládeže
ČSHS 2 Československý hudební slovník osob a institucí. Slov. Slovácko

Svazek 2. Praha 1965. SLPT soubor(y) lidových písní a tanců
ČSM Československý svaz mládeže SLUK Slovenský ľudový umelecký kolektív
ČSR Československá republika SLUM Slovácké lidové umění moravské
ČSSPT Československý státní soubor písní a tanců SLUT Soutěž lidové umělecké tvořivosti
ČVUT České vysoké učení technické SN Slovenský národopis
EP gramodeska středního rozsahu (extra-playing) SP malá gramodeska (singl-playing)
FF Filozofická fakulta SPŠ Střední průmyslová škola
FoS Folklorní sdružení ssv Doupalová, E.: Slovník sběratelů, vydavatelů
FS folklorní soubor a zpracovatelů moravských lidových pověstí.
HCM Horňácká cimbálová muzika In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis -
HMÚ Hydrometeorologický ústav Facultas Paedagogica. Philologica 4, 1987 - Český
HN Hudební nástroje jazyk a literatura 6. Olomouc 1988.
HR Hudební rozhledy STM Soutěž tvořivosti mládeže
ICTM International Council for Traditional Music SU Slezská univerzita
IOV Internationale Organisation für Volkskunst SÚLP Státní ústav pro lidovou píseň
JAMU Janáčkova akademie múzických umění SVVŠ Střední všeobecně vzdělávací škola
JRD Jednotné rolnícke družstvo SZK Sdružený závodní klub
JZD Jednotné zemědělské družstvo Těš. Těšínsko
KKS Krajské kulturní středisko TL Taneční listy
LP dlouhohrající gramodeska (long-playing) ÚDLUT Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti
LŠU Lidová škola umění ÚDLUT Ústredný dom ľudovej umeleckej tvorivosti
LUT Lidová umělecká tvořivost ÚEF Ústav pro etnografii a folkloristiku
LT Lidová tvořivost UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
MC magnetofonová kazeta UK Univerzita Karlova
MDPM Městský dům pionýrů a mládeže ÚKVČ Ústav pro kulturně-výchovnou činnost
MěstNV Městský národní výbor ÚLK Ústav lidové kultury
MFF Mezinárodní folklorní festival ÚLU Ústav lidového umění
MK Malovaný kraj UP Univerzita Palackého
MNV Místní národní výbor UPŠ Uměleckoprůmyslová škola, od r. 1946 Vysoká
MSLPT Moravský soubor lidových písní a tanců škola uměleckoprůmyslová v Praze
MTPS Moravský taneční a pěvecký sbor VAAZ Vojenská akademie Antonína Zápotockého
MU Masarykova univerzita VVM Vlastivědný věstník moravský
NA Národopisné aktuality VŠP Vysoká škola pedagogická
NHKG Nová huť Klementa Gottwalda VŽKG Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
NR Národopisná revue ZK Závodní klub
NVČ Národopisná výstava českoslovanská zuč Zájmová umělecká činnost
NVČs. Národopisný věstník československý zuš Základní umělecká škola

Zkratky
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13
Adler, Rudolf
(25.5.1941 Brno)

Režisér. Po maturitě na gymnáziu ve Znojmě (1958) studoval 
filmovou a televizní režii na FAMU v Praze 
(1962-1966). V letech 1966-1970 pracoval ve studiu Čs. 
armádního filmu, poté byl do r. 1990 ve svobodném povolání. 
Od r. 1986 působil na FAMU v Praze nejprve jako externista, 
od r. 1990 je řádným pedagogem (v letech 1990-1994 byl 
vedoucím katedry dokumentární tvorby). Spolupracuje 
s Českou televizí a rozhlasem, Krátkým filmem v Praze, 
Filmovým studiem Barrandov a se Studiem výukové televize 
na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (1988-1990).

Podstatnou část jeho filmové tvorby zaujímají dokumentární 
filmy, ve kterých se snažil o zachycení sociálně výlučného 
prostředí. V dokumentech s národopisnou tematikou usiloval 
o zaznamenám' soudobého stavu lidové kultury. Natáčel 
odvody na vojnu a zvyky při draní peří na Horňácku, 
fašankovou obchůzku ve Strání, život mlynářské rodiny na 
Českomoravské vrchovině a atmosféru městského tržiště 
během čtyř ročních období. K nejzdařilejším patří film Majstr 
o primáši Jožkovi >Kubíkovi III z Hrubé Vrbky, za který 
obdržel Cenu Filmového klubu na festivalu Academia film 
Olomouc 1975. Adlerovy dokumenty jsou specifické 
propojením citlivé umělecké práce s vysoce realistickým, 
nezkreslujícím pohledem na skutečnost.

nevyrovnaném díle představuje příspěvek k formování 
výtvarného folklorismu poněkud okrajový jev, avšak 
dlouhodobě účinný, populární a inspirativní. Jde především o 
kartony k nástěnným malbám a sgrafitům na vsetínské radnici 
a v interiérech areálu zvaného Pustevny na Radhošti, který 
vznikl podle návrhu >D. Jurkoviče. Spadají do 90. let 19. století 
a do doby před 1. světovou válkou a zobrazují silně 
zidealizované postavy valašských portášů a zbojníků. Z oblasti 
Slovácka vešla ve známost nástěnná kresba šohaje 
v Masarykově vinárně ve Vodičkově ulici v Praze z r. 1891 
a několik pérovek krojových typů z hanáckého Slovácka 
zhotovených podle fotografií Josefa Klvani. Nesčetné kresby, 
které tvoří doprovod k textům lidových písní, jsou krajově 
indiferentní, ač obrážejí především zkušenost nabytou dětstvím 
stráveným na Prácheňsku. Jejich dosah na utváření povědomí 
široké veřejnosti o všedním i svátečním, ovšem značně 
zidealizovaném životě rolnického venkova byl však ve své 
době nezměrný a stále ještě prostřednictvím pohlednic a jiných 
masových tisků působí na oživování národního, resp. 
vlasteneckého cítění.

Literatura:
České dějiny v díle Mikoláše Alše. Praha 1952.
Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1975, 
s. 25-28.
Jeřábek, R.: Ikonografie moravskoslezského zbojníka. 
NA 26, 1989, s. 239-247.
Jeřábková, A.: Alšovy kresby kroje hanáckých Slováků. 
NR 1996, s. 12-15.
Míčko, M.: Aleš a Valašsko. Val. 1, 1952, s. 18-23.
Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 
1995, s. 23-24.
OSN I. Praha 1888, s.777-778; XXVIII, 1909, s.29. 
Svoboda, E.: Mikoláš Aleš na Moravě a Slovensku. Brno 
1929.
Táborský, F.: Aleš a Valašsko. NVal 1, 1929-1930, 
s. 154-161.
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných 
umělců I. Praha 1947, s. 10-12.
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RJ

Bakešová, Lucie (roz. Wanklová)
(26.12.1853 Brno - 2.4.1935 Brno)

Sběratelka, národopisná pracovnice, organizátorka. Dcera 
archeologa a antropologa Jindřicha Wankla. Po svatbě odešla 
za svým manželem Františkem Bakešem do Ořechoviček 
u Brna, později žila v Brně.

Podnět ke sběratelské práci, která byla motivována 
uspořádáním národopisné výstavy v Ořechově (1888) 
a v Troubsku (1894), získala od >I. Wurma a z okruhu 
Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci (její sestra Vlasta 
se stala manželkou ředitele olomouckého muzea Jana Havelky). 
Zajímala se především o lidový tanec a zvyky. Tiskem vydala

Výběrová filmografie: 
Za vojáčka mňa vzali 
Drapte, drapte, drapulenky 
Na kus řeči v šalandě 
Majstr
Pod šable ve Strání 
Rok na Zelném trhu

(1967)
(1969)
(1972)
(1974)
(1981)
(1995)

Literatura:
Kdo je kdo 91/92. I. díl. Praha 1991, s. 15.
Tichá, I.: Režisér Rudolf Adler. Filmový přehled 1979, 
č. 19-20, s. 11-14.
Českoslovenští tvůrci dokumentárního filmu. Praha 
[1982], s.5-6.

JKá

Aleš, Mikoláš
(18.11.1852 Mirotice, okr. Písek -10.7.1913 Praha)

Kreslíř, ilustrátor, malíř. Absolvoval nižší gymnázium 
a reálnou školu v Písku, studium na AVU v Praze v letech 
1869-1876 bylo zakončeno vyloučením za provokativní 
postoje. V následujících letech se na cestách a pobytech 
obeznamoval s českým venkovem.

Po >J. Mánesovi se stal druhou nejvýznamnější 
zakladatelskou osobností českého národního malířství 
z generace Národního divadla. V jeho rozsáhlém, ale umělecky
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Královničky. Staré národní tance obřadné se zpěvy (Praha 
1889, spolu s F. Bakešem). Byly to první pohybové záznamy 
moravských lidových tanců, sestavené však již do upraveného 
pásma jako návod pro povznesení tanečních zábav v duchu 
národní myšlenky. Předznamenala tak scénické pojetí 
tanečního folkloru, které se rovněž projevilo v jejích nácvicích 
národopisných programů. S >L. Janáčkem, >F. X. Běhálko- 
vou a M. >Zemanem II byla spoluautorkou publikace 
Národní tance na Moravě (Brno 1891-1893). Společně 
s L. Janáčkem organizovala a vedla nácvik výpravy 
z Brněnska pro vystoupení na moravských lidových 
slavnostech v rámci >NVČ v Praze. Byla členkou řady 
charitativních organizací (Ženská útulna v Brně, Mírová 
jednota, Abstinentní svaz aj.), pracovala rovněž ve >Vesně. 
V r. 1914 se podílela na přípravě >Moravského roku v Brně. 
Její význam spočívá nejen ve sběratelské práci, ale zejm. 
v organizaci národopisného hnutí. Patřila k prvním autorům, 
kteří tvořivě promýšleli prezentaci folklorního tanečního 
materiálu na scéně.

Literatura:
ČSHS 1, s.43.
Pavlicová, M.: Postavy z dějin české etnochoreologie II 
(František Bartoš, Martin Zeman, Leoš Janáček, Františka 
Xavera Běhálková, Lucie Bakešová). NR 1993, s. 3-12. 
Wurmová, J.: Lucie Bakešová. Časopis Vlasteneckého 
spolku musejního v Olomouci 47, 1934, s.50-51.

MP

Baran, Ludvík
(23.8.1920 Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek)

Fotograf, kameraman, režisér, etnograf. Po maturitě na 
učitelském ústavu ve Slezské Ostravě (1939) působil jako 
učitel v Hrušově a Ostravici (1942, 1945). V r. 1946 složil 
doplňovací maturitu na gymnáziu. V letech 1945-1949 
vystudoval národopis, dějiny umění a antropologii na 
Filozofické fakultě UK v Praze (PhDr. 1949, CSc. 1976, 
DrSc. 1981) a v letech 1947-1951 kameru na pražské FAMU 
(seminář >K. Plicky). V letech 1947-1950 byl zaměstnán ve 
Státním fotoměřickém ústavu v Praze, poté v letech 
1951-1985 působil jako pedagog na katedře filmového obrazu 
FAMU (doc. 1966, prof. 1978). Byl proděkanem FAMU 
(1966-1976) a vedoucím kabinetu audiovizuálních prostředků 
FAMU (1973-1980). Současně působil jako vedoucí Večerní 
školy filmové tvorby v Praze (1955-1965) a kameraman 
a režisér dokumentu v Čs. televizi (1961-1970).

Od studijních let se z podnětu Karla Chotka, Václava Mencla 
a K. Plicky věnuje fotografické a filmové dokumentaci lidové 
kultury zejm. v českých zemích a na Slovensku. Jeho práce 
přesahuje hranici dokumentační činnosti a mnohdy směřuje 
do oblasti výtvarného folklorismu. Za studií fotografoval pod 
vedením K. Plicky kroje, zvykosloví a národopisné slavnosti 
(např. hody v Tvrdonicích, kroje v Lanžhotě, tanečníky 
a hudebníky folklorních souborů). V dalších letech

dokumentoval také lidovou architekturu, tradiční řemeslnou 
výrobu, lidové a pololidové výtvarné umění. Od r. 1949 
publikoval fotografie v odborných časopisech Český lid 
a Československá ethnografie (podílel se také jako výtvarný 
redaktor na jejich výtvarném profilu - v ČE v letech 
1950-1966, v ČL v letech 1951-1966). Vybavil barevnými 
fotografiemi populárně-vědecké obrazové publikace Lidové 
kroje Slovácka (Praha 1981), Lidové umění z Čech, Moravy 
a Slezska (Praha 1987, spolu s Jitkou Staňkovou), Lidový 
malovaný nábytek v českých zemích (Praha 1989, spolu 
s Helenou Johnovou a J. Staňkovou), České lidové tkaniny 
(Praha 1989, spolu s J. Staňkovou). Od r. 1980 prezentuje 
v tematicky koncipovaných velkoformátových kalendářích 
kromě tradičních lidových řemesel a lidového nábytku zejm. 
lidové kroje (v cyklech Krása pro jediný den, Družky 
a nevěsty, Svatební kroje, Matky s dětmi, Folklór v českých 
zemích ad.). Jeho fotografie jsou uloženy ve sbírkách ÚEF 
AV ČR v Praze (zejm. ve fondu Národopisné společnosti), 
v muzeích v Praze, Brně a Opavě. Některé kolekce a cykly 
fotografií byly vystaveny v českých zemích i v zahraničí. 
L. Baran je autorem studijního filmového záznamu >Valašského 
roku v Rožnově pod Radhoštěm (1947), jako kameraman se 
podílel na dokumentárním filmu režiséra Rudolfa Grance Kde 
mele vítr (1958) o větrných mlýnech na Valašsku a v Moravské 
bráně, je autorem filmu Lidé tvoří (1965) o lidové umělecké 
výrobě, s J. Staňkovu natočil film Jihočeská maškara (1973) 
o masopustech v Pošumaví aj. Prakticky i teoreticky se zabýval 
možnostmi využití barevné fotografie v národopise - 
publikoval studie Význam fotografie v národopisu 
(Čs. fotografie 2, 1947, č.6), Jak se dívat na národopisnou 
fotografii (Čs. fotografie 4, 1949, č. 7-8), Národopisná 
fotografie (ČL 4, 1949), Význam filmu pro národopisné 
studium (ČL 6, 1951), Barevná fotografie v národopise (ČE 1, 
1953), přednášel o vizuálním zachycení jevů lidové kultury 
v českých zemích i v zahraničí (Belgie, Německo, Finsko, 
Maďarsko, Polsko, Švýcarsko aj.).

Literatura:
Československý biografický slovník. Praha 1992, s.24. 
Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha 
1993, s. 17-18.
Kdo je kdo 91/92. I. díl, A-M. Praha 1991, s. 28-29. 
Mrázková, D.-Remeš, V.: Cesty československé fotografie. 
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JKá

Bařinka, Antonín
(25.11.1939 Valašské Klobouky, okr. Zlín)

Hudebník, pedagog, upravovatel. Po maturitě na gymnáziu 
ve Val. Kloboukách (1956) vystudoval hudební vědu 
a výchovu na Filozofické fakultě UP v Olomouci (1956-1960, 
PhDr. 1986). Krátce působil jako učitel na ZŠ v Budišově nad
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Budišovkou a ve Vítkově, v letech 1964-1972 byl ředitelem 
LŠU ve Val. Kloboukách, 1972-1978 učitelem a 1978-1992 
ředitelem LŠU ve Zlíně. Od r. 1992 je zaměstnán ve funkci 
školního inspektora.

Jeho první aktivity ve folklorním hnutí jsou spojeny se 
souborem Dúbrava z Val. Klobouk (umělecký vedoucí 
>H. Sušil), kde působil v letech 1952-1964 jako houslista, 
kontráš a částečně i basista. V letech 1965-1972 vedl ve Val. 
Kloboukách vlastní cimbálovou muziku, v r. 1967 se stal členem 
a v letech 1972-1976 uměleckým vedoucím a primášem 
cimbálové muziky souboru >Vsacan. V r. 1976 založil ve 
Zlíně cimbálovou muziku, která o rok později začala 
spolupracovat s valašským souborem >Kašava. Působil v ní 
jako primáš a umělecký vedoucí. Pro obě muziky upravil 
desítky lidových písní, natáčel v Čs. rozhlase a televizi. 
Z hudebního folkloru vychází i jeho scénická hudba k řadě 
televizních pořadů a divadelních her. Od r. 1965 se zaměřuje 
na výchovu mladých muzikantů v ZUŠ. Stál u založení 
několika dětských cimbálových muzik, pro které upravuje 
lidové písně. Jako pedagog, ale zejm. jako primáš 
a upravovatel, významně zasáhl do vývoje folklorního hnutí 
na Valašsku.

Diskografie:
Hraje a zpívá Vsacan. LP. Panton 1975.
Hraje a zpívá Kašava. LP. Supraphon 1986.
Cimbálová muzika Kašava. CD, MC. Roubal a synové 1995.

Literatura:
XX. beseda u cimbálu. Pořad věnovaný 10. výročí trvání 
cimbálové muziky Valašského souboru Kašava. Programový 
sborník. Gottwaldov 1986.
„Dyž sa Valášek narodí ...“. Pořad věnovaný životním 
jubileím národní umělkyně Jarmily Šulákové, Josefa Laži, 
Libuše Perůtkové a PhDr. Antonína Bařinky. Programový 
sborník XXVI. besedy u cimbálu Valašského souboru 
Kašava JZD Podhoran Fryšták. Gottwaldov 1989.

LU

Bazala, Josef
(14.2.1960 Uherské Hradiště)

Tanečník, organizátor. Vyučil se nástrojářem (1978), 
při zaměstnání vystudoval Střední průmyslovou školu strojní 
v Uh. Hradišti (1982-1987). Od r. 1978 pracuje v podniku 
Let v Kunovicích.

V dětství byl členem souboru Dolinečka ve Starém Městě, 
od r. 1975 působí ve FS >Dolina jako tanečník a od r. 1987 
jako umělecký vedoucí i choreograf. V době vojenské služby 
byl členem folklorního souboru Váh v Liptovském Mikuláši 
(1979-1980). Své teoretické znalosti si prohloubil studiem 
lidového tance na Lidové konzervatoři v Brně (1988-1990). 
V letech 1986-1990 se zúčastnil soutěže o nejlepšího tanečníka 
verbuňku na >MFF ve Strážnici, kde získal vždy druhé místo; 
od r. 1992 pracuje v porotě soutěže. Svým osobitým pojetím

rozvinul a upevnil charakter regionálního stylu verbuňku 
uherskohradišťského Dolňácka.

RH

Běhal, Alois
(6.2.1903 Přerov - 12.7.1989 Přerov)

Tanečník, choreograf. Po absolvování přerovského 
gymnázia (1914-1923) a Vysoké školy veterinární v Brně 
(1928, MVDr.) pracoval do r. 1976 jako veterinární lékař 
v Olomouci a Přerově (1957-1958 brigáda v Orlové na dole 
Zápotocký). Za studií byl členem gymnaziálního pěveckého 
sboru, později pěveckého sdružení Tyrš a Přerub. Byl 
cvičitelem a po 2. světové válce náčelníkem přerovského 
>Sokola.

Hudební nadání zdědil po otci (hrál na dechové nástroje) 
a v rodinném prostředí poznal také lidový taněc. Blíže jej 
k němu přivedlo školení uspořádané >L. Mátlovou 
a >Z. Kyselou v r. 1954 na Sv. Kopečku u Olomouce. Následně 
založil při Osvětové besedě v Přerově národopisný soubor. 
Spolupracoval i s dalšími přerovskými kolektivy, které vznikly 
při n.p. Meopta a zemědělské škole. Nej výraznější výsledky 
přinesla jeho dlouholetá choreografická spolupráce 
s hanáckými soubory v Troubkách nad Bečvou, Doloplazích 
u Olomouce, Velké Bystřici, Chropyni a ve Vyškově. Jeho 
pásma (Hrncová, Regruti) a taneční úpravy (Varšavěnka, 
Kalamajky, Šotyšky, Červený šáteček, Spadla z habra, 
Stodolenka, Štéc, Valašenka, Anovská, Tovačovsky hatě) se 
staly součástí kmenového repertoáru těchto kolektivů. Podílel 
se na přípravě a realizaci slavností v Náměšti na Hané 
a Troubkách n. B., kde jako tanečník i vystupoval. Byl členem 
Hanáckého poradního sboru v Kroměříži, Okresního 
poradního sboru pro SLPT v Přerově a Krajského poradního 
sboru pro SLPT v Ostravě. Vyučoval hanácké tance na Lidové 
konzervatoři v Přerově (1981-1983). Tvůrčím způsobem 
rozvíjel odkaz L. Mátlové a svými choreografickými úpravami 
ovlivnil interpretaci lidového tance na Hané. Za celoživotní 
práci obdržel titul zasloužilý pracovník kultury (1978).
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MV

Běhálková, Františka Xavera
(23.10.1853 Tovačov, okr. Přerov - 28.4.1907 Tovačov, 
okr. Přerov)

Sběratelka, národopisná pracovnice. Pocházela z učitelské 
rodiny. Po předčasné smrti otce žila na faře v Troubkách nad 
Bečvou a pak v Tovačově u P. Theodora Mayera, který 
zabezpečil její vzdělání. Po studiu na pražské Vyšší dívčí 
škole byla učitelkou ručních prací, hospodyní na tovačovské 
faře a věnovala se národopisné činnosti.

osobnosti
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sti Rodinné prostředí a přátelství s malířkou Zdenkou 

Braunerovou a >L. Bakešovou ovlivnily její zájem o tradiční 
lidovou kulturu. Vedle sběratelské činnosti zaměřené na 
výšivky, kroj a keramiku zapisovala hanácké tance, písně 
a zvyky. Asi 70 písní z Tovačovska zaslala v r. 1877 Františku 
Bartošovi, několik tanečních zápisů uveřejnil >L. Janáček 
v Národních lancích na Moravě I-III (Brno 1891-1893). S její 
pomocí pořídil Josef Klvaňa série fotografií blatského kroje 
od Tovačova (1898). Spolu se sběratelskou činností se snažila 
hanácké lidové tradice dále udržovat a seznamovat s nimi 
českou vlasteneckou společnost. V Tovačově založila 
národopisnou skupinu, nacvičovala hanácké tance a scénicky 
zpracovávala výroční a rodinné zvyky (Královničky, Přístky 
na Tovačovsku, Dožínky, Hanácké právo, Svatba). Skupina 
poprvé vystoupila v Tovačově na oslavách Arnošta 
Förchtgotta-Tovačovského (1889), pak na tovačovské 
národopisné výstavce (1892), v Brně na Hanáckém večeru 
v Besedním domě (1899,1905) a na různých místech Moravy. 
Svou činností položila F. X. Běhálková základy folklornímu 
hnutí na Hané. Na její dílo navázala >L. Mátlová.
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MV

Běhunek, Jaromír
(4.8.1898 Polešovice, okr. Uherské Hradiště - 
18.9.1965 Brno)

Hudebník, upravovatel, organizátor. V literatuře uváděn 
nesprávně jako Běhúnek nebo Běhůnek. Narodil se v rodině 
učitele-muzikanta. Po absolvování reálného gymnázia 
v Hodoníně (1916) a abiturientského kurzu při obchodní 
akademii v Uh. Hradišti nastoupil v r. 1918 jako úředník 
u ČSD. V r. 1925 byl přeložen do Brna. Do důchodu odešel 
předčasně v r. 1948.

Počátky činnosti J. Běhunka ve folklorním hnutí jsou 
spojeny se >Slováckým krúžkem v Brně, jehož členem se stal 
vr. 1925. Byl klarinetistou, po odchodu >A. Frolky ml. (1935) 
pak cimbalistou a vedoucím muziky. S ní natáčel již před

2. světovou válkou v Čs. rozhlase v Brně. V r. 1949 opustil 
i s muzikou Slovácký knížek a založil vlastní Slovácký soubor 
(>Šafrán), který spolu s vypravěčem >Z. Galuškou absolvoval 
na počátku 60. let desítky vystoupení po celé republice. Od
r. 1952 byl externím členem >BROLNu, hrál na cimbál, píšťalu 
a na gajdy. Položil základy repertoáru BROLNu a jako 
upravovatel do velké míry ovlivnil také repertoár 
>B. Šebetovské a >J. Severina. Svou tvorbou i způsobem práce 
významně zasáhl do vývoje většiny brněnských cimbálových 
muzik v 50. letech.
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JN

Bělík, Vratislav
(20.7.1900 Rouchovany, okr. Třebíč - 17.10.1988 Mikulov, 
okr. Břeclav)

Sběratel, organizátor, národopisný pracovník. Po 
absolvování reálného gymnázia v Brně (1918) a doplňovací 
maturitě na učitelském ústavu v Brně (1919) působil jako učitel 
v Moravském Krumlově (1919-1922), Znojmě (1922-1938), 
Mohelně (1938-1945) a Vladislavi (1945-1960). Po odchodu 
do důchodu učil ve Vladislavi a Mikulově.

Vedle své pedagogické činnosti se V. Bělík věnoval studiu 
a sběrům národopisného materiálu na Horácku a Podhorácku 
(výšivky, kraslice, lidové písně a vyprávění ad.). Písně začal 
zapisovat z podnětu >A. Peka, v jehož znojemském dudáckém 
kvartetu v mládí účinkoval jako zpěvák. Sebraný materiál otiskl 
v řadě článků v místním a regionálním tisku (Od Horácka 
k Podyjí, >Malovaný kraj, Jiskra, Mikulovský zpravodaj aj.) 
a v publikacích Horácký zpěvník (Havlíčkův Brod 1954), 
Povídání z Horácka (Havlíčkův Brod 1956), Horácká chasa. 
Zvykoslovné podání a obrázky z Třebíčska, Náměšťska, Mor. 
Krumlovska, Mor. Budějovicka a Znojemska (Třebíč 1965- 
1967) ad. Svá studia využil ve výtvarných aktivitách 
vycházejících důsledně z lidových předloh. Vytvořil přes 3000 
kraslic, vzory soudobých výšivek a bytové doplňky. Působil 
také jako pořadatel obyčejových slavností (hody, dožínky, 
masopust), byl odborným poradcem souborů >Vysočan 
a >Třebíčan, přednášel v Čs. rozhlase a na četných vzdělávacích 
akcích. Jeho široký tematický záběr směřoval k jedinému cíli 
- poznání a propagaci lidové kultury.
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Bělunek, Ivan
(28.3.1943 Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín)

Hudebník, upravovatel. Po maturitě na gymnáziu 
v Rožnově p. R. (1960) pracoval jako technik v Tesle Rožnov 
až do odchodu do invalidního důchodu v r. 1990. Odborné 
vzdělání si doplnil studiem při zaměstnání na Střední 
průmyslové škole v Rožnově p. R. (1970).

Od dětství hrál v souboru >Radhošť na cimbál. Působil zde 
postupně nejen jako muzikant, ale později také jako vedoucí 
nácviku dívčího sboru a sólistů a vedoucí muziky. Je autorem 
řady hudebních úprav nejen pro muziku, ale i k tanečním 
choreografiím. S >V. a >J. Štruncovými se podílel na LP 
desce My sme Valaši (Supraphon 1988).

JŠt

Beneš, Bohuslav
(20.10.1927 Brno)

Folklorista, autor pořadů, sběratel. Po maturitě na gymnáziu 
(1946) vystudoval český a ruský jazyk na Filozofické fakultě 
MU v Brně (1946-1950, PhDr. 1952, CSc. 1966, DrSc. 1987). 
Působil jako středoškolský pedagog na Vyšší hospodářské 
škole v Ostravě (1950-1953), v letech 1953-1963 byl lektorem 
a asistentem na Filozofické a Pedagogické fakultě MU, od 
r. 1963 byl vysokoškolským pedagogem v Ústavu evropské 
etnologie Filozofické fakulty MU (doc. 1969, prof. 1989).

B. Beneš se orientuje na slovesnou folkloristiku a lidové 
divadlo. V řadě svých prací se dotýká problematiky folkloru 
a folklorismu. Uveřejnil kolem 200 bohemistických 
a slavistických studií, příspěvků a knihy Světská píseň 
kramářská (Brno 1970) a Poslyšte písničku hezkou (Praha 
1983). Při folkloristickém výzkumu jihovýchodní Moravy a na 
moravsko-slovenském pomezí shromáždil kromě textů řadu 
poznatků o vypravěčských příležitostech a jejich proměnách, 
zkoumal také divadelnost výročních obyčejů a slovesných 
komunikačních procesů (vyprávění jako divadlo jednoho herce 
a jeho proměny v rámci folklorismu). Soudobému stavu 
folklorismu věnoval pozornost zejm. ve studiích Sémiotické 
funkce lidového vyprávění a folklorismus (in: Lidové umění 
a dnešek. Brno 1977), Některé otázky folklorismu 
v Československu (NA 18, 1981), Některé aspekty 
československého folklorismu (ČL 72, 1985), zmiňuje se o něm 
také v knize Česká lidová slovesnost (Praha 1990). V 90. letech 
se mj. zaměřil na soudobé projevy folklorismu ve střední 
Evropě. V letech 1970-1990 se jako autor pořadů, člen 
programové rady, hodnotící komise i porot vypravěčských 
soutěží podílel na přípravě >MFF ve Strážnici, jako člen porot 
se zúčastňoval rovněž soutěžní přehlídky >Šmukáč Vaška 
Mlýnka. Připravil několik scénářů pro Čs. rozhlas a televizi, 
např. filmový snímek Syn Kopanic (1977, rež. >K. Fuksa).
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VF

Beneš, Josef
(1.3.1917 Vlčnov, okr. Uherské Hradiště)

Etnograf, výtvarník, publicista, organizátor, fotograf. 
Po maturitě na gymnáziu v Uh. Brodě vystudoval v letech 
1936-1937 Státní pedagogickou akademii v Brně, později 
výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 
(1947-1949) a národopis na Filozofické fakultě UK v Praze 
(1956-1961, CSc. 1966, PhDr. 1967). V letech 1945-1955 
působil v Uh. Brodě jako učitel a současně jako etnograf 
v muzeu. V r. 1956 odešel na Ministerstvo kultury do Prahy 
jako specialista na muzejnictví. Tento obor také přednášel na 
Filozofické fakultě v Praze (1961 -1982) a v Brně (1967-1988). 
Od r. 1990 přednáší teorii kulturního dědictví na Filozofické 
fakultě v Opavě.

Od r. 1945 působil jako národopisný referent Okresní 
osvětové rady a podílel se na organizování národopisných 
slavností v Uh. Brodě, Luhačovicích, Starém Hrozenkově, na 
Javořině a >MFF ve Strážnici. Byl zakládajícím členem 
Slováckého knížku v Uh. Brodě a spolupracoval jako poradce 
se soubory >Olšava a >Brozané. Pro pódiová vystoupení 
Olšavy navrhl v r. 1953 jednodušší formu brodského kroje 
rekonstruovanou podle materiálů z konce 19. století. Jako 
odborný poradce národopisných souborů pravidelně přispívá 
do novin a časopisů (je stálým dopisovatelem Brodských 
a Slováckých novin a >Malovaného kraje). Spolu 
s >J. Pavelčíkem uspořádal zpěvníky erotických písní Čtyřicet 
vybíraných pěsniček od Lopeníka a Javořiny (Kroměříž 1945) 
a Nové pěsničky vybírané od Lopeníka a Javořiny (b.m., 1946), 
které ilustroval. Ve svých grafických pracích (novoročenky, 
ex libris, ilustrace, diplomy a gratulace) zpracovává náměty 
lidových písní, postavy hudců a dívek v kroji. Spolupracuje 
se >Slováckým krúžkem v Praze, mj. přispívá do jeho 
zpravodaje, ilustroval rovněž sborník ke stému výročí jeho 
založení. Svou organizátorskou a poradenskou aktivitou se 
významně podílel na vývoji folklorního hnutí na Slovácku, 
zejm. na Uherskobrodsku.
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sti Berg, Josef
(8.3.1927 Brno - 26.2.1971 Brno)

Skladatel, upravovatel. V Brně maturoval na reálném 
gymnáziu (1946), poté vstoupil na konzervatoř do oddělení 
skladby k Vilému Petrželkovi (1946-1950) a současně 
vystudoval hudební vědu a filozofii na Filozofické fakultě 
MU (1946-1950). V letech. 1950-1953 pracoval jako redaktor 
hudebně vzdělávacího oddělení Čs. rozhlasu v Brně, v dalších 
letech byl ve svobodném povolání.

50. léta jsou ve skladatelské tvorbě J. Berga spojena 
s obdobím politicky angažovaného folklorismu (častušky, 
masové písně). Jeho zájem o lidovou píseň ovlivnilo čtyřleté 
působení v brněnském rozhlase, kde spolupracoval 
s >BROLNem. Ve stejné době byl členem Souboru Julia 
Fučíka (dirigent, upravovatel). Napsal přes 70 úprav lidových 
písní (např. A my máme kozu tu, Dívčí hry, Na osice lístek 
vadne, Rajská muzika, Ty hvězdičko malá, Vánoční zpěvy 
polského lidu), nových písní (např. Kosénka, Holubička na 
text >A. Gorlové, Leť, piesničko na text Františky Křivákové, 
Poďme všichni do kola na text Pavla Lukše, Veselé město na 
text Josefa Kainara a Vlastimila Pantůčka) i původních skladeb 
(Putovali hudci, Velikonoční lidové písně, suity Jarní, Zimní 
a Podzimní). Většina těchto děl byla výsledkem úsilí okruhu 
skladatelů, interpretů a folkloristů soustředěných kolem 
BROLNu, kteří se snažili o vytvoření nového česko
slovenského folkloru. Cílem skupiny byla tvorba aktuálních 
písní využívajících specifických znaků především moravské 
lidové písně, přičemž tyto tradiční folklorní postupy 
převažovaly nad zobrazováním dobové reality. K folklorní 
problematice se Berg vyjádřil i v teoretických statích 
(Kompoziční projev tvorby nové lidové písně. Disertační práce 
FF MU. Brno 1952; Upravovat lidové písně a tance?HR 10, 
1957. Současná lidová tvořivost versus současné umění 0:0? 
LT 11, I960, č. 7; Folklór a soudobé umění. Zprávy 
Společnosti čs. národopisců 1960, č. 1-2). Práce pro BROLN 
ovlivnila výrazně také jeho symfonické a komorní skladby 
do 60. let. Od poloviny 50. let se J. Berg od svých názorů 
i kolektivisticky pojaté tvorby postupně odklonil.
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DT

Bimka, Karel
(9.1.1907 Svatobořice, okr. Hodonín)

Zpěvák, tanečník. Po maturitě na gymnáziu v Kyjově 
(1926) vystudoval v letech 1926-1931 Vysokou školu

veterinární v Brně (MVDr. 1932). Vojenskou prezenční službu 
absolvoval na Podkarpatské Rusi (Berehovo, Černý Močál 
1931-1933), poté až do r. 1939 působil v Mukačevě a po 
okupaci Čech a Moravy se vrátil do Svatobořic. Od r. 1940 až 
do konce války pracoval ve Strážnici, v r. 1945 nastoupil praxi 
v Mohelnici, poté v Lipově (1951-1961) a v r. 1961 se trvale 
usadil v Petrově. V 50. letech byl pro svou politickou orientaci 
pronásledován.

Již od mládí byl vyhlášeným zpěvákem a tanečníkem, 
věnoval se také cvičení v >Orlu i >Sokole. Sám se naučil hrát 
na housle, kytaru a klavír. Během středoškolských studií zpíval 
ve Svatobořicích a okolí při tanečních zábavách a podvečerních 
obchůzkách obcí, při nichž si osvojil velké množství písní. Za 
svého pobytu v Brně působil jako houslista a zpěvák (tenor) 
v cimbálové muzice >A. Frolky ml. a nahrával s ní v brněnském 
rozhlase. S muzikou udržoval kontakty i po návratu 
z Podkarpatské Rusi, seznámil se v ní mj. s >J. Petrů st. 
a >J. Jakubíčkem a navázal s nimi spolupráci. V dalších letech 
vystupoval jako zpěvák zejm. s >CM Josefa Varmuži, později 
s >CM Jury Petrů a cimbalistou >J. Petrů ml., příležitostně 
s >CM Slávka Volavého a >Hradišťanem. Jeho zpěvní projev 
byl vedle řady rozhlasových nahrávek zaznamenán na LP 
Dyž sa chlapci zejdú (Supraphon 1984), Slovácký rok v Kyjově 
(Supraphon 1991) a MC Primášské legendy (Altro 1992).
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FS

Bláha, Zdeněk
(27.12.1929 Horní Bříza, okr. Plzeň)

Skladatel, upravovatel, hudební redaktor, zpěvák, hudebník. 
Narodil se v rodině venkovského kapelníka a sbormistra. 
Vystudoval Státní obchodní školu v Plzni (1943-1947) 
a v letech 1960-1964 pražskou konzervatoř (hlavní obor dudy 
u >A. Peka). Současně soukromě studoval harmonii 
a instrumentaci u Zdeňka Lukáše. V Čs. rozhlase Plzeň 
spoluzakládal pěvecký sbor Česká píseň a Plzeňský lidový 
soubor. Působil zde jako dudák a od r. 1955 byl redaktorem 
folklorního vysílání. Jako hudební skladatel vychází především 
z českého folkloru.

Již v r. 1947 byl vedoucím mládežnického sboru, který 
zpíval úpravy lidových písní. V době vojenské služby (1951- 
1953) založil a vedl soubor písní a tanců Plamen. Po příchodu 
z vojny v r. 1953 pod jeho vedením vznikla lidová muzika 
v Horní Bříze (s několika tanečními páry), která se stala 
základem pozdějšího folklorního souboru Úsměv (1958). 
Z. Bláha je jednou z nejvýznamnějších osobností folklorního 
hnutí v Čechách, jeho činnost však přesahuje i na Moravu. 
Jako hudební redaktor úzce spolupracoval s Čs. rozhlasem 
v Brně a především s >BROLNem, kde příležitostně působil 
nejen jako dudák, ale také jako upravovatel a dirigent. 
S BROLNem vystupoval rovněž na zahraničních zájezdech



(Německo, Holandsko, USA). Jako interpret a autor pořadů 
je dlouholetým spolupracovníkem >MFF ve Strážnici.

Literatura:
Čeští skladatelé současnosti. Red. A. Martínková. Praha 
1985, s. 28-29.
Holý, D.: Na pomoc souborům. Se Zdeňkem Bláhou 
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Bonuš, František
(3.12.1919 České Budějovice)

Pedagog, choreograf, etnochoreolog, sběratel. Maturoval na 
reálném gymnáziu (1939) a učitelském ústavu (1940) 
v Českých Budějovicích, kde v době gymnaziálních studií 
také absolvoval Hudební školu Otakara Jeremiáše (klavír, 
viola, varhany a hudební teorie). V r. 1939 začal studovat na 
Filozofické fakultě UK v Praze (hudební a tělesná výchova), 
v dalším studiu pokračoval po skončení okupace. Filozofickou 
fakultu UK a Ustav pro vzdělání profesorů tělesné výchovy 
při UK dokončil v r. 1949. Byl zaměstnán jako lektor na 
Pedagogické fakultě UK (1949-1957), referent pro lidový tanec 
v >ÚDLT v Praze (1951-1954), externí pedagog tanečního 
oddělení pražské konzervatoře (1954-1967) a pedagog na 
taneční katedře AMU v Praze (1954-1985). V letech 1979- 
1982 vedl na JAMU v Brně kurz taneční pedagogiky a v letech 
1988-1990 lekce historického tance na konzervatoři v Praze. 
Během svého působení na AMU vyučoval jako hostující 
pedagog v NDR a v Litvě.

Svůj zájem o lidovou píseň a tanec z jižních Čech prohloubil 
v době vysokoškolských studií, kdy se zaměřil na propojení 
tělesné a hudební kultury a na taneční lidovou kulturu obecně. 
Do jeho pedagogické a umělecké práce se promítla rovněž 
vlastní sběratelská činnost. Zapisoval folklorní projevy zejm. 
v severovýchodních Čechách, na Valašsku, Lašsku a ve 
Slezsku spolu s >V. Sochou, >H. Salichovou, >C. Hyklem, 
>M. Kašlíkem, >Z. Jelínkovou, >V. Šimkovou, >V. Šejvlovou 
aj. V r. 1947 založil v Praze Soubor písní a tanců Josefa 
Vycpálka, v 60. letech založil a vedl pražský dětský taneční 
soubor Jaro. V této době začala jeho dlouholetá spolupráce 
jako člena umělecké rady, odborného poradce, ale i choreografa 
a režiséra s >ČSSPT (např. pořad Tanec a čas v r. 1986, který 
byl v r. 1988 rovněž natočen pro Čs. televizi v Ostravě; rež. 
>J. Urbášek). Choreograficky spolupracoval na programech 
Kühnova dětského sboru, skupiny Ars cameralis i s řadou 
amatérských folklorních souborů v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku (Hořeňák z Horní Nové Vsi u Lázní Bělohrad, Hadař 
z Červeného Kostelce, Furiant z Českých Budějovic, Soubor 
kapitána Jaroše z Mělníka, Gaudeamus z Prahy, >Bartošův 
soubor písní a tanců, >Vsacan, >Olšava, >Mánes, >Slezan 
aj.). Jeho choreografická práce se uplatnila také v divadle 
a filmu. Podílel se na přípravě >MFF ve Strážnici (např.

libreta a režie pořadů Z Beskydu na obě strany - 1958, Mezi 
dvěma slunovraty - 1959, Ej, hora, hora - 1961 a dalších, 
zejm. zahraničních programů), >Slezských dnů v Dolní 
Lomné, >Rožnovských slavností, na různých folklorních 
festivalech v Čechách (např. U nás na Náchodsku v Červeném 
Kostelci). Ve své publikační činnosti se ve formě výběrů 
a skript orientoval na lidové písně a tance, např. Lidové lance 
na Lašsku (Praha 1952), České tance (Praha 1953; spolu 
s >H. Livorovou, Jiřím Pospíšilem a Vratislavem Vycpálkem), 
Tance, písně a hudba plzeňského kraje (Praha 1955), Cibulička 
(Praha 1971), Furiant (Praha 1983), Lidové tance. Výbor 
lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1996). 
Zabýval se také tancem historickým, společenským a lidovým 
tancem jiných zemí, např. Český salonní tanec Beseda - jeho 
historie a tvůrci (Praha 11971, 21994 spolu s audio 
a videokazetou), Společenské tance 19. století (České 
Budějovice 1981), Dělnický tanec (Praha 1976), Ludové tance 
iných národov (Bratislava 1965). Věnoval se rovněž metodice 
lidových tanců a dětskému folkloru. Jako poradce se podílel 
na natáčení filmových dokumentů z MFF ve Strážnici (1953, 
rež. Ladislav Rychman), spolupracoval na dokumentárních 
filmech Na zelené lúce (1956, rež. L. Rychman), Dětské jaro 
(1956, rež. L. Rychman), filmovou dokumentaci pořizoval 
na Kysucích, Lašsku a Těšínsku. Spolupracoval s Čs. 
rozhlasem v Praze, zúčastňoval se práce v porotách festivalů 
a tanečních soutěží v českých zemích i v mezinárodním 
měřítku. Nepřehlédnutelná je jeho popularizace české taneční 
kultury v zahraničí, zejm. ve Finsku, Dánsku, Švédsku, 
Švýcarsku, Německu, Litvě, Rakousku, Kanadě a USA 
(přednášky, praktická výuka, vydávání skript - např. Chorea 
Polonica, Polonaise, Polka, Redowa and Redowaczka. 
Cincinnati 1990; Some Historical Dances from Sixteenth and 
the First Half of Seventeenth Century. Linköping 1985 aj.).
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red

Brada, Vojtěch
(20.4.1911 Malenovice, okr. Zlín - 25.3.1983 Kroměříž)

Pedagog, sběratel, skladatel, organizátor, autor pořadů. 
Vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, učil na 
Slovensku (1933-1939), ve Vizovicích (1940-1949) a v letech 
1950-1981 na kroměřížské konzervatoři, kde vedle všeobecně 
vzdělávacích předmětů vyučoval hru na cimbál. V Kroměříži 
se zapojil do veřejného dění jako člen kulturní a letopisecké 
komise při MěstNV.

osobnosti
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sti Aktivita V. Brady ve folklorním hnutí byla mnohotvárná. 
Za svého působení ve Vizovicích se naučil hrát na cimbál 
(samouk) a stal se prvním cimbalistou místního Valašského 
knížku. Zapisoval lidové písně na Vizovicku, v okolí Velkých 
Karlovic (s >A. Kubešou) a na Hané (pro >L. Mátlovou), 
zaznamenával hru cimbalistů na Valašsku a Slovácku. Zájem 
o lidovou píseň se projevil i v jeho cyklech písní s průvodem 
klavíru a úpravách lidových písní pro cimbál. Stál u zrodu 
kroměřížských >Hanáckých slavností a Přehlídky dětských 
hanáckých souborů v Uničově (1972), byl autorem 
národopisných pořadů, podílel se na organizaci vzdělávacích 
akcí a soutěžních přehlídek pro soubory. V r. 1969 založil 
Hanácký poradní sbor v Kroměříži, pracoval v Ústředním 
poradním sboru pro SLPT při >ÚKVČ v Praze. Přednášel 
o hanácké písni na Lidové konzervatoři v Přerově 
(1981-1983), na školeních hanáckých folklorních souborů, 
byl členem porot soutěžních přehlídek regionálních 
i celostátních (Armádní soutěž umělecké tvořivosti Kroměříž). 
Zasloužil se o vydání druhého svazku Lidových písní z Hané 
>J. Poláčka (Kroměříž 1975), kde v ediční poznámce 
zhodnotil jeho sběratelskou práci. V >Lidové tvořivosti 
(8, 1957, č. 5) publikoval článek Cimbál v orchestru lidových 
nástrojů, vydal skripta nauky o lidové písni a učebnici Škola 
hry na cimbale (Bratislava 1982). Vychoval řadu 
profesionálních cimbalistů, kteří působili také v >BROLNu 
a SLUKu. Patřil k významným představitelům folklorního 
hnutí, jež formoval zejm. v 70. letech jako předseda 
Hanáckého poradního sboru. Výsledky jeho sběratelské práce 
jsou uloženy v ÚEF AV ČR v Brně.

Literatura:
PPS 2, s. 21-22.
Netopil, O.: Nekrolog [Prof. Vojtěch Brada], Zpravodaj 
Hanáckého poradního sboru pro SPLT 1983, č. 2, s. 6-8. 
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Bradáč, Václav
(8.8.1929 Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín - 
18.12.1994 Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín)

Tanečník, zpěvák, choreograf, organizátor, autor pořadů. 
U svého otce se v r. 1944 vyučil hodinářem, ale od r. 1953 
pracoval jako technik výpočetního střediska v Tesle Rožnov. 
Při zaměstnání vystudoval nižší průmyslovou školu 
v Rožnově p. R. (1963-1966).

Patřil k zakládajícím členům Valašského krúžku (>Radhošť) 
při Muzejním a národopisném spolku v Rožnově p. R. 
Působil zde jako tanečník a zpěvák, později jako vypravěč, 
vedoucí nácviku tanců, choreograf a jeden z uměleckých 
vedoucích. Spolupracoval s dětským souborem Malý 
Radhošť. Spolu s bratry >J. a >V. Strancovými se účastnil 
sběru valašského folkloru. Aktivně se podílel na činnosti 
programové rady >Rožnovských slavností, byl 
spolupracovníkem Valašského muzea v přírodě. V r. 1993 
obdržel titul zasloužilý pracovník kultury.

JŠt

Brtník, Miloslav
(7.1.1928 Jihlava)

Hudebník, upravovatel, choreograf, organizátor, sběratel, 
autor pořadů. V letech 1942-1945 se vyučil malířem písma 
a nastoupil u firmy K. Chalupský (1945-1948). Od r. 1949 až 
do r. 1988 byl zaměstnán v pletařských závodech v Jihlavě 
(Modeta) jako vedoucí propagace a reklamy. Vzdělání si doplnil 
čtyřsemestrálním studiem marketingu a reklamy při Vědecko
technické společnosti v Brně (1973-1975). Po odchodu do 
důchodu působí od r. 1988 v oddělení ZUČ Domu kultury 
odborů v Jihlavě jako odborný referent pro folklorní soubory.

Do folklorního hnutí se zapojil v 50. letech, kdy založil 
pěveckou skupinu Máj při n.p. Modeta, v jejímž repertoáru 
byly převážně horácké lidové písně. Po absolvování tanečního 
školení u >Z. Jelínkové založil smíšenou uměleckou skupinu, 
se kterou získal v r. 1957 v ústředním kole LUT v Děčíně 
čestné uznání za program písní a tanců z Horácka. Věnoval se 
sběru lidových písní na Jihlavsku, Telečsku a Humpolecku. 
V r. 1954 obnovil skřipáckou muzikou ve Velkém Beranově, 
která v pozdějších letech ovlivnila také instrumentář>BROLNu. 
Připojil ji k nově založenému souboru >Vysočan, kde byl 
uměleckým vedoucím, choreografem (vytvořil zde 120 
choreografií včetně hudebních úprav) a primášem muziky. 
Lidové písně upravoval také pro soubory Drahan Blansko, 
Kalamajka Havlíčkův Brod, Křenováček Křenovice, Škubánek 
Světlá nad Sázavou, Stražišťan Pacov, >Velen, Vysočánek 
Hlinsko aj. Spolupracuje se Svazem českých Chorvatů 
v Daruvaru (choreografie pro české soubory v Chorvatsku). 
Se svým souborem natáčel v Čs. rozhlase a televizi v Brně 
a v Praze i v zahraničí (Velká Británie, Finsko, Francie). 
Důležitá je jeho činnost organizátorská: působil jako předseda 
regionálního a člen ústředního poradního sboru pro lidovou 
píseň a tanec, podílí se na práci sekce pro dětské folklorní 
soubory v >Artamě, je zakladatelem a předsedou Horáckého 
folklorního sdružení (1990) a členem výboru >FoS ČR (od 
r. 1997). Autorsky přispívá k pořadům >MFF ve Strážnici (od 
r. 1995 je rovněž členem senátu festivalu), Horáckých slavností 
v Telči a ve Světlé nad Sázavou. Svým tvůrčím přínosem 
a organizátorskými aktivitami výrazně zasáhl do vývoje 
folklorního hnutí na Horácku.

red

Buláň, František
(14.12.1899 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín
-1.4.1974 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

Zpěvák, tanečník. Po ukončení školní docházky šel ve 
čtrnácti letech do služby. V r. 1918 zůstal doma v hospodářství, 
o rok později nastoupil místo u dráhy. Po založení rodiny 
vr. 1927 soukromě hospodařil, v letech 1933-1960 byl hajným.

Vynikal jako interpret tance sedlácká. Jeho tanec byl bohatý 
na neobvyklé figury, z nichž některé používal jen on. 
>Z. Jelínková přenesla část jeho figur do tanečního projevu 
souboru >Velička. Znal i zaniklé tance a taneční hry. Účinkoval
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na zájezdech Veličanů (např. v Praze, Starém Smokovci, 
Záhřebu), na >MFF ve Strážnici a na >Horňáckých 
slavnostech, sólově zpíval na veřejné nahrávce >BROLNu aj. 
Výrazně se podílel na tradičním folklorním dění ve Velké. Na 
kosení své louky záměrně zval nejlepší zpěváky, a tak 
každoročně pořádal malou pěveckou slavnost v krojích. Byl 
velmi dobrý zpěvák s nižším tenorem, uměl stovky písní (na 
500 z nich je na nahrávkách uloženo v ÚEF AV ČR v Brně). 
Věnoval velké úsilí práci pro zachování tradiční horňácké 
kultury.
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JH

Buroňová, Anna viz Žabkovy sestry

Cepek, Alois
(17.2.1904 Jasenka, okr. Vsetín - 21.4.1979 Vsetín)

Vypravěč. V letech 1920-1924 studoval na učitelském ústavu 
v Kroměříži a Val. Meziříčí. Poté až do odchodu do důchodu 
v r. 1967 byl učitelem a ředitelem na různých školách 
vsetínského okresu. V mládí hrával v ochotnickém divadle 
a zpíval v mužském pěveckém sboru Lumír. Více než dvacet 
let byl dobrovolným knihovníkem Masarykovy veřejné 
knihovny ve Vsetíně.

A. Cepek, zvaný strýc Lojza, vyprávěl ve valašském dialektu. 
Náměty pro své humorky, anekdoty a vyprávění čerpal 
z rodinné vypravěčské tradice, z vlastních zápisů a částečně 
z literatury. Působil jako vypravěč nejdříve s Michálkovou 
cimbálovou muzikou (>Vsacan), v r. 1954 se stal členem nově 
vzniklého souboru Kyčera. Vystupoval však i samostatně. 
V r. 1948 získal první místo v soutěži lidových vypravěčů ve 
Vsetíně, v r. 1957 zvítězil v krajské soutěži a umístil se mezi 
třemi nejlepšími vypravěči v republice. Od r. 1936 připravoval 
a interpretoval v Čs. rozhlase v Ostravě národopisná pásma 
(O valašském muzikantovi Janu Pellarovi; Hore dědinú 
formani jedú; Dožínky; Poďme, chlapci, poďme zbijať; Na 
valaském bále aj.), v nichž se střídalo mluvené slovo s hudbou 
a písní. K jeho popularitě i za hranicemi valašského regionu 
přispěla vystoupení vysílaná televizí a filmová role strýce 
Kysučana ve filmu Advent (1956, rež. Vladimír Čech). Některá 
jeho vyprávění byla zařazena do sborníku Krajem Portášů 
(Vsetín 1937), publikovala je také Dagmar Palátová 
v Povídkách lidových vypravěčů z Čech, Moravy a Slezska 
zaznamenaných v letech 1945-1954 (Praha 1958). Jeho 
anekdoty byly otiskovány též ve vsetínských novinách 
Vyškéřák.
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Cundrla, František
(25.11.1943 Strážnice, okr. Hodonín)

Malíř. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Uh. Hradišti (1958-1962) a AVU v Praze (1962-1968), poté 
byl ve svobodném povolání. V letech 1975-1981 působil jako 
učitel na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uh. Hradišti, 
v dalších letech byl opět ve svobodném povolání. Od r. 1987 
vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze (doc. 1987).

Od počátku 70. let, kdy se po studiích trvale usadil ve 
Strážnici, se v jeho tvorbě odráží specifický kolorit 
jihovýchodní Moravy, ve kterém nachází silné inspirační 
zázemí. V raném období zachycoval charakteristické motivy 
Strážnice, obyčejové projevy (např. jízda králů) i zážitky 
z cest do zahraničí, postupně ho stále více přitahovala 
moravská krajina. Jeho vztah k lidové kultuře se projevuje 
zejm. v pracích s expresivně vyjádřenými folklorními motivy, 
které jsou využívány také v souvislosti s výtvarnou stránkou 
propagace >MFF ve Strážnici.

Literatura:
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Čech, Jaroslav
(22.5.1932 Uherské Hradiště - 6.3.1970 Uherské Hradiště)

Etnograf, hudebník, pedagog. Po maturitě na gymnáziu 
v Uh. Hradišti (1951) vystudoval obory hudební věda 
a národopis na Filozofické fakultě MU v Brně (1951-1956). 
Po návratu do Uh. Hradiště v r. 1956 byl zaměstnán jako 
kulturní pracovník ZK n.p. Mikrotechna, od r. 1958 vyučoval 
hudební teorii a cimbál na LŠU.

K hudebnímu folkloru se dostal během středoškolských 
studií (na gymnáziu založil cimbálovou muziku, jejíž tradice 
se zde stále udržuje). Byl dobrým houslistou, zdravotní důvody 
mu však na počátku 50. let znemožnily hrát na tento nástroj, 
proto se začal věnovat cimbálové hře. V době brněnského 
pobytu se zabýval sběrem lidových písní, byl primášem (posléze 
cimbalistou) muziky >Slováckého krúžku v Brně (1951 -1954), 
na Filozofické fakultě založil cimbálovou muziku, kde rovněž 
hrál na cimbál. V r. 1953 se stal cimbalistou muziky souboru 
>Hradišťan a od r. 1956 působil i jako její umělecký vedoucí. 
Ve spolupráci s >J. Staňkem ji přivedl ve své době mezi 
nej výraznější lidové muziky na Moravě. S Hradišťanem dosáhl 
také zahraničních ocenění - v r. 1967 obdržel zlatou medaili
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sti za cimbálové sólo na festivalu v Itálii v Civitavechii). V řadě 
činností J. Čecha (např. aranžování a komponování hudby 
pro představení Slováckého divadla) má ojedinělé místo 
především jeho působení pedagogické. Je autorem práce 
O lidové písni, lidové instrumentální hudbě a jejím využití na 
LŠU (Brno 1969), která byla oceněna uznáním Ministerstva 
školství. V r. 1967 založil v LŠU dětskou cimbálovou muziku, 
ze které vyšla řada muzikantů z oblasti folklorního hnutí na 
Uherskohradišťsku. Po jeho náhlé smrti pokračovala školní 
muzika v práci a zformovala se v >CM Jaroslava Čecha. 
Cimbálovou hru J. Čecha dokumentuje SP gramodeska Odkaz 
Jaroslava Čecha. Hradišťu, Hradišťu (Supraphon 1975).

Literatura:
Holý, D.: Jaroslav Čech s odstupem 25 let. NR 1995, s. 231. 
Maděričová, A.: Jaroslav Čech stále mezi námi (1932-1970). 
Slovácké noviny 8.3.1997.
Pešek, J.: Jaroslav Čech (1932-1970). NA 7, 1970, s. 233. 
Pešek, J.: Vzpomínka na Jaroslava Čecha. MK 11, 1975, 
č.3, s. 15.

ZL

Čech, Pavel
(31.7.1921 Prušánky, okr. Hodonín)

Pedagog, hudebník, organizátor. Narodil se v rodině zedníka, 
výborného zpěváka, hudebníka a tanečníka. Studoval 
gymnázium v Břeclavi (1932-1938), po obsazení republiky 
maturoval v r. 1940 v Hodoníně, poté byl nasazen v Německu. 
V r. 1946 doplňkově maturoval na učitelském ústavu v Brně, 
kde v r. 1949 získal aprobaci pro český a německý jazyk, 
dějepis a zeměpis. V r. 1945 nastoupil jako učitel v Charvatské 
Nové Vsi, od r. 1960 byl ředitelem ZDŠ v Kosticích, 
Tvrdonicích, od r. 1964 v Mikulčicích, v letech 1968-1982 
byl okresním školním inspektorem v Hodoníně.

Na školách, kde působil, zakládal dětské cimbálové muziky 
a soubory: po Charvatské Nové Vsi (1955), Kosticích, 
Tvrdonicích (1960) a Mikulčicích (1964 - později CM 
>Slovácko), založil v r. 1972 při ZDŠ v Prušánkách dětský 
soubor Podlužánek s cimbálovou muzikou, kde taneční složku 
vedla jeho žena Julie Čechová. Pracoval také s dětskými 
soubory Duběnka v Hodoníně a Jatelinka v Moravské Nové 
Vsi. Se soubory uspořádal přes 20 zahraničních zájezdů. 
Vychoval více než 200 muzikantů a pro cimbálové muziky 
sestavil 13 zpěvníků s partiturami. Patřil také mezi 
spoluzakladatele >Břeclavanu, podílel se na formování 
programové skladby slavností >Podluží v písni a tanci, se 
>Z. Jelínkovou spoluzakládal a organizoval dětskou přehlídku 
>Mladé Horňácko. Byl iniciátorem soutěže dětských zpěváků 
O věneček rozmarýnu Fanoše Mikuleckého. Za svou veřejnou 
kulturně výchovnou činnost získal mnohá ocenění, např. titul 
zasloužilý pracovník kultury a medaili J. A. Komenského.

Literatura:
-kro-: Jubilant Pavel Čech. MK 27, 1991, č.5, s.21. 
Kropáč, J.: Úspěch dětí z Mikulčic. MK 9, 1973, č.4, 
s. 21-22.

-m-: Píseň věčně mladá. MK 17, 1981, č. 6, s. 20.
-SP-: Jubileum muzikanta - pedagoga. MK 7, 1971, č. 5, s. 15. 
Uher, J.: Pozvedl Podluží. MK 32, 1996, č. 6, s. 41.
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Černá, Františka (roz. Botíková)
(2.5.1875 Rusava, okr. Kroměříž - 7.8.1967 Rusava, okr. 
Kroměříž)

Národopisná pracovnice, sběratelka, organizátorka. Narodila 
se ve starousedlém pasekářském rodu. V mládí řadu let 
pracovala v Brně, zde se také provdala. Po návratu na Rusavu 
v r. 1921 vlastnila spolu s manželem obchod se smíšeným 
zbožím a menší zemědělské hospodářství. Věnovala se 
sběratelství a národopisné činnosti.

V domě manželů Černých se v meziválečné i poválečné 
době scházeli zájemci o lidovou kulturu rusavských Valachů 
z řad badatelů (František Táborský, Vlasta Fialová) 
i výtvarných umělců (>A. Kašpar, František Hlavica, František 
Ondrúšek, >K. Svolinský). Ilustrátor A. Kašpar F. Černou 
zachytil např. na akvarelu Rusavjanka u studně publikovaném 
v Táborského monografii Rusava. Život valašské dědiny 
(Olomouc 1928), fotograf >L. Baran na snímcích, které byly 
otištěny v národopisných časopisech (>Valašsko 1955) 
i využity expozičně. F. Černá sehrála významnou roli při 
záchraně hmotných dokladů rusavské tradiční kultury. Z jejích 
sběrů zemědělského a domácího nářadí, salašnických nádob, 
krojů, evangelických tisků a lidového umění byla vytvořena 
muzejní expozice instalovaná v r. 1955 v rusavské škole, 
později v tzv. Kašparově vile (1988) a budově Obecního úřadu 
(1994) Snažila se o udržování valašských folklorních tradic. 
Po 1. světové válce vystupovala s rusavskou folklorní 
skupinou na národopisných slavnostech, kulturních 
a společenských akcích po celé Moravě. Po 2. světové válce 
u ní hledaly radu nově vznikající valašské krúžky a soubory 
z Brna a Bystřice pod Hostýnem. Sama působila ve Valašském 
knížku na Rusavě, na jehož tradici navázal soubor >Rusavjan. 
S její pomocí vznikla rozsáhlá sbírka rusavských lidových 
písní F. Táborského a Alfonse Waisara; tance u ní zapisovala 
mj. >Z. Jelínková. Patřila mezi zakladatelské osobnosti 
folklorního hnutí na Valašsku.

Literatura:
Fialová, V.: Vzácné životní jubileum tetičky Černé. Val. 4,
1955, s. 67.
Pavelčík, J.: Zřízení památkové síně na Rusavě. Val. 5,
1956, s. 168.
Táborský, F.: Soukromé valašské muzeum na Rusavě.
NVal. 1, 1929, s. 140-141.
Válka, M.: Folklórní tradice obce Rusavy. Zpravodaj Muzea 
Kroměřížska 1980 (duben), s. 15-20.
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Černý, Aleš
(10.11.1920 Brno - 29.3.1984 Brno)

Malíř, kreslíř, ilustrátor. Maturoval na brněnské reálce 
(1939), současně soukromě studoval u malíře Josefa Zamazala. 
V době 2. světové války byl totálně nasazen, v letech 
1946-1949 navštěvoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně 
(studoval u Emanuella Hrbka a Františka Süssera). Pracoval 
jako výtvarník v různých brněnských závodech (např. 
Restaurace a jídelny, Královopolská strojírna, Chirana), od 
r. 1970 byl ve svobodném povolání.

Svou kresebnou techniku, charakteristickou tmavou linií 
a zkratkovitou formou, zaměřil především na studie lidového 
tance (jedny z prvních vytvořil ve spojení se >Slováckým 
a >Valašským krúžkem v Brně a při terénních studijních 
pobytech), věnoval se však i krojovým detailům, portrétům 
vesnických žen a mužů (od 50. let) a scénám z výročních 
a rodinných obyčejů (od poloviny 70. let). Jeho činnost je 
výrazně svázána se slezským, českým, slovenským a zejm. 
moravským folklorním hnutím. Jako výtvarník se podílel na 
desítkách příležitostných tisků, grafických listů, pozvánek, 
programů pro folklorní soubory (>Javorník a Javorníček, 
>Břeclavan, >Vysočan, >Poľana, >BROLN, >Brozané ad.) 
a festivaly (propagační materiál pro >MFF ve Strážnici, 
>Horňácké slavnosti aj.). Významná je jeho ilustrátorská 
spolupráce na řadě etnografických a folkloristických 
publikacích (např. Podluží. Brno 1962, Horňácko. Brno 1966; 
Náš kraj. Brno 1982), zejm. pak na pracích >Z. Jelínkové 
o lidovém tanci.

Literatura:
Beneš, B.: Aleš Černý 10.11.1920 - 29.3.1984. NA 22, 
1985, s. 34-35.
Kříž, J.: Dílo Aleše Černého. MK 8, 1971, č. l, s. 6. 
Sirovátka, O.: Odešel malíř Aleš Černý. MK 21, 1984, 
č. 4, s. 14-15.
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Černý, Jožka (Josef)
(14.3.1942 Čejč, okr. Hodonín)

Zpěvák. V letech 1956-1958 se vyučil v oboru mechanik 
šicích strojů. Byl zaměstnán v Gumotexu Břeclav (1958-1959) 
a po vojenské službě byl řidičem z povolání v Okresním domu 
osvěty v Břeclavi (1962-1969). Od r. 1969 pracoval deset let 
jako umělecký kovář a zámečník u Krajské památkové správy 
v Brně. V r. 1979 se stal profesionálním zpěvákem lidových 
písní.

Veřejně vystoupil již ve čtyřech letech na >MFF ve Strážnici 
a v r. 1948 se stal vítězem strážnické soutěže dětských zpěváků. 
Významnou měrou jej ovlivnila starší sestra Květa Černá, se 
kterou také často vystupoval. Spolupracoval s >BR0LNem, 
OĽUNem, >Břeclavanem, >Podlužanem a dalšími 
cimbálovými i dechovými muzikami z Moravy i Slovenska.

Krátce účinkoval i s >Moravankou (1979-1981). Od r. 1982 
ho ve vlastních komponovaných pořadech doprovázela CM 
Petra Olivy, později CM Ireny Mrázkové. J. Černý se orientuje 
především na zpěv podlužáckých písní, v nichž se uplatňuje 
jeho lyrický tenor. Svůj pěvecký repertoár rozšířil i o písně ze 
slovenské strany Pomoraví. V r. 1987 získal od firmy 
Supraphon první zlatou desku v oblasti folkloru a v r. 1994 
zlatou desku od firmy Multisonic. Písně v jeho podání byly 
vydány také na videokazetě Páslo dívča páva (Multisonic 
1997). Je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších 
představitelů komerční prezentace lidové písně.

Výběrová diskografie:
Za tú horú, za vysokú. LP. Supraphon 1983.
Od Starej Břeclavi. LP. Supraphon 1986.
Jožka Černý zpívá populární moravské a slovenské lidové 
písně. LP, CD, MC. Supraphon 1990.
Lásko, bože, lásko. LP, CD, MC. Multisonic 1990. 
Na horách, na dolách. LP, CD, MC. Multisonic 1990. 
Když sem šel z Hradišťa. LP, CD, MC. Multisonic 1992. 
Majorán, majorán. LP, CD, MC. Opus 1993.
Když sem byl malučký pacholíček. CD, MC. Multisonic 
1995.
Mikulecká dědina. CD, MC. Multisonic 1995. 
Na pěknú notečku. CD, MC. Multisonic 1996. 
Okolo seče. Multisonic. CD, MC 1997.
Na pěknú notečku podruhé. CD, MC. Multisonic 1997.

Literatura:
Homola, M.: Jožka Černý. Břeclav 1995.
[Slovácké rodiny...]. MK 3, 1948, č. 8-9, s. 111.
Richter, V.: Černá hodinka s Jožkou Černým. MK 31, 
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Čumpelík, Jan
(8.6.1925 Čáslav, okr. Kutná Hora)

Tanečník, choreograf, autor pořadů, pedagog. Dětství 
a mládí prožil v Praze, kde v r. 1944 maturoval na reálném 
gymnáziu. Studium na pražské Přírodovědecké fakultě UK 
nedokončil, v letech 1961-1965 absolvoval AMU v Praze, 
obor choreografie. Byl jedním ze zakládajících členů >ČSSPT 
a od r. 1948 profesionálním tanečníkem tamtéž. V r. 1952 se 
stal vedoucím taneční složky Uměleckého vojenského souboru, 
po jejím sloučení s >AUSem zde působil také jako choreograf 
(1955-1987). V letech 1960-1970 přednášel na kurzech 
krajských metodických středisek v Ostravě, Brně, Praze 
a Českých Budějovicích o scénických úpravách lidového tance. 
Od r. 1980 mj. vyučuje lidový tanec na pražské konzervatoři.

K prvním kontaktům J. Čumpelíka s lidovou kulturou došlo 
ve Velké nad Veličkou, kam zajížděl od druhé poloviny 30. let 
se svým otcem, akademickým malířem. Jako choreograf 
vytvořil přes 70 tanečních čísel s vojenskou tematikou (Ondráš, 
Za opasky, Vojenské hry, Trenčanské sedlácké, Podskalácká 
čtverylka. Slovácká balada na libreto >K. Pavlištíka) či
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sti dramatické taňce (Sen o houslích, Zrání, Letní sonáta, Moralita, 
Vojáci císařovny). Ve své tvorbě využil materiál z vlastních 
sběrů na středním Slovensku, v jižních Čechách a na 
luhačovickém Zálesí. V r. 1960 se podílel jako autor moravské 
části na spartakiádní skladbě Píseň rodné země, které se 
zúčastnily soubory a vesnické folklorní skupiny z celé 
republiky. Své profesionální zkušenosti přenesl i na řadu 
národopisných souborů. Na Moravě spolupracoval se 
soubory >Břeclavan, >Hradišťan, >Jasénka, Svinov, >Olšava, 
>Podlužan, Vlčnovjan, >Vsacan a také s taneční skupinou 
>E. Rybníčkové, v Čechách se soubory Furiant České 
Budějovice, Kytice Praha, Postřekov z Postřekova (dětský), 
Radost Pardubice, od r. 1980 s dechovými orchestry 
Čs. armády a Ministerstva vnitra a s jednotkou Hradní stráže. 
Mimo ČSSPT a AUSu tančil v souboru Blaťan (1965-1972), 
od r. 1942 je členem >Slováckého krúžku v Praze. Jako autor 
a režisér se podílí na folklorních pořadech a festivalech, např. 
Dny folkloru na Žofíně ke 100. výročí >NVČ (1995), festival 
v Pardubicích - Hradci Králové, >MFF ve Strážnici. 
Publikoval v metodických brožurách Na pomoc vojenským 
souborům (v 60. letech) a v časopisu >Folklor.

Literatura:
Leszkowová, L.: Z Československého státního souboru 
písní a tanců. Taneční listy 23, 1985, č.3, s. 3.
Vinkler, J.: Praha a moravští Slováci. Praha 1996, 
s. 141-146, 212.

red

Čumpelíková, Barbora (roz. Blažková)
(22.9.1930 Kolín)

Tanečnice, etnografka, organizátorka, redaktorka, 
pedagožka. Maturovala na gymnáziu v Poděbradech (1949), 
studia na Pedagogické fakultě UK v Praze (1949-1952, obory 
čeština, ruština) nedokončila. V letech 1952-1953 byla 
zaměstnána v tanečním oddělení Ústředí lidové tvořivosti 
(>ÚDLT), poté do r. 1959 působila jako profesionální 
tanečnice >AUSu. Vystudovala obory etnografie-folkloristika 
a divadelní věda na Filozofické fakultě UK v Praze (1963- 
1968), kde se zaměřila na lidový tanec (PhDr. 1971). Současně 
navštěvovala semináře s tematikou lidového tance 
u >F. Bonuše v tanečním oddělení AMU. Do r. 1989 byla 
zaměstnána mimo obor (1969-1972 stáž v Ústavu pro jazyk 
český ČSAV, 1972-1976 Středočeské muzeum v Roztokách, 
1976-1989 Archiv vojenského historického ústavu). 
Od r. 1989 je v důchodu a od r. 1996 učí lidový tanec na 
Soukromé herecké škole paní Kmochové v Praze.

B. Čumpelíková působila jako tanečnice v řadě českých 
souborů (Soubor Josefa Vycpálka 1950-1953, AUS, Blaťan 
1965-1972, >Slovácký knížek v Praze od r. 1955 - v letech 
1963-1968 zde vedla nácviky lidových tanců), zabývala se 
sběrem hudebního folkloru na Chodsku (také s manželem 
>J. Čumpelíkem), v jižních Čechách a na luhačovickém

Zálesí. Významně se podílela na aktivitách folklorního hnutí 
v Čechách, patřila mezi zakládající členy >Fos ČR, je 
redaktorkou časopisu >Folklor. Ve své publikační činnosti 
(tisk, rozhlas) se věnuje především folklornímu hnutí v Čechách 
a na Moravě a scénickému zpracování lidového tance (např. 
Úloha NVČ v posílení tradice lidového tance. ČL 57, 1970; 
Počátky scénického zpracování tanečního folklóru. TL 24, 
1986, č. 6; Uvést tanec znovu do života. TL 28, 1990, č.3).

Literatura:
Vinkler, J.: Praha a moravští Slováci. Praha 1996, 
s. 141-146, 212.
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Dadák, Jaromír
(30.5.1930 Znojmo)

Skladatel, upravovatel, dirigent, hudební režisér a redaktor. 
Po maturitě na gymnáziu ve Vsetíně (1949) studoval v Brně 
hudební výchovu a češtinu na Pedagogické fakultě MU (1949- 
1950) a dirigování na JAMU (1950-1956). V letech 1956- 
1963 pracoval jako hudební redaktor a režisér Čs. rozhlasu 
v Ostravě, od r. 1960 také zastával místo uměleckého vedoucího 
a dirigenta Ostravského rozhlasového orchestru, poté se čtyři 
roky věnoval pouze komponování. V r. 1967 se stal tajemníkem 
ostravské pobočky Svazu čs. skladatelů a v r. 1969 uměleckým 
ředitelem Moravské filharmonie v Olomouci. Od r. 1971 
(s výjimkou let 1974-1979, kdy pracoval jako úpravář vody 
a strojník v ostravské vodárně) je samostatným tvůrčím 
pracovníkem. V 70. letech rozšířil své odborné vzdělání 
soukromým studiem kompozice u >M. Ištvana. Mj. působí 
od r. 1995 jako předseda Společnosti skladatelů v Praze.

V době studií sbíral lidové písně a působil jako dirigent 
>BROLNu (od r. 1953) a >AUSu (1954-1955 šéfdirigentem 
orchestru). Do r. 1990 aktivně spolupracoval jako dirigent 
zejm. v rozhlasových studiích s profesionálními i amatérskými 
tělesy na Moravě a na Slovensku - BROLN, Malá muzika 
Čs. rozhlasu Ondraš (1956-1970, byl jejím spoluzakladatelem 
a uměleckým vedoucím), orchestr lidových nástrojů Dymák 
(od poloviny 50. let do poloviny 60. let), >Slezský soubor 
písní a tanců Heleny Salichové (od r. 1982 je jeho uměleckým 
vedoucím), OĽUN ad. Pro ně a řadu dalších (např. SĽUK, 
>ČSSPT a Podukliansky ukrajinský ľudový súbor) zpracoval 
úpravy a stylizace několika set valašských, lašských, 
slezských a slovenských lidových písní a tanců. Folklorní 
materiál využil i ve svých komorních a orchestrálních 
skladbách. Za elektroakustické zpracování písně Na horách, 
na dolách získal v r. 1981 1. cenu Prix de musique folklorique 
de Radio Bratislava.

Literatura:
Čeští skladatelé současnosti. Red. A. Martínková. Praha 
1985, s. 50-51.
PPS 2, s. 27.

MT
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Dobrovolný, František
(4.8.1927 Němčíce, okr. Brno-venkov - 16.7.1994 Brno)

Hudebník, upravovatel, autor pořadů, etnoorganolog. 
Po maturitě na učitelském ústavu v Brně (1946) pracoval jako 
učitel hudební výchovy v Nedašově (1946-1949), v letech 
1951-1956 vystudoval národopis a hudební vědu na 
Filozofické fakultě MU v Brně (PhDr. 1967). Od r. 1953 až 
do odchodu do důchodu v r. 1989 působil jako violista 
v >BROLNu.

Již během vojenské služby hrál F. Dobrovolný v různých 
souborech, mj. v >AUSu. V době svého působení na Valašsku 
byl členem kapely >M. Švrčiny, v Brně byl primášem 
>Valašského knížku. Důležitá je především jeho činnost 
v BROLNu, kde vedle dráhy profesionálního hudebníka 
přispíval svou tvorbou k profilu tohoto tělesa. Byly to 
transkripce nahrávek autentického folkloru stejně jako početné 
úpravy a stylizace lidových písní zacházející až do polohy 
experimentu. K propagaci lidové hudby doma i v zahraničí 
směřovaly rovněž jeho popularizační články pro potřeby 
souborů a rozhlasové pořady věnované lidové písni 
i činnosti BROLNu.

Literatura:
Holý, D.: PhDr. František Dobrovolný (4.8.1927- 
16.7.1994). NR 1994, č. 3-4, s. 137.
Pelíšková, T.: PhDr. František Dobrovolný šedesátiletý. 
NA 24, 1987, s. 264-266.
PPS 2, s. 28-29.
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Domincová, Věra (roz. Mayerhöferová
- Milevská)
(16.6.1935 Uherské Hradiště)

Zpěvačka. Od r. 1950 pracovala jako zubní laborantka 
v Uh. Hradišti, v letech 1966-1991 byla vedoucí zubní 
laboratoře. Dálkové studium střední zdravotní školy 
v Brně ukončila v r. 1962.

V r. 1952 začala zpívat v souboru >Hradišťan, kde 
nepřetržitě působila do r. 1994. Jako zpěvačka se podílela na 
natáčení filmu Ještě svatba nebyla (1954, rež. Jaroslav Mach). 
Počátkem 60. let hostovala s >CM Viléma Zahradníka 
a vystupovala také ve folklorním zájezdovém pořadu, kde se 
prezentovala mj. cimbálová muzika Jožky >Kubíka III 
a >V. Mlýnek. Na přelomu 60. a 70. let účinkovala 
i s >BROLNem. V r. 1980 získala 2. místo v sólovém zpěvu 
na MFF v polském Zakopaném. Vedle profilového alba vyšly 
její nahrávky především na zvukových nosičích CM Hradišťan
- Hraje a zpívá Hradíšťan (Panton 1972), Byla vojna 
u Slavkova (Panton 1982), Od večera do rána (Panton 1984), 
Zbojné písně moravské (Supraphon 1986), Pokoj vám (Panton 
1989), dále na LP Za horama, za lesama (Supraphon 1990) 
aj. V r. 1985 byl o ní natočen televizní medailon Zpívá Věra 
Domincová (rež. Milan Peloušek).

Profilová diskografie:
Hradišťu, Hradišťu. LP. Panton 1989.

MP

Dřevjaná, Anna (roz. Kozlová)
(26.5.1905 Janovice, okr. Frýdek-Místek - 14.4.1984 
Frýdek-Místek)

Zpěvačka, vypravěčka, autorka písní, básnířka, 
národopisná pracovnice. Po vychození školy pracovala 
v tkalcovně v Raškovicích, později zůstala v domácnosti.
V letech 1946-1961 byla zaměstnaná v obchodě se smíšeným 
zbožím, kde po skončení tříleté odborné školy zastávala od 
r. 1953 funkci vedoucí.

Tvořivost A. Dřevjané pramenila z kulturního rodinného 
zázemí. Babičku Veroniku Šnytovou si cenil jako výbornou 
zpěvačku >L. Janáček, který u ní zapisoval lidové písně. 
Sestra >B. Peterková i bratr Karel Kozel rovněž skládali písně 
a verše, psali divadelní hry a byli aktivně činní v kulturním 
dění rodné obce. A. Dřevjaná se od mládí věnovala 
ochotnickému divadlu, hrála na housle a na harmonium. Spolu 
se sourozenci stála u zrodu národopisného souboru Ondráš 
v Janovicích, v němž po řadu let aktivně pracovala.
V repertoáru souboru byly i její vlastní písně. Účinkovala 
jako zpěvačka a vypravěčka na >Ondrášovských slavnostech 
v Janovicích, na >MFF ve Strážnici, na >Slezských dnech 
v Dolní Lomné aj. Vytvářela texty i nápěvy vycházející 
z písňové tradice lašsko-valašského pomezí. Těsné sepětí 
s tradičním písňových fondem je nejvýraznějším znakem její 
tvorby. Písně vyšly tiskem ve sborníčcích To janovské 
hradisko (Ostrava 1956), Nad horami svito (Frýdek-Místek 
1965) a Od te naši Lyse (Ostrava 1978), byly publikovány ve 
výběrech časopisecky, stejně jako vyprávění, vlastivědné 
a lidopisné články nebo část rozsáhlého rukopisu Moje 
vzpomínky na stařenku (in: Studie o Těšínsku sv. 8. Český 
Těšín 1980). Její písně vysílal rozhlas, byly rovněž upraveny 
pro sbor. V tvorbě lidových skladatelů severní Moravy patří 
písně A. Dřevjané k umělecky nejcennějším.

Literatura:
B. Hčk. (Havlíček, B.]: Ondrášovská tradice v Janovicích 
pod Lysou horou. Těš. 24, 1981, č. 2, s. 25-28.
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sti Dudík, Samko (Samuel)
(28.10.1880 Myjava, Slovensko - 25.5.1967 Myjava, 
Slovensko)

Muzikant, zpěvák, tanečník. Absolvoval šest tříd (za tři 
roky) slovenské a šest tříd (za tři roky) maďarské obecné 
školy, krátce se učil v textilních školách ve Spišské Nové Vsi 
a Kežmarku. Poté se věnoval převážně hudbě, hrál na 
oslavách, sjezdech a festivalech, v restauracích a vinárnách na 
Slovensku, v Čechách, na Moravě, ve Vídni a Budapešti. 
V letech 1932-1944 žil v Praze, od r. 1944 na Myjavě. Po 
r. 1945 působil krátký čas v Praze, ve Zlíně, v Žilině, 
Luhačovicích, Brně a dalších místech republiky. V r. 1953 
přestal pravidelně hrát a do r. 1960 byl z existenčních důvodů 
zaměstnán jako skladník v Slovenské armatúrce na Myjavě.

Již jako dítě si zorganizoval vlastní dětskou kapelu, 
současně se učil hrát z not u kapelníka vojenské hudby 
Antonína Karase. Od patnácti let působil v myjavské Balážově 
kapele, v níž asi v jedenadvaceti letech převzal funkci primáše. 
Společně s ním hráli jeho bratři, o dva roky starší Pavel 
(kontrabas) a o deset let mladší Štefan (cimbál). Interpretoval 
slovenské a moravské lidové písně, za což byl tehdejším 
uherským režimem pronásledován. Působil proto více na 
Moravě, kde ovlivnil řadu muzik (podle jeho vzoru se např. 
začal užívat velký cimbál). Vystupoval na většině 
všeslovanských slavností a na setkání Čechů a Slováků ve 
Filipovském údolí, Hurbanově dolině, na Poľaně, Javořině, 
v Luhačovicích ad. V letech 1915-1918 bojoval na frontách 
v Rumunsku, Itálii a na Ukrajině, kde se jeho repertoár rozšířil 
o lidové písně jiných národů. Byl nejen výrazným muzikantem, 
ale i zpěvákem a tanečníkem. Znal velké množství písní, které 
osobitě interpretoval (hrál i skladby umělé, např. operetní). 
Zaujal >L. Janáčka, který si ho v r. 1927 vybral na mezinárodní 
festival Musik in Leben Völkern do Frankfurtu nad Mohanem, 
kde kapela v soutěži lidových hudeb zvítězila. Hra S. Dudíka 
byla zaznamenána na gramodeskách americké edice His 
Masters Voice v letech 1929-1930 (spolu se Štefanem Hozou, 
Jankem Blahem a Arnoldem Flöglem), na gramodesce České 
akademie věd a umění (bez názvu, Supraphon 1949), na 
nahrávkách Čs. rozhlasu v Brně a Bratislavě (koncem 50. let). 
Účinkoval v několika filmech - Tatranská romance (1934, 
rež. Josef Rovenský), Přítelkyně pana ministra (1940, rež. 
Vladimír Slavínský), Noční motýl (1941, rež. František Čáp); 
v r. 1956 o něm Ladislav Kudělka natočil film Myjavský 
muzikant. Věnoval se mladým muzikantům a podnítil založení 
folklorní skupiny v Turé Lúce a souboru Kopaničiar na 
Myjavě. Jako jeden z nejslavnějších primášů významně 
ovlivnil vývoj folklorního hnutí na Moravě. Pod vlivem jeho 
myjavské kapely byly na Moravě zakládány další cimbálové 
muziky, které se částečně inspirovaly také jeho repertoárem.

Profilová diskografie:
Edice His Masters Voice 1929-1930.
Samko Dudík 70 ročný. LP. Opus 1950.
Samko Dudík. LP. Opus 1981.
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JJu

Falešníková, Rosalie
(23.2.1900 Tasov, okr. Hodonín - 24.7.1983 Otrokovice, okr. 
Zlín)

Malířka, vyšívačka, autorka písní, zpěvačka. Gymnazijní 
studia ve Strážnici a Skalici pro četná onemocnění nedokončila. 
Zůstala v domácnosti a mj. se věnovala výtvarným aktivitám. 
Ve 20. a 30. letech se podílela na pořádání řady národopisných 
slavností ve Strážnici.

Své výtvarné nadání, zděděné po matce, která byla malířkou 
kraslic a vyšívačkou oděvů, rozvíjela již od dětství především 
zásluhou malíře >A. Frolky st., který se oženil s její starší 
sestrou Marianou a přistěhoval se do Tasova. A. Frolka ji 
naučil malířskou techniku, používání barev, starobylé 
ornamenty apod. Získané dovednosti uplatnila při malbě truhlic 
i při nástěnných malbách. Na přelomu 20. a 30. let začala se 
zdobením nádražních budov na Slovácku (Uh. Brod, 
Luhačovice, Uh. Hradiště, Vnorovy, Veselí nad Moravou, 
Bzenec-Přívoz aj.), při kterém nejdříve užila techniku fresky 
a v 50. letech techniku sgrafita. Svou tvořivou invenci 
vycházející z lidové ornamentiky využívala rovněž při 
malování kraslic a vyšívání oděvních součástek ke krojům, 
kněžským ornátům ad. (byla také autorkou vzorníku 
slováckých výšivek pro >ÚLUV). Publikovala řadu vyprávění 
z oblasti zvykosloví aj. Byla výraznou interpretkou lidových 
písní a několik nových sama vytvořila. Zapisovala lidové tance 
a v 70. letech je vyučovala na školeních folklorních souborů. 
Patřila k zakládajícím členům >SLUM. Přednášela na řadě 
kurzů o výšivkovém ornamentu a výzdobě kraslic a významně 
se tak zasloužila o rozvoj této činnosti na Slovácku.

Literatura:
Křivdová, J.: Jubileum Rozky Falešníkové. NA 17, 1980, 
s. 289-290.
Kučerová, J.: Vzpomínka na Rozku Falešníkovou. Slov. 25, 
1983, s. 130-131.
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JKu

Ferenc, Jindřich
(13.12.1913 Žďár nad Sázavou - 19.2.1991 Praha)

Režisér. Po absolvování učitelského ústavu v Brně učil 
v Kladně a současně působil jako divadelní referent 
v kladenském divadle. Od 40. let pracoval u filmu. V letech
1949- 1983 byl zaměstnán u Krátkého filmu v Praze jako 
režisér, v letech 1954-1958 jako vedoucí dramaturg studia pro 
dokumentární filmy.

Na začátku jeho dokumentární tvorby stojí zcela ojediněle 
dva krátké filmy s národopisnou tematikou, od níž ve své další 
práci zcela upustil. Oba natočil v letech 1943-1944. Horňácká 
svatba [dokončeno 1944], kde je jako režisér podepsán též 
Josef Lachmann, zobrazuje svatební zvyky a lidové tance; 
vystupuje zde hudecká muzika primáše Martina 
>Miškeříka II (poradci filmu byli např. V. >Zemanová, 
Vladimír Boháč, >R. Kynčl, M. >Hudeček). Hody v Hrubé 
Vrbce [dokončeno 1945], zachycují řadu horňáckých tanců 
(mj. zde účinkovala >Ňorkova muzika, odbornými poradci 
byli V. Boháč, >M. Holý a R. Kynčl). Oba filmy byly 
natočeny mimo autentickou příležitost (v Horňácké svatbě 
v roli svatebčanů vystoupila řada příslušníků místní 
inteligence), ale s cílem zachytit projevy lidové kultury. 
Charakteru dokumentu se více blíží Hody v Hrubé Vrbce.

Literatura:
Tschechoslowakischer Dokumentarfilm. Berlin 1980, 
s. 97-98.

JKá

Flašarová, Eva (roz. Kučerová)
(13.5.1935 Prostějov -27.1.1998 Prostějov)

Pedagožka, choreografka, autorka pořadů. V letech
1950 - 1954 vystudovala tanec na konzervatoři v Brně (lidový 
tanec u >M. Úlehlové). Po absolutoriu působila v Prostějově 
jako taneční pedagožka v Domě osvěty Jiřího Wolkra (1954- 
1960) a v LŠU (1960-1991).

V mládí tančila v prostějovském souboru >Mánes (1949) 
a >Moravském tanečním a pěveckém sboru v Brně (1953) 
pod vedením M. Úlehlové. V r. 1965 založila s hudebníkem 
Radkem Kubáníkem Hanácký soubor LŠU, tvořený žákyněmi 
tanečního oboru. Kolektiv pod jejím vedením vystupoval na 
>MFF ve Strážnici, na Přehlídce dětských hanáckých souborů 
v Uničově, na >Hanáckých slavnostech v Kroměříži 
a Prostějově. K jeho nejzdařilejším tanečním pásmům patřily

Královničky (podle >L. Bakešové). E. Flašarová dlouhodobě 
choreograficky spolupracovala s FS Mánes, nastudovala Staré 
hanácké tance a programové bloky Suita z Hané, Masopust, 
U muziky ad. Od r. 1983 autorsky a režijně zajišťovala dětské 
pořady na Hanáckých slavnostech v Prostějově, podílela se 
na přípravě pořadů MFF ve Strážnici. Jako lektorka přednášela 
o lidovém tanci na školeních hanáckých souborů, působila 
v porotách soutěží ZUČ. Patřila k významným představitelům 
hanáckého folklorního hnutí v druhé polovině 20. století. 
Svými choreografiemi formovala scénickou podobu hanáckého 
tance.

Literatura:
Medková, M.: Eva Flašarová a její činnost v oblasti hudebně 
pohybové výchovy. Diplomová práce PF UP. Olomouc 1995. 
Zikmundová, J.: Eva Flašarová jubiluje. Prostějovský týden 
5, 1995, č.19, s. 10

MV

Folprecht, Jan
(10.6.1945 Praha)

Hudebník, upravovatel, organizátor. Po maturitě na SVVŠ 
v Praze (1963) vystudoval Vysokou školu dopravy 
a spojů v Žilíně (1971, CSc. 1981). V letech 1971-1984 působil 
v Ústavu silniční a městské dopravy v Praze a poté do r. 1990 
v Ústředním ústavu národohospodářského plánování. 
Od r. 1991 je pedagogem v Institutu dopravy Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Již v době studií se zajímal o prezentaci lidové písně, 
účinkoval v předních pražských folkových souborech 
(vokálně-instrumentální soubor Drnkači 1966-1969, 
Kolovrátek 1971-1980). S manželkou Eliškou v r. 1986 založil 
Klub pražských citeristů, stal se jeho předsedou a v jeho 
rámci vedl Pražské citerové kvinteto, které interpretovalo 
šumavské lidové písně. V r. 1991 založil Ostravský citerový 
klub Radegast, jehož pěveckou sólistkou byla Pavlína 
Rytířová, kterou vystřídala >E. Porubová. Programovou náplň 
Radegastu tvoří valašské lidové písně, dále vánoční písně 
a koledy i klasická citerová literatura, vše v úpravě 
J. Folprechta. Cílem práce souboru je renesance citery v lidové 
hudbě. Radegast vystupuje také na>Rožnovských slavnostech 
a v různých folklorních pořadech. Vedle svého hudebního 
působení se J. Folprecht od r. 1985 věnuje historii citer 
v českých zemích (publikace Několik rad začínajícím 
citeristům. Praha 1987; Citera v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Ostrava 1995; články K historii výroby citer 
v Čechách. HN 15, 1988, č. 4; Severní Morava a citery? Těš. 
39, 1996, č. 4 ad.). V letech 1989-1994 organizoval pravidelná 
každoroční setkání českých citeristů, připravil řadu 
rozhlasových pořadů a uspořádal několik výstav věnovaných 
citeře. Za svou činnost badatelskou, sběratelskou, publikační 
a organizátorskou obdržel mnohá uznání, Česká televize 
Ostrava o něm natočila dokument pod názvem Struny a dřevo 
(1993, rež. František Mudra).
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sti Diskografie:
Písně a koledy s citerou. MC. (Vl. nákl. 1994).

Literatura:
Kunz, L.: Jan Folprecht. In: Sborník k 10. jubilejnímu 
setkání citeristů ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek 1994, 
s. 4.

JŠ

Fridrichová, Věra
(25.10.1919 Brno - 23.11.1978 Brno)

Kreslířka, grafička, ilustrátorka, scénografka. Po maturitě 
na reálném gymnáziu v Brně (1939) začala studovat 
architekturu na ČVUT v Praze, po uzavření vysokých škol 
navštěvovala brněnskou Školu uměleckých řemesel (1939- 
1942). V letech 1942-1945 působila jako redaktorka ilustrační 
části v Lidových novinách, poté byla zaměstnána v brněnské 
Rovnosti a v časopisu Host do domu. Od r. 1945 studovala 
na UPŠ v Praze u >A. Strnadela. Věnovala se scénografii 
a kostýmovému návrhářství, v letech 1949-1952 byla vedoucí 
výtvarnicí >ČSSPT v Praze. V r. 1952 přešla do svobodného 
povolání, žila v Brně. Externě přednášela na JAMU (1961- 
1966) a na Filozofické fakultě MU (1964-1977).

Vedle své činnosti pro ČSSPT (po r. 1952 externě) 
se podílela na tvorbě návrhů souborových kostýmů pro 
>AUS, SĽUK, baletní soubory divadel v Praze, Plzni, Ostravě, 
Brně, Liberci i pro amatérské kolektivy (např. pro FS 
>Světlovan Bojkovice). Z její mnohostranné činnosti vynikly 
především zkratkovitě podané pohybové studie, z nichž 
mnohé zachycují charakteristické fáze lidových tanců. Tyto 
výstižné momentky se uplatňovaly mj. na propagačních 
tiskovinách slavností lidových písní a tanců, především na 
>MFF ve Strážnici, a inspirovaly i další výtvarníky, zejm. 
>A. Černého.
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RJ

Frolec, Václav
(27.9.1934 Ratíškovice, okr. Hodonín - 14.5.1992
Münster. Německo)

Etnograf, editor, organizátor, autor pořadů. Po studiích na 
církevním gymnáziu na Velehradě (1946-1949) a gymnáziích 
v Uh. Hradišti a Hodoníně (1949-1953) absolvoval národopis 
na Filozofické fakultě MU v Brně (1953-1958, CSc. 1963, 
PhDr. 1967, DrSc. 1991). V r. 1959 nastoupil na místo 
odborného pracovníka pro národopis ve Vlastivědném muzeu

v Hodoníně, v letech 1961-1992 pedagogicky působil v Ústavu 
evropské etnologie Filozofické fakulty MU v Brně (doc. 1969, 
prof. 1991).

Ve vědecké činnosti se V. Frolec věnoval zejm. lidovému 
stavitelství, vinohradnictví, obřadní kultuře, dějinám a teorii 
lidové kultury ve slovanském a evropském kontextu. Díky 
rozsáhlým terénním výzkumům hmotné i duchovní kultury 
položil pramenné a metodologické základy studiu soudobého 
stavu a proměn lidové kultury na Moravě; inicioval řadu 
strážnických sympozií o lidové kultuře 70. a 80. let, z nichž 
vyšla v Bloku desetisvazková edice Lidová kultura 
a současnost. Zvláštní postavení má v jeho širokém odborném 
záběru folklor - a to jak z hlediska heuristického a teoretického, 
tak kulturně-organizačního. Věnoval se jeho sběru (záznam 
pastýřské hry z Horní Bečvy - 1956, zápisy pohádek a pověstí 
ze Slovácka) i publikování. Je autorem edic Lidové povídky ze 
Slovácka (Praha 1967, s >D. Holým), Na slovácké dědině 
(Brno 1986), Lidské dokumenty z Podluží (Uh. Hradiště 1988), 
Z valašských kopců, chalup a strání (Brno 1989) 
a Bulharské lidové pohádky (Praha 1970). V teorii sledoval 
roli folkloru a lidové kultury v etnické a kulturní identitě 
(Národopisná utopie nebo kulturní perspektiva? NA 26, 
1989), funkce a místo folkloru v moderní společnosti; před 
pojmem folklorismus dával přednost historickému pojetí tradic 
lidové kultury v životě společnosti a doložil analogie jejich 
využívání ve starších historických epochách (Autentický 
a stylizovaný folklór jako fenomen kulturního života současné 
vesnice. In: Československá slavistika. Praha 1983). V knize 
Prostá krása (Praha 1984) poukázal na obecně lidskou 
podstatu lidové tradice zakotvenou ve folkloru. Studoval 
interprety folkloru (publikace Primáš Slávek Volavý. Strážnice- 
Brno 1990, s Věrou Frolcovou a >J. Pajerem; scénář 
k dokumentárnímu filmu Zpěvačky z pomezí. Vlasta Grycová 
a její matka Alžběta Končitíková ze Strání. Čs. televize Brno 
1981, rež. >K. Fuksa) i kolektivní aspekty folklorní tradice 
(etnograficko-sociologické výzkumy zájmu o folklor). Vedle 
17 televizních dokumentů (s režiséry >K. Fuksou 
a >K. Jurečkem) trvale spolupracoval s Čs. rozhlasem (cykly 
Živá tradice, Kalendář naší vesnice). V letech 1968-1990 jako 
předseda programové rady >MFF ve Strážnici formoval jeho 
koncepci, autorsky připravil několik pořadů, např. Na 
Slovácku (1965), Vinohradnické tradice (1989), spolupracoval 
na pořadu D. Holého Na slovácké dědině. Podílel se také na 
vzniku >ÚLU ve Strážnici, byl spoluzakladatelem časopisu 
>Národopisné aktuality a iniciátorem výstavby Muzea vesnice 
jihovýchodní Moravy při ÚLU ve Strážnici. Vedle řady 
ocenění byla V. Frolcovi udělena mezinárodním kuratoriem ve 
Vídni v r. 1989 Herderova cena za přínos humanistickým 
bádáním o kulturních tradicích slovanských národů a rozvíjení 
kulturních styků ve střední a jihovýchodní Evropě.

Literatura:
Frolcová, V.: Václav Frolec (1934-1992). Bibliografická 
příloha NR č. 6. Strážnice 1994.
Krist, J.: Václav Frolec a Strážnice. In: Vědecký odkaz 
Václava Frolce. Brno 1995, s.47-51.

VF



29osobnosti
Frolka, Antoš (Antonín) st.
(13.6.1877 Kněždub, okr. Hodonín - 8.6.1935 Dúbravka, 
okr. Hodonín)

Malíř, zpěvák, tanečník, hudebník, organizátor. Pocházel 
z malorolnické rodiny. Vychodil obecnou školu v Kněždubě, 
a protože ze sociálních důvodů nemohl studovat, vstoupil do 
služby k >J. Uprkovi (1894 nebo 1897); vedl mu hospodářství 
v Hroznové Lhotě a ve chvílích volna se od něj učil malovat. 
Po neúspěšném pokusu o přijetí na AVU v Praze (1902- 
1903) vstoupil v r. 1906 na akademii v Mnichově 
a v r. 1908 na akademii ve Vídni. Na obou školách studia 
předčasně ukončil pro úmrtí v rodině. V r. 1909 se oženil 
s Marianou Falešníkovou, sestrou >R. Falešníkové, a usadil 
se v Tasově. Malířský ateliér, který si zde zbudoval, užíval 
i po přestěhování na statek Dúbravka u Tvarožné Lhoty 
(1927).

Byl všestranně umělecky nadaný. Sám se naučil hrát na 
housle, cimbál, citeru, kytaru a na harmonium, pískal na 
okarinu i na bezový lístek. Jeho pěvecký repertoár tvořily 
písně z Dolňácka, Horňácka, Podluží i z Myjavska. Dával 
přednost méně známým písním, rád je zpíval v kruhu 
nejbližších přátel, např. se sochařem Frantou Úprkou. Byl 
znám jako dobrý tanečník verbuňku. Udržoval styky s širokým 
muzikantským prostředím, např. s M. >Zemanem II, 
>R. Kynčlem, s primáši P. >Trnem I a Jožkou >Kubíkem II, 
s >Norkovou muzikou, na slovenské straně s myjavskými 
hudci a zvláště >S. Dudíkem. Taneční a hudební motivy 
a portréty muzikantů tvoří důležitou část jeho díla. Vydal 
rovněž dopisnice s ilustrovanými písněmi. V návaznosti na 
svého učitele J. Uprku zachycoval jako malíř život slovácké 
vesnice ve dnech všedních i svátečních. Neomezoval se však 
jen na pouhé zobrazování, ale snažil se o uchování tradiční 
lidové kultury. Pokusem o radikální řešení tohoto problému 
mělo být Sdružení přátel lidového umění a rázu Slováků, 
založené r. 1924 (členy byli např. František Kretz, >L. Rutte, 
Alois Fiala). Jejich rozsáhle koncipovaný program však 
nenašel větší veřejnou podporu. (A. Frolka šel i osobním 
příkladem: celá jeho rodina včetně dětí běžně oblékala kroj, 
a to i ti její příslušníci, kteří již studovali na středních školách 
ve městech.) Až do konce svého života se nedokázal smířit 
s neúspěchem tohoto usilování. Pro možnost zpětného 
působení se nestranil předvádění folkloru pro diváckou 
veřejnost; sám se podobných podniků zúčastňoval, pomáhal 
je organizovat, maloval plakáty a pozvánky. Již za svého 
pobytu v Praze (na přelomu let 1902/1903) se zapojil do 
práce Akademického odboru Českoslovanské jednoty 
(>Slovácký knížek v Praze). Byl autorem plakátu pro Slovácký 
večírek pořádaný ve prospěch výstavby Národního divadla 
v Brně (1903), pro výstavy lidového umění v Uh. Brodě 
(1919) a ve Strážnici (1922), pro různé národopisné dny 
a slavnosti, např. dožínky ve Strážnici při otevření 
Hospodářské školy v r. 1926, >Slovácké roky v Kyjově (např. 
1927), namaloval velký alegorický plakát pro Dny venkova 
v Praze k 10. výročí vzniku republiky, pro Národopisné dny 
v Ostrohu (k odhalení památníku odboje), pro Den slováckých

zvyků v Hodoníně (1930). Snahy o zachování lidového umění 
spojil s myšlenkou československé vzájemnosti, jejímž byl 
stoupencem i realizátorem; uvědomělou cestu nastoupil 
v Akademickém odboru a rozvíjel přátelskými styky mj. ve 
slovenské Skalici (Pavol Blaho, >D. Jurkovič) a v Bratislavě, 
kde se usadil jeho přítel, kunovický rodák Juraj Černý, 
významná osobnost bratislavského >Slováckého knížku. Malíř 
A. Frolka bývá často charakterizován jako kronikář slovácké 
vesnice. Po celý život usiloval o to, aby lidová kultura, kterou 
obdivoval a velmi si jí vážil, zůstala živou součástí moderního 
světa a obohacovala jej svými hodnotami.
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Frolka, Antoš (Antonín) ml.
(10.7.1910 Tasov, okr. Hodonín - 12.1.1986 Brno)

Hudebník, zpěvák, sběratel, upravovatel, organizátor. Syn 
A. Frolky st. Dětství prožil v Tasově, gymnaziální studia 
absolvoval ve Skalici a v Bratislavě, kde maturoval 
v r. 1929. Počátkem 30. let se přihlásil v Brně ke studiu medicíny, 
ale v době otcovy nemoci a po jeho smrti pomáhal matce 
hospodařit; studium dokončil v r. 1947 (MUDr.). V letech 
1948-1952 byl dálkovým posluchačem národopisu a hudební 
vědy na Filozofické fakultě MU. Ekonomické potíže, které 
jejich rodině přinesl rok 1948, znemožnili mu dokončení studia 
oboru, který mnohem více odpovídal jeho osobnímu zaměření 
a pro nějž měl všechny předpoklady Z existenčních důvodů 
pracoval až do odchodu do důchodu v r. 1975 ve zdravotnictví 
(od poloviny 50. let vedl mikrobiologickou laboratoř).

Ve folklorním hnutí zaujal postavení předního cimbalisty 
s velkými improvizačními schopnostmi a originálním pojetím 
techniky hry; s cimbálem se seznámil v osmi letech, kdy jej 
jeho otec zakoupil od potulných romských hudebníků (ve 
Frolkově rodině se na něj začali učit téměř všichni). První 
rádce měl v myjavských cimbalistech a při svých studiích na 
Slovensku vystřídal několik vzorů. Za pobytu v Bratislavě 
založil studentskou muziku, ve 30. letech působil ve 
>Slováckém knížku v Brně a na přelomu 30. a 40. let ve 
strážnické muzice, kterou zachytil >K. Plicka ve filmu Věčná 
píseň. Po smrti >V. Úlehly (1947) vedl hudební složku
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sti >Moravského tanečního a pěveckého sboru a současně vlastní 
Frolkův soubor, jehož těžištěm byla spolupráce s brněnskou 
rozhlasovou stanicí. Během čtyř let vytvořil přes 
30 tematických pořadů, na jejichž realizaci se podílel od 
vypracování námětu přes nácvik až po vlastní účinkování 
jako cimbalista i zpěvák. V této době podal několik návrhů na 
zbudování profesionálního rozhlasového orchestru 
zaměřeného na lidovou píseň a hudbu. S touto činnosti se 
však musel po převratu v r. 1948 rozloučit. V 50. letech se 
intenzivně věnoval sběratelské činnosti. Na Podluží sesbíral 
do konce r. 1955 společně s Ladislavem Húskou (1888-1958) 
na 1500 písní. V letech 1954 a 1955 prováděl sběry na 
Horňácku (zejm. v Nové Lhotě) s >D. Holým. Sbíral též na 
Slovensku (např. v oblasti Liptova) a 300 písní zapsal v Brně 
od Márie Lacuškové z Čakajovců u Nitry. I když se hudbě 
mohl věnovat už jen jako své zálibě, udržoval si stále hráčskou 
zručnost. Občas hrával na cimbál s >BROLNem, pro který 
napsal několik cimbálových a orchestrálních úprav. Jeho hra 
je zachycena na desce Cimbál hraje prim (Panton 1978). 
V důchodu se mj. věnoval komponování skladeb pro sólový 
cimbál. A. Frolka přistupoval k práci s lidovou písní a hudbou 
s velkými znalostmi, zkušenostmi a smyslem pro tradiční 
hodnoty. Jeho počínání mělo punc originality, nepřijatelné 
pro něho bylo podbízení se dobovým trendům a lacinému 
vkusu.
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Frolka, Josef
(25.7.1912 Tasov, okr. Hodonín)

Zpěvák, muzikant, tanečník. Mladší syn >A. Frolky st. 
Navštěvoval gymnázium ve Skalici a v Bratislavě, kde 
maturoval. Po vystudování Právnické fakulty MU v Brně se 
jako advokát usadil v Praze. V 50. letech byl zbaven možnosti 
vykonávat své povolání, živil se jako dřevorubec, později se 
vyučil instalatérem. Po r. 1968 vykonával až do odchodu do 
důchodu funkci podnikového právníka.

Hrál na housle, kontrabas, cimbál a na klavír. Jeho 
muzikanství se vyznačovalo spontánností. Po dobu studií 
v Brně byl cimbalistou >Slováckého knížku. V r. 1932 si jej 
vybral >V. Úlehla pro hlavní roli ve filmu Mizející svět. 
J. Frolka se velkým dílem zasloužil o uspořádání 
národopisných slavností v Plžích, které měly v době svého 
konání (1939) též silný podtext politický a položily jeden ze 
základů k poválečné tradici strážnického festivalu (>MFF ve 
Strážnici). Koncem 40. let se uplatnil v souboru svého staršího 
bratra jako zpěvák. Ke svému projevu vycházejícímu

z lidových kořenů přidal osobní muzikantskou inteligenci. 
J. Frolka vynikající vysokým tenorem zvláštního témbru 
a originálním přednesem patří k osobitým postavám 
folklorního hnutí a k předním zpěvákům 30. a 40. let 20. století.
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Frýbort, Josef
(18.2.1913 Žádovice, okr. Hodonín)

Hudebník, pedagog, organizátor. Krátce se učil mědikovcem 
u firmy Oravec v Kyjově, odtud odešel pracovat do otcovy 
dílny a na hospodářství. V letech 1933-1935 sloužil u vojenské 
hudby v Kroměříži, poté vystudoval kroměřížský učitelský 
ústav (1938-1942). Jako učitel působil v Žádovicích, Újezdci 
u Uh. Hradiště, Žeravicích, Ježově a nejdéle v Kyjově 
(1952-1973).

Již od dětství hrál na housle v kapele svého otce Josefa 
Frýborta st., který byl nejen dobrým hráčem na Es klarinet, 
ale i uznávaným výrobcem slováckých holínek. Velký vliv 
na něho měl i jeho učitel, kyjovský houslista František Roleno. 
Významným mezníkem Frýbortova muzikantského vývoje 
byla zejm. služba u vojenské hudby v Kroměříži. Svůj první 
soubor založil za svého učitelování v Újezdci (soubor mladých 
houslistů a dětský sbor) a ve své aktivitě pokračoval v dalších 
působištích. V Žeravicích založil šedesátičlenný smíšený 
pěvecký sbor dospělých, v Ježově vedl dětský sbor, učil hru 
na dechové nástroje a založil první dětskou dechovou hudbu. 
V r. 1952 stál u vzniku mladého dechového orchestru v Kyjově, 
který se pod jeho vedením stal uznávaným tělesem doma 
i v zahraničí i vítězem mnoha domácích soutěží a festivalů. 
Prošly jím stovky muzikantů a mnozí se stali profesionálními 
hudebníky (např. >J. Slabák) a kapelníky předních orchestrů 
regionu. Celoživotní pedagogická práce a přínos J. Frýborta 
pro rozvoj dechové hudby byly rozhodnutím organizátorů 
prestižní soutěže dechových muzik >Zlatá křídlovka oceněny 
v r. 1966 zavedením Ceny Josefa Frýborta nejmladšímu 
orchestru v soutěži. V r. 1985 o něm natočil >K. Fuksa film 
Frýbortovci (podle scénáře >Jindřicha Uhra)
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Fuksa, Karel
(30.7.1946 Brno)

Režisér. Po maturitě na SVVŠ v Brně (1964) vystudoval 
v letech 1966-1971 režii dokumentární tvorby na FAMU 
v Praze. Poté nastoupil jako režisér a od r. 1992 jako vedoucí 
producent programového centra publicistiky a dokumen- 
taristiky České televize v Brně.

Jako autor a spoluautor se věnoval tvorbě televizních pořadů 
dokumentujících lidové tradice jihovýchodní Moravy. Vznikaly 
od 70. let ve spolupráci s >V. Frolcem, >Z. Jelínkovou, 
>B. Benešem a >Jindřichem Uhrem. Pořídil dokumentární 
snímky nositelů a interpretů folkloru (Poslední hudci - 
o >V. Volavém a Jožkovi >Kubíkovi III, Syn Kopanic - 
o vypravěči >J. Lebánkovi ze Starého Hrozenkova, Zpěvačky 
z pomezí - o >V. Grycové a její matce Alžbětě Končitíkové ze 
Strání, Živá píseň Maryšky Procházkově - o zpěvačce 
>M. Procházkové ze Strážnice) a lidových obřadů a tanečních 
tradic (Hody na Podluží, Fašank v Biskupicích, Jaro do vsi, 
Vzkříšení). Věnoval se také folkloru na scéně a režíroval řadu 
přenosů z folklorních slavností, např. z >MFF ve Strážnici, 
z festivalu >Podluží v písni a tanci ad. Svými dokumenty, 
v nichž zachytil mizející svět tradiční lidové kultury, jeho 
funkční proměny a stylizace, přispěl ke konkrétnímu poznání 
stavu folklorismu zejména v 60. - 80. letech 20. století.

Výběrová filmografie:
Poslední hudci (1974)
Živá píseň Maryšky Procházkové (1975) 
Horňácké mládí (1975) 
Syn Kopanic (1977) 
Monology Fanoše Mikuleckého (1980) 
Vinohrady, vinohrady (1981) 
Zpěvák z Podluží (1981) 
Fašank v Biskupicích (1981) 
Zpěvačky z pomezí (1981) 
Hody na Podluží (1982) 
Jaro do vsi (1982) 
Setkání u kolovratu. Haná (1982) 
Setkání u kolovratu. Brněnsko (1982) 
Skřipáci na Horácku (1983) 
Frýbortovci (1985) 
Sáharé (1986) 
Dary lásky (1987) 
Vzkříšení (1992)

VF

Gajda, František
(10.3.1935 Strážnice, okr. Hodonín).

Řemeslník, řezbář. Vyučil se instalatérem (1950-1953), do 
r. 1960 pracoval jako údržbář a zámečník v podniku Šohaj ve 
Strážnici. V 60. letech si doplnil vzdělání večerním studiem na 
střední průmyslové škole strojnické v Brně. Byl zaměstnán 
jako mistr dílenského vyučování zemědělské školy ve Strážnici

(1961-1965) a technický kontrolor v závodě Stavebního 
strojírenství (1966-1989). Od r. 1989 se věnuje výhradně 
řezbářství.

Od desíti do čtrnácti let vytvářel svůj první betlém, který 
pak po pětadvaceti letech na přání svých dětí doplnil 
o další figurky. To se mu stalo podnětem pro intenzivní 
řezbářskou práci, v níž se opírá především o znalost prostředí 
nabytou v rodném městě. Ve figurální tvorbě zachycuje 
poněkud archaizované lidové typy rolníků, vinařů, pasáčků, 
dětí i stařečků. Dokonalé ovládnutí techniky a znalost tradic 
stylového sochařství a řezbářství (Pavel z Levoče, Josef 
Myslbek, Stanislav Sucharda, Franta Úprka aj.) ho přivedlo 
až na práh profesionality. Četné výstavy samostatné i podíl na 
výstavách skupinových doma i v zahraničí, často spojené 
s předváděním řezbářského umění (Slovensko, Maďarsko, 
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie, Itálie, USA), mu 
přinesly různá ocenění a diplomy, mj. v Maďarsku, Itálii a USA, 
i široký věhlas mezi zájemci o tento druh amatérské tvorby. 
Přispěly k tomu i dary určené předním osobnostem (papeži 
Janu Pavlovi II. a arcibiskupu lanu Graubnerovi, původem ze 
Strážnice).

Literatura:
František Gajda - Betlehemy. Skalica 1993.
Jeřábek, R.: Plastika lidových tvůrců. Praha 1981, s. 46-47. 
Jeřábek, R.: Současná neprofesionální plastika v českých 
zemích (Inspirace a stimulace). SN 30, 1982, s. 563-576.
Jeřábek, R.: Strážnický řezbář František Gajda. Lidová 
demokracie 24.1.1984.
Katalog betlémů. Třebechovice 1986.

RJ

Galuška, Zdeněk
(11.7.1913 Uherský Ostroh, okr. Uherské Hradiště)

Spisovatel, ilustrátor, vypravěč. Po ukončení základní 
školní docházky začal v r. 1929 malovat pro >SLUM 
v Uh. Hradišti slovácké figurky a ornamenty. V letech 
1935-1938 externě studoval Školu uměleckých řemesel v Brně. 
Za války byl totálně nasazen v Německu. Po osvobození 
pracoval od r. 1945 jako vedoucí Úřadovny pro domáckou 
práci v Uh. Hradišti (později v Brně) a v >Moravské ústředně 
v Brně jako vedoucí hospodářské správy a návrhář výrobků 
(1951-1969). V r. 1969 odešel do důchodu.

Počátky spisovatelské činnosti Z. Galusky spadají do 
r. 1935, kdy začal psát povídky a soudničky ve slováckém 
nářečí do Moravských novin. Od r. 1945 vystupoval jako 
vypravěč stařeček Pagáč na estrádách, současně v Čs. rozhlase 
a od r. 1956 v Čs. televizi. V této činnosti pokračoval i v 80. 
a 90. letech. Ve svých humorných vyprávěních, ovlivněných 
tvorbou >R. Kynčla, využíval stereotypní situační komiku 
a jazykovou grotesku postavenou na slováckého nářečí, které 
často směřovalo k zesměšnění vesničanů. Některá jeho 
vyprávění vyšla na gramofonových deskách. Do širokého 
povědomí se Z. Galuška zapsal souhrnným knižním vydáním
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sti svých povídek z novin pod názvem Slovácko sa súdí (Brno 
11947, 21948, 31969, Praha 41974), na které navázala kniha 
povídek Slovácko sa nesúdí (Praha 11972, 21973). Ta byla 
převedena do stejnojmenného televizního seriálu (1. série 
1975, 2. série 1985, rež. Petr Tuček). Obě knihy měly 
u čtenářů velký ohlas, byly natočeny na SP gramodesky 
a znovu vydány pod tituly Stařeček Pagáč vyprávjajú (Praha 
1977 - výbor nejlepších povídek) a Slovácko se súdí aj nesúdí 
(Praha 11981, 21987, Brno 31995). Galuskový nenáročné 
vyprávěnky (které si sám také ilustroval) zaplňovaly dobový 
nedostatek masové zábavné četby a byly nakladatelsky velice 
úspěšné. Kladně je hodnotili zejm. Jan Húsek a Jaromír 
Tomeček, kritickou odezvu vyvolaly v řadách národopisců. 
Spolu s jeho estrádní činností tvoří složku regionálního 
folklorismu zábavného typu, v jehož rámci se nevhodně 
směšuje folklorní a literární prozaický projev. Zatím poslední 
Galuškovou publikací jsou Moravské a slovácké pěsničky. 
Písničky a vyprávěnky (Brno 1991); otiskl v ní 50 populárních 
lidových písní doplněných anekdotami stařečka Pagáča. 
V r. 1985 byl Z. Galuškovi udělen titul zasloužilý umělec.

Diskografie:
Večer se Zdeňkem Galuškou. LP, MC. Supraphon 1982. 
Slovácko sa súdí. MC. Supraphon 1992.

Literatura:
Holý, D.: Slovácko to odsúdí. NA 8, 1971, s.304.
Robeš, B.: Nestárnoucí humor Zdeňka Galušky. MK 7, 
1971, č. l, s.7.
Slovník české literatury 1970-1981. Praha 1985, s. 98. 
Vymazal, V.: A bylo mu dáno rozsévat úsměvnou 
pohodu. MK 8, 1972, Č.5, s. 8-9.

LU

Gardavská, Marie
(14.3.1871 Kojetín, okr. Přerov - 6.6.1937 Kojetín, 
okr. Přerov)

Malířka. Narodila se v rolnické rodině. Studovala na pražské 
Uměleckoprůmyslové škole u Jakuba Schikanedera a ve Škole 
spolku umělkyň v Mnichově. Po návratu do svého rodiště je 
uváděna mezi zakládajícími členy Sdružení výtvarných 
umělců moravských (1907), ale dalšího veřejného života se 
neúčastnila.

V regionální literatuře je nejčastěji označována jako hanácká 
malířka. S Hanou ji pojilo nejen místo narození, ale i hlavní 
inspirační zdroj - lidový kroj. Zachytila Hanáky při práci 
(Draní peří, Stloukání másla, Sekáči, Přástky), ve svátečních 
chvílích (Hanácká nevěsta, Hanácký ženich, Do kostela, 
cyklus Hanácké velikonoce a vánoce), portrétovala zajímavé 
typy (Stařeček z Lobodic). Díla vznikla jako aranžované 
scény v malířčině ateliéru, nelze jim však upřít dokumentární 
hodnotu zejm. tam, kde se opíraly o oděv z konce 19. století. 
Do širšího povědomí se M. Gardavská dostala cyklem kreseb 
moravských lidových typů, který vytvořila pro olomouckého 
nakladatele Romualda Prombergra. Od r. 1910 opakovaně

vydávané pohlednicové série Hanáků od Kojetína, Valachů 
z Rusavy, Moravských Slováků z Topolné, Poštorné a Nivnice 
a Líšňáků od Brna svědčí o dobové oblibě lidových 
(národních) krojů u vlastenecky smýšlející veřejnosti. Dílo 
M. Gardavské náleží k významným dokladům výtvarného 
folklorismu na Moravě.

Literatura:
Klvaňa, J.: Umělecké pohlednice, vydané nakladatelstvím 
R. Prombergra v Olomouci. (Typy lidové). Časopis 
Moravského musea zemského 10, 1910, s. 315-316.
Pospíšil, F.: Almanach Hanáckého roku. Přerov 1923, s. 114. 
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných 
umělců. Praha 1947, s. 252.
Válka, M.: Národopisné motivy v díle Marie Gardavské 
(1871-1937). Kroměříž 1987.

MV

Gelnar, Jaromír
(19.1.1931 Ostrava - 25.10.1990 Havířov, okr. Karviná)

Etnomuzikolog, hudební redaktor, poradce souborů, 
organizátor, upravovatel, skladatel, autor pořadů. 
Po maturitě na reálném gymnáziu v Ostravě (1950) vystudoval 
v letech 1950-1955 národopis a hudební vědu na Filozofické 
fakultě MU v Brně, poté rok pracoval jako redaktor lidové 
tvořivosti v Čs. rozhlase v Ostravě. V r. 1956 nastoupil jako 
aspirant a od r. 1963 jako vědecký pracovník do ÚEF ČSAV 
v Brně (PhDr., CSc. 1966). Od r. 1975 působil opět 
v ostravském rozhlase jako redaktor a dramaturg folklorního 
vysílání.

Vědecká a rozhlasová práce J. Gelnara se úzce prolínala 
s činností ve folklorním hnutí. Jako odborný poradce 
a upravovatel působil v souborech Dymák, >Javorový, 
>Valašský vojvoda, >Ostravica, Ondraš, spolupracoval 
se zpěvačkami sestrami >Žabkovými. Sám byl vynikajícím 
zpěvákem a interpretem goralského tance ověnžok z těšínského 
Slezska, který s úspěchem předváděl na národopisných 
slavnostech (>MFF ve Strážnici) i na školeních pro soubory. 
Vedl odborné semináře pro vedoucí cimbálových muzik, např. 
na konci 70. let v Rožnově pod Radhoštěm na téma Goralská 
muzika jako archetyp karpatských hudebně folklorních projevů 
nebo v r. 1981 v Dolní Bečvě seminář o úpravách lidových 
písní. Ve spolupráci s >V. Zogatou, hráčem na gajdy 
a jejich výrobcem, vedl J. Gelnar v letech 1986-1988 kurz 
výuky hry na tento nástroj. V období 1978-1989 se aktivně 
podílel na instruktážích pro hudebníky lidových muzik, které 
organizoval Čs. rozhlas v Ostravě. Pracoval v Krajském 
poradním sboru pro folklorní hudbu (1979-1988), byl členem 
odborných porot a programové rady MFF ve Strážnici 
a >Slezských dnů v Dolní Lomné, kde působil jako dramaturg 
a autor pořadů. Vydal regionálně zaměřenou sbírku Slezské 
písně z Třinecka a Jablunkovska (Praha 1957, 
s >O. Sirovátkou) a populární Národní zpěvník (Praha 1965, 
101988). Svou iniciativní a systematickou činností se J. Gelnar
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řadí k nejvýznamnějším poválečným osobnostem folklorismu 
na Moravě a ve Slezsku.

Literatura:
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 3. 
Opava-Ostrava 1995, s. 37-38.
ČSHS 2, s. 364-365.
Holý, D. - Pavlištík, K.: Hranice života - ne lásky. In 
memoriam Jaromíra Gelnara. 1931-1990. Zlín 1995. 
Krédo J. Gelnara. NR 1991, s. 186-187.
Langer, J.: K padesátinám Jaromíra Gelnara. NA 18, 1981, 
s. 40-41.
PPS 2, s. 37-38.
Toncrová, M.: Odešel PhDr. Jaromír Gelnar, CSc. 
(+ 25. října 1990 Havířov). ČL 78, 1991, s. 140-141. 
Toncrová, M.: Jaromír Gelnar (1931-1990). Bibliografická 
příloha NR č.4. Strážnice 1992.

MT

Gelnarová, Marta viz Žabkovy sestry

Gorlová, Anežka (roz. Janečková)
(5.1.1910 Boršice u Blatnice, okr. Uherské Hradiště
- 14.3.1993 Praha)

Autorka písní, spisovatelka, vypravěčka, vyšívačka. 
Narodila se jako dvanácté dítě v rodině malorolníka. 
V dětství pracovala v zemědělství, v r. 1934 odešla do 
Baťových závodů ve Zlíně, kde byla zaměstnána jako malířka 
gumových hraček a vyšívačka obrazů. Po návratu do Boršic 
(1945) se věnovala výrobě dřevěných hraček v rodinné dílně 
a kulturní činností v obci. Mj. založila taneční soubor, se 
kterým vystupovala i na >MFF ve Strážnici. V letech 1947- 
1950 působila v >Lidové tvorbě v Uh. Brodě, jako účetní v 
JZD Boršice (1950-1956), poté v Moravských železárnách 
v Olomouci-Řepčíně (1957-1959). V letech 1957-1967 byla 
zaměstnána jako dělnice a podniková knihovnice ve Vlárských 
strojírnách Slavičín. Od r. 1968 žila u své dcery v Berouně, 
Lochovicích u Berouna, Švermově u Kladna a v Praze.

Svůj výrazný výtvarný talent projevila ve vyšívání, 
ornamentální výzdobě kraslic a stěn, a rovněž při formování 
pečiva s figurálními motivy. Byla též dobrou vypravěčkou. 
Od poloviny 50. let se věnovala i psaní prózy, ve které 
postoupila od interpretace folklorních slovesných útvarů 
a vlastní tvorby čerpající z ústního podání až k původním 
literárním pracím ze soudobého života města i vesnice. Celou 
tuto etapu dokumentuje kniha povídek Struny života (Praha 
1975). Publikovala většinou časopisecky. Zejm. se však 
proslavila písňovými texty především s aktuální společenskou 
a politickou tematikou, psanými v duchu lidových písní. 
Téměř polovinu z nich opatřila nápěvy, ostatní texty nejčastěji 
zhudebnil Mojmír Vyoral, Bohuslav Bída a Štěpán Lucký. 
Do svých repertoárů je zahrnuly např. soubory >Hradišťan, 
Stalingrad, Trenčan, >Jasénka, >BROLN, >ČSSPT, Prespolan.

A. Gorlová napsala více než 70 písní, z nichž nejznámější 
jsou Dobré je, že už néni pána, Kosenka a Za naším huménkem. 
Svou písňovou tvorbu vydala v knihách Nech sa dobre darí 
(Praha 1951), Písně Anežky Gorlové (Praha 1955), Dožínky 
(Beroun 1976) a Písně a říkanky naší vesnice (Praha 1979). 
V časopise >Lidová tvořivost (1953, č.3) uveřejnila článek 
Jak vznikaly mé písně. Po r. 1980 skládala spolu s Milanem 
Čechovským písně pro dechovou hudbu (asi 25 textů). Patřila 
mezi první tvůrce tzv. nových lidových písní reagujících na 
aktuální společenskou problematiku. Výrazně ovlivnila 
repertoár zpěváků i souborů a písňovou tvorbu 50. let 
20. století.

Literatura:
ČSHS 1, s. 369.
Havlíček, S.: Za novou lidovou píseň - píseň 
družstevnickou. In: Gorlová, A.: Nech sa dobre darí. 
Praha 1951, s. 5-11.
Havlíček, S.: Od lidové písně k tvorbě Anežky Gorlové. 
LT 3, 1952, č. 4, s. 166-168.
Hrabalová, O.: Nová tvorba A. Gorlové. ČE 2, 1954, 
s. 145-156.
Kozdera, S.: [Písně Anežky Gorlové]. LT 7, 1956, č. 2, s. 47. 
Křemenáková, A.: O sestavitelce. In: Gorlová, A.: Písně 
a říkanky naší vesnice. Praha 1979, s. 183-186.
Palátová, D.: Povídky lidových vypravěčů z Čech, 
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LU

Grepl, Jindřich
(14.3.1907 Brno)

Fotograf, kameraman. Vyučil se sazečem, v letech 1929 
- 1933 studoval v Lipsku na AVU (obor grafika) a zároveň na 
Vysoké obchodní škole (seminář reklamy). V r. 1943 se stal 
přispěvatelem zpravodajského filmu Aktualita (od r. 1945 Čs. 
zpravodajský film) v Praze, v letech 1945-1949 působil jako 
vedoucí brněnské pobočky Čs. zpravodajského filmu. 
Od r. 1950 pracoval jako kameraman a scénárista vc Studiu 
populárně vědeckých a naučných filmů v Brně, po jeho zrušení 
(1963) přešel do brněnského studia Čs. televize, odkud 
v r. 1969 nucené odešel do důchodu.

O folklor se začal zajímat v 60. letech v souvislosti 
s natáčením televizního filmu Slovácká suita, obrazové fantazie 
na hudbu Vítězslava Nováka (1966, námět a scénář J. Grepl 
a R. Tománek, kamera J. Grepl, režie >K. Jureček) zachycující 
přírodu, lidovou kulturu i mnohé výrazné projevy folklorismu 
na Horňácku. Podobně tomu bylo v dalším televizním filmu 
Horňácká suita (1973, námět >Z. Jelínková a J. Grepl, scénář 
a kamera J. Grepl, režie Fedor Kaucký). Od 60. let fotografoval 
lidové zvyky a národopisné slavnosti na Horňácku 
a Kopanicích (>Horňácké a >Kopaničářské slavnosti). Jako 
fotograf spolupracoval s >V. Frolcem na publikacích o lidové
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sti kultuře a folklorismu, např. Mezi hudci. Slavnosti lidových 
písní a tanců v Čechách a na Moravě (Brno 1985), 
Jihomoravské vinohradnictví. Tradice a současnost (Brno 
1984).

JKá

Grycová, Vlasta (roz. Končitíková)
(9.2.1943 Květná, okr. Uherské Hradiště)

Zpěvačka. Od r. 1957, po absolvování měšťanské školy, 
pracuje jako malířka skla v Moravských sklárnách ve Strání
Květné. Při zaměstnání vystudovala v letech 1975-1980 obor 
technologie skla na Střední průmyslové škole chemické 
v Púchově.

Písňový repertoár rodné obce získala převážně od své 
matky, zpěvačky Alžběty Končitíkové. Již v r. 1955 byla 
V. Grycová členkou souboru >Javorina, od r. 1958 působila 
jako zpěvačka souboru >Hradišťan. V r. 1972, kdy Hradišťan 
přerušil svou činnost, začala účinkovat se souborem >Olšava. 
Od r. 1968 se začala rozvíjet její dlouholetá spolupráce 
s >BROLNem, která trvala až. do r. 1993. V Čs. rozhlase 
v Brně natočila velké množství nahrávek, jako interpretka se 
podílela na gramofonových deskách různých muzik, zejm. 
BROLNu, Hradišťanu, Olšavy, >CM Jaroslava Čecha, 
>CM Viléma Zahradníka, hostovala se souborem Musica 
Bohemica Jaroslava Krčka. Účinkovala v televizních pořadech 
(např. Vonička z domova, Zpívánky), festivalových 
programech, někdy vystupovala společně se svou matkou. 
V r. 1970 získala její nahrávka Svatební písně z Kopanic (pro 
BROLN upravil >J. Jakubíček) 3. cenu v mezinárodní 
rozhlasové soutěži Prix de musique folklorique de Radio 
Bratislava. Výrazný projev V. Grycové s charakteristickým 
hlasovým zabarvením (alt) se nejvíce uplatnil v interpretaci 
lidových balad, ukolébavek a milostných písní. Stala se jednou 
z. nejvýraznějších a nejznámějších interpretek písňového 
folkloru z moravských Kopanic.

Profilová diskografie:
Vlasta Grycová. Písně moravsko-slovenského pomezí. 
LP. Supraphon 1985.

Literatura:
BROLN. 25 let Brněnského rozhlasového orchestru 
lidových nástrojů. Brno 1977, s. 42-43.
Matyáš, B.: S kyticí květů do Květné. MK 29, 1993, č. 5, 
s. 10-11.

red

Hajda, Alois
(7.7.1928 Poličky, okr. Prostějov)

Režisér. Po maturitě na reálném gymnáziu v Kroměříži 
(1947) absolvoval v letech 1949-1953 JAMU v Brně, obor

činoherní režie u Miroslava Pavlovského, Jiřího Dalíka, 
Zdeňka Míky a Martina Růžka. Po studiích působil ve 
Slováckém divadle v Uh. Hradišti (1953-1957, v letech 1959- 
1961 jako umělecký šéf), v Jihočeském divadle v Českých 
Budějovicích (1957-1959), v Divadle pracujících ve Zlíně 
(1971-1981) a ve Státním divadle v Brně (1962-1971 a 1981 - 
1991). Spolupracoval rovněž s Čs. televizí. Významná je jeho 
pedagogická činnost na JAMU v Brně, kde působí od r. 1990 
(od r. 1991 byl prorektorem, od r. 1996 rektorem). V letech 
1964-1970 pohostinsky režíroval v Divadelním studiu JAMU.

V 60. a 70. letech režíroval řadu pořadů na >MFF 
ve Strážnici (např. Lidové umění známé i neznámé, scénář 
V. >Klusák ml. - 1964; Na Slovácku, scénář >D. Holý - 1965; 
Moravo, Moravo, Moravěnko milá, scénář D. Holý; Zvony 
zvoňte, hudci hrajte, scénář >J. Staněk - 1969; Pod Javorinú, 
horú zelenú, scénář >Z. Jelínková - 1970; Náš kraj a lid, scénář 
D. Holý - 1979). Přestože těžiště Hajdovy umělecké činnosti 
spočívá v činoherní oblasti, zapsal se jako režisér významně 
i do historie strážnického folklorního festivalu.

Literatura:
Kdo je kdo 91/92. I. díl. Praha 1991, s. 241.
Postavy brněnského jeviště I. Brno 1979-1984, s. 653.

DT

Haluzová, Věra (roz. Andrýsková)
(30. 11. 1924 Otrokovice, okr. Zlín)

Pedagožka, organizátorka, autorka pořadů, národopisná 
pracovnice. V letech 1938-1943 studovala na gymnáziu 
ve Zlíně, poté byla totálně nasazena, maturovala v r. 1945 
a nastoupila jako učitelka na obecnou školu ve Zlíně. Při 
zaměstnání absolvovala kurz pedagogiky při UP v Olomouci 
(1945-1946), externě studovala pedagogiku a psychologii na 
zlínské odbočce Vysoké školy pedagogické v Brně 
(1945-1947). V r. 1948 byla uvězněna (obvinění z protistátní 
činnosti), po osvobozujícím rozsudku po půl roce znovu 
přijata do školské služby. V r. 1949 byla přeložena na 
dvojtřídku do Biskupic, poté učila v Pozlovicích (1958-1959) 
a v Luhačovicích (1959-1984)

Již v r. 1946 organizovala ve zlínské sokolovně národopisnou 
slavnost. V Biskupicích založila dětskou skupinu her, písní 
a tanců a v r. 1950 zorganizovala slavnost Jaro na dědině, na 
které vystoupily děti z Biskupic, Kaňovic, Polichna a Ludkovic. 
V r. 1952 stála u vzniku mládežnického folklorního kolektivu, 
s nímž v obci oživila výroční zvyky (vynášení smrti, stavění 
a kácení máje, dožínky, hody s právem, vánoční koledování, 
fašank). Pro členy krúžku obnovila záleský kroj. V r. 1954 
založila v Luhačovicích folklorní soubor Zálesí a v r. 1959 
zájmový dětský kroužek - pozdější soubor Malé Zálesí. Na 
počátku 50. let spolupracovala na přípravách Setkání české 
a slovenské mládeže v Uh. Brodě a na řadě národopisných 
akcích Zlínska. Jako dlouholetá členka programové rady 
(v 50. a 60. letech) a autorka řady pořadů se podílela na 
přípravách >MFF ve Strážnici i >Dětské Strážnice. S hanáckým
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poradním sborem organizuje od 60. let >Hanácké slavnosti 
v Kroměříži, Olomouci a Prostějově. Významně se angažuje 
zejm. v oblasti dětských folklorních souborů. V r. 1964 přispěla 
částí Jarní chorovody do dětské skladby na 3. celostátní 
spartakiádě a v r. 1967 byla na okresní spartakiádě ve Zlíně 
předvedena její skladba Skřivánci. Jako autorka a režisérka 
pořadů spolupracuje na Přehlídce dětských folklorních souborů 
v Uničově, na >Hanáckých slavnostech v Chropyni 
(koncipované pořady Hra na ječmínka krále - 1985, 
Ječmínkovým krajem - 1987, Haná, země požehnaná - 1991, 
Věneček z Hané - 1995, Naše děti - 1997) a na >Rožnovských 
slavnostech. V r. 1992 byl její pořad Schola ludus aneb Hra 
školou předveden na >Liptálských slavnostech i na přehlídce 
v Uničově. V témže roce autorsky a režijně připravila pro 
1. celosvětový festival dětí konaný v ČSFR celovečerní pořad 
v Luhačovicích a úvodní část galakoncertu v Bratislavě. Od
r. 1993 je hlavní autorkou pořadů Mezinárodního festivalu 
dětských folklorních souborů zemí střední Evropy 
v Luhačovicích. Dětskému folklornímu hnutí se věnovala 
rovněž v pedagogických studiích v rámci Pedagogických čtení: 
Výchova dětí prostřednictvím lidového umění z hlediska 
estetického a etického (1956 - 2. cena na celostátním čtení), 
Dítě a tradice (1983). Od 60. let přednesla řadu přednášek 
o lidové kultuře luhačovického Zálesí v rámci celého kraje. 
Publikuje např. v časopisech >Národopisná revue, >Folklor, 
v regionálním tisku (Naše pravda, Zlínské noviny, Luhačovické 
noviny, Lázeňské listy, Pozlovický občasník ad.), pro rozhlas 
připravila řadu pořadů o lidové kultuře jihovýchodní Moravy. 
Spolupracovala na uměleckém filmovém dokumentu Staletý 
suvenýr (rež. Stanislav Strnadel) a jako autorka scénáře na 
snímku Fašanek v Biskupicích (1981, rež. >K. Fuksa). Aktivně 
se podílí na činnosti >FoS ČR. Od počátku 90. let je režisérkou 
národních přehlídek folklorních souborů v Kroměříži 
a předsedkyní hodnotících komisí pro soubory Slovácka, 
Valašska i Hané.

Literatura:
redakce: Gratulujeme paní Věře Haluzové. Folklor 5, 1994, 
č. 6, s. 263-264.
Synek, F.: Náš rozhovor s ředitelkou festivalu FoS ČR 
v Luhačovicích prof. Věrou Haluzovou. Folklor 8, 1997,
s.  23-26.

DP, LU

Harnoš, Václav
(13.4.1930 Tvarožná Lhota, okr. Hodonín)

Zpěvák. Vyučil se elektromontérem a do r. 1991 pracoval 
jako provozní montér elektrorozvodných závodů 
v obvodové služebně ve Strážnici. Do r. 1955 žil v Tvarožné 
Lhotě, v letech 1955-1963 v Hroznové Lhotě, od r. 1963 žije 
ve Strážnici.

Jeho vztah k lidové písni se utvářel především v rodině 
a v přirozeném venkovském prostředí. Veřejně účinkoval již 
v době základní vojenské služby, po návratu z vojny

v r. 1953 krátce tančil v souboru Prespolan ve Veselí nad 
Moravou. V pěvecké soutěži téhož roku roku upoutal 
pozornost >V. Volavého a s jeho muzikou (>CM Slávka 
Volavého) trvale vystupoval až do r. 1993. Spolupracoval 
s >CM Mirka Menšíka, s CM Písečan (pozdější 
>CM Michala Miltáka), >BROLNem a ostravskou 
CM >Technik. Hostoval také v břeclavském souboru 
>Podlužan, příležitostně s CM Jiřího Borovičky z Rohatec, 
CM >Olšava, >CM Josefa Varmuži, s muzikou Jožky 
>Kubíka III a >HCM Martina Hrbáče. Získal řadu ocenění 
(1. místo v pěvecké soutěži na >MFF ve Strážnici v r. 1964, 
vítězství v soutěži lidových zpěváků ve Východné v r. 1964 
ad.), často vystupoval i v zahraničí (Rakousko, Belgie, Řecko, 
Holandsko, Itálie, Norsko, Lybie, Sýrie, Egypt). Jako jeden 
z nejznámějších dolňáckých zpěváků (tenor) se prezentoval 
na LP ...strážnická brána se otevírá... (Supraphon 1975), 
Ej, od Buchlova (Supraphon 1976), Okolo Strážnice 
s Cimbálovou muzikou Michala Miltáka (Supraphon 1986), 
Návštěva ve státním podniku Železárny Veselí (Supraphon 
1989), Strážničané (Supraphon 1990), CD Přes ty vinohrady 
(FreeArt Records 1994), MC Písňový svět malíře Antoše 
Frolky (Aton 1995) ad.

Literatura:
(jur): Vyletěl fták hore nad oblaky... MK 33, 1997, 
č. 5, s. 27.
Žijí v písni 1995. [Sborník VUS Ondráš ke koncertům 
k 70. J. Juráška, 65. L. Holého a V. Harnoše, 60. 13. Smejkala, 
50. L. Málka]. Brno 1995, s. 13.

MŠ

Hauser, Karel
(30.11.1916 Krásno nad Bečvou, okr. Vsetín - 24.9.1972 
Valašské Meziříčí, okr. Vsetín)

Keramik-hrnčíř. Po ukončení školní docházky se vyučil 
u svého otce Karla Hausera a po celý život pokračoval 
v rodinné tradici, která se původně vytvářela v hanácké Litovli 
a byla přenesena na Valašsko.

Pod tlakem poptávky měnil sortiment, až v něm nad 
užitkovou produkcí začalo převládat zboží pro dekorativní 
účely a miniaturní upomínkové předměty, a to též podle návrhů 
profesionálních výtvarníků, zejm. poté, co byla dílna v r. 1954 
včleněna do >ÚLUVu. Tak se produkce dílny, poslední toho 
druhu na Moravě, posunula do oblasti výtvarného 
folklorismu, zvláště po jejím převzetí synem Karlem (nar. 
1945 ve Val. Meziříčí), vyškoleným v keramické škole 
v Bechyni.

Literatura:
Scheufler, V: Karel Hauser (1916-1972). NA 10, 1973, 
s. 40-41.
Schr. [V. Scheufler]: Zemřel Karel Hauser (1916-1972). 
Umění a řemesla 1973, č. l, s. 66-67.
Scheufler, V.: Hauserové. NA 12, 1975, s. 31-36.
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sti Havlíček, Stanislav
(21.7.1917 Vilémov, okr. Olomouc - 22.6.1990 Příbram)

Redaktor, publicista, organizátor. Po maturitě na reálném 
gymnáziu v Olomouci (1937) začal studovat Právnickou 
fakultu UK v Praze, kterou po válce nedokončil. Od r. 1945 
působil jako šéfredaktor novin Naše pravda ve Zlíně. 
V r. 1960 odešel na mezinárodní oddělení ÚV KSČ do Prahy. 
Po r. 1968 pracoval jako redaktor v nakladatelství Národní 
fronta.

Za svého působení ve Zlíně se podílel na výzkumech 
a sběrech písní a tanců na Zlínsku, které se staly pramenem 
pro jeho studie a články o lidové kultuře. Na jeho popud začal 
otiskovat svá vyprávění >J. Lebánek. Po seznámení 
s >V. Volavým začal S. Havlíček spolupracovat s vedením 
tehdejších Strážnických slavností (>MFF ve Strážnici) a stal 
se členem (1951-1960) a předsedou (1952-1955, 1958-1959) 
programové rady festivalu. Folklornímu hnutí se věnoval např. 
ve studiích Nový tvůrčí rozmach slovácké a valašské lidové 
písně (LT 3, 1952), Od lidové písně k tvorbě A. Gorlové (LT 
3, 1952) a v publikaci Strážnické slavnosti (Gottwaldov 1955). 
Jako odborný spolupracovník se podílel na natáčení filmu 
Ještě svatba nebyla (1954, rež. Jaroslav Mach). Byl také 
autorem nových písní (např. pro >FS Ječmínek).

VO

Hlosta, Miroslav
(4.5.1946 Krnov, okr. Bruntál)

Hudebník. Po maturitě na Střední průmyslové škole 
stavební v Opavě (1964) nastoupil do Vítkovických staveb 
v Ostravě. Od r. 1978 pracuje jako rozpočtář v Nové huti 
v Ostravě-Kunčicích.

Hru na housle studoval v LŠU v Krnově (1955-1964), kde 
se stal v r. 1961 členem a později primášem dětské cimbálové 
muziky, kterou vedl >Š. Kotek. Od r. 1964 působí v ostravské 
CM >Technik, od r. 1969 jako její primáš. S muzikou natočil 
více než 1000 snímků hudebního folkloru v Čs. rozhlase 
v Ostravě a podílel se na všech jejích zvukových nosičích 
(viz. diskografie CM Technik). Svým mimořádným talentem 
a hudební invencí náleží M. Hlosta k nejvýraznějším 
amatérským houslistům ve folklorním hnutí Moravy a Slezska.

Literatura:
Navrátil, B.: Primáš slavil padesátku. Moravskoslezský 
den 27.5.1996.

JR

Holý, Dušan
(25.4.1933 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín)

Etnograf, zpěvák, tanečník, autor pořadů, sběratel. 
Syn >M. Holého. Po maturitě na strážnickém gymnáziu

(1951) studoval v Brně herectví na JAMU (1951-1952) 
a národopis a hudební vědu na Filozofické fakultě MU (1952- 
1956, CSc. 1964, PhDr. 1966, DrSc. 1991). První zaměstnání 
nastoupil v Čs. rozhlase v Brně jako sólový zpěvák a odborný 
poradce >BROLNu. Od r. 1958 působí jako pedagog Ústavu 
evropské etnologie Filozofické fakulty MU (doc. 1968, prof. 
1990). Od 60. let vyučuje externě etnomuzikologii na brněnské 
JAMU.

Vedle rodičů rozvíjela jeho zpěvnost a hudebnost babička, 
otcova matka Kateřina Holá, roz. Miklošková (1879-1963), 
jejíž repertoár začal zapisovat už jako středoškolák a později 
skoro v úplnosti zachytil na magnetofonových nahrávkách. 
Veřejně účinkoval již v dětství - zpíval např. v r. 1940 spolu 
s bratrem >L. Holým ve filmu Věčná píseň >K. Plicky, v r. 1946 
ve Zlíně za doprovodu >S. Dudíka na oslavách věnovaných 
Františku Bartošovi, dále vystupoval s >Ňorkovou muzikou 
a především s muzikou Jožky >Kubíka III, někdy též 
s >CM Slávka Volavého, v Brně pak s >MSLPT, >Slováckým 
krúžkem a >Slováckým souborem. Po založení >BROLNu 
(1952) se stal jeho stálým sólistou. Od r. 1959 spolupracoval 
také s >Brněnskou cimbálovou muzikou, příležitostně 
s >Brněnskými gajdoši, >HCM Martina Hrbáče, 
s CM >Technik, s pražskou muzikou Jiřího Janouška ad. Jako 
tanečník odzemku zvítězil r. 1951 v soutěži na >MFF ve 
Strážnici a r. 1953 v Čs. umělecké soutěži v lidovém tanci. 
Zúčastnil se různých domácích i zahraničních festivalů 
a koncertních vystoupení (zejm. s BROLNem). Jako zpěvák 
(tenor) interpretuje především písně rodného Horňácka, jen 
výjimečně odjinud, např. z Myjavska. Zpěv D. Holého je 
zaznamenán na rozhlasových nahrávkách a různých zvukových 
nosičích - např. EP 20 let „Na pěkná notečku" (Supraphon 
1971), LP Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů 
(Supraphon 1973), Na pěkná notečku - BROLN 25 (2 LP 
Supraphon 1977), Horňácké pěsničky ke koštu vína (Supraphon 
1978), Nepretvárená hudba (Aton 1997). Poměrně velký úsek 
činnosti ve folklorním hnutí zaujímá jeho spolupráce s >ÚLK 
ve Strážnici, zejm. mnohostranné působení v rámci MFF ve 
Strážnici: účinkoval na nich jako zpěvák a tanečník, byl autorem 
a režisérem pořadů (v r. 1983 mu byla udělena Cena MFF za 
pořad Muzikantská večera), přispíval do programových 
sborníků. Jako člen programové rady (1965-1969, 1974-1991, 
místopředseda 1968, předseda 1969) se zabýval i otázkami 
koncepce slavností. Byl spoluzakladatelem a členem redakčního 
kolektivu časopisu >Národopisné aktuality, na jehož stránkách 
věnoval pozornost též tématům z oblasti folklorismu (např. 
v letech 1981-1985 v cyklu rozhovorů Na pomoc souborům). 
Obdobnou škálou činností jako pro MFF ve Strážnici se 
vyznačuje jeho působení při pořádání >Horňáckých slavností. 
Od vysokoškolských studií systematicky spolupracuje 
s brněnskou rozhlasovou stanicí, kde vytvořil desítky pořadů 
z oblasti lidové hudby. Připravil scénář k televiznímu filmu 
O lidech z Horňácka z cyklu Písně domova (1983, rež. 
>K. Jureček), byl odborným poradcem filmového snímku 
Majstr (1974, rež. >R. Adler), který vznikl na základě jeho 
rukopisné práce Mudrosloví primáše Jožky Kubíka (Praha
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1984). Vydal publikace Horňácké pěsničky ke koštu vína 
(Lipov 11976, 21981) a Lidové povídky ze Slovácka (Praha 
1967, spolu s >V. Frolcem). Jako editor připravil např. SP 
gramodesky k Antologii autentických forem československého 
folklóru (Supraphon 1962), LP Samko Dudík (Opus 1981) 
a 2 LP Lidová hudba a vyprávění z Horňácka (Supraphon 
1986), jako dramaturg a autor průvodního slova se podílel na 
MC nakladatelství Aton Horňácký advent (1995), Pokoj lidu 
všemu (1995), Písňový svět malíře Antoše Frolky (1995), 
Za Vladimírem Klusákem (1996), Zpívá Jura Hudeček 
(1996), Jura Hudeček podruhé (1997), Nepretvárená hudba 
(1997) ad. Jako zpěvák a tanečník, ale i jako etnomuzikolog 
se zasloužil o uvědomělé pěstování a rozvíjení lidové tradice. 
Svými hlasovými dispozicemi a bohatým přednesovým 
rejstříkem patří k předním interpretům horňácké písně.

Profilová diskografie:
Žijí v písni. Luboš Holý - Dušan Holý. LP. Supraphon 
1983.
Pokoj lidu všemu. MC. Aton 1995.
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LH

Holý, Lubomír
(21.10.1930 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín)

Zpěvák, hudebník, tanečník. Syn >M. Holého. Po maturitě 
na gymnáziu ve Strážnici (1949) vystudoval Vysokou školu 
veterinární v Brně (1949-1954, MVDr., CSc. 1964) 
a s výjimkou deseti let v zahraničí (Kuba - dr.h.c. 1989, 
Mexiko, Brazílie) zde do r. 1992 působil jako pedagog (doc. 
1975, prof. 1987). V důchodu pokračuje v soukromé praxi ve 
svém oboru.

Dětství prožil v Hrubé Vrbce, v prostředí s živou pěveckou 
a hudební tradicí. Již jako dítě zpíval mj. ve filmu >K. Plicky 
Věčná píseň (1940). V době studií získal muzikantskou 
průpravu v kapele Jožky >Kubíka III z Hrubé Vrbky, v letech 
1949-1954 byl primášem cimbálové muziky Vysoké školy 
veterinární, která od r. 1950 byla zároveň muzikou 
>Slováckého knížku v Brně (v r. 1950 se s muzikou zúčastnil

Světového vysokoškolského kongresu v Praze). Jako zpěvák 
a muzikant se spolu s >M. Hrbáčem podílel na úspěšném 
zvládnutí interpretace horňáckého folkloru (zejm. písní 
k tanci sedlácká) v >Brněnské cimbálové muzice. Příležitostně 
zpíval s >CM Slávka Volavého, CM >Břeclavan, CM >Technik 
a mnoha dalšími tělesy. Je předním sólistou >BROLNu, 
s nímž spolupracuje od jeho vzniku; zúčastnil se mnoha 
vystoupení po celé republice a řady zahraničních zájezdů. Ve 
svém repertoáru má zejm. písně horňácké a západoslovenské. 
Četné jsou i nahrávky jeho zpěvu v brněnském a ostravském 
rozhlase (v r. 1970 získal zlatou medaili za interpretaci 
v mezinárodní rozhlasové soutěži Prix de musique folklorique 
de Radio Bratislava). Vedle profilových zvukových nosičů 
účinkoval na nosičích BROLNu, CM Technik, na LP Jsem 
píseň tvá (Panton 1975) ad. V r. 1986 mu byl udělen titul 
zasloužilý pracovník kultury. Přestože se pro interpretaci 
horňácké sedlácké považuje za jediný vhodný vysoký hlasový 
rejstřík, L. Holému se jako jednomu z mála barytonistů podařilo 
prolomit tuto pomyslnou bariéru. Díky kvalitám svého hlasu 
a osobitému projevu se stal jedním z nejuznávanějších interpretů 
horňáckých písní.

Profilová diskografie:
Vonička z domova. EP Supraphon 1982.
Žijí v písni. Luboš Holý - Dušan Holý. LP. Supraphon 1983. 
Luboš Holý zpívá písně z Horňácka a Moravskoslovenského 
pomezí. LP. Panton 1988.
Za Moravú, tam je dobre. CD, MC. Supraphon 1993. 
Pokoj lidu všemu. MC. Aton 1995.
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LH

Holý, Martin
(11.11.1902 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín - 30.4.1985 
Uherské Hradiště)

Zpěvák, tanečník, autor písní, organizátor. Vychodil sedm 
tříd evangelické jednotřídky v Hrubé Vrbce, na další školní 
vzdělání neměla ovdovělá matka prostředky. Po 1. světové 
válce se v rodné obci vyučil soustružníkem dřeva, pokračovací 
školu navštěvoval ve Strážnici. Jako tovaryš pobýval 
v Bernarticích v jižních Čechách a v Libáni u Jičína. Po návratu 
si zařídil vlastní dílnu a v r. 1929 se oženil s učitelkou 
Miloslavou >Páčovou. Po r. 1945 pracoval jako dělník 
v Baťových závodech ve Zlíně, od r. 1948 v Kordárně ve 
Velké nad Veličkou.
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sti Za svého pobytu v Čechách vystupoval s tanečním 
kroužkem, který nacvičoval mj. i ruské lidové tance. 
V rodišti se stal členem >Sokola, hasičského sboru, myslivecké 
společnosti a ochotnického sdružení. Byl činný jako herec 
i režisér a napsal také hru Jan Drínovský, vycházející 
z lidových pověstí, doplněnou hudbou a zpěvy. Významný 
byl zejm. jeho podíl na udržování pěveckých, tanečních 
a hudebních tradic rodného kraje. Bohatství písní (v repertoáru 
jich měl asi tisíc) a stylovou čistotu převzal od své matky 
Kateřiny, která pocházela ze zpěvného rodu Miklošků (z jejího 
repertoáru bylo zaznamenáno na 600 písní), i od spřízněných 
pěveckých rodů Hrbáčů a Tomešků. Byl vyhlášeným 
zpěvákem a tanečníkem (zejm. sedlácké, odzemku 
a verbuňku). Pro své vypravěčské schopnosti a smysl pro 
humor byl vyhledávaný jako družba na svatbách, ale i při 
jiných příležitostech. Organizoval veřejná vystoupení skupiny 
z Hrubé Vrbky, pro kterou sestavil řadu tanečně-pěveckých 
programů. Ve spolupráci s >R. Kynčlem připravil mj. 
rozhlasovou relaci Pozdrav Slovače vysílanou z Hodonína 
k 80. narozeninám T. G. Masaryka (1930), vystoupení 
>Norkovy muziky v brněnském rozhlase v relaci Aloise Háby 
či tzv. cikánskou reportáž s F. K. Zemanem (1932). Se skupinou 
z Velké n. V. účinkoval na slavnostech v Plžích u Petrova 
(1939), které se staly předobrazem >MFF ve Strážnici; toho 
se zúčastňoval sice nepravidelně, ale až do vysokého věku. 
Na konci 50. let stál spolu s Josefem >Zemanem, Martinem 
Žalmánkem a dalšími u zrodu >Horňáckých slavností. 
Významně zasáhl do působení muziky Jožky >Kubíka III 
(účinkoval s ní a všestranně ji podporoval). Dlouholeté bylo 
jeho přátelství s myjavským primášem >S. Dudíkem, s jehož 
muzikou zpíval příležitostně. Literární vlohy ho postupně 
přivedly k vlastní slovesné tvorbě; skládal v duchu lidové 
tradice písně nové, přidával své sloky ke známým písním 
nebo lidové písně přetvářel. Do textů vkládal osobitý vtip 
a často se inspiroval i biblí. Hlásil se pouze k těm písním, 
které složil z vnitřní potřeby jako poslední rozloučení se svými 
přáteli (např. Padá listí, padá, do našého dvora, věnované 
bratranci Jiřímu Hrbáčovi, otci >M. Hrbáče). Široké obliby 
a rozšíření došla jím přeformovaná píseň Chvała Bohu, že 
sem sa narodił. Psal také různé projevy, většinou opět 
k posledním věcem člověka, v nichž se často objevují folklorní 
motivy (srov. např. Horňácko. Brno 1966, s. 422-423). 
Pěvecký a taneční projev M. Holého je zachycen v několika 
záběrech ve filmech Mizející svět >V. Úlehly (1932), Hody 
v Hrubé Vrbce >J. Ference [1945] a Věčná píseň>K. Plicky 
(1941). Ostravské televize natočila jeho portrét Krajina 
nechráněná (1983, rež. >J. Urbášek) a v r. 1992 připravila 
pořad O krajině nechráněné (rež. Zdeněk Havlíček) z cyklu 
Vonička z domova. M. Holý patřil k výrazným nositelům 
lidové tradice, významně však také zasáhl do tzv. druhé 
existence folkloru na Horňácku. Navazují na něj jeho synové 
>D. Holý a >L. Holý.
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LH

Horáková, Rozálie (roz. Uhrová)
(14.9.1912 Lanžhot, okr. Břeclav - 18.7.1980 Hodonín)

Lidová skladatelka, zpěvačka. Narodila se ve zpěvácké rodině 
Josefa a Marie Uhrových jako poslední z osmi dětí. Vychodila 
pět tříd obecné a tři třídy měšťanské školy, v letech 1930-1939 
pracovala sezónně v břeclavském cukrovaru. V r. 1939 se 
provdala a zůstala v domácnosti.

Tvořivé schopnosti R. Horákové se projevily již v mládí - 
své první písně ke svatbě složila ve dvanácti letech. Celkově 
obsahuje její tvorba asi 12 000 titulů. Jde především 
o příležitostnou poezii, v níž převažují texty svatební, pohřební, 
oslavné a gratulace, tedy písně a básně vztahující se k rodinnému 
obyčejovému cyklu. Povětšinou k nim volila lidovkové nápěvy, 
nebo melodie písní, které vznikly a jsou šířeny na Podluží. 
Naprostá většina slovesných útvarů však postrádá pevnou 
vazbu na poetiku tradiční lidové písně a hlásí se spíše k poezii 
pololidové. Vlastní hudební tvorba (123 písní) zabírá ve 
srovnání s textovou menší část jejího díla, ale počet písní 
i s nápěvy není malý. Melodie R. Horákové jsou ve srovnání 
s písněmi jiných známých podlužáckých autorů charakteristické 
častějším užíváním měkkého tónorodu. Převažují písně táhlé 
- netaneční, taktově neorganizované nad tanečními s pevnou 
taktovou strukturou. Mezi lidovými skladateli na Podluží 
zaujímá R. Horáková zvláštní místo zejm. s ohledem na 
neobyčejné množství písní a básní, které vytvořila.
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JRa

Horčička, Josef viz Šífar, Jožka

Horký, Otakar
(21.11.1920 Veselí nad Moravou, okr. Hodonín - 6.10.1981 
Uherské Hradiště)

Hudebník, literát, básník. Po maturitě na gymnáziu 
v Uh. Hradišti (1940) byl zaměstnán jako úředník v okresní
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nemocniční pojišťovně (1941-1942) a na pracovním úřadě 
(1942-1945). V letech 1945-1950 vystudoval Filozofickou 
fakultu UK v Praze, obory filozofie a angličtina. Po návratu 
do Uh. Hradiště pracoval postupně jako pedagog a ředitel 
obchodní akademie, vedoucí výchovy kádrů v podniku Mesit 
(1957-1958), dramaturg Slováckého divadla (1958-1960) 
a inspektor kultury ONV (1960-1964). Od r. 1964 byl 
dramaturgem a scenáristou Čs. televize v Brně, odkud musel 
v r. 1971 odejít. Až do odchodu do důchodu působil jako 
technický redaktor deníku Lidová demokracie v Brně.

Jako muzikant-samouk (klarinet, saxofon) začal s bratrem 
Josefem v r. 1939 hrát v cimbálové muzice Slováckého knížku 
v Uh. Hradišti, kde mj. působil také >J. Staněk. Po dobu 
studií v Praze byl O. Horký členem Souboru Josefa Vycpálka. 
V r. 1950 se stal spoluzakladatelem souboru >Hradišťan 
a členem jeho vedení. V této době se začal zajímat i o výtvarnou 
složku lidové kultury, mj. se podílel na rekonstrukci 
bílovického kroje pro taneční skupinu Hradišťanu podle kreseb 
>J. Mánesa. V Hradišťanu se autorsky zapojil také do tzv. 
nové tvorby; nejznámější se stala píseň Dobré je, dobré je, že 
už není pána (text >A. Gorlová). Jako aktivní muzikant 
(klarinetista) působil v CM Hradišťan do r. 1965 (v r. 1968 jej 
režisér Vojtěch Jasný vybral do role klarinetisty ve filmu 
Všichni dobří rodáci). Lidová kultura inspirovala O. Horkého 
především v jeho literární tvorbě, zejm. v básnických sbírkách 
Struny a pentle (Gottwaldov 1958) a Strážnice (Gottwaldov 
1960; spolu s >O. Rakovcem). V r. 1971 připravil do tisku 
Romanci o Verunce s grafickou výzdobou >V. Vaculky, kniha 
však již nesměla být vydána. Své znalosti lidové kultury 
zúročil také jako dramaturg a autor scénářů v Čs. televizi 
v Brně, např. film Dalekonosné housle (1970, rež. Jiří 
Vanýsek) o Jožkovi >Kubíkovi III nebo Pod hluckou tvrzí 
(1971, rež. Milan Hachla).
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VH

Hořká, Ludmila (vl.jm. Marie Holubková, 
provd. Šindelářová)
(26.4.1892 Dvořisko u Štítiny, okr. Opava - 6.10.1966 Opava)

Spisovatelka, sběratelka, básnířka, autorka písní. Základní 
vzdělání získala v dvoutřídní německé škole v pruském Slezsku 
a v české obecné škole v rakouském Slezsku. Vypomáhala 
otci v jeho hospodě, kterou v r. 1915 převzala a vedla až do

r. 1958 (po záboru pohraničí v r. 1938 žila necelý rok v Kostelci 
na Hané, po návratu byla krátce vězněna v Opavě).

L. Hořká byla spisovatelkou, sběratelkou a interpretkou 
písňového, tanečního a vypravěčského folkloru. Psala do novin 
verše - zčásti v lidovém duchu - a prozaické články čerpající 
z ústní lidové slovesnosti, přispívala do časopisů Moravec, 
Náš domov, Naše Slezsko a Moravská Orlice. Vedle několika 
knih povídek napsala kronikářsky pojatou trilogii Doma (Praha 
1943), Řeka (Praha 1946) a Dolina (Praha 1962), v níž využila 
bohatý folklorní materiál. Část svých sběrů vydala v brožurách 
Moravská svatba na Hlučínsku (Praha 1926) a Národopisné 
paběrky z Hlučínska (Opava 1948), rkp. sbírka lidových písní 
z Kravař a ze Dvořiska je uložena ve Slezském ústavu v Opavě 
(nápěvy zapsal Vladimír Scheufler). Zajímala se také o kroje 
a výšivky, byla členkou a vedoucí odbočky národopisného 
sdružení >Sedlišťané v Kravařích u Hlučína jako interpretka 
i nacvičovatelka lidových písní, tanců a zvyků. Po 1. světové 
válce spoluzakládala národopisný soubor v Kravařích a lidovou 
tradici zde udržovala řadu desetiletí. Sama také písně skládala. 
Svědectví o tom, jak tvořila, otiskl Antonín Satke v doslovu 
k její básnické sbírce Tesknice (Český Těšín 1992). 
V 70. letech byl založen v nedaleké Štítině soubor >Bejatka, 
jehož repertoár vychází mj. z písní a tanců L. Hořké.
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AS

Hovorka, Jindřich
(13.8.1937 České Budějovice)

Hudebník, upravovatel, organizátor. Vystudoval Střední 
hudebně-pedagogickou školu v Českých Budějovicích, obor 
housle a trubka (1952-1957), a JAMU v Brně, obor viola 
(1957-1961). V letech 1960-1969 působil v Čs. rozhlase 
v Brně jako violista Brněnského estrádního rozhlasového 
orchestru, poté jako koncertní mistr >BROLNu (1969-1974) 
a od r. 1974 také jako jeho umělecký vedoucí. Od r. 1993 je ve 
svobodném povolání.

V době studia v Českých Budějovicích byl prvním 
houslistou FS Úsvit, v letech 1957-1960 primášem brněnského
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sti souboru Vlajka mládí (>Javorník) a od r. 1959 současně 
i kontrášem >Brněnské cimbálové muziky. V r. 1960 založil 
CM Hynka Bíma (>Moravská cimbálová muzika), kterou 
úspěšně vedl deset let; zde se výrazně projevila jeho činnost 
umělecká i organizační. Další hudební aktivity, zejm. 
interpretační, upravovatelské a dramaturgické, jsou těsně 
spjaty s BROLNem jako profesionálním folklorním tělesem.

Literatura: 
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Hovorková, Zdenka (roz. Fučíková)
(9.3.1937 Michalovce, Slovensko)

Zpěvačka. Vystudovala Vyšší průmyslovou školu 
elektrotechnickou v Brně (1952-1956) a do r. 1964 pracovala 
ve Státním ústavu dopravního projektování (odd. 
automatických telefonních ústředen) v Brně. V letech 
1970-1992 byla ve svobodném povolání.

V r. 1952 se stala zpěvačkou a tanečnicí >MSLPT 
v Brně, od r. 1953 vystupovala jako stálá sólistka >BROLNu. 
Během svého pěveckého působení spolupracovala s řadou 
dalších brněnských cimbálových a dechových muzik, např. 
s >Brněnskou cimbálovou muzikou (1959-1962), 
>Moravskou cimbálovou muzikou (1960-1965) 
a >Moravankou (1972-1978). Vedla ženský sbor Vonička 
(1956-1963), který byl od r. 1960 součástí Moravské 
cimbálové muziky, a Ženský sbor Zdenky Hovorkové 
(1974-1986), který vznikl z bývalých členek Voničky 
a spolupracoval s BROLNem. V r. 1961 získala 1. místo 
v pěvecké soutěži na >MFF ve Strážnici. Natočila desítky 
snímků v Čs. rozhlase a televizi, spoluúčinkovala na řadě 
gramofonových projektů, např. Moravský folklór 
(Supraphon 1967), Moravské lidové písně (Panton 1969), 
Ej, od Buchlova (Supraphon 1976), Moravanka poprvé 
(Panton 1974), Moravanka podruhé (Panton 1975), 
Moravanka potřetí (Supraphon 1976), Kyjovjáci, to sú chlapci 
(Panton 1977), Moravanka (Panton 1978) ad. V 60.-70. letech 
patřila k nejznámějším zpěvačkám (sopranistkám) 
slováckých lidových písní na Moravě.

Literatura:
PPS 2, s. 51.

red

Hrbáč, Martin
(10.1.1939 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín)

Hudebník, zpěvák, tanečník. Po maturitě na strážnickém 
gymnáziu (1957) byl krátkodobě zaměstnán v Kordárně ve 
Velké nad Veličkou (1957) a ve Fatře Napajedla (1958), 
v letech 1958-1966 vystudoval VUT v Brně, obor strojní

(Ing). Pracoval v 1. Brněnské strojírně (1964-1966), v r. 1966 
odešel do Veselí nad Moravou, kde byl zaměstnán 
v Železárnách (1966-1975), v Inženierskych stavbách Košice 
- projekce Veselí n. M. (1975-1989), byl ředitelem Kulturního 
domu (1989-1991), zaměstnancem Vodohospodářských staveb 
(1991-1992) a od r. 1993 je společníkem firmy Ingprojekt.

Muzikantské zkušenosti získával v muzice J. >Kubíka III 
v Hrubé Vrbce, byl také dobře obeznámen s tradiční hrou 
velických >Miškeříků, vrbecké >Ňorkovy muziky 
i hudecké muziky >J. Peška z Velké n. V. Za svého studia 
a zaměstnání v Brně hrál v >Brněnské cimbálové muzice, 
v r. 1966 založil ve Veselí n. M. vlastní >Horňáckou 
cimbálovou muziku Martina Hrbáče, v níž je primášem. Je 
častým hostujícím zpěvákem a muzikantem v >BROLNu 
a CM >Technik a spolupracoval na řadě zvukových nosičů. 
Podílí se také na práci programové rady >Horňáckých 
slavností. Jako hráč na housle a kontrabas je samouk, je však 
výrazným muzikantem (je schopen zahrát na kterémkoliv místě 
v cimbálové muzice s výjimkou cimbálu a klarinetu), 
vynikajícím zpěvákem a zároveň pokračovatelem hudebních 
folklorních tradic horňáckého regionu.

Profilová diskografie:
Horňácký hudec Martin Hrbáč. CD. Gnosis Brno 1995.

VT

Hrubá, Milada (roz. Průšová, provd. Veselková, 
Hrubá)
(25.10.1946 Brno)

Zpěvačka. V letech 1961-1967 vystudovala klavír a obligátně 
zpěv na brněnské konzervatoři. Od r. 1967 působí na této 
škole v tanečním oddělení jako pedagožka - korepetitorka.

Zpěvu se věnovala od dětství, nejdříve v dětském kostelním 
sboru, později ve sboru LŠU Jaroslava Kvapila. V letech 1961- 
1973 byla členkou Filharmonického sboru Besedy brněnské. 
V oblasti interpretace písňového folkloru se zaměřila na oblast 
Hané a Brněnska. Od r. 1974 spolupracovala jako zpěvačka 
(mezzosopranistka) s >BROLNem, s nímž pro rozhlas natočila 
více než 100 snímků. Současně v letech 1974-1989 působila 
spolu s >S. Juříčkovou a >V Kováříkem jako zpěvačka hudební 
skupiny >Brněnští gajdoši (s V. Kováříkem zpívala v tzv. 
hanácké opeře Jora a Manda). S Brněnskými gajdoši 
účinkovala v televizních pořadech, na >MFF ve Strážnici, 
Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích, na 
>Rožnovských slavnostech i v řadě zahraničních vystoupení. 
Její pěvecký projev je zachycen na LP Zapomínaná krása 
(Panton 1979), Spi, Janíčku, spi (Supraphon 1983), Z cibule 
paličky, z kódele buben (Supraphon 1986). Od r. 1985 
spolupracuje s FS >Klas. V letech 1968-1988 byla uměleckou 
vedoucí dětského folklorního souboru Hanáček, do r. 1988 se 
zúčastňovala práce v porotách přehlídek a soutěží dětských 
i dospělých folklorních souborů. V r. 1987 obdržela za práci 
s mládeží v oblasti folkloru Plaketu Leoše Janáčka.

red
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Hudeček - Hudečkovi

Hudební rod z Horňácka, v němž se propojily rodiny 
Hudečků a >Zemanů. Vyšla z něho řada zpěváků, muzikantů 
a tanečníků, výrazných nositelů tradiční lidové kultury, kteří 
zasáhli i do vzniku a vývoje folklorního hnutí.

Jan Hudeček I
(24.12.1856 Kuželov, okr. Hodonín - 30.6.1913 Vídeň, 
Rakousko)

Malíř, hudebník, zpěvák, organizátor. Bratr >Jury Hudečka 
I. Narodil se jako syn sedláka z Hrubé Vrbky, který byl dočasně 
mlynářem v Kuželově. Studoval gymnázium ve Strážnici 
a v Přerově. Protože hrál na flétnu a violoncello, byl během 
vojenské služby zařazen k hudbě. Poté studoval tři roky na 
malířské akademii v Krakově. Po návratu do Hrubé Vrbky 
byl členem tzv. Súchovské republiky. V té době občas 
vystavoval s >J. Uprkou v Uh. Hradišti a při zvláštních 
příležitostech se přidával jako houslista k muzice P. >Trna I. 
V r. 1894 se přeškolil na geometra a nastoupil do Kyjova, kde 
se stal středem obrozenecké společnosti, do níž uvedl Petra 
Bezruče a J. Úprku. Po přeložení do Hodonína se významně 
podílel na přípravách Umělecké výstavy slovenské (1902), do 
katalogu napsal stať o slováckém malířství, sám zde také 
vystavoval, zahajoval ji a později jménem vystavujících umělců 
přivítal francouzského sochaře Augusta Rodina. Od r. 1902 
pracoval v Telči a pokračoval tam i na Slovácku v kulturní 
činnosti. Byl zakládajícím členem Sdružení výtvarných umělců 
moravských v Hodoníně (1907). Svým celoživotním 
působením pomohl rozvíjet a organizovat umělecký a kulturní 
život na jižní Moravě.

Literatura:
Andrys, J.: [bez názvu] In: Jubilejná výstava Hodonín 1902. 
Katalog výstavy Slovenské národní galerie v Bratislavě 
1952, s. 5-10.
Bystřina, O.: Súchovská republika. Vyškov 1926, s. 21, 25-29, 
41, 94-99, 189-190, 200-201, 204-208, 225, 228.
Hlaváč, F.: Vzpomínka na malíře a geometra Jana 
Hudečka. MK 24, 1988, č.6, s. 19-20.
Hudeček, J.: Jan Hudeček. In: Programový sborník 
Horňáckých slavností 1988, s.8-10.
Kožík, F.: Na křídle větrného mlýna. Praha 1977, 
s. 317, 319, 349-350.

Jura (Jiří) Hudeček I
(18.11.1862 Kuželov, okr. Hodonín - 11.1.1901 Velká nad 
Veličkou, okr. Hodonín)

Zpěvák, tanečník. Bratr >Jana Hudečka I. Oženil se 
s Kateřinou Zemanovou z Velké. Hospodařil a vedl obecní 
hospodu v Hrubé Vrbce a od r. 1892 ve Velké.

Vynikal mezi zpěváky-tenoristy a tanečníky, a proto 
účinkoval na >Lidovém koncertě v Brně (1892) pořádaném 
>L. Janáčkem. Na >NVČ v Praze (1895) měl v nájmu 
hospodu v Čičmanském gazdovství. V ní působil též jako

zpěvák a tanečník za doprovodu hudců z Velké (v čele 
s P. >Trnem I nebo Jožkou >Kubíkem II), které si najal na 
celou dobu výstavy. Hra hudců, jeho zpěv i dvě jím uspořádané 
skutečné tradiční velické svatby obrátily pozornost řady 
význačných osobností nejen k NVČ, ale především k poznávání 
horňácké lidové kultury a dalšímu zájmu o ni. Na Výstavě 
architektury a inženýrství v Praze (1898) měl pronajatý hostinec 
v pavilonu Větrník. Tam si opět najal velické hudce a vystrojil 
svatbu Alžběty Čambalové z Velké - výborné tanečnice, která 
v pozdějších letech vystupovala v tanci starosvětská s Martinem 
>Miškeříkem II.

Literatura:
Kožík, F.: Na křídle větrného mlýna. Praha 1977, s. 351, 
382-384.
Kvapil, J.: O čem vím. Praha 1932, s.35.
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Kateřina Hudečková (roz. Zemanová)
(10.6.1861 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - 30.10.1927 
Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

Zpěvačka, tanečnice, vyšívačka. Dcera Martina >Zemana I. 
V r. 1884 se provdala za >Juru Hudečka I do Hrubé Vrbky. 
Od r. 1892 žila ve Velké, v letech 1895 a 1898-1899 bydlela 
rok a půl v Praze.

Byla znamenitá zpěvačka a uměla značně více než 1000 
písní. Podle jejího zpěvu je zaznamenána velká většina 
velických písní ve druhé a třetí sbírce Františka Bartoše (1889 
a 1899-1901) a 74 duchovních písní v jeho druhé sbírce. Své 
pěvecké, taneční a vypravěčské umění přenesla na svých šest 
synů >Jaroše, >Jana II, >Juru II, Cyrila, Dušana a >Martina 
(Cyril 1892-1918, vojenský lékař, zemřel na ruské frontě, 
Dušan 1896-1917, nadaný malíř, čs. legionář v Rusku, padl 
u Zborova; oba byli výborní zpěváci, tanečníci a muzikanti). 
Byla znalkyně horňácké lidové kultury a pečovala o její čistotu. 
Ovládala velické vyšívání a po mužově smrti jezdila prodávat 
výšivky svým známým do Prahy a moravských měst. Na 
výstavě ve Vyškově (1902) získala za své práce stříbrnou 
medaili. Byla členkou družstva vyšívaček ve Skalici na 
Slovensku. Zpívala na >Lidovém koncertě v Brně (1892), 
podílela se na přípravě Národopisné výstavy ve Velké (1894) 
a činně se jí zúčastnila. Na>NVČ v Praze (1895) hospodařila 
v manželově hospodě a uplatnila se též jako zpěvačka 
a tanečnice. Seznámila se zde s řadou kulturních osobností, 
z nichž některé ji později ve Velké navštěvovaly. >L. Janáček 
k ní v r. 1916 přivedl Gabrielu Horvátovou, aby jí byla vzorem 
pro ztvárnění Kostelničky v jeho opeře Její pastorkyňa. 
Významně se zasloužila o udržování tradiční lidové kultury 
Horňácka.

Literatura:
Bartoš, F.: Několik slov o lidových písních moravských. 
In: Národní písně moravské, v nově nasbírané. Brno 1 889, 
s.CXXXIII, CXXXV.
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sti Holý, D.: Horňácké slavnosti 1992 Velká nad Veličkou 
17.-19. července - k stému výročí prvního veřejného 
vystoupení horňáckých muzikantů, zpěváků a tanečníků. 
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s. 151-159.
Němcová, A.: Horňácké vzory Janáčkovy Její 
pastorkyně. OM 26, 1994, s. 57-67.
Rutte, L.: Stařenka Katerina Hudečková z Velké - mrtva. 
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Jaroš (Jaroslav) Hudeček
(18.4.1885 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín - 17.12.1937 
Uherské Hradiště)

Hudebník, zpěvák, tanečník, organizátor, spisovatel. Syn 
>Jury I a>Kateřiny Hudečkových. Studoval gymnázium ve 
Strážnici a v Brně a v letech 1907-1908 Filozofickou fakultu 
UK v Praze. Od r. 1908 byl učitelem v Lužicích u Hodonína. 
Za 1. světové války vstoupil do Čs. legií ve Francii, po návratu 
sloužil do r. 1920 jako poručík v Praze. Poté učil v Lanžhotě 
a Poštorné, od r. 1924 byl ředitelem měšťanské školy v Blatnici 
pod Svatým Antonínkem.

Byl velmi dobrý zpěvák (baryton) a tanečník, uměl stovky 
slováckých písní a uplatňoval se ve folklorním dění ve Velké. 
Hrál také ve studentské, později učitelské muzice V. >KIusáka 
st. (do r. 1937). Podílel se na vystoupeních Veličanů na 
národopisných slavnostech, později je i vedl a spolupracoval 
na přípravě >Moravského roku v Brně. V letech 1907-1908 
byl zpěvákem a v letech 1919-1920 kontrášem >Slováckého 
knížku v Praze. Inicioval vznik >Slováckého roku v Kyjově, 
jehož první a druhý ročník řídil (1921, 1922), a v programové 
brožuře popsal některé předváděné obyčeje. Spolu 
s F. K. Zemanem napsal scénář, režíroval a slovem provázel 
rozhlasové vysílání z Velké (1932). Byl hercem a režisérem 
studentského divadla ve Velké a sokolského divadla v Blatnici, 
kde zastával funkce starosty a vzdělavatele >Sokola. Napsal 
román Katerinka (Břeclav 1926), drama Za srdcem (Veselí 
nad Moravou 1934), vzpomínky na Frantu Úprku (sborník 
Výtvarníci SVUM. Hodonín 1935) a desítky časopisecky 
uveřejněných drobných prací ze slováckého prostředí.

Literatura:
O Moravském roku 1914. (Rozmluva Dušana Holého 
s Vladimírem Ševčíkem a Martinou Pavlicovou). NR 1993, 
s. 93-102.
Mikulič, J.: Sté výročí Jaroše Hudečka. MK 21, 1985, č. 2, 
s. 23.

Jan Hudeček II
(24.10.1886 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín - 28.12.1960 
Kostelec nad Černými lesy, okr. Kolín)

Hudebník, zpěvák, tanečník. Syn >Jury I a > Kateřiny 
Hudečkových. Absolvoval Rolnickou a vinařskou školu ve

Bzenci. Do r. 1914 hospodařil s matkou ve Velké nad Veličkou, 
mezitím krátce pracoval na velkostatcích na Moravě a v Polsku. 
V 1. světové válce bojoval v Čs. legiích v Rusku, po návratu 
v r. 1920 byl úředníkem ve Velké a od r. 1931 v Čechách a na 
Slovensku (Trenčín). O dovolených a v důchodu bydlel opět 
ve Velké.

Byl velmi dobrý zpěvák a tanečník, uměl několik set 
slováckých písní, z horňáckých i málo známé. V devíti letech 
se zúčastnil zájezdu Veličanů na >NVČ v Praze (1895). Ve 
Velké se v mládí podílel na tradičních zvykoslovných 
událostech. Hrál ve studentské muzice, později učitelské muzice 
V. >Klusáka st. až do konce 50. let a uplatňoval se na jejích 
zájezdech i jako zpěvák a tanečník. Byl pamětník tance do 
skoku, který zanikl před r. 1905, a přispěl k jeho obnovení 
v r. 1958. Počátkem 20. let režíroval představení sokolského 
divadla ve Velké.

Jura (Jiří) Hudeček II
(16.4.1888 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín - 13.10.1979 Praha)

Zpěvák, tanečník, organizátor. Syn >Jury I a >Kateřiny 
Hudečkových. Od čtyř let žil ve Velké nad Veličkou. Vystudoval 
reálku v Hodoníně a Telči, strojní inženýrství na ČVUT 
v Praze (1908-1914, Ing.). V 1. světové válce bojoval čtyři 
roky v Čs. legiích v Rusku, vrátil se jako kapitán a zůstal 
v armádě. V letech 1924-1927 byl velitelem dělostřeleckého 
pluku v Lučenci v hodnosti majora a podplukovníka, v letech 
1927-1932 vyučoval v Praze na Velitelské škole a na Vysoké 
škole válečné a sloužil na Ministerstvu obrany, poté byl 
velitelem dělostřelecké brigády v Olomouci (1932-1935, 
r. 1933 povýšen na brigádního generála), velitelem divize v Brně 
(1935-1936), zástupcem velitele a velitelem sboru v Trenčíně 
(1936-1939, r. 1938 povýšen na divizního generála) a velitelem 
dělostřelectva Čs. armády v Praze (1945-1948). Za 2. světové 
války byl činný v domácím odboji a vězněn. V r. 1948 byl 
penzionován, pak zbaven hodnosti a důchodu; rehabilitován 
byl až v r. 1991.

Volný čas trávil vždy ve Velké. Mimořádně vynikal jako 
zpěvák-tenorista a tanečník sedlácké při tradičních příležitostech 
v obci a při působení se studentskou, později učitelskou 
muzikou V. >Klusáka st. Výborně ovládal též odzemek. 
V letech 1908-1914 byl stárkem a místopředsedou 
Akademického odboru Českoslovanské jednoty (předchůdce 
>Slováckého krúžku) v Praze, kde učil písně a tance 
a organizoval činnost. V r. 1915 zazpíval na 100 písní Josefu 
Černíkovi, který je otiskl ve své sbírce Po našem (Praha 1943). 
Za 2. světové války působil ve >Slováckém krúžku v Brně, kde 
od něho >J. Poláček zapisoval písně pro své sbírky Slovácké 
pěsničky. Členem Slováckého krúžku v Praze byl opět v letech 
1948-1979 a podílel se i na práci výboru. Ve věku 81-85 let 
nazpíval na kazety téměř 1000 písní a napsal jejich texty. Na 
>Horňáckých slavnostech v r. 1970 měl projev o Národopisné 
výstavě ve Velké (1894) a o podílu Veličanů na >NVČ v Praze 
(1895). Uveřejnil několik článků ze slováckého prostředí, v jeho
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pozůstalosti se zachovalo sedm rukopisů a obsáhlý životopis. 
Patřil k významným nositelům horňáckého folkloru.
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Martin Hudeček
(30.7.1897 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - 25.5.1979 
Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

Zpěvák, hudebník, tanečník, vypravěč. Syn >Jury 
I a >Kateřiny Hudečkových. Během studia reálky v Hodoníně 
musel za 1. světové války narukovat, maturoval proto až 
v r. 1919. Byl učitelem v Nové Lhotě, Javorníku, Hrubé Vrbce, 
řídícím učitelem v Malé Vrbce (1927-1938), Louce u Uh. 
Ostrohu a v Zarazících. V důchodu žil ve Velké.

Jako zpěvák-tenorista i jako tanečník vynikal jak při 
tradičních příležitostech, tak při návštěvách význačných 
osobností ve Velké. Hrál v učitelské muzice V. >Klusáka st. 
Vedl vystoupení skupiny Veličanů na četných národopisných 
slavnostech, sám také účinkoval. Byl též sólový tanečník 
verbuňku a odzemku, který předvedl ještě v 65 letech na 
>Horňáckých slavnostech. Býval družbou na svatbách; 
nevěstina družbu představoval v r. 1944 ve filmu >J. Ference 
Horňácká svatba, při jehož natáčení působil též jako 
národopisný poradce. Byl obsazován do hlavních rolí 
v sokolském divadle a pro děti ve škole hrával loutkové divadlo. 
V rozhlasové soutěži lidových vypravěčů z Moravy v r. 1953 
se umístil jako jeden z nejlepších. Psal humorky, z nichž některé 
byly uveřejněny. Ze stovek písní, které uměl, je 85 uloženo na 
nahrávkách v ÚEF AV ČR v Brně.
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Jura (Jiří) Hudeček III
(20.3.1924 Lučenec, Slovensko)

Zpěvák, hudebník, tanečník, organizátor, sběratel. Syn >Jury 
Hudečka II. Od maturity na gymnáziu v Brně v r. 1943 žil do 
r. 1945 v Hrubé Vrbce. Vystudoval Vojenskou akademii 
v Hranicích (1945-1946, poručík) a Aplikační školu 
dělostřelectva v Olomouci (1947-1948). Vyučoval na Vojenské

akademii (1949-1953). V mezidobích sloužil v Praze, v letech 
1953-1955 v Benešově u Prahy. V r. 1955 byl z armády 
propuštěn v hodnosti kapitána. Pracoval v Hydro
meteorologickém ústavu v Praze (1956-1985), r. 1965 dálkově 
vystudoval meteorologii na Technické škole HMÚ. V r. 1991 
byl rehabilitován a povýšen na podplukovníka. Od dětství 
trávil volný čas ve Velké nad Veličkou, kde od r. 1985 
každoročně žije v letní polovině roku.

Po předcích má tenorový hlas a hudební nadání, od otce 
převzal znalost stovek písní, jejich tradiční podání 
a intonování tzv. horňáckých čtvrttónů. Ve Velké působil od 
mládí jako zpěvák při zvykoslovných a jiných událostech 
a v letech 1941-1947 byl primášem studentské muziky. Na 
mnohých >Horňáckých slavnostech vystupoval jako sólový 
a sborový zpěvák, vedoucí mužského folklorního sboru 
a tanečník a v r. 1958 obnovil tanec do skoku. Též spolupracoval 
na tvorbě programů. Uplatnil se také ve >Slováckém krúžku 
v Brně (1940-1945) a od r. 1946 ve >Slováckém krúžku 
v Praze, kde byl v letech 1955-1984 primášem a zpěvákem 
a současně vedl národopisnou činnost krúžku. Sólově zpíval 
v rozhlase a na zájezdech do ciziny (s Vysokoškolským 
uměleckým souborem Praha v Německu, Francii, SSSR). 
Účinkoval v pěti filmech jako zpěvák nebo primáš (např. 
Horňácká svatba - [1944], rež. >J. Ferenc), u tří byl 
národopisným poradcem (např. Lev s bílou hřívou - 1986, rež. 
Jaromil Jireš). Natočil téměř 1000 písní svého otce a nahrávky 
různých muzik i zpěváků (jsou mj. uloženy v ÚEF AV ČR 
v Brně). Od mládí se zabývá sběrem horňáckých písní. Založil 
a zpočátku vedl kroniku hudců z Velké (od r. 1944).

Profilová diskografie:
Zpívá Jura Hudeček. MC. Aton 1996.
Jura Hudeček podruhé. MC. Aton 1997.
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JH

Hykel, Cyril
(28.11.1896 Štramberk, okr. Nový Jičín - 19.3.1976 
Štramberk, okr. Nový Jičín)

Sběratel, hudebník, tanečník. Maturoval na reálném 
gymnáziu v Příboře (1914), 1. světovou válku prožil na italské 
frontě a v Dalmácii. Po válce krátce studoval učitelský ústav 
v Příboře, od 20. let do r. 1938 učil na školách v Drnholci nad 
Lubinou (pozdější Lubina), v Závišicích a čtrnáct let v Rybí.
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sti V období protektorátu učil ve Starém Městě u Frýdku-Místku, 
po r. 1945 až do odchodu do důchodu v r. 1957 ve Štramberku. 
Poté ještě působil jako správce a průvodce městského muzea 
a knihovník. Celý život byl organizačně činný i v oblasti 
tělovýchovy, zejm. v >Sokole.

Své taneční nadání uplatnil při zapisování lidových tanců 
na Lašsku. Ve spolupráci s >F. Bonušem připravil několik 
instruktážních filmů o lidových tancích (jsou uloženy ve 
filmotéce ÚEF AV ČR v Brně) a sbírku Lidové tance ze 
Štramberka na Lašsku (Praha 1953). Pro štramberskou 
cimbálovou muziku připravoval scénáře k pódiovým 
vystoupením, hrál na housle, klavír, violoncello a na kobzu 
(v r. 1954 účinkoval také na >MFF ve Strážnici). Režisér 
Vojtěch Jasný ho obsadil do role kantora ve filmu Touha 
(1958). Zapisoval lidové pohádky, pověsti, přísloví, říkadla, 
písně a tance, z nichž některé publikoval časopisecky 
(>Radostná země, Kravařsko, Vlastivědný přehled Novojicka, 
>Valašsko). Přestože byl dokonalým znalcem místního 
dialektu, nejsou jeho záznamy zcela přesné. Jednotlivá čísla 
zapisoval vícekrát, opisoval je, doplňoval a při zachování 
některých vybraných nářečních prvků je převáděl do 
spisovného jazyka. Reprezentativní výběr z jeho rkp. sbírky 
připravila k vydání Eva Kyliánová pod názvem O pokladech 
na Kotouči. Pohádky a pověsti ze Štramberka a okolí 
(Ostrava 1980).
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JP

Hynais, Vojtěch
(14.12.1854 Vídeň, Rakousko - 22.8.1925 Praha)

Malíř. V letech 1870-1874 studoval na AVU ve Vídni, 
v letech 1878-1880 na Ecole de Beaux-Arts v Paříži. Od 
r. 1893 působil jako profesor AVU v Praze.

Jako příslušník generace Národního divadla proslul zejm. 
oponou z r. 1883, v níž zachytil rozmanité lidové typy. Do 
formování výtvarného folklorismu zasáhl realizací nepříliš 
zdařilého plakátu >NVČ v Praze v r. 1895, na němž zobrazil 
lidové typy, mj. z Moravy, ve stylizovaných, velmi obtížně 
identifikovatelných krojích. Jeho pozornost věnovaná 
lidovému prostředí se jeví jako náhodná, okrajová a značně 
povrchní.
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RJ

Imrýšek, Gustav
(5.10.1908 Bratřejov, okr. Zlín - 30.8.1989 Vizovice, 
okr. Zlín)

Vypravěč, národopisný pracovník. Vystudoval učitelský 
ústav v Příboře (1925-1929), poté působil jako učitel 
v Pozděchově, Uble a ve Vizovicích.

Patřil ke generaci učitelů, kteří se věnovali kulturně osvětové 
činnosti. Ve Vizovicích byl spoluzakladatelem Valašského 
krúžku a muzea, členem Muzejního spolku, správcem 
národopisné sbírky (1937-1953), kronikářem a sběratelem 
lidové slovesnosti. Patnáct let působil jako konzervátor Okresní 
památkové péče ve Zlíně. Podílel se mj. na rekonstrukci 
vizovického kroje. Počátky jeho literární a vypravěčské 
činnosti sahají do r. 1941, kdy v brněnském rozhlase natočil 
pásmo o Vizovicích. Vzorem pro jeho vypravěčskou činnost 
byl vypravěč Martin Kráčalík z Pozděchova. Od něj převzal 
způsob interpretace - pomalou, zadržovanou, jakoby huhňavou 
řeč ve vizovickém dialektu, doprovázenou jednoduchým 
a jednotvárným gestem ruky a přivíráním očí. V repertoáru 
měl zejm. epizody z dějin Vizovicka i dalšího Valašska 
a humorky. Jako vypravěč vystupoval s Valašským krúžkem 
ve Vizovicích, příležitostně i s >Valašským krúžkem v Brně. 
Část svých povídek sepsal a vydal tiskem v publikaci Čertoviny 
z Valašska (Praha 1958), v časopisech >Lidová tvořivost, 
>Valašsko a >Naše Valaško. Další byly zaznamenány v Čs. 
rozhlase v Brně a na gramofonových deskách.
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Ištvan, Miloslav
(2.9.1928 Olomouc - 26.1.1990 Brno)

Skladatel, pedagog. Dětství strávil v Bystřici nad Pernštejnem, 
studoval na gymnáziích v Praze, Novém Městě na Moravě 
a v Brně. Po maturitě (1947) a abiturientském kurzu na 
brněnské konzervatoři absolvoval v letech 1948-1952 skladbu 
na brněnské JAMU u Jaroslava Kvapila. Po ukončení studia 
působil jako pedagog na JAMU (doc. 1966).
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V době studií byl uměleckým vedoucím Souboru Julia Fučíka 

v Brně, pracoval jako poradce a člen porot při různých 
soutěžích. Zúčastnil se sběratelských akcí SÚLP 
v Brně (pozdější ÚEF AV ČR), při kterých pořídil více než 
300 zápisů lidových písní z Těšínska, Jablunkovska 
a Valašskokloboucka. Byl dlouholetým spolupracovníkem 
>BROLNu, pro který vytvořil vysoce stylizované úpravy 
(Před susedovym, Šarišské čardáše aj.) a kompozice 
inspirované folklorem, např, na texty Vlastimila Pantůčka Vínko 
zraje (1954), Větérek větrný (1956), Čistění studánek (1956), 
dále Moldavský tanec (1954), Syrba (1954), Čardáš (1955), 
Lolo dikhlo (1976, na romský text), Odbila hodina (1979) ad. 
Na přelomu 60. a 70. let započal se studiem lidové hudby 
dalších etnik, které ovlivnilo jeho hudební vyjadřování; vedle 
balkánského a afrického folkloru to byla zejm. lidová hudba 
Indie.
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DT

Ištvánek, Josef
(9.12.1944 Šardice, okr. Kyjov)

Hudebník, pedagog, kapelník. Narodil se v rodině varhaníka, 
další kontakty s hudbou získal v LŠU v Hodoníně studiem 
klavíru a varhan. V letech 1959-1962 studoval Vojenskou 
hudební školu v Roudnici nad Labem (obor dechové nástroje 
u Jiřího Slavíka). V r. 1962 byl přidělen k Výsadkové hudbě 
v Prostějově (později Posádková hudba Prostějov), kde jako 
sólista působil do r. 1974. Poté odešel do civilu, učil v hudebním 
kurzu Kulturního domu Ligniťan Dubňany, od r. 1976 je 
zaměstnancem ZK Doly Ratíškovice.

V Ratíškovicích stál v letech 1975-1990 v čele mládež
nického dechového orchestru Veselá muzika. Rada jeho žáků 
se uplatnila v dalších dechových hudbách (např. Dolanka 
z Ratíškovic, Šohajka z Dolních Bojanovic, Podhoranka 
z Ježova, Hovorané z Hovoran). Od r. 1990 je dirigentem 
Mladé muziky v Šardicích, se kterou se úspěšně zúčastnil 
domácích i zahraničních soutěží (např. 1. místo v Neerpeltu 
v Belgii - 1991, 1. místo v Bambergu v Německu - 1992, 
1. místo ve Fussenu v Německu - 1995). Repertoár kapely 
obsahuje mj. lidové písně z regionu Kyjovska. V pedagogické 
práci navázal J. Ištvánek na činnost >J. Frýborta. Má výrazné 
zásluhy na výchově mladých muzikantů pro dechové orchestry 
Slovácka.

Diskografie:
Až budu veliký. CD, MC. Multisonic 1996.
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SP

Jakubíček, Jaroslav
(4.8.1929 Veselí nad Moravou, okr. Hodonín)

Hudebník, dramaturg, upravovatel, organizátor. Absolvoval 
základní školní docházku a v letech 1943-1945 byl nasazen 
jako dělník u poštovního úřadu v Uh. Hradišti. Po skončení 
války se stal poštovním úředníkem v Uh. Hradišti a Veselí 
n. M. (1945-1951). V r. 1951 nastoupil vojenskou službu a po 
konkurzu byl v r. 1952 přeřazen do >AUSu a současně 
vystudoval dva ročníky hry na cimbál u >A. Peka na pražské 
konzervatoři. V r. 1961 se stal cimbalistou >BROLNu a od 
r. 1972 až do odchodu do důchodu v r. 1990 byl jeho 
dramaturgem.

Počátky muzikantského působení J. Jakubíčka spadají do
r.  1946, kdy se jako samouk začal učit hře na cimbál. Hrál ve 
Slováckém krúžku v Uh. Hradišti (později >Hradišťan), 
v >CM Jury Petrů (1949-1951) a >CM Slávka Volavého 
(1949-1951), v letech 1952-1961 byl uměleckým vedoucím 
CM Slávka Jakubíčka při AUSu v Praze. Pro tento soubor 
také vytvořil své první úpravy lidových písní. V téže době 
spolupracoval jako instrumentalista s >K. Plickou a Jiřím 
Horákem a podílel se tak na jejich veřejné činnosti 
a přednáškách. Za svého působení v Praze pravidelně natáčel 
v rozhlase a vytvářel aranžmá lidových písní pro >ČSSPT 
a BROLN (v letech 1972-1990 vytvořil pro BROLN více než 
1400 partitur). Ovlivnil i řadu dalších cimbálových muzik 
s nimiž spolupracoval (>Olšava, >Břeclavan, >Ondráš, 
Gymnik Bratislava, OĽUN Bratislava ad.). Připravil desítky 
relací rozhlasového cyklu Na pěkná notečku a mnoho pořadů 
o lidové písni, jejích nositelích a interpretech (Svět lidové písně, 
Kalendář vesnice ad.). Spolupracoval na řadě zvukových 
nosičů, např. LP Ej, od Buchlova (Supraphon 1976), Červené 
jabľčko v oblôčku mám. (Opus 1981), BROLN, 30 let. (Panton 
1983), Od Starej Břeclavi (Supraphon 1986), Ej, Brode, 
Brodečku (Supraphon 1988), MC Stójí breza v kraji lesa 
(Český rozhlas Brno 1996) ad. Dlouhodobě se věnoval 
i poradenské a instruktážní činnosti. Působil jako člen 
odborných porot soutěží a přehlídek (např. Celostátní festival 
folklorních souborů v Košicích, >MFF ve Strážnici, >Podluží 
v písni a tanci, >Hudecké dny Slávka Volavého, dětské 
pěvecké soutěže O slováckou stuhu Slávka Volavého ve Veselí 
n. M., O věneček rozmarýnu Fanoše Mikuleckého 
v Hodoníně, O tulipán Boženky Šebetovské v Tvrdonicích 
ad.). V r. 1989 mu byl udělen titul zasloužilý pracovník kultury.
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sti Janáček, Leoš
(3.7.1854 Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek - 12.8.1928 
Ostrava)

Skladatel, pedagog, folklorista, organizátor, sběratel. Narodil 
se v rodině hukvaldského učitele. V r. 1865 nastoupil do 
fundace v klášteře na Starém Brně, kde byl pod odborným 
dohledem Pavla Křížkovského. V této době navštěvoval 
obecnou školu (1865-1866), německou reálku (1866-1869) 
a studoval na c.k. slovanském ústavu ku vzdělání učitelů 
(1869-1872). Studia prohluboval na Moravské zemské 
akademii (1873-1874, český jazyk a literatura), Varhanické 
škole v Praze (1874-1875), na konzervatořích v Lipsku (1879- 
1880) a ve Vídni (1880). V r. 1881 byl zvolen ředitelem nově 
vzniklé Varhanické školy v Brně, v této funkci setrval do 
postátnění školy v r. 1920. V letech 1873-1876 působil jako 
dirigent Řemeslnické besedy Svatopluk a pro toto těleso 
zkomponoval první sborové úpravy lidových písní. Podobně 
činil v letech 1876-1890 (se dvěma přerušeními), kdy byl 
dirigentem spolku Beseda brněnská.

Janáčkův uvědomělý zájem o lidovou píseň se začal 
projevovat v polovině 80. let 19. století. Od r. 1886 vyučoval 
na II. českém gymnáziu na Starém Brně, kde se setkal 
s Františkem Bartošem, který jej přivedl k folkloristické práci 
sběratelské a editorské. Postupně si v této oblasti vyhranil 
vlastní názory a za cíl si vytkl mj. co nejpřesnější 
zaznamenávání písní při respektování specifik interpretace 
lidových hudců a zpěváků. V brněnském Besedním domě 
zorganizoval 20.11.1892 >Lidový koncert, kde zazněly 
orchestrální úpravy lidových písní a vystoupila hudecká 
kapela v čele s P. >Trnem I z Velké nad Veličkou. Na počátku 
90. let 19. století se seznamoval se základními typy lidové 
hudby instrumentální a vokální na východní Moravě a ve 
Slezsku. V Brně našel vhodné prostředí pro prezentaci 
národopisných aktivit ve >Vesně, spolku pro šíření dívčího 
vzdělání, kde působily i jeho žena Zdenka a dcera Olga. Stal 
se vůdčí osobností při přípravách moravské části >NVČ 
v Praze (1895) společně s F. Bartošem, >L. Bakešovou, 
M, >Zemanem II ad. Zde se podílel na dramaturgii a režii 
Moravských dnů a organizoval jejich přípravy jako referent 
pro lidovou píseň a tanec. V prosinci 1899 připravil 
vystoupení skupiny ze Strání v Besedním domě v Brně. 
V r. 1905 se stal předsedou Pracovního výboru pro českou 
národní píseň na Moravě a ve Slezsku, který byl založen 
v rámci nadnárodní akce Das Volkslied in Österreich. V r. 1909 
zde inicioval zakoupení Edisonova fonografu, jenž sloužil 
k záznamu lidových písní v terénu. V r. 1919 byl jmenován 
předsedou ústředního i moravského výboru nově 
ustanoveného SÚLP. Inicioval rovněž zájezd hudců z Myjavy 
(kapela >S. Dudíka) na 5. hudební festival Mezinárodní 
společnosti pro soudobou hudbu uspořádaný pod názvem 
Musik in Leben Völkern ve Frankfurtu nad Mohanem (29.6.- 
4.7.1927). Podílel se tak na aktivitách, které v souvislosti 
s částí jeho tvorby lze zařadit k hraničním jevům folklorismu. 
Spadají sem zejm. klavírní úpravy lidových písní a tanců, 
v nichž v různé míře uplatnil folklorní předlohy, např.

Královničky (1888-1889), Národní tance na Moravě (sešit 1, 2
- 1891 společně s L. Bakešovou a >F. X. Běhálkovou, sešit 3
- 1893 společně s L. Bakešovou, F. X. Běhálkovou 
a M. Zemanem II), Kytice z národních písní moravských I 
(1890 s F. Bartošem, bez kl. dopr.), II (1892, s kl. dopr.), III 
(1901, s kl. dopr.), Ukvalská lidová poezie v písních (1898), 
Moravské tance pro klavír na 2 ruce - Čeladenský, Pilky 
(1904), Lidová nokturna (1906), Moravská lidová poezie 
v písních (1908), Čtyři lidové balady (1909), Šest národních 
písní, jež zpívala Gabel Eva (1909), Písně detvanské (1916), 
Slezské písně (l9l8), Moravské lidové písně (1921). Společně 
s F. Bartošem vydal Národní písně moravské v nově nasbírané 
(Praha 1899-1901), s Pavlem Vášou Moravské písně milostné 
(Praha 1930-1937). Z orchestrálních úprav jsou nejznámější 
Valašské tance (1888-1889, šest z nich bylo sestaveno do 
cyklu Lašské tance v r. 1924) a balet Rákos Rákoczy, který 
uvedlo Národní divadlo v Praze jako doplňující program 
Jubilejní výstavy v r. 1891. V uměleckém vývoji L. Janáčka 
představují 90. léta 19. století období nejčetnějších 
folkloristických aktivit, po přelomu století se více soustřeďoval 
na vědecké zpracování folklorního materiálu a přípravu sbírek. 
Ve folkloristických studiích komentoval jevy sociologické 
a hudebně psychologické, které zachycoval ve svém okolí. 
Jeho poznatky neměly charakter pevného systému, vycházely 
z přímé zkušenosti v terénu a pozorování aktivit na koncertních 
pódiích, např.: O sbírkách lidových písní (Moravské Listy 3, 
1892, č. 31, 32) - upozorňoval na neuvědomělé interpretační 
proměny lidových písní v novém, umělém prostředí; Hudba 
pravdy (Lidové noviny 16.12.1893) - vyjádřil se ke vsetínské 
Národopisné výstavě uskutečněné v r. 1892; Osnovy hudební 
lidových tanců na Moravě (ČL 2, 1893) - zmínil se o konání 
světové výstavy ve Vídni (1873), kdy byli k účasti v krojích 
bezvýsledně vyzýváni hudci z Kunčic; Myšlenky cestou 
(Dalibor 2.3.1907, 9.3.1907) - komentoval psychologické 
aspekty interpretace lidových písní v původním prostředí 
s přítomností publika a odborníka; Nedočkal se (Lidové noviny 
3.6.1919) - připomněl snahu M. Zemana přivést velické hudce 
před širší veřejnost; Hudba na Národopisné výstavě (Lidové 
noviny 10.6.1894, 14.6.1893) - charakterizoval přípravy, 
jednotlivé výstavy, předložil základní přehled vykonaných 
i plánovaných činností před NVČ; Lidová hudba - referát ze 
3. schůze ústředního výboru pro uspořádání NVČ (17.6.1894 
v Brně), předložil rámcový program moravské části NVČ; 
Národní píseň (faksimile rukopisu, otištěno v časopise Blok 
3, 1949, č. l) - vyslovil názor, že lidová píseň nemá být 
prezentována na koncertě, nýbrž v přirozeném původním 
prostředí. Souborně byly jeho fejetony, folkloristické studie 
a částečně i sběry otištěny v knize O lidové písni a lidové 
hudbě (Praha 1955). L. Janáček se řadí k nejvýznamnějším 
iniciátorům a organizátorům prvních uvědomělých folklorních 
aktivit na území Moravy a Slezska. V této činnosti dovedl 
skloubit své folkloristické a skladatelské zkušenosti obohacené 
studiem psychologie, jazykovědy a dalších věd. Jeho podněty 
a názory se staly bohatou inspirací i pro další generace 
následovníků.
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Jančář, Josef
(16.6.1931 Těšov, okr. Uherské Hradiště)

Etnograf, organizátor. Studoval Základní odbornou školu 
textilní v Šumperku (1946-1948), církevní salesiánské 
gymnázium v Mníšku pod Brdy (1949-1950), gymnázium 
v Uničově (1950-1951) a v Uh. Brodě (1951-1953). Na 
Filozofické fakultě MU v Brně absolvoval obor národopis 
(1953-1958, PhDr. 1967, CSc. 1969). Pracoval jako tkadlec 
v Moravolenu Šumperk (1948-1950) a v Uh. Hradišti jako 
odborný pracovník Slováckého muzea (1958-1961), vedoucí 
dokumentace >ÚLUVu (1961-1964) a ředitel Slováckého 
muzea (1964-1969). Poté byl zaměstnán jako odborný 
pracovník Krajského památkového střediska v Brně 
(1970-1971), pracovník přidružené výroby JZD Lipov 
(1972-1979) a nakonec jako odborný pracovník (1979-1989) 
a ředitel (1990-1996) >ÚLK ve Strážnici.

Rozvoji souborového folklorismu se věnoval od studií 
v Uh. Brodě, kde byl členem folklorního souboru gymnázia 
J. A. Komenského (1952-1954) a patřil k zakládajícím členům 
souboru >Olšava (1952-1954). V době pobytu v Brně působil 
v místním >Slováckém knížku (1953-1958), byl také krajským 
náčelníkem pro přípravu Veselice krojovaných skupin na 
1. celostátní spartakiádě (1954-1955). Jako odborný pracovník 
Slováckého muzea se podílel na organizaci národopisných 
slavností okresu Uh. Hradiště (>Dolňácké slavnosti v Hluku, 
>Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově) a jako člen 
hlavního výboru i na organizaci >MFF ve Strážnici 
(1964-1969). Po nuceném odchodu z muzea do zemědělství 
obnovil činnost FS >Lipovjan v Lipově (1971-1979). Odborné 
a odborně poradenské činnosti nejen v oblasti souborového

a festivalového folklorního hnutí, ale i ve výtvarném 
folklorismu, se začal znovu věnovat po nástupu do ÚLK ve 
Strážnici. Získané poznatky a hodnocení, která tematicky tvoří 
jen jednu část jeho profesionální dráhy, publikoval v řadě 
studií, recenzí a televizních pořadů.
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Jančík, Antonín
(27.11.1931 Rozstání, okr. Svitavy)

Hudební redaktor, upravovatel, hudebník. Po maturitě na 
gymnáziu ve Svitavách (1950) studoval hudební vědu a estetiku 
na Filozofické fakultě MU v Brně (1950-1954, studia 
nedokončil). Již od r. 1951 působil v hudební redakci Čs. 
rozhlasu v Brně; jako redaktor lidové písně zde pracoval až 
do svého nuceného odchodu v r. 1971. V následujících letech 
byl zaměstnán jako pomocný stavební dělník, později jako 
řidič zásobování v různých brněnských podnicích. Od r. 1988 
je v důchodu.

Do folklorního hnutí zasáhl nejen jako zakladatel, dlouholetý 
vedoucí a primáš >Brněnské cimbálové muziky, ale zejm. 
jako rozhlasový redaktor. Spolupracoval s folklorními soubory 
z celé oblasti, kterou brněnská rozhlasová stanice pokrývala, 
zejm. však se zpěváky a muzikanty ze Slovácka. V rozhlase 
inicioval a organizoval celostátní soutěže lidových zpěváků, 
vypravěčů apod. Zúčastnil se také sběrů lidových písní na 
Boskovicku. Stál u zrodu >BROLNu, byl jeho prvním 
redaktorem a jedním z jeho prvních autorů písňových úprav. 
Pracoval v různých poradních sborech, porotách, redakčních 
radách (>Lidová tvořivost, >Národopisné aktuality). V letech 
1956-1969 byl členem programové rady i autorem několika 
pořadů na >MFF ve Strážnici.
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Jaroňkovi, Alois a Bohumír

Bohumír Jaroněk
(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

Malíř, grafik, designér. Vystudoval odbornou školu 
pro umělecký průmysl dřevařský ve Val. Meziříčí 
(1883-1887), poté působil pět let jako kompozitér 
a uměleckoprůmyslový kreslič v keramických dílnách



48
osobno

sti v Kopřivnici a maďarské Pécsi. Dalších sedm let pracoval 
v Budapešti jako modelér, štukatér, dekorativní architekt 
nábytku a naposled jako akvarelista-portrétista u dvorního 
fotografa Sedlitzkého. V letech 1892-1896 absolvoval řadu 
zahraničních studijních cest, po návratu do Val. Meziříčí 
v r. 1896 se věnoval malířství.

Alois Jaroněk
( 16.6.1870 Zlín - 31.10.1944 Rožnov pod Radhoštěm, 
okr. Vsetín)

Malíř, grafik, designér. Vystudoval střední průmyslovou 
školu pro zpracování dřeva ve Val. Meziříčí (1885-1889). 
Působil jako kompozitér v průmyslových závodech 
keramických, řezbářských a stolařských. Absolvoval studijní 
cesty po Skandinávii a Itálii. V r. 1909 založil ve Val. Meziříčí 
dílnu malby na keramice a tkaní gobelínů, která byla později 
přenesena do Rožnova p. R.

Oba bratři působili řadu let jako návrháři a modeláři 
v oboru keramiky, štukatérství, řezbářství a stolařství. 
V ornamentálním dekoru vycházeli částečně z lidových zdrojů, 
částečně z dobové secesní módy. Zejm. Bohumír vtiskl svým 
silně zidealizovaným pojetím reality (především v barevných 
dřevorytech) veřejnosti představu o charakteru valašské lidové 
kultury. Po Aloisově návratu z cesty po Skandinávii v r. 1909 
pojali bratři Jaroňkové úmysl založit v Rožnově p. R. muzeum 
v přírodě podle vzoru Nordiska museet ve Stockholmu. 
Bohumír vytvořil v r. 1911 ideový návrh a usiloval (přes 
nesčetné překážky) o jeho realizaci, k níž došlo v době příprav 
prvního >Valašského roku v Rožnově v r. 1925. Svoji 
koncepci zdůvodňoval v drobných příspěvcích v časopisu 
>Naše Valašsko v letech 1929-1932. Muzeum po smrti obou 
svých ideových tvůrců a zakladatelů dlouho stagnovalo 
a ve svém dalším vývoji po 2. světové válce zcela opustilo 
jejich původní záměry.
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Jelínková, Zdenka
(30.3.1920 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

Etnochoreoložka, sběratelka, tanečnice, organizátorka, 
autorka pořadů, metodička, pedagožka. Po studiích na gymnáziu 
ve Strážnici (1931-1934) a v Brně (1934-1939) se zapsala na 
Filozofickou fakultu MU (obory tělesná výchova 
a francouzština). Po uzavření škol absolvovala cvičitelské školy 
>Sokola (1940-1941), složila doplňovací maturitu na 
brněnském učitelském ústavu (1942) a nastoupila jako vedoucí 
dětského zemědělského útulku v Kuželově (červenec-srpen 
1942). Poté učila na školách v Lipově (1942-1944), Nové 
Lhotě (1944-1945), Ochozí u Brna (1945), v Bukovince (1945), 
Olbramovicích (1945-1946) a v Třebíči (1946-1950). V letech
1949- 1955 byla nejdříve mimořádnou a poté externí 
studentkou národopisu na FF MU (studium nedokončila).
V r. 1950 se stala samostatnou odbornou pracovnicí tehdejšího 
SÚLP v Brně (pozdější ÚEF AV ČR) a působila zde až do 
odchodu do důchodu v r. 1980.

Do folklorního hnutí se zapojila již v r. 1936 v Brně, kdy se 
stala členkou místního >Slováckého krúžku (v letech
1950- 1953 vedla jeho soubor), od r. 1947 až do počátku 80. let 
zde působila také ve >Valašském krúžku. V r. 1947 založila 
v Třebíči Horácký soubor lidových písní a tanců, na jehož 
práci navázal v r. 1955 FS >Třebíčan. Od konce 40. let vedla 
v Brně školy lidového tance pro členy krúžků i pro širší 
veřejnost, ve stejné době započala její dlouholetá práce lektorky 
lidového tance na Lidové konzervatoři v Brně a Ostravě.
V r. 1952 se stala předsedkyní Krajského poradního sboru 
pro lidový tanec (později pro soubory lidových písní a tanců) 
a jak v jeho rámci tak jako odborná pracovnice ÚEF vedla 
desítky školení pro vedoucí dospělých i dětských souborů. Od 
počátku 40. let se věnovala sběrům tanečního a dětského 
folkloru na území Moravy, těšínského Slezska, Čech (Chodsko, 
Vysočina), na Slovensku, u lužických Srbů, v Polsku (oblast 
slezských Goralů) a u české menšiny v Jugoslávii; výsledky 
využila jako odborná poradkyně, lektorka lidového tance 
a autorka tanečních pásem při spolupráci s řadou folklorních 
souborů (např. >Břeclavan, >Pálava, >Vonica Krumvíř, 
>Zavádka, >Světlovan, >Kopaničár, >Velička, Veličánek, 
>Kašava >Rusava, >Vsacan, >Radhošť, >Javořina, Klobúčan, 
Portáš Jasenná, >Vysočan, Horáček Rokytno, Třebíčan, většina 
souborů z Brněnska). Otázkami folklorismu se zabývala ve 
studiích Lidový tanec v práci souborů lidových písní a tanců 
(in: Životní prostředí a tradice. Brno 1975), Vesnické folklórní 
skupiny a jejich současná kulturně společenská funkce (in: 
Lidové umění a dnešek. Brno 1977), Několik poznámek ke 
scénickému zpracování lidového tance a k zodpovědnosti 
choreografa (TL 13, 1975, č. 3) atd., v oblasti metodické 
práce publikovala např. Písňový materiál s popisy tanců (b.m., 
[1952]), Písňový materiál a popisy tanců (b.m. [1953]), 
Vesnické skupiny a péče o ně (in: Lidová píseň a tanec. Uh. 
Hradiště 1966), K otázce metodiky práce v souborech lidových 
písní a tanců (Brno 1984) ad. Zejm. pro folklorní kolektivy 
jsou určeny sbírky a skripta Horácké tance I. (Havlíčkův
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Brod 1956, spolu s Richardem Kubešem), Horácké tance 
z Novoměstska, Jihlavska, Velkomeziříčska, Telečska, 
Třebíčska a Poličska (Jihlava 1953), Lidové tance na Slovácku 
(Praha 1954), Valašské lidové tance (Praha 1954), Lidové tance 
Z Hustopečska a Břeclavska (Praha 1955), Lidové tance 
z Kopanic (Brno 1957), Lidové tance z Uherskobrodska (Brno 
1957), Kola, reje a taneční hry na Brněnsku a Oslavansku 
(Brno [1958]), Lidové tance z Brněnska, Hané a Horácka 
(Brno 1959, spolu s >L. Mátlovou), Lidové tance a taneční 
hry na Podluží (Strážnice 1962), Lidové tance z Rusavy (Brno 
11967, Gottwaldov 21988 - pod názvem Tance z Rusavy), 
Lidové tance a taneční hry na Brněnsku (Brno 11974, 21978), 
Zatáčaný (Praha 1975), Tance z Náměšťska a Oslavanska 
(Třebíč 1976), Figurální tance z Valašskokloboucka 
(Gottwaldov 1977), Lidové tance Podřevnicka (Gottwaldov
1977), Záleské tance I. Tance točivé (Brno 11977, 21980), 
Lidové tance z Rožnovska (Gottwaldov [1978]), Kúlaná (Praha
1978), Lidové tance na Hostýnském Záhoří (Gottwaldov 1978, 
spolu s >L. Kunzem), Tance z Horňácka I-IV (Hodonín 
[1978]-1990), Valašský odzemek (Gottwaldov 1979), Lidové 
tance z Velkomeziříčska (Třebíč 1980), Lidový tanec v Brně 
a na Brněnsku v pramenech 19. století (Brno 11980, 21983), 
Tanec klátková na Slovácku (Hodonín 1981), Horňácká 
sedlácká (Hodonín 1983), Lidové tance z Vizovska 
(Gottwaldov 1984), Zavádka a skočná 1 (Břeclav [1984]), 
Zavádka a skočná II. Písně (Břeclav 1986, spolu s Františkem 
Macinkou), Zvyky, písně, tance a hry z Babic u Brna (Brno 
1986), Lidově tance z Nedvědicka, Olešnicka a Kunštátska 
(Žďár nad Sázavou 1986), Tance ze Ždárska (2 sv., Žďár 
n. S. 1986), Ověnžok (Ostrava 1987), Lidové tance z Hrčavy 
(Ostrava 1988, spolu s >I. Stolaříkem a >J. Gelnarem), 
Královničky z Tišnovska a Velkobítešska (Brno 1988), Lidové 
tance z Tišnovska (Brno 1989), Horácké tance z Telečska, 
Třešťska a Dačicka (3 sv., Jihlava 1989), Tance z Uhersko
hradišťska (Brno 1989, spolu s >L. Košíkovou 
a >J. Poláškovou), Lidové tance ze Vsacka I (Vsetín [1991]), 
Lidový tanec na Hané a v přilehlých oblastech (Olomouc
1991) a Tance z Bystřicka a Pernštejnska (2 sv., Strážnice
1992). Pro dětské soubory jsou určeny metodické publikace 
Tři choreografie pro dětské soubory LPT (Uh. Hradiště 1977, 
spolu s Jiřinou Máčelovou), Dětské hry, říkadla, písně 
a popěvky z Horácka I. Říkadla (Třebíč 1983), Využití 
dětského folklóru a lidového tance v zájmové umělecké činnosti 
(Praha 1986) a sbírky Dětské hry a říkadla z Horňácka (Praha 
1954), Říkadla, hry a tance dětí z Dolňácka (Uh. Hradiště 
1967), Dětské taneční hry z Valašska (Vsetín 11976, 
Gottwaldov 21985), Za našó rájó... (Brno 1982), Jak si hrají 
děti v Ořechově (Brno 1984, spolu se Štěpánkou Homolkovou) 
a Dětské taneční hry z Horácka (Třebíč 1987). Zprávy 
o aktivitách ve folklorním hnutí otiskovala v časopisech 
>Taneční listy, >Lidová tvořivost, >Malovaný kraj, >Radostná 
země, >Naše Valašsko, >Valašsko, Naším krajem i v denním 
tisku. Zúčastnila se práce v desítkách porot různých přehlídek, 
soutěží ZUČ a festivalů (v zahraničí např. v letech 1970-1995 
na MFF v polském Zakopaném), vedla třísemestrální studium

valašského lidového tance ve Vsetíně (1991-1992), podílela 
se na choreografických školeních >A. Skálové (v 90. letech), 
další školení připravila (např. s >V. Šejvlovou) pro Valašské 
folklorní sdružení a Folklorní sdružení Ostravy a Lašska 
(>FoS ČR). Stála u zrodu >Horňáckých slavností 
a spolupracovala na jejich přípravě nejen jako autorka pořadů 
(od r. 1957 téměř každoročně), ale i jako předsedkyně 
programové rady (1984-1995). Pořady připravuje rovněž pro 
festival >Mladé Horňácko, který založila v r. 1972, pro 
přehlídku >Brněnsko tančí a zpívá, která vznikla z její 
iniciativy v r. 1975, dále pro >Rožnovské slavnosti, festivaly 
>Podluží v písni a tanci a >Krajem beze stínu i pro slavnosti 
na Myjavě (spolu s >C. Zálešákem). V letech 1981-1989 se 
podílela rovněž na organizaci >Národopisné slavnosti 
v Troubsku (autorka pořadů, členka programové rady, 
poradkyně souborů). Jako autorka pořadů (zejm. 
klenotnicových), členka programové rady (1951-1995) 
a senátu (od r. 1995) významně zasáhla také do podoby >MFF 
ve Strážnici (1983 Cena festivalu za pořad Pomezními 
chodníčky, 1989 Cena festivalu za pořad Dřevěný oheň - 
spolu s >K. Pavlištíkem, 1991 Cena festivalu za pořad Nositelé 
tradice - spolu s K. Pavlištíkem a >J. M. Kristem; je 
dvojnásobnou laureátkou festivalu - 1993, 1997). 
Spolupracovala s Čs. televizí v Brně na přípravě snímků 
Slovácká suita (1966, rež. >K. Jureček), Horňácká suita 
(1973, rež. Fedor Kaucký), Písně domova z Horácka 
a Podhorácka, Písně domova z Brněnska (oba 1984, rež. 
Milan Peloušek), Horácko a Brněnsko z cyklu O písničkách 
a tancování (1995, rež. Rudolf Chudoba) ad., pro brněnský 
rozhlas připravila řadu pořadů o lidovém tanci (v 80. letech 
např. cyklus Lidové tance na Moravě a ve Slezsku). Je 
spoluautorkou 10 dílů z videoencyklopedie Lidové tance 
z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997) a k nim 
příslušných publikací. Vedle celé řady ocenění jí byla udělena 
vyznamenání Za vynikající práci (1970) - za výzkumnou, 
sběratelskou, publikační a metodickou činnost v oboru lidového 
tance, a zasloužilý pracovník kultury (1985). Z. Jelínková se 
svou činností zařadila k nejdůležitějším osobnostem 
poválečného folklorního dění v České republice, a to zejm. 
v oblasti lidového tance a dětského folkloru. Výrazně přispěla 
k udržení i obnovení lidového tance na Moravě a ve Slezsku 
a zároveň vtiskla charakter jeho interpretaci v souborovém 
hnutí.
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sti Schauerová, A.: Jubileum Zdenky Jelínkové. NA 27, 1990, 
s. 97-99.
Toncrová, M.: K jubileu Zdenky Jelínkové. MK 21, 1985, 
č. 2, s. 17.

LU, MP

Jilík, Fanek (František)
(4.7.1914 Kunovice, okr. Uherské Hradiště - 31.5.1994 
Kunovice, okr. Uherské Hradiště)

Spisovatel, organizátor. V r. 1928 nastoupil na odbornou 
a poté mistrovskou školu knihvazačskou v Uh. Hradišti. 
Po vyučení pracoval v knihvazačských dílnách ve Vsetíně, 
Slavičíně, Piešťanech, Lipsku a ve Zlíně. Od konce 
2. světové války působil v Praze ve svobodném povolání 
a živil se literární činností. V r. 1953 se vrátil zpět do Kunovic 
k povolání knihvazače. V oboru umělecké knižní vazby 
spolupracoval s předními výtvarníky, např. s >V. Vaculkou, 
představil se i na několika samostatných výstavách.

Patřil k organizátorům zvykoslovných slavností 
v Kunovicích - hodů, dožínek a jízdy králů. Lidové obyčeje 
také zaznamenával a znalost lidové kultury využíval ve svém 
beletristickém díle, zejm. v románu Kontu se zelení (Břeclav 
1992), v němž zachytil průběh hospodářského roku 
v Kunovicích s tradičními pracovními činnostmi i obyčeji. 
Retlexe lidových tradic na Slovácku se objevila také v jeho 
knihách Děcka (Zlín 1947) a Bosá léta (Gottwaldov 1960) 
i v řadě povídek a fejetonů, které uveřejňoval v regionálním 
tisku, především v >Malovaném kraji (v letech 1969-1994 
byl členem jeho redakční rady). V 50. a 60. letech byl vedoucím 
Slováckého knížku Kunovjan, v 60. a 70. letech členem 
krajského a okresního poradního sboru pro lidovou píseň 
a tanec a členem řady odborných porot soutěží souborů 
lidových písní a tanců. Jeho román Hesla na vratech 
(vycházel jako příloha Slovácké jiskry 1968-1969) byl 
v r. 1977 zfilmován pod názvem O moravské zemi (rež. 
Antonín Kachlík). V r. 1984 mu bylo uděleno ocenění 
zasloužilý pracovník kultury.

Literatura:
Jilík, J.: Fanek Jilík (1914-1994). Slov. 36, 1994, s. 59-62.

JJi

Jilík, Jiří
(16.11.1945 Praha)

Novinář, spisovatel, organizátor, autor pořadů. Syn 
>F. Jilíka. Po maturitě na SVVŠ ve Starém Městě u Uh. 
Hradiště (1964) vystudoval v letech 1964-1968 Pedagogickou 
fakultu MU v Brně (český jazyk a dějepis, PaedDr. 1988). 
V postgraduálním studiu absolvoval obor muzeologie na 
Filozofické fakultě MU v Brně (1971-1974). Učil na ZŠ ve 
Vlčnově (1970-1979), pracoval jako šéfredaktor týdeníku 
Slovácká jiskra v Uh. Hradišti (1979-1986), šéfredaktor 
a náměstek ředitele ve Filmovém studiu ve Zlíně (1986-1990), 
šéfredaktor časopisu >Malovaný kraj a vedoucí nakladatelství

Moraviapress v Břeclavi (1990-1994); od r. 1994 je 
šéfredaktorem týdeníku Slovácké noviny v Uh. Hradišti.

V době působení ve Vlčnově soustředil kolem sebe tým 
spolupracovníků, s nimiž připravil první programovou 
koncepci >Vlčnovských slavností s jízdou králů. Od r. 1972 
je předsedou jejich programové rady a podílí se na nich i jako 
autor a režisér pořadů. Ve Vlčnově také založil a vedl dětský 
soubor Šohajek (1973), byl organizačním vedoucím souboru 
Vlčnovjan (1972-1976), připravoval programová pásma i pro 
jiné místní dětské folklorní skupiny. Jako autor komentářů 
spolupracoval na pořadech řady dalších folklorních souborů 
Uherskohradišťska a Uherskobrodska (Vlčnovjan, >Olšava, 
>Brozané, CM >Burčáci, CM >Šabla, >Rozmarýn, >Včelaran 
a zejm. >Hradišťan). Sbíral lidovou slovesnost ve Vlčnově 
a blízkém okolí; výbor z těchto sběrů a povídkovou tvorbu 
s lidovou tematikou vydal v publikacích Vlčnovské 
vyprávěnky (Vlčnov 1978) a Povídání z kolovrátku (Vlčnov 
1980). Z vesnického prostředí čerpal náměty pro 
humoristickou knihu Pět statečných (Zlín 1995) i pro některé 
ze svých scénářů hraných a animovaných filmů, např. Jak si 
Jakub naposledy vystřelil (1976, rež. Hermína Týrlová), Pětka 
s hvězdičkou (1986, rež. Miroslav Balajka), Jízda králů (1988, 
rež. Rudolf Tesáček), Permoník z Kremnickej bane (1992, 
rež. Ladislav Pálka).

Literatura:
Jančář, J.: Vlčnovská folklórní tradice v práci Jiřího 
Jilíka. MK 21, 1985, č. l, s. 20.
SSV, s. 133.
Uher, J.: Umění být udiven. (Jubilant Jiří Jilík). MK 31, 
1995, č. 6, s. 36.

red

Jurášek, Jaroslav
(25.9.7925 Újezd, okr. Zlín)

Hudebník, upravovatel, dramaturg, organizátor, autor 
pořadů. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Zlíně (1944) 
studoval jazyky, estetiku a etnografii na Filozofické fakultě 
MU v Brně (1946-1951). Studium nedokončil, nastoupil do 
Čs. rozhlasu v Brně (1951), kde založil redakci lidové písně 
a hudby a v letech 1952-1967 působil jako umělecký vedoucí 
a dramaturg >BROLNu. Vedle zaměstnání vystudoval teorii 
skladby a lidovou tvořivost na JAMU v Brně (1953-1958, 
dipl. práce Lidová hudba >S. Dudíka z Myjavy). Od r. 1967 
byl ředitelem Čs. rozhlasu v Brně. Po nuceném odchodu 
v r. 1970 pracoval jako metodik Ústředního výboru Svazu 
Cikánů-Romů (do r. 1973) a programový pracovník OKVS 
Brno I (do r. 1982), vletech 1972-1975 také přednášel o lidové 
písni na brněnské konzervatoři. Od r. 1982 až do odchodu do 
důchodu v r. 1992 byl dramaturgem hudebního vysílání Čs. 
televize Brno.

V r. 1946 založil společně s >V. Melounem CM >Valašského 
knížku v Brně, vedl ji, hrál na housle, violu, basu a později na 
cimbál. V letech 1950-1952 byl uměleckým vedoucím 
>MSLPT, jehož byl i zakladatelem. Po nástupu do rozhlasu
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vypracoval spolu s >D. Holým koncepci vzniku a činnosti 
>BROLNu a stal se jeho uměleckým vedoucím a dramaturgem. 
Po odchodu z Čs. rozhlasu založil Klub přátel lidového umění 
(1973). Od r. 1958 je spolupracovníkem vedení dětského 
souboru Javorníček a v r. 1976 se stal uměleckým vedoucím 
vojenského souboru Jánošík (od r. 1993 >Ondráš). Již během 
studií sbíral lidové písně na Valašsku, Lašsku, posléze na 
Slovácku i Slovensku. Při svých výzkumech pořizoval 
zvukové záznamy zpěváků, muzikantů a vypravěčů. Jako 
hudební skladatel se zaměřil především na úpravy lidových 
písní a taneční kompozice (např. suita Svatba na moravsko
slovenském pomezí pro FS Jánošík, balada Vandrovali hudci, 
programový celek Svatební veselí, koncertní skladba 
Primasovy noty pro sólové housle a orchestr). Publikoval 
řadu článků a studií v >Národopisných aktualitách, >Lidové 
tvořivosti, >Folkloru aj. Jako upravovatel a dramaturg se podílel 
na vydání více než 30 LP, CD a MC (např. LP Cimbál hraje 
prim, Panton 1978; Moravské vánoce, Panton 1979; Žijí 
v písni. Supraphon 1983; Kouzlo písně, Panton 1985; CD 
Cikánský pláč, Supraphon 1992; Píseň písni ustýlá, Panton 
1995; Muzikanti, co děláte, Gallup Music 1996). Jako hudební 
režisér a scenárista spolupracoval na řadě rozhlasových 
a zejm. televizních pořadů věnovaných folkloru a folklorismu 
(cykly Písně domova, Muzikanti, hrajte, Zazpívej slavíčku, 
Setkání se sousedy, medailony muzikantských rodin ad.). Pro 
soubory připravil zpěvník Písně z Brněnska (Brno 1979). Je 
dlouholetým autorem pořadů a členem programové rady 
>MFF ve Strážnici (1951, 1958-1959, 1976-1995), od r. 1996 
pracuje v senátu festivalu. Významným způsobem zasáhl do 
poválečného vývoje folklorního hnutí na Moravě.

Literatura:
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JŠ

Jureček, Kuba
(14.1.1937 Třinec, okr. Frýdek-Místek - 18.7.1996 Brno)

Režisér. Maturoval na gymnáziu v Brně (1955) 
a v letech 1966-1971 vystudoval dálkově Filmovou fakultu 
AMU v Praze, obory dramaturgie a režie dokumentárních 
filmů. Absolvoval filmovými scénáři s uměleckou tematikou 
(např. o malíři Henri Rousseauovi nebo grafiku Emilu 
Holárkovi). Od r. 1956 pracoval u Krátkého filmu Praha, 
studio Brno, jako asistent výroby, později jako asistent režie. 
V r. 1961 zde natočil svůj první samostatný film. Od r. 1963, 
kdy studio Krátkého filmu přešlo do Čs. televize Brno, působil 
jako režisér zpravodajských a dokumentárních filmů. 
Zaměřoval se především na snímky o umění a jeho tvůrcích.

Přibližně 30 jeho filmových prací tematicky čerpá 
z lidové kultury a lidového umění. Točil filmy o lidové písni 
(např. Zrození písně, Písně domova), o lidových zvycích (např. 
Pásli ovce valaši, Ten vánoční čas), o lidové architektuře (např. 
Co vyprávěly chalupy, Oživlé skanzeny), o lidových tvůrcích 
a interpretech (např. Hudci z Velké, Primáš - o >V. Volavém, 
Co je to krása, U tří řezbářů. Stařenka a děti - 
o >M. Procházkové) a mnohé další. Jurečkova filmová tvorba 
přispěla svým širokým tematickým záběrem k popularizaci 
života venkovského lidu a jeho kultury.

Výběrová filmografie:
Pásli ovce valaši (1970)
Malované družice (1974)
Zlatá jehlička (1974) 
Hudci z Velké (1975) 
Zrození písně (1976) 
Primáš (1977)
Co je to krása (1978)
Co vyprávěly chalupy (1979)
Mistři houslaři (1979)
Ten vánoční čas (1979)
Už je nevěsta začepená (1980)
U tří řezbářů (1980)
Železo se železem ostří (1980)
Parádnice (1981)
Dar nejvzácnější (1982)
Stařenka a děti (1982)
Mistřínští regruti (1982)
Oživlé skanzeny (1983)
Jízda králů (1983)
Okolo Strážnice (1986)
Slovácký rok v Kyjově (1987)
Malovaný džbánek (1989)

DT

Jurkovič, Dušan Samuel
(23.8.1868 Turá Lúka, Slovensko - 21.12.1947 Bratislava, 
Slovensko)

Architekt, organizátor, národopisný pracovník. Vystudoval 
Státní školu řemesel ve Vídni, obor stavitelství (1884-1888), 
a po krátké praxi v Martině pracoval v projektové kanceláři 
Michala Urbánka ve Vsetíně (1889-1899). Od r. 1899 byl 
samostatným architektem v Brně, po vzniku Československa 
odešel do Bratislavy, kde se stal vládním komisařem Úřadu 
pro zachování uměleckých památek na Slovensku.

V období svého vsetínského působení se intenzivně zajímal 
o lidové stavitelství a lidovou výtvarnou kulturu (studium na 
Oravě a na Valašsku, v r. 1891 návštěva Jubilejní výstavy 
v Praze, spolupráce s Josefem Válkem na přípravě 
národopisné výstavy ve Vsetíně v r. 1892). Pro >NVČ 
realizoval Valašskou osadu, expozici U kolébky Palackého 
a čičmanský dům. V Praze navázal kontakty s předními 
umělci, kteří se později podíleli i na výzdobě jeho realizací 
(>M. Aleš, >J. Uprka). Získané poznatky uplatnil v duchu 
nacionální romantiky a historismu ve svých prvních
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sti samostatných zakázkách, především v souboru turistických 
ubytoven zvaných Pustevny na Radhošti (1897-1899). 
Důsledné zde aplikoval svou znalost technologie lidového 
dřevěného stavitelství i ornamentiky jak v exteriérech, tak 
v interiérech. Inspirace lidovým stavitelstvím, přetavená 
osobitým uměleckým přístupem a v širší míře ovlivněná 
aktuálním směry v architektuře (především secesí), se projevila 
i ve stavbách Jurkovičova brněnského tvůrčího období: např. 
letovisko na Rezku (1900-1901), stavby v lázních Luhačovice 
(1902-1907), zastavení křížové cesty na Hostýně (1903- 
1905), Spolkový dům ve Skalici (1904). Na základě vlastních 
výzkumů a záznamů začal D. Jurkovič vydávat ve Vídni 
sešity obsáhlé publikace Práce lidu našeho (1905-1913), 
která měla přiblížit obraz české a slovenské lidové kultury. 
V r. 1909 založil v Brně >Moravskou ústřednu pro lidový 
průmysl umělecký. V době svého pobytu na Moravě se 
snažil o navázání kontaktů českých a slovenských osobností 
kulturního a společenského života. Centrem těchto schůzek 
se na počátku 20. století staly Luhačovice, jež byly s uvedenou 
ideou i budovány. Jurkovičova tvořivá osobnost spojila ve 
svém díle hodnoty prověřené tradicí s podněty aktuálního 
architektonického a stavebně-technického vývoje. Ocenil 
tradiční lidovou kulturu jako celek, z něhož lze vždy s novým 
přístupem neomezeně čerpat.

Literatura:
Bořutová-Debnárová, D.: Dušan Samo Jurkovič - osobnosť 
a dielo. Bratislava 1993.
Frolec, V.: Odkaz Dušana Jurkoviče. NA 5, 1968, s.226. 
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LHo

Juříčková, Světla (provd. Volfová)
(3.9.1934 Brno)

Zpěvačka. Soukromě studovala angličtinu a administrativu. 
Pětileté dálkové studium na Ekonomické škole pro pracující 
v Brně ukončila v r. 1968. Od r. 1950 pracovala v Brně na 
právním oddělení Okresní nemocenské pojišťovny, po 
převedení pracoviště do Krajského ústavu národního zdraví 
(1952) zůstala v tomto zaměstnání až do svého odchodu do 
důchodu v r. 1994.

Vztah k hudbě si přinesla z rodinného prostředí (otec byl 
amatérským hudebníkem a zpěvákem kostelního sboru). 
Sama se od dětství věnovala sborovému zpěvu. V r. 1954 se 
stala členkou tanečního souboru Javorina při Vysoké škole 
zemědělské v Brně a v témže roce získala 1. místo v krajské 
pěvecké soutěži (s cimbálovým doprovodem >J. Nečase), 
které znamenalo počátek jejího účinkování v >BROLNu. 
Působila rovněž jako tanečnice a zpěvačka ve >Valašském 
krúžku v Brně, kde se seznámila s >J. Gelnarem. Jeho 
prostřednictvím se dostala ke spolupráci s Čs. rozhlasem 
v Ostravě (písně z Lašska, Těšínska a Kysuc pro ni a CM 
Ondraš upravoval především >J. Dadák). Natáčela také v Čs. 
rozhlase v Brně a Bratislavě. Od r. 1955 zpívala s >Brněnskou

cimbálovou muzikou, v letech 1960-1972 účinkovala 
s ženským sborem >Polajka z Rožnova pod Radhoštěm, 
v letech 1974-1981 se souborem >Brněnští gajdoši. V r. 1966 
zvítěžila v pěvecké soutěži na >MFF ve Strážnici. Hostovala 
i v dalších muzikách a podílela se na jejich gramodeskových 
projektech - s CM >Javomík Moravské vánoce (Panton 1980), 
s Brněnskými gajdoši Zapomínaná krása (Panton 1979), 
Spi, Janíčku, spi (Supraphon 1983), Z cibule paličky, z kódele 
buben (Supraphon 1986), a na festivalových a televizních 
vystoupeních.

red

Kadlec, Jan
(17.8.1927 Prostějov)

Tanečník, choreograf, organizátor, autor pořadů. 
V Prostějově vystudoval Oděvní průmyslovou školu 
(1942-1945) a v r. 1967 složil doplňovací maturitu na SVVŠ. 
Pracoval jako technický pracovník ve firmě Moravia oděvy 
Prostějov (1946-1949), v r. 1951 krátce jako dělník a později 
tajemník TJ v Železárnách Prostějov. Od r. 1952 byl 
zaměstnancem Krajského výboru Čs. svazu tělesné výchovy 
v Olomouci a v r. 1960 se stal ředitelem Domu kultury 
a vzdělávání v Prostějově. Po nuceném odchodu ze zaměstnání 
v r. 1971 pracoval až do r. 1989 ve zdravotnictví jako zásobovač 
a vedoucí zásobovacího oddělení OÚNZ Prostějov.

Patřil k členům kroužku hanáckých písní a tanců, který vznikl 
v Prostějově v r. 1945. S hanáckým tancem se seznámil při 
spolupráci s >F. Novotným, který kolektiv připravoval na 
vystoupení u příležitosti všestudentského kongresu v Praze 
(1945), a na školeních >L. Mátlové. Na tradice kroužku 
navázal soubor >Mánes, jehož uměleckým vedoucím 
a choreografem byl J. Kadlec do r. 1971. V r. 1972 se stal 
uměleckým vedoucím FS >Klas v Kralicích na Hané. Jako 
autor pořadů se od 50. let podílel na formování dožínkových 
slavností v Náměšti na Hané, folklorních přehlídek 
v Troubkách nad Bečvou, >Hanáckých slavností v Kroměříži, 
Prostějově a Chropyni. Byl členem programové rady >MFF 
ve Strážnici (1985-1987) a spoluautorem festivalového pořadu 
Aj, ta naša Haná (1986), jenž přispěl k výrazné aktivizaci 
folklorních kolektivů regionu. V rámci lektorské a metodické 
práce ve folklorním hnutí školil choreografy a tanečníky 
a spolupracoval s dalšími hanáckými soubory při vytváření 
repertoáru. Působil v okresních, regionálních i ústředních 
poradních sborech: předseda Krajského poradního sboru 
v Olomouci (1953-1961), člen Hanáckého poradního sboru 
v Kroměříži (1970-1977) a Olomouci (1982-1991). Od r. 1990 
je předsedou Hanáckého folklorního sdružení. Výrazným 
způsobem zasáhl do vývoje folklorní hnutí na Hané v druhé 
polovině 20. století.
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Kašlík, Miloš (vl. jménem Bohumil Kašlík)
(25.11.1894 Vidče, okr. Vsetín - 2.3.1974 Poličná, okr. Vsetín)

Malíř, grafik, sběratel, tanečník, poradce souborů, 
organizátor, národopisný pracovník. Bratr >V. Kašlíka. 
Po maturitě na gymnáziu ve Val. Meziříčí (1913) vykonal 
doplňovací maturitu na učitelském ústavu v Kroměříži (1914). 
Jako učitel krátce působil na Rožnovsku, v Němeticích 
a v zemském ústavu hluchoněmých ve Val. Meziříčí 
(1919-1955). V letech 1953-1954 byl externím učitelem 
lidového tance na Vyšší hudební pedagogické škole v Ostravě. 
Vzdělání si rozšiřoval na UPŠ v Praze u Vlastislava 
H. Brunnera (1924-1925) a na Filozofické fakultě MU v Brně 
(1933-1938), kde navštěvoval mj. národopisné přednášky.

Na Valašsku se věnoval sběru lidových písní, tanců 
a slovesného folkloru. Tance, které zapsal, se také sám naučil 
a předváděl je v kurzech (např. v Třeboni, v Uh. Hradišti 
v r. 1946). Spolupracoval s mnoha folklorními soubory (Bača 
a Meziříčan z Val. Meziříčí, >Jasénka, >Moravský taneční 
a pěvecký sbor aj.), ale také s profesionálními kolektivy 
(>ČSSPT, soubor Národního divadla). Zasloužil se o udržení 
odzemku na Valašsku, kde vychoval řadu následovníků (k jeho 
žákům patří Dušan Růžička ze Vsetína, >H. Sušil aj.). 
Příspěvky na základě svých zápisů a s vlastními kresbami 
tanečních figur publikoval v časopise >Naše Valašsko 
(Metlový. NV 5, 1939; Valašské tance: Obuškový. NV 4, 
1937-1938; Valašský. NV 5, 1939; Valašský odzemek. NV 1, 
1929-1930), jehož byl spoluzakladatelem a spolupracovníkem 
(1929-1932). V r. 1937 se zasloužil o obnovení časopisu, který 
redigoval až do nuceného zastavení činnosti v r. 1944; v letech 
1946-1951 byl dále pravidelným přispěvatelem. Vynikl také 
jako organizátor kulturního a národopisného dění na Valašsku. 
Působil v ochotnickém divadle >Sokola ve Val. Meziříčí jako 
vedoucí orchestru a autor divadelních a loutkových her 
s valašskou tematikou. Podílel se na činnosti valašských 
krúžků a stál v čele jejich sdružení. Zasloužil se o uspořádání 
třetího >Valašského roku v Rožnově pod Radhoštěm (1947), 
národopisných slavností ve Vsetíně a ve Val. Meziříčí (1951). 
Napsal libreto pro krátký populárně naučný film o lidových 
tancích a hrách Valašské tance (1949, rež. V. Kašlík), v němž 
sám účinkoval jako tanečník. Knižně vydal Valašské 
povědačky (Val. Meziříčí 1934). Některé z písní, které na 
Valašsku zapsal, byly otištěny i se stručným popisem tanců 
ve sbírce Valašské lidové písně Jana Nepomuka Poláška 
a >A. Kubeši (3. díl, Milotice nad Bečvou 1941).
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JKá

Kašlík, Václav
(28.10.1917 Poličná, okr. Vsetín - 4.6.1989 Praha)

Skladatel, režisér. Po maturitě na gymnáziu ve Val. Meziříčí 
(1936) studoval v Praze na Filozofické fakultě UK hudební 
vědu a estetiku (1936-1939) a současně na konzervatoři 
sborový zpěv, dirigování a kompozici (1936-1940). V letech 
1940-1942 absolvoval mistrovskou školu dirigování u Václava 
Talicha. Jako dirigent, hudební skladatel a operní režisér byl 
od r. 1940 angažován v Divadle E. F. Buriana v Praze, Českém 
lidovém divadle v Brně, Divadle 5. května v Praze 
a v Národním divadle v Praze, kde působil až do své smrti.

Podstatná část jeho skladatelské tvorby je ovlivněna 
folklorem. Z rodného Valašska vychází Zbojnická balada 
(1939-1941), původně rozhlasová opera na lidové texty, 
přepracovaná v r. 1969 a pro divadelní scénu upravená 
v r. 1977, Křížová cesta (1941-1945), opera ve formě lidových 
pašijí na texty Jana Bognera, a dramatická kantáta Morana 
(1942-1943), requiem za popravené na ohlasové texty bratra 
Bohumila (>M. Kašlík). Slovenskými zbojnickými písněmi 
a tanci je inspirován balet Jánošík (1952-1953). Z hudebního 
folkloru čerpá i orchestrální skladba Vesnická symfonie (1955), 
z pražských pověstí vychází baletní triptych Pražský karneval 
(1958-1960). Jako režisér a scenárista spolupracoval V. Kašlík 
se svým bratrem i na dvou krátkých filmech s národopisnou 
tematikou: Valašské tance (1949), v němž účinkují např. 
muziky Valašských krúžků z Rožnova pod Radhoštěm a Brna, 
souboru Dúbrava z Val. Klobouk, souboru >Vsacan, a hraný 
film Fašanek. Masopust na Slovácku (1949), ve kterém jsou 
zachyceny masopustní zvyky a tance na moravsko- 
slovenském pomezí (Strání, Hrubá Vrbka).
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JKá

Kašník, František
(7.9.1931 Hlohovec, okr. Břeclav)

Tanečník, zpěvák, organizátor. Po maturitě na gymnáziu 
v Břeclavi (1951) vystudoval v letech 1951-1956 stavební 
fakultu VUT v Brně (Ing., CSc. 1975). Byl zaměstnán 
v Keramoprojektu v Brně (1956-1963) a ve Výzkumném 
ústavu stavebních hmot v Brně (1963-1991), poté působil dva
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sti roky jako soukromý podnikatel. Od r. 1993 je odborným 
poradcem ve stavební a ekonomické oblasti.

Kontakt s lidovou tradicí získal na rodném Podluží, jeho 
aktivní činnost ve folklorním hnutí začala však až s příchodem 
do Brna, kde se stal v r. 1951 členem Slováckého souboru 
(>Šafrán) a >Slováckého knížku, současně začal od r. 1952 
spolupracovat jako zpěvák s >BROLNem. V r. 1954 patřil 
k zakládajícím členům souboru >Břeclavan. F. Kašník je 
uznávaným tanečníkem slováckého verbuňku. Pracuje jako 
člen poroty verbířské soutěže na >MFF ve Strážnici a na 
slavnostech >Podluží písni a tanci v Tvrdonicích. V r. 1997 
zorganizoval v Hlohovci inscenaci slovácké svatby na 
Podluží, ze které byl pořízen dokumentární videozáznam 
pro >ÚLK ve Strážnici.

DP

Kašpar, Adolf
(27.12.1877 Bludov, okr. Šumperk - 29.6.1934 Železná 
Ruda, okr. Klatovy)

Kreslíř, malíř, ilustrátor. Po studiu na německém učitelském 
ústavu v Olomouci (1895-1899) a na pražské AVU (1899- 
1904) žil střídavě v Praze a Lošticích na Hané.

Na četných cestách se obeznámil s lidovým prostředím, 
např. v r. 1899 při pobytu na Valašsku. Těžil z toho pro ilustrace 
ke Kytici z lidového básnictva od Františka Bartoše (Olomouc 
1906) a v letech 1908-1909 při tvorbě sérií krojových 
pohlednic a ilustrací, mj. pro olomouckého nakladatele 
Romualda Prombergera, jehož neteř pojal v r. 1907 za ženu. 
Sblížení s Františkem Táborským po r. 1912 mu umožnilo 
doprovodit jeho monografii Rusava (Olomouc 1928) 
vyobrazeními čerpajícími z poznání života rázovité valašské 
vesnice. Jeho vidění - ač realistické - nezůstalo ušetřeno 
romantizujících stylizací a idealizace. Lze je však označit za 
výraz pozitivního chápání výtvarného folklorismu.
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RJ

Kašpar, Zdeněk
(29.5.1925 Jasenka, okr. Vsetín)

Pedagog, hudebník, zpěvák, upravovatel, skladatel, sběratel, 
organizátor. Vystudoval reálné gymnázium ve Vsetíně (1936- 
1944) a složil doplňovací maturitu na učitelském ústavu ve 
Val. Meziříčí (1945). Absolvoval Lidovou konzervatoř 
v Ostravě, obor dirigenství sboru a orchestru (1960-1963), 
a Pedagogický institut ve Zlíně, obor hudební výchova (1963- 
1966). Působil jako výpomocný učitel a učitelský čekatel na 
národních školách v Liptále a ve Velkých Karlovicích (1945- 
1947), učil ve Vsetíně (v letech 1950-1966 byl ředitelem ZDŠ 
Vsetín-Jasenka, do r. 1986 učitelem ZDŠ Vsetín-Luh a Vsetín- 
Ohrada).

Od r. 1944je uměleckým vedoucím, primášem a zpěvákem 
FS a CM >Jasénka, kde se nejvíce projevuje jeho 
upravovatelská a skladatelská činnost (spolupracuje také s FS 
>Vsacan, s >BROLNem a >ČSSPT), v níž vychází převážně 
z vlastních výzkumů na Valašsku (mj. 5000 zápisů lidových 
písní a hudecké muziky, 120 záznamů lidových tanců). Působil 
také jako kontráš a zpěvák v souboru Vsacan (1945-1949) 
a sbormistr dětského pěveckého sboru Jitřenka při ZDŠ Vsetín- 
Luh (1966-1986). Spolupracuje s televizními a rozhlasovými 
studii v Ostravě (hudební snímky, pořady, scénáře), je autorem 
více než 750 úprav lidových písní a skladeb pro cimbálovou 
muziku i symfonický orchestr (např. Zbojnická suita - 1959, 
kantáta Povstalci - 1966). V letech 1961-1975 byl členem 
Ústředního poradního sboru pro lidovou hudbu a zpěv při 
>ÚDLUT v Praze. Příležitostně otiskoval články v časopisech 
>Lidová tvořivost, >Valašsko, >Naše Valašsko, >Taneční listy, 
Dolina Urgatina aj. Je autorem publikací Padesát valašských 
písní ze Vsetína (Gottwaldov, Vsetín 1982) a Čí je to 
svaďběnka. Valašské svatební písně ze Vsacka (Zlín, Vsetín 
1991). V r. 1982 získal titul zasloužilý pracovník kultury 
a v r. 1988 zasloužilý umělec.
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JŠ

Kiessewetter, Josef
(10.2.1934 Nový Jičín)

Malíř, grafik, výtvarník scén. Vyučil se nástrojářem v Tesle 
ve Val. Meziříčí (1949-1951), poté vystudoval užitou 
a propagační grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Uh. Hradišti (1954-1958). V letech 1960-1965 byl zaměstnán 
v Osvětovém domě v Uh. Hradišti, do r. 1975 působil jako 
výtvarník Slováckého muzea v Uh. Hradišti. Od r. 1975 je ve 
svobodném povolání.

V 60. letech byl členem taneční skupiny souboru 
>Hradišťan. Nejen pro něj, ale i pro soubory Hradišťánek,



>Olšava a pro pražskou Rosénku výtvarně zpracovával 
programy k jednotlivým vystoupením. Jako výtvarník 
Slováckého muzea se vedle vlastní tvorby věnoval instalaci 
řady etnografických výstav, propagaci (navrhování plakátů, 
pozvánek, katalogů) a ediční činnosti muzea (výtvarná stránka 
přebalů, grafická stránka tiskovin - např. periodikum Slovácko, 
edice Kultura a tradice a Technologie lidové výroby. Výtvarně 
se podílel na monografii Horňácko (Brno 1966), publikaci 
>V. Frolce, V. Frolcové a >J. Pajera Primáš Slávek Volavý 
(Brno 1990) a na několika knihách V. Frolce o lidovém 
stavitelství. Dlouhodobě spolupracoval s >ÚLK ve Strážnici 
jako autor propagačních materiálů >MFF ve Strážnici a grafické 
stránky >Národopisných aktualit. Spolu s architektem 
Milanem Možným se podílel na řešení scén stadionu Bludník 
a Zahrada pro MFF ve Strážnici.
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RH

Klingová, Marie viz Žabkovy sestry

Klusák - Klusákovi
Zakladatelem rodu byl učitel Karel Klusák st. (1861 -1938), 

který se v r. 1891 přistěhoval ze svého posledního působiště 
v Josefově do Velké nad Veličkou na Horňácku. Zde se plně 
rozvinula aktivita jeho dětí a vnuků, z nichž zejm. synové 
>Karel ml., >Vladimír st., Julius, dcera >Anna a vnuk 
>Vladimír ml. zasáhli také do folklorního hnutí, a to nejen 
v regionu.

Karel Klusák ml.
(9.8.1886 Josefov, okr. Hodonín - 16.3.1976 Brno)

Národopisný pracovník, hudebník. Syn K. Klusáka st. Od 
r. 1891 žil ve Velké n. V. Vystudoval gymnázium ve Strážnici 
(1898-1906), bohemistiku a romanistiku na Filozofické fakultě 
UK v Praze (1906-1911, PhDr. 1950), v r. 1909 navštěvoval 
přednášky na Sorbonně v Paříži. Byl středoškolským 
profesorem českého a francouzského jazyka na 
Československé obchodní akademii v Praze, Vyšší reálce ve 
Velkém Meziříčí, na reálných gymnáziích v Trenčíně a Brně. 
V letech 1937-1949 působil ve funkci zemského školního

inspektora pro střední školy v Brně, v letech 1954-1973 
pracoval ve Slovanském ústavu ČSAV v Brně.

Jeho vědeckým oborem byla jazykověda se specializací na 
dialektologii, celoživotní zájem ale také věnoval lidové kultuře, 
především na Horňácku. Již v r. 1912 vystoupil na sjezdu 
pokrokové mládeže ve Strážnici s přednáškou, v níž poukázal 
na význam lidové kultury jako základu kultury národní. Byl 
spoluzakladatelem národopisného muzea ve Velké n. V, od 
r. 1945 působil v národopisné sekci Zemské kulturní rady 
v Brně jako referent pro zapojování lidové kultury do školní 
výuky. Podílel se také na organizování >Horňáckých slavností. 
Publikoval národopisné studie a články z Horňácka s tematikou 
zvykoslovné, hudební a taneční tradice. Od svého otce získal 
základy hudebního vzdělání. Ovládal hru na několik nástrojů 
a stal se i organizátorem hudebního života. Již v době 
gymnaziálních studií dirigoval mužský pěvecký sbor a hrál na 
basu ve studentské kapele svého bratra >V. Klusáka st., v letech 
1906-1911 byl cimbalistou >SIováckého krúžku v Praze. 
Během učitelského působení v Trenčíně (1919-1925) založil 
pěvecký sbor Spevokol a orchestr.

Literatura:
jn: Zemřel dr. Karel Klusák. MK 12, 1976, č. 4, s. 18.
Orel, J.: PhDr. Karel Klusák - in memoriam (*9.8.1886 
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Vladimír Klusák st.
(18.4.1888 Josefov, okr. Hodonín - 18.7.1961 Velká nad 
Veličkou, okr. Hodonín)

Hudebník, zpěvák, organizátor. Syn K. Klusáka st. 
Maturoval na gymnáziu ve Strážnici (1908), poté se vzdělával 
pro učitelské povolání v Praze. Jednoroční studium zakončil 
maturitou na učitelském ústavu (1909) a jako učitel působil na 
školách v Javorníku, Tasově, Lipově, Hrubé Vrbce a nejdéle 
ve Velké, kde byl naposled ředitelem (1948-1950).

Hudební základy získal od svého otce. Již jako student 
strážnického gymnázia inicioval v r. 1902 vznik tzv. 
studentské, pozdější učitelské velické muziky (hrála v sestavě 
V. Klusák - prim, Jan >Hudeček II - 2. prim, Jaroslav >Hudeček 
- kontr, >Karel Klusák ml. - basa, Jan Pavliska - 2. prim, od 
r. 1909 Jaromír Zeman - kontr, Julius Klusák - kontr, basa, po 
r. 1918 L. >Zeman - kontr, Martin >Hudeček - basa, 
příležitostně také >R. Kynčl - prim a Jan Rumíšek - II. prim). 
S muzikou se od studentských let zúčastňoval téměř všech 
setkání Čechů a Slováků ve Filipově, na Javořině i u Sabotů 
(na těchto schůzkách se utvrdilo jeho přátelství se 
>S. Dudíkem). Spolu s tradičními muzikanty účinkoval 
s národopisnou skupinou z Velké, kterou organizoval učitel 
Jan Bureš. Zúčastnil se s ní velkého množství vystoupení 
v Čechách a na Moravě (např. >Slováckého roku v Kyjově 
r. 1922, slavnosti Slovácko opět žije ve Zlíně r. 1945, Slovanské 
zemědělské výstavy v Praze r. 1948, prvních ročníků >MFF ve
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sti Strážnici a >Horňáckých slavností). Jako odborný poradce 
spolupracoval na filmech Věčná píseň (1941, rež. >K. Plicka) 
a Horňácká svatba ([ 1944], rež. >J. Ferenc). V místní hudební 
škole učil hru na housle, v rámci činnosti >Sokola (v době 
před 2. světovou válkou a krátce po ní) utvořil ve Velké mužský 
pěvecký sbor, v jehož repertoáru byly jak horňácké písně, tak 
umělé skladby. V r. 1947 byl Zemskou školní radou jmenován 
národopisným referentem při Okresní osvětové radě 
v Hodoníně. 
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Anna Klusáková
(20.10.1889 Josefov, okr. Hodonín - 30.3.1985 Velká nad 
Veličkou, okr. Hodonín)

Pedagožka, vyšívačka, organizátorka, tanečnice. Dcera 
Karla Klusáka st. Od dětství žila ve Velké n. V, od r. 1907 
navštěvovala Vyšší dívčí školu ve Vítkovicích, v r. 1908 získala 
v ostravském učitelském ústavu aprobaci pro vyučování 
dívčích ručních prací. Od r. 1915 vyučovala na horňáckých 
obecných školách v Nové Lhotě, Hrubé Vrbce, Kuželově 
a Malé Vrbce a od r. 1942 byla učitelkou ručních prací ve 
Velké a v Javorníku. Oficiální učitelskou dráhu ukončila 
v r. 1953 na měšťanské škole ve Velké, pokračovala však ve 
výuce v zájmových kroužcích vyšívání a hry na klavír.

Patřila k organizátorům kulturního života na Horňácku, 
byla dlouholetou náčelnicí >Sokola. Od mládí se věnovala 
lidovým tradicím Horňácka, jako tanečnice vystupovala 
s učitelskou muzikou svého bratra >V. Klusáka st. Zajímala 
se především o tradiční horňácký oděv a výšivku. Vychovala 
několik generací vyšívaček. Svou pedagogickou činností se 
zasloužila o udržení horňácké výšivky a o její další rozvoj.

Literatura:
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Vladimír Klusák ml.
(27.4.1916 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - 20.9.1991 
Praha)

Sběratel, muzikolog, organizátor, pedagog. Syn >V. Klusáka 
st. Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici (1935) začal studovat 
češtinu a němčinu na Filozofické fakultě MU v Brně, 
navštěvoval také přednášky z hudební vědy a národopisu. Po 
uzavření českých vysokých škol byl od listopadu 1939 do 
května 1940 vězněn v Oranienburgu, po návratu krátce učil na 
gymnáziu ve Strážnici a obchodní akademii v Hodoníně. 
Diplom středoškolského učitele získal při zaměstnání až po 
2. světové válce (PhDr. 1979). V r. 1946 začal učit na Vyšší 
průmyslové škole strojírenské v Praze, v r. 1951 byl na návrh 
>K. Plicky jmenován odborným poradcem >ČSSPT a r. 1957 
se stal vedoucím redakce lidových písní a hudby v Čs. rozhlase 
v Praze. Působil však nadále i jako pedagog, byl lektorem 
hudební folkloristiky na AMU (1953-1956) a na konzervatoři 
(1978-1979) v Praze.

Ovlivněn rodinným prostředím, členstvím v >Sokole 
i mládím prožitým ve Velké se od studentských let zajímal 
o lidovou kulturu a především o píseň. Byl primášem 
studentské velické muziky (působila v letech 1936-1940, hráli 
v ní >C. Zálešák, Martin >Miškeřík III, Jan Mikáč, Josef 
Prášek a od r. 1939 také Jura >Hudeček III) a již v r. 1944 
zorganizoval ve Velké a v Hrubé Vrbce seminář pro muzikanty 
z krůžků. Věnoval se sběratelství, a to nejdříve na Horňácku, 
poté i na Valašsku, Slovensku, v jižních Čechách a Podkrkonoší. 
Ze sběratelské činnosti vycházel při práci rozhlasového 
redaktora. Upravil stovky lidových písní, mnohé z nich pro 
>BROLN, se kterým jako zpěvák také účinkoval. Věnoval se 
rovněž skladatelské tvorbě (např. Lidová kantáta o jedenácti 
zlomcích a čtyřech intermezzech na vybrané texty z dopisů 
M. Kudeříkové psaných před popravou; Skladba pro sólo, 
recitaci, sbor a komorní orchestr; Moravské obrázky; Šest 
balad) a publikační činnosti (Slovácké písně s hudeckým 
doprovodem. Praha 1952; Lidové písně ze Slovácka /pro zpěv 
a klavír/. Praha 11956, 21981; Vtip a humor v lidové písni. 
Praha 1954; Píseň a život 1 - Písně z přírody. Praha 1958; 
Píseň a život II - Zvyky a obyčeje v písni. Praha 1961). Část 
jeho veřejných aktivit souvisela s prací rozhlasového redaktora 
(např. byl členem odborné poroty mezinárodní rozhlasové 
soutěže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, 
v letech 1968-1972 členem poroty MFF ve francouzském 
Dijonu, členem Mezinárodní rady pro lidovou hudbu při 
UNESCO, v r. 1964 organizačně spolupracoval na prvním 
festivalu lidového umění v Indonésii). Výrazně se podílel na 
dramaturgii >MFF ve Strážnici (např. pořad Strážnické 
nokturno, který se poprvé konal v r. 1958), v letech 1959- 
1964 a 1967-1968 byl členem jeho programové rady. Stál 
u vzniku >Horňáckých slavností, pro které připravoval pořady 
a účinkoval na nich jako zpěvák, v pozdějších letech jako 
tanečník starosvětské.

Profilová diskografie:
Na téj hore... LP. Panton 1986.
Za Vladimírem Klusákem (1916-1991). MC. Aton 1996.
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Kobzáň, Jan
(9.7.1901 Liptál, okr. Vsetín -10.10.1959 Velké Karlovice, 
okr. Vsetín)

Malíř, grafik, spisovatel, organizátor, sběratel. Od r. 1916 
pracoval v Baťových závodech ve Zlíně jako dřevařský dělník. 
V Praze absolvoval UPŠ (1918-1924) a studoval na AVU 
(1924-1925). Působil jako reklamní kreslíř firmy Baťa ve 
Zlíně (1925-1930) a v továrně F. Franka v Praze (1930-1931). 
Poté byl ve svobodném povolání s výjimkou let 1938-1942, 
kdy učil na živnostenské škole ve Zlíně. Takřka veškerou 
svoji výtvarnou činnost věnoval Valašsku.

Vlastní texty opírající se částečně o lidové podání, zvláště 
O zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska (Praha 
11927, Gottwaldov 21958, pod názvem O zbojníkoch 
a o pokladoch. Ostrava 1980), provázel svými robustními, 
sugestivními dřevoryty. Sukovití hrdinové v drsném, nápadně 
archaizovaném prostředí napomohli k upevnění zbojnické 
tradice, na Valašsku poněkud fiktivní a novodobé. 
Zaznamenával lidové ústní tradice a ve stylizované podobě je 
uveřejňoval časopisecky (NVal. 1, 1929-1930, 2, 1931; Dolina 
Urgatina 5, 1951), posmrtně byly vydány i v knižní podobě 
U počátků vod (Ostrava 1984). Po 2. světové válce 
spolupracoval s nově vznikajícími soubory lidových písní 
a tanců, stál u zrodu souboru >Lipta, spolupracoval s >ČSSPT 
(spolu s Libuší Hynkovou vytvořil pásmo Vojtek). Podílel se 
také na založení a fungování Valašského družstva lidové 
a umělecké výroby >Lipta.
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Kobzík, Josef
(18.3.1929 Břeclav)

Hudebník, organizátor, sběratel, autor pořadů. Po 
maturitě na gymnáziu v Hodoníně (1948) vystudoval

Lékařskou fakultu MU v Brně (1948-1953, MUDr.). Pracoval 
jako epidemiolog Krajské hygienické stanice v Brně (1954- 
1971), od r. 1971 byl zaměstnancem Okresní hygienické 
stanice v Břeclavi.

Na housle se učil od šesti let u svého otce, učitele 
a muzikanta Josefa Kobzíka st. (1893-1971). Během studií 
hrál společně s >L. Holým ve studentské cimbálové muzice 
Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské, která do r. 1950 
spolupracovala se >Slováckým krúžkem v Brně (od r. 1951 
byl primášem). V r. 1954 založil CM >Břeclavan, ke které se 
později přidružila i taneční skupina. Od počátku až do r. 1994 
byl uměleckým vedoucím souboru a primášem cimbálové 
muziky, se kterou natočil řadu zvukových nosičů. Oživil 
smyčcovou hudbu na Podluží a ve spolupráci s >K. Vetterlem 
a >Z. Jelínkovou se podílel na rekonstrukci tance vrtěná podle 
notových záznamů a popisů z první poloviny 19. století. 
Zasloužil se o šíření podlužáckých písní, které čerpal 
i z vlastních sběrů a sběrů svého otce. Je spoluautorem 
zpěvníku Od Břeclavi teče voda čistá (Břeclav, b.d.). Stál 
u zrodu přehlídky >Hudecké dny Slávka Volavého, pro kterou 
také autorsky připravil několik pořadů.
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Komosný, Drahomír
(3.8.1926 Lužice, okr. Hodonín - 15.3.1993 Lužice, 
okr. Hodonín)

Organizátor, hudebník, sběratel. Po maturitě na reálném 
gymnáziu v Hodoníně (1946) vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu MU v Brně (1946-1950), obory tělocvik a zeměpis. 
Od r. 1950 učil na středních školách v Dubňanech, Hovoranech 
a Hodoníně. V r. 1954 nastoupil na ZŠ v Rohatci. Od r. 1959 
až do odchodu do důchodu v r. 1986 působil na učňovské 
škole Sigma Hodonín.

Jako muzikant a upravovatel působil D. Komosný 
v tanečním orchestru závodu Igla Lužice, krátce také 
v >CM Slávka Volavého. Hrál na několik nástrojů (housle, 
klarinet, saxofon aj.). Zajímal se o lidové písně, které zapisoval 
zejm. na Podluží, Horňácku a u >M. Procházkové ve Strážnici. 
Působil také jako organizátor folklorních aktivit na 
Hodonínsku.

Literatura:
Podluží v lidové písni. Red. O. Hrabalová. Brno 1988, 
s. 9, 402.
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sti Kopunec, Josef
(10.1.1914 Starý Hrozenkov, okr. Uherské Hradiště
- 21.7.1989 Starý Hrozenkov, okr. Uherské Hradiště)

Sběratel, organizátor, národopisný pracovník. Vystudoval 
učitelský ústav v Turčanských Teplicích (1931-1934) 
a v Ostravě (1947). Působil jako učitel v Terchové na 
Slovensku (1934-1939), Lačnově (1939-1945), ve Starém 
Hrozenkově (1945-1973, 1953-1971 ředitel) a na zvláštní 
škole ve Starém Hrozenkově (1971-1973) a v Uh. Brodě 
(1973-1974).

J. Kopunec byl spoluzakladatelem a jedním z hlavních 
organizátorů >Kopaničářských slavností a místních 
dožínkových slavností. Ve Starém Hrozenkově založil 
ochotnický divadelní soubor a slovácký knížek (1948, spolu 
s >J. Lebánkem), přejmenovaný v r. 1950 na FS >Kopaničár.
V tomto souboru působil v letech 1948-1976 jako umělecký 
vedoucí (s malými přestávkami). Nejen jako kronikář obce 
Starý Hrozenkov (1950-1984), ale i jako vedoucí souboru se 
intenzivně věnoval sběru lidových písní, tanců a zvykosloví 
na moravských Kopanicích. Z této činnosti vzešla mj. 
rukopisná sbírka kopaničářských písní, sbírka her a říkadel 
dětí ze Starého Hrozenkova, scénář divadelní hry 
Kopaničářské námluvy - vše uloženo v ÜEF AV ČR v Brně. 
Slováckému muzeu v Uh. Hradišti věnoval sbírku her 
z Kopanic (1966). Spolupracoval s >B. Benešem na článku 
Veršotepec Josef Bora (NA 3, 1966, č.3-4), podílel se na 
tvorbě scénáře k filmu Ať žije svatba (z cyklu Veselá je dědina, 
1972, rež. Jiří Vanýsek).

Literatura:
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JŠ

Košík, Jiří
(1.1.1939 Brno)

Výrobce hudebních nástrojů, hudebník. Vyučil se brusičem 
a od r. 1954 byl zaměstnán jako brusič měřidel v Zetoru 
Brno, od r. 1992 zde působí jako mistr odborného výcviku 
na podnikovém Středním odborném učilišti strojním.

Jeho hudební počátky jsou spojeny s trampskou písní 
a skautingem. V letech 1974-1983 byl spolu s manželkou 
Danou vůdčí osobností souboru Kapela z muzea, který 
zpracovával zejm. kramářské písně a folklor z Brněnska.
V r. 1983 založil rodinnou kapelu >Lučec. Působení 
J. Košíka ve folklorním hnutí je výrazné nejen pro osobitou 
interpretaci písňového materiálu, ale především kvůli 
obohacování tradičního instrumentáře - niněra, trumšajt, 
harfička, kobza ad. Jako výrobce hudebních nástrojů však 
nestaví jejich repliky, ale inovuje je z hlediska soudobého 
praktického používání a širších zvukových možností.

red

Košíková, Ladislava (roz. Pelková)
(28.1.1957 Uherské Hradiště)

Pedagožka, choreografka, organizátorka, autorka pořadů. 
Po absolvování gymnázia v Uh. Hradišti (1976) vystudovala 
Pedagogickou fakultu MU v Brně, učitelství 1.- 4. ročník, 
specializace hudební výchova (1976-1980). V letech 
1991-1996 absolvovala v dálkovém studiu taneční pedagogiku 
na JAMU v Brně. Učila na ZŠ v Osvětimanech (1980-1989), 
od r. 1992 je zaměstnána na ZUŠ v Uh. Hradišti jako učitelka 
tanečního oboru.

S lidovou kulturu se začala seznamovat již jako členka 
dětského souboru Hradišťánek a od r. 1973 taneční skupiny 
FS >Hradišťan. V době vysokoškolských studií založila a vedla 
FS Dúbrava v Brně. Od r. 1974 vede spolu s >J. Poláškovou 
jednu ze skupin Hradišťánku, se kterým získala různá ocenění 
(např. na Národní přehlídce dětských folklorních souborů 
v r. 1995). Vytvořila pro něj řadu choreografií stejně jako pro 
Hradišťan, kde od r. 1992 umělecky spolupracuje s >J. Pavlicou 
(scénická pásma Biblická zastavení - 1993, V proměnách času 
- 1994, Světci v lidovém kalendáři - 1995 aj.). Je spoluautorkou 
pořadů >MFF ve Strážnici (spolu s J. Poláškovou získala 
v r. 1993 Cenu MFF za promyšlenou kompozici programu 
a jeho působivě živé ztvárnění v dětském pořadu Vodo, 
vodičko, vodo) a na >Vlčnovských slavnostech. Výrazná je 
rovněž její metodická a pedagogická činnost v rámci folklorního 
hnutí. S J. Poláškovou a >Z. Jelínkovou vydala publikaci 
Lidové tance z Uherskohradišťska. Staré Město, Mařatice 
(Brno 1989). Podílela se na inscenacích Slováckého divadla 
v Uh. Hradišti (pohybová spolupráce), např. Ženský zákon 
(1995), Pohádka o Honzovi a hloupé víle Rozárce (1996), 
Kráska a zvíře (1996). Ve svých choreografiích se nezaměřuje 
na stylizaci regionálního materiálu, ale vychází z folkloru jako 
z inspiračního zdroje pro volnou, divadelně pojatou taneční 
tvorbu.

red

Košťál, Arnošt
(18.1.1920 Praha)

Skladatel, hudební vědec, upravovatel, pedagog, organizátor. 
Maturoval na reálném gymnáziu v Praze (1938), v r. 1944 
absolvoval skladbu na pražské konzervatoři (u Karla Janečka 
a Rudolfa Karla). Byl uměleckým vedoucím, dramaturgem 
a ředitelem >ČSSPT (1950-1966), poté působil v Ústavu pro 
hudební vědu ČS AV (1966-1970). V průběhu let 1950-1952 
a 1972-1989 přednášel na AMU v Praze. Od r. 1982 je 
v důchodu.

Po ukončení studia byl spoluzakladatelem Lidového souboru 
konzervatoře, pro který komponoval a upravoval lidové písně. 
Do oblasti folklorismu však především zasáhl svým působením 
v ČSSPT, na jehož repertoáru se velkou měrou podílel 
(Vynášení Moreny, Mak, Rejdovské kolo, Dělnický tanec, 
České písně aj.). Využil zde i svých poznatků z terénu (v 50. 
letech zapisoval písně na Horehroní a hru klarinetistů na
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Chodsku). Byl spoluautorem hudby pro vystoupení 
folklorních skupin na 1. a 2. celostátní spartakiádě (1955 
a 1960), připravil několik sérií populárně vědeckých pořadů 
pro Čs. rozhlas. Hudebním folklorem se inspiroval i ve své 
pozdější volné tvorbě, např. Nikola Šuhaj (1971), Zbojnické 
písně (1974), Kosmické nokturno (1976), Sloky odvahy 
(1977), La Laguna (1977), Etudy ze života (1980), Z večera 
jablůňku sadila (1981), Holuběnko sivá (1984). Podle 
rukopisu Ludvíka Kuby Písně balkánských Sefardů vytvořil 
hudební úpravu pro Linha Singers (1993). Hudebnímu folkloru 
se věnoval i z odborného hlediska.(Kapitoly z etnomuzikologie. 
Praha 1987). V r. 1980 byl jmenován zasloužilým umělcem.

Literatura:
Čeští skladatelé současnosti. Red. A. Martínková. Praha 
1985, s. 147-148.
ČSHS 1, s. 717.

BČ

Kotek, Štěpán
(20.12.1931 Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek)

Hudebník, pedagog. Po maturitě na gymnáziu ve Frýdku- 
Místku (1950) nastoupil jako učitel v krnovském okrese. Od 
r. 1958 učil na LŠU v Krnově a při zaměstnání v letech 
1958-1964 vystudoval konzervatoř v Ostravě (viola u Aloise 
Kempného). V r. 1964 se stal korepetitorem v opavském 
divadle, od r. 1981 až do odchodu do důchodu vyučoval hru 
na housle a cimbál na LŠU v Opavě.

Vlohy k hudbě získal v rodinném muzikantském prostředí. 
Byl členem žákovského orchestru, který se ze smyčcového 
souboru proměnil na dechový a poté na swingový; hrál zde 
na housle, kontrabas, baskřídlovku a trombón. Lidovou hudbou 
se začal aktivně zabývat po návštěvě strážnických slavností 
(>MFF ve Strážnici) v r. 1952. V době základní vojenské 
služby byl tanečníkem a primášem souboru Ondráš 
v Mikulově. V Krnově spoluzakládal v r. 1955 cimbálovou 
muziku (hrál v ní na cimbál), v r. 1960 dětskou cimbálovou 
muziku LŠU, z níž vyšla řada výrazných muzikantů (např. 
>M. Hlosta, Václav Hlosta, Jiří Crha, Jaroslav Raška, Jaroslav 
a Luboš Vidličkoví). V r. 1966 působil v Krnovské cimbálové 
muzice, u jejíhož zrodu stál rovněž. Jako učitel inicioval 
v r. 1981 vznik další cimbálové muziky na LŠU v Opavě. 
V letech 1968-1985 byl členem opavské CM Výhonek 
(violový kontr), od r. 1972 působí v rodinné >Kotkově muzice. 
Významná je zejm. jeho pedagogická činnost, která přivedla 
k lidové hudbě desítky muzikantů na severní Moravě a ve 
Slezsku.

red

Kovářík, Jaroslav
(16.12.1925 Kobylí, okr. Břeclav)

Zpěvák. Absolvoval Odbornou hospodářskou školu 
v Podivíně se zaměřením na vinohradnictví, zahradnictví

a ovocnářství (1943) a pracoval jako soukromý zemědělec 
v Kobylí. V r. 1958 musel vstoupit do místního JZD, kde 
pracoval nejdříve jako traktorista a v letech 1964-1985 jako 
mechanizátor ochrany rostlin.

Talent ke zpěvu zdědil po rodičích. Jako zpěvák vystupoval 
v mládí v ochotnickém divadle v Kobylí. V r. 1957 se stal 
sólistou souboru >Břeclavan, kde zpíval také v duu s Jitkou 
Malčicovou. Působil zde až do r. 1962, kdy se stal členem 
cimbálové muziky Mládí v Čejči vedené Josefem Válkem. Po 
jeho odchodu jej v Břeclavanu nahradil >J. Severin. Počátkem 
60. let začal spolupracovat s >BROLNem, kde se věnoval 
především interpretaci lidových písní z hanáckého Slovácka. 
Jako zpěvák-sólista zvítězil v pěvecké soutěži na 
národopisných slavnostech >Podluží v písni a tanci (1961), 
v Ratíškovicích (1970) a na >MFF ve Strážnici (1975, v r. 1961 
získal také 3. místo v duu s Marií Malčicovou-Sochorovou). 
V r. 1973 účinkoval v Čejkovicích ve hře >F. Kožíka Šavle 
a píseň. Z kolektivu místního slováckého knížku, který ve 
hře vystupoval, vznikl v témže roce folklorní soubor 
>Zavádka, v němž J. Kovářík působil jako sólista až do
r. 1990. Jeho pěveckými partnerkami byly Jana Trávníčková 
a Marie Novotná. Se souborem absolvoval velké množství 
tuzemských i zahraničních vystoupení (Anglie, Francie, 
Holandsko, Řecko, Německo, Španělsko ad.). Jeho 
charakteristický tenor je zachycen na LP Hraje a zpívá 
Zavádka (Supraphon 1987) a LP, CD Krajem beze stínu 
(Supraphon 1991). V r. 1987 se stal laureátem MFF ve Strážnici 
za vynikající stylovou interpretaci lidových písní hanáckého 
Slovácka; patří k nejvýznamnějším interpretům hudebního 
folkloru tohoto regionu.

Literatura:
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s.  22.

VK

Kovářík, Václav
(17.5.1951 Kyjov, okr. Hodonín)

Zpěvák, hudebník. Absolvoval odborné učiliště 
1. Brněnské strojírny (1968) a Střední průmyslovou školu 
strojnickou v Brně (1970). Do r. 1989 pracoval jako strojní 
zámečník Montovaných staveb Brno, poté byl ve svobodném 
povolání (zpěvák a hudebník). Od r. 1996 je hercem 
brněnského loutkového divadla Radost.

Jeho hudební začátky jsou spojeny především s žánrem 
country. Po seznámení s >E. Kuksou začal od r. 1977 jako 
zpěvák spolupracovat s >BROLNem a se souborem 
>Brněnští gajdoši. Byl rovněž členem souboru Camerata 
moravica (1979-1985) a v r. 1984 založil spolu 
s >0. Pokorným skupinu >Gajdoši. Vedle zpěvu a hry na 
grumle se zde uplatňuje jako hráč na bicí nástroje a houslový 
kontr, kytarista a moderátor. Ve hře na grumle patří V. Kovářík 
k ojedinělým interpretům; samotnou grumli technicky vylepšil, 
používá i víceprstovou techniku hry, která umožňuje vysokou 
tónovou kadenci. Hostoval v různých souborech (>Ondráš,
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sti >Tibia, >Javorník), natočil více než 300 rozhlasových 
nahrávek (mj. spolu s >M. Veselkovou účinkoval v tzv. 
hanácké opeře Jora a Manda), interpretačně se podílel na 
nahrávkách hudby (především od >M. Štědroně) 
k rozhlasovým, divadelním a televizním inscenacím. 
K nejvýznamnějším zvukovým nosičům, k jejichž realizaci 
přispěl, patří MC Nedaleko města Brna (Český rozhlas Brno 
1993) a MC, CD V Brně na Špilberku (Indies 1996). 
Dramaturgie BROLNu, Brněnských gajdošů i Gajdošů 
přivedla V. Kováříka mezi nejvýraznější pěvecké představitele 
brněnského regionu.

OP

Kovářů, Věra (roz. Nováková)
(7.5.1932 Brno)

Etnografka, choreografka, organizátorka, sběratelka, 
odborná poradkyně, autorka pořadů. Po maturitě na gymnáziu 
v Brně (1950) vystudovala Filozofickou fakultu MU, obory 
etnografie a hudební věda (1950-1954, PhDr. 1978) 
a muzeologie (1967-1968). Byla zaměstnána v Krajském 
domě kultury v Brně (1954-1956), v Krajském vlastivědném 
ústavu ve Zlíně (1956-1961) a v Moravském muzeu v Brně 
(1961-1969). Od r. 1969 působí v Památkovém ústavu 
v Brně.

Mimo své odborné pracovní zaměření na lidovou hmotnou 
kulturu se intenzivně věnuje scénickému zpracování folkloru 
(Lidový tanec a jeho zpracování. Brno 1984). Od r. 1953 
byla aktivní členkou brněnských folklorních souborů Máj, 
Kalamajka, >Májek, >Pol'ana, zlínského >Bartošova souboru 
lidových písní a tanců a >Kašavy. V uvedených souborech 
působila zprvu jako tanečnice a zpěvačka, později se stala 
instruktorkou lidového tance a autorkou ucelených 
programových scénických bloků, např. Vitaj, voděnko, čistá 
(Bartošův soubor lidových písní a tanců), 0 práci, lásce 
a radosti (Kašava - 1. místo v celostátním kole soutěže 
folklorních souborů v Košicích 1980), Svatební obrázky 
z Brněnska (Poľana), Dožínky (Poľana - účast 
v republikovém kole soutěže folklorních souborů v Třinci 
1989) ad. Pro SÚLP v Brně (pozdější ÚEF AV ČR) sbírala 
lidové písně, tance a slovesný folklor ve Slezsku, na Valašsku, 
Rosicku-Oslavansku, Brněnsku a Zlínsku. Výsledky sběrů 
byly částečně publikovány (např. O lidové písni a tanci ve 
Valašské Polance. In: Historický sborník Krajského 
vlastivědného muzea v Gottwaldově 1957). Své teoretické 
znalosti lidového kroje - studie Odívání lidu v díle Františka 
Bartoše (in: Ze života a díla Františka Bartoše. Gottwaldov 
1957), Lidový kroj na Valašsku (Ostrava 1982) - využila při 
navrhování krojového vybavení (stylizace a rekonstrukce) 
pro soubory Poľana, Májek, Kašava a Bartošův soubor 
lidových písní a tanců. Je autorkou vzpomínkových 
programů věnovaných významným sběratelským 
osobnostem, řady rozhlasových pořadů s folklorní tematikou 
(pro Český rozhlas Brno). Spolupracuje s programovou radou 
>MFF ve Strážnici, >MFF v Brně (autorka krojových 
přehlídek), >Rožnovských slavností, podílela se na vzniku

a koncepci festivalu >Brněnsko zpívá a tančí. Významně 
zasáhla do vývoje scénického zpracování folklorního materiálu 
na Brněnsku a Zlínsku.

Literatura:
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HB

Kožík, František
(16.5.1909 Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště - 
5.4.1997 Praha)

Spisovatel, dramatik, básník. Studoval gymnázium 
v Uh. Hradišti (1919-1925) a v Brně (1925-1927), kde 
pokračoval ve studiích na Právnické (JUDr. 1931) 
a Filozofické fakultě MU (1931-1933). Od r. 1928 byl 
mimořádným posluchačem dramatické konzervatoře 
v Brně, kterou absolvoval v r. 1931. Byl soudním čekatelem 
(1931-1933), pracovníkem brněnského (1933-1935, 
1937-1940) a pražského rozhlasu (1941-1951). V letech 
1951-1954 působil jako spisovatel ve svobodném povolání, 
poté jako umělecký vedoucí Estrádního jednatelství 
(1954-1955) a dramaturg Čs. filmu (1956-1974) v Praze. 
V letech 1961-1963 přednášel na pražské DAMU.

Ve své rozsáhlé literární tvorbě si zejm. v životopisných 
románech všímal vlivu lidové kultury na tvorbu významných 
umělců, (např. >L. Janáček, >J. Mánes, Zdenka Braunerová). 
Jeho román Na dolinách svítá (1947), jehož děj se odehrává 
v Hluku na Slovácku v 17. století, byl impulsem pro záchranu 
místní středověké tvrze, která se po rekonstrukci (1965) stala 
mj. i centrem národopisného dění v obci. F. Kožík stál u zrodu 
>Dolňáckých slavností v Hluku, na nichž se podílel především 
jako autor průvodního slova uváděných pořadů. V 80. letech 
se věnoval také tvorbě poetických textů ke skladbám 
>B. Smišovského.
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JJi

Králová, Jiřina (roz. Kratochvílová)
(9.12.1911 Lazy, okr. Karviná)

Sběratelka, organizátorka, autorka pořadů. Počátkem 
30. let absolvovala rodinnou školu pro dívčí povolání 
v Opavě, kde se seznámila se slezskými výšivkami. Po sňatku
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zůstala v domácnosti. V době 2. světové války bydlela 
v Bystročicích u Olomouce, později v Krnově, od r. 1956 žije 
v Českém Těšíně. Dlouhodobě spolupracovala 
s Vlastivědným muzeem (pozdější Muzeum Těšínska) 
v Českém Těšíně a byla zde také v letech 1980-1983 
zaměstnána v oddělení etnografie.

Ve druhé polovině 40.1et začala na Opavsku s dokumentací 
lidového oděvu, kterou prohloubila po navázání kontaktů se 
Slezským muzeem v Opavě v r. 1954. Po přestěhování do 
Českého Těšína se stala členkou vlastivědného kruhu při 
Muzeu Těšínska, kde se výrazně podílela na vzniku 
národopisné textilní sbírky. Své poznatky brzy začala 
uplatňovat ve sféře folklorních souborů: vytvářela střihové 
podklady pro výrobu krojů, zabývala se krojovými 
rekonstrukcemi včetně výšivek (>Slezan, >Hlubina, 
>Dombrovan, >Mionší, >Opavica, >Bejatka, >Javorový aj). 
Od r. 1969 se jako členka přípravného výboru >Slezských 
dnů v Dolní Lomné významně podílela na tvorbě programů 
zejm. s tematikou lidového oděvu (např. Krása slezských 
krojů - 1969, Slezské kroje - 1970, Putování za krásou. >Josef 
Mánes a jeho obrazy - 1980, Poklady z malované truhly - 
1987 ad.). O slezských krojích přednášela na Lidové 
konzervatoři v Ostravě (1978-1979). Spolupracovala na 
přípravě řady národopisných televizních pořadů. Příspěvky 
o lidovém oděvu, zvycích a stravě ve Slezsku publikovala 
v časopisech Radostná země, Těšínsko a ve Zprávách 
vlastivědného muzea v Českém Těšíně. Čs. televize v Ostravě 
s ní natočila dokumentární film Ruce pro krásu (1974, rež. 
Jaroslav Večeřa). V r. 1981 bylo J. Králové uděleno čestné 
členství Národopisné společnosti československé v Praze.
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MMo

Krist, Jan
(30.9.1950 Milotice, okr. Hodonín)

Etnograf, redaktor, autor a režisér pořadů, organizátor. Po 
maturitě na SVVŠ v Kyjově (1969) vystudoval etnografii 
a historii na Filozofické fakultě MU v Brně (1969-1974, PhDr. 
1984). Po krátkém zaměstnání ve Slováckém muzeu v Uh. 
Hradišti nastoupil v r. 1976 do >Ústavu lidového umění ve 
Strážnici. V letech 1990-1992 působil jako zástupce přednosty 
Okresního úřadu v Hodoníně, v r. 1992 byl zvolen poslancem 
Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR, po zániku 
federace pracoval na Ministerstvu kultury ČR ve funkci 
poradce ministra. V r. 1994 se vrátil do Ústavu lidové kultury 
ve Strážnici, od r. 1997 je zde ředitelem.

Ve své odborné činnosti se věnuje otázkám sociální struktury 
venkovského obyvatelstva na jihovýchodní Moravě, výročním 
a rodinným obyčejům, folklorním souborům a festivalům a též 
problematice související se současnými podobami folklorismu. 
Od r. 1978 pracoval jako redaktor, od r. 1985 jako výkonný 
redaktor a od r. 1990 jako vedoucí redaktor časopisu 
>Národopisné aktuality. Od r. 1994 je šéfredaktorem časopisu 
>Národopisná revue. Je členem redakčních rad časopisů 
Slovenský národopis, Národopisný věstník a >Malovaný kraj. 
Od r. 1978 působí v programové radě >MFF ve Strážnici, 
řadu let pracoval jako její místopředseda. Působil též jako 
předseda Krajského poradního sboru pro pořadatele 
regionálních folklorních festivalů v Jihomoravském kraji, člen 
Ústředního poradního sboru pro lidový tanec při >ÚKVČ 
v Praze, člen Krajského poradního sboru pro SLPT 
v Jihomoravském kraji. Od r. 1979 je členem programové 
rady >Slováckého roku v Kyjově. Inicioval vznik festivalu 
v >Miloticích u Kyjova, od r. 1977 je členem jeho výboru 
a programové rady, z toho řadu let předsedou programové 
rady. Na všech festivalech se podílí na tvorbě pořadů jako 
jejich autor, režisér nebo odborný spolupracovník. Zúčastňuje 
se také práce porot a odborných hodnotících komisí na 
folklorních přehlídkách, soutěžích i festivalech. V r. 1995 byl 
hlavním koordinátorem přípravy a realizace Dnů folkloru na 
Žofíně v Praze ke 100. výročí konání >NVČ. Od dětství se 
aktivně účastnil činnosti Slováckého knížku v Miloticích jako 
zpěvák a tanečník, podílel se také na přípravě jeho 
programových čísel. V r. 1977 se stal členem Československé 
národní sekce CIOFF, v r. 1993 byl zakládajícím členem České 
národní sekce CIOFF, od r. 1996 je jejím prezidentem.

red

Krist, Jan Miroslav
(3.9.1932 Brno)

Tanečník, dramaturg, choreograf, organizátor, autor pořadů. 
Po maturitě na obchodní akademii v Uh. Hradišti (1951) 
pracoval v Uh. Brodě jako účetní Slováckých strojíren 
a tajemník Domu osvěty. V letech 1954-1956 studoval ruštinu, 
slovenštinu a češtinu na VŠP v Bratislavě a na Filozofické 
fakultě MU v Brně (studium nedokončil). V r. 1956 nastoupil 
do taneční skupiny >AUSu v Praze. Po restrikci souboru 
absolvoval vojenskou základní službu a zároveň působil jako 
tanečník a konferenciér souboru >Jánošík v Brně (1957-1959). 
Vletech 1959-1971 byl ředitelem Závodního klubu pracujících 
v Uh. Brodě, v téže době vystudoval osvětu na Fakultě osvěty 
a novinářství UK v Praze. V letech 1971-1990 byl nucen 
pracovat jako frézař, skladník, účetní, zásobovač a plánovač 
v Uh. Brodě, Praze a Brně. V r. 1990 se stal ředitelem 
Městského kulturního střediska, později Kulturního 
a informačního centra v Brně, od r. 1991 je samostatným 
odborným pracovníkem >ÚLK ve Strážnici.

Do folklorního hnutí sc J. M. Krist aktivně zapojil 
v r. 1949, kdy se stal členem Slováckého krúžku (později
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sti >Hradišťan) a studentského folklorního souboru v Uh. 
Hradišti. Byl spoluzakladatelem a prvním uměleckým 
vedoucím >Olšavy v Uh. Brodě, kde působil v letech 
1951-1956 a 1959-1972. Jako umělecký vedoucí, dramaturg, 
režisér a choreograf spolupracoval se >Slováckým krúžkem 
v Praze, s FS >Velička, >Lipovjan, >Rozmarýn, >Světlovan 
ad. Od r. 1955 je členem >Slováckého krúžku v Brně, v němž 
pracuje jako starosta (od r. 1987) a vedoucí souboru dospělých 
(od r. 1974). Významně zasáhl do historie >MFF ve Strážnici 
jako autor pořadů i člen programové rady (1953, 1960, 1961, 
1990-1995) a senátu (od r. 1996). Je také autorem řady pořadů 
např. >Dolňáckých slavností v Hluku, >Horňáckých slavností, 
>MFF v Brně, scénářů pro Čs. televizi a rozhlas. Zabýval se 
sběrem lidových písní a tanců na Uherskobrodsku, byl 
garantem realizace videoencyklopedie Lidové tance z Čech, 
Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997), publikoval v oboru 
folklorního hnutí a tanečního folkloru (Živá tradice lidových 
zvyků na Uherskohradišťsku. Uh. Hradiště 1967; Historie 
slováckých knížků a vznik souborů lidových písní a tanců 
na Slovácku. K vývoji některých forem druhé existence 
folklóru. Praha 1970).

Literatura:
Čumpelíková, B.: Návrat do Strážnice. TL 8, 1991, 
s. 13-14.
Pajer, J.: Folklórní soubory na rozcestí. (Rozhovor 
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red

Kršková, Helena (roz. Přidalová)
(17.8.1923 Náměšť na Hané, okr. Olomouc)

Choreografka, organizátorka. Dcera >L. Přidala. Po maturitě 
na olomoucké reálce (1942), kde byla žákyní >L. Mátlové, 
přijala místo kresličky na ředitelství Státních drah v Olomouci. 
Zamýšlela studovat malířství a vystavovala kresby 
s národopisnou tematikou. V r. 1944 se provdala a zůstala 
v domácnosti. Do zaměstnání nastoupila v r. 1961 jako účetní 
v náměšťském domově důchodců, v letech 1975-1981 
zastávala funkci ekonomky v Okresním ústavu sociální péče 
v Olomouci.

S hanáckým folklorem a lidovými tradicemi se setkávala 
od dětství, když provázela otce při sběru zvyků, písní a tanců. 
Od mládí se zajímala o tanec. Navštěvovala hodiny rytmiky 
u Lídy Slané, r. 1940 absolvovala baletní školu tanečního 
mistra Járy Häuslera v olomouckém divadle, tančila 
v národopisné skupině >F. Novotného. Od r. 1980 jako 
choreografka spolupracovala s hanáckým armádním 
souborem Rotor Prostějov, v r. 1982 založila v Náměšti n. H. 
soubor Šumica, jehož byla do r. 1988 uměleckou vedoucí 
a choreografkou. Soubor pravidelně účinkoval při

náměšťských dožínkových slavnostech, vystupoval na >MFF 
ve Strážnici (1986), na výstavách Flora Olomouc ad. Od r. 1986 
působí H. Kršková jako umělecká vedoucí a choreografka 
dětských souborů Cholinka a Malá Cholinka při OB v Cholině, 
v letech 1993-1996 byla uměleckou vedoucí mládežnického 
souboru Cholinka, který vznikl z odrostlých členů dětského 
souboru. Spolu s ním obnovila v Cholině některé lidové zvyky 
(vynášení smrtky, honění krále, královničky ad.). Ve své 
choreografické činnosti využila vlastní sběry i sběry rodičů, 
dále Boženy Langové z Příkaz (hanácké tance) ad. připravila 
z nich také více než 60 relací o hanáckém folkloru a historických 
zajímavostech rodného kraje pro Čs. rozhlas v Ostravě. 
Publikovala ve Zpravodaji Hanáckého poradního sboru pro 
SLPT a v časopise Klubu přátel Náměště a okolí. Přispěla 
k udržování lidových tradic Hané a prostřednictvím 
rozhlasových pořadů s nimi seznamovala širší veřejnost.

Literatura:
Kršková, H.: Povídání o hanáckém tancování. Zpravodaj 
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MV

Kružík, Jan
(15.11.1909 Tvrdonice, okr. Břeclav - 3.3.1989 Valtice, 
okr. Břeclav)

Zpěvák, autor písní, organizátor, sběratel. Po ukončení Vyšší 
lesnické školy v Hranicích na Moravě (1933) krátce působil 
na lesní správě v Hodoníně a v cukrovaru v Břeclavi. Byl 
úředníkem finanční správy v Revúci (1934-1939), poté v letech 
1939-1950 postupně ve Zlíně, Hodoníně, Jihlavě a Blansku. 
Od r. 1950 pracoval jako dělník Moravských dřevařských 
závodů Břeclav, po r. 1955 byl technikem Lesního závodu 
Břeclav. V letech 1972-1980 působil v OKS Břeclav jako externí 
odborný pracovník pro národopis.

Po celý život se amatérsky zabýval národopisem, byl 
popularizátorem folklorních tradic Podluží a zastáncem tzv. 
čistého lidového umění. Již u jeho dědečka Jana Turečka sbírala 
písně Františka Kyselková. J. Kružík byl jako dobrý zpěvák 
často družbou na svatbách, což ho přivedlo k vlastní písňové 
tvorbě. K nejznámějším patří písně Vinohrady, vinohrady, 
Laštověnky štěbetajú a Lesy, moje lesy. Spoluzakládal 
>Slovácký krúžek v Tvrdonicích (1929) a národopisné 
slavnosti >Podluží v písni a tanci, na jejichž organizaci 
a programové náplni se podílel až do smrti. Publikoval 
v >Malovaném kraji a programových sbornících Podluží 
v písni a tanci, participoval na vydání zpěvníku Lidové písně 
z Podluží (Břeclav 1975). Byl autorem publikací Dětské hry, 
říkadla a tance z Podluží (Břeclav 1976), U muziky na Podluží 
(Břeclav 1977), Kroje na Podluží (Břeclav [1982]), Lidové 
zvyky a slavnosti na Podluží (Břeclav 1982). Spolupracoval 
s Čs. televizí na národopisných reportážích, např. Zima na 
Podluží (1987). V r. 1984 obdržel od rady ONV Břeclav
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Medaili Rudolfa Gajdoše za celoživotní obětavou práci pro 
lidové umění a za tvůrčí přístup a výrazný podíl na rozvoji 
hudebnosti, tanečnosti a zpěvnosti na Podluží.
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JM

Kubeša, Arnošt
(26.1.1905 Vidče, okr. Vsetín - 15.12.1993 Valašské Meziříčí, 
okr. Vsetín)

Sběratel, organizátor. Po maturitě na gymnáziu ve Val. 
Meziříčí (1923) vystudoval dějepis a zeměpis na Filozofické 
fakultě MU v Brně (1923-1929, PhDr. 1952). Od r. 1929 
působil jako středoškolský pedagog na Moravě (Kunovice 
u Uh. Hradiště, Uh. Hradiště, Hranice na Moravě), v Čechách 
(Praha, Vysoké Mýto, Nová Paka) i na Slovensku (Banská 
Bystrica, Košice), od r. 1933 učil na Valašsku - ve Val. Meziříčí, 
Vsetíně a Zašové. V letech 1953-1968 byl zaměstnán 
v národopisném oddělení Krajského muzea ve Zlíně, nejprve 
v Malenovicích (se speciálním zaměřením na sběr a výzkum 
lidového oděvu a textilu vůbec) a následovně v tehdejší zlínské 
pobočce - Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, kde byl v letech 1960-1965 ředitelem.

Od r. 1935 zapisoval sám nebo ve spolupráci s Janem 
Nepomukem Poláškem na Valašsku lidové písně. Výsledky 
sběrů publikovali společně v edici Valaské pěsničky I-V 
(Milotice nad Bečvou 1939-1946), šestý díl vyšel pod názvem 
Valaské pěsničky, tance, povědačky, přísloví, dětské hry (Praha 
1958), sedmý díl pod názvem Písně z doby roboty, zbojnické 
a vojenské (1. Písně z doby roboty. Zlín 1991; 2. Písně 
zbojnické. Vsetín 1993). Dalších 53 písní z jejich sběrů 
uveřejnil Petr Vašíček v publikaci Za lidovou písní 
Valašskokloboucka (Vlachovice 1988). Vedle sběratelské 
činnosti byl A. Kubeša už od dob svého učitelského působení 
iniciátorem a organizátorem řady folklorních akcí, např. velké 
slovácké svatby konané u příležitosti studentského majálesu 
v Kunovicích (1928), Dne slovenských a valašských písní 
a tanců (Košice 1933), kde založil osmdesátipárový folklorní 
soubor, večerů valašských písní a tanců při zájezdu 
Valašského krúžku do Rumunska a Jugoslávie v r. 1938 
(Brašov, Kluž, Bukurešť, Crna Voda, Bělehrad), Valašského 
večera v sále pražské Lucerny (1939). Založil a vedl Valašský 
krúžek ve Val. Meziříčí, spolu s >M. Kašlíkem založil 
valašské knížky ve Vsetíně a v několika okolních obcích. 
Podílel se však také na činnosti těchto krúžků v Brně i v Praze 
a zúčastňoval se společně s nimi národopisných slavností

v Rožnově (>Rožnovské slavnosti), ve Strážnici (>MFF ve 
Strážnici) ad. Výrazně se zasloužil o rozvoj novodobých 
folklorních aktivit na Valašsku.
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ZM

Kubík - Kubíkovi
Romský muzikantský rod. Na Horňácku se usadil počátkem 

první poloviny 19. století nejdříve v Lipově (Bartoloměj Kubík 
1801-1871), pak pokračoval ve dvou liniích ve Velké nad 
Veličkou a v Hrubé Vrbce. Muži většinou provozovali kovářské 
řemeslo - specializovali se na výrobu drobných železných 
předmětů (hřebíků, řetězů). V obživě však byli vždy zčásti 
závislí na selském obyvatelstvu. Spolužití s vesnickou 
komunitou se obcházelo bez závažnějších problémů, i když 
povědomí odlišnosti zůstávalo na obou stranách. Dokladem 
sžívání byla skutečnost, že přestávali užívat vlastní jazyk (až 
zcela vymizel), přijali místní dialekt i kroj. Romští muzikanti 
na Horňácku hrávali především písně zdejšího regionu 
a v pozdějších generacích byli ve Velké a v Hrubé Vrbce při 
domácích příležitostech přibíráni ke společnému hraní se 
selskými hudci. Za 2. světové války zahynuly téměř všechny 
rodiny v koncentračních táborech. Pár jedinců se zachránilo 
útěkem a muzikanti z Hrubé Vrbky byli vyreklamováni ze 
sběrného tábora na přímluvu sdružení >Národopisná Morava. 
Podmínkou však bylo, že nebudou mít děti.

Rodová větev z Velké nad Veličkou (okr. Hodonín)
Prokazatelná muzikantská historie rodu počíná ve Velké n. V. 

u primáše Joži Kubíka I (1823-1878), který se živil 
kovářstvím a hudbou. Mnoho písemných zpráv se o něm 
nedochovalo. Začal hrát kolem r. 1850, hrával prim 
s kuželovským gajdošem Šulákem. U J. Kubíka I se učil také 
kontráš a basista Martin >Miškeřík I. Asi od r. 1867 hrával 
J. Kubík I pod primášem P. >Trnem I. Podle pamětníků ho 
všichni nazývali Joža Cigáň nebo starý Joža.

Jožka Kubík II
(11.4.1859 Velká nad Veličkou - 2.6.1920 Velká nad 
Veličkou)

Primáš, basista, kontráš. Syn Joži Kubíka I. Stejně jako 
otec byl kovářem. V muzice hrával od r. 1872. Začínal jako 
basista v muzice P. >Trna I, později zde hrával 2. prim, 
v Trnově nepřítomnosti primoval. Kolem r. 1900 získal 
u okresního hejtmana v Hodoníně koncesi k provozování
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sti muzikantské živnosti a osoboval si oprávnění své firmy pro 
každou zábavu. Hrával nejen v blízkém okolí Velké, ale např. 
v r. 1895 i půl roku na >NVČ v Praze (nejdříve kontroval, po 
odjezdu P. Trna převzal prim). V Praze hrál s P. Trnem také 
v březnu r. 1903 na Slováckém večírku pořádaném 
Akademickým odborem Českoslovanské jednoty (>Slovácký 
knížek v Praze). V r. 1912 koncertoval v Prostějově 
a v Olomouci a následujícího roku opět v Praze (24.5.1913 
primoval při Slovácké svatbě, kterou předváděl pražský 
Slovácký krúžek se svými hosty na vrchu Žižkově). V r. 1918 
hrál v Brně na slavnosti v Lužánkách, v Hroznové Lhotě 
u malíře >J. Uprky pro jeho hosty, ale také na rodinných 
svatbách. J. Uprka jej mnohokrát portrétoval, stejně tak 
>A. Frolka st., u něhož v Tasově býval častým hostem. Na 
NVČ do Prahy jel s velickými hudci i Jožkův patnáctiletý 
syn Tomáš, zvaný Maršálek (28.2.1880-21.12.1943). 
V muzice začal hrávat asi v r. 1894. Hrával na basu, někdy na 
housle (prim, kontry). Krátce hrál v místní dechové hudbě na 
buben.
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Jan Kubík
(24.1.1927 Velká nad Veličkou - 21.10.1996 Velká nad 
Veličkou)

Basista, kontráš. Pravnuk primáše >Jožky Kubíka II, bratr 
>Jožky Kubíka IV. Byl uzavřené, spíše mírnější povahy, 
svým vnějším vzhledem připomínal vrbeckého primáše 
>Jožku Kubíka III. Celý život prožil ve Velké, pracoval jako 
zemědělský dělník, později se vyučil traktoristou. Od r. 1977 
byl zaměstnán v Kordárně Velká n. V.

Hrát na basu i kontrovat se naučil od dědy Tomáše Kubíka 
(syna Jožky Kubíka II). Trochu znal noty. Hrával s velickými 
studenty, v hudecké muzice >J. Peška, v hrubovrbecké kapele 
J. Kubíka III (od r. 1950), se souborem > Velička i s >HCM 
Martina Hrbáče (v jejích počátcích). Mezi horňáckými hudci 
zaujímá jako kontráš a zejm. basista přední místo.

Literatura:
-jpk- (Pešek J.): Horňácký hudec Janek Kubík. MK 13, 
1977, č. 1, s.19.

Josef Kubík IV, zvaný Filik
(24.1.1932 Uherské Hradiště - 30.11.1986 Kyjov, 
okr. Hodonín)

Primáš, kontráš. Pravnuk >Jožky Kubíka II, bratr >Jana 
Kubíka. Žil ve Velké s výjimkou dvou roků (na přelomu 
50. a 60. let) v Ostravě a Praze. Zaměstnán byl jako dělník 
(např. v Jihomoravských trubkárnách a tažírnách ve Veselí 
nad Moravou).

Ve hře na housle byl samouk, noty znal jen zběžně. Po 
dobu základní vojenské služby hrál v maďarské cimbálové 
muzice. Ve Velké příležitostně hrával s muzikou V. >Klusáka 
st., s hudci vedenými >J. Peškem a občas s hrubovrbeckým 
>Jožkou Kubíkem III. Nikdy neměl vlastní kapelu, ale každé 
muzice, před kterou se postavil, dovedl vtisknout svůj 
neopakovatelný vášnivý výraz. Účinkoval v pořadech na 
>MFF ve Strážnici a při >Horňáckých slavnostech. Jeho 
vystoupení měla vždy bouřlivý ohlas u diváků.

Rodová větev z Hrubé Vrbky (okr. Hodonín)
Na jejím začátku stál Jan Kubík (1828-1879), bratr velického 

Joži Kubíka I. Hrál na housle, ale nic významnějšího k jeho 
jménu připojit nelze. Opravdu vynikajícím muzikantem byl 
v této linii až jeho pravnuk >Jožka Kubík III. (Přední primáše 
Kubíkova rodu s křestním jménem Josef rozlišujeme římským 
číslováním v rámci celého rodu, tj. v posloupnosti z obou 
větví dohromady.)

Josef Kubík III, zvaný Jožena, Majstr
(9.4.1907 Hrubá Vrbka - 8.2.1978 Hrubá Vrbka)

Primáš, kontráš a basista. Od mladých let se živil hraním. 
Když musel být po r. 1948 zaměstnán, pracoval jako pomocný 
dělník např. v jehlárně ve Velké nad Veličkou a v Povážských 
strojírnách na Myjavě; naposledy byl topičem v Hutnickém 
kombinátu ve Veselí nad Moravou. Od r. 1945 působil jako 
instruktor souborových muzik v blízkém okolí (Hodonín, 
Myjava, Strážnice, Veselí n. M.).

Hrávat začal v šesti letech na otcových houslích (ten hrával 
jen doma). V hraní ho podporovala matka, v osmi letech mu 
obstarala vlastní housle. Byl naprostý samouk. (Pro své 
potěšení hrával také na cimbál a na klavír). Na housle hrál 
většinou v nezvyklé druhé poloze, která však převažovala 
u většiny horňáckých hudců. Primášovat začal v patnácti letech 
v muzice Lipárů z Hrubé Vrbky; mnohému se naučil od 
kontráše Jana Lipára (1868-1935). Později hrával ve štrajchové 
muzice (složené z muzikantů z Kuželova a Malé Vrbky). 
Poslechem se přiučoval od Ňorků, slyšel hrát i svého strýce, 
velického >Jožku Kubíka II, podle některých informátorů 
s ním dokonce hrál. Způsob cifrování do značné míry převzal 
od Martina >Miškeříka II. V době vojenské služby 
v Humenném na východním Slovensku se seznámil s hrou 
cikánských hudebníků a lze vystopovat i vliv myjavských 
Dudíků na něj i celou jeho muziku. Ta vznikala od r. 1936, 
stabilizovala se v r. 1938; zpočátku hrávala při místních 
příležitostech vedle >Ňorkovy kapely. Působila i za války, 
občas mimo Horňácko. Už tehdy byla na veřejnosti známá 
a na základě toho se podařilo zachránit její romské členy od 
deportace. Po r. 1945 vystupovala příležitostně se skupinou 
zpěváků a tanečníků z Hrubé Vrbky a okolí po různých 
městech republiky. Mnohokrát účinkovala na >Horňáckých 
slavnostech a na >MFF ve Strážnici, kde v r. 1951 zvítězila 
v soutěži muzik (v letech 1946-1948 dostala dvakrát 2. cenu
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a jednou 3. cenu). V r. 1960 získal J. Kubík 2. cenu v soutěži 
o novou písňovou tvorbu za píseň Minúła už zima, k níž ho 
přiměl Jan Ňorek, zvaný Matušica (1905-1960), který jinak 
skládal nové texty na tradiční nápěvy. J. Kubík byl osobitým 
pokračovatelem tradičního hudeckého umění na Horňácku, 
před jeho muzikou zpívaly zhruba tři generace zpěváků. 
Písničky v podání těch nejznámějších jsou zachyceny na 
gramodeskách Antologie autentických forem česko
slovenského hudebního folklóru (Supraphon 1962) a Lidová 
hudba a vyprávění z Horňácka (2 LP. Supraphon 1986). 
Jako primáš hostoval J. Kubík v >BROLNu. V letech 1947- 
1974 bylo s jeho muzikou nahráno asi 30 rozhlasových pásů. 
Zachycen byl mj. také ve filmech Dalekonosné housle (1971, 
rež. Jiří Vanýsek), Poslední hudci (1974, rež. >K. Fuksa) 
a Majstr. O primáši Jožkovi Kubíkovi z Hrubé Vrbky a jeho 
muzice. (1974, rež. >R. Adler), se svou muzikou rovněž 
v hraném filmu Ještě svatba nebyla (1954, rež. Jaroslav Mach). 
Pro své muzikantské umění a pro svou společenskou povahu 
byl J. Kubík uznávaný a oblíbený. Vynikal pohostinností a 
rád vykládal o muzice; mnohé jeho úvahy a výroky zlidověly. 
Některé byly otištěny v monografii >D. Holého Mudrosloví 
primáše Jožky Kubíka.

Profilová diskografie:
Muzika Jožky Kubíka z Hrubé Vrbky. SP. ÚLU Strážnice- 
Supraphon 1973.
Jožka Kubík hraje, zpívá a vypráví. SP. (Příloha ke knize 
Mudrosloví primáše Jožky Kubíka.) Supraphon 1984.
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Kmenovými členy Kubíkovy muziky byli také další 
příslušníci hrubovrbecké větve rodu:

Pavel Kubík, zvaný Pavlínek (1902-1982). Bratr >Jožky 
Kubíka III. Zpočátku se živil kovářstvím, pak vykupoval 
kůže a pracoval jako pomocný dělník. Asi od r. 1948 žil 
v Mutěnicích, ke konci života v Hrubé Vrbce, ve svém rodišti. 
Byl nadaným muzikantem - samoukem. V muzice svého 
mladšího bratra hrál na housle obligát (od založení kapely až 
do doby, kdy se přestěhoval do Mutěnic, pak už jen 
příležitostně).

František Kubík (nar. 1925), bratranec >Jožky Kubíka m 
a P. Kubíka. Zaměstnáním byl zedník. Po svatbě (1948) žil 
střídavě v Hodoníně a na Slovensku, kde se později trvale 
usadil. Na housle se začal učit v dětských letech u učitele 
K. Turzy (zkoušel i hru na cimbál). Stálým členem Kubíkovy 
muziky byl v letech 1940-1948; hrával nejdříve terč a potom 
violový kontr. Patřil k výborným horňáckým kontrášům.

Josef Kýr (1915-1968). Pocházel ze Strážnice a po sňatku 
s Maryškou Kubíkovou (sestrou F. Kubíka) se dostal do 
rodiny Kubíkovy. Celý život pracoval jako dělník. Členem 
Kubíkovy muziky byl od jejích počátků až do své smrti. Byl 
prvním cimbalistou na Horňácku trvale zapojeným do 
muzikantské sestavy. Nástroj si oblíbil asi v patnácti letech, 
kdy ve Strážnici často hrávala muzika >S. Dudíka a za první 
získané peníze si jej pořídil. Na začátku mu při hraní trochu 
radil Štefan Dudík, poté se učil sám s pomocí primáše Joženy. 
Když bylo třeba, vypomáhal i v jiných kapelách 
- u >V. Volavého, v souboru Prespolan ve Veselí n. M., 
v souboru Bzenčan ad. J. Kýr se pozoruhodně přizpůsobil 
hře doprovodných nástrojů, zvláště konter, a stal se pilířem 
Kubíkovy muziky.

Literatura:
Volavý, V.: Za Jožkou Kýrem (1915-1968). NA 5, 1968, 
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Kuksa, Emanuel
(22.4.1923 Brno)

Skladatel, dirigent, dramaturg, hudební režisér, pedagog. Po 
maturitě na reálném gymnáziu v Brně (1942) a totálním nasazení 
(1943-1945) absolvoval v letech 1946-1950 brněnskou 
konzervatoř (skladbu u Viléma Petrželky, dirigování 
u Bohumíra Lišky) a Filozofickou fakultu MU, obory hudební 
věda, filozofie a estetika (1948-1951). V r. 1952 nastoupil do 
Čs. rozhlasu v Brně, kde do r. 1972 pracoval jako dirigent 
>BROLNu, dramaturg a hudební režisér. Po dvou letech 
svobodného povolání (hudební skladatel) učil v letech 
1974-1983 na LŠU v Jihlavě, Strážnici, Přelouči a Pardubicích. 
Od r. 1983 se věnuje výhradně hudební tvorbě.

S folklorním materiálem se seznámil při sběru lidových 
písní a instrumentální hudby na Horní Oravě (1950-1951). 
Terénní zvukové záznamy (zejm. z Moravy) a jejich přepisy 
pořizoval také pro potřeby BROLNu, se kterým 
spolupracoval od jeho založení. Působil zde jako dirigent, 
dramaturg a upravovatel, ale i jako hráč na gajdy (na tento 
nástroj hrával také s >Brněnskými gajdoši). Do repertoáru 
BROLNu začlenil hudební folklor v nejširší stylizační míře. 
Svůj specifický autorský rukopis uplatnil jak v prostých 
úpravách, tak ve složitých hudebních kompozicích. V celé 
šíři jeho další skladatelské práce se promítá folklorní pozadí 
jako výrazný inspirační zdroj. Snažil se i o odborné poznání 
některých aspektů hudebního folkloru z hlediska skladatelské 
tvorby (Duvaj na generátoru. OM 5, 1973). Uchopení 
a prezentace lidové hudby v jeho pojetí patří k nejosobitějším 
projevům práce s folklorním materiálem nejen v souvislosti 
s BROLNem, ale s folklorním hnutím na Moravě vůbec.

Literatura:
ČSHS 1, s. 785-786.
Holý, D.: Na pomoc souborům. S Emanuelem Kuksou 
o folklóru v pohybu. NA 19, 1982, s. 77-81.
PPS 2, s. 90-91.
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sti Kulišťák, Miloš
(11.8.1896 Hážovice, okr. Vsetín - 30.5.1970 Rožnov pod 
Radhoštěm, okr. Vsetín)

Organizátor, autor pořadů, sběratel, vypravěč. Narodil se 
v rolnické rodině. Brzy osiřel a nemohl ani pravidelně 
navštěvovat školu (1910-1912 absolvoval dva ročníky Zimní 
rolnické školy v Rožnově p. R.). Až do počátku 1. světové 
války, kdy narukoval na frontu, pracoval v zemědělství.
V r. 1918 se vrátil domů, o dva roky později získal trvalé 
zaměstnání v Zemské hospodářské škole v Rožnově p. R., 
kde působil jako učitel hospodářské praxe a hospodář.
V r. 1954 musel školu z politických důvodů opustit a do 
důchodu (1960) pracoval jako pomocný dělník v různých 
místních podnicích.

K zájmu o lidovou kulturu Valašska jej přivedlo rodinné 
prostředí. Ve 20. letech začal zapisovat lidové písně, tance, 
pověsti a obyčeje, vedl tematické kroniky. Materiál upravoval 
a publikoval pro potřeby národopisných kroužků. Tiskem 
vyšly Veselé kúsky strýca Metúda (Val. Meziříčí 1933), 
Valašská svatba rožnovská (Rožnov p. R. 1945), Valaši, 
betlémští pastuši (b.m., b.d.), Dorota, lidová náboženská 
hra provozovaná na Valašsku od Vánoc do konce února 
(Val. Klobouky, b.d.). Pro ochotnické soubory napsal hru 
Bačova dcera (Rožnov p. R. 1940) a zdramatizoval román 
Metoděje Jahna Selský práh. Pozornost věnoval udržování 
a oživování lidových tradic (sestavil např. Valašskou 
rožnovskou besedu). V r. 1925 byl jedním z protagonistů 
prvního > Valašského roku, pro který připravil program 
a vystoupení jednotlivých skupin, podílel se i na druhém 
ročníku v r. 1935 a později také na organizaci >Rožnovských 
slavností. Řadu let byl činovníkem Musejního 
a národopisného spolku v Rožnově p. R. a pomáhal také 
s budováním muzea lidových staveb. V r. 1931 začala jeho 
spolupráce s rozhlasem, která trvala téměř třicet let. Připravil 
přes 200 příspěvků dotýkajících se lidové kultury 
a dramatických pásem čerpajících ze zvykoslovného 
kalendáře, rodinného a společenského života na Valašsku. 
Velmi populární byla jeho rozhlasová humorná vystoupení. 
Spolupracoval se soubory >Radhošť a >Javořina. 
Významnou měrou přispěl k dokumentaci, uchování 
a popularizaci zanikající tradiční valašské lidové kultury.
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Kunz, Ludvík
(26.8.1914 Osičko, okr. Kroměříž)

Organolog, etnograf, organizátor. Vyučil se zedníkem, 
pracoval jako stavitelský kreslič a technik a současně 
vystudoval učitelský ústav ve Val. Meziříčí (1932-1936). Učil 
na různých školách na Moravě a ve Slezsku (1936-1946) 
a zároveň studoval hru na kontrabas na brněnské konzervatoři 
(1941-1947); složil doplňující maturitu na reálném (1947) 
i klasickém (1948) gymnáziu. Absolvoval etnografii, 
archeologii a hudební vědu na Filozofické fakultě MU v Brně 
(1945-1949, PhDr. 1949, CSc. 1960). Od r. 1947 až do 
odchodu do důchodu v r. 1980 pracoval jako vědecký pracovník 
v Moravském muzeu v Brně. V letech 1962-1980 přednášel 
na filozofických fakultách v Praze, Brně a Olomouci (doc. 
1968).

Mimo svou vědeckou činnost etnografickou a organolo- 
gickou se věnoval tradiční hudbě, sběru hudebního folkloru 
a folklorním muzikám. Své sběry otiskl ve studii Příspěvky 
k výzkumu lidové písně na Hostýnském Záhoří (ČMM, vědy 
společenské 37, 1952; pokračování spolu se >Z. Jelínkovou 
ČMM, vědy společenské 38, 1953) a v metodickém materiálu 
Lidové tance na Hostýnském Záhoří (Gottwaldov 1978, 
společně se Z. Jelínkovou). Folklorním hnutím se zabýval 
např. ve studiích Na rozcestí. Hudební statistika folklórních 
muzik Jihomoravského kraje z let 1980 (in: Hudba v zájmové 
umělecké činnosti Jihomoravského kraje. Brno 1985), Hudební 
statistika folklórních muzik v Jihomoravském kraji (in: 
Venkovské město 1. Uh. Hradiště 1986), v článku Stagnují 
folklórní soubory? (Kulturní rozvoj 2, 1986, č. 1) ad. V letech 
1945-1948 byl členem Zemské kulturní rady. Podílel se na 
přípravě prvních dvou ročníků >MFF ve Strážnici, později 
na průběhu přehlídky >Hudecké dny Slávka Volavého (jako 
předseda poroty a autor odborných seminářů). Spolupracoval 
rovněž na tvorbě pořadů i sborníků valašského souboru 
>Kašava V r. 1993 byl spolu-organizátorem 2. světového 
kongresu cimbalistů (Brno, Strážnice, Uh. Hradiště 
26.-30.10.1993) a spoluautorem publikace Musica per salterio 
(Brno 1993), kde uveřejnil studii Návrat cimbálu do českých 
zemí.
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Kynčl, Rudolf
(28.4.1895 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín - 6.6.1958 Velká 
nad Veličkou, okr. Hodonín)

Sběratel, hudebník, spisovatel, národopisný pracovník. 
Studoval na gymnáziu ve Strážnici (1906-1909) a v Hradci 
Králové (1909-1910), maturoval na učitelském ústavu 
v Čáslavi (1914). Krátce vyučoval na soukromé evangelické 
škole v Hrubé Vrbce, v době 1. světové války sloužil na 
různých místech Moravy. Po návratu působil v Hrubé Vrbce, 
v letech 1920-1958 na měšťanské škole ve Velké n. V. (od 
r. 1928 byl ředitelem). V r. 1958 odešel do důchodu.

Na utváření osobnosti R. Kynčla měli kromě rodičů vliv 
babička Eva Norková a strýc Jan Norek (1869-1940), výrazný 
muzikant a primáš >Norkovy muziky. Přímé pozorování života 
na vesnici, fixace rázovitých postav, pravidelné muzicírování 
ve strýcově kapele - to vše dalo základ jeho pozdější literární 
tvorbě. Od studentských let sbíral lidové písně, slovesný folklor 
a předměty hmotné kultury. V literární tvorbě vycházel z lidové 
poezie (např. slovácké balady Éj-srco ludské! B.m., 1923), 
psal převážně v dialektu. V povídkách zachytil autentické 
příběhy svého kraje i zvykoslovný rok horňácké vesnice na 
přelomu 19. a 20. století. Některé z nich byly vydány v knihách 
Uječek Matěj Škrobák dragúnem (Brno 1928), Paměti uječka 
Matěja Škrobáka (tetralogie, Vyškov 1943), Chlebíček 
z kameňá (Vyškov 1944), Srdečka v rozmarýně (Vyškov 
1945). Humor povídek prolíná s lidovými písněmi, pořekadly, 
recepty lidového léčitelství, popisy lidové kultury Horňácka 
apod., takže jsou současně národopisným dokumentem 
a pramenem. Jeho rázovité postavičky z tzv. Velického kúta, 
jak tuto oblast sám nazýval, jsou v mnohém předchůdci hrdinů 
povídek >Z. Galušky. Své práce pravidelně publikoval v denním 
tisku (Lidové noviny, Moravské noviny, Moravský večerník 
ad.) pod různými pseudonymy (nejčastěji Uječek Matěj 
Škrobák, ale i Dr. Čardáš, Dr. Humor, Efendi, Harun al Rašid 
ad). Spolupracoval také s Čs. rozhlasem, pro který připravil 
pásma Vojáci - malované děti, Od fašanku po šlahačku aj. 
Vedle literární činnosti se věnoval organizování kulturního 
a společenského života. Byl primášem velické kantorské 
muziky (příležitostně hrával v Norkově muzice a se 
>S. Dudíkem při jeho návštěvách Horňácka), divadelním 
ochotníkem - hercem a režisérem, tajemníkem výtvarných 
umělců Horňácka i činovníkem >Sokola. Jako poradce se 
podílel na natáčení filmu >V. Úlehly Mizející svět (1932) 
a snímků Horňácká svatba [1944] a Hody v Hrubé Vrbce 
([1945], rež. >J. Ferenc). Jeho sběry jsou uloženy v ÚEF AV 
ČR v Brně, >ÚLK ve Strážnici a v rodinném archivu. Patřil 
k nejvýraznějším představitelům regionálně orientovaného 
literárního folklorismu a současně k významným 
představitelům hudebního folklorismu Horňácka.
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Kyselá, Zdena (roz, Kratochvílová, provd. 
Zápalová, Kyselá)
(20.8.1918 Ostrava)

Pedagožka, choreografka, autorka pořadů. V r. 1936 ukončila 
sedmiletou docházku gymnázia v Ostravě. Od dětství 
navštěvovala hodiny rytmiky a tance v Masarykově ústavu 
hudby a zpěvu v Ostravě, který absolvovala v r. 1940, téhož 
roku vykonala v Brně státní zkoušku z rytmické gymnastiky. 
Ve studiu pohybové výchovy a uměleckého tance pokračovala 
v letech 1944-1946 u Jarmily Kröschlové v Praze. Byla taneční 
pedagožkou v Masarykově ústavu hudby a zpěvu (1941- 
1945) a v Zemském divadle v Ostravě (1945-1946), souběžně 
vedla večerní lidové kurzy rytmiky a gymnastiky 
Masarykovy vyšší školy. V letech 1953-1955 byla odbornou 
referentkou tanečního oddělení >ÚDLT v Praze, od r. 1955 
působila externě jako pedagožka Vyšší hudebně pedagogické 
školy (Státní konzervatoř) v Ostravě, v letech 1959-1960 byla 
choreografkou Divadla Petra Bezruče v Ostravě, od r. 1960 až 
do odchodu do důchodu v r. 1977 vyučovala tanec na LŠU.

V r. 1946 založila v Ostravě vlastní taneční studio, jehož 
součástí byla Taneční skupina Zdeny Zápalové. Z ní se 
vyvinul folklorní soubor >Hlubina, jehož je Z. Kyselá od 
počátku choreografkou a uměleckou vedoucí. Jako 
choreografka hostovala v >ČSSPT (1953), ve folklorním 
souboru Vysoké školy báňské v Ostravě (v 50. letech), 
v italském souboru Val ďAcragas v Agrigentu (1961, soubor 
získal s její choreografií 1. cenu na MFF v Agrigentu) a ve FS 
>Olza (1. cena za choreografii polky na MFF v Lodži 
v 70. letech), dlouhodobě spolupracuje s FS >Trnka 
z Vyškova. V letech 1975-1989 byla spolu s manželem 
Milanem Kyselým uměleckou vedoucí FS >Javorový. Vc 
své choreografická práci vytvořila řadu kratších tanečních čísel 
(mj. Ruská polka, Starodávný, Slezská suita, Vjonky) i větších 
celků, z nichž nejvýznamnější jsou Lašské tance>L. Janáčka, 
provedené několikrát s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Vedle 
stylizace tradičních lidových tanců se věnovala i zachycení 
a zpracování havířského folkloru (Na havířském výletě, 
Havířské obrázky, Ostravské obrázky ad.). V 60. - 90. letech 
působila jako lektorka pohybové výchovy a lidového tance 
na Lidové konzervatoři v Ostravě, byla také členkou krajského 
poradního sboru pro lidový tanec a mnoha odborných porot 
soutěží ZUČ, scénického tance a národopisných festivalů. 
Společně s manželem se podílela na programech pro 
>Ondrášovské slavnosti, >Rožnovské slavnosti, >Slezské dny 
v Dolní Lomné, >MFF ve Strážnici (1964 - Ze Strážnice do 
světa, 1987 - Hej, kolem Těšína; v r. 1993 se stala laureátkou
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sti festivalu za objevnou prezentaci folkloru v regionálním 
pořadu opavského Slezska). Spolupracovala rovněž s Čs. 
rozhlasem a televizí, která o její práci natočila film Vysoký 
strop (1987, rež. Jindřich Procházka). Za svého 
pedagogického a uměleckého působení vychovala řadu 
tanečníků a vedoucích folklorních souborů (mj. v její práci 
pokračuje dcera Kateřina Macečková). Z. Kyselá patří 
k výrazným choreografkám a tanečním pedagožkám Lašska 
a Slezska a svou prací ovlivnila taneční folklorní hnutí nejen 
v těchto regionech.

Literatura:
Vyznání Zdeny Kyselé. Folklor 8, 1997, č. 3, nestr.

red

Landsfeldovi, Heřman a Alžběta

Heřman Landsfeld
(12.8.1899 Malenovice, okr. Zlín - 18.10.1984 Strážnice, 
okr. Hodonín)

Keramik. V r. 1913 odešel jako učeň do keramické dílny 
v Modře na Slovensku, v době 1. světové války působil ve 
Zlíně. V r. 1919.se vrátil do Modry a působil zde jako vedoucí 
malírny. Od r. 1939 žil ve Strážnici, kde s manželkou založil 
vlastní dílnu.

Alžběta Landsfeldová (roz. Gajdová)
(17.11.1895 Strážnice, okr. Hodonín - 10.11.1985 
Strážnice, okr. Hodonín)

Malířka keramiky. Po ukončení školní docházky odešla 
v r. 1909 do Lidové malírny v Telči, kde byla nejdříve učnicí 
a poté malířkou. Za 1. světové války pomáhala doma 
v hospodářství. V letech 1919-1920 absolvovala keramický 
kurz v Modře na Slovensku. V r. 1924 se provdala za 
H. Landsfelda, v r. 1939 se s manželem přestěhovala do 
Strážnice.

Manželé Landsfeldovi usilovali o objevování a shro
mažďování pozůstatků lidových, zvláště výtvarných tradic, 
i o jejich rozvíjení. Tato tendence se nápadně promítla do 
jejich ornamentální tvorby: H. Landsfeld se v ní opíral 
o poznatky nabyté z nálezů slovenské habánské i lidové 
keramiky, A. Landsfeldovou lze považovat za autorku 
novodobého obsahu i skladby dekorativní nástěnné malby 
ve Strážnici (s centrálním motivem kohoutů) a novodobých 
obrazů na skle s netradiční tematikou.

Literatura:
Orel. J.: Životní dílo Heřmana Landsfelda. VVM 27, 
1975, s. 88-89.
Orel. J.: Alžběta Landsfeldová. Profil lidové umělkyně. 
VVM 32, 1980, s. 289-300.
Pajer, J.: Lidová malířka Alžběta Landsfeldová. MK 19, 
1983, č. 1, s. 20-21.
Pajer, J.: Kouzlo keramiky. (Vzpomínka na Heřmana 
Landsfelda.) NA 21, 1984, s. 237-246.

Pranda, A.: K sedemdesiatke ľudového keramika Hermana 
Landsfelda. NA 6, 1969, s. 201-212.
Scheufler, V.: Sedmdesátiny Heřmana Landsfelda. ČL 57, 
1970, s. 59-60.

RJ

Langer, Karel
(31.10.1903 Bruck an der Leitha, Rakousko - 5.3.1998 
Olomouc)

Kreslíř, pedagog. V Hradci Králové maturoval na reálném 
gymnáziu (1921) a absolvoval abiturientský kurz pro učitele 
národních škol (1922-1923). V letech 1923-1925 učil v Novém 
Hrozenkově, v letech 1928-1932 se věnoval studiu grafiky na 
UPŠ v Praze. Působil na středních školách v Bratislavě 
(1932-1939), na gymnáziu v Hradci Králové (1939-1940) 
a na Škole uměleckých řemesel v Brně (1940-1963). Jako 
důchodce spolupracoval do r. 1972 s >J. Országem Vraneckým 
ml. při výstavbě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm a v letech 1972-1977 s Vlastivědným muzeem 
v Olomouci na přípravách hanáckého muzea lidových staveb 
v Příkazích.

Jako učitel byl členem národopisné skupiny v Novém 
Hrozenkově, v r. 1925 se s ní zúčastnil prvního >Valašského 
roku v Rožnově p. R. a >Národopisných svátků Moravy 
v Brně. V r. 1930 zorganizoval ve Vsetíně národopisné 
slavnosti, na kterých vystoupily skupiny nejen z Valašska, 
ale i z Hané, Slezska a Slovenska. Celý jeho tvůrčí život byl 
spjat s poznáváním a dokumentováním kultury a života lidu. 
K folklorismu na Valašsku přispěl svými úzkými kontakty 
s novohrozenkovským rodem Országů Vraneckých, 
především s >J. Országem Vraneckým st., pro něhož 
navrhoval mj. vzory krojových výšivek a podílel se na 
výtvarném vyjádření romantických představ příslušníků 
tohoto rodu o jeho starobylosti a výlučnosti. Vyjádřil to ve 
svých Útržcích ze vzpomínek na Nový Hrozenkov (Nový 
Hrozenkov 1992). Je autorem výtvarného návrhu malého 
amfiteátru v prostoru muzea v Rožnově p. R., pro >Rožnovské 
slavnosti vytvářel plakáty a pozvánky. Přistupoval k lidové 
tradici zasvěceně, avšak především jako výtvarník, kterému 
šlo o možnosti dalšího rozvíjení a využívání pozitivních 
hodnot minulosti.

Literatura:
Jeřábek, R.: Na okraj jedné /ne/polemiky. NR 1993, s. 64-65. 
Kunz, L.: Vědecká ilustrace a dokumentární tvorba Karla 
Langera v české etnografii. ČL 71, 1984, s. 237-238. 
Pavlištík, K.: K devadesátinám profesora Karla Langera. 
NR 1993, s. 119.

RJ

Langhammerová, Jiřina (roz. Böhmová) 
(25.5. 1939 Praha)

Etnografka, autorka pořadů. Po maturitě na SVVŠ 
v Praze (1957) vystudovala v letech 1959-1964 etnografii 
a historii na Filozofické fakultě UK v Praze (PhDr. 1969). Od
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r. 1959 pracovala na různých místech >ÚLUVu v Praze 
(krojové oddělení, oddělení výzkumu, výtvarnice).
V r. 1968 se stala kurátorkou sbírky lidového textilu 
a krojů Národního muzea v Praze, od r. 1993 je vedoucí 
národopisného oddělení.

Odborné etnografické působení se u J. Langhammerové od 
počátku propojovalo s činností v souborovém folklorním hnutí 
i v oblasti výtvarného folklorismu. V letech 1957-1977 
vystupovala s pražskou skupinou Blaťani, která interpretovala 
jihočeské lidové písně. Byla též pravidelnou členkou 
odborných porot soutěží folklorních souborů, podílela se na 
krojových rekonstrukcích pro soubory i na scénické kostýmní 
tvorbě. Jako autorka a režisérka pořadů folklorních festivalů 
se zaměřovala především na propojení hudebně-tanečních 
projevů a tradičního oděvu (Mezinárodní dudácký festival ve 
Strakonicích, >Rožnovské slavnosti, >MFF ve Strážnici aj.).
V r. 1992 získala Cenu MFF ve Strážnice za umělecky 
přesvědčivou scénickou prezentaci lidového oděvu v pořadu 
Kroj a prostředí. Jako muzejní etnografka se podílela na řadě 
výstav, mj. byla autorkou Národopisné výstavy 1995, která 
se konala při příležitosti 100. výročí >NVČ v pražském 
Národním muzeu. Popularizaci lidové kultury se věnovala 
v publikacích Zvykoslovné předměty (Praha 1979), České 
lidové kroje (Praha 1994) ad.

Literatura:
Kdo je kdo 91/92. I. díl. Praha 1991, s. 530.

red

Laštovková, Libuše
(14.2.1926 Praha)

Redaktorka. Po studiu na učitelském ústavu v Praze 
(1942-1945) učila v Kamenici u Strančic (1945-1953). Dálkově 
vystudovala pražskou Pedagogickou fakultu UK, obory 
hudební výchova a logopedie (1964-1969). V r. 1953 nastoupila 
do redakce lidové tvořivosti a písňové tvorby Čs. rozhlasu 
v Praze, kde působila až do odchodu do důchodu v r. 1985.

Jako redaktorka připravila velké množství pořadů 
a rozhlasových cyklů, které se dotýkaly tradiční lidové kultury 
a folklorního hnutí. Zde také zúročila své působení v Souboru 
Josefa Vycpálka (1949-1959), se kterým se zúčastnila řady 
domácích i zahraničních folklorních festivalů. Rozhlasové 
relace byly nejen příležitostí, ale i podnětem k tvorbě 
amatérských a profesionálních folklorních souborů (např. 
>ČSSPT, Musica Bohemica). Z pravidelného pořadu Píseň 
týdne připravila k vydání 12 sešitů pod titulem Písně týdne 
Československého rozhlasu (Praha 1955-1958) a sborník 
lidových písní z repertoáru nejoblíbenějších zpěváků Čs. 
rozhlasu Zpívejte s námi (Praha 1955). K výročí ČSSPT 
v r. 1988 připravila jubilejní sborník Československý státní 
soubor písní a tanců (Praha 1988). Sestavila rovněž LP 
gramodesku Špalíček č. 1. Nejznámější lidové písně z Čech 
a Moravy (Panton 1984). Přispívala do časopisu 
Československý svět, zejm. články o lidových písních 
a krojích.

BČ

Laudová, Hannah (roz. Daňková, 
provd. Rejchrtová, Laudová)
(6.1.1921 Libštát, okr. Semily)

Etnografka, metodička, autorka pořadů. Po maturitě na 
gymnáziu v Praze (1940) vystudovala estetiku a národopis 
na Filozofické fakultě UK v Praze (1945-1949, PhDr. 1952, 
CSc. 1958). Pracovala v odborných institucích Ministerstva 
informací a osvěty (1949-1951), jako vedoucí tanečního 
oddělení Ústředí lidové tvořivosti (>ÚDLT, 1951-1954) a jako 
vědecká pracovnice ÚEF ČSAV v Praze (1951-1980). Nadále 
působila jako konzultantka českých a moravských folklorních 
souborů.

Její odborná etnochoreologická práce (především se 
zaměřením na publikaci pramenů lidové taneční tradice, na 
druhovou systematiku českých a moravských lidových tanců 
a na problematiku stylu a ikonografických dokladů lidového 
tance) se prolíná s činností ve folklorním hnutí. Patřila 
k zakládajícím členům pražského Souboru Josefa Vycpálka, 
od r. 1947 se významně podílí na programové přípravě >MFF 
ve Strážnici (pořady zahraničního a českého folkloru, v r. 1988 
získala spolu se >Z. Bláhou Cenu MFF za objevný výběr 
folklorního materiálu ze západních Čech, jeho dramaturgické 
a režijní zpracování v pořadu Brána Čech) a od r. 1991 na 
programech MFF Pardubice-Hradec Králové. K video- 
dokumentaci Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 
1994-1997) přispěla autorským zpracováním materiálu ze 
západních, středních, jižních a východních Čech. Odborné 
a metodické působení H. Laudové (účast v porotách 
soutěžních přehlídek, přednášky, scénáře choreografií aj.) i její 
mezinárodní spolupráce (je členkou etnochoreologické sekce 
ICTM) patří k důležitým momentům českého poválečného 
folklorního hnutí v oblasti lidového tance.

Literatura:
Kdo je kdo 91/92. I. díl. Praha 1991, s. 533.
Pavlištík, K.: Život spjatý s lidovým tancem. (K jubileu 
Hannah Laudové). NR 1991, s. 49.
Stavělová, D.: Významné jubileum PhDr. Hannah Laudové, 
CSc. ČL 78, 1991, s. 136-137.

red

Lazecký, František
(18.8.1905 Tísek, okr. Nový Jičín - 16.11.1984 Praha)

Spisovatel, básník. Vystudoval Vyšší hospodářskou školu 
v Opavě (1925), ČVUT v Praze (1925-1930, zemědělský 
inženýr), knihovnický kurz na Karlově univerzitě (1927- 
1928) a Státní knihovnickou školu v Praze (1928-1929). 
V letech 1927-1969 působil v Ústřední zemědělské a lesnické 
knihovně v Praze a byl i jejím ředitelem. Externě přednášel na 
pražské Filozofické fakultě knihovnictví a literaturu (1957- 
1960), byl redaktorem literárněkritického časopisu Řád (1935- 
1942) a překládal z němčiny a ruštiny. V r. 1969 odešel do 
důchodu a věnoval se literární tvorbě.
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sti Do oblasti folklorismu patří částí svého literárního díla, ve 
kterém svým stylem převyprávěl útvary slezského 
prozaického folkloru a jen v menší míře ponechal lexikální 
dialektismy. Pohádky vyšly ve třech knihách: Kaliny a maliny 
(Praha 1960; rozšířené vydání Kvítko ze skleněné hory. 
Ostrava 1972), Černá princezna a ptáček Konypáček (Ostrava 
1975), Sedm Janků a drak Sedmihlavec (Ostrava 1977). 
Pověsti obsahuje kniha Dukátová stařenka (Ostrava 1983). 
Ze slezského dětského folkloru převedl do spisovného jazyka, 
přebásnil a rozšířil svými verši výbor z dětských říkadel 
a bajek Malinový chodníček (Ostrava 1979). Pro divadlo 
zdramatizoval pohádku Kvítko ze skleněné hory ze své 
stejnojmenné knížky (čs. premiéra ve Slezském divadle 
v Opavě v r. 1984).

Literatura:
Kunz, J.: Slovník soudobých českých spisovatelů, 1. díl. 
Praha 1945, s. 458-459.
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl 2, 
sv. 2 K-L. Praha 1993, s. 1149-1151.
Satke, A.: Pohádky, povídky a humorky ze Slezska. 
Ostrava 1984, s.44-45.
Sirovátka, O.: K pramenům pohádkářství. Nad slezskými 
pohádkami Františka Lazeckého. Zlatý máj 22, 1978, 
s. 381-387.
Slovník české literatury 1970-1981. Praha 1985, s. 202-203. 
Ulbrich. Š.: Ing. František Lazecký sedmdesátníkem.
Technická knihovna 1975, č.7-8, s. 224-226.

AS

Laža, Josef
(11.11.1939 Leskovec, okr. Vsetín)

Zpěvák. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole strojnické 
ve Vsetíně (1958) pracoval v Okresním stavebním podniku 
a ve Zbrojovce (do r. 1962) a ve vedoucích hospodářských 
funkcích komunálních služeb ve Vsetíně (1962-1989). Od 
r. 1989 působil jako soukromý ekonomický a účetní poradce, 
v r. 1995 odešel do důchodu.

Již ve dvanácti letech byl kontrášem cimbálové muziky 
Domu osvěty ve Vsetíně (s primášem Antonínem 
Sousedíkem), kde se uplatňoval i jako tanečník a sólový 
zpěvák. Zde se naučil první lidové písně. Během 
středoškolských studií působil ve vsetínském souboru Kyčera, 
kde se seznámil s výraznými osobnostmi místního 
folklorního hnutí - primášem Rudolfem Dudou, klarinetistou 
Jaroslavem Tilscherem a vypravěčem >A. Čepkem, od 
kterého se naučil valašské nářečí vsetínského regionu. Ve stejné 
době začal zpívat s >J. Šulákovou. Po rozpadu Kyčery (1964) 
navázal intenzivní uměleckou spolupráci s >J. Rokytou a CM 
>Technik. S ní natočil v Čs. rozhlase v Ostravě více než 200 
snímků, z nichž řada vyšla na zvukových nosičích (např. 
Cimbálová muzika Technik. LP. Supraphon 1969; 
Cimbálová muzika Technik. LP. Supraphon 1984; Z písňové 
pokladnice Anny Kutějové. LP. Supraphon 1990; Ten vánoční

čas. CD, LP. Tóny records 1992; Jan Rokyta a jeho muzika - 
Technik 95. CD. Český rozhlas Ostrava 1995). Jako zpěvák- 
sólista vystupoval i s >BROLNem, s cimbálovými muzikami 
souborů >Kašava, >Vsacan a >Jasénka, s dechovou 
>Beskydskou muzikou (Hraje a zpívá Vsacan. LP. Panton 
1975; BROLN - 30 let... a písně žijí dál. LP. Panton 1983; 
Hraje a zpívá Kašava. LP. Supraphon 1986; Cimbálová 
muzika Kašava. CD. Stylton - Ivo Roubal 1995; Při Betlémě 
na salašu. CD. Český rozhlas Brno 1995 ad.), účinkuje ve 
folklorních a zábavných televizních pořadech. Řadu z nich 
uvádí v dialektu. Je častým hostem v programech >MFF ve 
Strážnici a >Rožnovských slavností. Svým nevšedním tenor- 
barytonovým hlasovým fondem, muzikalitou a pěveckou 
přesvědčivostí se stal jedním z nejvýraznějších představitelů 
mužského vokálního projevu nejen Vsetínska, ale i širšího 
Valašska.

Profilová diskografie:
Zpěvák Josef Laža. LP. Supraphon 1984.
Zahrajte ně, husličky. Josef Laža a jeho přátelé. CD. Styltón 
1997.

Literatura:
„Dyž sa Valášek narodí...“. Pořad věnovaný životním 
jubileům národní umělkyně Jarmily Šulákové, Josefa Laži, 
Libuše Perůtkové a PhDr. Antonína Bařinky. Programový 
sborník XXVI. besedy u cimbálu Valašského souboru Kašava 
JZD Podhoran Fryšták. Gottwaldov 1989.

JR

Lebánek, Josef
(12.9.1905 Vápenice, okr. Uherské Hradiště - 7.3.1986 
Havířov, okr. Karviná)

Uh. Brodě, Břeclavi, Topolčanech, Ivanovicích 
a v Nezdenicích. Učil se zedníkem v Nezdenicích a ve Starém 
Smokovci. Od r. 1928 byl rolníkem ve Vápenicích. Příležitostně 
se do r. 1948 živil prodejem koření a dobytka a olejkářstvím.

Byl aktivním nositelem lidové kultury moravských Kopanic. 
Sbíral a heslovitě zapisoval vypravěčské látky, které kolovaly 
za jeho života v ústním podání a dále je rozvíjel. Z žertovných 
vyprávění jsou nejznámější příběhy uječka Vraňáčka, na nichž 
se autorsky podílel >M. K. Robuš. Po příkladu >A. Gorlové 
složil v duchu tradičních lidových písní více než 90 textů 
zejm. se soudobou tematikou. Po 2. světové válce se stal členem 
národopisné skupiny ve Starém Hrozenkově, v r. 1948 zde 
založil s >J. Kopuncem slovácký krúžek. Koncem 40. let 
napsal několik scének a divadelních her ve stylu lidového 
divadla (Kopaničářské námluvy, Pytlák, Svatba, Úvodnice), 
s nimiž krúžek vystoupil na řadě přehlídek a festivalů a on 
sám započal se svou pódiovou vypravěčskou činností. Široké 
popularity dosáhl zvláště na strážnických slavnostech (>MFF 
ve Strážnici); podle jejich vzoru inicioval >Kopaničářské 
slavnosti ve Starém Hrozenkově (1956). Na popud 
>S. Havlíčka začal své vyprávěnky, básně a písně publikovat
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v časopisech, natáčel také v Čs. rozhlase v Brně, účinkoval ve 
filmech Moravská Hellas (1963, rež. Karel Vachek), Ať žije 
svatba (1912, rež. Jiří Vanýsek). V r. 1977 byl o něm natočen 
film Syn Kopanic (rež. >K. Fuksa). Věnoval se také zapisování 
přísloví, pořekadel, rčení a jako sběratel krojů, výšivek 
a pracovního nářadí spolupracoval s muzei v Uh. Brodě, 
Bojkovicích, Uh. Hradišti a Brně. Jeho vyprávění a tvorbu 
zaznamenali mj. Josef Černík, >B. Beneš, >Z. Jelínková, 
>V. Volavý, >J. Nečas, >P. Popelka, >L. Málek, paměti pak 
>J. Pavelčík (jsou uloženy v Muzeu J. A. Komenského v Uh. 
Brodě).

Literatura:
Beneš, B.: Lidové vyprávění na moravských Kopanicích. 
Slov. 8-9, 1966-1967, s. 41-71.
Palátová, D.: Povídky lidových vypravěčů z Čech, 
Moravy a Slezska zaznamenané v letech 1945-1954. 
Praha 1958, s. 357.
Pavelčík, J.: 70 let Josefa Lebánka. MK 12, 1976, č. 1, s. 20. 
Pavelčík, J.: 75 let Josefa Lebánka. MK 17, 1981, č. 1, s. 14.

BB

Liebscher, Adolf
(11.3.1857 Praha - 11.6.1919 Potštýn nad Orlicí, 
okr. Rychnov nad Kněžnou)

Malíř, ilustrátor. Studoval na vídeňské uměleckoprůmyslové 
škole, po návratu do Prahy se přiřadil ke generaci Národního 
divadla. Působil jako profesor ČVUT v Praze.

Vedle převažující historické i krajinářské tematiky 
a portrétů vyznívají jeho exkurzy do národopisné dokumentace 
i volné tvorby jen epizodně. Přesto jimi dosti hluboce zasáhl 
do formování folklorismu, a to jak krojovými studiemi 
a žánrovými obrazy, tak i triptychem Valašské Madony, který 
vznikl za jeho pobytu na salaši >J. Országa Vraneckého st. 
v údolí Brodské v Novém Hrozenkově a stal se zásluhou 
nesčetných barvotisků a pohlednic velmi populární. V jeho 
střední části se zřetelně obráží vliv kreací >J. Mánesa na lidová 
témata.

Literatura:
Liebscher, A.: Na horách valašských. Květy 18/2, 1896, 
s. 336-344.
Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 
1995, s. 450-451.
Orság-Vranecký, J.: O vzniku Liebscherovy „Valašské 
Madony“. NVal. 2, 1931, s. 25-28. (K tomu R. Jeřábek 
v NA 13, 1976, s. 161-162.) 
OSN XV, 1900, s. 1052-1053.

RJ

Lisická, Helena (roz. Zimmermannová)
(26.11.1930 Olomouc)

Spisovatelka, editorka, sběratelka, organizátorka. 
V Olomouci studovala nižší gymnázium (1945-1947)

a školu pro ženská povolání (1947-1949), pracovala krátce 
jako laborantka v n.p. Milo Olomouc (1949), poté zůstala 
v domácnosti. V letech 1960-1967 byla zaměstnána jako 
knihovnice a organizační referentka Domu Čsl. armády 
a sekretářka vojenského útvaru (1967-1968). Od r. 1968 je ve 
svobodném povolání.

První uveřejněnou prací H. Lisické byla pohádka 
O zemi a jejích dětech (Stráž lidu 1959), knižně debutovala 
sbírkou pověstí Za horama, za dolama (Ostrava 1965). Vydala 
řadu dalších výborů lidové slovesnosti, zejm. pohádek 
a pověstí z Moravy a Hané, zčásti ze svých sběrů: Pohádky 
a pověsti z Moravské brány (Praha 1968), Z hradů, zámků 
a tvrzí (Praha 1971), Z českých hradů, zámků a tvrzí (Praha 
1972), Pohádky z jalovce (Praha 1974), Devatero řemesel 
(Praha 1976), Řeka Morava (Praha 1976), Z českých 
a moravských hradů (Praha 1977), Zlatý cimbál (Olomouc 
1977), O Ječmínkovi (Praha 1979), Pověsti starých měst 
(Praha 1981), Zrcadlo starých časů (Praha 1985), Páv zpívá 
o štěstí (Praha 1988), Tři synové knížecí (Opava 1994), Ze 
stařenčina fěrtůšku (Dolany 1994). V r. 1983 se stala 
uměleckou vedoucí souboru >Haná z Velké Bystřice (do
r. 1991) a dětského souboru Slaměnky. Ve Velké Bystřici 
založila tradici folklorních přehlídek >Lidový rok. Pracovala 
v poradním sboru pro SLPT při OKS Olomouc, v Hanáckém 
poradním sboru v Olomouci a v poradním sboru pro folklorní 
soubory při >ÚLK ve Strážnici. Od r. 1990 je členkou 
>Folklorního sdružení ČR a zakládající členkou Hanáckého 
folklorního sdružení. Podílela se na aktivizaci folklorního hnutí 
na lipenském Záhoří. Od r. 1985 spolupracovala se 
sběratelkami a zakladatelkami souboru >Veselíčko Oldřiškou 
Čočkovou a Marií Mrvovou, pomáhala organizovat školení 
záhorských tanců pod vedením >Z. Jelínkové (1994, 1995). 
Vydala řadu materiálů pro dětské soubory z Hanč a ze Záhoří: 
Ať belo, jak belo. Hanácká říkadla (Olomouc 1988), Zlatá 
vrátka. Dětské hry z Hané (Olomouc 1990), Zlatá hrána. 
Dětská rozpočitadla a hry ze Záhoří (Přerov 1994), Pojedeme 
do ráje. Ukolébavky, říkadla, písničky a hádanky ze Záhoří 
(Přerov 1994). Svou spisovatelskou činností a aktivitou ve 
folklorním hnutí přispěla k uchovávání lidových tradic na 
Hané.

Literatura:
Kdo je kdo. Obec spisovatelů. Praha 1996, s. 94. 
Kobza, F.: Setkání se spisovatelkou Helenou Lisickou. 
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sti Livorová, Helena
(14.11.1911 Valašské Meziříčí, okr. Vsetín)

Pedagožka, metodička, organizátorka, autorka pohybových 
skladeb. Po maturitě na reálce v Hodoníně (1929) vystudovala 
Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, obory chemie a tělesná 
výchova (1929-1934). Po dvouleté výuce na gymnáziu v Brně 
se stala ředitelkou středoškolského dívčího internátu v Praze, 
kde současně vyučovala na Jiráskově gymnáziu (1937-1942) 
a dívčím gymnáziu (1943-1945). V r. 1945 byla služebně 
převedena do Ústavu pro tělesnou výchovu na vysokých 
školách v Praze jako odborná asistentka a v r. 1952 na Katedru 
tělesné výchovy UK. V r. 1965 odešla do důchodu.

Po příchodu do Prahy pracovala v Čs. obci sokolské 
(>Sokol) v komisi lidových tanců, od r. 1948 v metodické 
komisi Ústředí lidové tvořivosti (>ÚDLT). Ve 40. letech vedla 
ve státních kurzech pro učitele výuku lidových tanců a podílela 
se na vypracování školních osnov v oblasti lidových tanců 
(1946-1949). Věnovala se názvosloví tanečních kroků a spolu 
s >F. Bonušem rovněž popisu tanců ve sbírkách různých 
autorů z Čech, Moravy a Slezska, které doplňovala 
názornými figurálními kresbami. S Vratislavem Vycpálkem 
a E Bonušem se podílela na přepracování a doplnění sbírky 
Josefa Vycpálka České tance (Praha 1921), vydání publikace 
se však nerealizovalo. Spolupracovala na tvorbě mnoha 
hromadných pohybových skladeb pro nejrůznější účely, 
zejm. celostátní spartakiády a sokolské slety (mj. Choreografie 
lidových tanců pro vysoké školy - 1948, České tance pro 
soubory lidových tanců - 1947, 1949, 1951). Ve spolupráci 
s širším kolektivem nově popsala Českou a Moravskou 
besedu. Samostatně publikovala práce Názvosloví cvičení 
s náčiním (Praha 1988) a Názvosloví moderní gymnastiky 
(Praha 1988). Získala řadu ocenění za tělovýchovnou činnost. 
Výrazně přispěla k systematizaci slovních popisů lidových 
tanců.

red

Maděrič, Jan
(14.2.1948 Uherské Hradiště)

Hudebník, upravovatel, choreograf, autor pořadů. Po 
maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Uh. Hradišti 
(1967) vystudoval v letech 1967-1971 dramaturgii a teorii 
taneční tvorby na Hudební fakultě VŠMU v Bratislavě. Do 
r. 1973 působil v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě, od 
r. 1973 je odborným programovým pracovníkem Klubu 
kultury v Uh. Hradišti. V letech 1977-1979 pracoval jako 
externí redaktor hudebního vysílání Čs. rozhlasu v Brně.

Byl členem dětského souboru Hradišťánek (1960-1963), 
poté tanečníkem FS >Hradišťan (1963-1975). Od r. 1970 je 
členem >CM Jaroslava Čecha (hráč na kontrabas a violový 
kontr), působil zde také jako umělecký vedoucí (1970-1994) 
a umělecký vedoucí a choreograf taneční skupiny (1979-1991). 
Jako dramaturg a autor hudebních úprav připravil LP

Muzicírování ve stodole (Supraphon 1986), CD Karel Rajmic 
a Cimbálová muzika Jaroslava Čecha (Gnosis 1996), Súžení- 
túžení (LM 1997) aj. Pro Čs. televizi v Brně napsal scénáře 
pořadů Moravské písně milostné (1986, rež. Rudolf Tesáček), 
Červená, modrá fiala (1987, rež. >K. Fuksa), Písně léta (1990, 
rež. Milan Peloušek), Ten bílovský zámek (1990, rež. 
M. Peloušek) ad. V letech 1977-1983 byl členem programové 
rady >MFF ve Strážnici, pro který autorsky připravil několik 
pořadů. Zúčastňuje se také činnosti hodnotící komise tohoto 
festivalu. Jako choreograf a autor hudebních úprav 
spolupracoval např. s FS >Dolina, >Olšava, >Světlovan, 
Vlčnovjan, >Lúčka Kudlovice. Působil i jako lektor (Krajské 
kulturní středisko v Brně) a člen odborných porot při soutěžích 
folklorních souborů a muzik.

red

Maděričová, Anna (roz. Havránková, 
provd. Nyklová, Maděričová)
(21.7.1943 Kvítkovice, okr. Zlín)

Organizátorka, tanečnice, autorka pořadů. Maturovala na 
Střední průmyslové škole strojnické v Uh. Hradišti (1961), 
při zaměstnání absolvovala pomaturitní studium oboru 
choreografie v Ústavu výchovy a vzdelávania pracovníkov 
kultúry v Bratislavě (1983-1985). Pracovala jako technička 
v Královopolských strojírnách v Brně (1961-1965), poté 
v Uh. Hradišti jako fotoreportérka v novinách Slovácká jiskra 
(1968-1969), odborná pracovnice pro ZUČ v Okresním 
kulturním středisku (1969-1991) a odborná pracovnice referátu 
kultury Okresního úřadu (1991-1994). Po delimitaci 
posledního pracoviště je od r. 1994 zaměstnána v téže instituci 
na Okresním pozemkovém úřadě.

Vztah k folkloru získala v dětství jako členka souboru 
Hradišťánek, který navštěvovala od r. 1955. V letech 
1964-1974 byla tanečnicí FS >Hradišťan, v letech 1980-1984 
členkou taneční skupiny >CM Jaroslava Čecha. Během svého 
dlouholetého odborného působení v kultuře se metodicky 
a organizačně věnovala folklorním souborům a folklornímu 
hnutí především v okrese Uh. Hradiště. Z jejího popudu vznikla 
mj. regionální soutěž ve zpěvu lidových písní Zazpívej, 
slavíčku pro děti všech věkových kategorií, která od r. 1975 
pomáhá vyhledávat výrazné pěvecké talenty. Spolu s Šárkou 
Pilátovou vedla skupinu dětského souboru Hradišťánek (1973- 
1986), od r. 1976 se podílí jako autorka a spoluautorka na 
různých programech >MFF ve Strážnici, zejm. z oblasti 
dětského folkloru (v r. 1989 získala za pořad dětských muzik 
Hrajte mně, husličky Cenu ministra kultury). Od r. 1975 je 
rovněž členkou programové rady a autorského štábu 
>Vlčnovských slavností, v době svého působení v Okresním 
kulturním středisku metodicky a autorsky spolupracovala 
s organizátory >Kopaničářských slavností. V regionálním tisku 
publikuje články s tematikou folklorního hnutí.

Literatura:
PPS 2, s.100.

red
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Malcová, Zuzana
(27.11.1954 Praha)

Etnografka, organizátorka. Studovala gymnázium 
v Kladně (1971-1975) a Filozofickou fakultu UK v Praze, 
obor národopis (1978-1983, PhDr. 1985). V letech 1973- 
1983 pracovala jako knihovnice ve Státní vědecké knihovně 
v Kladně a poté jako vychovatelka na Stavebním učilišti 
v Kladně (1983-1984). V r. 1984 se stala referentkou ZUČ na 
Ministerstvu kultury ČR. Od r. 1991 je ředitelkou odboru 
regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR.

Od svého nástupu na ministerstvo se podílí na organizaci 
soutěží a přehlídek ZUČ v různých regionech republiky, ve 
funkci ředitelky odboru má výrazný vliv na organizování 
péče o tradiční lidovou kulturu a folklor. Významně přispěla 
např. ke vzniku videodokumentace Lidové tance z Čech, 
Moravy a Slezska, vydané >ÚLK ve Strážnici v letech 1994- 
1997, byla iniciátorkou folklorních akcí v Praze ke 100. výročí 
>NVČ, na nichž se představily soubory ze všech oblastí České 
republiky i hosté ze Slovenska. Iniciovala rovněž koncerty 
folklorních souborů na festivalu Pražské jaro (1997).

JJ

Málek, Lubomír
(21.6.1945 Korytná, okr. Uherské Hradiště)

Hudebník, zpěvák, upravovatel, organizátor. Po maturitě 
na Střední průmyslové škole strojnické v Uh. Brodě (1963) 
nastoupil jako technik do Slováckých strojíren v Uh. Brodě. 
Od r. 1996 pracuje v oddělení propagace v České zbrojovce 
v Uh. Brodě.

Ve své rodné obci působil jako houslista v souboru písní 
a tanců Korytňan (1958-1964), v době základní vojenské 
služby byl basistou souboru Jánošík (>Ondráš) v Brně 
(1964-1965). Středem jeho zájmů je uherskobrodský FS 
>Olšava (od r. 1959). Vystupoval zde jako houslista, 
klarinetista a příležitostný cimbalista, od r. 1970 je primášem, 
sólovým zpěvákem i uměleckým vedoucím. Věnuje se 
dramaturgii a hudebním úpravám lidových písní především 
z Uherskobrodska a Kopanic. Jako sólový zpěvák 
spolupracoval také s >BROLNem, OĽUNem, >CM Jaroslava 
Čecha, >Hradišťanem, Ondrášem, účinkoval rovněž 
s >ČSSPT. V r. 1971 byl oceněn bronzovou medailí za zpěv 
v mezinárodní soutěži Prix de musique folklorique de Radio 
Bratislava a v r. 1974 se podílel jako zpěvák na nahrávce, která 
v téže soutěži získala 2. cenu. Obdržel také Cenu nejlepšího 
zpěváka Slovácka v Ratíškovicích (1971) i další ocenění 
domácího a mezinárodního významu v rámci své činnosti v 
souboru Olšava. Spoluúčinkoval na více než dvou desítkách 
zvukových nosičů a v 25 televizních pořadech. Byl mu 
věnován TV dokument Zpívá Lubomír Málek (1986, rež. 
Milan Peloušek). Patří k výrazným pěveckým interpretům 
(tenor) uherskobrodského Dolňácka a moravských Kopanic.

Literatura:
Bartošíková, A.: Primáš a zpěvák svému kraji. MK 31, 1995, 
č. 4, s. 36.
Žijí v písni (k 70. J. Juráška, 65. L. Holého a V. Harnoše, 
60. B. Smejkala, 50. L. Málka). Brno 1995, s. 15.

JŠ

Mánes, Josef
(12.5.1820 Praha - 9.12.1871 Praha)

Malíř, ilustrátor. Po průpravě u svého otce Antonína Mánesa 
studoval v letech 1835-1844 na AVU v Praze. V r. 1844 
pokračoval ve studiích na mnichovské akademii. V letech 
1849-1850 pobýval na Hané (v Čechách pod Kosířem 
a v Kroměříži), kde pořídil četné studie lidových krojů a staveb.

J. Mánesa lze označit za zakladatele českého národního 
malířství a jeho nej významnějšího představitele v 19. století.
V jeho bohatém uměleckém odkazu tvoří práce věnované 
moravskému a slezskému lidu a jeho kultuře jen menší, nicméně 
však velmi významnou část. Studie lidového kroje i některých 
dalších složek tradiční lidové kultury na Hané, ve Slezsku 
a na Slovácku patří mezi nejautentičtější svědectví z doby 
kolem poloviny 19. století. Z několika cest na Moravu a do 
Slezska v letech 1846-1870 vzešla však také díla, která lze 
pojmout do kategorie výtvarného folklorismu, protože 
programově opouštějí zobrazování skutečnosti a usilují o její 
přetavení do nadčasové a někdy též nadregionální podoby, 
jako například idylické Líbánky na Hané (1849), Slovácká 
rodina, krajově indiferentní Ukolébavka, Jitro, Večer aj.
V 2. polovině 20. století si některé folklorní soubory (např. 
>Mánes, >Včelaran, >Břeclavan, >Slezan) pořizovaly kroje 
podle jeho dokumentace.
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Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných 
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Praha 1923.

RJ

Maňas - Maňasovi
Valašský muzikantský rod, jehož zakladatelem byl František 

Maňas (1850-1930), klarinetista, kapelník a skladatel, 
a pokračovateli synové Josef, Vincenc a František st. (který 
převzal kapelnictví a také skládal), a především vnuci 
Václav st., František ml. a pravnuk Václav ml.
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sti Václav Maňas st.
(13.1.1914 Sehradice, okr. Zlín - 30.9.1997 Sehradice, 
okr. Zlín)

Hudebník, skladatel. Syn F. Maňase st. Vystudoval 
Ovocnářsko-hospodářskou školu ve Vizovicích (1928- 
1930). Vedl rodovou zemědělskou usedlost, později pracoval 
v JZD.

Krátce byl kapelníkem otcovy muziky. V učení hry na 
nástroje i v komponování byl samouk. Hrával na housle 
v symfonickém orchestru lázní v Luhačovicích, ovládal 
všechny nástroje v dechovém orchestru, působil také jako 
varhaník. Napsal řadu populárních skladeb pro dechové 
hudby, písní i pohřebních pochodů. K nejznámějším patří 
písně Valašská dědinka (vlastní text), Rozmarýnka (vlastní 
text), Utíká to, utíká (text Svatopluk Radešinský a Ladislav 
Jacura).

Literatura:
ČSHS 2, s.39.
Odešel Václav Maňas. Slovácká dechovka 6, 1997, č. 5, s. 26.

František Maňas ml.
(4.10.1921 Sehradice, okr. Zlín)

Hudebník, skladatel. Syn F. Maňase st. Navštěvoval 
Ovocnářsko-hospodářskou školu ve Vizovicích (1935- 
1936). Soukromě studoval hru na klavír a harmonii u Oldřicha 
Palkovského ve Zlíně (1940-1943). Po 2. světové válce se 
usadil v Hevlíně, kde byl varhaníkem. Později přesídlil do 
Brna, kde pracoval v podniku Chirana (1962-1964) a v Čs. 
rozhlase (1964-1982). Rok strávil jako hudebník v Japonsku 
(1971).

Od patnácti let hrál v otcově muzice, za svého působení 
v Hevlíně založil dechovou hudbu, příležitostně hrával 
i s jinými orchestry. Psal písně pro dechové hudby a stal se 
jedním z nejhranějších autorů tohoto žánru na Moravě. Mezi 
jeho nejznámější písně patří Slovácká polka (text František 
Sedláček), Ten nenkovský hájek (text >S. Pěnčík), skladby 
Slovácký tanec č. 4, Pohádka z Podyjí; napsal rovněž Vánoční 
mši.

Literatura:
ČSHS 2, s. 39.

Václav Maňas ml.
(31.12.1942 Sehradice, okr. Zlín)

Skladatel, upravovatel, pedagog, hudebník. Studoval hru 
na klarinet na konzervatoři v Kroměříži (1957-1962) 
a Brně (1965-1966). Po vojenské službě v >AUSu nastoupil 
jako učitel hudby ve Val. Kloboukách (1965-1971), poté 
působil jako hráč na saxofon a klarinet v orchestru Čs. televize 
Václava Zahradníka v Praze (1972-1979). Od r. 1980 učí na 
hudebních školách v Napajedlích a ve Zlíně.

Písně, které čerpají z valašského a slováckého regionu, 
píše především pro dechovou hudbu Valaška z Val. Klobouk,

kde je uměleckým vedoucím (v r. 1992 získala Valaška 2. místo 
v soutěži >Zlatá křídlovka). Skládá i koncertní skladby pro 
dechové orchestry, písně pro děti, je autorem hudebních 
aranžmá pro jazzové orchestry aj. Spolupracuje zejm. s textaři 
>S. Pěnčíkem, Vladimírem Salčákem, Barborou Strommerovou, 
Václavem Babulou a Marií Kolomazníkovou. K jeho 
nejznámějším písním patří Cestička od dubí (text Josef Křivák), 
Děvčice z Moravy (text S. Pěnčík) ad.

red

Matalík, Antonín
(6.7.1880 Valašské Meziříčí, okr. Vsetín - 28.3.1955 Valašské 
Meziříčí, okr. Vsetín)

Hudebník, kapelník. Vyučil se příručím v obchodu s textilem. 
Před r. 1914, kdy byl odvelen na frontu, byl zaměstnán 
v závodní hudbě Reichových skláren v Krásnu nad Bečvou 
(pozdější součást Val. Meziříčí). Vrátil se sem znovu po válce 
a působil zde do r. 1925 s výjimkou dvou let (1919-1920), 
kdy pracoval jako úředník u dráhy v Bratislavě. Vyučoval 
také hru na housle a především vystupoval se svou muzikou.

Valašský muzikant A. Matalík byl houslista samouk. Působil 
nejdříve v kapele >J. Pellára a v závodní hudbě Reichových 
skláren (hrál na bicí nástroje a housle), v r. 1925 založil vlastní 
muziku v obsazení dvoje housle, kontrabas, klarinet a cimbál, 
popř. akordeon. Muzikanti si říkali Pellárovi pohrobci. 
Vystupovali v restauracích a hospodách především ve Val. 
Meziříčí, Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, na nejrůznějších oslavách a výstavách, zajížděli 
i do Prahy. Ve 40. letech natáčeli v ostravském rozhlase. Velkého 
úspěchu dosáhli na výstavách Valašska a moravsko-slezského 
Pobeskydí v Rožnově p. R. (1932), Frenštátě p. R. (1934), ve 
Val. Meziříčí (1935), na vystoupení Valachů v pražské Lucerně 
(1940) a v Hradci Králové (1941). Ve své době byla Matalíkova 
kapela velmi populární. Z jejího repertoáru je nejznámější 
vlastní píseň My sme Valaši, jedna rodina. A. Matalík patřil 
vedle J. Pellára k nejpopulárnějším představitelům lidové 
instrumentální hudby Valašska.

Literatura:
Janoušek, J.: Historie Valašského Meziříčí a Krásna nad 
Bečvou v datech. Val. Meziříčí 1996, s. 47.

LU

Mátlová, Ludmila (roz. Uhrová)
(20.11.1908 Kojetín, okr. Přerov - 13.10.1978 Brno)

Sběratelka, národopisná pracovnice. Narodila se 
v učitelské rodině. Po maturitě na reálce v Kroměříži (1927) 
vystudovala zeměpis a tělesnou výchovu na Přírodovědecké 
fakultě MU v Brně (1927-1932). Jako středoškolská profesorka 
působila v Kojetíně, Olomouci a Brně (1945-1952), kde se 
podílela na činnosti >Hanácké obce.

Z rodného města s výraznými rolnickými tradicemi si 
přinesla svůj celoživotní zájem o lidovou kulturu Hané. Po
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2. světové válce úzce spolupracovala s národopisnými 
soubory na Hané při obnově lidového tance. Vedle lektorské 
činnosti rozvinula v 50. a 60. letech intenzivní sběratelskou 
práci, ve které navázala na dílo >F. X. Běhálkové 
a >F. Novotného. Shromáždila rozsáhlou sbírku tanečního 
a dětského folkloru z Hané. Výsledky své práce uveřejnila 
v monografii Hanácké tance z Tovačovska (Praha 1954), která 
se stala základní pomůckou při nácviku hanáckých tanců ve 
folklorních souborech. Samostatně dále publikovala Menuet 
na Hané (Kroměříž 1974), Lidové tance a taneční hry z Hané 
I-IV (Prostějov 1979-1981), z dětského folkloru Ukolébavky, 
houpačky a hry s batolaty na Hané (Brno 1975), Děti na 
Hané (Prostějov 1978), Taneční hry dětí na Hané (Ostrava 
1985). Všechny sbírky byly vydány s ohledem na potřeby 
folklorních souborů a za odborné spolupráce pracovníků ÚEF 
AV ČR Brno (>K. Vetterl, >Z. Jelínková). Svým dílem i osobní 
aktivitou se významně podílela na formování folklorního hnutí 
na Hané po r. 1945.

Literatura:
ČSHS 2, s. 68.
Hrabalová, O.: Ludmila Mátlová. Medajlón moravské 
sběratelky. In: L. Mátlová-Uhrová: Lidové tance a taneční 
hry z Hané IV. Prostějov 1981, s. 108-125.
Hrabalová, O.: Za Ludmilou Mátlovou. NA 16, 1979, 
s. 132-133.
Jelínková, Z.: Sběratelka Ludmila Mátlová-Uhrová a její 
přínos pro taneční folkloristiku. In: Studie Muzea 
Kroměřížska 92-93. Kroměříž 1993, s. 105-111.
Jelínková, Z.: Šedesátiny prof. Ludmily Mátlové-Uhrové. 
NA 6, 1969, s. 58.
Pospíšilová, J.: Sběratelka Ludmila Mátlová-Uhrová 
a dětský folklór. Štafeta 22, 1990, č. 1, s. 21-23. 
PPS 2, s. 104-105.

MV

Meloun, Vladimír
(25.8.1926 Valašské Meziříčí, okr. Vsetín)

Hudebník. Maturoval na reálném gymnáziu ve Val. Meziříčí 
(1946), vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně (1946-1951). 
Po krátké odborné praxi byl zaměstnán jako primáš 
>BROLNu (1951-1952). V letech 1952-1956 působil ve 
funkci odborného asistenta na katedře betonových konstrukcí 
Vojenské technické akademie v Brně, od r. 1958 až do odchodu 
do důchodu v r. 1991 pracoval na katedře betonových 
konstrukcí a mostů Stavební fakulty VUT v Brně (CSc. 1962, 
doc. 1966).

V letech 1945-1946 byl primášem cimbálové muziky 
>M. Švrčiny, která hrála ve valašskomeziříčském Valašském 
knížku vedeném >A. Kubešou. V r. 1946 se zapojil do nově 
vznikajícího >Valašského knížku v Brně. Stal se primášem 
jeho první muziky a později (1950-1952) primášem cimbálové 
muziky >MSLPT. Spolu s >J. Juráškem, s nímž mj. zapisoval 
lidové písně na jižním Valašsku a na Rusavě, se v r. 1951 
podílel na založení BROLNu. V letech 1952-1960 byl 
primášem cimbálové muziky celoakademického souboru

VAAZ v Brně. V 60. letech založil s >E. Kuksou 
a >O. Pokorným Gajdošskou muziku z Brna (>Brněnští 
gajdoši), kde je primášem cimbálové i gajdošské muziky 
souboru, spolupracuje také s FS >Tanečnica v Brně.

Literatura:
Jurášek, J.: Primáš Vladimír Meloun sedmdesátníkem aneb 
60 let života s houslemi. NR 1997, s. 37-38.

red

Měrkovi, Jan st. a Jan ml.

Jan Měrka st.
(27.12.1893 Halenkov, okr. Vsetín - 3.6.1975 Vsetín)

Vypravěč. Pocházel z rodiny vesnického krejčího, 
v dětství sloužil jako pastevec krav, poté jako dělník 
v nábytkářské továrně (1907-1927). Po 2. světové válce 
obchodoval se smíšeným zbožím a od r. 1949 se živil jako 
rolník v údolí Dinotice v Halenkově.

Jan Měrka ml.
(14.9.1927 Halenkov, okr. Vsetín - 17.6.1996 Olomouc)

Vypravěč, tanečník, zpěvák. Po maturitě na gymnáziu ve 
Vsetíně vystudoval Lékařskou fakultu MU v Brně (1946- 
1953) a po více než třicet let pracoval převážně 
v Liptovském Mikuláši - jako dětský lékař, později jako 
ordinář novorozeneckého oddělení a v letech 1972-1987 jako 
náměstek ředitele OÚNZ. V r. 1992 se přestěhoval do Vidče 
u Rožnova pod Radhoštěm.

J. Měrka ml. působil za brněnských studií jako tanečník, 
zpěvák a konečně i jako vypravěč v místním >Valašském 
krúžku a v >MSLPT. J. Měrka st. spolupracoval mj. 
s >BROLNem. Oba vystupovali (J. Měrka ml. do r. 1953, 
J. Měrka st. až poté do r. 1969) s autorsky komponovanými 
vyprávěnkami na slavnostech lidových písní a tanců (J. Měrka 
st. zvítězil v r. 1959 v soutěži lidového vyprávění na >MFF 
ve Strážnici), v rozhlasovém vysílání i na veřejných estrádách. 
Některé z nich uveřejňovali také v regionálním tisku (např. 
v časopise >Valašsko). Nabyli zejm. na Valašsku značné 
popularity, protože dokázali vtipným a vkusným způsobem 
spojit útržky z lidové ústní tradice s vlastními fabulacemi.

Literatura:
Veselosti nikdy dosti. (Sestavili K. Fojtík a O. Sirovátka.) 
Brno 1956, s. 212, 221, 222, 225, 226 a 228.
Palátová, D.: Povídky lidových vypravěčů z Čech, Moravy 
a Slezska zaznamenané v letech 1945-1954. Praha 1958, 
s. 358-359.

RJ
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sti Mikáč, Luděk
(25.2.1923 Hroznová Lhota, okr. Hodonín}.

Pedagog, zpěvák, autor pořadů. Studoval na reálném 
gymnáziu v Kyjově, Hustopečích, Židlochovicích, maturoval 
v r. 1942 ve Strážnici. V letech 1942-1945 pracoval 
v nákupním oddělení firmy Baťa ve Zlíně. V r. 1945 
absolvoval abiturientský kurz pro přípravu učitelských 
povolání v Brně a poté jako učitel působil až do r. 1983 na 
školách ve Vápenkách, Suchově, Suchovských Mlýnech, 
v Louce, Nové Lhotě a v Hroznové Lhotě.

Za svého pobytu ve Zlíně byl členem místního Slováckého 
krúžku (pozdější >Vonica), po návratu se jako učitel věnoval 
práci s dětmi. Pro festival >Mladé Horňácko připravil na dvě 
desítky pořadů, několik z nich rovněž režíroval a konferoval. 
Vystoupení dětí nacvičoval také pro dětské pořady 
>Horňáckých slavností. Sám účinkoval jako zpěvák na řadě 
slavností a festivalů (všestudentský kongres v Praze v r. 1945, 
Horňácké slavnosti, >MFF ve Strážnici,), zúčastnil se natáčení 
filmu Horňácká svatba ([1944], rež. >J. Ferenc). Ve svém 
repertoáru má písně z Horňácka, zejm. z Nové Lhoty (jeho 
nejdůležitějším informátorem byla Magdalena Sobková, dcera 
posledního gajdoše v Nové Lhotě). Od r. 1995 působí 
především jako pěvecký sólista CM Mirka Minkse z Velké 
nad Veličkou.

Diskografie:
Luděk Mikáč a Muzika Mirka Minkse. MC. Český rozhlas 
Brno 1995.

VT

Miklošek, Jan
(3.12.1917 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín)

Zpěvák, tanečník, muzikant. Vyučil se obuvníkem 
u vrbeckého Martina Ňorka, vzdělání si rozšiřoval návštěvou 
živnostenské všeobecné školy ve Strážnici. Jako obuvník 
pracoval u firmy Baťa ve Velké nad Veličkou, ve Veselí nad 
Moravou, Tasově i Lipově, později byl krmičem v JZD 
Hrubá Vrbka a 16 let dělníkem v Kordárně Velká n.V.

Od mládí byl obklopen lidovou hudbou a zpěvem. Až do 
patnácti let jej místo zemřelé matky vychovávala otcova sestra 
Kateřina (1879-1963), matka >M. Holého a babička 
>D. a >L. Holých. Vyrůstal v sousedství primáše Jožky 
>Kubíka III i v blízkosti muzikantského rodu >Ňorků. 
Hudební základy získal právě v tomto prostředí, zvláště 
u J. Kubíka III, s jehož cimbálovou muzikou později jako 
kmenový člen (kontráš) hrával při zábavách i veřejných 
vystoupeních. Jako výborný zpěvák a tanečník rozvíjel 
a udržoval zvyky a obyčeje svého kraje. S horňáckými 
cimbálovými muzikami a folklorními soubory se zúčastnil 
řady festivalů a přehlídek, často vystupoval na >Horňáckých 
slavnostech a na >MFF ve Strážnici. S Kubíkovou muzikou 
uskutečnil nahrávky v brněnském rozhlase, v Čs. televizi

v Brně a Ostravě. Jeho zpěvní podání zachycují gramofonové 
nahrávky Antologie autentických forem československého 
folklóru 7 (SP. Supraphon 1962), Lidová hudba a vyprávění 
z Horňácka (2 LP. Supraphon 1986), MC Horňácký advent 
(Aton 1995) a Nepretvárená hudba (Aton 1997). Jeho osobnost 
představuje televizní dokument z cyklu Host do domu 
...tentokrát s Ondřejem Havelkou a Břetislavem Rychlíkem 
u Jana Mikloška v Hrubé Vrbce (1996, rež. >B. Rychlík).

AM

Mikulecký, Fanoš (vl. jménem František 
Hřebačka)
(28.7.1912 Mikulčice, okr. Hodonín - 23.3.1970 Hodonín)

Autor písní, hudebník, organizátor. Po ukončení měšťanské 
školy se vyučil dekoratérem a jevištním malířem a pracoval 
jako malíř pokojů. Od r. 1946 byl vedoucím redaktorem 
>Malovaného kraje, od r. 1951 osvětovým tajemníkem ONV 
v Břeclavi a v letech 1952-1958 kulturním referentem podniku 
Tatra v Hodoníně. Od r. 1959 se živil opět jako malíř pokojů 
v Mikulčicích, v r. 1968 se stal metodikem Okresního domu 
osvěty v Břeclavi.

V r. 1939 založil >Slovácký krúžek v Mikulčicích, ve kterém 
působil do konce života jako vedoucí a primáš cimbálové 
muziky. Byl spoluzakladatelem Malovaného kraje (1946) 
a stál i při jeho obnově v r. 1969. Publikoval v něm také 
organizační a metodické návody pro činnost slováckých 
krúžků, které na Podluží pomáhal zakládat. Je autorem povídek 
a národopisných reportáží otištěných v regionálním tisku, 
rozhlasových scének a her (Stárek Cyril aj.), zpěvoher Cesta 
zarúbaná (1945, premiéra 1947), Prechovský buřič (1960, 
premiéra 1961), Orfanus (1968) a nedokončené zpěvohry 
Dědictví. Do širšího povědomí vstoupil především jako autor 
více než 270 písní, z nichž mnohé zlidověly (např. Mikulecké 
pole, V širém poli studánečka, Vínečko bílé, Smutný večer). 
Z tvůrčí anonymity vystoupil v r. 1958. Krátce po jeho smrti 
vznikla Společnost pro pěstování odkazu Fanoše 
Mikuleckého, jejímiž zakládajícími členy byli >Jindřich Uher, 
Stanislav Nedbalec, Jan Vavrys, >S. Pěnčík aj. Od r. 1983 
pořádá Dům kultury v Hodoníně pěveckou soutěž O věneček 
rozmarýnu Fanoše Mikuleckého, která je určena školním 
dětem z Kyjovska a Hodonínska. (Podmínkou účasti však 
není výběr skladatelových písní.) O F. Mikuleckém byl 
natočen celovečerní hraný film Opera ve vinici (1982, rež. 
Jaromil Jireš). Jeho písně byly publikovány ve sbírkách Fanoš 
Mikulecký 1 (Red. I. Malošek. Hodonín 1978), Věneček 
z rozmarýnu (Red. F. Helešic. Hodonín 1981), Vínečko bílé. 
35 nejoblíbenějších písniček (Red. A. Sigmund. Praha 1994) 
a vyšly také na LP desce Písničky Fanoše Mikuleckého 
(Supraphon 1983).

Literatura:
Helešic, E: Fanoš Mikulecký a Slovácký krúžek. MK 16, 
1980, č. 3, s. 21.
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JM

Mikulenková, Jiřina (provd. Vašková)
(27.5.1928 Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín - 10.8.1995 
Praha)

Zpěvačka, tanečnice. Vystudovala učitelský ústav ve Val. 
Meziříčí (1943-1947), po maturitě učila rok ve Slopném 
a v r. 1948 odešla do Brna, kde studovala pedagogiku na 
Masarykově univerzitě. V letech 1950-1968 působila 
profesionálně v >ČSSPT v Praze, v dalších letech zůstala 
v domácnosti. Od r. 1989 byla korepetitorkou tance na AMU.

J. Mikulenková vyrostla v rodině, která se věnovala hudbě. 
Otec, matka i babička zpívali, otec hrál na heligonku, bratr 
František a ona na housle. Do folklorního hnutí se zapojila již 
za svého učitelského působení ve Slopném, kdy začala 
zapisovat lidové písně a zpívala s cimbálovou muzikou 
>M. Švrčiny z nedalekých Val. Klobouk. Po příchodu do 
Brna se stala členkou >Valašského knížku, kde vytvořila 
pěvecké duo s Vlastou Šušlíkovou-Böhmovou. Na cimbál ji 
doprovázel >J. Jurášek. Spolu s ním, >V. Melounem 
a pražským Souborem Josefa Vycpálka se v r. 1949 zúčastnila 
Světového festivalu mládeže a studentstva v Budapešti. 
V témže roce zvítězila v pěvecké soutěži na vsetínské 
národopisné výstavě Valašsko v práci. V r. 1950 byla krátce 
členkou >MSLPT, ale téhož roku odešla do Prahy, kde působila 
nejdříve jako zpěvačka a tanečnice ČSSPT, později jako členka 
souboru Dolina (od r. 1968). Spolupracovala také s pražským 
folklorním souborem Kytice a s >BROLNem. Proslavila se 
ve filmu Zítra se bude tančit všude (1951, rež. Vladimír Vlček), 
kde zastupovala představitelku hlavní role Rozárky (Marcela 
Martínková) v pěveckých číslech, a uplatnila se i v jedné 
z menších rolí. Písně z tohoto filmu (Ej, svítilo slunéčko nad 
našú zahrádkú a Mírová halekačka) se staly všeobecně 
známými; druhá z nich byla po dlouhá léta znělkou ČSSPT. 
J. Mikulenková patřila spolu s >J. Šulákovou zejm. ve druhé 
polovině 40. let k nejznámějším zpěvačkám valašských 
lidových písní. Její zpěvní projev (mezzosoprán) byl vedle 
rozhlasových nahrávek zaznamenán na LP Písničky zpod 
Radhoště (Supraphon 1979).

LV

Míša, Jan
(16.9. 1920 Sudoměřice, okr. Hodonín - 10.2.1993 
Uherské Hradiště)

Zpěvák, hudebník, autor písní. V rodné obci, ze které nikdy 
natrvalo neodešel, vychodil obecnou školu. Po jejím skončení 
zůstal doma v hospodářství, v sedmnácti letech nastoupil do 
zaměstnání v Povodí Moravy a až do 2. světové války pracoval 
při regulaci vodních toků. Během válečných let byl horníkem 
v dolech v Ratíškovicích. Po absolvování vojenské služby 
v Hodoníně nastoupil jako dělník v Baťových závodech 
(od r. 1949 Svit) ve Zlíně (1946-1955), poté pracoval až do 
odchodu do důchodu v podniku Šohaj ve Strážnici.

Jako zpěvák (tenor) byl ovlivněn rodinným prostředím 
a zpěvem při tradičních příležitostech na vesnici. Sám se naučil 
hrát na akordeon a saxofon (v době protektorátu hrál na tyto 
nástroje i zpíval v tanečním orchestru Josefa Tomečka 
z Petrova, později byl saxofonistou také v jazzovém orchestru 
podniku Šohaj ve Strážnici). V polovině 50. let začal zpívat 
s CM Prespolan z Veselí nad Moravou s primášem Františkem 
Koštuříkem, který ho přivedl k účinkování na >MFF ve 
Strážnici v r. 1955. Poté jej k pravidelné spolupráci přizval 
>V. Volavý. V r. 1957 zvítězil J. Míša v kategorii mužského 
sólového zpěvu na MFF ve Strážnici, v r. 1965 získal v Brně 
1. místo v rozhlasové soutěži o nejlepšího zpěváka na Moravě. 
Kromě spolupráce s >CM Slávka Volavého účinkoval rovněž 
s >BROLNem, natáčel v rozhlase a v televizi - např. pořad 
U strážnických Gajdů (1992, rež. >K. Fuksa). V Sudoměřicích 
vedl mužský pěvecký sbor a také založil a vedl ženský 
pěvecký sbor. Složil více než 40 vlastních písní, z nichž některé 
dosáhly značné obliby. Po tragické smrti syna v r. 1984 omezil 
vystupování na veřejnosti. Jeho zpěv je zaznamenán mj. na 
LP Ej, od Buchlova (Supraphon 1976) a MC Primášské 
legendy (Altro 1992).

Literatura:
Holý, D.: Zpěv a pěsničky, to bylo moje (Jan Míša 16.9.1920- 
10.2.1993). NR 1993, s. 120-121.

RS,MP

Miškeřík - Miškeříkovi
Jeden z nejstarších a zároveň nejpočetnější hudebních 

a pěveckých rodů na Horňácku. Začátkem 20. století se 
z Velké nad Veličkou rozšířil i do Hrubé Vrbky. Muzikantský 
rodokmen je doložen od Jana (1843-1918) a jeho staršího 
bratra >Martina I, od něhož přešla hudební tradice rodu na 
jeho syny >Martina II, Pavla (1875-1960), Jiřího (1879-1938), 
Františka I (1887-1959) a Tomáše I (1889-1959). Další rodové 
hudební linie se odvíjejí od potomků Martina II - >Emila, 
Matěje (1910-1986) a jeho syna >Jaromíra, potomků Františka 
I - Františka II (1911) a jeho syna Martina III (1915-1945), 
potomků Tomáše I - Tomáše II (1914-1986) a jeho syna Petra 
(1955).
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sti Martin Miškeřík I
(13.10.1842 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - 3.3.1919 
Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

Muzikant. Povoláním byl kovářem jako jeho otec. Byl 
první známý kontráš z tohoto rodu. Noty neznal, hru na 
housle ho naučil Jožka >Kubík I (1823-1878). Spolu s ním 
a s P. >Trnem I začal hrát kolem r. 1855. Aktivně hrával až 
do r. 1895, poté už jen příležitostně. Zúčastnil se >Lidového 
koncertu v Brně, který v r. 1892 zorganizoval >L. Janáček. 
V Trnově muzice hrával do počátku 90. let na trojstrunnou 
basu i Martinův bratr Jan.

Martin Miškeřík II
(23.2.1872 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - 28.12.1959 
Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

Muzikant, tanečník, zpěvák. Syn >Martina Miškeříka I. 
Po matce pocházel z pěveckého rodu Hrbáčů. Byl kovářem 
a soukromým zemědělcem. Od čtrnácti let vypomáhal 
v muzice Kozáčků v Javorníku, od šestnácti let působil 
v kapele P. >Trna I (violový, méně houslový kontr, basa, 
někdy i prim). Zúčastnil se >NVČ v Praze v r. 1895, kde 
zastupoval primáše P. Trna I (muzika působila po několik 
měsíců v Čičmanském gazdovství, kde měl pronajatý hostinec 
Jiří >Hudeček I). V rámci výstavy se uskutečnila i jeho svatba 
s Evou Srubjanovou. Po r. 1895 hrál na baskřídlovku ve 
velické dechové hudbě, kde se také naučil noty. Po odchodu 
jejího vedoucího V. Macenauera (kolem r. 1900) stál až do 
r. 1934 v jejím čele, zároveň hrál po odchodu P. Trna I prim 
ve štrajchové muzice (hrávala již také z not), která se rozpadla 
vr. l934.Vletech 1935-1939 příležitostně působil s mladými 
muzikanty, které po svém návratu vyškolil V. Macenauer. 
Od r. 1945 byl primášem v muzice Tomáše Kohúta (1903- 
1994) a po účinkování na sokolském sletu v Praze v r. 1948 
ukončil aktivní muzikantskou činnost. Až do vysokého věku 
byl výborným tanečníkem - v r. 1947 získal s Alžbětou 
Čambalovou za tanec starosvětská 1. místo v soutěži párového 
tance na >MFF ve Strážnici, s tímto tancem spolu vystoupili 
několikrát také na >Horňáckých slavnostech, naposled 
v r. 1957. M. Miškeřík II patřil k první generaci nositelů 
hudební, pěvecké a taneční tradice, kteří svým veřejným 
vystupováním zasáhli i do tzv. druhé existence folkloru.

Hudbě se věnovali také jeho bratři. Pavel hrál do počátku 
20. století na Es-trubku v Macenauerově dechové hudbě. Jiří 
(mj. výborný zpěvák) hrál v téže dechové hudbě na helikon, 
jako basista působil v letech 1895-1910 s primáši P. Trnem I, 
Jožkou Kubíkem II a bratrem Martinem II. Po odchodu do 
Hrubé Vrbky, kde příležitostně hrál s >Ňorkovou muzikou, 
převzal místo basisty mladší bratr František I (jeho syn 
František II hrál krátce na housle a Es-trubku, vnuk Martin III 
byl členem studentské muziky V. >Klusáka ml.). Nejmladší 
z bratrů Tomáš I byl samouk na housle. Prošel školou 
V. Macenauera, v dechovce hrával první křídlovku, ve štrajchu 
C-trubku (jeho syn Tomáš II ovládal housle - prim, kontry -

a baskřídlovku, hrál s muzikou Martina II a Veličkou muzikou 
>J. Peška; vnuk Petr založil CM >Ležhory, kde působí jako 
primáš a zpěvák).

Literatura:
Holý, D.: Píseň je věčná. Martin Miškeřík 23.11.1872 - 
28.XII.1959. LT 11, 1960, č. 3, s. 66.

Emil Miškeřík
(13.4.1916 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín)

Muzikant, zpěvák, vypravěč, tanečník. Syn >Martina 
Miškeříka II. Po absolvování základní školní docházky, kde 
byl mj. žákem >R. Kynčla, od čtrnácti let pracoval na pile 
v Javorníku, v letech 1959-1976 byl zaměstnán v Kordárně 
ve Velké.

Muzikantské základy získal od svého otce, taneční 
v místním >Sokole, na veřejnosti však aktivně nevystupoval. 
Teprve v letech 1964-1968 působil v muzice svého synovce 
>Jaromíra, se kterou účinkoval mj. na >Horňáckých slavnostech 
a na >MFF ve Strážnici. Je dobrým zpěvákem, tanečníkem 
i vypravěčem a vynikajícím pamětníkem. Ve svém zpěvním 
repertoáru má kolem 600 písní k tanci sedlácká. Své hudební 
zkušenosti přenesl také na vnuky Jana a Martina Kománkovy, 
kteří jsou členy muziky, jež od r. 1993 nese jméno Jaromíra 
Miškeříka.

Emilův bratr Matěj hrál na housle, příležitostně v dechové 
hudbě na bicí. V letech 1930-1935 byl kontrášem muziky 
>Slováckého knížku v Brně (pod primášem J. >Páčem). Po 
návratu své hraní omezil, až v r. 1964 pomáhal zakládat synovi 
Jaromírovi muziku, ve které do r. 1968 hrál kontry.

Literatura:
Gronská, L.: Vypravěčský repertoár horňáckého hudce 
a zpěváka Emila Miškeříka. Diplomová práce FF UJEP. 
Brno 1985.
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Jaromír Miškeřík
(26.8.1946 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - 7.9.1993 
Ivančice, okr. Brno-venkov)

Hudebník, pedagog, sběratel, autor pořadů, organizátor. Syn 
Matěje Miškeříka. Vyučil se strojním zámečníkem 
v Závodech přesného strojírenství ve Zlíně (1960-1963), poté 
pracoval v Kordárně ve Velké n. V. (1964-1975 a 1983-1986), 
jako montér textilních strojů podniku Elitex Nitra (1975-1981), 
v Železárnách ve Veselí n. M. (1981-1982), od r. 1986 byl 
správcem budovy ZK ROH ve Velké. Po pracovním úrazu 
odešel v r. 1989 do invalidního důchodu. V letech 1992-1993 
byl vrátným v Kordárně ve Velké.
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Primášovat začal jako dvanáctiletý v dětské cimbálové 

muzice vedené učitelem L. >Zemanem. V době svého pobytu 
ve Zlíně byl primášem Slováckého knížku (pozdější >Vonica). 
V r. 1964 založil ve Velké vlastní >HCM Jarka Miškeříka, 
která se v r. 1982 spojila s >HCM Martina Hrbáče. Hostoval 
rovněž v muzikách souborů Brezová v Brezové pod Bradlom, 
Kopaničiar na Myjavě, v >CM Mirka Menšíka ve Strážnici, 
dále v Kyjově, Rohatci, na Oravě, v Praze atd. Jako primáš 
spolupracoval s >BROLNem na tematických koncertech 
Děti a píseň. Byl autorem řady hudebních úprav pro potřeby 
dětských i dospělých folklorních souborů a muzik, 
spolupracovníkem a autorem pořadů zejm. >Horňáckých 
slavností a >Mladého Horňácka. Vedl dětskou muziku souboru 
Lipovjánek v Lipově (1971-1978, příležitostně i později), 
v r. 1978 založil dětský soubor Veličánek a také zde vedl 
dětskou muziku (1978-1993), která po jeho předčasné smrti 
přijala v r. 1993 název Horňácka cimbálová muzika 
Jarka Miškeříka. Vedle pedagogické činnosti se J. Miškeřík 
po dlouhá léta věnoval sběrům horňáckých lidových písní. 
Z vlastních záznamů i ze sbírek různých autorů sestavil 
Horňácký zpěvník sedláckých (Břeclav 1994), obsahující 
přes 800 písní a jejich variant. Hudební projev J. Miškeříka 
je zachycen na SP Primáš Ján Petrucha (ÚLU Strážnice- 
Supraphon 1982), Horňáčtí hudci (ÚLU Strážnice- 
Supraphon), LP Horňácké pěsničky ke koštu vína (Supraphon 
1978), Se strýcem Franckem v družstevním sklepě (Supraphon 
1980), Vyšívané písničky (Supraphon 1980), Lidová hudba 
a vyprávění z Horňácka (2 LP. Supraphon 1986), Zpěvy 
Horňácka - Cimbálová muzika Martina Hrbáče (Supraphon 
1986) a Návštěva ve státním podniku Železárny Veselí 
(Supraphon 1989).
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sběratel a upravovatel lidových písní Jaromír Miškeřík 
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TG,VT

Mišurec, Zdeněk
(18.10.1925 Malenovice, okr. Zlín)

Etnograf, hudebník, organizátor, autor pořadů. Po maturitě 
na reálném gymnáziu ve Zlíně (1944) studoval skladbu na 
pražské konzervatoři u Emila Hlobila (1945-1946), poté 
národopis a hudební vědu na Filozofické fakultě UK v Praze 
(1945-1952, PhDr. 1952). Byl zaměstnán jako vedoucí 
cimbálové muziky Uměleckého vojenského souboru letectva 
Vítězná křídla (1954-1956), vedoucí úseku společenských 
věd v Krajském vlastivědném ústavu ve Zlíně a zástupce 
ředitele pověřený dobudováním Valašského muzea v přírodě

v Rožnově pod Radhoštěm (1956-1959), vedoucí výzkumu 
>ÚLUVu v Praze (1960-1963) a vědecko-technický pracovník 
ÚEF ČSAV v Praze (1963-1990).

Od r. 1946 je členem pražského >Slováckého knížku, do 
r. 1950 byl také basistou jeho cimbálové muziky. V r. 1947 
inicioval založení cimbálové muziky v rodných Malenovicích, 
která se stala základem místního Valašského krúžku. Od
r. 1948 byl členem a vedoucím muziky Souboru Josefa 
Vycpálka, poté instruktorem a kontrášem cimbálové muziky 
pražského Vysokoškolského uměleckého souboru ČSM 
(1950-1951). V 50. a 60. letech externě spolupracoval 
s redaktory pražského rozhlasu na přípravě folklorních 
pořadů, v 80. letech připravoval programy také pro pražskou 
televizi (např. cyklus Za lidovou písní do Prahy). Podílel se 
na dramaturgii a realizaci prvních deseti ročníků Setkání 
pražských lidových muzik, je spolupracovníkem >Artamy, 
>FoS a dalších organizací (školení folklorních souborů, člen 
hodnotících komisí aj.). Od r. 1970 je dramaturgem a kontrášem 
pražské CM Dolina, která úzce spolupracuje s Valašským 
krúžkem a valašským souborem Krušpánek v Praze. Jako 
člen hodnotící komise a autor pořadů se podílí na přípravě 
>MFF ve Strážnici (za pořad Věk dětský věnovaný 
180. výročí narození Karla Jaromíra Erbena získal v r. 1991 
Cenu MFF, za pořad Pomněnky v r. 1995 vztahující se 
k lidovým slavnostem na >NVČ byl oceněn titulem laureát 
MFF), od r. 1995 je členem senátu festivalu. Autorsky 
spolupracuje rovněž s pořadateli Mezinárodního dudáckého 
festivalu ve Strakonicích a MFF Pardubice - Hradec Králové. 
Do poválečného folklorního hnutí v Čechách a na Moravě 
zasáhl Z. Mišurec výrazně v souladu se svou národopisnou 
erudicí; připravil např. reedici sbírky K. J. Erbena 
Prostonárodní české písně a říkadla 1-6 (Praha 1984-1990) 
a Výstavní zpěvník Jana Pelára (Praha 1995).
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s.  286-287.
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Mlýnek, Vašek (Václav)
(27.9.1926 Kuželov, okr. Hodonín - 31.8.1978 Jihlava)

Vypravěč, muzikant. Vyučil se malířem ornamentů 
v Hroznové Lhotě, poté se živil jako malíř písma a slováckých 
ornamentů a soukromě hospodařil. V letech 1953-1964 
pracoval jako lepič podlahových krytin v Okresním stavebním 
podniku ve Veselí nad Moravou a od r. 1965 byl písmomalířem 
v Kordárně ve Velké nad Veličkou.

Talent V. Mlýnka byl mnohostranný - působil jako 
konferenciér a klarinetista v muzice Jožky >Kubíka III, uměl
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sti hrát i na housle, maloval kolébky, truhly, talíře, obrázky na 
papír, sklo i přímo na stěny. Širokou popularitu mu však 
získalo jeho vypravěčství, k němuž si odnesl vlohy 
z rodinného prostředí. Jako vypravěč působil od r. 1950 - 
první veřejná vystoupení absolvoval ve Zlíně a na >MFF ve 
Strážnici, kde o rok později získal 1. místo v soutěži 
vypravěčů. Zvítězil rovněž v soutěži lidových vypravěčů 
brněnského rozhlasu v r. 1953. Patřil k humoristům, v jejichž 
vyprávěních převažovala improvizace, rychlá reakce na 
danou situaci doplněná bohatou mimikou a pohyblivým 
gestem. Měl výborné imitační schopnosti, při nichž využíval 
širokého hlasového rejstříku. Své příběhy dokázal také dobře 
zapsat. Často veřejně účinkoval (pravidelně na MFF ve 
Strážnici a >Horňáckých slavnostech), spolupracoval 
s >Brněnskou cimbálovou muzikou, >BROLNem a >CM 
Slávka Volavého, vystupoval také s >J. Severinem 
a Františkem Zálešákem, natáčel v Čs. rozhlase a televizi 
v Brně (např. v r. 1972 filmy Ať žije svatba a Čí sú hody, rež. 
Jiří Vanýsek). Jeho projev je zachycen na několika 
gramofonových nahrávkách, např. Pod sluncem jižní Moravy 
(Panton 1977) a Lidová hudba a vyprávění z Horňácka 
(Supraphon 1986), ve filmech Pět mužů a jedno srdce 
a Přerušená píseň (slovensko-gruzínský snímek, 1957) ad. 
Patřil k výrazným vypravěčským osobnostem, pevně 
spojených s lidovou tradicí. Jeho uplatnění ve folklorním 
hnutí bylo dáno především vypravěčskými příležitostmi. Od
r. 1986 je v Hodoníně na jeho počest pořádán festival lidového 
humoru >Šmukáč Vaška Mlýnka.

Profilová diskografie:
Vašek Mlýnek z Kuželova. MC. Český rozhlas Brno 1995.
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MP

Mrázová, Jiřina (roz. Janíčková)
(20.1.1935 Brno)

Autorka a režisérka pořadů, organizátorka. Dcera Vladimíra 
Janíčka, tajemníka výstavy >Sto let českého národního života 
v Kroměříži. V letech 1950-1954 vystudovala v Kroměříži 
pedagogickou školu pro vzdělání učitelů národních škol a jako

učitelka působila na vesnických školách na Kroměřížsku, 
v Kroměříži (1959-1962), ve Zlámance (1962-1973, od r. 1970 
ředitelka školy), v Lubné (1973-1976, ředitelka školy) 
a Chropyni (1976-1990).

Během učitelské práce se věnovala kulturní činnosti a vedla 
taneční, pěvecké, recitační a divadelní soubory. Ve folklorním 
hnutí pracovala od 50. let. Za studia vedla školní soubor 
Mladá Haná (1952-1954), tvořený studenty kroměřížských 
středních škol. Primášem muziky, složené ze žáků Vyšší 
hudební školy (pozdější konzervatoře), byl Zdeněk Vojáček; 
se souborem spolupracovali Marie Husovská (kroje) a Gustav 
Vožda, kapelník z Kojetína. Kolektiv vystupoval s tanečními 
pásmy Večer na návsi, Svatební tance, Na trávě, Alexandr, 
Saroča ad. na školních oslavách v Kroměříži a okolí, zúčastnil 
se soutěží tvořivosti mládeže a >MFF ve Strážnici (1953, 
1954). S novým zřizovatelem (ZK ROH PAL-Magneton) 
a novou členskou základnou Mladá Haná pracovala v letech 
1956-1965 opět pod uměleckým vedením J. Mrázové. 
Primášem muziky se stal Rudolf Voborník, se souborem 
spolupracovali M. Husovská a >V. Brada. Repertoár byl 
rozšířen o nová pásma (Odvody, Kácení máje, Vařechová). 
Soubor vystoupil ve Strážnici (1957), na Hanáckých dožínkách 
v Kroměříži a Náměšti na Hané (1957, 1958), uspořádal 
v Kroměříži Hanácký den (1958) a Hanácký bál (1960). 
K souborové práci se J. Mrázová vrátila po pětileté přestávce 
v r. 1970, kdy aktivovala práci kolektivu (do r. 1973). V letech 
1982-1988 vedla dětský soubor Malý Ječmínek SZK 
Technoplast a ZŠ Chropyně. Se souborem nacvičila pásma 
Na pastvě, Zabijačka, Smývánky, Helička. Pro >Hanácké 
slavnosti v Chropyni (1987) připravila Královničky a pořad 
dětských souborů Kolik podob má chleba; na dalších ročnících 
spolupracovala jako autorka dětských pořadů Zlatý povijan 
(1989), Vynášení smrtky, Až se tráva zazelená (1991). Spolu 
s V. Bradou patřila k zakladatelům Hanáckého poradního sboru, 
který pracoval při Domu osvěty (OKS) v Kroměříži od r. 1970. 
Byla jeho předsedkyní, přispívala do Zpravodaje Hanáckého 
poradního sboru a redakčně ho řídila. V Uničově stála u zrodu 
přehlídky dětských hanáckých souborů, působila zde jako 
moderátorka a autorka průvodního slova (1972-1976). Podílela 
se také na přípravě přehlídky hanáckých souborů v Troubkách 
n. B. (1973) a dětských pořadů na >Hanáckých slavnostech 
v Kroměříži. Průběžně pracovala v okresních, krajských 
a oblastních poradních sborech pro SLPT. V letech 1972-1977 
byla členkou poradního sboru pro lidový tanec při >ÚKVČ 
v Praze.
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MV

Mrlík, František
(16.6.1930 Malenovice, okr. Zlín)

Hudebník, organizátor, autor písní. Absolvoval Strojní 
průmyslovou školu ve Vsetíně (1949), studoval Strojní
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a elektrotechnickou fakultu VUT v Brně (1949-1951), studia 
dokončil na Strojní fakultě ČVUT v Praze v r. 1953 (Ing., 
CSc. 1962.doc. 1965, DrSc. 1975, prof. 1987). Od r. 1953 je 
zaměstnán ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha - 
Zlín (Centrum stavebního inženýrství ve Zlíně-Loukách). 
V r. 1967 začal jako externista pravidelně přednášet na Stavební 
fakultě VUT v Brně.

V letech 1947-1949 byl kontrášem CM Josefa Sousedíka 
ve Vsetíně a kontrášem (od r. 1947 i cimbalistou) muziky 
Valašského knížku v Malenovicích. V době vysokoškolských 
studií působil také jako kontráš muziky >Valašského krúžku 
v Brně a cimbalista Vysokoškolského uměleckého souboru 
ČSM v Praze. Intenzivně se věnoval zejm. rozvíjení činnosti 
Valašského krúžku v Malenovicích: zúčastňoval se sběrů 
folklorního materiálu, redigoval nepravidelný oběžník Jalovec, 
v letech 1951-1953 se autorsky podílel na tzv. nové tvorbě 
(nejznámější je píseň s mírovou tematikou Bílá holuběnko 
a koleda Zvonečky se rozléhajú). Od r. 1966 vede dětský 
Valašský krúžek na ZŠ v Malenovicích a je rovněž předsedou 
v r. 1994 obnoveného Valašského krúžku dospělých. Jako 
redaktor připravil vlastivědnou publikaci Minulost a sučasnost 
Malenovic (Gottwaldov 1986).

ZM

Múčka - Múčkovi
Dochované poznatky k hudebním počátkům rodu Múčků 

ze Strážnice (okr. Hodonín) se vztahují k Josefu Múčkovi 
(1874-1956), vyhlášenému předzpěvákovi v kostele, a k jeho 
synovi Janovi Múčkovi (1900-1961), který kromě hry na 
akordeon a zpěvu v kostelním sboru byl nadšeným divadelním 
ochotníkem. Zpěvnost rodu se plně rozvinula u jeho čtyř 
synů - Františka, Jaroslava, Jana a Josefa.

František Múčka (2.9.1928). Zpěvák, hudebník. 
Základní hudební vzdělání získal u strážnického varhaníka 
Vítězslava Turzy. Absolvoval obchodní školu v Hodoníně 
(1945-1947), poté pracoval jako účetní v kožešnictví Jaromíra 
Graubnera ve Strážnici. V r. 1949 odešel do řádu piaristů 
v Mikulově. Po jeho násilném uzavření (1950) nucené do 
r. 1954 sloužil v armádě u pomocných technických praporů, 
v dalších letech byl zaměstnán ve stavebnictví, v Obchodě 
ovocem a zeleninou v Brně a v letech 1958-1988 jako lisař 
v Kovolitu Modřice.

Patřil k zakládajícím členům >CM Slávka Volavého, v letech 
1955-1962 hrál na cimbál a zpíval v cimbálové muzice 
v Rajhradě. Po trvalém usazení v Brně spolupracoval až do 
r. 1992 jako zpěvák i muzikant (cimbál, violový kontr) 
s >Moravskou cimbálovou muzikou.

Jaroslav Múčka (18.11.1931). Zpěvák. Vyučil se 
sazečem ve Veselí nad Moravou u firmy Pavlacký (1946- 
1948), poté pracoval až do odchodu do důchodu v r. 1991 
v tiskařských závodech v Brně, Hodoníně a nejdéle ve Starém 
Městě u Uh. Hradiště.

Hudební základy - hra na harmoniku, zpěv - získal rovněž 
u V. Turzy ve Strážnici, v Brně byl členem pěveckého sboru 
Veleslavín. Účinkoval často společně s bratry na různých 
vystoupeních ve Strážnici (ve skanzenu, na >MFF ve Strážnici 
apod.) i mimo region.

Jan Múčka (5.8.1936). Zpěvák, tanečník, hudebník. 
Vyučil se soustružníkem ve Vsetíně (1951-1953), v letech 
1953-1964 byl zaměstnán v Mesitu Mařatice v Uh. Hradišti, 
poté pracoval v dělnických profesích ve Strážnici a Veselí 
n.M. a v letech 1979-1991 byl revizním technikem v Movisu 
Holíč.

Od r. 1949 byl sólovým zpěvákem >CM Slávka Volavého, 
od r. 1956 zpíval a tancoval v souboru >Danaj. V 80. letech 
vystupoval rovněž s >CM Michala Miltáka.

Josef Múčka (13.5.1943). Zpěvák, tanečník, hudebník. 
Vyučil se obkladačem ve Stavomontážích Olomouc 
(1957-1958), poté byl jako obkladač a zedník zaměstnán ve 
stavebních podnicích v Olomouci, Veselí n. M. a Strážnici. 
Od r. 1988 je soukromým podnikatelem.

Působil jako tanečník a zpěvák ve strážnických souborech 
>Danaj a >Žerotín. V letech 1969-1979 byl pěveckým sólistou 
>CM Mirka Menšíka.

V r. 1986 vznikla CM Pavla Múčky jako rodinná muzika, 
jejíž původní sestavu tvořili Josef Múčka (housle, kontr) a jeho 
syn Marek (cimbál), Jan Múčka (kontrabas) a jeho děti Pavel 
(prim) a Jana (zpěv), syn Jaroslava Múčky Rostislav (housle, 
kontry), dále Jan Loutchan ml. (klarinet) a Josef Vajčner ml. 
(obligát). Uměleckým vedoucím je P. Múčka. Muzika 
interpretuje hudební folklor strážnického Dolňácka se snahou 
o jeho autentickou podobu. V r. 1990 doprovázela soubor 
>Žerotín ze Strážnice. Rod Múčků dokumentuje rodovou 
zpěvnost tradovanou z generace na generaci. Zvukové 
nahrávky jednotlivých členů rodiny jsou zachyceny např. na 
LP Moravský folklór (Supraphon 1968), Moravské lidové 
písně (Panton 1969), Strážnická cimbálová muzika Slávka 
Volavého (Supraphon 1975), Slávek Volavý s cimbálovou 
muzikou ze Strážnice a sólisty (Supraphon 1980), Okolo 
Strážnice (Supraphon 1986), Strážničané (Supraphon 1990), 
CD a MC Gajdování (Freli 1993), Při strážnickej bráně 
(Tonstudio 1997) ad. František, Jaroslav, Jan, Josef a Pavel 
Múčkovi se v r. 1988 stali laureáty >MFF ve Strážnici za 
přesvědčivou a stylově čistou interpretaci strážnických písní 
v pořadu Strážnica městečko.

MM

Navrátil, Kliment
(1.7.1925 Bukovany, okr. Hodonín)

Hudebník, tanečník, organizátor. Maturoval na reálném 
gymnáziu v Kyjově (1944), vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou v Brně, odbor lesnický (1945-1949, Ing.). 
V letech 1952-1961 byl zaměstnán u Státních lesů v Prešově 
a Košicích, od r. 1961 až do odchodu do důchodu v r. 1986
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sti pracoval na Ministerstvu zemědělství, lesního a vodního 
hospodářství v Praze.

Do folklorního hnutí se zapojil v r. 1942, kdy se stal 
kontrášem cimbálové muziky >Slováckého knížku v Kyjově 
a vedoucím nácviku písní a tanců chasy v Kyjově-Nětčicích. 
Od r. 1945 byl tanečníkem Úlehlova >Moravského tanečního 
a pěveckého sboru v Brně. V letech 1946-1950 zde působil 
jako kontráš a zpěvák (muziku vedl >A. Frolka ml.). V r. 1947 
se podílel na založení nové cimbálové muziky Slováckého 
knížku v Kyjově s primášem >J. Petrů st. Po příchodu do 
Prahy se stal kontrášem muziky pražského >Slováckého 
knížku, od r. 1985 je jejím primášem. Zabýval se udržováním 
a obnovou lidových tradic na Kyjovsku (např. rekonstrukce 
kroje), zapisoval lidové písně. Od r. 1986 je členem 
hodnotitelské komise soutěže ve verbuňku na >MFF ve 
Strážnici.

Literatura:
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red

Nečas, Jaromír
(21.2.1922 Kyjov, okr. Hodonín)

Hudební redaktor, upravovatel, hudebník, organizátor, 
pedagog, autor pořadů. Mládí prožil ve Strážnici. V letech 
1935-1942 studoval gymnázia v Bučovicích a Brně. 
Absolvoval skladbu na brněnské konzervatoři (1942-1949), 
studoval také hudební vědu na Filozofické fakultě MU v Brně 
(1945-1949, studium nedokončil). Vzdělání si prohloubil 
ročním studijním pobytem v Anglii (1947-1948). Do svého 
nástupu do Čs. rozhlasu v Brně (1952) byl ve svobodném 
povolání (hudební skladatel) a externě spolupracoval 
s Ústavem pro lidovou píseň v Brně (ÚEF AV ČR) při sběrech 
hudebního folkloru (Hlučínsko, Valašskokloboucko). Jako 
rozhlasový redaktor hudebního vysílání, zejm. folkloru, 
působil do r. 1985.

Od r. 1941 se zúčastňoval dění ve >Slováckém krúžku 
v Brně, kde také začal hrát na cimbál (žák >J. Běhunka). 
V r. 1948 se stal po >A. Frolkovi ml. cimbalistou 
v >Moravském tanečním a pěveckém sboru a současně byl 
vedoucím cimbálové muziky souboru >Radost. Patřil 
k zakládající generaci >BROLNu. Byl členem jeho umělecké 
rady, upravovatelem a v počátcích i cimbalistou. S hudebním 
folklorem a částečně s BROLNem je spojena také jeho tvorba 
skladatelská, např. hudební koláže Poďme, zazpievajme, 
Portrét Dušana Holého. Zrození ženy, instrumentální skladby 
- rapsodieta Hledání, Kačeři, Romo-Slavonica, Rotace, 
Říkánky pro dospěláky ad. Od r. 1960 působil jako stálý 
poradce souboru >Břeclavan, od r. 1972 jako cimbalista 
>Brněnských gajdošů. Vyučoval etnomuzikologii na JAMU 
v Brně (1966-1969), nauku o lidové písni na brněnské 
konzervatoři (1977-1982) a hru na cimbál na ZUŠ v Kyjově 
a Hodoníně. Od 60. let se aktivně podílí na činnosti 
programové rady >MFF ve Strážnici, je autorem a režisérem

mnoha pořadů tohoto festivalu a spolupracovníkem fonotéky 
>ÚLK. Ze svého stálého a těsného kontaktu s folklorním 
hnutím na jižní Moravě čerpal při přípravě více než 
30 zvukových nosičů, které byly vydány především 
nakladatelstvím Panton a Supraphon. Jako hudební redaktor 
ovlivnil vývoj mnoha sólistů a muzik interpretujících folklor. 
Jeho činnost významně přispěla k popularizaci nejen 
folklorního hnutí, ale celé lidové kultury.

Literatura:
ČSHS 2, s. 153.
Holý, D.: Na pomoc souborům. S Jaromírem Nečasem 
o rozkošatění folklórního muzikantského živlu v rozhlase. 
NA 19, 1982, s. 155-159.
Jančík, A. - Maděričová, A. - Uhlíková, L.: Panu redaktorovi 
k narozeninám. NR 1997, s. 80-82.
PPS 2, s. 113.

red

Novotný, František
(28.6.1873 Smržice, okr. Prostějov - 10.2.1958 Olomouc)

Národopisný pracovník, sběratel, upravovatel, organizátor. 
Podle rodiště je uváděn též s přídomkem Smržický. V letech 
1885-1894 studoval (s přerušením) na Slovanském gymnáziu 
v Olomouci, pak krátce na Filozofické fakultě UK v Praze. 
Doplňovací maturitu složil na pražském učitelském ústavu 
v r. 1895. Hudební vzdělání získal u Josefa Nešvery a Antonína 
Petzolda. Navštěvoval také hudební školu Žerotína 
v Olomouci, hrál v jejím orchestru a zpíval ve sboru. Od r. 1895 
působil jako učitel v Olomouci-Hejčíně, v letech 1926-1933 
jako řídící učitel v Olomouci-Úřední čtvrti.

Od r. 1889 se věnoval sběru lidových tanců, písní 
a obyčejů různých moravských regionů, zejm. Hané. Folklorní 
materiál spojoval do tanečních suit nebo dramatizoval do 
scénických obrazů, např. Ostatke z kraje přerovského (1913), 
Dožitá, Hanácká svajba. Pokoušel se i o rekonstrukci 
staroslovanské taneční kultury (Pohanské bohoslužebné tance, 
Příchod Cechů na Říp). Lidové tance také upravoval pro 
dechový orchestr nebo klavír, pásma prokládal vlastními 
tušemi, pochody a mezihrami. Od meziválečné doby až do 
50. let pracoval s národopisnými skupinami všech hanáckých 
okresů, snažil se udržovat a propagovat hanácký folklor nejen 
na Hané. S různými skupinami vystupoval např. na 
>Národopisných svátcích Moravy (1925), v >Hanácké obci 
v Brně (1927), v Hanácké svajbě (Přerov 1931), na 
Středomoravské výstavě v Přerově (1932), všesokolském sletu 
(Praha 1932), všestudentském kongresu (Praha 1945), na 
soutěži tanečních souborů z Čech, Moravy a Slezska (Liberec 
1946). Zasloužil se o filmovou dokumentaci hanáckých tanců, 
které s hanáckou svatbou zachytil ve Smržicích a Kostelci na 
Hané Václav Menčík z Olomouce (barevný film z r. 1941). 
O lidovém tanci přednášel v celostátních tělocvičných kurzech 
(Nymburk 1935, Zlín 1936, Praha 1937, 1939, Třeboň 1941), 
ve státních kurzech lidové tvořivosti a v Čs. rozhlase v Ostravě. 
Pro potřebu folklorních kolektivů vydal ze svých sběrů 
Hanácké tance pro klavír (Olomouc 1928), Národopisné
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obrazy z Moravy (Olomouc 1940) a Národopisné obrázky 
z Čech a Moravy (Olomouc 1948). Z jeho rukopisné sbírky 
písní a tanců čerpali >0. Sirovátka, Miroslav Jiroušek 
a >L. Mátlová. Za svou činnost obdržel uznání jugoslávského 
krále Alexandra (1926), Kanceláře prezidenta republiky 
(1927), České akademie věd a umění (1930) ad. Jeho 
pozůstalost je uložena v ÚEF AV ČR v Brně. Svými aktivitami 
ve scénické prezentaci folkloru pokračoval v intencích pražské 
>NVČ; s folklorním materiálem však pracoval volně 
a nekriticky.

Literatura:
ČSHS 2, s.206.
Gregor, V.: Nad odkazem hanáckého folkloristy Františka 
Novotného. Zprávy Krajského vlastivědného muzea 
v Olomouci 1981, č. 210, s. 7-9.
PPS 2, s. 118.

MV

Ňorek viz Ňorkova muzika

Okénka, František
(5.5.1921 Malá Vrbka, okr. Hodonín)

Zpěvák, vypravěč, muzikant, tanečník, konferenciér. 
Po absolvování učitelského ústavu v Brně (1937-1941) 
a pracovním nasazení v Avii Kunovice (1943-1945) působil 
na obecných školách v rodném kraji, nejdéle ve funkci řídícího 
učitele v malovrbecké jednotřídce (1948-1965) a ředitele na 
trojtřídní škole v Hrubé Vrbce (1965-1982). Od r. 1964 žije 
v Hrubé Vrbce.

Od počátku 40. let byl členem muziky Jožky >Kubíka III 
z Hrubé Vrbky, a to jako houslista, zpěvák, tanečník 
a organizační vedoucí. Muziku většinou doprovázela skupina 
tanečníků, k jejímuž vzniku se F. Okénka hlásí jako inspirátor 
a vedoucí. Od počátku 70. let vystupuje jako muzikant, sólový 
zpěvák, vypravěč a konferenciér s >HCM Martina Hrbáče, 
příležitostně i s jinými moravskými muzikami (např. >CM 
Viléma Zahradníka, CM Dolňácko, >HCM Jarka Miškeříka, 
>CM Josefa Varmužy, CM >Technik). Projevuje se jako 
výborný vypravěč a pamětník. Celý život cílevědomě usiloval 
o udržení regionální folklorní tradice, zvláště u nejmladší 
generace. Stál u zrodu >Mladého Horňácka, na jehož pořadech 
se autorsky podílel a až do r. 1983 je také uváděl. Byl rovněž 
členem programového štábu >Dětské Strážnice. Jeho 
vyprávění a zpěvní projev jsou zachyceny např. ve filmech 
Ještě svatba nebyla (1954, rež. Jaroslav Mach), Majstr (1973, 
rež. >R. Adler), Poslední hudci (1974, rež. >K. Fuksa), Hudci 
z Velké (1975, rež. >K. Jureček), Putovali hudci (1983, rež. 
Rudolf Chudoba), Nad kronikou školy v Malé Vrbce (1986, 
rež. >J. Urbášek), Medailon Františka Okénky (1991, rež. 
K. Fuksa), Rozjímání v kuželovském mlýně (1993, rež. Petr 
Šamánek). Několikrát účinkoval na >MFF ve Strážnici, kde 
se v r. 1996 stal laureátem za celoživotní přínos tomuto 
festivalu.

Profilová diskografie:
František Okénka. Preletěuo vtáča. CD. Gnosis 1996.

Literatura:
Pavlík, J.: Vrostl do rodného kraje (věnováno horňáckému 
učiteli Františku Okénkovi k jeho životnímu jubileu). MK 
32, 1996, č. 3, s. 40.
Smutná, R.: František Okénka z Malé Vrbky. Diplomová 
práce FF UJEP. Brno 1986.

RS

Ország Vranecký, Joža st. (vl. jménem Josef 
Ország)
(18.5.1867 Nový Hrozenkov, okr. Vsetín - 22.8.1939 Nový 
Hrozenkov, okr. Vsetín)

Organizátor, sběratel. Pocházel z rozvětveného 
a vlivného rodu Országů. Absolvoval nižší gymnázium ve 
Val. Meziříčí a v Olomouci a Střední hospodářskou školu 
v Přerově (1886). Po studiích převzal rozsáhlé rodové 
hospodářství v Novém Hrozenkově (tato větev Országů sídlila 
ve známé hospodě Na Vranči - odtud přízvisko Vranecký, 
někdy také Vrančovský) a podílel se na společenském 
a kulturním životě obce (pomáhal založit knihovnu, inicioval 
ustavení požárního sboru, účinkoval v ochotnickém divadle, 
založil místní jednotu >Sokol aj.).

Se jménem J. Országa Vraneckého st. jsou spojeny snahy 
o záchranu a obnovu tradičních projevů místní lidové kultury. 
Zapojil se do příprav krajinské národopisné výstavy ve 
Vsetíně v r. 1892, podílel se na přípravě programů ve Valašské 
dědině na >NVČ v Praze. Věnoval se sběratelské činnosti a ve 
své usedlosti soustřeďoval krojové součásti, výšivky, nábytek, 
keramiku, hospodářské nářadí (převážná část jeho sbírky je 
od poloviny 70. let 20. století umístěna ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm). Zaznamenával také 
písně, tance, pověsti, vzpomínková vyprávění. Četné 
poznatky publikoval v regionálním tisku (O valašském kroji 
orsáckém v Novém Hrozenkově. NV 1, 1929-1930, č. 1; 
Novohro-zenkovské čepice a klobúky. NV 1, 1929-1930, č. 3; 
Novohrozenkovské úbory ženské hlavy. NV 1, 1929-1930, 
č. 1; O vzniku Liebscherovy „Valašské Madony". NV 2, 1931, 
č. l), spolupracoval také s Matoušem Václavkem (Valašská 
svatba. Vsetín 1898; Vsatský okres. Vlastivěda moravská. 
Brno 1909). V Novém Hrozenkově založil národopisnou 
skupinu a cimbálovou muziku, nacvičoval valašské tance 
a zvykoslovné scénky. V době 1. světové války začal pracovat 
na znovuobnovení již zaniklého místního kroje, dnes známého 
pod názvem orsácký. Vytvořil v něm anachronicky působící 
reprezentativní oděv zemanského typu určený především 
majetným členům rodu Országů, se zřetelným záměrem 
vyjádřit jejich výsadní postavení. Orsácký kroj - kostým 
obsahuje dávno nenošené nebo místnímu prostředí cizí krojové 
součásti, neústrojnou výšivku. Výsadní postavení J. Országa 
Vraneckého napomohlo k nebývalému rozšíření tohoto kroje 
nejen v samotném Novém Hrozenkově, ale i mezi majetnými 
vrstvami jiných obcí Vsetínska. J. Ország Vranecký působil
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sti v době, která byla nakloněna obdivu a návratům k tradiční 
lidové kultuře. Jeho národopisná činnost vždy posilovala 
vlastní osobní popularitu a usnadňovala mu prosazování 
mnohých aktivit. K posílení jeho prestiže přispívaly 
i kontakty se známými kulturními apolitickými osobnostmi. 
Výsledky jeho působení jsou však v mnohém chápány jako 
amatérské a diletantské.

Literatura: 
Jeřábek, R.: Další příspěvky k studiu lidové kultury na 
Valašsku na přelomu 19. a 20. stol. NA 13, 1976, 
s. 159-163.
Jeřábek, R.: Ztráty a nálezy 1. Na okraj jedné (ne)polemiky. 
NR 1993, s. 64-65.
Langer, K.: Orszácký kroj z Nového Hrozenkova. Zprávy 
Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově 1959, 
č. 2-3, s. 48-53.
Langer, K.: Josef Ország-Vranecký starší. Val. 10, 1966, 
s. l15-118.
Pavlík, R.: Josef Orság Vranecký. NV 5, 1939, č. 4, 
s. 165-174.
Sedlářová, V.: Orszácký kroj v Novém Hrozenkově. In: 
Lidová kultura východní Moravy II. Gottwaldov-Brno 1961, 
s. 10-38.
Volfová, J.: Rodina Orsáků a její vliv na lidovou kulturu 
Nového Hrozenkova. NA 22, 1985, s. 9-17.

LN

Ország Vranecký, Joža ml. (vl. jménem 
Josef Ország)
(22.3.1913 Nový Hrozenkov, okr. Vsetín - 14.4.1977 
Hrabyně, okr. Opava)

Sběratel, hudebník, výrobce hudebních nástrojů, 
organizátor. Syn >J. Országa Vraneckého st. Po ukončení 
základní školní docházky začal studovat reálné gymnázium 
v Praze, vrátil se ale do rodného Nového Hrozenkova, kde 
dokončil měšťanskou školu (1928). Pote absolvoval učitelský 
ústav ve Val. Meziříčí (1932). Od maturity až do počátku 
okupace učil na různých typech škol na Podkarpatské Rusi, 
dva roky (1938-1939) byl úředníkem Inspektorátu čs. státních 
škol v Užhorodě. V letech 1939-1960 pracoval na školách 
vsetínského okresu, nejdéle v Novém Hrozenkově. V r. 1960 
odešel jako učitel do Pusté Polomi na Opavsku, po ukončení 
školské služby se stal v r. 1967 odborným pracovníkem 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde 
působil až do své smrti.

Pod otcovým vlivem rozvíjel nejen své hudební nadání, ale 
stal se také výrobcem nástrojů lidového instrumentáře. Byl 
aktivním muzikantem, zajímal se o lidovou píseň a hudbu. 
Tiskem vydal Tance z Nového Hrozenkova na Valašsku 
(Praha 1957) a zpěvník A měl jsem já píščalenku (Ostrava 
1963). V době svého působení v rožnovském muzeu 
pokračoval ve zhotovování kopií sbírkových hudebních 
nástrojů, které vyráběl i pro folklorní soubory (>BROLN). 
Systematicky se také věnoval dokumentaci valašských

řemesel. K vlivu svého rodu na lidovou kulturu se vyjádřil ve 
studii Příspěvek Joži Országa-Vraneckého staršího k vývoji 
lidového oděvu v Novém Hrozenkově (NA 26, 1989).

Literatura:
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 5. 
Opava-Ostrava 1996, s. 86-87.
Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska. Sešit 4. 
Opava 1981, s. 98-99.
Langer, J.: Joža Ország Vranecký (22.3.1913-14.4.1977). 
NA 14, 1977, s. 209-210.
Orel, J.: Památce Josefa Országa Vraneckého. Zprávy 
Oblastního muzea v Gottwaldově 1982, č. 1-2, s. 80-84. 
Štika, J.: Joža Ország Vranecký šedesátiletý. NA 10, 1973, 
s. 132-133.
Volfová, J.: Rodina Orsáků a její vliv na lidovou kulturu 
Nového Hrozenkova. NA 22, 1985, s. 9-17.

JV

Páč - Páčovi
Do folklorního dění se zapojilo různým způsobem několik 

členů početné rodiny učitele Jana Páče (1860-1927), původem 
z Ostrožské Lhoty, a jeho manželky Anny, rovněž učitelky 
(měli 5 dcer a 7 synů). J. Páč se po učitelských místech 
v Hroznové Lhotě a Kněždubě stal nadučitelem (ředitelem) 
dvoutřídní školy v Kuželově, kde působil až do odchodu do 
penze v r. 1920. Byl zde všestranně osvětově a společensky 
činný a stejnou činorodostí se vyznačovala většina jeho dětí. 
Téměř všechny se věnovaly učitelství na různých stupních 
škol - od mateřských po vysoké. Protože k otcovu učitelskému 
povolání patřila i funkce varhaníka, děti od malička zpívaly na 
kůru i při jiných církevních příležitostech. Všechny získaly 
pověst dobrých zpěváků, popřípadě muzikantů. Do 
folklorního hnutí zasáhly zejm. synové >Jaroslav, >Antonín, 
>Karel a dcera >Miloslava, provdaná Holá.

Literatura:
Dvorský, F.: Vlastivěda moravská. Strážnický okres. Brno 
1914, s. 338, 339.
Uherskohradišťsko. Vlastivěda moravská. Red. V. Nekuda 
s kol. Brno 1982, s. 752.

Jaroslav Páč
(22.3.1902 Kněždub, okr. Hodonín - 30.9.1968 Praha)

Hudebník, sběratel, publicista. Od školních let žil 
v Kuželově na Horňácku. V Brně maturoval na reálce, poté 
vystudoval chemické inženýrství na České vysoké škole 
technické (1919-1925, Ing., Dr. techn. 1930), kde krátce 
zastával místo asistenta. Jako chemický inženýr pracoval 
v různých podnicích v Brně, v Novém Mestě nad Váhom (do 
r. 1940) a v Praze. Po r. 1945 učil na průmyslové škole 
papírenské v Hostinném v Podkrkonoší, později na chemické 
průmyslovce v Praze. Ke konci života byl redaktorem ve 
Státním nakladatelství technické literatury v Praze.
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Za studentských let příležitostně hrával v >Ňorkově muzice 

(kontr, basa), věnoval se i zápisu lidových písní.
V letech 1921-1924 byl primášem muziky >Slováckého 
knížku v Brně, a později zde ještě občas působil jako cimbalista 
a kontráš. Od začátku 40. let byl činný ve >Slováckém knížku 
v Praze jednak jako člen muziky (cimbál, basa), jednak jako 
autor přednášek o lidové písni a hudbě (v r. 1946 se s knížkem 
rozešel z několika příčin, jednou z hlavních byla nedostatečná 
připravenost veřejných vystoupení). Krátký čas hrál na cimbál 
rovněž v >Moravském a tanečním pěveckém sboru v Brně. 
Psal články věnované lidové kultuře a folklornímu hnutí (také 
pod pseudonymem Martin Chudaček), např. do časopisu 
>Masarykovou stopou.

Literatura:
Slovácký knížek v Brně. 65 let. Brno 1973, s. 41, 43. 
Vinkler, J.: Praha a moravští Slováci. Praha 1996, 
s. 93, 217.

Antonín Páč
(9.4.1904 Kněždub, okr. Hodonín - 13.8. 1988 Kyjov, okr. 
Hodonín)

Sběratel, organizátor, hudebník. Vyrůstal v Kuželově, 
v Brně po studiu na reálce absolvoval učitelský ústav (1924) 
a poté nastoupil na učitelská místa ve Valticích, Lanžhotě a na 
měšťanských a středních školách v Břeclavi. Od r. 1936 
působil jako učitel, později odborný učitel (fyzika, 
matematika, hudební a výtvarná výchova) na středních školách 
v Hodoníně, kde se trvale usadil. Vletech 1948-1951 dálkově 
studoval hudební a výtvarnou výchovu na UP v Olomouci. 
Za své občanské postoje byl v letech 1952-1955 často 
překládán (Ratíškovice, Dubňany a Dolní Bojanovice). Do 
důchodu odešel v r. 1966.

Jako člen různých veřejných institucí (např. národopisné 
sekce při Okresní kulturní radě v Hodoníně), tajemník 
Masarykovy čs. společnosti v Hodoníně, předseda Okresního 
pedagogického sboru, odboru pro hudební výchovu 
v Hodoníně či jako publicista usiloval o citlivý a poučený 
přístup k lidové kultuře. Své články otiskoval převážně 
v časopisech vydávaných v Hodoníně, na jejichž redakci se 
do určité doby podílel (>Masarykovou stopou, Věstník 
Masarykovy čs. společnosti v Hodoníně), ale též v Českém 
lidu a v 60. a 80. letech v >Malovaném kraji (některé 
podepisoval šifrou Apač). Byl členem >Slováckého krúžku 
v Brně a v Hodoníně, hrál v různých muzikách (violový kontr).
V letech 1946-1949 v době své učitelské dovolené pracoval 
jako tajemník a ředitel strážnických slavností (>MFF ve 
Strážnici). V období podporovaného rozmachu folklorních 
kolektivů a jejich častého zařazování do rozhlasového vysílání 
vystupoval proti negativním dobovým tendencím (např. 
nekritickému protěžování tzv. nové tvorby písní z družstevní 
vesnice) i proti úpadku lidového projevu a zasazoval se 
o pěstování folkloru v přirozeném prostředí. Pro školy 
rozmnožil 50 písní ze Slovácka ve vlastních úpravách pro 2-3

hlasy (recenze v Hudební výchově V, 1957), sám na Slovácku 
sebral na 200 písní. Za svého dlouholetého pedagogického 
působení vedl několik pěveckých sborů. Svým žákům se 
snažil vštípit zájem o zpívání a vztah k lidové písni. K jeho 
žačkám patřila např. zpěvačka >V. Příkazská.

Literatura:
Holý, D.: Antonín Páč (1904-1988). NA 24, 1989, 
s. 111-112.
Slovácký krúžek v Brně. 65 let. Brno 1973, s. 20.

Karel Páč
(27.5.1910 Kuželov, okr. Hodonín - 19.10.1993 Brno)

Tanečník, zpěvák, muzikant, choreograf, dramaturg, 
organizátor. Dětství prožil na rodném Horňácku, maturoval 
na reálce v Brně (1928), kde také absolvoval abiturientský 
kurz učitelského ústavu (1929). Až do odchodu do důchodu 
(1970) působil jako odborný učitel matematiky, výtvarné 
a hudební výchovy na různých brněnských školách.

Byl činný v >Sokole Brno I a V, kde se v rámci výchovy 
mládeže zabýval mj. loutkovým divadlem. Byl také 
amatérským malířem a uspořádal řadu samostatných výstav. 
Ve >Slováckém krúžku Brně, kam ho přivedli jeho starší bratři 
asi v r. 1927, začínal jako kontráš, později se však zaměřil 
především na taněc. Své výtvarné cítění úspěšně promítal do 
tanečních choreografií. V letech 1953-1966 vedl v krúžku se 
svou ženou Olgou soubor mladých, který dvakrát postoupil 
do ústředního kola celostátní soutěže LUT a pokaždé získal 
některou z cen. Se souborem absolvoval mnoho zájezdů po 
celé republice. Vystupoval rovněž jako sólový tanečník, např. 
se >Z. Jelínkovou nebo s manželkou Olgou, se kterou 
v kategorii sólového tance dvakrát získal 1. cenu v soutěži 
LUT. K vítězství v ústředním kole této soutěže přivedl také 
soubor Javorina, působící při Vysoké škole zemědělské 
v Brně, jehož byl v letech 1955-1960 vedoucím. V téže době 
pracoval v různých porotách a jako krajský instruktor pro 
vedení národopisných skupin.

Literatura:
Slovácký krúžek v Brně. 65 let. Brno 1973, s. 38, 50-51. 
Jelínková, Z.: Horňácká sedlácká. Monografie lidového 
tance. Hodonín 1983, s. 81-82.

Miloslava Holá (roz. Páčová)
(8.10.1893 Hroznová Lhota, okr. Hodonín - 14.8.1979 
Hrubá Vrbka, okr. Hodonín)

Zpěvačka, pedagožka. Manželka >M. Holého, matka 
>L. a >D. Holých. Navštěvovala měšťanskou školu ve 
Strážnici (byla zde mj. žačkou sběratele Hynka Bíma), poté 
absolvovala knížecí arcibiskupský ústav učitelek v Olomouci 
(1912). Vyučovala na obecných školách ve Velké nad Veličkou,
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sti Vápenkách, Malé Vrbce a v Javorníku. V Hrubé Vrbce se 
stala ředitelkou školy a trvale se zde po svém sňatku usadila 
(1929). V době protektorátu odešla na vlastní žádost předčasně 
do penze.

U svých žáků pěstovala zájem o lidovou kulturu Horňácka 
(výšivky, kroje) a usměrňovala jejich písňový repertoár 
v duchu místních tradic, k nimž sama získala trvalý vztah. 
Pracovala také jako cvičitelka žactva v >Sokole. Po r. 1945, 
kdy sc ještě krátce vrátila k svému povolání, připravovala 
vystoupení školních dětí pro >MFF ve Strážnici.

Literatura:
Páčová, M.: Ze školní kroniky obce Malá Vrbka.
(S úvodní redakční poznámkou a s dovětkem A. Machaly 
otištěno jako nekrolog.) MK 15, 1979, č. 6, s. 21.

LH

Pachtová, Marie (roz. Surková)
(5.11.1932 Dědice, okr. Vyškov)

Lidová výrobkyně, vypravěčka, pedagožka, 
organizátorka. V Brně maturovala na pedagogickém gymnáziu 
(1951) a vystudovala Pedagogickou fakultu MU (1951-1957). 
V letech 1951-1989 působila jako učitelka češtiny a ruštiny 
na ZŠ ve Vyškově.

M. Pachtová se dlouhodobě věnuje udržování tradic lidové 
umělecké výroby na Hané. Vztah k lidové kultuře u ní v dětství 
formovala babička Josefa Kudličková (1864-1953), ve škole 
učitelka ručních prací Julie Kummerová-Kubíčková 
(1903-1980). M. Pachtová vedla kurzy hanáckých kraslic 
zdobených slámou pro školní mládež (Vyškov, Prostějov), 
zúčastňovala sc soutěžních přehlídek (Zlín 1970, Libotenice 
1979), zhotovovala kraslice pro >ÚLUV. V r. 1972 získala 
za kolekci hanáckých kraslic osvědčení mistryně lidové 
umělecké výroby. Zdobení kraslic předváděla doma 
a v zahraničí (Bonn 1982, Berlín 1995, 1997, Eutin 1996, 
1997). V Prostějově iniciovala regionální soutěž O nejkrásnější 
kraslici. Slámovou intarzií zdobí i bižuterii, dopisnice a další 
upomínkové předměty. Zabývala se také hanáckým obřadním 
pečivem, které předváděla na soutěžních přehlídkách 
a výstavách v ČR (Šumperk 1976, Kyjov 1977, Vyškov 1987 
ad.), v zahraničí (Lipsko 1979, Udine 1992) 
i v národopisných pořadech a na folklorních festivalech. Pro 
publikaci Jarmily Šťastné a Ludmily Prachařové Lidové 
pečivo v Čechách a na Moravě (Praha 1988) zpracovala 
podkladový materiál z Hané. Ve spolupráci s OKS ve 
Vyškově se podílela na organizaci výstav velikonočních 
kraslic, Výtvarné umění Hané (1987) a Haná v tvorbě umělců 
(1988). Od r. 1970 spolupracovala s vyškovským dětským 
souborem Klebetníček a v r. 1975 se stala jeho vedoucí. Jako 
lektorka a členka porot pomáhala dalším dětským kolektivům 
z Hané (využití mluveného slova, dětských her a zvyků 
v pásmech). Pro soubory vydala tři výbory dětského folkloru

z Hané (Hanáckým dětem. I. Lidová slovesnost; II. Dětský 
rok - zvykosloví a výroční obyčeje; III. Dětské hry. Prostějov 
1985, 1987 a 1994), v nichž uveřejnila i své sběry. Úzce 
spolupracuje také s FS >Trnka. Od r. 1982 uvádí pořady 
>Hanáckých slavností v Prostějově. Svou mnohostrannou 
činností náleží k významným představitelkám folklorismu na 
Hané.
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Pachtová, M.: Rozvoj folklorní činnosti ve Vyškově od 
roku 1945 do současnosti. Folklor 6, 1995, č. 7, s. 49-53. 
Pachtová, M.: Dětský hanácký soubor „Klebetníček“ SZK 
Vyškov. Zpravodaj Hanáckého poradního sboru 1972, 
č. 2-3, s. 1.

MV

Pajer, Jiří
(16.12.1948 Strážnice, okr. Hodonín)

Etnograf, upravovatel, hudebník, organizátor. Po maturitě 
na gymnáziu ve Strážnici (1967) vystudoval v letech 
1967-1972 národopis a archeologii na Filozofické fakultě MU 
v Brně (PhDr. 1982, CSc. 1991). V období 1972-1993 byl 
odborným pracovníkem v >ÚLK ve Strážnici, poté 
(1994-1996) vedoucím Městského muzea ve Strážnici.

V r. 1964 se stal členem dětské cimbálové muziky LŠU ve 
Strážnici, ze které o pět let později vznikla >CM Mirka 
Menšíka. Jako instrumentalista (kontrabas), dramaturg, 
umělecký vedoucí a upravovatel působil ve většině 
strážnických souborů (>CM Slávka Volavého, >CM Michala 
Miltáka, >Žerotín a Žerotínek, CM Pavla >Múčky, 
CM >Danaj, CM Strážničan). Významně se podílel na 
přípravě festivalu >Podluží v písni a tanci, >Horňáckých 
slavností a především >MFF ve Strážnici (člen programové 
rady, autor pořadů, odborný poradce). Pracoval v porotách 
soutěžních přehlídek >Hudecké dny Slávka Volavého, 
O slováckou stuhu Slávka Volavého i v porotách přehlídek 
a soutěží ZUČ. Důležitá byla jeho činnost v poradním sboru 
pro lidovou hudbu okresu Hodonín, v redakční radě 
>Malováného kraje (1974-1990) a >Národopisné revue (1990- 
1991). Ve svých aktivitách se cílevědomě zaměřoval na 
výchovu mladých muzikantů a zpěváků (např. inicioval soutěž 
dětských zpěváků ve Strážnici), na systematické oživování a 
prezentaci hudebního folkloru Strážnicka. K tomuto cíli 
směřovala i jeho ediční a dramaturgická činnost: publikace 
Lidové písně ze Strážnicka (Hodonín 1985, spolu s Michalem 
Miltákem), Marie Procházková (1886-1986), zpěvačka ze 
Strážnice (Praha 1986), Svět lidové písně (Strážnice 1989), 
Záleský zpěvník (Březůvky 1990), Ten vánoční čas (Strážnice- 
Kyjov 1990), LP Strážničané (Supraphon 1990) ad.

Literatura:
Šimáček, M.: Lidová píseň a dnešek. Rozhovor 
s etnografem PhDr. Jiřím Pajerem, CSc. MK 31, 1995, 
č. 1, s. 10.
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Palová, Karla (roz. Výtisková)
(7.4.1905 Krásné Pole, okr. Ostrava-město - 8.12.1985 
Ostrava)

Zpěvačka. Mládí prožila na malém hospodářství rodičů, 
kde vyrůstala pod vlivem matky Terezie Výtiskové, jejíž 
osobnost zachytila >H. Salichová v knize Stařenčina loktuše 
(Ostrava 1975). Po absolvování měšťanské školy se stala 
porodní asistentkou.

Do povědomí veřejnosti se dostala svým vystupováním na 
>MFF ve Strážnici, na >Slezských dnech v Dolní Lomné, 
>Rožnovských slavnostech, národopisných slavnostech 
v Opavě aj. Její hlas měl neobvykle hlubokou altovou polohu 
a zpěv se vyznačoval osobitou interpretací. Vyrůstal 
z prožitku zpívané písně, což se odráželo v přirozeném 
členění melodických frází a značné variabilitě melodické 
i rytmické. Vystupovala zpravidla za doprovodu houslí 
(>V. Stuchlý) a cimbálu (Ludmila Zapletalová), někdy s CM 
>Dombrovan. Natáčela i v Čs. rozhlase v Ostravě. V r. 1977 
vznikl o ní a jejím manželovi krátký film Život jako krásné 
pole (Vojtěch Pála byl uznávaným muzikantem a fotografem 
lidové architektury, zachycoval také lidové ornamenty 
a zvláštnosti místního nářečí v úslovích a textech písní). 
K. Pálová byla jednou z nejznámějších slezských zpěvaček. 
Její základní písňový repertoár vydal V. Stuchlý ve zpěvníčku 
Aj, v tym Krasnym Polu (Ostrava 1980).

Literatura:
Sulitka, A.: Karla Pálová - osobitá sliezska ľudová 
speváčka. NA 19, 1982, s. 279-283.
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VS

Parsch, Arnošt
(12.2.1936 Bučovice, okr. Vyškov)

Skladatel. Po maturitě na Vyšší hospodářské škole ve 
Vyškově (1955) pracoval jako úředník v Brně a soukromě 
studoval hudební teorii a kompozici u Jaromíra Podešvy 
a >M. Ištvana. V letech 1963-1968 absolvoval obor 
kompozice u M. Ištvana na brněnské JAMU. Od r. 1969 
působil jako tajemník krajské pobočky Svazu českých 
skladatelů v Brně, v r. 1977 se stal tajemníkem Mezinárodního 
hudebního festivalu v Brně. Od r. 1990 (dříve externě) přednáší 
kompozici a teorii kompozice na JAMU (doc. 1991, prof. 
1996).

V polovině 70. let se začal zabývat využitím modalit etnické 
hudby v současné tvorbě. Jeho první takto zaměřenou 
skladbou byly tři variace moravské lidové písně Vyletěl fták 
hore nad oblaky (1975) pro hoboj s doprovodem orchestru 
nebo klavíru. Zájem o etnickou hudbu postupně rozšiřoval 
i mimo Evropu a své poznatky uplatnil v desítkách komorních 
a orchestrálních děl. V oblasti hudebního folklorismu je znám

především ze spolupráce s >BROLNem, pro který napsal 
Uspávanky (1991) pro ženský a dětský hlas, dva cimbály, 
kontrabas a rolničku a orchestrální skladbu Studánky (1992). 
Společně s >M. Štědroněm vytvořil více než deset dalších 
orchestrálních skladeb, např. Moravský Seikilos (1973), 
Bystrá voda (1976), Píšťala z Pohanska (1977), Žil v písni 
(1979), Formanská (1981). Jejich Pláč Růženy Danielové 
z Hrubé Vrbky nad manželem v Osvětimi získal 1. cenu 
v soutěži Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 
v r. 1975.
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red

Pavelčík, Jan
(1.10.1906 Rijeka, Chorvatsko - 18.6.1990 Uherský Brod, 
okr. Uherské Hradiště)

Antropolog, etnograf, archeolog, sběratel, organizátor, autor 
pořadů. Mládí prožil ve Lvově a v Brně. Po maturitě na 
reálném gymnáziu v Brně (1924) vystudoval antropologii, 
zeměpis a tělocvik na Přírodovědecké fakultě MU (1924- 
1929, RNDr. 1947, CSc. 1967). Působil jako učitel na 
gymnáziích ve Val. Meziříčí (1931-1932), Lipníku nad Bečvou 
(1932-1933), Bučovicích (1933-1940) a Uh. Brodě (1940- 
1952). V r. 1953 odešel do Zlína, kde v Krajském muzeu vedl 
antropologické, archeologické a národopisné oddělení včetně 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
V r. 1956 se stal ředitelem Muzea Jana Amose Komenského 
v Uh. Brodě a působil v něm do r. 1970. V letech 1966-1975 
přednášel externě na katedře antropologie bratislavské 
Přírodovědecké fakulty.

Ve 20. letech se zapojil do činnosti >Slováckého knížku 
v Brně, jehož starostou byl v té době jeho otec Jiří Pavelčík, 
rodák z Vlčnova. Do folklorního hnutí znovu zasáhl až po 
příchodu do Uh. Brodu, kde se stal spoluzakladatelem 
Slováckého krúžku. Spolu s jeho členy >J. Benešem 
a Ladislavem Vernerem vydal publikace Čtyřicet vybíraných 
pěsniček od Lopeníka a Javořiny (Kroměříž 1945) a Nové 
pěsničky vybírané od Lopeníka a Javořiny (b. m., 1946) 
zachycující fašankové a svatební písně s erotickým podtextem. 
Po ukončení činnosti Slováckého krúžku v r. 1948 založil 
s Janem Slováčkem národopisný soubor studentů místního 
gymnázia (JAKUB) a začal pracovat v organizačním výboru 
Národopisných slavností okresů Uh. Brod, Val. Klobouky, 
Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, které se uskutečnily 
v r. 1950. Stál rovněž u zrodu souborů >Olšava a >Brozané. 
S nimi i s FS Vlčnovjan spolupracoval jako poradce. Podílel 
se na přípravě prvních deseti ročníků >MFF ve Strážnici, byl
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sti členem obnovené redakce >Malovaného kraje, Okresního 
a Krajského poradního sboru pro lidovou píseň a tanec. Jeho 
rkp. sběratelská pozůstalost (lidová slovesnost, písně, tance 
aj.) je uložena v >ÚLK ve Strážnici a v rodinném archivu.
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JPa

Pavlica, Jiří
(1.12.1953 Uherské Hradiště)

Hudebník, skladatel, upravovatel, organizátor, autor 
pořadů. Po absolvování Střední ekonomické školy v Uh. 
Hradišti (1973) vystudoval hudební vědu a teorii kultury na 
Filozofické fakultě UP v Olomouci (1973-1978) a housle na 
konzervatoři v Brně (1975-1979). Vzdělání si rozšířil 
doplňkovým studiem skladby na JAMU (1993-1995). Byl 
ve svobodném povolání (1978-1980, člen skupiny Javory 
Petra Ulrycha), v letech 1980-1994 působil jako redaktor 
hudebního vysílání (zejm. lidové hudby) v Čs. rozhlase 
v Brně, od r. 1994 je opět ve svobodném povolání.

K hudebnímu folkloru se dostal v dětství jako žák LŠU 
a člen školní cimbálové muziky v Uh. Hradišti, kterou vedl 
>J. Čech. V době středoškolských studií hrával na housle ve 
FS >Dolina. V r. 1975 převzal po >J. Staňkovi místo primáše 
v CM >Hradišťan, od r. 1978 je jejím uměleckým vedoucím. 
Jeho pozornost se od počátku zaměřovala na moravský 
folklorní materiál, který nestudoval jen v regionálních 
souvislostech, ale v historickém a dobovém kontextu 
a v hudebních vztazích. Historický pohled se odrazil v jeho 
prvním větším projektu LP Byla vojna u Slavkova (1982), 
který získal v r. 1982 Zlatý štít Pantonu. Upravená nahrávka 
z této gramofonové desky obdržela 2. místo na mezinárodní 
rozhlasové soutěži Prix de musique folklorique de Radio 
Bratislava (1983) a také cenu Českého hudebního fondu. Ve 
stejné rozhlasové soutěži byla v r. 1987 oceněna 3. místem 
nahrávka, jež vycházela z dalšího monotematického projektu 
Zhojné písně moravské (1986). Spojením vánoční hudby 
lidových i nelidových vrstev se vyznačuje CD, LP Pokoj 
vám (1990), shrnutí osobních pohledů na interpretaci pramenů 
hudebního folkloru od regionálních podání přes historické 
adaptace až po vlastní tvorbu přináší CD Ozvěny duše (1994). 
Inspirace moravským hudebním folklorem se projevuje v řadě

dalších hudebních aktivit J. Pavlici, které se prolínají různými 
žánry, především jazzem, rockem, folkem a vážnou hudbou; 
na tomto poli spolupracuje nejen s českými, ale i se 
zahraničními hudebníky (Velká Británie, Japonsko). Vedle 
koncertní činnosti s různými skupinami a tělesy se orientuje 
také na tvorbu pro divadlo, film, rozhlas a televizi. Mj. přispěl 
do repertoáru >BROLNu. Od r. 1987 se autorsky a režijně 
podílí na programech >MFF Strážnice (v r. 1994 získal ocenění 
za výrazný osobní přínos do dramaturgie festivalu v pořadu 
Kdo se vejde do houslí).

Výběrová diskografie:
Byla vojna u Slavkova. LP, MC. Panton 1982 (reedice CD, 
Panton 1996).
Od večera do rána. LP, MC. Panton 1984.
Zbojné písně moravské. LP. Supraphon 1986.
Hradišťu, Hradišťu. LP. Panton 1989.
Pokoj vám. CD, LP. Panton 1990.
Ozvěny duše. CD, MC. Lotos 1994.
Prší déšť. (Spolu s E. Viklickým a Z. Lapčíkovou.) CD, MC. 
Lotos 1994.
AG Flek a Hradišťan. (Spolu s V. Redlern) CD, MC. 
BMG 1994.
Yas-Kaz a Jiří Pavlica. Svítání. CD, MC. Lotos 1997.
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red

Pavlík, Jan
(8.7.1937 Kuželov, okr. Hodonín)

Tanečník, zpěvák, organizátor, autor pořadů. Po maturitě 
na gymnáziu ve Strážnici (1955) vystudoval brněnskou 
Lékařskou fakultu MU (1955-1961, MUDr.). Byl zaměstnán 
jako lékař v nemocnici v Hodoníně (1961-1964), praktický 
lékař v Čejkovicích (1964-1976) a internista-angiolog v Kyjově 
(do r. 1994). Od r. 1995 je privátním angiologem ve Veselí nad 
Moravou.

První kontakt s folklorem získal v době středoškolských 
studií a rovněž z podnětu svého strýce >F. Okénky, který jej 
přivedl k muzice Jožky >Kubíka III. V 50. letech patřil ke 
skupině tanečníků, která s touto muzikou vystupovala 
(v r. 1954 se podílela např. na natáčení celovečerního filmu 
Ještě svatba nebyla, rež. Jaroslav Mach). V těchto letech
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spolupracoval také s >V. Volavým ve studentském folklorním 
souboru ve Strážnici, v r. 1955 za doprovodu Strážnické 
cimbálové muziky (>CM Slávka Volavého) vyhrál celostátní 
soutěž ve verbuňku v ústředním kole SLUT v Praze. Během 
brněnského pobytu se podílel na činnosti souboru Mládí při 
Lékařské fakultě a >Slováckého krúžku v Brně, účinkoval 
také s >Brněnskou cimbálovou muzikou, muzikou >J. Běhunka 
(>Šafrán) a externě s >BROLNem (do r. 1978). V r. 1958 
zvítězil v soutěži ve verbuňku ve Strážnici. Po příchodu do 
Hodonína působil v souboru lidových písní a tanců Nafta 
(pozdější Dubina), kde byl až do r. 1964 choreografem. Na 
konci 60. let se podílel na výzkumu lidového kroje hanáckého 
Slovácka a v r. 1972 založil soubor >Zavádka, jehož byl 
uměleckým vedoucím až do r. 1976. Po odchodu do Kyjova 
se podílel na návratu >CM Jury Petrů na folklorní scénu 
a vystupoval s ní jako zpěvák až do r. 1984. V letech 
1980-1982 byl vedoucím >Slováckého souboru v Kyjově. 
Účastní se práce porot v regionálních pěveckých a tanečních 
soutěžích, v hodnotících komisích a programových radách 
>Slováckého roku (předseda programové rady 1986-1991), 
národopisných slavností v >Miloticích, Krumvíři (>Kraj beze 
stínu), >Horňáckých slavností a >MFF ve Strážnici, kde je 
od r. 1986 také členem poroty verbířské soutěže. Jako autor 
připravoval pořady z regionu Horňácka a kyjovského 
Dolňácka pro uvedené festivaly, Čs. rozhlas a televizi v Brně. 
Redigoval sborník Návraty Kyjovska (Kyjov 1991), 
příležitostně publikuje zprávy a články z činnosti folklorního 
hnutí (>Malovaný kraj, Slovácko).
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Pavlištík, Karel
(12.3.1931 Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště)

Etnograf, choreograf, autor pořadů, organizátor, pedagog, 
tanečník. Po maturitě na Obchodní akademii v Uh. Hradišti 
(1951) byl zaměstnán jako nákupčí podniku Let Kunovice 
(1951-1952), programový tajemník >MFF ve Strážnici (1952) 
a tanečník >AUSu (1953-1962). Současně v letech 1956-1960 
externě vystudoval etnografii na pražské Filozofické fakultě 
UK (PhDr. 1967, CSc. 1990). V r. 1962 se stal vedoucím 
oddělení společenských věd Oblastního muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně a působil zde až do r. 1970, kdy musel své 
zaměstnání opustit. V letech 1971-1981 pracoval jako betonář, 
strojník čistírny odpadních vod, skladový dělník, čistič 
kanalizačních stok a dělník přidružené dřevovýroby JZD 
Podhoran Lukov - provozovna Držková. Ve stejném JZD 
byl v letech 1981-1989 zaměstnán v úseku sociálních 
a kulturních služeb. Od r. 1990 je samostatným odborným 
pracovníkem pro etnografii v Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně.

Odborná a vědecká práce K. Pavlištíka je těsně spjata 
s jeho aktivní činností ve folklorním hnutí. Začala již za studií 
v Uh. Hradišti, kdy byl členem studentského Slováckého 
krúžku, souboru >Hradišťan a jako lektor lidových tanců se 
podílel na rozvoji folklorních skupin na Slovácku. V době 
základní vojenské služby (1952-1953) byl uměleckým 
vedoucím amatérského útvarového folklorního souboru 
vojenského učiliště v Hradci Králové. Jako profesionální 
tanečník a sólista AUSu (od r. 1953) se zúčastnil mj. 
mezinárodních tanečních soutěží v rámci Světových festivalů 
mládeže a studentstva ve Varšavě (1955) a Moskvě (1957), 
kde získal s Karlem Bednářem bronzovou medaili za 
interpretaci vlastní choreografie Zbojnická z Uherskobrodska. 
Po příchodu do Zlína byl nejdříve choreografem FS Vesna 
(1965-1968), v letech 1967-1974 uměleckým vedoucím 
Slováckého krúžku (>Vonica Zlín) a s manželkou Boženou 
Pavlištíkovou vedl dětský soubor Vonička (1968-1974). Od 
r. 1976 působí ve valašském souboru >Kašava (v letech 1981- 
1987 a 1991-1996 jako umělecký vedoucí). Spolupracoval 
také s FS >Světlovan, >Rusava, >Rozmarýn, >Olšava, 
Hradišťan ad. Ve všech souborech pracoval ve funkci 
dramaturga, tanečního pedagoga a režiséra. Jako choreograf se 
věnoval mj. rekonstrukcím lidových tanců a obyčejů 
a vytvořil řadu působivých scénických bloků, které byly na 
soutěžích ZUČ mnohokrát oceněny. Jeho choreografie jsou 
specifické vysokou formou stylizace folklorního materiálu 
při zachování autentických obsahových i formálních složek. 
Jsou postaveny na zpracování lidových obřadů a obyčejů při 
respektování jejich synkretického charakteru a směřují 
k vyjádření filozofických, etických i humánních principů 
obsažených v tradiční lidové kultuře. Se souborovým 
folklorismem je svázána i část publikační činnosti K. Pavlištíka 
(od r. 1990 je členem redakční rady >Národopisné revue, 
přispíval do >Národopisných aktualit, >Lidové tvořivosti, 
>Tanečních listů, >Malovaného kraje, ad.) a jeho spolupráce 
s Čs. rozhlasem, televizí a folklorními festivaly. Byl členem 
programové rady a autorem pořadů >Rožnovských slavností 
(1983-1995). V r. 1987 zde založil soutěž o nejlepšího 
tanečníka valašského odzemku a tance obuškový. Pracuje 
v programové radě MFF ve Strážnici (1961, 1968, 1983- 
1988, 1990, 1991-1995 předseda) a od r. 1995 je předsedou 
senátu festivalu. Jako autor a režisér se zde podílel na řadě 
pořadů (1989 Cena festivalu za pořad Dřevěný oheň - spolu 
s >Z. Jelínkovou, 1990 Cena festivalu za pořad Čarovné květy 
paprádky, 1991 Cena festivalu za pořad Nositelé tradice - 
spolu s Z. Jelínkovou a >J. M. Kristem) a v r. 1986 inicioval 
obnovení soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 
(autorský kolektiv soutěže se stal laureátem MFF 1994). Byl 
jedním z iniciátorů a členů redakční rady projektu 
videodokumentace Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska 
(Strážnice 1994-1997). Od r. 1985 pracoval v poradním sboru 
pro lidový tanec při >ÚKVČ. V r. 1995 připravil 
dramaturgickou koncepci Dnů folkloru na Žofíně ke 
100. výročí >NVČ. Svou organizační činností, tvůrčím 
tanečním a autorským přínosem výrazně ovlivnil způsob
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sti prezentace folklorního materiálu na scéně i práci řady 
folklorních kolektivů na Moravě.
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a tancování. NA 21, 1984, s. 59-63.

LU

Pek, Albert
(21.10.1893 Poděbrady, okr. Nymburk - 20.3.1972 Praha)

Skladatel, upravovatel, hudebník, pedagog, hudební 
redaktor, sběratel. Studoval hru na varhany, klavír a kompozici 
na pražské konzervatoři (1908-1916); složil státní zkoušky 
ze zpěvu a klavíru (1914). Vyučoval zpěv na střední škole 
(1914-1920), současně působil jako sbormistr vinohradského 
Hlaholu (1916-1920). V r. 1920 přesídlil z Prahy do Znojma, 
kde se stal organizátorem českého hudebního života: zastával 
místo ředitele Městské hudební školy (1920-1939), řídil 
Znojemskou filharmonii (1920-1938) a Pěveckou jednotu 
Vítězslav Novák (1921-1938). Vyučoval rovněž zpěv na 
učitelském ústavu. V r. 1932 založil ve Znojmě trio (dudy, 
housle, violoncello), v němž se ujal dudáckého partu. Po 
suspendování německými úřady odešel v r. 1940 do Prahy, 
kde v letech 1940-1955 pracoval v národopisné redakci Čs. 
rozhlasu. Vyučoval také na pražské konzervatoři a AMU 
(1953-1958).

V r. 1920 začal na Znojemsku sbírat lidové písně (rkp. 
sbírka z let 1930-1940 je uložena v ÚEF AV ČR v Brně). Ve 
sběrech pokračoval i v dalších moravských a českých 
oblastech (Haná, Slovácko, Brněnsko, Poděbradsko, 
Kouřimsko aj.) a na Slovensku. V r. 1939 zaznamenal na 
Jihlavsku tzv. dyndáckou (skřipáckou) muziku, v době 
2. světové války nahrával s Lubomírem Soukupem lidovou 
hudbu v jižních Čechách pro pražský rozhlas. Z pozůstalosti 
sběratele M. >Zemana II připravil k vydání práci Horňácké 
tance (Praha 1951). Do oblasti folklorního hnutí zasáhl 
především řadou úprav lidových písní a vlastních skladeb 
s folklorní inspirací (Český tanec - 1917, Mateník - 1918, 
Horácké tance - 1938 aj.), desítkami relací o lidové písni 
v pražském rozhlase (pod názvem Zpěvy domova) 
a učitelským působením na oddělení lidových hudebních 
nástrojů pražské konzervatoře, kde vychoval řadu žáků, zejm. 
dudáků a cimbalistů.
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VTh

Pellár, Jan
(25.5.1844 Hošťálková, okr. Vsetín - 10.1.1907 Brňov, 
okr. Vsetín)

Hudebník, kapelník. V literatuře je často uváděn nesprávně 
jako Jan Pelár. Vyrostl a žil v Bystřičce u Vsetína. Pocházel 
z evangelické učitelské rodiny. Vyučil se knihařem, řezníkem 
a stolařem, avšak poté, co se začal věnovat muzice, provozoval 
řemeslo jen málo. Zemřel na tuberkulózu plic, pohřben byl 
v Pržně. Jeho ostatky byly 5.10.1969 převezeny a uloženy 
na valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm.

J. Pellár patřil mezi tzv. muzikanty náturisty (neuměl noty). 
Hrál na klarinet a různé druhy píšťal. Do širšího povědomí 
veřejnosti se dostal díky Valašské národopisné výstavě na 
Vsetíně r. 1892 a >NVČ v Praze r. 1895, kde hrál se svou 
kapelou v hospodě Na Posledním groši (odtud jsou dochovány 
i fotografie jeho muziky). Představoval významnou osobnost 
valašské lidové instrumentální hudby. Byl kapelníkem, ale 
neměl stálou muziku. Ve své době patřil k nejvýznamnějším 
a nejslavnějším tradičním valašským muzikantům. Ke konci 
jeho života již došlo k převládnutí dechové hudby. Část jeho 
repertoáru otiskl >Z. Mišurec v publikaci Výstavní zpěvník 
Jana Pelára. Na paměť Národopisné výstavy českoslovanské 
v Praze (Praha 1995).
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Pěnčík, Stanislav
(21.5.1939 Nenkovice, okr. Hodonín)

Autor pořadů, organizátor, autor písní. Vystudoval Vyšší 
průmyslovou školu stavebních hmot v Hodoníně (1954-1958), 
kde poté krátce pracoval v cihelně, a v r. 1960 se stal 
zaměstnancem kulturního úseku Okresní odborové rady. 
V letech 1969-1970 byl ředitelem hodonínského Okresního 
osvětového domu, po nuceném odchodu v r. 1970 nastoupil



91osobnosti
jako mistr v cihelně ve Vizovicích, dále jako dělník v hliníku 
a palič v Hodoníně (do r. 1981). V letech 1981-1994 byl 
programovým pracovníkem a dramaturgem Kulturního domu 
v Hodoníně, od r. 1995 je jeho ředitelem.

V mládí hrál na klarinet v mládežnické dechové hudbě 
Leopolda Sehnala v Nenkovicích, současně uváděl vystoupení 
orchestru. Na podnět L. Sehnala napsal první písňové texty. 
V době středoškolských studií se zúčastnil se svými verši 
a texty soutěží lidových autorů. Výrazně na jeho tvorbu 
zapůsobilo zejm. seznámení s hudebními skladateli 
>B. Smišovským, Františkem Kotáskem a F. >Maňasem. 
Ve své tvorbě vychází z osobních prožitků spjatých 
s folklorním zázemím Slovácka, navazuje také na lidové autory 
čerpající podněty z přírody a mezilidských vztahů. Mezi 
jeho nejznámější písně patří Pod dubňanskú horú, Od Pálavy 
pofukuje, Hodonínská bažantnica (hudba B. Smišovský), 
Ten nenkovský hájek, Nenkovská kaplička (hudba F. Maňas), 
Vám, přátelé a Naše krásná Moravo (hudba F. Kotásek), 
Pod slováckým vinohradem (hudba Miloslav Richard 
Procházka), Překrásné Valašsko (hudba V. >Maňas st.), 
Děvčice z Moravy (hudba V. >Maňas ml.). Z jeho tvorby 
byly sestaveny MC a CD Našel jsem pramínek (Multisonic 
1994) v podání >Mistříňanky, další písně vyšly ve zpěvníku 
Pěsničky (Supraphon 1985). Nejen jako autor písní, ale také 
jako autor a režisér pořadů s folklorní tematikou (vzpomínkové 
večery na >F. Mikuleckého, >R. Horákovou-Uhrovou, 
>B. Šebetovskou) spolupracoval s folklorními soubory (např. 
Bzenčan) a dechovými orchestry, uváděl vystoupení 
dechových hudeb Bojané a Mistříňanka, přehlídky dechových 
hudeb v Hluku, Tvrdonicích, Ratíškovicích aj. Jako člen 
programové rady se podílel na přípravě >Dětské Strážnice 
(1961-1967). Je autorem ročních cyklů vystoupení dechových 
hudeb v Hodoníně (od r. 1988), iniciátorem a organizátorem 
festivalu lidového humoru >Šmukáč Vaška Mlýnka, soutěže 
dechových hudeb >Zlatá křídlovka, hodonínských výstav 
betlémů. Působí jako vedoucí redaktor časopisu >Slovácká 
dechovka a podílí se rovněž na přípravě >MFF ve Strážnici.
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Pešek, Josef
(20.10.1924 Vyšňja Apša, Ukrajina - 25.10.1981 Veselí nad 
Moravou, okr. Hodonín)

Hudebník, etnograf. Dětství strávil v Cíferu na západním 
Slovensku, v r. 1938 se s rodiči přestěhoval do Velké nad 
Veličkou. Vyučil se strojním zámečníkem, poté vystudoval 
národopis a hudební vědu na Filozofické fakultě MU v Brně

(1952-1957). Byl zaměstnán na kulturním odboru ONV ve 
Veselí n. M. (1959) a v Hodoníně (1960), od r. 1961 působil 
jako odborný pracovník ve Slováckém muzeu v Uh. Hradišti. 
Po r. 1976 byl učitelem hudební teorie na LŠU v Uh. Hradišti.

Spolu s dalšími členy své muziky patřil k posledním 
přímým následovníkům hudecké tradice ve Velké n. V. Od 
poloviny 40. let hrával s hudeckou muzikou vedenou 
Martinem >Miškeříkem II, po jeho odchodu v r. 1948 byl 
v muzice primášem. V průběhu 50. let se postupně 
stabilizovalo obsazení jím vedené hudecké muziky, kterou 
tvořili: prim J. Pešek, kontry Jan >Šácha I a L. >Zeman, 
kontrabas Jan >Kubík, klarinet Tomáš Kohút (1903-1994). 
Ve stejném obsazení pak muzika hrála až do 2. poloviny 
70. let. Její hra byla zaznamenána na SP gramodesce Hudci 
z Velké nad Veličkou (Supraphon 1972), na 2 LP Lidová hudba 
a vyprávění z Horňácka (Supraphon 1986) a v televizním 
snímku Hudci z Velké (1975, rež. >K. Jureček). Vedle vlastní 
muziky působil J. Pešek jako primáš v muzice souboru Dubina 
v Hodoníně (1954-1968), spolupracoval také s >CM Viléma 
Zahradníka, CM >Dolina a s >HCM Martina Hrbáče (terc) 
v jejích počátcích. Na jeho hudební odkaz navazuje syn Josef 
Pešek ml. (nar. 1952), který působí od r. 1983 v HCM Martina 
Hrbáče (houslový prim, terc).
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Peška, Vlastimil
(3.3.1954 Brno)

Skladatel, upravovatel, hudebník, režisér. Studoval 
konzervatoř v Brně, obory housle a skladba (1969-1975), 
a JAMU, obor skladba (1975-1980) a činoherní režie (1983- 
1985). Od r. 1979 působil jako herec a hudebník 
v pražském divadle Ypsilon, od r. 1984 byl ve svobodném 
povolání (režíroval, hrál a psal hudbu pro řadu divadel - 
Severomoravské divadlo v Šumperku, Divadlo Petra Bezruče 
v Ostravě, Slovácké divadlo v Uh. Hradišti, Horácké divadlo 
v Jihlavě, Divadlo S. K. Neumanna v Praze, Studio Bouře 
v Praze aj.). Byl režisérem Divadla bratří Mrštíků v Brně 
(1989-1990), v letech 1990-1993 působil v Čs. rozhlase v Brně 
jako dramaturg >BROLNu, od r. 1994 je ředitelem brněnského 
divadla Radost.

Od r. 1978 spolupracoval nejdříve příležitostně, později 
pravidelně s BROLNem. Vytvořil pro něj více než 100 
kompozic a úprav lidových písní. Zaměřil se především na 
Brněnsko, Horácko a tzv. městský folklor. Jako scenárista 
a režisér se spolupodílel na řadě rozhlasových a televizních 
pořadů věnovaných především BROLNu i na několika 
pořadech >MFF ve Strážnici (Hradišťu, Hradišťu - 1989, Na 
pěknú notečku aneb Slyšte píseň, lidičky - 1991, Struny 
a pentle - 1991, Hradišťan - 1991).
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Peterková, Božena (roz. Kozlová)
(20.4.1911 Janovice, okr. Frýdek-Místek - 22.11.1995 
Frýdlant nad Ostravicí, okr Frýdek-Místek)

Zpěvačka, básnířka, autorka písní. Vychodila obecnou 
školu v Janovicích a věnovala se práci v domácnosti, ve 
frýdecké textilce a janovické družstevní drůbežárně. Od 
r. 1975 žila v Bašce a posledních pět let života v domově 
důchodců ve Frýdlantě n. O.

B. Peterková pocházela ze zpěvné rodiny janovických 
Šnytů. U babičky Veroniky Šnytové zapisoval >L. Janáček, 
vlastní tvořivostí byli známi její sourozenci >A. Dřevjaná 
a Karel Kozel. Písně a verše začala B. Peterková skládat po 
r. 1945, inspirací jí bylo rodné Lašsko a tamější silná 
ondrášovská tradice. Součástí její básnické tvorby byly i verše 
pro děti a k různým slavnostním příležitostem. Po hudební 
i slovesné stránce vycházely její písně z tradičního folklorního 
projevu. Jejich velkou část zaznamenali >I. Stolařík, >J. Gelnar 
a >V. Stuchlý, pro rozhlas je upravoval >J. Dadák. Řada 
z nich se dostala do repertoáru národopisných souborů, 
zvláště na Lašsku (dětský soubor Ondrášek z Janovic, 
>Ostravica, >Slezan, >Ondřejnica), interpretovaly je sestry 
>Žabkovy, ale i Eduard Haken a Lubomír Havlák. Úplná 
písňová sbírka B. Peterkové spolu s pozůstalostí je uložena 
v archivu Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, část její tvorby 
vyšla tiskem v publikacích Ondrášovské pěsničky (red. 
J. Gelnar a V. Škuta; Frýdek-Místek 1965), Vinšování 
Z Beskyd. Verše a písně k 100. výročí otevření Národního 
divadla (red. V. Stuchlý, K. Bogar, E. Kučerová; Frýdek- 
Místek 1983), Vyšlo slunko zpoza hory (red. V. Stuchlý; 
Karviná, Frýdek-Místek 1987), Žena z Beskyd (Red. V. Vlk; 
Beskydská monografie č. 4. Frýdek-Místek 1991).
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Stuchlý, V.: Odešla vzácná žena. Zamyšlení nad životem 
a dílem lidové zpěvačky, básnířky a skladatelky Boženy 
Peterkové. Těš. 39, 1996, č. 1, s. 32.
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VS,LU

Petrů, Jiří (ml.)
(9.5.1953 Kyjov, okr. Hodonín)

Hudebník, sběratel, autor pořadů, organizátor, editor. Syn 
>J. Petrů st. V Uh. Hradišti se vyučil frézařem (1971) a zde 
také maturoval na Střední průmyslové škole strojnické (1975). 
V Brně absolvoval Střední zdravotní školu, obor oční optika 
(1977) a pomaturitní studium optometrie (1988). Od r. 1980 je 
zaměstnán jako oční optik v Kyjově.

V r. 1975 se začal systematicky zabývat lidovou písní 
kyjovského Dolňácka. V 80. letech postupně uskutečnil několik 
tematických sběrů (písně rekrutské a svatební) a výsledky 
otiskl v publikacích K městečku Kyjovu (Hodonín 1986), 
Ej, létala laštověnka (Kyjov 1989), Zpíváme v Kyjově I 
(Kyjov 1995), Slovácká svatba na kyjovském Dolňácka 
(Praha-Kyjov 1995, spolu s >F. Synkem) a Zpíváme 
v Kyjově II (Kyjov 1996). Téměř 800 jím zapsaných písní je 
uloženo v ÚEF AV ČR v Brně. Od r. 1972 je členem >CM Jury 
Petrů, v níž působí jako cimbalista, upravovatel a od r. 1985 
jako umělecký vedoucí. Na 40 titulů z Kyjovska upravil také 
pro >BROLN. Je aktivním propagátorem mužského zpěvu, 
spoluzaložil a vedl (1982-1985) mužský folklorní sbor ve 
Ždánicích, od r. 1985 vede mužský folklorní sbor v Kyjově. 
Je členem vedení >Slováckého souboru Kyjov (od r. 1976) 
a inicioval založení Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov 
(1990). Od r. 1979 se jako autor pořadů podílí na programech 
>Slováckého roku v Kyjově (je také členem programové rady), 
Národopisných slavností v >Miloticích a >MFF ve Strážnici. 
Jako doprovodný cimbalista účinkuje v pořadech poezie 
Lubora Tokoše. Patří k výrazným osobnostem folklorního 
hnutí Slovácka nejen svou prací editorskou a organizační, ale 
také osobní tvůrčí invencí.

FS

Petrů, Juraj (st.)
(21.1.1922 Borský Sv. Jur, Slovensko - 6.12.1984 Kyjov, 
okr. Hodonín)

Hudebník, zpěvák, sběratel. Absolvoval obchodní školu 
v Břeclavi (1938) a Hodoníně (1939). Vletech 1945-1946 byl 
zaměstnán v Zemské výzkumné stanici zemědělství ve Bzenci, 
do r. 1951 ve Státním ústavu zelinářství a zahradnictví v Brně, 
v letech 1952-1982 pracoval jako dělník ve Sklárnách v Kyjově.

V mládí byl členem Slováckého knížku ve Bzenci, kontrášem 
a později primášem muziky Slováckého knížku v Uh. Hradišti 
(1943-1944, spolu s Vilémem Zahradníkem). V těchto letech 
se z podnětu muzikanta Miroslava Píra začal zabývat lidovou 
písní u primáše Jožky >Kubíka III z Hrubé Vrbky. Po 
příchodu do Brna se stal primášem v >Moravském tanečním 
a pěveckém sboru >V. Úlehly (1946), primášem cimbálové 
muziky brněnského >Slováckého krúžku (1948-1950) 
a současně zpěvákem a primášem ve Frolkově souboru. Právě 
>A. Frolka ml. měl na jeho další chápání lidové písně 
mimořádný vliv. Spolu s ním a s >K. Navrátilem určil J. Petrů 
hudební styl doprovodu ke kyjovskému točivému tanci skočná.



93osobnosti
Na Dolňácka působil jako cimbalista souboru v Ježově (1954- 
1959), primáš Bimkovy cimbálové muziky ve Svatobořicích 
(1963-1965) a souboru Dubina v Hodoníně (1965). Často 
vypomáhal v řadě obcí na Kyjovsku jako muzikant a znalec 
místních lidových písní (zejm. v Hovoranech a Vacenovicích). 
V Kyjově založil a v letech 1947-1984 vedl >CM Jury Petrů. 
Písně z Kyjovska upravoval také pro >BROLN. Jeho hra 
byla zachycena na řadě snímků Čs. rozhlasu v Brně i na 
zvukových nosičích, např. SP Muzika Jury Petrů z Kyjova 
(ÚLU Strážnice-Supraphon 1980), LP Dyž sa chlapci zejdú 
(Supraphon 1984) a MC Primášské legendy (Altro 1992). 
Věnoval se krátce také sběru lidových písní v Boršově (1955, 
spolu s Otakarem Dostálem). Byl členem Okresního 
poradního sboru LUT v Hodoníně. Patřil k výrazným 
interpretům lidových písní Slovácka, především kyjovského 
Dolňácka, kde po více než čtyři desítky let působil na 
uchování a tvůrčí pěstování místních lidových tradic.
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FS

Pisch, Ondřej
(20.3.1868 Přerov - ??? 1922 ???)

Kreslíř. Po studiích na brněnském učitelském ústavu působil 
od r. 1891 v Kojetíně jako učitel a ředitel měšťanské školy.

V době kolem >NVČ (1895) se zajímal o lidový ornament 
Hané a dalších národopisných regionů. Překreslené a upravené 
výšivkové motivy a kompozice vydával tiskem jako doklady 
národní ornamentiky za účelem využití ve školní výuce 
kreslení, v soudobém výtvarném umění, řemeslném 
a průmyslovém designu - Sbírka předloh moravského 
ornamentu (Kroměříž 1895), Ukázka ornamentiky moravské 
a uhersko-slovenské (Přerov 1901), Sbírka předloh 
moravského a uhersko-slovenského ornamentu (Olomouc 
1902). Pokusil se i o teoretický rozbor lidového ornamentu na 
Moravě z hlediska jeho původu, typologie, motiviky 
a barevnosti. V Českém lidu publikoval články o martinské 
sýpce (1900), vánočních obchůzkových hrách (1901) 
a velikonočních hrách s vajíčky (1903). Propagováním 
lidového ornamentu v soudobé kultuře se podílel na vzniku 
národního svérázu.

Literatura:
OSN XIX. Praha 1902, s. 787.
Pospíšil, F.: Almanach Hanáckého roku. Přerov 1923, s. 106.

MV

Pituchová, Františka (roz. Satinová)
(2.4.1928 Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek)

Vypravěčka, básnířka, autorka písní. Vychodila základní 
školu ve Starých Hamrech. V době protektorátu si doplnila 
vzdělání v nedělní Lidové škole zemědělské. V letech 
1945-1951 pracovala jako dělnice v těžkých provozech 
(dřevovýroba, železárny), v r. 1949 se přestěhovala do 
Frýdlantu nad Ostravicí. Od r. 1951 byla z vážných 
zdravotních důvodů v domácnosti. V r. 1963 odešla do 
invalidního důchodu.

Vztah k poezii a písním získala v rodinném prostředí (otec 
Jan Satina byl kronikářem ve Starých Hamrech, teta Veronika 
Matýsková byla známá lidová zpěvačka). Podnětem k vlastní 
tvorbě bylo však až její vážné onemocnění a operace v r. 1964. 
Ve svých verších a písních v lašském nářečí zachycovala 
vzpomínky na vlastní život a rodný kraj. Na její tvorbu mělo 
vliv i blízké přátelství s >A. Dřevjanou, teoretické znalosti 
získala ročním studiem (1983-1984) na Lidové konzervatoři 
v Ostravě (obor základy herectví a přednesu). Vystupovala 
jako vypravěčka se soubory >Ostravica, >Grunik, 
s >Kotkovou muzikou i samostatně v kulturních programech 
pro školy. V r. 1986 získala 1. místo (kategorie folklor) v soutěži 
>Šmukáč Vaška Mlýnka. Část její tvorby byla otištěna ve 
sbírkách Mojim rodnym (Ostrava 1988) a Pěsničky od srca 
(Frýdek-Místek 1995). V letech 1985 a 1992 obdržela čestné 
uznání Národopisné společnosti v Praze za dopisovatelskou 
činnost.
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prvního Šmukáče vypráví a píše po našimu. MK 32, 1996, 
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red

Plachý, Miloslav
(7.10.1936 Uherské Hradiště)

Tanečník, choreograf, taneční pedagog, autor pořadů. 
V Uh. Hradišti se vyučil automechanikem, působil jako elév 
v místním Slováckém divadle, v letech 1953-1994 pracoval 
v Mototechně jako vedoucí skladů a vedoucí provozu. Od 
r. 1994 je vedoucím střediska firmy Matre. V letech 
1978-1982 absolvoval studium choreografie v Osvětovém 
ústavu v Bratislavě.

V letech 1955-1968 byl tanečníkem >Hradišťanu, kde mu 
byl vzorem >J. Staněk. Vedl také dětský soubor Hradišťánek 
(1965-1968). V r. 1969 založil na ZŠ v Kunovicích soubor 
Děcka z Kunovic (pozdější >Kunovjan), který již v r. 1974 
postoupil do národního kola přehlídky dětských folklorních
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sti souborů v Bruntále a získal zde Cenu diváka. Soubor se 
postupně proměnil v kolektiv dospělých a M. Plachý působil 
až do r. 1991 jako jeho umělecký vedoucí a choreograf. 
Věnoval se zpracovávání tanců z oblasti uherskohradišťského, 
uherskobrodského a kyjovského Dolňácka, Podluží 
a moravsko-slovenského pomezí (Trenčansko, Turá Lúka, 
Myjava, Moravské Lieskové, Strání), vytvořil řadu 
scénických pásem inspirovaných rodinným a výročním 
zvykoslovím (Hrozénečko milé, U potoka, Při nitečkách 
v izbě, Taneční hry z Kunovic, Danaj, Nad Hrozenkem na 
salaši, Pod Javorinú, Rekrúti, Ej, zelé, zelé, Setkání na pomezí, 
Mařena-Morena, Verbovači, Trenčín dolinečka, Na vrch 
Javoriny, Jarní nálada, Idú ženci z pole, prostírajte stole, 
Podšabláré, Na salaši, na paši ad.). Na tvorbě tanečních pásem 
se podílela také jeho manželka Maric, která pro Kunovjan 
vytvořila řadu krojových stylizací. S pásmy Na lúkách, Na 
konopě, Dolňácká suita a Svatební motivy z Dolňácka byl 
soubor úspěšný na Národní přehlídce folklórních souborů 
v Třinci a na Celostátním folklórním festivalu v Košicích. Od 
r. 1988 spolupracuje M. Plachý jako choreograf s vojenským 
souborem >Ondráš. S jeho pásmem Svatba na pomezí kolektiv 
zvítězil na 12. ročníku Armádní soutěže umělecké tvořivosti 
(ASUT) v Kroměříži. V letech 1987 a 1993 se M. Plachý 
podílel jako autor a režisér pořadů na přípravě >Dolňáckých 
slavností v Hluku.

Literatura:
Habartová, R.-Schottl, J.: Kunovjan. Sborník vydaný 
u příležitosti 25. výročí založení souboru. Uh. Hradiště 
1994.

RH

Plicka, Karel
(14.10.1894 Vídeň, Rakousko - 6.5.1987 Praha)

Fotograf, filmař, sběratel, hudebník, organizátor. Narodil 
se ve Vídni v české rodině, která se v r. 1900 přestěhovala do 
České Třebové. V r. 1913 ukončil Učitelský ústav v Hradci 
Králové. Věnoval se také houslové hře a fotografování. Do 
r. 1923 působil jako učitel. V r. 1922 se stal spoluzakladatelem 
a dirigentem pěveckého sboru České filharmonie. V letech 
1923-1938 byl referentem Národopisného odboru Matice 
slovenské, pro který sbíral lidové písně (zapsal přes 40 000 
písní, v Matici je uloženo 27 000 zápisů). Mimořádně 
vystudoval hudební vědu a dějiny výtvarného umění 
v Bratislavě (1927-1931). Vyučoval fotografii na Škole 
umeleckých remesiel v Bratislavě (1937-1938, v r. 1938 zde 
založil odbor pro kinematografii jako první filmovou školu 
v Československu), pracoval ve Státním fotometrickém ústavu 
(1939-1945), v r. 1946 se stal spoluzakladatelem Filmové 
fakulty AMU v Praze, jejím mimořádným profesorem 
a prvním děkanem. Pedagogicky zde působil do r. 1950, kdy 
přešel do svobodného povolání.

Své první sběratelské cesty podnikl ještě ve studentských 
letech (Podkrkonoší). Na Slovensku se od počátku sběratelské

činnosti věnoval i zakládání vesnických folklorních skupin 
a scénické prezentaci folkloru (k významným akcím patřily 
např. Národné hry slovenské v Martine v r. 1926, folklorní 
vystoupení v Košicích, Tatranské Lomnici, Trenčanských 
Teplicích, Piešťanech). V rámci Slovanské zemědělské výstavy 
v Praze v r. 1948 uspořádal festival lidového zpěvu 
s účastí ruských pěveckých sborů. Podílel se na výběru 
zpěváků a muzikantů pro první zvukový záznam autentického 
folkloru na gramofonové desky, který realizovala v r. 1929 
francouzská firma Pathé. Své sběry otiskl v publikacích 
Eva Studeničová spieva (Turč. Sv. Martin 1928), Český 
zpěvník I, II (Praha 1940, 1956), Slovenský spevník (Bratislava 
1961), Zbojnícke piesne (spolu s Jiřím Horákem, Bratislava 
1965), Český rok I-IV (spolu s Františkem Volfem, Praha 1944- 
1960), v řadě výborů z lidové poezie a prózy věnovaných 
dětem ad. Součástí Plickových sběratelských cest byla 
fotografická dokumentace. Jeho fotografie však tématem, 
obsahem a zejm. výrazovými složkami přesahovaly pouhé 
dokumentační cíle. Autorský rukopis, poetizující vidění 
a lyrická interpretace dávaly jeho fotografiím atributy 
uměleckého artefaktu. Krajina, historické památky a člověk- 
nositel tradiční kultury byli hlavními tématy jeho fotografických 
sbírek, např. Slovensko (Turč. Sv. Martin 1937, doplněná 
a přepracovaná verze Slovensko vo fotografii Karola Plicku. 
Turč. Sv. Martin 1949), Vltava (Praha 1959), Československo 
(Praha 1974), Spiš (Martin 1971), Levoča (Martin 1980), 
Zlatá brána (Bratislava 1964). K dokumentaci kinetických 
jevů tradiční kultury - dětské hry, pracovní procesy, obřady - 
užíval K. Plicka od r. 1926 filmovou kameru. Mimo 
dokumentů věnovaných Slovensku - Za slovenským ľudom 
(1928), Po horách, po dolách (1929) nebo filmu Zem spieva 
(1933), který je vrcholným uměleckým dílem meziválečné 
dokumentaristiky v Československu a má významné postavení 
i v dějinách světového filmu, spolupracoval Plicka na scénáři 
filmové adaptace Mahenovy hry Jánošík (1935, rež. Martin 
Frič) jako znalec prostředí a tradice a sám natočil na Moravě 
krátký film Věčná píseň (1941, průvodní text František Halas).
V r. 1974 vytvořil scénář k programu >ČSSPT Zlatá brána. 
Jako autor pořadů spolupracoval také s >MFF ve Strážnici.
V r. 1968 byl K. Plickovi udělen titul národní umělec. O jeho 
životě a díle natočil režisér Martin Slivka filmy Beseda 
s Karolom Plickom (1963), Na počiatku bola pieseň (1970) 
a Národný umelec prof. Karol Plicka (1970). Písňový fond, 
fotografický a osobní archiv K. Plicky je uložen v Muzeu 
K. Plicky v Blatnici, které je součástí Slovenského národního 
muzea v Martině.
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Podešvová Hana (roz. Dymerová)
(15.10.1927 Paseka, okr. Olomouc - 22.8.1989 Ostrava)

Etnografka, sběratelka, choreografka, poradkyně souborů. 
Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1947) vystudovala 
etnografii a estetiku na Filozofické fakultě UK v Praze 
(1947-1952, PhDr. 1952, dizertační práce Slezské lidové tance 
z Opavska a Bílovecka). V letech 1952-1965 byla zaměstnána 
jako etnografka v tehdejším Slezském studijním ústavu v Opavě 
(CSc. 1964). Následující dva roky působila jako odborná 
pracovnice pro divácký průzkum v Krajském kulturním 
středisku v Ostravě. Pro vážné onemocnění odešla v r. 1967 
do invalidního důchodu.

V letech 1952-1967 pracovala v Krajském poradním sboru 
pro lidový zpěv a tanec v Ostravě, zejm. jako jeho 
předsedkyně. 0 aktuálním dění v oblasti LUT pravidelně 
informovala v časopise >Radostná země, jehož byla 
redaktorkou (např. 15 let vývoje souborů lidových písní a tanců 
na Ostravsku. RZ 11, 1961). Spolupracovala s řadou souborů 
ve Slezsku. V 50. letech byla vedoucí souboru v Háji u Opavy, 
v 70. letech odbornou poradkyní souborů >Bejatka ve Štítině 
a Porubka v Ostravě-Porubě. V letech 1977-1982 působila 
jako umělecká vedoucí a choreografka souboru Satina 
z Ostravy-Poruby, přejmenovaného v r. 1982 na >Slezský 
soubor Heleny Salichové. Podílela se rovněž na tvorbě 
repertoáru FS >Slezan. Z výsledků její sběratelské práce 
v oblasti lidového tance těžily mnohé další soubory. Zápisy 
otiskovala v Radostné zemi, přímo pro soubory zpracovala 
a vydala Lidové tance na Těšínsku (Ostrava 1987) a Lidové 
tance na Opavsku I-III (Opava [1979-1982]). Výrazná byla 
její metodická pomoc souborům i přednášková 
a choreografická práce, v níž zúročila výsledky svého 
badatelského úsilí.
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Pokorný, Otakar
(13.11.1926 Přeštice, okr. Plzeň-jih)

Hudebník, upravovatel, organizátor, konstruktér a výrobce 
hudebních nástrojů. Mládí prožil v Rychnově nad Kněžnou, 
kde v r. 1945 maturoval na reálném gymnáziu. V letech 1945- 
1951 vystudoval elektrotechnickou fakultu, obor slaboproud 
na ČVUT v Praze (Ing., CSc. 1964). V r. 1951 nastoupil na 
nově založenou Vojenskou technickou akademii (od r. 1958 
VAAZ) v Brně jako odborný asistent v oboru radioelektronika

(doc. 1974, prof. 1984). Od r. 1987 je v důchodu a věnuje se 
výhradně hudbě.

V mládí se učil hrát na housle a klavír, později na klarinet, 
saxofon, kontrabas, komet a jazztrubku. V letech 1946-1949 
účinkoval v Čs. dixielendu Praha (komet, kontrabas) a v letech 
1948-1951 v souboru J. Fučíka při Čs. rozhlasu v Praze (jako 
basista). Po příchodu do Brna působil jako kontráš v cimbálové 
muzice VTA (1952-1968), v r. 1953 se sám naučil hrát na 
dudy a po svém vítězství v celostátní soutěži LUT v Praze 
(1955) ve hře na sólový hudební nástroj (dudy) začal 
spolupracovat s Čs. rozhlasem v Brně a >BROLNem. 
Koncem 60. let založil s >E. Kuksou a>V. Melounem folklorní 
studiovou skupinu, z níž v r. 1974 vznikl soubor >Brněnští 
gajdoši. Byl spoluzakladatelem souboru historických nástrojů 
a hudby Camerata moravica, v němž aktivně po celou dobu 
jeho existence (1979-1985) působil. Potřeba různých 
historických hudebních nástrojů ho přivedla ke konstrukci 
replik, zvláště dud a křivých rohů. V r. 1986 založil spolu 
s >V. Kováříkem profesionální skupinu >Gajdoši Brno, která 
při interpretaci folkloru využívá folkových prvků. Ve všech 
sdruženích působí O. Pokorný jako multiinstrumentalista, 
umělecký vedoucí, upravovatel a konstruktér hudebních 
nástrojů. Zaměřuje se na českou a moravskou lidovou píseň 
i historickou a vážnou hudbu. Vystupuje často v zahraničí, 
v r. 1958 získal na mezinárodní soutěži v Llangolenu jako 
dudák 3. místo. Je pravidelným účastníkem Mezinárodního 
dudáckého festivalu ve Strakonicích, kde několikrát 
interpretoval skladby pro dudy v oblasti vážné hudby. Vydal 
publikaci Technika hry na gajdy (Ostrava 1987). Jako interpret 
natočil desítky záznamů pro Čs. rozhlas a televizi, 
spolupracoval na více než dvaceti zvukových nosičích (mimo 
produkci skupin Gajdoši a Brněnští gajdoši např. Brněnský 
rozhlasový orchestr lidových nástrojů. LP. Supraphon 1973; 
Hana a Petr Ulrychovi. Bylinky. LP. Panton 1985; Zhojné 
písně moravské. LP. Supraphon 1986; Vánoční pastorely 
z Moravy. CD. Carmen 1993). Svou činností výrazně přispěl 
ke specifické interpretaci lidové hudby na Brněnsku.
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sti Poláček, Jan
(12.11.1896 Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč - 
10.3.1968 Prostějov)

Sběratel, organizátor, hudebník, editor zpěvníků lidových 
písní. Od r. 1897 žil ve Strážnici. Po maturitě na místním 
gymnáziu (1915) odešel do Vídně na Vysokou školu 
zemědělskou - lesní, po 1. semestru však nastoupil vojenskou 
službu. V letech 1920-1924 studoval práva na UK v Praze 
(JUDr.), poté pracoval u okresního soudu ve Strážnici 
(1924-1925), u krajského soudu v Uh. Hradišti (1925-1926) 
a od r. 1926 u zemského soudu v Brně. Poté byl 
vicesekretářem zemského výboru a komisařem politické 
správy (1927-1928). Od r. 1929 žil v Prostějově, kde byl 
zaměstnán jako konceptní úředník a následně jako ředitel 
městských úřadů. V r. 1950 odešel ze zdravotních důvodů do 
důchodu.

Celoživotní činnost J. Poláčka hluboce ovlivnil kontakt se 
strážnickým prostředím a jeho osobnostmi, zejm. se 
sběratelem Hynkem Bímem. Poznal hudební folklor z vlastní 
zkušenosti při četných zvykoslovných příležitostech, zastihl 
ještě v činnosti hudce strážnické Ráčkovy kapely. To vše ho 
vedlo k hlubokému zájmu o lidovou hudbu a o celoživotní 
sběr lidových písní. Se studenty strážnického gymnázia 
založil cimbálovou muziku (1912), která vycházela ze stylu 
hry lidových hudců Ráčkovy kapely. Působil v ní nejdříve 
jako basista, později jako cimbalista (samouk), na cimbál hrál 
i v dalších souborech. Za studií navštěvoval >Slovácký knížek 
v Praze, po přestěhování do Brna stál u zrodu >Slováckého 
krúžku v Brně. V tomto prostředí vznikl jeho zpěvník 
Slovácké pěsničky I-VII (1936-1960; některé díly se dočkaly 
více vydání). V kulturní a osvětové činnosti pokračoval 
J. Poláček i po přestěhování do Prostějova. Jako poradce 
spolupracoval se soubory >Haná, Vlastimil a zejm. >Mánes, 
kde byl vedoucím pěvecké složky a cimbalistou. Tuto aktivitu 
nelze oddělit od jeho působení v prostějovském orchestrálním 
sdružení a v dalších hudebních kolektivech, v jejichž repertoáru 
byly vedle umělé hudby také folklorní úpravy a stylizace. 
J. Poláček lidové písně zpracovával pro nejrůznější obsazení, 
řada jeho úprav vyšla tiskem, mnohé však zůstaly jen 
v rukopise. Věnoval se také přednáškové činnosti v oblasti 
lidové písně a napsal řadu článků do regionálního tisku (část 
je zachována v rkp. podobě). Snažil se tak mj. o odkrytí 
a popularizaci lidové písně v oblasti považované za 
nezpěvnou (Haná). Svou celoživotní aktivitou usiloval 
o navrácení lidové písně širokým vrstvám.
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Polášková, Jana (roz. Škárová)
(9.6.1952 Topolčany, Slovensko)

Pedagožka, organizátorka, metodička, autorka pořadů. Po 
maturitě na SVVŠ v Uh. Hradišti (1970) vystudovala 
Pedagogickou fakultu MU v Brně, učitelství pro 1.-5. ročník, 
specializace hudební výchova (1970-1974). V letech 
1974-1978 byla zaměstnána jako učitelka ZŠ v Nedakonicích, 
v r. 1978 nastoupila na ZŠ v Kněžpoli a od r. 1992 je zde 
ředitelkou.

Bylá členkou dětského souboru Hradišťánek (1963-1967) 
a folklorního souboru >Hradišťan (1967-1987), kde v letech 
1976-1987 působila jako vedoucí taneční složky a podílela se 
rovněž na tvorbě tanečního repertoáru (zejm. u choreografií 
Co si vypravují zvony - 1978, Svatba - 1981, Točená 
z Pozlovic - 1986, Figurální tance z Uherskohradišťska - 1987, 
spolu s >J. Čumpelíkem aj.). Od r. 1971 je vedoucí jedné ze 
skupin souboru Hradišťánek, se kterým dosáhla řady úspěchů 
na národních přehlídkách i v zahraničí. Od r. 1989 je členkou 
odborné rady pro dětské taneční kolektivy při >Artamě 
v Praze, pravidelně se zúčastňuje práce v odborných porotách 
dětských soutěží. Do r. 1990 byla členkou Moravskoslezského 
poradního sboru. Podílí se na přípravě >MFF ve Strážnici 
jako autorka dětských pořadů (v r. 1993 získala spolu 
s >L. Košíkovou Cenu festivalu za promyšlenou kompozici 
programu a jeho působivě živé ztvárnění v dětském pořadu 
Vodo, vodičko, vodo) a jako členka programové rady (od 
r. 1990). Autorsky spolupracuje také s programovou radou 
>Vlčnovských slavností. Společně se >Z. Jelínkovou 
a L. Košíkovou připravila k vydání sbírku Tance 
z Uherskohradišťsko. Staré Město, Mařatice (Brno 1989); je 
rovněž autorkou příležitostných tiskovin, např. Hradišťánek 
- 40 let (Uh. Hradiště 1995). Důležitá je také její činnost 
metodická a pedagogická (taneční semináře a školení). Odborné 
znalosti si doplňovala studiem na Krajské lidové konzervatoři 
v Brně (1988), absolvováním choreografického školení 
u >A. Skálové v Praze (1993) a materiálovými semináři 
u Z. Jelínkové.

red

Popelka, Pavel
(12.3.1949 Strání, okr. Uherské Hradiště)

Etnograf, sběratel, autor pořadů. Po maturitě na Střední 
průmyslové škole strojnické v Uh. Hradišti (1968) absolvoval 
v letech 1969-1974 etnografii a sociologii na Filozofické fakultě 
MU v Brně (PhDr. 1985, CSc. 1997). Od r. 1974 byl zaměstnán 
jako etnograf v Muzeu Jana Amose Komenského v Uh. Brodě 
a od r. 1989 zde působí ve funkci ředitele.

Realizoval řadu komplexních výzkumů lidové kultury 
Uherskobrodska a moravských Kopanic, ze kterých čerpá ve 
své odborné i popularizační publikační činnosti (Slovenský 
národopis, >Národopisné aktuality, >Malovaný kraj, Studia 
Comeniana et historica ad.), při tvorbě výstav a expozic 
a rovněž při spolupráci s rozhlasovými a televizními studii.
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Do muzejního archivu pořídil kolem 1 000 záznamů lidových 
písní. Od r. 1977 se podílí na tvorbě pořadů >MFF ve Strážnici 
(Cenu festivalu získal spolu s Danielem Lutherem v r. 1984 
za pořad Plody země a v r. 1992 za pořad Všichni tam musíme, 
v r. 1996 spolu s Jurajem Hamarem za pořad (Z)malovaní 
zbojníci; v r. 1985 obdržel spolu s D. Lutherem čestné uznání 
Ministerstva kultury za zahraniční pořad Písně a tance 
přátelství). Jako autor se prezentoval také na >Rožnovských 
slavnostech, >Vlčnovských slavnostech a na slovenských 
folklorních festivalech ve Východné a na Myjavě. V 1987 
inicioval založení >Festivalu masopustních tradic ve Strání, 
patří k jeho hlavním organizátorům a koncepčním tvůrcům. 
V letech 1980-1986 byl členem souboru >Olšava (hráč na 
gajdy) a podílel se zde rovněž na tvorbě repertoáru (pásma 
Fašanek ve Strání a Vánoce na moravských Kopanicích, 
odborná spolupráce na pásmu Jarmark). V r. 1986 oživil ve 
Strání činnost folklorního souboru a byl jeho vedoucím až do 
r. 1995. Je autorem řady videodokumentů s národopisnou 
tematikou, např. Kroky do ticha (1994) a Poslední straňanský 
švec (1995). Patří k dlouholetým členům programové rady 
MFF ve Strážnici (v r. 1996 byl jejím předsedou). 
Knižně vydal Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady 
z moravských Kopanic (Uh. Brod 1995).

red

Porubová, Eva (roz. Štiková)
(4.6.1958 Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín)

Zpěvačka. V Rožnově p. R. maturovala na gymnáziu 
(1977), poté nastoupila jako průvodkyně do Valašského 
muzea v přírodě. Od r. 1988 zde působí jako dramaturgyně 
národopisných akcí.

Od dětství zpívala doma i na veřejnosti pod vedením svého 
otce >J. Štiky. Od svých 12 let byla členkou dívčího sboru 
>Polajka, nejprve v Brně (do r. 1972), poté v Rožnově. Od 14 
let zpívala s CM >Javořina, v r. 1974 debutovala v Čs. televizi 
v Ostravě, kde v rámci cyklu Vonička z domova v letech 
1978-1989 vystupovala pravidelně, příležitostně také 
účinkovala v Čs. televizi v Brně, např. v cyklu Muzikanti, 
hrejte. Jako pěvecká sólistka spolupracovala od r. 1976 s CM 
>Technik, od r. 1979 s >BR0LNem, se Státní filharmonií 
Brno, >ČSSPT, >CM Jaroslava Čecha a dalšími soubory 
a orchestry. V letech 1977 a 1978 získala spolu se svou matkou 
Evou Štikovou a dívčím sborem Polajka ocenění za interpretaci 
lidových písní na mezinárodní soutěži rozhlasových nahrávek 
hudebního folkloru Prix de musique folklorique de Radio 
Bratislava. V r. 1984 se stala laureátkou >MFF ve Strážnici za 
originální a kultivovaný projev. Její zpěv je zachycen na LP 
gramodeskách Polajko, Polajko (Supraphon 1984), Zbojné 
písně moravské (Supraphon 1986), MC Písně a koledy 
s citerou (1995), CD a MC Pri Betlémském salaši (R&S 1995), 
Už jsme tady, už jsme tu (Čs. rozhlas Ostrava 1992), Vánoce 
v Rožnově (Valašské muzeum v přírodě 1996). Patří mezi 
nejvýraznější interpretky valašské lidové písně.

JR

Prachař - Prachařovi
Zvláštní postavení mezi celou řadou vynikajících zpěváků- 

tenorů na Horňácku má trojice bratrů Prachařových, původem 
z Kuželova (okr. Hodonín). Základ svého repertoáru získávali 
přirozenou cestou především v rodině (široký fond písní měla 
jejich matka) a při zvykoslovných, pracovních 
a společenských příležitostech v obci. Nejvíce překonal tato 
východiska nejmladší z bratrů Jiří, který také byl jako zpěvák 
nejaktivnější. Kromě množství rozhlasových nahrávek byl 
zpěv bratrů Prachařových zachycen na gramodeskách Muzika 
Jožky Kubíka z Hrubé Vrbky (SP. Supraphon 1973), Horňácké 
pěsničky ke koštu vína (LP. Supraphon 1979), Zpěvy 
Horňácka - Cimbálová muzika Martina Hrbáče (LP. 
Supraphon 1987), Lidová hudba a vyprávění z Horňácka 
(2 LP. Supraphon 1986) a v televizním snímku O lidech 
z Horňácka z cyklu Písně domova (1983, námět a scénář 
>D. Holý, rež. >K. Jureček).

Jan Prachař (13.9.1920) pracoval celý život v zeměděl
ství, nejprve jako soukromý rolník, poté v různých funkcích 
v JZD v Kuželově. Účinkoval jako zpěvák s muzikou Jožky 
>Kubíka III, s >CM Slávka Volavého, příležitostně s >HCM 
Martina Hrbáče, zejm. však při místních příležitostech.

František Prachař (5.10.1924) stejně jako jeho starší 
bratr nejprve soukromě hospodařil, později byl zaměstnán 
v místním JZD. Je nejen dobrým zpěvákem, ale i tanečníkem. 
Spolu s oběma bratry zpíval s muzikou Jožky >Kubíka III, 
>CM Slávka Volavého, méně s >HCM Martina Hrbáče, 
především na >Horňáckých slavnostech a místních 
vystoupeních.

Jiří Prachař (27.3.1934) studoval v letech 1947-1949 na 
arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, maturoval na 
gymnáziu ve Strážnici (1953), kde k jeho učitelům patřil 
>V. Volavý. Po absolvování Vysoké školy veterinární v Brně 
(1955-1960, MVDr.) pracoval v 60. letech na veterinárním 
středisku ve Veselí nad Moravou, poté byl až do odchodu do 
důchodu v r. 1994 veterinářem JZD v Lipově, kde také žije. 
Fond písní získaný v rodině a ve vesnickém prostředí 
rozmnožoval cílevědomou spoluprací s řadou cimbálových 
muzik. Poprvé veřejně vystupoval na >Slováckém roku 
v Kyjově v r. 1951 s cimbálovou muzikou Jožky >Kubíka III, 
v letech 1952-1954 účinkoval jako sólový zpěvák s >CM 
Slávka Volavého, za studií v Brně s >Brněnskou cimbálovou 
muzikou, >BROLNem (v r. 1957 získal druhé a v r. 1958 
první místo v pěvecké soutěži na >MFF ve Strážnici), jako 
zpěvák a tanečník působil rovněž ve >Slováckém krúžku 
v Brně. Po návratu na Horňácko vystupoval s >HCM Martina 
Hrbáče. Stal se uznávaným interpretem horňáckých písní.

MŠ
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sti Procházková, Marie (roz. Možnarová)
(1.12.1886 Strážnice, okr. Hodonín - 22.6.1986 Strážnice, 
okr. Hodonín)

Zpěvačka. Narodila se v rodině rolníka. V r. 1907 se 
provdala a s manželem odešla do Hroznové Lhoty, později 
do Lužic u Hodonína a Rapotic na Vysočině, odkud se 
v r. 1913 vrátila jako vdova do Strážnice. Po celý život byla 
v domácnosti.

M. Procházková pocházela ze zpěvné rodiny. Její rodiče, 
pět bratrů i příbuzní byli dobří zpěváci. Od r. 1946 
vystupovala na >MFF ve Strážnici, kde také vznikly její 
první nahrávky pro Čs. rozhlas v Brně. Od r. 1951 účinkovala 
s Mladou strážnickou muzikou (>CM Slávka Volavého). S ní 
také absolvovala své poslední veřejné vystoupení na MFF 
ve Strážnici v r. 1982. M. Procházková patřila k vynikajícím 
lidovým pěveckým osobnostem Strážnicka. Zapisovali u ní 
mj. Hynek Bím, >K. Plicka, >V. Úlehla, >J. Poláček, 
>V. Volavý, >Z. Jelínková, >J. Tomeš a >J. Pajer, který své 
zápisy publikoval ve zdařilé monografii. Její zpěv byl mj. 
zaznamenán na LP gramodesce Lidové balady ze Strážnice 
(Supraphon 1974). Brněnské studio Čs. televize o ní natočilo 
filmy Živá píseň Maryšky Procházkové (1975, 
rež. >K. Fuksa), Stařenka a děti (1982, rež. >K. Jureček); 
účinkovala také ve filmu Primáš o V. Volavém (1977, rež. 
K. Jureček). Z jejího rozsáhlého repertoáru čerpá většina 
cimbálových muzik a folklorních souborů strážnického 
Dolňácka.
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LU

Přetáková, Alena (roz. Skřivánková)
(28.5.1936 Zlín)

Pedagožka, choreografka, organizátorka. Po maturitě na 
gymnáziu ve Zlíně (1954) vystudovala v letech 1954-1956 
Vyšší školu pedagogickou v Brně. Učila zeměpis, dějepis 
a tělesnou výchovu na ZDŠ v Brumově (1956-1959) 
a SVVŠ ve Vsetíně (1959-1961). V r. 1961 odešla po sňatku 
do Brna a do r. 1993 působila na ZDŠ v Křenovicích.

Již v Brumově a Vsetíně vedla A. Přetáková folklorní 
soubory. Jako tanečnice a vedoucí taneční složky >Vsacanu 
(1956-1961) iniciovala v r. 1959 založení dětského Vsacánku. 
Vztah k valašskému folkloru se u A. Přetákové formoval od 
mládí; výrazné podněty získala již v dětství od své učitelky

>V. Haluzové, za studií v Brně se pak seznámila s folklorem 
Brněnska i metodickými a choreografickými přístupy 
u >Z. Jelínkové. V Brně se zapojila v letech 1954-1956 do 
práce >MSLPT a v r. 1960 vedla s tanečním partnerem 
Dušanem Růžičkou nácviky valašských tanců pro spartakiádní 
skladbu Píseň rodné země (autorem moravské části byl 
>J. Čumpelík). Za svého učitelského působení v Křenovicích 
se věnovala využívání folklorních tradic v životě obce, zejm. 
při práci s dětmi. V rámci hodin tělesné výchovy učila lidové 
tance a v r. 1963 založila dětský soubor Křenováček, pro 
který připravila řadu pásem (Ta křenovská mája, Za křenovskó 
stodoló, Na císařské, na Francouze!). V r. 1970 rekonstruovala 
pro >MFF ve Strážnici Chození s Mařenou z Újezda u Brna 
a tuto tradici pak se souborem obnovila v Křenovicích. V r. 1983 
založila a dosud vede FS >Křenovák, který prezentuje folklor 
Brněnska. Mimo choreografickou práci vyvíjela v Křenovicích 
i další kulturní iniciativy: organizovala přehlídky folklorních 
souborů, slavnosti Pod křenovskó májó, výtvarné výstavy, 
besedy u cimbálu, a ve spolupráci s CM >Jasénka i valašské 
bály. V letech 1978-1993 pracovala v Okresním poradním 
sboru pro SLPT ve Vyškově a v letech 1974-1989 v Krajském 
poradním sboru pro SLPT v Brně. Za činnost v oblasti kultury 
jí byla udělena řada vyznamenání (např. v r. 1985 vzorný 
pracovník kultury).

Literatura:
Patschová, H.: Zájmová činnost žáků na ZŠ Křenovice. 
Diplomová práce PF UJEP. Brno 1989.

VF

Přidal, Ludvík
(12.8.1886 Loučany, okr. Olomouc - 10.7.1961 Olomouc)

Spisovatel, sběratel, organizátor, autor pořadů. Po 
absolvování stavební průmyslovky pracoval u architekta 
Čeňka Venclíka v Prostějově, od r. 1910 v Náměšti na Hané 
u stavitele Aloise Brady jako stavbyvedoucí. V r. 1914 byl 
povolán na ruskou frontu, odkud se vrátil jako legionář v r. 1920 
a zůstal v činné vojenské službě u stavební jednotky 
v Olomouci. V letech 1923-1924 navštěvoval vojenskou 
stavební školu při Ministerstvu národní obrany v Praze. 
V r. 1928 založil vlastní stavební firmu v Náměšti n. H., kam 
se přiženil již v r. 1921. Jako starosta >Sokola byl za 2. světové 
války vězněn.

V dětství na něho zapůsobila krajinská národopisná výstava, 
kterou v Nákle uspořádal Osvald Vídrman (1893). Od mládí 
se aktivně účastnil společenského života; hrál ochotnické 
divadlo. Na záchranu české školy v Hněvotíně uspořádal 
národopisnou slavnost s hanáckými tanci (1905). V Náměšti 
n. H. rozvinul bohatou kulturní a národopisnou činnost, 
vystupoval v rozhlase, publikoval v tisku. Od r. 1934 (po 
úspěšném nastudování Hanáckých přástek básníka Františka 
S. Procházky) zpracoval pro Čs. rozhlas v Brně na 
30 rozhlasových her vycházejících z hanáckého zvykosloví. 
Realizovala je jím vedená národopisná skupina Chlapci 
a děvčata z Náměště n. H. Tyto dramatizace se dostaly i na 
venkovské ochotnické scény, byly předvedeny v Přerově,
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Prostějově, Kroměříži, Brně a v Praze (1936 Hanácká svajba, 
1937 Hanácké právo). Některé náměty zpracoval i beletristicky 
a vydal pod názvem Tetke a stréci meze sebó (Olomouc 1937). 
Podobně vyšla jeho dramatizace zvyku Sépka na Hané 
(Náměšť n. H. 1935). Hanácké fejetony otiskoval v Selských 
listech, Obzoru, Litovelském kraji, Moravském večerníku, 
Národních listech nebo hanáckých kalendářích. Hra Hanácké 
sód byla natočena na gramofonovou desku (1938), se skupinou 
se podílel na zfilmování hanácké svatby a tanců ve Smržicích 
a Kostelci n. H. (1941). Po r. 1946 psal hry pro olomoucký 
rozhlas, znovu publikoval v tisku. V 50. letech zahajoval 
v Náměšti n. H. dožínkové slavnosti, na nichž účinkovaly 
soubory lidových písní a tanců z celé Hané. Patřil 
k významným představitelům starší fáze hanáckého 
folklorismu. V jeho díle pokračuje dcera >H. Kršková.

Literatura:
Kršková, H.: Vzpomínky na mého otce Ludvíka Přidala, 
národopisného pracovníka a sběratele lidových zvyků 
(12.8.1886 - 10.7.1961). In: Lidová kultura na Hané. 
Olomouc 1996, s. 130-136.
Ludvík Přidal. In: 850 let Loučan. Red. V. Kohoutek. 
Olomouc 1991, s. 65.
Springer, J.: Co dala Haná české literatuře. Olomouc 1947. 
Ševčíková, H.: Haná v dětské literatuře. Olomouc 1993, 
s. 30-31.

MV

Příkazská, Věra (provd. Šimková)
(19.5.1931 Holíč, Slovensko)

Zpěvačka. V r. 1940 se její rodina přestěhovala ze Slovenska 
do Lužic u Hodonína. V letech 1947-1950 vystudovala 
průmyslovou školu obuvnickou ve Zlíně. Pěvecké vzdělání 
získala v hudební škole ve Zlíně, soukromě u Zdeňka Otavy 
v Praze, rádcem jí byl také >K. Plicka. Po absolvování 
konkurzu působila v >ČSSPT v Praze jako sborová zpěvačka 
(1950-1955), poté čtyři roky jako sólistka. V r. 1960 se stala 
sólovou zpěvačkou pražské Laterny magiky. Od r. 1966 byla 
ve svobodném povolání.

V době koncertování s ČSSPT zvítězila V. Příkazská 
v celostátní rozhlasové pěvecké soutěži. Začalo tak její 
vystupování s K. Plickou, na jehož přednáškách o lidové 
písni sólově zpívala, i spolupráce s Čs. rozhlasem v Brně, 
s >BROLNem (1954-1969), od r. 1969 také s Plzeňským 
lidovým souborem a jeho skladateli (především Zdeňkem 
Lukášem a >Z. Bláhou). Pro obě studia natočila desítky 
nahrávek, z nichž některé vyšly na LP gramodeskách (např. 
Jsem píseň tvá. Panton 1975; S Plzeňáky od podlahy. 
Supraphon 1983). Vedle interpretace lidových písní se po 
skončení angažmá v ČSSPT věnovala oblasti malých 
hudebních žánrů, účinkovala s dechovým orchestrem 
Ladislava Kubeše (1972-1978). Se šansony, lidovými písněmi 
a operními áriemi vystupovala i na mimo divadelních hereckých 
koncertech a v Laterně magice. Její charakteristicky sametově 
zabarvený alt se nejvíce uplatnil v interpretaci lyrických

lidových písní - v ukolébavkách, milostných písních 
a baladách. Díky přirozenému a citlivému projevu byla 
v 50.-80. letech jednou z posluchačsky nejoblíbenějších 
interpretek českého a moravského písňového folkloru.

Profilová diskografie:
Věra Příkazská zpívá české milostné písně. LP. Supraphon 
1987.

JPo

Rakovec, Oldřich
(24.10.1913 Praha - 25.9.1983 Praha)

Fotograf. Vyučil se v Praze typografem (1928-1931), 
v letech 1931-1953 byl zaměstnán v oboru, v dalších letech 
pracoval jako fotoreportér v časopisech Čs. armáda 
(1953-1957) a Svět v obrazech (1957-1973).

V letech 1952-1973 pravidelně dokumentoval >MFF ve 
Strážnici. Své zkušenosti sdělil v rozhovoru na téma Jak 
fotografovat národopisné slavnosti (Květy 1977, č. 40). 
Je autorem fotografické publikace Strážnice (Gottwaldov 
1960). Zúčastnil se zahraničních zájezdů některých folklorních 
souborů (např. >Hradišťan, >Brozané aj.) a fotografie z těchto 
cest otiskoval spolu s články na stránkách populárních 
časopisů.

JKá

Rampáček, Josef
(10.9.1918 Tvrdonice, okr. Břeclav - 1.1.1987 Kostice, 
okr. Břeclav)

Zpěvák. Obecnou školu vychodil v Tvrdonicích, 
v r. 1946 v Hodoníně dodatečně vykonal zkoušku z učiva 
měšťanské školy. Téhož roku odešel do Brna, kde začal 
pracovat v lihovaru (pozdějších Moravských lihovarech, od 
r. 1960 podnik Fruta). V r. 1968 byl jmenován tamtéž vedoucím 
provozovny egalizační stanice destilátů; tuto funkci zastával 
až do odchodu do důchodu v r. 1983.

Hudební nadání a vztah k lidové písni se u J. Rampáčka 
projevoval od dětství. Od r. 1935 zpíval společně 
s >J. Severinem, se kterým byl vzdáleně příbuzný (Severinova 
matka byla Rampáčkovou sestřenicí). V r. 1939 se stal členem 
>Slováckého knížku v Tvrdonicích. Na přání dirigenta Rafaela 
Kubelíka účinkoval v r. 1941 spolu s dalšími Tvrdončany 
v Národním divadle v Praze v inscenaci opery >L. Janáčka 
Její pastorkyňa (rekrutská scéna). V letech 1953-1960 
spolupracoval s malou skupinou Slováckého souboru v Brně 
(>Šafrán), kde v programu >J. Běhunka a >Z. Galušky Pod 
slováckým nebem vystupoval jako sólista vedle 
>B. Šebetovské a J. Severina. Poté příležitostně účinkoval 
s J. Severinem a s jeho dcerou Julií, s cimbalistou Františkem 
Šulákem a vypravěčem >V. Mlýnkem. V r. 1960 se stal členem 
souboru >Břeclavan. Od 70. let natáčel s >BROLNem jako 
sólista, v duu s dcerou Boženou nebo s mužským sborem
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sti z Tvrdonic. Byl pravidelným účastníkem národopisných 
slavností >Podluží v písni a tanci, několikrát účinkoval na 
>MFF ve Strážnici. Patřil k vynikajícím interpretům 
podlužácké písně s rozsáhlým repertoárem a jeho osobitý 
tenor lze zařadit k nejvýraznějším na Podluží.

Literatura:
Holý, D.: K šedesátinám podlužáckého zpěváka Jožky 
Rampáčka. NA 15, 1978, s. 223-224.
Holý, D.: Jožka Rampáček (19.9.1918-1.1.1987). NA 24, 
1987, s. 111-112.
Nečas, J.: Za Jožkou Rampáčkem. MK 23, 1987, č. 3, s. 23.

JRa

Rejšek, Radomil
(16.2.1929 Dyje, okr. Znojmo)

Tanečník, zpěvák, pedagog, metodik, organizátor, autor 
pořadů. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Znojmě (1948) 
vystudoval v letech 1948-1952 Pedagogickou a Příro
dovědeckou fakultu UK v Praze, obory tělesná výchova 
a geografie (PhDr. 1968, CSc. 1976). Od r. 1952 vyučoval na 
Katedře tělesné výchovy Matematicko-fyzikální fakulty UK 
v Praze(doc. 1979). V letech 1975-1992 byl jejím vedoucím.

Působil jako sólový tanečník, zpěvák a pedagog 
v Souboru Josefa Vycpálka v Praze (1949-1992). 
Pedagogicky a metodicky spolupracoval s řadou souborů 
v Čechách (např. Hořeňák Lázně Bělohrad, Šumava Klatovy) 
a na Moravě (např. >Žerotín, >Tanečnica). Zúčastňuje se 
práce v porotách přehlídek folklorních souborů, působí jako 
lektor na mezinárodních kurzech v ČR i v zahraničí (Belgie, 
Švýcarsko, Německo aj.), autorsky se podílí na programech 
regionálních folklorních festivalů i >MFF ve Strážnici 
(v r. 1993 byl členem autorského kolektivu, který získal Cenu 
festivalu za vynikající výběr souborů a pestrý i umělecky 
působivý program v pořadu Bez hranic). Jako zpěvák natočil 
v Čs. rozhlase řadu českých lidových písní. Publikoval 
v oblasti metodiky lidových tanců a souborového hnutí, např.: 
Základní názvosloví tělesných cvičení pro taneční soubory 
(Praha 1972), Výběr snadných českých tanců I, II (Praha 
1972), Zatancujme si! Výběr lidových tanců z Čech a Moravy 
(Praha 1981), Úvod do studia lidového tance (Praha 1987), 
Zakládáme folklórní soubor (Praha 1988), Lidové tance 
českého Horácka. Z díla Č. Holase, J. Seidla a J. Špičáka, 
Z Soukupové a J. Zemánka (Praha 1993), Náš tatíček ševcuje. 
Řemeslo v českých lidových tancích (Praha 1993), 
Východočeské mateníky. Upravené zápisy tanců 
s proměnlivým taktem ze sbírek Č. Holase a J. Zemánka 
(Praha 1993). V r. 1987 získal titul zasloužilý pracovník 
kultury.

Literatura:
-red-: Radomil Rejšek oslavoval. Folklor 5, 1994, č. 3, 
s. 133.

red

Rejšková, Eva (roz. Konečná)
(15.8.1930 Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor)

Tanečnice, choreografka, pedagožka, metodička, autorka 
pořadů, organizátorka. Absolvovala Učitelský ústav v Jičíně 
(1948) a složila doplňovací maturitu na reálném gymnáziu 
v Nové Pace (1950). V letech 1948-1952 vystudovala 
Pedagogickou a Filozofickou fakultu UK v Praze, obory 
hudební výchova a český jazyk (PaedDr. 1953). Od r. 1952 
byla zaměstnána jako odborná pracovnice pro lidový tanec 
v Ústředí lidové tvořivosti (>ÚDLT) v Praze, v letech 
1979-1989 jako vedoucí tanečního oddělení.

Byla členkou Souboru Josefa Vycpálka (1949-1992), kde 
působila jako tanečnice, pedagožka a od r. 1967 jako umělecká 
vedoucí a choreografka. V r. 1957 získala spolu s manželem 
>R. Rejškem bronzovou medaili a titul laureáta v kategorii 
sólového tance na Světovém festivalu mládeže a studenstva 
v Moskvě. Na Celostátním festivalu amatérských souborů 
v Popradě v r. 1971 obdržela Cenu za vynikající choreografii 
(Kajda v interpretaci souboru Úsměv z Horní Břízy) a tutéž 
cenu získala na 3. čs. festivalu folklorních souborů v Košicích 
v r. 1977 (Furiant a Skočná v interpretaci Souboru Josefa 
Vycpálka). Choreograficky spolupracovala s řadou dalších, 
především českých souborů, ale jako choreografka působila 
i na Moravě (FS >Danaj, >Ondráš) a v zahraničí (např. 
v Kanadě, Belgii a Německu). Rozsáhlá je její pedagogická 
a metodická činnost (semináře, školení, účast v porotách 
tanečních soutěží aj.). Vyučovala taneční folklor na lidových 
konzervatořích ve středních a severních Čechách, jako lektorka 
lidových tanců působí na mezinárodních kurzech v ČR 
i v zahraničí (např. v Belgii, Švýcarsku a Německu). 
Publikovala články o folklorním hnutí zejm. v >Lidové 
tvořivosti, >Tanečních listech, >Folkloru a v německém 
časopise Der Tanz. Autorsky se podílí na přípravě českých 
folklorních festivalů i na >MFF ve Strážnici (v r. 1993 byla 
členkou kolektivu, který obdržel Cenu festivalu za vynikající 
výběr souborů a pestrý i umělecky působivý program 
v zahraničním pořadu Bez hranic). Působí rovněž v senátu 
strážnického festivalu. V r. 1979 získala titul zasloužilý 
pracovník kultury.

Literatura:
Čumpelíková, B.: Náš rozhovor s Evou Rejškovou. Folklor 7, 
1996, č. 2, s. 9-13.

red

Robuš, M. K. (vl. jménem Metoděj Kotásek) 
(1.7.1903 Těšice, okr. Hodonín - 10.7.1970 Brno)

Spisovatel, publicista. Po studiu na učitelském ústavu 
v Brně učil v letech 1923-1926 na Slovensku v Babkově, Lubině 
a Belbově Vsi, poté působil v Brně jako zpravodaj Moravské 
orlice (1926-1927), Živnostenských novin (1927-1928) 
a úředník Čs. zbrojovky (1928-1930). V r. 1931 byl krátce 
výpomocným učitelem ve Vrbovém. Po návratu do Brna byl 
zaměstnán jako redaktor Moravského deníku (1931-1933),



101osobnosti
úředník Městské knihovny (1934-1937) a archivář činoherního 
oddělení Čs. rozhlasu (1939-1940). Poté byl smluvním 
úředníkem (za okupace byl po určitou dobu také vězněn), 
externě spolupracoval s Čs. rozhlasem, Rovností 
a >Malovaným krajem.

Ve své beletristické činnosti se M. K. Robuš zaměřil na 
tradiční život Horňácka a moravských Kopanic. V povídkách 
a fejetonech využil dobrých znalostí prostředí i osobních 
kontaktů (např. s farářem a spisovatelem Josefem Hoferem 
ve Starém Hrozenkově). Jeho prózy obsahují řadu pozorování 
způsobu života generace narozené na přelomu 19. a 20. století, 
postřehy o přeměnách vesnice v meziválečném a poválečném 
období a skazky o již zapomenutých vypravěčích a figurkách. 
Jeho přístup je shovívavě úsměvný bez moralizování 
a intelektuálského nadhledu. Publikoval v denním tisku 
i v regionálních časopisech (>Malovaný kraj, >Masarykovou 
stopou). Kromě literární činnosti (Od Moravy k Váhu. Drobné 
črty. Brno 1927; Otrávená krev. Brno 1929; Trampoty ujca 
Vraňáčka. Brno 1948 ad.) spolupracoval s Čs. rozhlasem 
v Brně, zejm. s režisérem Janem Křapou. Pro rozhlas 
zpracovával od konce 30. do konce 50. let hry a pásma. 
Nejznámější byla hra o ujcovi Vraňáčkovi, rázovité postavě 
z Kopanic, která přešla do folklorního povědomí a byla 
oblíbenou součástí repertoáru vypravěče >J. Lebánka.
V regionální literatuře na Slovácku se M. K. Robuš řadí mezi 
opomíjené beletristy, jeho literární činnost je však srovnatelná 
s počátky tvorby Bedřicha Beneše Buchlovana, Joži Mikuliče, 
>F. Mikuleckého, Kamily Sojkové nebo >F. Jilíka.

Literatura:
Kříž, J.: Odešel M. K. Robuš. MK 6, 1970, č. 6, s. 18. 
Mikulič, J.: Vzpomínka na M. K. Robuše. MK 29, 1993, 
č. 5, s. 22.
PPS 2, s. 136.

BB

Rohel, Jan
(9.2.1909 Pustkovec, okr. Ostrava - 18.12.1989 Ostrava)

Sběratel, editor, spisovatel. Vystudoval učitelský ústav 
v Opavě (1924-1928). Vyučoval v Karviné (1928-1938) 
a do r. 1944 na Frýdecku, kdy byl pro nemoc penzionován. 
Po své reaktivaci (1945) učil ve Frýdku. V letech 1947-1949 
studoval na Pedagogické fakultě MU v Brně. Od vzniku 
Slezského studijního ústavu v Opavě (1948) byl jeho 
tajemníkem a od r. 1950 dočasně vedl referát pro národopis.
V letech 1951-1954 učil naVyšší průmyslové škole hornické 
v Ostravě, poté byl ředitelem Krajského osvětového střediska 
v Hradci nad Moravicí (1954-1955), ředitelem Krajské lidové 
knihovny v Ostravě (1955-1960) a podnikovým kronikářem 
Vítkovických železáren (1961-1964). V r. 1964 odešel do 
invalidního důchodu, ale až do r. 1971 pracoval jako metodický 
vedoucí podnikové komise kronik Vítkovických železáren.

Na Karvinsku a Ostravsku zapisoval u vypravěčů 
a pamětníků hornický folklor, převážně vyprávění ze života. 
Některé zápisy publikoval v letech 1951-1957 v >Radostné

zemi. Knižně vydal výbory hornických pověstí a humorek 
Havíři před tváří Boží. Sedmero bájí z černého království 
(Mor. Ostrava 1944; v rozšířeném vydání Černý kahan. 
Ostrava 1974) a Hornický humor aneb žertem do pravdy 
(Ostrava 1953). Své zápisy otištěné v Radostné zemi upravoval 
mírně, jeho knižní výbory jsou však stylizované a mají ráz 
literárního folklorismu. Od r. 1949 redigoval několik ročníků 
Hornického kalendáře, kde rovněž uveřejnil několik 
stylizovaných zápisů.
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AS

Rokyta, Jan
(16.4.1938 Jasenná, okr. Zlín)

Hudební redaktor, hudebník, upravovatel, skladatel, hudební 
dramaturg a režisér, organizátor, autor pořadů, poradce 
souborů. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole hornické 
(1957) a čtyřletém studiu na Vysoké škole báňské v Ostravě 
(1957-1960, nedokončeno) pracoval deset let jako důlní technik 
v Ostravsko-karvinském revíru. V letech 1970-1980 byl 
komorním hráčem (cimbál, tympanon, varhany, křivý roh, 
zobcová flétna, bicí) a realizátorem staré hudby Pražských 
madrigalistů, komorního souboru České filharmonie v Praze. 
Od r. 1980 je zaměstnán jako redaktor hudebního vysílání 
Českého rozhlasu v Ostravě.

Od dětských let hrál jako samouk na cimbál v muzice žáků 
měšťanské školy ve Vizovicích (1952-1953) a v souboru 
>Lipta (1952-1955), poté v Ostravě v Malé muzice Čs. 
rozhlasu (1953-1956), Malé muzice Čs. rozhlasu Ondraš pod 
vedením >J. Dadáka (1956-1968) a v orchestru lidových 
nástrojů Dymák (1957-1963). Od r. 1958 je uměleckým 
vedoucím a cimbalistou CM >Technik, spolupracuje však 
jako interpret (cimbalista, basista, kontráš), dramaturg 
a upravovatel s celou řadou dalších cimbálových muzik: 
>BROLN, >Břeclavan, >CM Josefa Varmuži, >HCM Martina 
Hrbáče, >Kunovjan, >Olšava, >Ondráš, >Ondřejnica, >Soláň 
Hutisko, >Vonica Krumvíř ad. Významná je jeho lektorská 
činnost (desítky seminářů o úpravách a interpretaci hudebního
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sti folkloru) a práce v hodnotících porotách soutěží ZUČ. Jako 
člen programové rady (od r. 1986), předseda hodnotící komise 
a autor pořadů spolupracuje na přípravě >MFF ve Strážnici 
(je nositelem zvláštní ceny MFF Strážnice 1993 za pořad 
Ohýbaj mňa, mamko). Podílí se také na přípravě 
>Rožnovských slavností, >Slezských dnů v Dolní Lomné, 
>Hudeckých dnů Slávka Volavého, >Festivalu hudebních 
nástrojů lidových muzik v Uh. Hradišti ad. (člen 
programových rad, autor, režisér, odborný poradce 
a interpret). Mnohé pořady sám provází slovem. Externě 
přednáší na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity obor 
lidová píseň, je spoluautorem publikace Jak zpívat lidovou 
píseň (Ostrava 1990). V popředí stojí především jeho činnost 
upravovatelská a skladatelská. Umělecky se zaměřuje na 
hudební folklor ve všech podobách, od autentických projevů 
a jejich rekonstrukcí až ke stylizacím kompozičního 
charakteru. Věnuje se též hudbě minulých historických 
období, zejm. kodexové slovenské a moravské, ve vztahu 
k lidové hudbě východní Moravy. Složil hudbu k řadě filmů 
a divadelních inscenací, spolupracoval s Čs. televizí Ostrava 
(cyklus Vonička z domova), Čs. rozhlasem v Praze, Brně, 
Plzni, Bratislavě i s mnohými profesionálními tělesy (např. 
>BROLN, >ČSSPT, bratislavský OĽUN). Jako 
instrumentalista, upravovatel, hudební režisér a sestavovatel 
se podílel na více než 70 zvukových nosičích. Jeho hudební 
úpravy byly mnohokrát oceněny (např. zlatá medaile na 
Světovém festivalu mládeže v Helsinkách v r. 1962 v soutěži 
hudebních souborů evropského folkloru). Jako redaktor 
folklorního vysílání, ale především upravovatel 
a instrumentalista, výrazně zasáhl do způsobu interpretace 
hudebního folkloru a ovlivnil umělecký vývoj sólistů (např. 
>J. Šuláková, >J. Laža) i desítek cimbálových muzik celé 
Moravy a Slezska.
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JŠ

Rotreklová, Zdeňka
(15.2.1930 Chuchelná, okr. Opava)

Choreografka, autorka pořadů. Od dětství žila na 
Vyškovsku. Navštěvovala školu pro ženská povolání ve 
Slavkově u Brna a Třebíči (1945-1949), absolvovala 
Pedagogickou fakultu MU v Brně (1949-1954), Pedagogický 
institut v Ostravě (1960-1961) a Pedagogickou fakultu UP 
v Olomouci (1972-1975). Učila na zvláštních školách 
v Horním Vikštejně (1952-1953), Opavě (1953-1954), Melči 
(1954-1957). Budišově nad Budišovkou (1957-1964), ve 
Vyškově (1964-1975) a Slavkově u Brna (1975-1987).

Od r. 1945 tancovala ve vesnické skupině v Křižanovicích 
u Bučovic. V letech 1960-1962 vystudovala v Ostravě Lidovou 
konzervatoř (obor lidový tanec) u >Z. Kyselé. V místech svého 
pracovního působení vedla taneční kroužky, v Budišově n. B. 
založila soubor Lopenica, který řídila v letech 1957-1964. Na 
Hané založila v r. 1970 spolu s >M. Pachtovou dětský soubor 
Klebetníček. Po vzniku FS >Trnka ve Vyškově (1975) se 
stala jeho uměleckou vedoucí a choreografkou. Je autorkou 
řady tanečních pásem, scénických pořadů a propagačních 
materiálů o činnosti kolektivu. K 15. a 20. výročí založení 
souboru sestavila zpěvník Spívéte si s Trnkó (Vyškov 1990, 
1995). Svou dlouholetou činností výrazně přispěla 
k udržování hanáckých folklorních tradic.
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MV

Rutte, Ladislav
(5.5.1893 Praha - 3.2.1967 Zlín)

Organizátor, hudebník. Po maturitě na gymnáziu v Praze 
vystudoval práva na UK (1919, JUDr.). V r. 1920 začal 
právnickou praxi v Uh. Hradišti, od r. 1937 pracoval ve Zlíně.

Po celou dobu svého působení na Moravě výrazně 
ovlivňoval rozvoj folklorního hnutí. Ve 20. letech založil v Uh. 
Hradišti Sdružení přátel lidového umění a rázu Slováků 
orientované na pěstování česko-slovenské vzájemnosti. Patřil 
k zakladatelské generaci a významným představitelům Krúžku 
Moravských Slováků ve Zlíně (1940-1949, pozdější >Vonica) 
a svým projektem Župního svazu slováckých krúžků usiloval 
o koordinaci a společenské zvýraznění jejich činnosti. Stál 
u zrodu Strážnických slavností (>MFF ve Strážnici), které 
předznamenal počátkem července 1945 uspořádáním mohutné 
národopisné slavnosti ve Zlíně pod názvem Slovácko opět 
žije. Výrazně ovlivnil vznik a vývoj slavností v Hluku 
(>Dolňácké slavnosti). Patřil k uznávaným znalcům lidové 
kultury Slovácka a Valašska, byl poradcem u realizace filmů 
a divadelních her (např. Maryša, 1935; Její pastorkyňa, 1937). 
Inicioval obnovu gajdošské hry na Valašsku a Slovácku a sám 
ji dobře ovládal. Pomáhal rodícímu se souborovému hnutí, 
které prostřednictvím práce v porotách i přednáškovou činností 
vytrvale orientoval ke zdrojům autentických forem lidové 
kultury. Zasloužil se o rekonstrukci zaniklého zlínského kroje, 
který užívá při veřejných vystoupeních >Bartošův soubor 
písní a tanců, FS >Kašava ad. Je autorem projektu Bartošova 
národopisného muzea v přírodě (Zlín 1946), desítek 
popularizačních článků o významu lidové kultury (snažil se 
o zařazení základních poznatků o lidové kultuře do školních 
osnov, o aplikaci prvků lidového stavitelství v novodobé 
architektuře), vydal publikace Horňácko ve zpěvu, hudbě 
a tanci (Zlín 1942, Gottwaldov 1950) a Gajdy a gajdošská 
tradice na Valašsku a Slovácku (Strážnice 1964). Patřil 
k zakladatelům organizovaného folklorního hnutí na Moravě.
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KP

Rybníčková, Eliška (roz. Ševčíková)
(10.3.1929 Molenburk, okr. Blansko)

Pedagožka, choreografka. Od dětství žila v Brně. 
Vystudovala Státní ženský učitelský ústav ve Val. Meziříčí 
a Brně (1943-1947), poté učila v různých obcích na 
Mikulovsku (1947-1948). V letech 1949-1952 byla členkou 
>ČSSPT v Praze, od r. 1952 učila na brněnských základních 
školách. Od r. 1962 působila jako pedagožka na brněnské 
konzervatoři (vzdělání si doplnila absolutoriem oboru tanec), 
kde se věnovala až do odchodu do důchodu v r. 1986 
především výuce lidového tance.

Již v době studií navštěvovala >Valašský krúžek v Brně 
a v r. 1949 se stala profesionální tanečnicí a zpěvačkou ČSSPT. 
Po návratu do Brna se zapojila do místního folklorního hnutí. 
Byla členkou sboru >BROLNu a vedla taneční složku souboru 
>Radost, která v druhé polovině 50. let a v první polovině 
60. let vystupovala s >Brněnskou cimbálovou muzikou.
V téže době začala spolupráce její taneční skupiny 
s BROLNem, která trvala až do r. 1986. Ve své choreografické 
činnosti (také pro některé další amatérské a profesionální 
soubory, např. ČSSPT, SĽUK, >AUS) se E. Rybníčková 
věnovala lidovým tancům z oblasti Čech, Moravy a Slovenska. 
Známá byla rovněž choreografickou a pohybovou spoluprací 
s brněnskými divadly a televizí.

red

Rychlík, Břetislav
(23.7.1958 Uherské Hradiště)

Herec, scenárista, režisér, publicista, organizátor. Maturoval 
na gymnáziu ve Strážnici (1977). Po krátkém studiu na VUT 
v Brně (1977-1978) a několika příležitostných zaměstnáních 
působil od r. 1978 v divadlech ve Zlíně, v Uh. Hradišti a Mostě.
V letech 1982-1996 byl hercem a postupně také režisérem 
a členem uměleckého vedení HaDivadla v Brně. Působil jako 
pedagog herectví na Divadelní fakultě JAMU (1990-1994). 
Od r. 1997 je dramaturgem České televize v Brně.

Ve své umělecké a organizátorské činnosti se mj. 
systematicky věnuje tematice lidové kultury. V r. 1993 autorsky 
připravil televizní dokument o funkci lidové písně na konci 
20. století Píseň v mlze (rež. Miroslav Balajka; účinkující 
CM >Hradišťan, Emil >Miškeřík, Jura >Hudeček III, Přemysl

Rut, Brigita Hertlová, Vladimír Merta, Václav Koubek).
V r. 1994 byl scenáristou a průvodcem televizního cyklu 
Fejetony Břetislava Rychlíka (rež. M. Balajka): O písni, co 
zůstala; O mudrosloví primase Joženy Kubíka a eště o nečem; 
O tancích života. V rámci Kulturních magacínů panů Ruta, 
Rychlíka a Danka připravil jako spolusccnárista díl 
O ztraceném věnečku (1994, rež. M. Balajka), který byl 
věnován pokleslým formám folklorismu. K jeho dalším 
dokumentům patří film Z Kyjova na konec světa a zase zpátky 
(1996, rež. B. Rychlík a Karel Slach) o cestě >SIováckého 
souboru z Kyjova a >CM J. Petrů do Kanady a USA, Ó tu 
kálo čiriklóro (Ó, ty černý ptáčku) o holocaustu Romů v době 
2. světové války (1996, rež. B. Rychlík) a Host do domu 
...tentokrát s Ondřejem Havelkou a Břetislavem Rychlíkem 
u Jana Mikloška v Hrubé Vrbce (1996, rež. B. Rychlík).
V letech 1992-1997 připravoval pro Český rozhlas cyklus 
Antikvariát Břetislava Rychlíka, v jehož rámci věnoval několik 
částí folkloru (rozpravy s Vladimírem Mertou, >J. Pavlicou, 
>D. Holým, >J. Mikloškem, >J. Nečasem). Byl spoluautorem 
a hlavním představitelem celovečerního hraného filmu ...ani 
smrt nebere (1996, rež. M. Balajka), inspirovaného 
Horňáckem a jeho folklorem. Jako autor a režisér se podílí na 
pořadech >MFF ve Strážnici, >Slováckého roku v Kyjově, 
>Romfestu, >Horňáckých slavností; je dramaturgem 
nepravidelných hostování muzikantů a zpěváků z Horňácka 
v HaDivadle v Brně (zachyceno např. na MC Horňácký 
advent. Aton Brno 1995). Příležitostně spolupracuje 
s Hradišťanem a Slováckým souborem v Kyjově, publikuje 
mj. v >Národopisné revue.

red

Salichová, Helena (provd. Hálová)
(25.4.1895 Kyjovice, okr. Opava - 2.7.1975 Ostrava)

Malířka, grafička, sběratelka, spisovatelka. Vychodila 
obecnou školu v Kyjovicích, německou měšťanskou školu 
v Opavě a ústav dominikánek v Klimkovicích. Stala se 
industriální učitelkou a pod vedením svého otce, řídícího učitele 
a osvětového pracovníka Josefa Salicha, i učitelkou literní.
V letech 1919-1926 studovala AVU v Praze u Augusta Brömse 
a >V. Hynaise. Od r. 1926 žila trvale v Polance nad Odrou, 
kde také vznikla většina jejích děl.

Již v dětství si všímala života venkovského lidu 
a počáteční učitelské působení tento zájem ještě prohloubilo. 
Sbírala lidové písně (některé zaslala >L. Janáčkovi), později 
sledovala i další projevy lidové kultury - narativní folklor, 
zvyky, kroje - a své dojmy i shromážděný materiál využila 
ve vlastní literární činnosti. Vedle písemných záznamů pořídila 
i výtvarné zachycení mizejících kulturních hodnot. Její tvorba 
s vesnickou tematikou (krojové studie, zobrazení slezských 
venkovských žen, rodinné portréty) a ilustrace k lidovým 
písním jsou charakteristické jednoduchou linií a prostým 
barevným laděním. Slovesná i výtvarná stránka jejího díla se 
vzájemně doplňovaly. První kresby, dřevoryty a linoryty 
vznikly jako součást jejích publikací. Ilustrovala své knihy 
pohádek O hodném děvčátku a kravičce Babulce a jiné slezské
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sti pohádky (Praha 1921), Z dětského světa (Svinov 1932), Dům 
z pohádky (Ostrava 1945). Knihu Ze starých časů. Kronika 
slezského kraje (Praha 1947) doplnila dřevoryty, linority 
pak Slezské hajky (Ostrava 1958; v rozšířeném vydání 
O zlatém zoubečku. Ostrava 1975) ad. Z jejích písňových 
sběrů vyšly tiskem Slezské lidové písně svatební a jiné 
z Kyjovic a okolí (Zábřeh 1917), Národní písně slezské. 
Druhá sbírka národních písní jednohlasých (Praha 1920), 
Slezské písně ze sbírky Heleny Salichové (s Janáčkovým 
klavírním doprovodem [Brno 1918]), další zůstaly v rukopise. 
Materiál o lidovém kroji a část slovesných sběrů jsou obsaženy 
v knize Stařenčina loktuše (Ostrava 1975). Vedle několika 
zemských cen byla H. Salichové udělena Výtvarná cena města 
Ostravy (1958), Cena Petra Bezruče (1967) a také titul 
zasloužilá umělkyně.
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JŠ

Severin, Josef
(1.6.1916 Tvrdonice, okr. Břeclav - 12.3.1991 Valtice, 
okr. Břeclav)

Zpěvák. Po vychození obecné školy se učil obchodníkem 
v Horních Orešanech na Slovensku (1930-1931), v letech 
1931-1934 se vyučil pekařem v Dolní Lhotě u Blanska. Od 
r. 1935 pracoval jako pekař v Lanžhotě, Týnci, Tvrdonicích 
a Břeclavi, krátce i jako zedník. Za okupace byl v r. 1940 
totálně nasazen, cestou do Německa uprchl do Vídně. Po 
návratu do Tvrdonic (1942) pracoval v hospodářství a jako 
vedoucí kina. V letech 1946-1949 byl vedoucím sběrny ovoce 
a zeleniny v Břeclavi (1947 dokončil zkoušky na měšťanské 
škole). V r. 1949 byl sedm měsíců z politických důvodů 
vězněn. Po propuštění působil v družstevních pekárnách 
v Břeclavi (1949-1953), jako profesionální zpěvák v Hudební 
a artistické ústředně v Brně (1953-1959) a referent zásobování 
v Moravských výrobnách krmiv v Moravské Nové Vsi 
(1959-1972) a Lednici (1972-1976).

Zpíval již od mládí, často společně s >J. Rampáčkem. Na 
veřejnosti poprvé vystoupil v r. 1936 se >Slováckým krúžkem 
z Tvrdonic. Hrál ochotnické divadlo, vystupoval v operetách 
a činohrách a v r. 1941 spolu s dalšími zpěváky z Podluží 
účinkoval v rekrutské scéně v inscenaci Její pastorkyně 
v Národním divadle v Praze. Od r. 1939 spolupracoval 
s rozhlasem v Praze a Brně (do brněnského Radiojournalu 
jej uvedl >K. Vetterl). Po r. 1945 se stal stálým účastníkem 
>MFF ve Strážnici a v r. 1947 zde zvítězil v pěvecké soutěži. 
Významná byla jeho spolupráce s >J. Běhunkem 
a Slováckým souborem (>Šafrán). Po vzniku >BROLNu se

stal jeho kmenovým zpěvákem, vystupoval také 
s >Břeclavanem a mnoha dalšími soubory a cimbálovými 
muzikami. Vynikal vysokým tenorem, který uplatňoval zejm. 
v táhlých písních ze Slovácka. Zpíval sólově nebo v duu 
s J. Rampáčkem, >B. Šebetovskou, Drahomírou Ctibůrkovou 
a s dcerou Julií. Vedle stovek vystoupení doma i v zahraničí 
účinkoval často v Čs. televizi, natočil množství populárních 
snímků zejm. pro Čs. rozhlas v Brně. Jako zpěvák se podílel 
na LP gramodeskách Hoš, Podluží! (Supraphon 1978), Písničky 
Fanoša Mikuleckého (Supraphon 1983), Břeclavan hraje 
a zpívá (Panton 1986) ad., vznikl o něm také dokumentární 
film Zpěvák z Podluží (1981, rež. >K. Fuksa). Aktivně pracoval 
ve výboru pro přípravu slavností >Podluží v písni a tanci 
v Tvrdonicích. V r. 1986 obdržel titul zasloužilý umělec. Patřil 
k nejvýraznějším interpretům slováckých lidových písní 
a v 50.-80. letech k nejznámějším zpěvákům lidových písní 
z Moravy.

Profilová diskografie:
Keď si já zazpívám. LP. Panton 1985. (Spolu 
s B. Šebetovskou.)
Vínečko rudé Jožky Severina. CD, MC. Český rozhlas Brno 
1996.
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MT

Sháněl, Karel
(12.1.1908 Uherské Hradiště)

Zpěvák. Po maturitě na gymnáziu v Uh. Hradišti (1926) 
vystudoval Právnickou fakultu MU v Brně (1926-1930). 
V r. 1931 vstoupil do Čs. armády, kde jako důstojník sloužil 
převážně na Slovensku až do r. 1938. V letech 1940-1944 byl 
totálně nasazen ve Vídni jako účetní. V r. 1945 požádal 
o propuštění z armády. V letech 1946-1949 soukromě podnikal 
(účetnictví pro různé firmy; člen družstva autodopravců, které 
mělo pronajaté lomy na Slovensku). Poté pracoval v podniku 
Sklo-porcelán jako vedoucí autodopravy (1950-1952), 
v nábytkovém podniku TON v Uh. Hradišti (1952-1955), 
v Čs. armádě jako civilní zaměstnanec (1955-1958). Po krátké 
době v invalidním důchodu (1958-1962) nastoupil jako vedoucí
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skladu v podniku Dřevoděl ve Starém Městě a v Uh. Brodě 
(1962-1968).

Zpívat začal v době gymnaziálních studií ve školním sboru. 
Po příchodu do Brna se stal členem >Slováckého knížku. 
Ovlivnily ho také kontakty s brněnskými klasickými zpěváky 
(např. Valentin >Šindler) a hodiny zpěvu u Rudolfa Kaulfuse. 
V r. 1928 se na Výstavě soudobé kultury v Brně seznámil se 
>S. Dudíkem, kterého velmi obdivoval. V této době přestal 
veřejně vystupovat a zpěvu se věnoval pouze v soukromí. 
K veřejnému účinkování se dostal znovu až v r. 1967, kdy 
začal na popud >J. Staňka působit v >Hradišťanu. Spolupráce 
trvala do r. 1970. V Hradišťanu začal opět zpívat až 
v projektech >J. Pavlici, zejm. na LP deskách Byla vojna 
u Slavkova (Panton 1982; reedice CD, Panton 1996) 
a Zbojné písně moravské (Supraphon 1986). V 80. a 90. 
letech se zúčastnil řady vystoupení, rovněž na folkových 
festivalech Porta v Plzni a Zahrada ve Strážnici, kde bylo 
natočeno i jeho první profilové album spolu s CM Hradišťan 
a folkovým zpěvákem Pavlem Lohonkou-Žalmanem. 
Spolupracoval také s CM >Technik a hudebním skladatelem 
Jiřím Bulisem. Čs. televize v Brně s ním natočila pořady 
Zpívá Karel Sháněl (1990, rež. Milan Peloušek) a Karel Sháněl 
(1993, rež. Rudolf Chudoba). Ačkoli nevychází z regionálního 
stylového hudebního zázemí, je K. Sháněl osobitým zpěvákem 
lidových písní, které často interpretuje s tvořivou textovou i 
melodickou invencí založenou na pěveckém výrazu.

Profilová diskografie:
Karel Sháněl a přátelé. CD, MC. Venkow 1994.

MP

Schauerová, Alena (roz. Ryšánková)
(29.5.1936 Brno)

Pedagožka, autorka pořadů, choreografka, poradkyně 
souborů. Po maturitě na pedagogickém gymnáziu v Brně 
(1955) absolvovala tamtéž Filozofickou fakultu MU, obory 
čeština, pedagogika a psychologie (1962-1967, PhDr. 1971). 
Pracovala jako učitelka na brněnských ZŠ (1955-1969) 
a odborná asistentka na katedře českého jazyka a literatury 
Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1969-1973). Po nuceném 
odchodu a roční nezaměstnanosti působila jako vychovatelka 
a psycholožka ve výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí 
(1974), na různých ZŠ a odborných učilištích v Brně (nejdéle 
v Zetoru Brno jako učitelka češtiny vietnamských učňů, 
1976-1986). V r. 1990 byla náměstkyní primátora města Brna, 
od r. 1991 je odbornou asistentkou v Ústavu pedagogiky na 
brněnské Filozofické fakultě.

Do folklorního hnutí se zapojila v polovině 50. let. Byla 
členkou, později i vedoucí a choreografkou brněnského 
>Valašského krúžku (1954-1962), tanečnicí a vedoucí taneční 
složky CM Hynka Bíma (>Moravská cimbálová muzika, 
1962-1965), s níž se v r. 1962 podílela na národopisných 
sběrech v Horní Súči. Nejvíce se její aktivity projevily ve

zpracování folklorního materiálu pro děti a v práci s dětskými 
kolektivy. V r. 1958 založila a vedla v rámci Valašského knížku 
dětský soubor, krátkodobě spolupracovala i s dalšími dětskými 
soubory na Moravě (Javorníček Brno, Jiskérka Brno, 
Podlužánek Prušánky, Palavánek Mikulov ad.), v Čechách 
(Špindleráček Špindlerův Mlýn) i na Slovensku (Radost 
Trenčín). Jako členka programové rady, senátu a autorka 
pořadů pracuje pro >MFF ve Strážnici (v r. 1986 získala 
Cenu MFF za objevný výběr dětských obchůzkových her 
a jejich režijní zpracování v pořadu My jsme malí koledníci, 
v r. 1992 se stala laureátem festivalu za přirozené a citlivé 
uplatnění odkazu J. A. Komenského v pořadu Škola hrou). 
Poznání folklorních tradic se promítá i v její odborné 
pedagogické praxi (např. ve výzkumném projektu o pojetí 
domova u dětí z folklorních souborů).
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VF

Schoberová (též Schobrová), Marie
(2.2.1863 Valašská Bystřice, okr. Vsetín - 11.11.1936 Zubří, 
okr. Vsetín)

Pedagožka, vyšívačka, organizátorka. Od r. 1892 působila 
na škole v Zubří, kde byl v letech 1873-1890 správcem 
a nadučitelem její otec Josef Schober.

Jako jedna z prvních propagátorek lidové výšivky na 
Valašsku organizovala vyšívačské kurzy a zakládala 
vyšívačské školy v Zubří a v Rožnově pod Radhoštěm. (V její 
činnosti pokračovala ještě od 20. let až do doby po 2. světové 
válce učitelka ručních prací Hermína Štrošnejdrová- 
Mikundová z Vigantic.) M. Schoberová ovládala techniku bílé 
výšivky, tradiční vzory obměňovala a doplňovala, výšivku 
aplikovala na tehdy módní součástky dámského prádla pro 
městské, především vídeňské zákaznice. Četné produkty z této 
školy byly vystaveny na >NVČ v Praze v r. 1895 
a exportovaly se (mj. přičiněním M. Schoberové) do Holešova, 
Přerova, Olomouce, Moravské Ostravy, Kroměříže, Brna 
a dalších moravských a českých měst i do ciziny, např. do 
Vídně, Kolína nad Rýnem a Londýna. I později se 
prezentovaly při různých příležitostech - po průmyslovém 
plese ve Vídni r. 1910 si arcivévodkyně Marie Josefa 
(protektorka >Moravské ústředny) objednala ze Zubří mj. 
batistový kapesníček s erbem vyšitým valašskou výšivkou. 
M. Schoberová organizovala kurzy valašského vyšívání též 
spolu s brněnskou >Vesnou a olomouckým Pöttingeem a jejich 
výsledky předváděla od r. 1889 na výstavách. Byla v úzkém 
kontaktu se zakladatelem muzea ve Val. Meziříčí, knězem 
Eduardem Domluvilem, který vyvíjel soustavné úsilí
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sti o hospodářské povznesení valašského venkova 
prostřednictvím uchování a rozvoje rukodělné výroby. Tyto 
snahy sice pokračovaly i po vzniku samostatného státu 
(v r. 1924 navštěvovaly vyšívačskou školu v Zubří 34 žákyně, 
rožnovskou školu v té době vedla H. Štrošnejdrová, v Zubří 
i v Rožnově byly založeny vyšívačské dílny, které 
zhotovovaly výbavy pro vývoz do Francie a USA), ale 
později ustaly docela. Prodloužily existenci valašské výšivky 
o několik desítiletí a zanechaly také hluboké stopy ve vývoji 
výtvarného folklorismu na Valašsku i mimo ně.

Literatura:
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RJ

Sirovátka, Oldřich
(8.9.1925Teresva, Ukrajina -31.7.1992 Sádek, okr. Svitavy)

Folklorista, sběratel, editor, spisovatel, autor pořadů. 
Narodil se v rodině italského legionáře, který sloužil 
v četnictvu na tehdejší Podkarpatské Rusi. Ve 30. letech se 
rodina přestěhovala do Oslavan. Po maturitě na reálném 
gymnáziu v Ivančicích (1944) a ročním zaměstnání na dole 
Kukla v Oslavanech vystudoval češtinu, filozofii a národopis 
na Filozofické fakultě MU v Brně (1945-1949, PhDr. 1950, 
CSc. 1959, DrSc. 1991). Rok pracoval jako redaktor deníku 
Práce, v letech 1951-1953 učil na ZŠ v Benešově u Boskovic 
a v Brně. Od zřízení Akademie věd byl vědeckým 
pracovníkem ÚEF ČSAV v Brně (1953-1972). Po nuceném 
odchodu působil v Ústavu pro českou a světovou literaturu 
ČSAV (1972-1989; v letech 1988-1990 součást Ústavu 
slavistiky), v r. 1990 se stal vedoucím brněnského pracoviště 
ÚEF AV ČR. Od r. 1953 externě přednášel na Filozofické 
fakultě MU (doc. 1967, prof. 1991), v 80. letech také na 
Pedagogické fakultě MU v Brně.

Byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti 
slovesné folkloristiky. Věnoval se lidové písni (zejm. 
baladám), pohádkám, pověstem, anekdotám atd. Zabýval se 
nejen teoretickými a metodologickými problémy oboru, 
srovnávací folkloristikou, vztahem folkloru a literatury, 
otázkami folklorismu, ale i popularizací folkloru. Publikoval 
v mnoha domácích a zahraničních časopisech a sbornících 
i v denním tisku (Rovnost, Brněnský večerník, Lidová 
demokracie aj). Spolupracoval s Čs. rozhlasem a Čs. televizí 
jako autor pořadů i účastník besed. S jeho vědeckým bádáním 
jsou spojeny snahy o zpřístupnění archivních zápisů písní a 
prozaického folkloru dospělým i dětským čtenářům. Ve 
vědeckých edicích publikoval původní zápisy pohádek 
a pověstí z. 19. století (Beneš Method Kulda: Pohádky 
a pověsti z Rožnovska. Praha 1963; společně s Martou 
Šrámkovou Moravské národní pohádky a pověsti. Praha 
1983). Ve čtenářských verzích sbírek připravil adaptace 
folklorního materiálu ve spisovném jazyce s nářečními výrazy

a rysy vypravěčského stylu - Veselosti nikdy dosti. Lidová 
vyprávění z Moravy (Brno 1956, s Karlem Fojtíkem), Pohádky 
z Moravy (Praha 1959), Byly časy, byly... Lidové pověsti 
z Moravy (Praha 1960), Na Veveří devět věží. Pověsti 
z Brněnska (Brno 1962, s Evou Kilianovou), Kdo nevěří, ať 
tam běží (Praha 1963), Zvonová studna (Brno 1964, 
s E. Kilianovou), Čarovné ovoce. Lidové pohádky z Moravy 
(Praha 1965, s E. Kilianovou), Čertova tanečnice. Pověsti ze 
západní Moravy (Brno 1968, s E. Kilianovou), Lhářské 
pohádky (Praha 1972), Král moravských vodníků. Pověsti 
z Horácka a Podhorácka (Brno 1974, s E. Kilianovou), Běžel 
z lesa zajíček. Říkadla a pohádky se samými zvířátky (Praha 
1975), Jak čerti ukradli lidem smích. Pohádky z Valašska 
(Praha 1978), Plný pytel pohádek. České pohádky (Praha 
1978), Čarovná stolička. Pohádky z Hané (Ostrava 1979, 
s M. Šrámkovou), Devětkrát les, třikrát ves. Lidové pověsti 
z Hané (Ostrava 1982, s M. Šrámkovou), Brněnské kolo 
a drak. Pověsti z Brna (Brno 1982, s M. Šrámkovou), Živá 
voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska (Praha 1986, 
s M. Šrámkovou), Čertova služba (Praha 1986), Šest černých 
kohoutů. Pohádky a pověsti z Velkých Karlovic (Ostrava 1986, 
s M. Šrámkovou), Pohádky o pokladech (Praha 1988), 
Brunclík a lev. České pověsti pro malé děti vypravuje Oldřich 
Sirovátka (Praha 1989), Jak pluli Hanáci přes moře. A další 
rozpustilé pohádky z Čech a Moravy vypravuje Oldřich 
Sirovátka (Praha 1994). Vedle moravských a českých sbírek 
sestavil pohádkové výbory z Rumunska, Německa a Polska 
a rovněž v zahraničí několikrát vydanou reprezentativní edici 
Slawische Märchen (Praha 1971, s Rudolfem Lužíkem 
a Vladimírem Stanovským). Spolupracoval na vydání 
písňových sbírek Boskovický zpěvníček (Praha 1953), Písně 
z Hané (Praha 1954, s Miroslavem Jirouškem), Slezské písně 
Z Třinecka a Jablunkovska (Praha 1957, s >J. Gelnarem), 
Lidové písně a tance z Valašskokloboucka I, II (Praha 1955; 
Praha 1960, se >Z. Jelínkovou), Lidové písně z Podluží 
(Břeclav 1975, s >K. Vetterlem), byl členem autorského 
kolektivu sbírky Podluží v lidové písni (Brno 1988). Jeho 
zájem o balady dokládají kromě odborných studií a katalogů 
publikace České lidové balady (Praha 1983, s M. Šrámkovou) 
a Měl tatíček, měl tři dcery. České a slovenské lidové balady 
(Praha 1990). Ve formě vysokoškolského skripta připravil 
Čítanku české lidové slovesnosti (Brno 1992). Soustředil se 
na problematiku folkloru na scéně, jeho stylizaci a vztah 
folkloru a literatury. V práci Současná česká literatura a folklór 
(Praha 1985) poukázal na různé formy kontaktů a inspirace, 
na podoby a metody literárního folklorismu a jeho prezentaci 
v masových sdělovacích prostředcích. O využití folkloru 
v dětské literatuře pojednal např. ve studiích Folklór v dětské 
literatuře (in: Dítě a tradice lidové kultury. Brno 1980) 
a Folklórní dědictví v české literatuře pro děti a mládež 
(in: Literární dědictví a mládež. Praha 1988). Několik studií, 
úvah a recenzí věnoval také folklorismu obecně (např. Lidová 
kultura, folklór a folklorismus. In: Folklór a scéna. Bratislava 
1973; Folklorismus jako jev současné kultury. In: Tradice 
lidové kultury v životě socialistické společnosti. Brno 1974;
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Folklor a lidové umění v tisku, rozhlase a televizi. In: Umění 
a kritika. Brno 1980; Dvě formy folklorismu. NA 26, 1989).
V 60. letech stál s dalšími externími spolupracovníky u zrodu 
nové koncepce >MFF ve Strážnici, byl členem programové 
rady festivalu (1965-1968, 1976-1992), autorem četných 
pořadů a průvodních textů. Uvědomělou snahou o udržování 
a podporu folkloru v životě společnosti v úzké spojitosti 
s vědeckou činností navázal O. Sirovátka na zásady praktické 
péče o lidovou píseň formulované B. Václavkem (viz Bedřich 
Václavek a péče o lidovou píseň. NA 10, 1973) a významně 
tak zasáhl do vývoje českého folklorismu a bádání o něm 
v druhé polovině 20. století.
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1985, s. 316-317.
SSV, s. 168-170.

JP

Skálová, Alena (roz. Špačková)
(11.9.1926 Ostrava)

Choreografka, pedagožka, tanečnice. Navštěvovala 
gymnázium v Ostravě, studia dokončila v r. 1945 v Uh. Brodě.
V letech 1945-1949 absolvovala pedagogiku a choreografii 
novodobého tance v soukromé škole Jarmily Kröschlové 
v Praze. Po státních zkouškách z gymnastiky, pohybové 
rytmiky, hudební rytmiky, novodobého tance (1947, 1948) 
a kurzu specializace pro mateřské školy na Pedagogické fakultě 
UK v Praze (1948) absolvovala dvouletý kurz rehabilitačního 
tělocviku (1950). Byla zaměstnána jako pedagožka v hudební 
škole v Čáslavi (1947-1948), cvičitelka ve Státním ústavu 
léčebného tělocviku (1948-1951), asistentka pohybové 
výchovy herců na DAMU v Praze (1950-1951), odborná 
pracovnice pro choreografii (a později vedoucí tanečního 
oddělení) >Ústředního domu lidové tvořivosti v Praze 
(1951-1956), poté jako lektorka pohybové výchovy 
v Ústředním kulturním domě dopravy a spojů v Praze.
V letech 1972-1975 vyučovala na tanečním oddělení pražské 
konzervatoře, od r. 1975 působí jako pedagožka na ZUŠ.

V r. 1948 se stala členkou Souboru Josefa Vycpálka. Působila 
zde jako tanečnice, vedoucí taneční složky (1959-1961) 
a choreografka (1951-1967). V r. 1967 založila spolu 
s Jaroslavem Krčkem a dalšími členy souboru Skupinu

českého folklóru (později Chorea Bohemica), která přinesla 
zcela nový pohled na prezentaci lidového umění na scéně 
v podobě synkretického tanečního divadla. Lidová tradice se 
zde pro tvůrce (zejm. pro A. Skálovou a J. Krčka) stala hlavním 
inspiračním zdrojem, ten však vyrůstal především z tématu, 
filozofie a etiky lidové kultury v celé její šíři a zasahoval 
mnohem hlouběji do historie a do rozličných námětových 
okruhů, než se v dramaturgii folklorních souborů do té doby 
dělo (České legendy a zpěvy vánoční - 1970, Bláznův den 
aneb Alabožský muzikál - 1971, Chorea et Danza - 1974, 
Úsměvy pana Lady - 1978, Pražské vigilie - 1980, Loď bláznů 
- 1983, Hry o Saličce - 1985, Album písní lidu pražského - 
1985 aj.). Od r. 1991 pokračuje A. Skálová v choreografická 
činnosti v pražském souboru Gaudeamus. Spolupracovala 
rovněž s dalšími kolektivy (Mladina Plzeň, >Hradišťan, 
>ČSSPT, >AUS, Pražský komorní balet Pavla Šmoka aj.), 
podílela se na přípravě folklorních festivalů (mj. >MFF ve 
Strážnici). Významná je její spolupráce s televizí, filmem 
a divadelními soubory (Národní divadlo, Divadlo na 
Vinohradech, Laterna magica aj.). Výrazně zasáhla do 
folklorního hnutí v Čechách a na Moravě svým působením 
choreografickým, pedagogickým i metodickým (taneční 
školení, účast v porotách aj.). Její choreografický přístup 
vycházející z výrazového tance a směřující k vysoce tvůrčí 
práci ovlivnil jednu cestu scénické prezentace folklorního 
materiálu v českých zemích.

Literatura:
Čumpelíková, B.: A. Skálová - první dáma české souborové 
tvorby. Folklor 7, 1996, č.5, s. 228-231.
Gremlicová, D.: Lidové taneční divadlo současnosti. 
Alena Skálová - choreografka a pedagožka. In: Tanec. 
Sborník Tanečních listů. Praha 1991, s. 162-169.
Leszkowová, L.: Alena Skálová: Lidové umění je jen jedno. 
TL 20, 1982, č. 3, s. 4-6.

MP

Skopal, Svatopluk
(28.9.1919 Rousínov, okr. Vyškov)

Režisér. Po maturitě na učitelském ústavu v Brně (1939) 
vystudoval v letech 1940-1945 dramatický obor na brněnské 
konzervatoři u Rudolfa Waltera a Zdeňky Gráfové. Jako režisér 
působil v Městském divadle v Brně (1945), Horáckém divadle 
v Jihlavě (1945-1948), v Divadle S. K. Neumanna v Praze 
(1950-1951), Oblastním divadle v Karlových Varech 
(1948-1955) a od r. 1955 v Divadle pracujících ve Zlíně.

V r. 1969 začala spolupráce S. Skopala při přípravě >MFF 
ve Strážnici. Nejčastěji režíroval pořady dětských souborů, 
na kterých spolupracoval zejm. se >Z. Jelínkovou, 
>V. Haluzovou a >A. Schauerovou. V 70. a 80. letech se režijně 
(někdy též jako autor textů) podílel na deseti strážnických 
programech (např. Domovem svého mládí - 1970, Říkej si 
a hrej - 1972, V tom Brodečku na kopečku... - 1973, Otvírajte 
sa, strážnické brány - 1975, K pramenům krásy - 1978, Přišlo 
jaro do vsi - 1987).
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sti Literatura:
(Hyb) [Hyblerová, L.]: Zlín byl pro něho idolem mládí. 
Zpravodaj Zlín 4, 1994, č. 17, s. 5.
(jak): Režisérská šedesátka. Práce 13.11.1979.
(vz): Režisér psycholog. Svobodné slovo 29.9.1994.

red

Skoumal, Alois
(1.4.1933 Olomouc) 

Hudebník, upravovatel, poradce souborů. Studoval na 
gymnáziu v Praze a Poděbradech, v letech 1947-1950 na 
střední škole v Anglii, maturoval v r. 1950 v Poděbradech. Po 
absolvování ročního abiturientského kurzu vystudoval v letech 
1951-1958 pražskou AMU, obor dirigování se specializací 
řízení sboru. V r. 1958 odešel do Zlína a stal se uměleckým 
vedoucím hudebních oborů v ZK ROH Svit. Od r. 1980 
působil na ZUŠ v Otrokovicích, kde vyučoval klavír, cimbál, 
kontrabas, hudební nauku a vedl dětskou cimbálovou muziku.

Již na AMU se z podnětu V. >Klusáka ml. začal zabývat 
folklorem, během studia byl členem různých souborů (Lidový 
soubor konzervatoře, Vysokoškolský soubor Zdeňka 
Nejedlého, Soubor písní a tanců Ústředního domu armády), 
zpíval také ve sboru Schola cantorum pod vedením Miroslava 
Venhody. Po příchodu do Zlína spolupracoval s místním 
Slováckým krúžkem (pozdější >Vonica), >Bartošovým 
souborem písní a tanců, >Kašavou, Divadélkem z pruhů 
a Divadlem hudby. Od r. 1958 působí jako umělecký vedoucí 
(dříve též cimbalista) v CM Máj. Vytvořil pro ni desítky 
úprav lidových písní, částečně i z vlastních sběrů na Valašsku. 
Věnoval se také romskému folkloru. Významně se podílel na 
vývoji folklorního hnutí, zejm. cimbálových muzik, na 
Zlínsku.

Literatura:
Pavlištík, K.: Dobrý muzikant i pedagog. Zpravodaj Zlín 
1993, č. 7, s. 5.
Naši jubilanti. (K životním jubileím K. Langra, 
V. Kovářů, A. Skoumala, O. Ševčíka a CM VS Kašava.) 
Programový sborník XXXV. besedy u cimbálu Valašského 
souboru Kašava OZD Podhoran Lukov- Sdružení přátel 
lidové kultury. Lukov 1993.

LU

Slabák, Jan
(24.3.1941 Kelčany, okr. Hodonín)

Hudebník, upravovatel, skladatel, poradce souborů. 
Vystudoval konzervatoř v Brně, obor trubka (1955-1960). 
V letech 1960-1978 byl prvním trumpetistou Státní 
filharmonie v Brně (vojenskou službu absolvoval v letech 
1961-1963 ve Vojenském uměleckém souboru v Praze) a 
současně vystudoval brněnskou JAMU (1966-1970). Během 
studia v Brně hrál externě v operetním orchestru Státního 
divadla, v Brněnském estrádním rozhlasovém orchestru 
(BERO), s tanečními orchestry Erika Knirsche, Jožky 
Karena, Mirko Foreta, Gustava Broma a s dechovou hudbou

Strouhalova sedmička. V r. 1972 se stal zakladatelem 
a vedoucím dechové hudby Moravanka, externě vystupoval 
jako sólista s Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, 
Českými komorními sólisty, Symfonickým orchestrem 
v Bratislavě a se Slovenskou filharmonií. Od r. 1978, kdy se 
Moravanka stala profesionálním tělesem, působí J. Slabák 
jako kapelník a hudební skladatel ve svobodném povolání. 
V r. 1990 založil vlastní uměleckou agenturu a hudební 
vydavatelství Moravanka Jana Slabáka.

Od r. 1952 hrál J. Slabák v dětské dechovce >J. Frýborta 
v Kyjově, současně působil v Lidovém národopisném 
kroužku v Kelčanech a v Kyjově - Nětčicích. Nejvýrazněji se 
jeho zájem o lidovou píseň a hudbu projevil při založení vlastní 
dechové hudby Moravanka, která navázala na tradici 
slováckých dechovek. Absolvoval s ní stovky domácích 
i zahraničních koncertů a natočil desítky zvukových nosičů. 
Kromě hry na trubku a vedení kapely se J. Slabák věnuje 
i kompozici (napsal více než 180 orchestrálních skladeb 
a úprav lidových písní pro dechové orchestry). Působil též 
jako lektor řady kurzů pro členy dechových muzik. Výrazně 
ovlivnil, zejm. v 70. a 80. letech, styl hry i způsob zpracování 
lidových písní v dechových souborech.

Literatura:
Kdo je kdo v České republice 94/95. Praha 1994, 
s. 512-513.

MT

Smažinková, Irena (roz. Svobodová)
(27.2.1931 Malacky, Slovensko - 24.5.1993 Brno)

Národopisná pracovnice, výrobkyně kraslic. Narodila se 
na západním Slovensku, kde otec pracoval jako státní úředník; 
v r. 1939 se s rodiči přestěhovala do Kojetína. Po absolvování 
obchodní školy v Přerově pracovala jako úřednice 
v Přerovských strojírnách, ve zvláštní škole v Křenovicích 
u Kojetína a od r. 1977 v kroměřížském družstvu Plastika.

První kontakty s tradiční kulturou jí zprostředkovalo rodinné 
prostředí, dalším impulsem byly národopisné slavnosti 
pořádané v Kroměříži během výstavy >Sto let českého 
národního života (1948). Od počátku 50. let se intenzivně 
zabývala lidovou kulturou Hané. Informace získávala 
v muzejních sbírkách (Kojetín, Tovačov, Kroměříž), 
u pamětníků i soudobých nositelů lidových tradic. S technikou 
výzdoby hanáckých kraslic ji seznámila Božena Procházková 
z Chropyně. Ve vlastní tvorbě I. Smažinková uplatnila vedle 
geometrického ornamentu i netradiční rostlinné motivy. Od 
60. let se pravidelně zúčastňovala soutěžních výstav. Její 
slámové kraslice vlastní muzea v Olomouci, Kroměříži, Brně 
a v Praze. V r. 1980 získala osvědčení mistr lidové umělecké 
výroby (v její činnosti pokračuje manžel Antonín Smažinka). 
Souběžně se zajímala o hanácký kroj a výšivku. Vedle 
praktického zvládnutí technologie shromáždila sbírku 
původních krojových součástek a výšivkových vzorů, jež 
uplatňovala při rekonstrukci kroje pro souborové hnutí.
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V 50. letech byla členkou kojetínského souboru Hanácká 
beseda, se kterým vystupovala na spartakiádě v Praze (1955), 
na slavnostech v Náměšti na Hané a jinde. Od r. 1971 vedla 
spolu s Drahomírou Brokešovou dětský Hanácký soubor při 
OB v Kojetíně, který účinkoval na místních společenských 
akcích, ale i na Přehlídce dětských hanáckých souborů 
v Uničově (Královničky, 1975), na >Hanáckých slavnostech 
v Kroměříži (1974) aj. Pro tento a také pro kroměřížský soubor 
Pantlička zhotovila hanácké kroje. Podílela se na přípravě 
>Hanáckých slavností v Chropyni a dalších regionálních 
národopisných, církevních nebo kulturních akcí. Snažila se 
o udržování hanáckých tradic na Kroměřížsku i v době, kdy 
zájem širší veřejnosti o tyto aktivity postupně opadal.

Literatura:
Rozdávat štěstí a radost. Zpravodaj Hanáckého poradního 
sboru 1976, č. 1, s. 8-9.
Večerková, E.: Učitelé, děti a „hanácké kraslice“. In: 
Lidová kultura na Hané. Olomouc 1994, s. 79-87.

MV

Smejkal, Bohumil
(14.1.1935 Brno)

Hudebník, pedagog, upravovatel. Po absolutoriu 
konzervatoře v Brně, obor housle (1958), pokračoval ve studiu 
téhož oboru na JAMU v Brně (1958-1963). Zde také od 
r. 1973 pedagogicky působí (doc. 1983, prof. 1993). Od 
r. 1993 zastává funkci děkana Hudební fakulty JAMU.

Už od dob studií se profesionálně věnoval klasické hudbě 
(Komorní duo s Jaroslavem Smýkalem, 1968-1969 koncertní 
mistr Moravské filharmonie v Olomouci, 1970-1971 koncertní 
mistr Janáčkovy opery, 1970-1973 koncertní mistr Komorního 
orchestru Bohuslava Martinů, 1973-1993 primarius Janáčkova 
kvarteta, od r. 1994 Pearl trio), souběžně se však podílel také 
na umělecké činnosti >BROLNu (nejprve od r. 1956 jako 
houslista, od r. 1963 též jako dirigent a v letech 1969-1973 
i jako umělecký vedoucí). S BROLNem natočil více než 1000 
rozhlasových a televizních nahrávek lidových písní (na 
některých úpravách se autorsky podílel), spolupracoval na 
jeho LP deskách (viz diskografie BROLNu) a zahraničních 
zájezdech. Svým uměleckým a interpretačním působením 
výrazně přispěl nejen k technické profesionalitě BROLNu, 
ale zejm. k respektovanějšímu chápání stylizace lidové hudby 
v umělecké sféře.

Literatura:
Žijí v písni 1995. [Sborník VUS Ondráš ke koncertům 
k 70. J. Juráška, 65. L. Holého a V. Harnoše, 
60. B. Smejkala, 50. L. Málka]. Brno 1995, s. 14.

red

Smišovský, Blahoslav
(8.3.1931 Dolní Cerekev, okr. Jihlava)

Skladatel, upravovatel, autor písní, pedagog. Po maturitě na 
pedagogickém gymnáziu v Jihlavě (1953) vystudoval hudební

výchovu na Pedagogické fakultě MU v Brně (1956-1961) 
a v letech 1960-1976 působil v Bzenci, Veselí nad Moravou 
a Uh. Ostrohu jako učitel hudební výchovy, sbormistr na 
středních školách a v letech 1976-1987 jako učitel hudby na 
LŠU v Uh. Ostrohu. Od r. 1988 je hudebním skladatelem ve 
svobodném povolání.

B. Smišovský je autorem řady úprav lidových písní 
i skladeb pro dechové orchestry, spolupracoval také s CM 
Dolňácko z Hluku a CM >Burčáci z Míkovic. Pro dechové 
orchestry skládá i nové písně na texty >F. Kožíka, >S. Pěnčíka, 
Václava Babuly, Václava Renče, Růženy Sypěnové, Jana 
Šimona Fialy, Marie Kolomazníkové ad. Jako jeden z prvních 
začal pro dechové hudby skládat písně, vycházející 
z tradičního hudebního folkloru slováckého Dolňácka. 
Významně tak zasáhl do způsobu práce ve slováckých 
dechových orchestrech, neboť předznamenal odklon od 
módních a necitlivých úprav tradičních lidových písní. Patří 
k těm autorům, jejichž písně dosáhly v některých regionech 
široké obliby až zlidovění (např. Ty falešná frajárko - vlastní 
text, Za tichú Moravú - text F. Kožík, Pod dubňanskú horú - 
text S. Pěnčík).

Literatura:
Jilík, J.: Tři lásky Blahoslava Smišovského. MK 23, 1987, 
č.6, s. 12-13.
Uher, J.: Dvě cesty Slávka Smišovského. MK 32, 1996, 
č. 2, s. 27.

SP

Socha, Vincenc
(9.1.1903 Štramberk, okr. Nový Jičín - 2.6.1970 Frýdek- 
Místek)

Pedagog, sběratel, národopisný pracovník, autor pořadů. 
Po ukončení studia na Učitelském ústavu v Příboře (1922) 
vyučoval v obcích na Frenštátsku. V r. 1926 získal složením 
zkoušky učitelské způsobilosti definitivu a byl ustanoven 
učitelem v Pstruží, poté v Myslíku a ve Lhotce, v letech 
1930-1936 působil v Měrkovicích. Od r. 1936 znovu učil ve 
Lhotce (v letech 1945-1946 v rámci pomoci pohraničí pracoval 
v Životicích), kde žil až do své smrti. V r. 1951 byl pro své 
náboženské a politické smýšlení vyloučen ze školské služby 
a stal se horníkem Dolu Hlubina v Ostravě, odkud odešel 
v r. 1960 do invalidního důchodu, avšak až do r. 1964 pracoval 
jako lesní dělník na Hukvaldech.

Od 30. let se V. Socha věnoval zápisům lidových písní 
a tanců. Založil národopisnou skupinu v Měrkovicích 
a v r. 1936 i ve Lhotce, kde s místními dětmi nacvičoval program 
podle vlastních zápisů. Z dospívajících dětí později vznikl 
soubor Pilky, jehož práce se plně rozvinula po 2. světové 
válce (vystoupení na Ostravsku a Místecku, účinkování na 
>MFF ve Strážnici). V. Socha komponoval a publikoval 
národopisné scény a programy, např. Valašská beseda (b.m., 
1934), Dožínky podle lidových zvyků a obyčejů (Místek 1936), 
Kácení máje (Přerov 1934), Valašská svatba (b.m., 1936),
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sti byl rovněž autorem divadelních her Krajánkova nevěsta 
(1937), Vánoční dar (1936), Pán hor (1960) aj. Po jeho 
nuceném odchodu ze školství se zhoršovaly podmínky pro 
činnost souboru, který v r. 1968 zanikl. Taneční sběry 
V. Sochy byly poprvé vydány jako Lidové tance na Lašska 
(Praha 1948), další díly vyšly až po jeho smrti zásluhou 
>Z. Jelínkové (Lidové tance z valašsko-lašského pomezí 
v okolí Ondřejníka. 2. část. Ostrava 1975; Lidové tance na 
Lašska III. Ostrava 1986). Z písňových sběrů byly otištěny 
Lidové písně ze Lhotky pod Ondřejníkem od Marie Tobolové 
(1873-1958) (Lhotka 1996), rkp. pozůstalost je uložena 
v ÚEF AV ČR v Brně.

Literatura:
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 2. 
Opava-Ostrava 1994, s. 114-115.
Boháč, J.: Vincenc Socha, život a dílo. Pobeskydí 1990, 
s. 26-31.
PPS 2, s. 149.
Život a dílo Vincence Sochy. Lhotka 1995.

JV

Spáčilová, Anna (roz. Spáčilová)
(18.4.1958 Brno)

Tanečnice, zpěvačka, autorka pořadů. Po maturitě na 
vyškovském gymnáziu (1977) studovala do r. 1979 na 
Technologické fakultě VUT ve Zlíně. V letech 1980-1983 
pracovala jako asistentka v Botanické zahradě Přírodovědecké 
fakulty MU v Brně. Od r. 1986 učí ve Slavkově u Brna na 
Středním odborném učilišti zemědělském (od r. 1994 
Integrovaná střední škola). Dálkově v letech 1990-1996 
absolvovala psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně 
(v diplomové práci využila zkušenosti z programu 
zaměřeného na komplexní estetickou výchovu zahrnující mj. 
lidovou kulturu).

Zájem o folklor si přinesla z rodinného prostředí. Na ZŠ 
v Křenovicích u Brna pracovala ve školním souboru 
>Křenováček, kde ji ovlivnila >A. Přetáková a společná 
vystoupení s dětským vsetínským souborem Malá Jasénka. 
Od r. 1980 byla členkou FS >Trnka a realizovala zde svou 
první taneční choreografii, oceněnou na oblastní přehlídce 
hanáckých souborů v Prostějově (1982). Znalosti o hanáckém 
tanci si prohloubila na Lidové konzervatoři v Přerově 
(1981-1983) pod vedením Evy Magerové a >A. Běhala. 
Podrobněji se zabývala folklorem Slavkovská, kde prováděla 
i vlastní sběry. Shromážděný materiál využila v repertoáru 
souboru >Jetelinka, který založila v r. 1986 ve Slavkově 
u Brna. Pomáhala také při zakládání dětského souboru 
Němčánek v Němčanech (1989). Režisérské a scenáristické 
schopnosti uplatnila na folklorní přehlídce Pod slavkovským 
sluncem (1987) a na 10. národopisné přehlídce >Pod 
křenovskó májó (1995). Výsledky sběratelské činnosti 
zaměřené na dětský folklor Slavkovská otiskla v publikacích 
Za našéma humnama (Vyškov 1989) a Metodika vedení 
zájmového tanečního kroužku (Praha 1990). Přispěla

k obnovení folklorních tradic Slavkovska, přechodné 
etnografické oblasti mezi Brněnskem, Slováckem a Hanou.

MV

Staněk, Jaroslav Václav
(20.4.1922 Uherské Hradiště - 28.2.1978 Uherské Hradiště)

Malíř, grafik, scénograf, hudebník, choreograf, organizátor. 
V Hodoníně navštěvoval učební obor hudební nástrojář, který 
přerušil ze zdravotních důvodů a v r. 1938 nastoupil do Školy 
uměleckých řemesel v Brně (studoval kresbu a malbu zejm. 
u Františka Süssera, Petra Dilingera a Jaroslava Krále). Po 
uzavření školy v r. 1942 pracoval u firmy Kunz (výroba 
malířských potřeb, návrhy interiérů, dekorativní malba). 
Po dlouhodobé nemoci nastoupil v r. 1945 jako jevištní 
výtvarník do Slováckého divadla v Uh. Hradišti, kde byl 
zaměstnán do r. 1955. Poté byl zaměstnancem Závodního 
klubu n. p. Mikrotechna v Uh. Hradišti.

Do poválečného folklorního hnutí zasáhl ve sféře výtvarné, 
hudební i taneční. Jako scénograf se podílel na jevištních 
a výtvarných návrzích pro >MFF ve Strážnici, výtvarné složce 
se věnoval rovněž v souboru >Hradišťan, kde působil jako 
umělecký vedoucí, primáš a choreograf. S Hradišťanem byla 
také nejvíce spjata jeho činnost umělecká (mimo volnou 
výtvarnou tvorbu). Ačkoli patřil mezi výrazné primáše 
Slovácka, autorsky se realizoval spíše v taneční oblasti. Vytvořil 
několik desítek choreografií, v nichž se odrážela jeho divadelní 
zkušenost a výtvarný cit. Část taneční tvorby směřovala 
k jevištní pohybové stylizaci výchozího tanečního materiálu 
zejm. z oblasti Slovácka (Straňanské, Boršické, Danaje, 
Lhoťácké, Skočné, Odzemek, Pod šable aj.), část se zařazovala 
k tematicky koncipovaným pásmům, ve kterých se na počátku 
50. let odrážely aktuální náměty a tzv. nová tvorba, postupně 
se z nich však dobová angažovanost vytrácela (Svatební 
obrázky, Husaři, Vojna, Dožínky, Handrlák, U muziky aj.). 
Jako primáš se podílel na řadě nahrávek pro Čs. rozhlas v Brně 
a na LP desce Hraje a zpívá Hradišťan (Panton 1972). 
Z rozhlasového archivu byla sestavena MC Primášské legendy. 
Volavý, Staněk, Petrů (Altro 1992) a CD, MC Primáš Jaroslav 
Staněk a Hradišťan v letech 1955-1975 (Akon 1997). V r. 1977 
byl o něm natočen krátký film Zkouška souboru (rež. Antonín 
Kachlík). Patřil k výrazným osobnostem poválečného 
folklorního hnutí zejm. pro svou umělecky podnětnou práci 
s folklorním materiálem na scéně, která se stala příkladem pro 
řadu dalších souborů.

Literatura:
Nečas, J.: Tři legendy hudeckého nebe. MK 28, 1992, č. 2, 
s. 18.
-red-: J. V. Staněk zemřel. MK 14, 1978, č. 3, s. 23.
Volavý, V.: Odešel J. V. Staněk. NA 15, 1978, s. 228-229.
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Stavělová, Daniela (roz. Tišliarová)
(14.2.1954 Djakarta, Indonésie)

Etnografka, choreografka, pedagožka, organizátorka, autorka 
pořadů, tanečnice. Po maturitě na gymnáziu v Praze (1973) 
absolvovala etnografii a historii na Filozofické fakultě UK 
(1974-1979), při zaměstnání pětisemestrální dálkové studium 
taneční pedagogiky na taneční katedře AMU (1980-1983). 
Působila jako odborná pracovnice pro lidový tanec 
v >Ústavu pro kulturně-výchovnou činnost (1979-1980), 
dokumentátorka v >ČSSPT (1980-1981) a znovu jako 
odborná pracovnice pro lidový tanec v >Artamě (1991-1993). 
Od r. 1993 pracuje v ÚEF AV ČR v Praze (CSc. 1996, 
kandidátská práce Lidové tance v Guberniálním sběru z roku 
1819). Permanentní je její činnost taneční pedagožky (základní 
umělecké školství, Státní konzervatoř v Praze) a lektorky 
(taneční katedra AMU - od r. 1994). Pracovala v redakční 
radě >Tanečních listů (1994-1996), od r. 1996 je členkou 
redakční rady >Národopisné revue.

Jako tanečnice působila v Souboru Josefa Vycpálka 
(1973-1979) a v souboru Chorea Bohemica (1979-1985). Byla 
zakladatelkou, uměleckou vedoucí a choreografkou taneční 
a hudební skupiny Rustica (1984-1992), od r. 1993 je 
choreografkou Souboru Josefa Vycpálka. Její externí 
choreografická spolupráce je spojena - kromě tvorby pro 
divadlo - především s českými folklorními soubory (např. 
Jiskra Plzeň, Rokytka Rokycany, Lipka Pardubice), ale 
zasahuje i na Moravu (>Hradišťan). Jako choreografka si 
vytvořila svébytný autorský rukopis, který organicky kloubí 
výrazovou složku tance s obsahovými i formovými prvky 
lidové taneční tradice. Od r. 1986 je spolupracovnicí 
programové rady >MFF ve Strážnici, kde se uplatňuje zejm. 
jako autorka pořadů (v r. 1996 byla členkou autorského 
kolektivu, který získal Cenu MFF za pořad Folklór pěti 
kontinentů). Podílí se rovněž na koncepci MFF Pardubice- 
Hradec Králové.

red

Stolařík, Ivo
(17.10.1923 Ostrava)

Etnograf, poradce souborů, hudební redaktor a režisér, 
upravovatel, organizátor, sběratel, dirigent, sbormistr. 
Maturoval na reálném gymnáziu v Ostravě (1942), za okupace 
byl zapojen do partyzánského odboje, v r. 1945 byl zatčen 
a vězněn. Po válce až do r. 1953 pracoval v Čs. rozhlase 
v Ostravě, nejdříve jako hlasatel a programový inspektor, 
později jako hudební redaktor, hudební a činoherní režisér. 
V letech 1948-1952 absolvoval na Filozofické fakultě MU 
v Brně obory etnografie a hudební věda (PhDr. 1952, CSc. 
1979). Byl zaměstnán jako hudební historik a etnomuzikolog 
ve Slezském ústavu ČSAV v Opavě (1954-1963), ředitel 
a dramaturg Janáčkovy filharmonie v Ostravě (1963-1975) 
a dramaturg pražského hudebního vydavatelství Supraphon 
(1975-1978). Ke studiu lidové kultury se vrátil v letech 
1979-1984 jako vědecký pracovník Valašského muzea

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Externě přednášel 
o lidové písni na Filozofické fakultě MU v Brně (1954-1957) 
a UK v Praze (1974-1975), na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity (1979-1997).

V době svého působení v Čs. rozhlasu v Ostravě prosadil 
cílevědomé nahrávání a vysílání hudebního folkloru a do 
archivu lidových písní přispěl řadou zápisů ze Slezska. Jako 
odborný poradce se podílel na vývoji několika cimbálových 
muzik (Malá muzika Čs. rozhlasu v Ostravě, >Vsacan ad.). 
V r. 1948 stál u zrodu populárních rozhlasových nácviků 
lidových písní Zpěvem k srdci (mj. zde přivedl poprvé 
k mikrofonu zpěvačku >J. Šulákovou). V témže roce založil 
Dětský rozhlasový sbor Ostrava, který do r. 1955 také řídil. 
S ním a s Malým rozhlasovým orchestrem nahrál desítky 
lidových písní, pro jejichž úpravy získal řadu hudebních 
skladatelů (>J. Dadák, Svatopluk Havelka, Miroslav Juchelka, 
Rudolf Kubín, Vlastimil Musil, Stanislav Parýzek, Zbyněk 
Přecechtěl, Josef Eduard Šimíček, Rudolf Wünsch). Svých 
zkušeností s popularizací folkloru využil při organizaci 
programů Národopisného léta v Rožnově p. R., i při spolupráci 
s Čs. televizí při natáčení cyklu pořadů Vonička z domova, 
z něhož připravil k vydání 20 sborníků Hudební edice 
Valašského muzea v Rožnově p.R. a v Supraphonu edici 
lidových písní na gramodeskách (1979). Zúčastňoval se 
terénních výzkumů Ostravska, Slezska, Lašska a Valašska, 
v archivu ÚEF AV ČR v Brně je uloženo 1300 zápisů písní 
a tanců z jeho sběrů. Je autorem monografie Hrčava (Ostrava 
1958). Byl členem redakční rady časopisu >Radostná země 
(1951-1957) a Slezského sborníku (1954-1966). Za svou 
popularizačně vědeckou činnost obdržel cenu města Ostravy.

Literatura:
ČSHS 2, s. 617-618.
M. M.-B. Hčk.: PhDr. Ivo Stolařík CSc. šedesátníkem.
Těš. 27, 1984, č. 1, obálka.
PPS 2, s. 152-153.
Redakce: PhDr. Ivo Stolařík padesátníkem. Těš. 16, 1973, 
č. 4, s. 8-9.
Štika, J.: Stolařík jubilující. NA 21, 1984, s. 120.

JŠ

Strnadel, Antonín
(10.5.1910 Trojanovice pod Radhoštěm, okr. Nový Jičín
- 31.10.1975 Praha)

Malíř, kreslíř, grafik, scénograf. V letech 1927-1933 
vystudoval pražskou Uměleckoprůmyslovou školu 
u Jaroslava Bendy, od r. 1933 pokračoval ve studiu na AVU, 
kde v r. 1936 absolvoval obor figurální malby u Maxe 
Švabinského. Poté působil jako asistent a od r. 1941 vedoucí 
školy pro užitou grafiku na UPŠ v Praze.

Těžištěm jeho rozsáhlého díla jsou kresebné a akvarelové 
studie a kreace s národopisnou tematikou, do nichž vložil 
jednak znalosti a zkušenosti nabyté v lidovém prostředí 
i v muzejních sbírkách a literatuře, jednak vlastní, zpravidla 
archaizující představy o tzv. původnosti a správnosti lidové 
tradice. Uplatňoval je ponejvíce jako ilustrace - např. v knize
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sti Moravské národní pohádky Beneše Methoda Kiddy (Praha 
1972). K výtvarnému folklorismu se přihlásil také 
monumentálními kreacemi nástěnné výzdoby hotelu Vlčina 
na Horečkách u Frenštátu pod Radhoštěm (1938-1946), 
velkoplošnou podmalbou na skle se zobrazením Ondráše 
a Juráše na Slovanské zemědělské výstavě v Praze (1948), 
kostýmními návrhy pro >ČSSPT, >AUS, Národní divadlo 
(např. Lašské tance >L. Janáčka) a Čs. státní film (např. 
Portáši, 1947, rez. Václav Kubásek).

Literatura:
Baleka, J.: Antonín Strnadel. Ilustrace. Ostrava 1981. 
Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1975, s. 492. 
Hlušička, J.: Malíř valašského lidu. Vlastivědný sborník 
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RJ

Studenka, František
(7.10.1937 Tvrdonice, okr. Břeclav)

Zpěvák, organizátor. V letech 1953-1954 navštěvoval 
vinařské učiliště ve Valticích, poté pracoval dva roky 
v JZD Tvrdonice. Po skončení vojenské služby (1956-1958) 
studoval Střední zemědělskou technickou školu ve Strážnici 
(1959-1963), od r. 1963 pracoval v JZD Tvrdonice. V r. 1976 
se stal předsedou sloučeného JZD se sídlem v Moravské 
Nové Vsi, které mj. vyvíjelo bohatou kulturní činnost.
V r. 1990 začal pracovat v zemědělské firmě Zefa a téhož 
roku přešel do vlastní firmy Racio.

Aktivně se zúčastňoval kulturního života v obci a kraji.
V době vojenské služby na Šumavě účinkoval v plukovním 
souboru Jaseň (tvořeném převážně hudebníky z Valašska), 
který interpretoval folklor různých oblastí. Soubor úspěšně 
vystupoval na festivalech v Domažlicích, Strakonicích, 
Ostravě a ve Strážnici. Po návratu do Tvrdonic se 
organizátorsky, režijně i jako zpěvák podílel na slavnostech 
>Podluží v písni a tanci, vystupoval na >MFF ve Strážnici, 
pracoval v odborných porotách. Důležitá byla jeho 
organizátorská iniciativa při spolupráci s pracovišti ČSAV 
v Brně, z níž vzešly publikace Náš Kraj (Brno 1982) 
a Podluží v lidové písni (Brno 1988). Na veřejnosti účinkoval 
se >Slováckým krúžkem v Tvrdonicích, se soubory 
>Břeclavan, >Podlužan a >BROLN, s mužskými sbory 
v Tvrdonicích, Moravské Nové Vsi, v Týnci a ve Staré 
Břeclavi, v duetu s >J. Severinem a zejména sólově, jako jeden 
z mála hrdinných tenorů na Podluží. Jeho projev byl ovlivněn 
rodinným prostředím, jak ho poznal u otce, dědečka i strýce. 
Představuje typ lidového zpěváka, který se nestal 
profesionálním interpretem, ale zpíval především z vnitřní 
potřeby. V r. 1991 získal ocenění laureát MFF ve Strážnici za 
znovuoživení tradice bohatýrského zpěvu na Podluží.

Profilová diskografie:
Stójí breza v kraji lesa. MC. Carmen 1996.
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Studnička, Vladimír
(24.8.1935 Ostrava)

Hudební režisér, skladatel, upravovatel, pedagog. Mládí 
prožil ve Vratimově, kde po osvobození začal rozvíjet své 
hudební schopnosti, které ho přivedly přes účinkování 
v souborech ZK místních papíren (kde původně pracoval) až 
k odbornému studiu. V letech 1953-1957 absolvoval Vyšší 
hudebně pedagogickou školu v Ostravě, obor skladatelsko- 
dirigentský, dálkově studoval hru na kytaru na ostravské 
konzervatoři (1963-1966). Základní vojenskou službu (1957- 
1959) vykonal u plukovní hudby v Mariánských Lázních, 
kde se zdokonalil ve hře na lesní roh a seznámil se blíže 
s problematikou dechových orchestrů. Po krátké době, kdy 
byl zaměstnán ve Vítkovických železárnách, učil od r. 1961 
na LŠU v Ostravě - Mariánských Horách. V letech 1975- 
1993 byl hudebním režisérem v ostravském rozhlasovém 
studiu. I v důchodu externě spolupracuje jako hudební režisér 
s rozhlasem, televizí a hudebními vydavatelstvími, pro 
Musikverlag Rundel upravuje skladby našich i cizích skladatelů 
a autorsky spolupracuje s řadou souborů. Od r. 1995 učí na 
ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm hudební teorii a základy 
improvizace skladby.

V r. 1973 získal spolu s Pavlem Blatným 3. cenu ve 
skladatelské soutěži k 50. výročí založení Čs. rozhlasu 
a od té doby se datuje jeho spolupráce s rozhlasem. Zde se 
jako hudební režisér věnoval všem žánrům, zejm. však 
hudebnímu folkloru. Pracoval s řadou souborů a sólistů, zvláště 
s CM >Technik, >J. Šulákovou, >J. Lažou, >L. Holým ad. 
Zúčastňoval se rovněž natáčení v terénu (např. ženských 
pěveckých skupin na Kysucích s >J. Gelnarem, fašankových 
obchůzek na Uherskobrodsku), režíroval rozhlasové záznamy 
na >MFF ve Strážnici, >Slezských dnech v Dolní Lomné, 
>Rožnovských slavnostech atd. Ve své skladatelské tvorbě 
vychází především z tradic rodného kraje (např. Beskydské 
nokturno, Ondrášův tanec, Z valašských strání, Písně mého 
kraje, Vonička z Lašska, Po Slezsku). Od r. 1987 je uměleckým 
vedoucím a dirigentem dechového orchestru >Beskydská 
muzika, který interpretuje především písně a tance z oblasti 
Beskyd v jeho úpravách.
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Stuchlý, Václav
(28.9.1914 Kosatka nad Odrou, okr. Frýdek-Místek)

Folklorista, sběratel, hudebník, upravovatel, zpěvák, 
poradce souborů. Po absolvování učitelského ústavu v Příbore 
(1936) působil na ZŠ Opavska, Hlučínska a za 2. světové 
války v Adamově u Brna, kde zdokonaloval své hudební 
a pedagogické vzdělání v různých kurzech. V r. 1943 složil 
státní zkoušku ze hry na housle a absolvoval sbormistrovskou 
školu Opus u Viléma Steinmanna v Brně. Od r. 1945 učil na 
měšťanské škole v Českém Těšíně, v témže roce zde založil 
Městskou hudební školu. V r. 1950 přestoupil na pedagogické 
gymnázium do Ostravy, v dalších pěti letech získal dálkovým 
studiem vysokoškolské vzdělání na Pedagogické fakultě UP 
v Olomouci (obor matematika - hudební výchova) a stal se 
odborným asistentem na katedře hudební výchovy Pedagogické 
fakulty v Ostravě. Zde působil od r. 1959 až do svého odchodu 
do důchodu v r. 1982.

Ovlivněn svým otcem, krejčím a venkovským muzikantem 
(klarinetista a flétnista), hrál V. Stuchlý od dětství na housle. 
S praktickou hrou v muzice se seznámil v Košatské kapele. 
Jako primáš, sólový zpěvák a flétnista působil v letech 
1951-1960 v hudecké muzice národopisného kroužku na 
pedagogickém gymnáziu v Ostravě, v cimbálové muzice FS 
>Slezan (1961-1969), v cimbálové muzice pěveckého sdružení 
Slezan (1970-1971, primáš) a v cimbálové muzice při 
Pedagogické fakultě v Ostravě (1970-1978), jež spolupra
covala s hornickým souborem >Dombrovan. Mimo to v letech 
1961-1980 hrál na housle a zpíval ve dvojici s gajdošem 
>P. Zogatou. Účastnil se >MFF ve Strážnici, >Rožnovských 
slavností, Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích, 
zejm. však >Slezských dnů v Dolní Lomné, kde je od r. 1969 
členem programové rady. Vynikl také jako sběratel, upravovatel 
lidových písní, editor, souborový poradce a člen porot. Po 
celý život se věnoval lidovým písním, instrumentální hudbě 
a zpěvní kultuře Slezska, množství zápisů vydal tiskem 
formou výborů, sbírek a zpěvníků: Z našeho kraje. 10 
lidových písní pro dětský trojhlas (Ostrava 1963), Lidové 
písně v úpravě pro dívčí tria (Ostrava 1967), Písně boje 
a vítězství. Zpěvník zbojnických, dělnických a budovatelských 
písní z Ostravska (Olomouc 1971), Zpěvník krajových písní 
ze slezské, lašské a valašské oblasti (Olomouc 1974), >Anna 
Dřevjaná: Od te naši Lyse (Ostrava 1978), Aj, v tym Krasnym 
Polu. Zpěvníček lidových písní z Opavska v podání >Karly 
a Vojtěcha Pálových (Ostrava 1980), Tam v Opavě na

rynečku. Zpěvník lidových písní z Opavska (Opava 1984), 
O, majičku zeleny. Sborník folklóru z Opavska pro dětské 
soubory (Opava 1986), >Božena Peterková: Vyšlo slunko 
spoza hory. Sborník veršů a písní pro dětské soubory (Karviná 
1987), Vonička z Kobeřic. Sborník písní a veršů (Opava 1989), 
>Františka Pituchová: Pěsničky od srca (Frýdek-Místek 
1995), Jablunkovský zpěvník Gruničku, Gruničku. Písně 
z tvorby >Oto Žabky (Vl. nákl. 1996). Celoživotní sbírka 
V. Stuchlého (3000 zápisů lidových písní a instrumentální 
hudby) je uložena v ÚEF AV ČR v Brně.

Literatura:
Báče, E.: Významné jubileum Mgr. Václava Stuchlého. 
Sborník prací Ostravské univerzity 1995, č. 154, s. 93-94. 
Gregor, V.: Jubileum folkloristy a pedagoga Václava 
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č. 4, s. 21-22.
Hovorková, E.: Jubileum významného těšínského 
folkloristy a pedagoga Václava Stuchlého. Těš. 37, 1994, 
č. 3, s. 29-30.
Sulitka, A.: K životnému jubileu Václava Stuchlého. NA 26, 
1989, s. 195-197.
Zenkl, L.: Václav Stuchlý šedesátníkem. NA 11, 1974, 
s. 291-292.

JP

Sulitka, Andrej
(18.11.1945 Veľká Franková, Slovensko)

Etnograf, organizátor, autor pořadů. Po absolutoriu na 
konzervatoři v Košicích (1965, obor trubka) vystudoval 
etnografii na Filozofické fakultě MU v Brně (1965-1970, 
1967-1968 roční studijní pobyt na krakovské univerzitě, PhDr. 
1971, CSc. 1978). V letech 1970-1978 pracoval v Národo
pisném ústavu SAV v Bratislavě a od r. 1978 v ÚEF ČSAV 
v Praze a Brně. Zaměřoval se především na hudební a obřadní 
folklor. V letech 1991-1992 byl tajemníkem Rady pro 
národnosti Úřadu vlády ČR, od r. 1993 zde působí ve funkci 
ředitele sekretariátu.

Během studia působil jako zpěvák, tanečník a autor programů 
v brněnském souboru >Poľana. Do oblasti folklorního hnutí 
se zapsal především svým podílem na koncepční a organizační 
práci, tvorbě a hodnocení programů na >Slezských dnech v 
Dolní Lomné (spolupráce s >J. Gelnarem), na >MFF ve 
Strážnici (člen programové rady 1979-1990) a jako autor nebo 
spoluautor pořadů pro Západoslovenské folklórne slávnosti 
a Zamagurské folklórne slávnosti. Samostatně vydal sbírku 
Hola, pastuškové. Koledy ze Slezska (Ostrava 1992).

Literatura:
Skalský, V. : Byť Tatrancom je záväzok. Korene 3, 1995, 
č. 11, s. 3.

JP
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sti Sušil, Horymír
(14.6.1928 Valašské Klobouky, okr. Zlín)

Hudebník, upravovatel, pedagog. První dva ročníky 
reálného gymnázia dokončil v Hradci Králové, maturoval na 
vsetínském gymnáziu (1947). V letech 1947-1953 vystudoval 
Vysokou školu veterinární v Brně (MVDr.), poté zahájil 
veterinární praxi ve Val. Kloboukách a od r. 1960 v Uh. Brodě. 
Po svém odchodu do důchodu (1989) působí od r. 1991 jako 
externí učitel cimbálu a kytary na ZUŠ v Uh. Brodě 
a Bojkovicích.

O hudbu se zajímal již od mládí. Hrál na klavír, na klarinet 
a cimbál se naučil hrát jako samouk. Za svého vysokoškol
ského studia byl cimbalistou a klarinetistou muziky 
>Valašského krúžku v Brně, >MSLPT a Vysoké školy 
veterinární. Ve Val. Kloboukách vedl soubor Dúbrava, kde 
působil také jako choreograf a zpěvák. Od r. 1960 je aktivně 
činný ve FS >Olšava, s jehož muzikou natočil řadu snímků 
a pořadů v Čs. rozhlase a televizi. Hraje na cimbál, klarinet 
a píšťalu, upravuje lidové písně pro potřeby cimbálových 
muzik. Je také autorem nových písní. Mimo Olšavu 
spolupracoval např. s CM >Technik, s >BROLNem, 
OĽUNem a >Kašavou. Podílel se na přípravě sbírky 
>K. Vetterla a >Z. Jelínkové Lidové písně a tance 
z Valašskokloboucka I, II (Praha 1955, 1960), na zpěvnících 
a zvukových nosičích Olšavy. V r. 1985 vydal své koncertní 
a instruktivní skladby pro cimbál v publikaci Moravské 
cimbálové etudy (Ostrava 1985). Patří k výrazným 
interpretům lidové hudby Uherskobrodska a jižního Valašska.

Literatura:
ČSHS 2, s. 648.
Málková, J.: Osobnost Horymíra Sušila, hudebníka 
a upravovatele lidových písní z Uherského Brodu. 
Diplomová práce FF MU. Brno 1997.
oko: Jubilant „Ledňa“ Sušil. MK 14, 1978, č. 5, s. 21. 
PPS 2, s. 157.

DP

Sušilová, Libuše (roz. Pohořelá)
(28.10.1908 Valašské Klobouky, okr. Zlín - 8.5.1986 Uherský 
Brod, okr. Uherské Hradiště)

Sběratelka, organizátorka, vypravěčka. Navštěvovala 
obchodní školu v Uh. Hradišti a Ústav pro dívky 
v Olomouci. V r. 1926 se provdala a následovala manžela 
-důstojníka do Českých Budějovic, Prahy, Staré Boleslavi 
a Hradce Králové. Od r. 1941 žila s rodinou opět ve Val. 
Kloboukách.

Národopisný zájem se u L. Sušilové probudil ve 
40. letech a v poválečné vlně folklorního hnutí. Zajímala se 
o lidové zvyky, tance, vyprávění, nářečí a především 
o lidový oděv a výšivku. Poznatky, které získávala od 
pamětníků, popularizovala v regionálním tisku, na 
přednáškách, vystoupeních, v rozhlasových a televizních

pořadech. Sama byla dobrou vypravěčkou a zpěvačkou. Se 
svým synem >H. Sušilem se pravidelně zúčastňovala zkoušek 
valašského krúžku ve Val. Kloboukách, kde pomáhala 
s nácvikem lidových tanců a s krojovým vybavením, 
v 50. letech vedla dětský soubor Dúbravěnka. Výrazně přispěla 
k poznání a udržování lidových tradic jižního Valašska.

Literatura:
Palátová, D.: Povídky lidových vypravěčů z Čech, Moravy 
a Slezska zaznamenané v letech 1945-1954. Praha 1958, 
s. 362.

red

Svolinský, Karel
(14.1.1896 Svatý Kopeček u Olomouce, okr. Olomouc
- 16.9.1986 Praha)

Kreslíř, grafik, malíř. Jako vyučený řezbář studoval 
v letech 1921-1922 plastiku a v letech 1922-1927 grafiku 
a malbu u Bohumila Kafky na UPŠ v Praze, na níž se stal 
v r. 1945 profesorem; zde pak působil až do r. 1970.

Do výtvarného folklorismu se zapsal hlavně svým 
ilustrátorským dílem, v němž se národopisná tematika uplatnila 
především jako doprovod k textům lidových písní (>K. Plicka- 
Fr. Volf: Český rok I-IV. Praha 1944-1960). K. Svolinský 
neusiloval o dokumentární věrnost, nýbrž o zobecnění 
a zhmotnění vlastních pocitů z kontaktu s tradiční lidovou 
kulturou a uměním. Osobitým navazováním na mánesovskou 
tradici pronikl do vědomí širokých lidových vrstev, a to 
i prostřednictvím poštovních známek s krojovou tematikou, 
které navrhoval v letech 1954 a 1956-1957.

Literatura:
Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1975, 
s. 497-498.
Novotný, M.: Karel Svolinský. Praha 1931.
Nová Encyklopedie českého výtvarného umění II. Praha 
1995, s. 809-810.
Spurný, J.: Karel Svolinský. Praha 1962.
Toman, P.: Nový Slovník československých výtvarných 
umělců II.
Praha 1950, s. 512-513.
Toman, P.-Toman, P.H.: Dodatky ke Slovníku 
československých výtvarných umělců. Praha 1955, s. 180.

RJ

Synek, František
(26.1.1956 Kyjov, okr. Hodonín)

Etnograf, organizátor, redaktor, choreograf, autor pořadů. 
Po maturitě na gymnáziu v Kyjově (1975) vystudoval na 
Filozofické fakultě MU v Brně obory historie a etnografie 
(1976-198l, PhDr. 1984).Vletech 1980-1992 působil v >ÚLK 
ve Strážnici postupně jako dokumentátor, vedoucí provozu 
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, metodik pro soubory 
lidových písní a tanců, programový tajemník >MFF ve 
Strážnici a samostatný odborný pracovník. V r. 1992 byl
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zaměstnán na Obecním úřadě ve Svatobořicích-Mistříně, od 
r. 1993 je pracovníkem >Folklorního sdružení ČR (FoS ČR).

V oblasti ZUČ a folklorního hnutí působí aktivně od 
r. 1977, kdy stál u zrodu slováckého souboru >Lúčka 
Svatobořice-Mistřín a stal se jeho uměleckým vedoucím 
a choreografem. Téhož roku se také zapojil do práce 
v Okresním poradním sboru pro SLPT v Hodoníně (do
r. 1990). Od r. 1983 se věnoval kulturně-výchovné činnosti 
v Krajském poradním sboru pro SLPT v Brně. Jako člen 
programových rad a spolutvůrce programových koncepcí se 
výrazně podílel na přípravě a organizaci MFF ve Strážnici 
(1986-1995), festivalu v >Miloticích (od r. 1980), >Slováckého 
roku v Kyjově (1979, 1983, 1987, 1991, 1995), >Liptálských 
slavností, >Rožnovských slavností, MFF v Mistříně ad. Je 
autorem několika desítek festivalových pořadů (spolu 
s >E. a >R. Rejskovými získal v r. 1993 Cenu MFF Strážnice 
za pořad zahraničních souborů). V r. 1990 byl jedním 
z iniciátorů vzniku občanského sdružení folklorních souborů 
FoS ČR, kde zastával funkci místopředsedy (1990, 1996) 
a předsedy (1991-1996). Od r. 1997 zde působí jako 
koncepční a programový pracovník. V r. 1990 založil 
periodikum >Folklor a stal se jeho šéfredaktorem. Soustavně 
se věnuje publikační činnosti v oblasti ZUČ, folklorních 
slavností a souborového hnutí, vydal řadu drobných 
příspěvků, článků, studií a recenzí - např. Kyjovska a kyjovské 
Dolňácka a Slovácký rok - kapitoly z historie (in: Návraty 
Kyjovska. Kyjov 1991). Je spoluautorem publikace Slovácká 
svatba na kyjovském Dolňácka (Kyjov 1995) a autorem knihy 
Frajárka (Svatobořice-Mistřín 1997).

Literatura:
Představujeme Vám... PhDr. František Synek, předseda 
Folklórního sdružení (ČR). Folklór 1991-1992, č. 1-4,
s. 16-17.

red

Šácha - Šáchovi
Horňácké muzikantské a zpěvácké rody z Velké nad 

Veličkou (okr. Hodonín).

Rod Šáchů s přízviskem Dvorský

Jiří Šácha I
(8.5.1901 Velká nad Veličkou - 31.8.1988 Velká nad 
Veličkou)

Zpěvák, tanečník. Po ukončení školní docházky pracoval 
až do konce 2. světové války jako hospodář na panství 
Magnisů, poté ve Státních lesích, v JZD a na státním statku.

Vynikal velmi širokým repertoárem textů a nápěvů 
především k tanci sedlácká a patřil k významným 
informátorům sběratelů lidových písní a národopisců. Byl 
výborným zpěvákem a tanečníkem; svůj zpěv ozvláštňoval 
zdobením základní melodie a obměňováním. Vystupoval 
s muzikou Martina >Miškeříka II, s >Norkovou muzikou, 
s muzikou Jožky >Kubíka III, s hudeckou muzikou >J. Peška,

s >CM Viléma Zahradníka i s CM >Hradišťan (s primášem 
>J. Staňkem). Jeho zpěv je zachycen na řadě nahrávek 
v brněnském rozhlase, na gramodeskách Antologie autentických 
forem československého folklóru 6. Lidový zpěv na Horňácku 
(SP. Supraphon 1962) a Lidová hudba a vyprávění 
z Horňácka (2 LP. Supraphon 1986).

Literatura:
-vá-: Jiří Šácha sedmdesátníkem. MK 7, 1971, č. 3, s. 23. 
Pešek, J.: Jiří Šácha zpívá snad šedesát let a zná na sta 
melodií. MK 18, 1982, č. 3, s. 22.
Miškeřík, J.: Za Jiřím Šáchou. MK 25, 1989, č. 1, s. 30.

Jiří Šácha II
(13.3.1924 Velká nad Veličkou - 1.8.1985 Kyjov, 
okr. Hodonín)

Zpěvák, tanečník. Syn>J. Šáchy I. Po maturitě na gymnáziu 
ve Strážnici (1944) vystudoval technický směr lesního 
inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně (1945-1950, 
Ing.). Pracoval jako projektant a stavbyvedoucí u Hrazení 
bystřin Val. Meziříčí, středisko Bojkovice (1952-1961), 
stavební technik v Kordárně ve Velké n. V. (1961-1977) 
a vedoucí investiční výstavby na Státním statku Veselí nad 
Moravou (1977-1983).

Jako tanečník a zpěvák vystupoval na >Horňáckých 
slavnostech, při zvykoslovných příležitostech (fašanky, 
hody), nepravidelně i s Veličkou gajdošskou muzikou tvořenou 
hráči hudecké muziky >J. Peška, s gajdošem Janem Hrbáčem 
III (1903-1987) a >HCM Jarka Miškeříka. Jeho zpěv je 
zachycen na rozhlasových nahrávkách s Tomášem Kohútem 
(1903-1994) a na dvojalbu Lidová hudba a vyprávění 
z Horňácka (Supraphon 1986). V rodinné tradici pokračuje 
vedle syna >Jiřího III i syn Luděk (narozen r. 1961), který 
byl primášem dětské cimbálové muziky vedené Dagmar 
Severovou, hrával s HCM Jarka Miškeříka (prim, terc) 
a >HCM Martina Hrbáče (prim, terc). Od r. 1993 vede vlastní 
Moravskou muziku Luďka Šáchy.

Jiří Šácha III
(10.2.1955 Velká nad Veličkou)

Hudebník, zpěvák, tanečník, autor pořadů, choreograf. Syn 
>J. Šáchy II. Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici (1974) 
vystudoval matematiku a tělesnou výchovu na Pedagogické 
fakultě MU v Brně (1975-1979). Od r. 1980 je učitelem na ZŠ 
v Lipově.

Jako muzikant (houslový kontr), zpěvák a tanečník spojuje 
rodovou tradici se zprostředkovaným folklorem ve škole 
a v souborech. Na housle začal hrát ve školní cimbálové muzice 
vedené učitelem L. >Zemanem a jako školák také začal tančit 
v souboru >Velička. Po přechodu do CM Velička (pozdější 
>HCM Jarka Miškeříka) však tancování zanechal. 
S J. >Miškeříkem a jeho kapelou odešel v r. 1976 do FS 
>Lipovjan a hrál s ním také v muzice FS Brezová v Brezové 
pod Bradlom. Po sloučení části Miškeříkovy muziky s >HCM
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sti Martina Hrbáče (1982) zde působil až do počátku 90. let. Od 
r. 1991 je uměleckým vedoucím FS Velička. Spolupracuje na 
přípravě >Horňáckých slavností (člen přípravného výboru) 
a dětské přehlídky >Mladé Horňácko (i jako autor pořadů); 
je zakladatelem folklorního festivalu s mezinárodní účastí 
Ozvěny Horňácka (první ročník proběhl v r. 1997) a autorem 
jeho pořadů. Jako muzikant se podílel na natáčení řady 
rozhlasových nahrávek a LP gramodesek.

Rod Šáchů s přízviskem Měchura

Jan Šácha I
(20.10.1916 Velká nad Veličkou - 20.6.1980 Velká nad 
Veličkou)

Hudebník, zpěvák, tanečník, vypravěč. Po ukončení školní 
docházky soukromě hospodařil, v době socializace 
zemědělství se stal dělníkem v armaturce na Myjavě, pak ve 
státním statku ve Velké n. V. a v cihelně v blízkém Javorníku.

Byl hudebník samouk, hrál na baskřídlovku v dechové 
hudbě ve Velké (tzv. Jánošíci) vedené Tomášem Kohútem 
(1903-1994), od r. 1937 houslový kontr ve štrajchu 
a v hudecké muzice vedené T. Kohútem a později Martinem 
>Miškeříkem II. Začátkem 50. let činnost štrajchu i hudeckých 
muzik postupně ustávala a hudci starší generace většinou 
končili s aktivním hraním. V této době začal J. Šácha spolu 
s T. Kohútem hrát v hudecké muzice >J. Peška a působil zde 
až do konce 70. let. Příležitostně také vystupoval se spoluhráči 
z hudecké muziky s nepravidelně hrající gajdošskou muzikou 
a gajdošem Janem Hrbáčem III (1903-1987), s CM Velička 
(>HCM Jarka Miškeříka) aj. Jeho hra byla zaznamenána na 
SP gramodesce Hudci z Velké nad Veličkou (Supraphon 1972), 
na dvojalbu Lidová hudba a vyprávění z Horňácka 
(Supraphon 1986) a ve filmu Hudci z Velké (rež. >K. Jureček, 
1975).

Literatura:
-jp-: Horňácké slavnosti 1976. MK 12, 1976, č. 5, s. 22. 
Pešek, J.: K šedesátinám hudce Jana Šáchy. MK 12, 1976, 
č. 5, s. 9
Pešek. J.: Dohrál a dozpíval. MK 17, 1981, č. 1, s. 17.

Jan Šácha II
(23.8.1944 Velká nad Veličkou)

Hudebník, pedagog. Syn >J. Šáchy I. Po maturitě na 
strážnickém gymnáziu (1961) vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou v Brně (1961-1966, Ing.). Po svatbě (1971) žil 
ve Strážnici, v r. 1972 se usadil ve Skalici na Slovensku. Byl 
zaměstnán v JZD Strážnice a na zemědělském odboru ONV 
Hodonín, v JRD ve Skalici (1971-1981), poté v Agropodniku 
Hodonín. Od r. 1986 pracuje v Zemědělském zásobování 
a nákupu v Hodoníně.

V jeho generaci se již tradiční lidové muzikantství spojovalo 
s cílenou hudební výchovou. Začínal jako kontráš v dětské 
muzice učitele L. >Zemana, pak působil ve studentské velické

muzice jako cimbalista a zároveň ve folklorním souboru 
Prespolan ve Veselí n. M. Jeho muzikantské aktivity jsou 
nejvíce spojeny s >HCM Jarka Miškeříka, v níž pravidelně 
působil od druhé poloviny 60. let. Souběžně vystupoval se 
souborem Skaličan ve Skalici na Slovensku (1970-1980). 
S J. >Miškeříkem přešel do souboru >Lipovjan a vypomáhal 
se svými spoluhráči ze Skaličanu muzice FS Brezová 
v Brezové pod Bradlom (1975-1980). Přivedl sem v r. 1975 
také J. Miškeříka. Po sloučení převážné části muziky 
J. Miškeříka s >HCM Martina Hrbáče zde vystupoval jen 
příležitostně. Od r. 1985 působil též v Ratíškovicích, kde 
v letech 1985-1992 hrával s CM Rozmarýnek (muzika starších 
členů FS >Konopa) a CM souboru Konopa. V letech 
1991-1995 vedl studentskou muziku ve Skalici. Jako učitel 
hry na cimbál vychoval ve Velké, v Ratíškovicích a Hodoníně 
řadu mladých muzikantů.

MŠ

Šebetovská, Božena (roz. Králová)
(6.1.1919 Lanžhot, okr. Břeclav - 13.4.1982 Brno)

Zpěvačka. Po základní školní docházce zůstala v domácnosti 
u rodičů, v letech 1939-1940 absolvovala dvouletou rodinnou 
školu v Hodoníně. Od svého sňatku v r. 1943 žila v Brně 
a věnovala se zpěvu (krátce byla zaměstnána v kině Alfa).

Její první nahrávka, kterou natočila jako patnáctiletá 
v r. 1934, je spojena se jménem >K. Vetterla, který ji uvedl 
v brněnském Radiojoumalu. Díky popularitě B. Šebetovské 
se pak lidová píseň pevně uchytila ve vysílání brněnského 
rozhlasu i v protektorátní době. Svá první veřejná vystoupení 
absolvovala jako členka >Orla, poté vystupovala se Slováckým 
krúžkem v Lanžhotě, od poloviny 40. let s muzikou 
>Slováckého krúžku v Brně pod vedením >J. Běhunka. Po 
osamostatnění muziky a vzniku >Slováckého souboru se stala 
jeho sólistkou. Spolu s >J. Severinem, se kterým vystupovala 
často v duetu, absolvovala se souborem desítky představení 
po celé republice i v zahraničí. Vystupovala na Světovém 
festivalu mládeže a studentstva v Berlíně (1951), v Bukurešti 
(1953, laureátka festivalu v kategorii sólový zpěv, cimbálový 
doprovod >J. Jurášek) a ve Varšavě (1955). Spolupracovala 
také s >Brněnskou cimbálovou muzikou, >CM Slávka 
Volavého, s Malým rozhlasovým orchestrem a po vzniku 
>BROLNu se stala jeho sólistkou. Poslední fáze jejího života 
byla spojena s účinkováním na estrádách, které vedl Rudolf 
Stolař. Lidové písně v jejím podání jsou uvedeny mj. na 
gramodeskách Na pěknú notečku - BROLN 25 (2 LP. 
Supraphon 1977), 20let „Na pěknú notečku“ (EP. Supraphon 
1971). V r. 1936 nazpívala písně z Podluží na dokumentární 
gramodesku SÚLP v Brně. Nahrávky v její interpretaci (soprán) 
a dueta s J. Severinem ji zařadily ve 40.-70. letech 
k nejpopulárnějším zpěvačkám slováckých lidových písní, 
zejm. z Podluží.

Profilová diskografie:
Keď si já zazpívám. LP. Panton 1985. (Spolu s J. Severinem.)
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JN,LU

Šejvlová, Věra (roz. Pešková)
(15.6.1919 Frýdek-Místek)

Sběratelka, organizátorka, choreografka, autorka pořadů, 
redaktorka. Maturovala na reálném gymnáziu v Ostravě 
(1938), v dalším studiu v důsledku uzavření vysokých škol 
v r. 1939 nepokračovala. Ze zdravotních důvodů byla 
v domácnosti (1939-1949), v letech 1949-1968 působila jako 
redaktorka v redakci lidových písní Čs. rozhlasu v Ostravě, 
kde pracovala na programové koncepci pořadů celostátního 
i krajového vysílání. Od r. 1972 až do odchodu do důchodu 
v r. 1975 byla zaměstnána v Hydrometeorologickém ústavu 
v Ostravě.

V r. 1947 založila a do r. 1956 vedla soubor Ostravica při 
OB v Ostravici, z něhož vyšli zakladatelé a vedoucí dalších 
souborů v regionu (>Ostravica Frýdek-Místek, Vonička 
Havířov). V letech 1957-1961 působila jako vedoucí taneční 
složky souboru L. Ševčíka při ZK NHKG v Ostravě-Zábřehu 
(pozdější Moravský soubor písní a tanců). Je uměleckou 
vedoucí dětského souboru Grunik (od r. 1981) a folklorního 
souboru >Grunik v Ostravici (od r. 1988). V obou souborech 
zastává také funkci dramaturga a choreografa. Ve 40. a 50. 
letech prováděla spolu s >F. Bonušem sběry lašského folkloru, 
z nichž byly vydány zpěvníky Písničky z údolí Ostravice I, II 
(Frýdek-Místek 1984, 1985). Publikovala studii Ondrášův 
skok - sólový chlapský tanec severních Beskyd (RZ 3, 1953). 
Vedle práce sběratelské (písně, tance, lidový oděv) a souborové 
se věnovala instruktážní činnosti a školení souborů, byla 
členkou porot na přehlídkách ZUČ, lektorkou Lidové 
konzervatoře v Ostravě (v 70. letech), členkou programových 
rad >MFF ve Strážnici a >Slezských dnů v Dolní Lomné aj. 
Od r. 1995 je spoluautorkou Sochových slavností ve Lhotce 
pod Ondřejníkem. Vydala metodickou brožuru Lašsko dětem 
(anonymně - Ostrava 1978) a spolu s >V. Šimkovou se 
autorsky podílela na vydání instruktážní videokazety Lašské 
tance z povodí Ostravice (Frýdek-Místek 1991).

red

Šífar, Jožka (vl. jm. Josef Horčička)
(20.11.1921 Břeclav)

Vypravěč, zpěvák. Vyučil se strojním zámečníkem 
(1936-1940), vzdělání si doplnil večerním studiem na dvouleté 
Průmyslové škole strojní v Břeclavi (1956-1957). V r. 1939 
po zabrání pohraničí odešel s rodiči do Zlína a do konce

války pracoval jako dílenský normovač ve Zlínských leteckých 
závodech v Otrokovicích. V r. 1945 se přiženil do Poštorné. 
Pracoval u ČSD v Břeclavi (1945-1947), na pile v Břeclavi 
jako mzdový účetní (1947-1952) a ve Fosfě Poštorná jako 
vedoucí práce a mezd (1952-1959). Stejnou funkci zastával 
od r. 1959 v GUMOTEXu Břeclav a v letech 1961-1978 
v Transportě Břeclav. Poté do r. 1988 působil ve svobodném 
povolání jako lidový vypravěč.

V 50. letech začínal jako zpěvák ve Slováckém knížku 
v Poštomé. Spolupracoval s >F. Mikuleckým, v jehož Cestě 
zarúbané zpíval roli Fabiša (celkem 78x). Byl spolu
zakladatelem souboru >Břeclavan a deset let jeho předsedou. 
Vypravěčskou příležitostí pro něj byly komponované jevištní 
pořady Břeclavanu, v nichž účinkoval pod uměleckým jménem 
Jožka Šífar (přezdívka Šífar pochází z jeho sportovní činnosti 
- v r. 1946 se stal juniorským mistrem republiky ve skifu, 
třikrát byl ve skifu seniorským mistrem Moravy). V r. 1955 
se začal šířeji zajímat o vypravěčskou tradici rodného Podluží.
V soutěži >MFF ve Strážnici se v r. 1958 mezi vypravěči 
umístil jako druhý, o rok později získal třetí místo. V r. 1960 
vyhrál v Brně krajskou soutěž lidových vypravěčů. Jeho 
repertoár tvoří především pověrečné povídky, pověsti 
a humorky ze života, které vypravuje v dialektu obcí Poštorná 
a Hlohovec. Uvědoměle navazuje na vypravěčskou tradici 
Podluží, čerpá také z publikovaných zápisů, např. Augusty 
Šebestové, bratří Mrštíků a Maric Damborské. Tito autoři jej 
inspirují nejen náměty, ale i svým jazykem. Je typem tvůrčího 
vypravěče, látku samostatně zpracovává a obohacuje ji 
obsahově i formálně. Některá jeho vyprávění byla publikována 
v regionálním tisku, podílel se rovněž na LP gramodesce Beseda 
u cimbálu (Supraphon 1981). Od r. 1975 spolupracoval 
s >Moravankou. Je členem redakční rady >Malovaného kraje 
(od r. 1992), na veřejnosti vystupuje již jen při zvláštních 
příležitostech. V r. 1996 získal Cenu Vaška Mlýnka za 
dlouholetou činnost a významný přínos pro rozvoj tradic 
lidového vyprávění.
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JM

Šimková, Věra (roz. Šochová)
(25.2.1934 Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek)

Sběratelka, choreografka, organizátorka, autorka pořadů.
V Novém Jičíně absolvovala krejčovskou školu (1950-1952). 
Pracovala v Oděvní tvorbě v Ostravici a Frýdlantě nad 
Ostravicí (do r. 1954) a jako administrativní síla v Moravsko
slezské armaturce ve Frýdlantě n.O. (1954-1960), poté byla 
v domácnosti (1960-1971). V r. 1971 nastoupila na místo
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sti vedoucí školní jídelny v Janovicích a ve Frýdlante n. O., 
v letech 1975-1989 působila na oddělení ZUČ Okresního 
kulturního střediska ve Frýdku-Místku.

Od r. 1952 byla členkou souboru Ostravica v Ostravici, 
který vedla >V. Šejvlová. V r. 1955 se stala vedoucí taneční 
složky souboru Ondráš v Janovicích (od r. 1967 FS 
>Ostravica), kde v letech 1969-1991 působila jako umělecká 
vedoucí a choreografka. Odborné znalosti si prohloubila 
studiem na Lidové konzervatoři v Ostravě (1962-1964) pod 
vedením >Z. Kyselé a na seminářích lidového tance 
>Z. Jelínkové, >V. Šejvlové, >A. Skálové, >V. Sochy, 
>F. Bonuse a >H. Podešvové. V letech 1977-1980 a 1993- 
1995 vyučovala lašské tance na Lidové konzervatoři v Ostravě. 
Jako sběratelka se věnovala zejm. tanečnímu folkloru 
moravsko-slovenského pomezí v oblasti Beskyd (1955- 
1982). Z jejích sběrů vyšly publikace Ostravica zpívá 
(Frýdek-Místek 1985) a Tance z Janovic (Frýdek-Místek 
1990). V r. 1965 stála u zrodu >Ondrášovských slavností 
v Janovicích, na kterých se podílela jako autorka a režisérka 
programů, v menším rozsahu působila na >Slezských dnech 
v Dolní Lomné. Byla členkou Ústředního poradního sboru 
pro SLPT při >ÚKVČ v Praze (1967-1990), Krajského 
poradního sboru v Ostravě (1985-1990 také předsedkyní), 
Okresního poradního sboru ve Frýdku-Místku (1960-1990) 
i mnoha porot soutěží folklorních souborů. Autorsky 
spolupracovala rovněž na programech Beskydských slavností 
v Turzovce a se slovenským souborem Kysučan v Čadci. 
Svou činností významně zasáhla do vývoje folklorního hnutí 
ve Slezsku.
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Šindlerovi, Václav a Valentin

Valentin Šindler
(30.1.1885 Cholina, okr. Olomouc - 21.1.1957 Praha)

Vypravěč, zpěvák. V r. 1897 nastoupil do arcibiskupského 
semináře v Kroměříži, poté v letech 1905-1908 studoval 
bohoslovectví v Olomouci, studia však nedokončil a věnoval 
se pěvecké dráze. Po studiu ve Vídni (1910) a Berlíně (1912) 
působil v Praze v Národním divadle (1911-1913) 
a v Městském divadle na Vinohradech (1913-1914), 
v Královském divadle v Záhřebu (1914-1917) a v Národním 
divadle v Brně (1917-1932). Současně v letech 1918-1932 
vyučoval zpěv v Besedě brněnské. Od 20. let vystupoval 
jako zpěvák lidových písní a představitel Matěja Křópala 
z Břochovan. V letech 1952-1956 byl pedagogem 
v Uměleckém souboru Sboru národní bezpečnosti.

Václav Šindler
(13.5.1893 Cholina, okr. Olomouc - 30.7.1952 Brno)

Vypravěč, zpěvák. Bratr a žák >Valentina Šindlera. Působil 
v opeře a operetě Národního divadla v Ostravě (1919-1921) 
a v Zemském divadle v Brně (1921-1932). Poté vystupoval 
jako zpěvák lidových písní a představitel Jozéfka Melhoby.

Oba bratři se vedle své umělecké pěvecké kariéry proslavili 
ztvárněním hanáckých figurek stréčka Matěja Křópala 
z Břochovan a jeho synovce Jozéfka Melhoby. Společně 
s Ludmilou Janulíkovou (1884-1964), představitelkou tetičky 
Marejány Křópalové, natočili v Čs. rozhlase v Brně ve 
spolupráci s režisérem Janem Křapou několik desítek 
humoristických dialogů, zaměřených na obecně lidské 
nedostatky, mírnou kritiku společenských poměrů a na 
žertovné epizody ze života malého Jozéfka. Autorem lehce 
improvizovaných textů v hanáckém dialektu byl Val. Šindler 
(část vyšla tiskem v publikaci Plkačke a jedno drohy. 
Brno l927). Skupina vystupovala v rozhlasových 
samostatných desetiminutových pořadech nebo jako součást 
estrád, nejvíce ve 30. letech, po r. 1945 postupně zanikla. 
Trojice byla ve své době velmi populární. Od konce 20. let 
byla součástí národně a regionálně orientovaného folklorismu, 
příznačného pro poválečné období svérázu.
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BB

Štědroň, Miloš
(9.2.1942 Brno)

Skladatel. Po maturitě na gymnáziu v Brně (1959) vystudoval 
hudební vědu a bohemistiku na Filozofické fakultě MU (1959- 
1964, PhDr. 1967, CSc. 1978) a v letech 1965-1970 kompozici 
a hudební teorii na JAMU u Aloise Piňose, >M. Ištvana, 
Ctirada Kohoutka a Jana Kapra. Na JAMU pokračoval 
v postgraduálním studiu elektronické a technické hudby, 
absolvoval stáže v německém Darmstadtu a studijní cesty do 
Belgie a Holandska. Pracoval jako odborný asistent Ústavu 
dějin hudby Moravského muzea (1963-1971), od r. 1971 
přednáší v ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU v Brně 
(doc. 1988, prof. 1994).

K folklornímu materiálu jako inspiračnímu zdroji 
v mnoha rovinách vlastní tvorby přivedlo M. Štědroně studium 
janáčkovské problematiky. Ze zájmu o lidovou hudbu, která 
se odrazila v části jeho skladatelského díla, vyplynula 
i spolupráce s >BR0LNem. Napsal pro něj velké množství 
úprav lidových písní a samostatných skladeb, ve kterých
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uplatnil hudební techniky a postupy druhé poloviny 20. století 
(např. cyklus Cantilenae diversae, 1993). Řada těchto děl 
vznikla ve spolupráci s brněnským skladatelem >A. Parschem 
- Moravský Seikilos na témata strážnických písní sbírky 
>V. Úlehly (1973), Šlo děvča na trávu (1975), Hajducké tance 
(1978), Formanská (1981) aj. Za skladbu Pláč Růženy 
Danielové z Hrubé Vrbky nad manželem v Osvětimi jim byla 
udělena 1. cena Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 
v r. 1975.
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DT

Štika, Jaroslav
(1.4.1931 Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín)

Etnograf, organizátor, autor pořadů, upravovatel, sběratel. 
Po maturitě na reálném gymnáziu ve Val. Meziříčí (1950) 
vystudoval v letech 1950-1954 etnografii a historii na 
Filozofické fakultě MU v Brně (PhDr. 1966, CSc. 1962). 
V letech 1956-1972 byl zaměstnán v ÚEF ČSAV v Brně, od 
r. 1972 je ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
p. R.

Aktivity J. Štiky ve folklorním hnutí se datují od r. 1947, 
kdy spolupracoval na přípravě třetího >Valašského roku 
v Rožnově p. R. Od r. 1949 se zabýval sběratelskou činností 
na Valašsku. Jeho práce s folklorním materiálem pokračovala 
úpravami lidových písní a vedením CM >Valašského krúžku 
v Brně a v Rožnově p. R., zejm. pak ženského folklorního 
sboru >Polajka, až k nahrávání písní a přípravám relací 
odborného rázu pro Čs. rozhlas v Brně a Ostravě. Napsal 
také řadu scénářů k pořadům z cyklu Vonička z domova pro 
Čs. televizi v Ostravě. Od r. 1973 je předsedou programové 
rady, autorem a režisérem pořadů >Rožnovských slavností, 
autorsky se rovněž podílí na >MFF ve Strážnici a na 
>Slezských dnech v Dolní Lomné (autor hlavních pořadů 
1988, 1992, 1994, 1996). Spolupracoval na dramaturgii 
českého programu v rámci Festival of American Folklife ve 
Washingtonu (1995), odborně vedl soubory >Javořina 
a ženský sbor Polajka na zahraničních vystoupeních. Své 
poznatky z folklorního hnutí uplatňuje také v aktivitách 
rožnovského Valašského muzea v přírodě zaměřených na 
popularizaci lidové kultury. O folkloru přednáší na Filozofické 
fakultě UP v Olomouci (od r. 1975) a na SU v Opavě. Patří 
k významným představitelům folklorního hnutí na Valašsku.
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Štrůbl, Rudolf
(2.4.1915 Šakvice, okr. Břeclav - 16.2.1982 Šakvice, 
okr. Břeclav)

Hudebník, skladatel. Po ukončení základní školní docházky 
pracoval nejdříve v otcově hospodářství, později jako 
soukromý zemědělec. Od r. 1958 byl traktoristou v JZD 
Šakvice.

U svého otce, šakvického varhaníka, se učil hře na varhany 
a od 14 let byl varhaníkem v místním kostele. Zároveň jako 
samouk zvládl hru na akordeon a s několika vrstevníky začal 
hrát na svatbách. Později se u kapelníka místní dechovky 
Josefa Vozdeckého naučil hrát na Es klarinet. Vojenskou službu 
absolvoval u vojenské hudby, kde zdokonalil svůj hudební 
projev. Po návratu do Šakvic hrál v kapele Tomáše Gansdorfera 
(muzika >Orla), později v kapele Jana Bílka (muzika 
>Sokola). Své znalosti hudební teorie si prohloubil při 
soukromých návštěvách brněnské konzervatoře. Po smrti 
J. Bílka převzal v r. 1964 kapelnickou funkci, kterou 
vykonával 18 let. Vedl také místní kostelní sbor. Známým se 
stal zejm. jako autor více než 200 orchestrálních skladeb a písní 
pro dechové hudby (polky, valčíky, pochody, pohřební 
pochody, tanga). Šest z těchto skladeb složil na slova Josefa 
Šurala, spoluhráče z dechového orchestru. Poslední léta svého 
života spolupracoval s jihočeským skladatelem Vršeckým, 
který pro něj psal texty a také propagoval jeho skladby. 
Skladby R. Štrůbla, známé v mnoha českých a moravských 
dechových hudbách jako tzv. štrůbláky, získaly pozornost 
i v soutěži rakouského rozhlasu.

Literatura:
Pěnčík. S.: Štrůblovky žijí dodnes. Vzpomínka na 
muzikanta, kapelníka a skladatele. Slovácká dechovka 
1995, č. 2, s. 12.

SP

Štrunc, Jaromír
(7.3.1932 Karviná)

Hudebník, tanečník, pedagog, organizátor. Od dětství žije 
v Rožnově pod Radhostěm. Vystudoval reálné gymnázium 
ve Val. Meziříčí (1950), po maturitě se věnoval pedagogické 
činnosti na různých typech škol Rožnovská. Při zaměstnání 
absolvoval Pedagogickou (1954) a Přírodovědeckou (1960) 
fakultu UP v Olomouci, obory chemie, zeměpis a přírodopis. 
Od r. 1993 je v důchodu.

Osobní kontakt s projevy tradiční kultury a s osobnostmi, 
jež se o ně zajímaly (např. >M. Kulišťák, >A. Kubeša, Emil 
Dlask), jej přivedl spolu s bratrem >V. Štruncem, >J. Štikou 
a dalšími zájemci k založení Valašského krúžku (>Radhošť) 
při Muzejním a národopisném spolku v Rožnově p. R.
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sti Nejprve zde vystupoval jako tanečník a sólový zpěvák, 
později jako primáš cimbálové muziky. V souboru se rovněž 
věnoval tanečnímu a hudebnímu nácviku a korepetici. Je 
jedním z jeho uměleckých vedoucích. S V. Štruncem, 
>V. Bradáčem a M. Kulišťákem zapisoval lidové písně, 
podílel se na rozhlasových a televizních pořadech (také 
s >J. Országem Vraneckým ml.). Spolupracoval s hudebním 
oddělením >ÚDLUT jako člen ústřední hudební komise 
lidových nástrojů a okresního i krajského poradního sboru 
lidových hudeb ZUČ. Je členem programové rady 
>Rožnovských slavností, autorem řady tematických 
programů tohoto festivalu a spolupracovníkem rožnovského 
Valašského muzea v přírodě. S >I. Bělunkem a V. Štruncem 
připravil LP gramodesku My sme Valaši (Supraphon 1988).

red

Štrunc, Vladimír
(15.7.1929 Fryštát, okr. Karviná)

Tanečník, hudebník, upravovatel, pedagog. Od dětství žije 
v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudoval Obchodní akademii 
ve Frenštátě p. R. (1942-1943, 1945-1948), při zaměstnání 
také Střední průmyslovou školu v Rožnově p. R. (1964- 
1967). Od r. 1949působiljakoúčetníaodr. 1953 jako technik 
v Tesle Rožnov až do svého odchodu do důchodu (1990).

Rodinné zpěvné zázemí a osobní kontakt s tradičními 
nositeli i zájemci o lidovou kulturu (zejm. spolupráce 
s >M. Kulišťákem) formovaly jeho celoživotní zájem 
o folklor. Patřil spolu s bratrem >J. Štruncem k zakládající 
generaci Valašského krúžku (>Radhošť) při Muzejním 
a národopisném spolku v Rožnově p. R. Vystupoval zde 
jako tanečník, později jako zpěvák a hudebník (housle, 
klarinet, kontrabas). Je jedním z jeho uměleckých vedoucích. 
V 50. letech se podílel na vzniku orchestru lidových nástrojů 
v Rožnově p. R. (dva cimbály, dva kontrabasy) a na konání 
>Rožnovských slavností. Je autorem řady hudebních úprav, 
včetně tzv. nové tvorby. Významná je především jeho 
dlouholetá péče o mladé muzikanty v souboru Radhošť 
a o jejich zapojování do dětských a dospělých cimbálových 
muzik. Spolu s >I. Bělunkem a J. Štruncem se podílel na 
natočení LP gramodesky My sme Valaši (Supraphon 1988).

JŠt

Šuláková, Jarmila (provd. Schmidtová)
(27.6.1929 Vsetín)

Zpěvačka. Vyučila se dámskou krejčovou ve Vsetíně. 
Pracovala zde jako kožešnická švadlena (1945-1949), od 
r. 1950 až do odchodu do důchodu v r. 1985 byla vedoucí 
vsetínské prodejny Supraphon.

Hudební cítění získané od rodičů se projevilo již v jejím 
působení v dívčím pěveckém sboru měšťanské školy, po 
ukončení školní docházky v dívčím pěveckém kvintetu 
a v souboru Bobříci (trampské a taneční písně). S pódiovou 
interpretací lidových písní začala v r. 1948, kdy byla pozvána

k účinkování v Michálkově cimbálové muzice (>Vsacan), s níž 
vystupovala jako tanečnice a zpěvačka. Od té doby je její 
jméno spojeno s celou řadou souborů a muzik. Po založení 
>BROLNu v r. 1952 se stala jeho sólistkou a tato spolupráce 
pokračovala i po r. 1994 s Nadací BROLN Jindřicha Hovorky. 
Na začátku 50. let se od souboru Vsacan oddělila cimbálová 
muzika s pěveckými sólisty a lidovým vypravěčem 
>A. Cepkem. Vznikl soubor Kyčera, kde začala spolupráce 
J. Šulákové s Ludvíkem Schmidtem, houslistou, upravovatelem 
a autorem jevištních folklorních pásem, který se stal jejím 
manželem. V souboru vedla nácvik tanců a písní pocházející 
z jejich sběrů (svatba z Lužné u Vsetína, zápisy z Halenkova 
a dalších vesnic z horního povodí vsetínské Bečvy). Soubor 
pracoval do r. 1964. V r. 1965 se J. Šuláková stala externí, 
později stálou zpěvačkou CM >Technik, jejíž umělecký 
vedoucí >J. Rokyta výrazně ovlivnil její další umělecký vývoj. 
Spolupracovala také se soubory >Kašava, >Olšava, >Valašský 
vojvoda z Kozlovic, s >CM Michala Miltáka, CM Polajka ze 
Znojma ad. Od konce 50. let zpívá s >J. Lažou, vystupovala 
také společně se svou matkou Blaženou (nar. 1906) a dcerou 
Zuzanou Pavluskovou (nar. 1959). Od r. 1995 účinkuje 
i s folkrockovou skupinou Fleret z Vizovic. V r. 1957 se 
umístila na 3. místě ve zpěvácké soutěži na >MFF ve Strážnici, 
získala bronzovou medaili a titul laureáta soutěže v lidovém 
zpěvu na Světovém festivalu mládeže a studentstva ve Varšavě 
(1955), na témže festivalu v Moskvě (1957) obdržela medaili 
stříbrnou. Byl jí rovněž udělen titul zasloužilá (1979) a národní 
umělkyně (1989). Nahrávala v Čs. rozhlase, zejm. v Brně 
a Ostravě, spolupracovala s Čs. televizí, mnohokrát 
vystupovala na MFF ve Strážnici, na >Rožnovských 
slavnostech a dalších folklorních akcích. Vydala několik 
samostatných zvukových nosičů a na mnohých se podílela 
(zejm. LP s BROLNem a CM Technik, Vsacan, >Jasénka 
aj.). Jako vynikající interpretka lidových písní z Valašska je 
jednou z nejznámějších osobností folklorního hnutí v období 
po 2. světové válce. Svým silným, jasným altem 
s charakteristickým zabarvením se stala populární nejen na 
Valašsku, ale na území celého státu. Díky jejímu podání 
pronikly mnohé valašské lidové písně do obecného povědomí 
i aktivního písňového repertoáru několika generací.

Výběrová diskografie:
Kyčera, Kyčera. LP. Supraphon 1971.
Zpěvačka Jarmila Šuláková. LP. Supraphon 1979.
Vonička z domova. SP. Supraphon 1982.
A vy páni muziganti. CD, MC. Supraphon 1993. 
Ej, ženy, ženy. CD, MC. Atypus Production 1996.
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„Dyž sa Valášek narodí...“. Pořad věnovaný životním 
jubileům národní umělkyně Jarmily Šulákové, Josefa Laži, 
Libuše Perůtkové a PhDr. Antonína Bařinky. Programový 
sborník XXVI. besedy u cimbálu Valašského souboru Kašava 
JZD Podhoran Fryšták. Gottwaldov 1989.
Kdo je kdo 91/92. 2. díl. Praha 1991, s.983.
Stolařík, I.: Rozárka jubilující. K životnímu jubileu národní 
umělkyně Jarmily Šulákové. NA 26, 1989, Č.4, s. 265-266.

JP
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Švrčina, Milan
(27.8.1927 Brno - 4.9.1981 Zlín)

Hudebník, sběratel, pedagog, organizátor, upravovatel, autor 
písní a tanců. Od dětství žil na jižním Valašsku. Vystudoval 
Učitelský ústav ve Val. Meziříčí (1945-1947), v r. 1947 
nastoupil na osmiletou střední školu ve Val. Kloboukách. Po 
absolvování vojenské služby učil na školách ve Štítné nad 
Vláří (1951-1953), Slavičíně (1953-1965), Val. Kloboukách 
(1965-1974) a ve Francově Lhotě (1974-1981).

Na housle a cimbál hrál od dětských let. Jako houslista byl 
žákem svého otce Floriána Švrčiny (1900-1945), v jehož 
cimbálové muzice také působil. Od mládí se věnoval sběru 
lidových písní, tanců a slovesnosti na jižním Valašsku; materiál 
upravoval pro vystoupení cimbálových muzik a souborů, 
které zakládal. Řadu písní a tanců také sám vytvořil. Jeho 
první muzika vznikla za studií ve Val. Meziříčí (působili v ní 
mj. >Z. Kašpar, >V. Meloun, >F. Dobrovolný, 
>J. Mikulenková), spolupracovala s místním Valašským 
krúžkem vedeným >A. Kubešou a v letech 1947 a 1948 získala 
2. místo v soutěži muzik na >MFF ve Strážnici. V době 
vojenské služby (1949-1951) byl členem >AUSu a také zde 
inicioval vznik cimbálové muziky. První dětský národopisný 
soubor založil za svého působení ve Val. Kloboukách, další 
ve Štítné nad Vláří. V r. 1953 stál u vzniku dospělého i dětského 
FS Slavíček ve Slavičíně. Byl jeho uměleckým vedoucím 
i vedoucím cimbálové muziky a podílel se na rekonstrukci 
slavičínského kroje. Po svém odchodu do Val. Klobouk založil 
a v letech 1971-1974 vedl FS Skřivánek a žákovskou 
cimbálovou muziku, kterou sám primášoval (v souboru 
působili i jeho dva synové a dvě dcery). Hrál také na cimbál 
v místní muzice >A. Bařinky a v CM >Vsacan. Po příchodu 
do školy ve Francově Lhotě zde založil (opět pod názvem 
Skřivánek) dětský a v r. 1978 i dospělý soubor, který vedl až 
do své smrti. Jako houslista, cimbalista a zpěvák vystupoval 
také se Slováckým krúžkem ze Strání, CM >Olšava, >Lipta, 
>Světlovan a doprovázel >J. Šulákovou. Byl autorem řady 
úprav lidových písní. Patřil k nejvýznamnějším 
obnovovatelům folklorních tradic jižního Valašska.

Literatura:
Havlíček, B.: In memoriam Milana Švrčiny. NA 19, 1982, 
s. 54-55.
Malíková, E.: Milan Švrčina - učitel, národopisný 
pracovník, lidový muzikant, zakladatel národopisného 
souboru Slavíček při SK ROH Družba ve Slavičíně. Slavičín 
1989.

LU

Tesauer, Jiří
(8.5.1933 Brno)

Hudebník, upravovatel, organizátor. Vystudoval školu 
uměleckých řemesel v Brně, obor drobného uměleckého 
průmyslu (1952-1956). V r. 1958 nastoupil do oddělení 
propagace Domácích potřeb v Brně, kde pracuje jako 
propagační výtvarník a manažer.

V r. 1950 byl jedním ze zakladatelů souboru Vlajka mládí 
(>Javorník), kde působil do r. 1992 jako umělecký vedoucí 
a cimbalista. V 50. letech byl iniciátorem a organizátorem 
folklorních sběrů na Valašsku. Důležitá je zejm. jeho činnost 
upravovatelská. Podílel se na LP deskách Pod sluncem jižní 
Moravy (Panton 1977), Lísteček z javora (Panton 1978), 
Moravské vánoce (1980), na CD, MC Javorník (Pronto 1992). 
Autorsky je nejvíce zastoupen na CD Na valašském bále 
(Supraphon 1990).

Literatura:
PPS 2, s. 169-170.

MP

Tomeš, Josef
(6.1.1936 Hrubá Vrbka, okr. Hodonín - 3.8.1978 Hodonín)

Etnograf, hudebník, autor pořadů, organizátor. Po maturitě 
na gymnáziu ve Strážnici (1954) vystudoval národopis na 
Filozofické fakultě MU v Brně (1954-1959, PhDr. 1967, CSc. 
1970). V letech 1959-1961 byl samostatným odborným 
pracovníkem Okresního vlastivědného muzea v Hodoníně - 
pobočka Veselí nad Moravou, poté pracovníkem výzkumu 
>ÚLUVu v Brně. Od r. 1962 působil jako zástupce ředitele 
a vedoucí národopisného oddělení >Ústavu lidového umění 
(ÚLU) ve Strážnici.

Vedle své práce vědecko-výzkumné, zaměřené především 
na oblast duchovní a sociální kultury, se J. Tomeš významně 
podílel na vytváření programu aktivit ÚLU ve Strážnici (mj. 
připravil SP gramodesky horňáckých muzik a zpěvačky 
>M. Procházkové ze Strážnice). Věnoval se také činnosti 
redakční a organizační, v letech 1964-1978 byl mj. vedoucím 
redaktorem časopisu >Národopisné aktuality. Působil 
v různých organizačních a poradních funkcích. Byl členem 
ústřední sekce pro lidový taněc při >ÚKVČ v Praze, 
programové rady >MFF ve Strážnici (1962-1978, od r. 1971 
místopředseda), >Horňáckých slavností, >Slezských dnů 
v Dolní Lomné a Mezinárodního dudáckého festivalu ve 
Strakonicích. Pro festivaly připravil množství pořadů 
autentického i stylizovaného folkloru. Významně se podílel 
na přípravě nové koncepce strážnických slavností a na prvním 
vědeckém zhodnocení vývoje festivalu v publikaci Strážnice 
1946-1965 (Brno 1966). Sám byl výborným interpretem 
gajdošské muziky i lidových písní a tanců z Horňácka. Jeho 
projev je zachycen na SP gramodesce Gajdošská muzika na 
Horňácku (Supraphon 1975). Vystupoval na řadě domácích 
i zahraničních festivalů, spolupracoval s >BROLNem, 
Čs. rozhlasem v Brně a Ostravě (autor scénářů), Čs. televizí a 
také s filmem. V letech 1969 a 1978 získal Cenu Bedřicha 
Václavka, v r. 1975 mu bylo uděleno vyznamenání vzorný 
pracovník kultury.

Literatura:
B. Hčk.: In memoriam PhDr. Josefa Tomeše, CSc. Těš. 15, 
1978, č. 4, s. 30.
Frolec, V.: Vzpomínka na PhDr. Josefa Tomše. NA 15, 
1978, s. 253-260.
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LG

Trn - Trnovi
Muzikantský rod původem z Velké nad Veličkou 

(okr. Hodonín).

Pavel Trn I
(9.6.1841 Velká nad Veličkou - 1.4.1917 Strážnice, okr. 
Hodonín)

Primáš, kontráš. Byl domkářem a ševcem, v létě chodil 
pravidelně na žně do Rakouska. Měl dvě dcery a tři syny, 
které již od malička učil hrát. Často pobýval mimo Velkou, 
např. v Tasově u >A. Frolky st. nebo až půl roku ve Strážnici, 
kde žila jeho provdaná dcera. Na housle ho naučil hrát Joža 
>Kubík I, s kterým 12 let hrál kontry. Od r. 1875 primášoval. 
Podle pamětníků hrával méně v hospodách, více po domech 
na svatbách, fašancích apod. V r. 1892 vedl muziku na 
>Lidovém koncertě, který uspořádal >L. Janáček v Besedním 
domě v Brně. V r. 1895 hrál skoro půl roku na >NVČ v Praze 
(než začaly žně). Byl legendárním hudcem a o jeho hře se 
zmiňovaly i významné osobnosti, mj. Zdenka Braunerová, 
Vilém Mrštík, L. Janáček (Lidové noviny 16.12.1893). Trnova 
muzika hrála v r. 1902 také francouzskému sochaři Augustu 
Rodinovi, když byl na své cestě po Slovácku hostem 
u >J. Uprky v Hroznové Lhotě. Na vrcholu muzikantské slávy 
stál P. Trn v posledním desetiletí 19. století. Po r. 1900 ho 
postupně vytlačovali muzikanti, kteří při hudebních 
produkcích začali hrát z not.
Pokračovateli Trnova muzikantského rodu byli:

Pavel Trn II (1864-1934). Syn >P. Trna I. Byl 
malorolníkem, v letech 1903-1905 pobýval v Americe. Na 
housle hrával od dětství, v muzikách od r. 1885 až do své 
smrti. Znal již noty. Byl kontrášem v muzice svého otce, dále 
v kapelách Martina >Miškeříka II a Jožky >Kubíka II. 
V místní dechové hudbě hrál od r. 1894 na baskřídlovku.

František Trn I (1873-1949). Syn >P. Tma I. Byl též 
rolníkem, od patnácti let hrál houslový kontr v muzice svého 
otce, později pod primášem Martinem >Miškeříkem II 
a Jožkou >Kubíkem III. Byl členem sestavy, která se v r. 1895 
zúčastnila >NVČ v Praze. Rovněž hrával ve velické dechové 
hudbě.

František Trn II (1895-1966). Syn >P. Trna II. Byl 
rolníkem, jako voják prodělal celou 1. světovou válku a do 
civilního života se vrátil až v r. 1921. Na housle se učil hrát asi 
od dvanácti let u svého děda. V letech 1921-1938 hrával 
houslový kontr v muzice Martina >Miškeříka II, v dechové 
hudbě na baskřídlovku.

Martin Hřešil (nar. 1934), učitel gymnázia ve Strážnici. 
Patří rovněž do Trnova rodu. Hraje na více nástrojů (také na 
klavír a akordeon). Houslový kontr podchytil od svého děda 
>F. Trna I a >J. Peška. Hrával v několika muzikách a 
folklorních souborech (např. s Jaromírem >Miškeříkem ve 
studentské muzice ve Velké, v souboru Prespolan ve Veselí 
nad Moravou). Od r. 1958 byl stálým členem >CM Slávka 
Volavého (nejdříve jako kontráš, od r. 1961 jako basista).

Literatura:
Havelka, E.: Zdenka Braunerová - Slovácko - a nový 
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LH

Trojan, Jan
(31.5.1926 Brtnice, okr. Jihlava)

Muzikolog, upravovatel. Po maturitě na reálném gymnáziu 
v Třebíči (1945) vystudoval historii a hudební vědu na 
Filozofické fakultě MU a hudební výchovu na Pedagogické 
fakultě MU v Brně (1945-1949, PhDr. 1949, CSc. 1968), 
soukromě studoval skladbu u Zdeňka Kaňáka, Jaroslava 
Kvapila a Viléma Petrželky. Od r. 1949 byl asistentem 
v semináři hudební výchovy na Pedagogické fakultě MU 
v Brně, poté byl zaměstnán jako redaktor umělecké hudby 
v Čs. rozhlase v Brně (1953-1961). Od r. 1961 až do odchodu 
do důchodu v r. 1989 působil jako odborný asistent na katedře 
teorie umění JAMU (prof. 1990). Od r. 1994 přednáší externě 
o moravské lidové písni v ústavu hudební vědy FF MU v Brně.

Do souborového hnutí se J. Trojan zapojil krátce na počátku 
50. let, kdy byl vedoucím muziky >MSLPT (1951-1952). 
Jako redaktor Čs. rozhlasu spolupracoval s >BROLNem, pro 
který vytvořil přes 50 úprav lidových písní převážně 
z moravského Horácka. Po příchodu na JAMU se zaměřil na 
problematiku spojenou s hudební folkloristikou, zejm. na 
kontakty umělé a lidové hudby a teorii moravské lidové písně. 
Pro Čs. rozhlas v Brně, Plzni a Ostravě realizoval partitury
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českých a moravských tanců 17. a 18. století a zpěvoher 
(např. tzv. hanácké opery). Lidové písni se věnoval i v pracích 
Improvizace doprovodu lidové písně I. České písně (Praha 
1954), Umění doprovodu moravské lidové písně (Brno 1991), 
ve sbírkách Lidové písně z Moravy a Slezska (Praha 1995) 
a Nové národní písně Františka Bartoše (1882). Faksimile 
vybraných zápisů s komentáři (Zlín 1996).

Literatura:
ČSHS 2, s. 792.
PPS 2, s. 173

red

Třetina, František
(27.9.1920 Kostice, okr. Břeclav)

Vypravěč, zpěvák, autor písní. Reálné gymnázium ze 
sociálních důvodů nedostudoval, maturoval až v r. 1961 na 
Střední ekonomické škole ve Zlíně. Pracoval na poště 
v Břeclavi (1945), v r. 1946 byl přeložen do Zlína, kde byl od 
r. 1952 až do odchodu do důchodu zaměstnancem Okresní 
správy spojů.

Od dětství skládal verše, později publikoval v regionálním 
tisku, hrál divadlo, psal scénky pro rozhlas. Působil ve 
Slováckém knížku v Kosticích a po odchodu do Zlína jako 
sólový zpěvák místního Slováckého knížku (>Vonica). Napsal 
více než 60 písní inspirovaných rodným Podlužím (táhlé 
písně, valčíky, vrtěné, verbuňky) a několik tisíc veršovaných 
vinšů k nejrůznějším životním jubilejím, které sám výtvarně 
dotvářel. Jeho valčíky Odbila jedna a U tej boží muky jsou 
v repertoáru řady slováckých dechovek. Své písně uveřejnil 
ve dvou publikacích Pěsničky z Podluží (Gottwaldov 1985, 
Zlín 1990). Působí také jako vypravěč. V jeho repertoáru 
jsou především humorky z vlastního života a anekdoty 
o Lanžhoťanech. Spolupracuje s dechovou hudbou 
>Mistříňanka a s rozhlasem ve Zlíně, Brně, Praze a Plzni. 
Účinkoval např. v pořadech Trefa, Dobré jitro z Prahy, 
Kolotoč, Dechovková hitparáda a pro plzeňské rozhlasové 
studio připravil seriál o hodech na Podluží a o jízdě králů na 
Slovácku.

Literatura:
Vavruša, L.: Strýc Třetina. MK 32, 1996, č. 6, s. 41.

JM

Tuček, Rudolf
(2.7.1960 Valtice, okr. Břeclav)

Tanečník, organizátor. Vystudoval Železniční průmyslovou 
školu v Břeclavi (1975-1979) a Vysokou školu dopravní 
v Žilíně (1979-1983, Ing.). Pracoval jako výpravčí v Lanžhotě 
a Břeclavi (1983-1984), od r. 1985 je ekonomem v železniční 
stanici Břeclav.

Od r. 1977 tancoval ve >Slováckém knížku ve Tvrdonicích. 
Během studií působil ve folklorním souboru Stavbár v Žilíně, 
kde se seznámil se slovenským folklorem a získal taneční

techniku. V dalších letech působil jako tanečník v souboru 
>Podlužan (1985-1989) a v brněnském FS Javorina 
(1988-1989). Zúčastňoval se verbířských soutěží, kde obdržel 
různá ocenění (vítěz soutěže o stárka Podluží na festivalu 
>Podluží v písni a tanci v letech 1985 a 1987, vítěz soutěže 
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na >MFF ve 
Strážnici v letech 1986-1988). V r. 1989 se stal laureátem 
MFF ve Strážnici za vynikající stylovou interpretaci verbuňku. 
Byl vedoucím taneční složky Slováckého krúžku ve 
Tvrdonicích (1986-1991) a členem programové rady festivalu 
Podluží v písni a tanci (1989-1991). Od r. 1993 je předsedou 
verbířské soutěže na tomto festivalu, od r. 1989 asistentem 
a poté členem poroty soutěže o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku na MFF ve Strážnici. Podílel se na 
publikacích 60 let Slováckého krúžku ve Tvrdonicích (Břeclav 
[1989]), Podluží v písni a tanci (Tvrdonice 1993) a na natáčení 
videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska 
(Strážnice 1994-1997). Je výrazným interpretem verbuňku 
na Podluží a ovlivnil i jeho vývoj v tomto regionu.

DP

Tyršová, Renata (roz. Fügnerová)
(31.7.1854 Praha - 22.2.1937 Praha)

Publicistka, organizátorka. Pod vedením svého manžela, 
profesora dějin umění na UK v Praze, získala soukromým 
studiem znalosti z dějin umění. Od r. 1887 působila jako 
referentka pro výtvarnou činnost kulturní rubriky 
v Národních listech, zároveň se zajímala o lidové umění. 
Angažovala se v dozorčích orgánech dívčích škol, byla 
ředitelkou Městské dívčí průmyslové školy v Praze a později 
školní inspektorkou pro ruční práce.

Významně se podílela na spolkové činnosti, zejm. na 
zformování českého svérázového hnutí, a to především v oboru 
dekorativní textilní tvorby. Usilovala o prosazení tradičních 
technik rukodělné práce do školních osnov. Vydala několik 
knižních publikací, které ovlivnily vznik a vývoj dívčího 
školství (od r. 1910 též v Brně), a tím i vztah k lidové tradici 
a jejímu dalšímu rozvíjení: Slovácké vyšívání (Praha 1897), 
Nauka o kroji (Praha 1913), Lidový kroj v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku (Praha 11916, 21918), Svéráz v zemích 
československých (Plzeň 1921, s Amálií Kožmínovou).
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sti Uher, Jindřich
(9.10.1932 Brno)

Spisovatel, publicista. Absolvoval Odbornou školu pro 
průmysl keramiky a maltovin v Plzni (1948-1950), 
v letech 1950-1961 byl zaměstnán jako technolog 
v Cihelnách Gustava Klimenta a ve Výzkumném ústavu 
stavebních hmot v Brně. Při zaměstnání vystudoval Střední 
školu pro pracující v Brně (1957-1960) a Fakultu osvěty 
a novinářství UK v Praze se specializací na tisk a televizi 
(1963-1968). Pracoval jako redaktor v deníku Rovnost (1961- 
1975) a vedoucí literárně-dramatické redakce Čs. rozhlasu 
v Brně (1975-1986). V r. 1987 získal tvůrčí stipendium, od 
r. 1992 je v důchodu.

O lidovou kulturu a zejm. o folklor se začal zajímat 
v polovině 60. let jako reportér Rovnosti. Své fejetony 
a reportáže s touto tematikou publikoval také v Literárních 
novinách, >Malovaném kraji, >Národopisných aktualitách 
a v knižních publikacích Kam usedl pták (Brno 1977), 
Hledání křídel (Brno 1988) a Píseň teskné radosti (Hodonín 
1992). Připravil mj. scénáře k televizním filmům Poslední 
hudci (o Jožkovi >Kubíkovi III - 1974, rež. >K. Fuksa), 
Horňácké mládí (o FS >Velička - 1975, rež. K. Fuksa), Primáš 
(o >V. Volavém - 1978, rež. K. Jureček), Monology Fanoše 
Mikuleckého (1980, rež. K. Fuksa), Zpěvák z Podluží 
(o >J. Severinovi - 1981, rež. K. Fuksa), Setkání u kolovratu. 
Haná (1982, rež. K. Fuksa), Skřipáci na Horácku (1983, 
rež. K. Fuksa), Frýbortovci (1985, rež. K. Fuksa). Psal také 
rozhlasové relace (např. spolu s >V. Frolcem pětiletý cyklus 
Živá tradice), přispěl do sborníků Lidová kultura 
a současnost. Je členem redakční rady časopisů >Malovaný 
kraj a >Slovácká dechovka.
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red

Uher, Josef
(1.3.1933 Lanžhot, okr. Břeclav)

Autor písní, publicista. Narodil se v hudebně založené 
rodině. V dětství utrpěl po výbuchu granátu vážný úraz 
s trvalými následky. Gymnaziální studia pro plicní 
onemocnění nedokončil. Pracoval jako úředník Lesního 
závodu Lanžhot (1955), vedoucí závodní školy práce 
a zástupce redaktora podnikového časopisu Jasný cíl 
v Gumotexu Břeclav (1956-1958); dalších deset let nebyl 
zaměstnán. V letech 1968-1991 byl účetním v lanžhotském 
JZD. Publikuje pod jmény Jožulka (příp. Joza, Jožka, Joža) 
Uher nebo Jožulka Uhřík.

Je synovcem známé autorky písní >R. Horákové-Uhrové. 
S vlastní skladatelskou a textařskou tvorbou začal v době 
rekonvalescence v plicním sanatoriu v r. 1952. Skládá písně 
nejrůznějších žánrů (šansony, taneční hudbu, písně pro dechové 
hudby aj.), v jejichž tematice převažuje příroda a láska. Napsal 
více než 400 skladeb, z nichž mnohé zlidověly (např. Asenda, 
Šohaj Lanžhočan, Vinko červené, Sbohem, buď sbohem, 
frajárko, Nalomená halúzečka, Tá naša zem chlebem voní). 
Publikuje v regionálním tisku a v americkém krajanském 
časopise Hospodář (za některé zde otištěné články byl 
v r. 1965 odsouzen; rehabilitován v r. 1992). Spoluzakládal 
Vlastivědný a muzejní kroužek v Lanžhotě (1959) a soubor 
Lanžhočan (1955). Jeho písně vyšly v publikaci Podluží, 
Podluží. Výběr z nejkrásnějších písniček z let 1953-1995 (Praha 
1995).
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Úlehla, Vladimír
(16.7.1888 Vídeň, Rakousko - 3.7.1947 Brno)

Sběratel, národopisec, spisovatel, pedagog, organizátor, 
režisér, kameraman. Navštěvoval gymnázium v Brně, Kyjově 
a Strážnici (maturoval r. 1907), poté studoval rostlinnou 
fyziologii na Filozofické fakultě UK v Praze (1907-1908, 
PhDr. 1917) a na Filozofické fakultě univerzity ve Štrasburku 
(1908-1911, RNDr. 1911). Pracoval nejprve jako demonstrátor 
v Ústavu fyziologie rostlin na Filozofické fakultě UK 
(1911-1912), poté absolvoval studijní pobyt na univerzitě 
v Lipsku (1912-1913) a vojenskou službu ve Vídni 
(1913-1914). Za 1. světové války byl mj. vězněn pro 
panslavismus (1915-1916), bojoval na italské a francouzské 
frontě (1918), po válce krátce velel čs. posádce v Hodoníně 
a do r. 1919 byl členem generálního štábu Ministerstva národní 
obrany v Praze. Poté působil jako asistent Ústavu fyziologie 
rostlin Přírodovědecké fakulty UK (1919-1921, doc. 1920), 
ředitel Ústavu pro fyziologii rostlin MU v Brně (1921-1939, 
1945-1947, mimořádný prof. 1921, prof. 1931; zde mj. zaváděl 
novátorské postupy při filmovém zachycení růstu rostlin), 
děkan Přírodovědecké fakulty MU v Brně a děkan Pedagogické 
fakulty UP Palackého v Olomouci (1945-1947). V letech 
1934-1938 byl vědeckým redaktorem Lidových novin.

Již za studií se zajímal o hudbu, lidovou píseň a národní 
kulturu. V prvním roce vysokoškolského studia v Praze byl 
klavíristou Akademického odboru Československé jednoty 
(>Slovácký knížek v Praze), sdružujícího studenty ze Slovácka
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a Slovenska. V r. 1912 organizoval Sjezd pokrokové mládeže 
studentské z Moravy a Uher ve Strážnici, na němž byla 
zdůrazněna důležitost zachování lidové kultury Slovácka. 
Během sociologického výzkumu ve Velké nad Veličkou (1931), 
který uskutečnila skupina badatelů pod jeho vedením ve 
Studijním sdružení Velká, byly pořízeny krátké filmové 
dokumentární záznamy ze života obyvatel Velké a okolních 
obcí (Podjaří na Horňácku; Boží tělo; Pouť z Kuželova. 
Legrúti; Svatba ve Velké; Jaro a léto na Horňácku. Velká, 
Javorník). V letech 1931-1932 natočil na Horňácku 
celovečerní hraný film s množstvím dokumentárních 
záběrů Mizející svět. Příběh lásky z moravsko-slovenského 
pomezí (libreto, režie, hudba V. Úlehla, kamera Bůžek-Schütz), 
v němž účinkovali obyvatelé Velké a Javorníka, kapela 
Martina >Miškeříka II z Velké a zejm. >Ňorkova kapela 
z Hrubé Vrbky. Ve 30. letech publikoval řadu článků 
o lidové písni i lidové kultuře vůbec. Termínem folklor 
(jenž má u něj pejorativní obsah), označoval jevy, které dnes 
chápeme jako folklorismus. Byl autorem mnoha veřejných 
přednášek, rozhlasových relací a pásem o lidové kultuře a také 
jedním z inspirátorů tzv. slováckých akademií za 2. světové 
války; jejich pořadatelem byl >Slovácký knížek v Brně, s nímž 
tehdy V. Úlehla spolupracoval. V r. 1946 vedl spolu 
s Antonínem Václavíkem národopisné kurzy při Zemské 
osvětové radě v Brně a v témže roce založil s manželkou 
>M. Úlehlovou-Hradilovou >Moravský taneční a pěvecký 
sbor. Do rámce prvních ročníků >MFF ve Strážnici prosadil 
soutěže v lidovém zpěvu, hudbě a tanci. Patřil k zakládajícím 
osobnostem organizovaného souborového hnutí na Moravě. 
Knižně vyšla jeho sbírka Padesát moravských písní (Praha 
1940) a monografie Živá píseň (Praha 1949), která je 
významným pramenem o hudebním folkloru Strážnice a jeho 
nositelích.
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JKá

Úlehlová, Maryna (roz. Hradilová)
(7.4.1903 Moravany, okr. Hodonín - 8.3.1981 Brno)

Choreografka, pedagožka. Absolvovala Obchodní školu 
v Praze. Ve 30. letech studovala v taneční škole Elisabeth 
Duncanové a v téže době vedla vlastní rytmickou školu

v Hradci Králové (1933-1945). Po válce působila jako učitelka 
na Hudební škole J. Kvapila v Brně, vletech 1946-1961 učila 
externě (1954-1956 interně) lidový a novodobý tanec na 
brněnské konzervatoři.

Ve 30. letech se seznámila s >V. Úlehlou, s nímž ji spojil 
vztah k lidové kultuře Slovácka a v r. 1940 se za něj provdala. 
Společně s ním se zúčastnila sběru lidových písní a tanců na 
Strážnicku, kde sledovala hlavně pohybovou stránku lidového 
tance. V r. 1946 spolu s manželem založili >Moravský taneční 
a pěvecký sbor, který po smrti V. Úlehly dále sama vedla. 
Choreograficky zpracovávala lidové tance nejen pro tento sbor, 
ale i pro umělecké taneční kolektivy (Dvořákovy Slovanské 
tance, Novákova Slovácká suita, Moravské a Lašské tance 
>L. Janáčka ad.). Byla organizátorkou a vedoucí řady kurzů 
lidových tanců i členkou soutěžních porot např. na >MFF ve 
Strážnici. Své pojetí lidového tance promítla do studie Náš 
lidový tanec (Blok 1, 1945-1946, č. 1). Spolu s Bohumírem 
Štědroněm se podílela na novém vydání publikací Národní 
tance na Moravě (Praha 21953,31977) od L. Janáčka a dalších 
autorů a Královničky. Staré národní tance obřadní se zpěvy 
(Praha 21954).

Literatura:
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JN

Úprka, Joža (Josef)
(26.10.1861 Kněždub, okr. Hodonín - 12.1.1940 Hroznová 
Lhota, okr. Hodonín)

Malíř, grafik. Po studiu na Státním německém gymnáziu ve 
Strážnici (1874-1878) a Slovanském gymnáziu v Olomouci 
(1878-1881) se zapsal na AVU v Praze, na niž se ještě vrátil 
po pobytu na mnichovské akademii v letech 1884-1887, ale 
neukončil ji. V r. 1888 odešel zpět na Slovácko, kde strávil 
s výjimkou krátkých pobytů ve Francii, Anglii, Nizozemí, 
Německu, Itálii a v Egyptě podstatnou část svého tvůrčího 
života. V letech 1922-1937 žil na vlastním zámku 
v Klobušicích u Ilavy a ve vysokém věku se natrvalo 
přestěhoval do Hroznové Lhoty.

Programově - namnoze naturalisticky - zachycoval lidové 
typy a výjevy z vesnického života na Slovácku, a to jak při 
polních pracích, tak zejm. při svátečních příležitostech, na 
poutích, kázáních a slavnostech. Studie pramenné hodnoty 
soustředil do několika obrazových alb a publikací: Slovácké 
čepce (Praha 1901), Mährisch-slowakische Hauben (Wien 
1902), Vázání šátků (Kroměříž 1910), Šatky a šátky (Hodonín 
[1918]), Kožuchy (Kroměříž 1910), Ženské kožuchy (Brno 
[1922]), Z pouti u sv. Antoníčka (Kroměříž [po r. 1918]). 
Monumentální díla (Jízda králů, 1897, Pouť u sv. Antonínka, 
1893-1894) pozbývají pod příkrovem vnějšnosti a okázalosti 
dokumentární charakter a stávají se jedním z pilířů výtvarného
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sti folklorismu na Slovácku. Mezi svými vrstevníky měl J. Úprka 
následovatele, z nichž ani nejtalentovanější >A. Frolka st. se 
neubránil epigonství. Kolem vypjatého Uprkova regionalismu 
se přičiněním jeho syna Jana formovalo na sklonku 30. let 
hnutí >Národopisná Morava, které se po umělcově smrti 
názorově prezentovalo v časopisu >Uprkův kraj.

Literatura: 
Beneš Buchtovan, B.: O malíři Slovácka. Vypravování 
o Jožovi Uprkovi. Uh. Hradiště 1940.
Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1975, s. 546. 
Jež, Š.: Joža Uprka. (Úvod J. Obrovský.) Praha 1944.
Klvaňa, J.: Josef Uprka. Několik kapitol k charakteristice 
jeho umění. Praha 1897.
Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995, 
s. 881-882.
Nováková-Uprková, B.: Besedy s Jozou Uprkou. Strážnice- 
Ostrava 1996.
OSN XXVI, 1907, s. 207.
Sedlář, J.: Čtyřicet let od úmrtí Joži Uprky. Slov. 22, 1980, 
s. 101-105.
Štech, V. V.: Úloha Joži Uprky. Umění 5, 1932, s. 91-92. 
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných 
umělců II. Praha 1950, s. 622-625.

RJ

Urbášek, Jan
(21.10.1944 Jaroměř, okr. Náchod - 9.8.1991 Ostrava)

Režisér. Po maturitě na SVVŠ v Ostravě (1960) studoval 
Lékařskou fakultu UP v Olomouci (1961-1965, studium 
nedokončil). Od r. 1966 pracoval v Čs. televizi v Ostravě, 
spolupracoval také s Krátkým filmem ve Zlíně a v Praze. 
V letech 1978-1983 absolvoval FAMU v Praze (obor režie 
dokumentární tvorby).

Většina jeho autorské a režijní tvorby se dotýká tematiky 
lidové kultury. Patří do ní zejm. filmové dokumenty 
o nositelích tradice, např. Portrét (o >J. Králové a Karlu 
Hofmanovi), Krajina nechráněná (o >M. Holém), Po struně 
přidávané (o Josefu Janošcovi), Dědictví (o >V. Zogatovi). 
Výrazný byl zejm. jeho přínos při tvorbě televizních 
studiových cyklů Vonička z domova (1981-1990), Zpívánky 
(1982-1990) a Písně domova. Podílel se rovněž na přenosech 
z folklorních festivalů (>Rožnovské slavnosti, >Slezské dny 
v Dolní Lomné). Režijně i autorsky se zabýval také 
dramatickými útvary inspirovanými moravskou lidovou 
kulturou. Natáčel pohádky (např. cyklus Z malované truhly) 
i baladická díla, např. O šenkéřce, co ráda tancovala, 
O kuruckej vojně. Spolu s Ester Krumbachovou byl autorem 
dramatického příběhu z Valašska Křivda a spolupracoval s 
ní také na filmu Lašské tance na hudbu >L. Janáčka. Význam 
práce J. Urbáška spočíval nejen ve filmovém zachycení jevů 
a osobností vycházejících z lidové kultury, ale především 
v cílevědomém zájmu o tuto problematiku v televizním 
vysílání a v hledání různých možností její prezentace.

Výběrová filmografie:
O šenkéřce, co ráda tancovala (1976)
O kuruckej vojně (1981)
Krajina nechráněná (1982) 
Po struně přidávané (1983) 
Dědictví (1983)
Tanec kolem tance (1983)
Portrét (1984)
Ze starého bytí nové šití (1984)
Vyšívačky ze Zubří (1987) 
Křivda (1988)
Lašské tance (1989)

red

Urbášková, Naděžda (roz. Dreslerová, 
provd. Vahalíková, Urbášková)
(15.1.1938 Loučka, okr. Nový Jičín)

Zpěvačka, dramaturgyně, scenáristka. Po maturitě na 
Jedenáctileté střední škole v Novém Jičíně (1956) vystudovala 
Vysokou školu pedagogickou v Praze, obory hudební výchova 
a český jazyk (1956-1960). V letech 1960-1962 byla 
zpěvačkou Českého pěveckého sboru při České filharmonii v 
Praze, poté učila na Střední pedagogické škole v Novém Jičíně 
a na gymnáziu v Ostravě. Od r. 1974 působí jako dramaturgyně 
a scenáristka v ostravské televizi.

Od dětství se věnovala zpěvu. Od poloviny 50. let až do 
80. let příležitostně jako zpěvačka spolupracovala s CM 
>Ostravica. V letech 1962-1982 zpívala s CM >Technik, 
s níž natočila pro ostravský rozhlas řadu valašských 
a lašských lidových písní. Její nahrávky jsou mj. zachyceny 
na LP Cimbálová muzika Technik I (Supraphon 1969), Cimbál 
hraje prim (Panton 1978) a Ostravica (Supraphon 1985). 
V r. 1971 vznikl její televizní portrét Veliká láska - Na začátku 
byl Ondráš (1971, rež. Jiří Vrožina). Hudebnímu folkloru 
a lidové kultuře věnovala velký díl svého dramaturgického 
zájmu. Zaměřila se na zaznamenávání mizející tradiční kultury, 
ale i projevů lidovou kulturou inspirovaných. Této tematice 
byly věnovány studiové pořady autorských cyklů Vonička 
z domova (1981-1993), Zpívánky (1982-1990) a Písně 
domova (1984-1986), dokumenty o nositelích lidové tradice, 
např, o >V. Volkové (A jsem tu, 1981), >J. Králové (Ruce pro 
krásu, 1974), >K. a V. Pálových (Život jako krásné pole, 
1977), o >P. Zogatovi (Poslední gajdoš, 1978), >M. Holém 
(Krajina nechráněná, 1982), >V. Zogatovi (Dědictví, 1983), 
Josefu Janošcovi (Po struně přidávané, 1983) a o >L. Sušilové 
(Píseň o kalině, 1978), a také pravidelné vánoční pořady 
a přenosy z folklorních festivalů (>Rožnovské slavnosti, 
>Slezské dny v Dolní Lomné). Ve spolupráci s manželem 
>J. Urbáškem, ale i s Ester Krumbachovou, Jiřím Brdečkou, 
Drahomírou Vihanovou ad. vznikala v její dramaturgii také 
hraná a animovaná díla s folklorní tematikou, např. Smrt na 
hrušce (1979), Moravské lidové balady (1980), O kuruckej 
vojně (1981), Křivda (1988), Lašské tance (1989), Sirotek 
z Radhoště (1996). V 90. letech vytvořila cyklus pořadů
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Putování Moravou a Slezskem, ve kterém byly zachyceny 
některé zvykoslovné příležitosti a lidové slavnosti (hody 
v Lanžhotě, >Slovácký rok v Kyjově, vinobraní ve Znojmě, 
velikonoce na Hostýně, fašank na Kopanicích), od roku 
1996 je spoluautorkou cyklu koncertů s >J. Pavlicou 
a jeho hosty, který v televizní podobě pod názvem Sešli se 
přibližuje kromě hudebního folkloru i řadu dalších hudebních 
žánrů. Svou televizní dramaturgickou činností významně 
přispěla nejen k popularizaci tradiční kultury a folklorního 
hnutí na Moravě a ve Slezsku, ale podnítila rovněž některé 
tvůrčí počiny souborů i jednotlivců v oblasti folklorismu.

red

Vaculka, Vladislav
(3.1.1914 Jarošov, okr. Uherské Hradiště - 27.9.1977 
Uherské Hradiště)

Malíř, grafik, ilustrátor, keramik, sochař. Jako velmi nadaný 
(byl přijat bez maturity) studoval v Praze malířství na 
Ukrajinské akademii u Jana Kulce (1934-1938) a na AVU 
u Viléma Nowaka (1938-1939). Po 2. světové válce pokračoval 
ve studiích na AVU u Jakuba Obrovského (1945-1946) a strávil 
tzv. čestný rok na grafické škole u Vladimíra Silovského (1947). 
Již v r. 1939 se trvale usadil v Uh. Hradišti. Vedle svobodného 
povolání působil v určitých obdobích jako výtvarník v reklamě 
a propagaci a jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Uh. Hradišti.

Na přelomu 30. a 40. let se u V. Vaculky objevuje zájem 
o lidovou tradici, která se stala inspirací v rozsáhlé části jeho 
tvorby, ať už v malbě (Jízda králů, 1942; Muž a dva koníci, 
1942; Rekrut, 1951; Pod šable, 1952), v gobelínech (Pod 
šable, 1961; Maryša, 1964), v plastice, keramice nebo ve 
volné a příležitostné grafice. V 60. letech také výtvarně 
spolupracoval s >MFF ve Strážnici, pro který vytvořil návrhy 
plakátů. Přesto, že jeho dílo se osobitě propojovalo se 
soudobými proudy evropského výtvarného umění, zůstalo 
těsně spojeno s lidovou kulturou Slovácka.

Literatura:
-AIR-: Prof. Vladislav Vaculka a Slovácko. MK 7, 1971, 
č. 4, s. 6-7.
-red-: Zemřel malíř Vaculka. MK 14, 1978, č. 2, s. 7.
Sedlář, J.: Pocta Vladislavu Vaculkovi. Slov. 36, 1994, 
s. 173-180.

ASo

Vajčner, Josef
(26.6.1935 Strážnice, okr. Hodonín)

Tanečník, zpěvák, hudebník. Ve Strážnici zvaný Vajčner 
-Plaček. Po ukončení školní docházky pracoval ve Strážnici 
krátce jako traktorista ve Vinařském družstvu, později jako 
technik Vodohospodářských staveb a od r. 1959 jako traktorista 
v JZD. V r. 1963 absolvoval maturitní obor pěstitel-chovatel 
na Zemědělsko-technické škole v Olomouci. V letech 
1966-1994 byl Zootechnikem ve strážnickém JZD.

Vztah k lidové kultuře získal od svého otce Františka 
Vajčnera-Plačka (1893-1974), výborného zpěváka, kterého 
představil >V. Úlehla v knize Živá píseň. Od staršího bratra 
Františka (1927-1975), primáše a tanečníka, se naučil základní 
figury odzemku. V r. 1948 začal hrát jako samouk na cimbál 
v mladé cimbálové muzice Josefa Kaluži ve Strážnici, která 
získala v r. 1948 třetí místo v soutěži slováckých muzik na 
>MFF ve Strážnici. V letech 1953-1956 působil jako cimbalista 
a zpěvák >CM Slávka Volavého, od r. 1959 byl tanečníkem 
Souboru písní a tanců >Danaj, v letech 1969-1985 cimbalistou 
a zpěvákem >CM Mirka Menšíka. V r. 1961 získal na MFF 
ve Strážnici druhé místo v soutěži sólového lidového tance. 
V pěvecké a taneční rodové tradici pokračoval zejm. jeho syn 
Josef (1968-1997), který na MFF ve Strážnici v r. 1990 zvítězil 
v soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, 
v r. 1991 získal druhé, v letech 1992 a 1995 třetí místo.

Literatura:
Volavý, V.: Za Františkem Vajčnerem-Plačkem. NA 12, 
1975, s. 37-38.

MM

Vašek, Ladislav
(8.7.1928 Vyškov)

Tanečník, pedagog, choreograf. Od dětství žil v Maleno- 
vicích. V letech 1943-1946 se vyučil slévačem a absolvoval 
odbornou školu strojnickou u firmy Baťa ve Zlíně, kde 
pracoval do r. 1948. Na základě konkurzu byl v témže roce 
přijat do taneční skupiny >ČSSPT a působil zde až do r. 1979. 
Při této profesionální činnosti vystudoval v letech 1961-1966 
taneční pedagogiku na AMU v Praze. Po externí spolupráci je 
od r. 1983 interním pedagogem AMU pro lidový tanec (doc. 
1993 - habilitační práce Mužský taneční projev a styl v lidovém 
tanci).

Lidovému tanci se začal věnovat v r. 1947 ve Valašském 
krúžku v Malenovicích. Vedle dlouholetého působení 
v ČSSPT spolupracoval jako choreograf a pedagog s řadou 
folklorních souborů (např. Hořeňák Horní Nová Ves, Dolina 
Praha, >Bartošův soubor písní a tanců, Valašský soubor 
Praha). Podílel se na choreografiích v divadelních inscenacích 
(mj. Gazdina roba - Komorní divadlo Praha 1953, Její 
pastorkyňa - Leipziger Theater 1968). Od r. 1985 je předsedou 
poroty soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 
na >MFF ve Strážnici.

red

Vaverka, Josef
(4.5.1903 Všetuly, okr. Kroměříž - 14.8.1982 Kroměříž)

Národopisný pracovník. Studoval na gymnáziu v Hole
šově a na Zemské střední hospodářské škole v Přerově. Po 
maturitě (1922) působil jako adjunkt na statku v Otrokovicích, 
později v různých organizačních funkcích agrární strany 
(1940-1942 z politických důvodů vězněn). V letech 1942-
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sti 1945 byl úředníkem Družstevních podniků v Holešově, po 
osvobození pracoval v cukrovaru v Kvasících a v letech 
1948-1960 v Agroprojektu v Otrokovicích, Zlíně-Prštném 
a v Kroměříži.

V mládí byl členem >Omladiny agrární strany, 
v meziválečné době se podílel na udržování hanáckých 
zvykoslovných tradic, zejm. svatodušního obyčeje honění 
krále (sám se aktivně zúčastnil objížděk, poprvé jako 
jedenáctiletý na Hanácko-valašské výstavě v Holešově 
v r. 1914). Spolupracoval při organizaci >Hanáckého roku 
v Přerově (1923), kroměřížské zemědělské výstavy (1925) 
aj. V r. 1945 uspořádal v Holešově ve spolupráci s Marií 
Šérovou Hanácký svátek, kde byla předvedena Hanácká 
beseda, královničky (nácvik Bohumila Vaverková) a hanácké 
právo. V Kvasících vedl Hanáckou besedu a připravoval 
národopisné akce (Hanácká dožatá 1947; Hanácký večer 
1948, 1956; Krojový ples 1949). Jako předseda národopisné 
sekce výstavy >Sto let českého národního života v Kroměříži 
(1948) uspořádal spolu s Annou Hýžďalovou a >L. Přidalem 
zvykoslovný Hanácký rok, v němž vystoupily národopisné 
skupiny z celé Hané. Příprava a realizace Hanáckého roku 
představovala vyvrcholení jeho práce ve folklorním hnutí. 
V 50. a 60. letech se věnoval v rámci >Sokola a OB 
ochotnickému divadlu. Napsal scénář a vedl nácvik Hanácké 
svatby v Prusinovicích u Holešova (1968). Řadu témat ze 
života rodné vesnice i kraje zpracoval literárně. Tiskem vyšly 
Všetuly, hanácká dědina (Přerov, b.d.; 4 sv.), Hanácké rok 
(v katalogu kroměřížské výstavy 1948), Miluji svůj rodný 
kraj (Kroměřížský rok 1948, č. 17-18) a „Hónění krála“ 
(Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1986, č. 2). Jeho písemná 
pozůstalost byla uložena v archivu Muzea Kroměřížska. 
Patřil k významným představitelům hanáckého folklorního 
hnutí v meziválečné a poválečné době.

Literatura:
Hanácký rok. Výstava 100 let českého národního života 
v Kroměříži. Kroměříž 1948.
[Válka, M.: Medailon o autorovi]. In: J. Vaverka: „Hónění 
krála". Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1986, č. 2, s. 27.

MV

Veselková, Milada viz Hrubá, Milada

Vetterl, Karel
(30.6.1898 Brno - 25.11.1979 Brno)

Etnomuzikolog, hudební redaktor, organizátor, sběratel. 
Vystudoval brněnskou reálku (1909-1916), v r. 1916 
narukoval. Po návratu složil doplňovací maturitu (1923), 
věnoval se studiu hry na housle na brněnské konzervatoři 
a současně vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě 
MU (1921-1926, PhDr. 1927). Již od r. 1922 působil 
v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea, od 
r. 1928 v brněnské pobočce Radiojoumalu. V r. 1945 se stal

vedoucím hudebního oddělení, o tři roky později ředitelem 
univerzitní knihovny v Brně. V r. 1953 přešel do ÚEF ČSAV, 
který pak vedl od r. 1956 až do svého odchodu do důchodu 
v r. 1971.

Těžiště práce K. Vetterla spočívá v jeho vědecké činnosti 
muzikologické a etnomuzikologické, kterou rozvíjel 
i v zahraničním kontextu (aktivně spolupracoval 
v International Folk Music Council, pozdější ICTM). 
Významně působil také v brněnském rozhlase, kde 
v samých počátcích spoluvytvářel profil hudebního vysílání. 
Podstatnou část rozhlasové práce věnoval popularizaci 
a propagaci hudebního folkloru domácího i zahraničního, a to 
jak v autentickém, tak v uměleckém podání. Oba způsoby 
prezentace natrvalo zakotvily v rozhlasovém vysílání. Patří 
k jeho zásluhám, že se posluchači mohli seznámit s předními 
soudobými interprety hudebního folkloru, zejm. 
s >J. Severinem, >B. Šebetovskou a >A. Frolkou ml. 
Příležitostně sám sbíral lidové písně. Do sféry folklorismu 
zasáhl také ve funkci předsedy programové rady >MFF ve 
Strážnici (1965-1967).

Literatura:
ČSHS 2, s. 870-871.
Holý, D.: Nad dílem Karla Vetterla. NA 15, 1978, 
s. 173-184.
Štaudová, E.: Karel Vetterl. Personální bibliografie. Brno 
1988.
Toncrová, M.: Soupis prací Karla Vetterla. NA 15, 1978, 
s. 185-190.
Živý odkaz Karla Vetterla (1898-1979). Red. M. Toncrová. 
Brno 1993.

MT

Vlasáková, Olga
(5.5.1934 Brno)

Výtvarnice, publicistka, sběratelka, lektorka. Po maturitě na 
Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně (1954) pracovala 
v brněnském Ústředí uměleckých řemesel. Od r. 1956 je ve 
svobodném povolání.

Zájem o studium obyčejových předmětů z výtvarně 
estetického hlediska ji postupně přivedl k systematické práci 
a kresebné rekonstrukci jednotlivých artefaktů lidové výtvarné 
kultury podle vzpomínek nejstarších pamětníků. Své sběry 
a dokumentaci popularizovala v publikacích Tvarované pečivo 
v kresbě a materiálu (Kyjov 1977), Lidové pečivo (Brno 
1985), Perníky - historie, výtvarný pohled do minulosti 
i současnosti (Třebíč 1985), Lidová vánoční zdobnost (Břeclav 
1993), Velikonoce - tradice, pečivo, strava (Rakovník 1990), 
Co nemá jiný kalendář (Brno 11993, 21995), v souborech 
reprodukovaných kreseb Slovácký rok (Kyjov 1993) 
a akvarelů Slovácký rok Kyjov (Kyjov 1995), Od medu 
k perníku (Brno 1997) a Žabovřesky (Brno 1997). Pořádá 
veřejné přednášky zaměřené na tradiční techniky lidové 
výtvarné kultury a umění (zdobení kraslic, tvarované pečivo, 
perníky apod.) a od r. 1972 každoroční výstavy. Velké
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popularity dosáhla její novinová kresba v Rovnosti, 
Brněnském večerníku, Slováckých novinách, Slovácku 
a v >Malovaném kraji, kde uveřejňovala své reportáže 
a fejetony z terénních cest. Věnovala se také ilustraci publikací 
s národopisnou a folklorní tematikou - např. Zdena Marková 
Horácká výšivka (Žďár nad Sázavou 1988), Božena Veselá 
Celý rok (Blansko 1989), >J. Pajer Ten vánoční čas (Kyjov 
1990) a Koleda (Brno 1992), >J. Petrů ml. Ej, létala 
vlaštověnka (Kyjov 1991), J. Petrů->F. Synek Slovácká 
svatba na kyjovském Dolňácka (Praha 1995) ad. Vytvořila 
řadu pohlednicových kreseb pro Malovaný kraj, propagační 
plakáty pro Národní přehlídku dětských folklorních 
souborů v Kyjově (1985, 1987), pro Pištělákův dětský soubor 
písní a tanců, pro >Slovácký rok v Kyjově atd. Je autorkou 
praporu folklorního souboru Omičan z Omic. Folklorní 
tematikou se 0. Vlasáková inspiruje i ve volné malbě, 
v tapisériích, sgrafitech a vitrážích. V letech 1978-1989 byla 
členkou poradního sboru Krajského kulturního střediska 
a lektorkou cyklu 0 lidové tvorbě pořádaného v letech 1994- 
1995 MU v Brně, od r. 1990 je členkou redakční rady 
Malovaného kraje a od r. 1997 lektorkou lidové tvorby večerní 
školy AHA v Brně.

Literatura:
Novotná, J.: Hledačka zlatých nitek. Královo Pole.
Časopis Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole 7, 
1997, č. 7, s. 4.
Racek, L.: Tradice a současnost v díle Olgy Vlasákové. 
RT magazín Rovnost 9.11.1990.
Sedláček, P.: Jižní Morava je kraj plný nádherných tradic. 
Den 30.8.1997.
Vojtková, H.: Patří k Moravě stejně jako dobré víno. 
Brněnský večerník 5.6.1997.

DP

Vochala, Joža (Josef)
(12.3.1892 Staré Město, okr. Frýdek-Místek - 26.4.1965 
Jablunkov, okr. Frýdek-Místek)

Organizátor, sběratel, národopisný a kulturní pracovník. 
Publikoval pod pseudonymy Jamnický, Vojslav Jamnický, 
Šajarský. Po skončení školní docházky (1906) pracoval jako 
dělník v Karlově huti v Lískovci u Frýdku-Místku. 
V letech 1910-1912 absolvoval dva ročníky zimní 
hospodářské školy (první ročník v Místku, druhý v Táboře 
v Čechách). Po návratu pracoval jako novinář (Slezský venkov, 
Noviny těšínské), v letech 1919-1923 vydával ve Frýdku 
republikánský týdeník Svoboda venkova, poté (1924-1925) 
působil v opavské Svobodné republice. Od r. 1927 hospodařil 
na statku v Bohumíně, podílel se na projektu klimatických 
lázní v Komorní Lhotce a v letech 1930-1933 byl jejich 
ředitelem. Po podnikatelském neúspěchu odešel do Prahy, 
kde byl v letech 1933-1939 tajemníkem Čs. jednoty 
a publicistou. Po životě v ilegalitě za 2. světové války (1939- 
1940 byl vězněn, 1941-1945 se účastnil tzv. slezského odboje,

od r. 1944 byl jednatelem Slezské národní rady) se stal 
vedoucím osídlovacího oddělení na expozituře Zemského 
národního výboru v Ostravě (1945-1948). V letech 1949- 
1957 byl správcem Lašského muzea ve Frýdku.

Již v šestnácti letech se podílel na přípravě oslav výročí 
zrušení roboty v Sedlištích, které pro něj byly impulsem ke 
sběratelské práci. V r. 1910 stál u vzniku Sdružení 
venkovského dorostu pro české Těšínsko, r. 1911 založil 
u tohoto sdružení Muzejní a národopisný odbor, který se stal 
základem pro pozdější sdružení >Sedlišťané. Spolu 
s hudebním skladatelem Eduardem Bartoníčkem vytvořil 
v r. 1913 Slezskou besedu sestavenou ze zápisů Josefa 
Mojžíška. V r. 1923 založil Národopisné sdružení Sedlišťané, 
pod jehož záštitou připravil téhož roku národopisnou slavnost 
v Jablunkově (>Slezský rok). V r. 1924 zorganizoval se 
Sedlišťany první zájezd do Prahy a Hradce Králové, kterého 
se zúčastnili obyvatelé Sedlišť, Hrčavy, Bohumína a Orlové. 
Program Sedlišťanů byl tvořen krojovou prezentací 
a scénickými kompozicemi čerpajícími ze zvykosloví Slezska 
(Vochala vyjadřoval zájem o scénickou prezentaci lidové 
kultury rovněž ve svých publikacích Slezská svatba. Popis 
a návod k pořádání slezské svatby na slavnostech. Slezská 
Ostrava 1914; Slezské májové slavnosti. Návod k pořádání 
slavnosti „pod májem" a „svalování mája". Frýdek 1914; 
Slezské královničky. Frýdek 1924; Slezské svatební pěsničky 
ze Sedlišť a okolí; Frýdek 1924 ad). Sedlišťané se také zúčastnili 
>Národopisných svátků Moravy v r. 1925 v Brně. Se záměrem 
představit Slezsko jako historickou součást čs. státu byl 
připraven i zájezd do Brna a do Prahy v r. 1928. V r. 1924 
prezentoval J. Vochala ve frýdeckém zámku svou 
národopisnou sbírku Sedlišťani (v r. 1925 byla začleněna do 
struktury Čs. zemědělského muzea), kterou spravoval až do 
r. 1933 (poté byla zčásti přenesena do opavské pobočky 
muzea). Po 2. světové válce se věnoval mj. tzv. lašské otázce, 
sporné teorii o původu kultury lašského regionu. J. Vochala 
se sám považoval za sběratele a národopisného znalce, jeho 
zájem nelze však považovat za systematický. Jeho význam 
spočívá spíše na poli organizátorském, popularizačním 
a kulturně osvětovém, i když lidová kultura mu někdy sloužila 
k politickým cílům. Patří k nejrozporuplnějším osobnostem 
folklorního, národopisného a národně-politického hnutí 
Slezska první poloviny 20. století.

Literatura:
Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska. Sešit 2. 
Opava 1976, s. 183-185.
Křenek, J.: Soupis písemných prací Joži Vochaly. 
Diplomová práce FF UJEP. Brno 1982.
Křenek, J.: Joža Vochala - život a dílo. Tzv. lašská otázka 
v interpretaci Joži Vochaly. Práce a studie Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek 1993, č.8, s.4-27.
Kalusová, J.-Žáček, R.: Národopisné sdružení Sedlišťané. 
Studie o Těšínsku sv. 8. Český Těšín 1980, s. 191-203.
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sti Volavý, Vítězslav
(10.3.1922 Krčma u Meziboří, okr. Žďár nad Sázavou - 
11.4.1983 Hodonín)

Etnograf, hudebník, upravovatel, tanečník, organizátor. Od 
r. 1934 žil trvale ve Strážnici. Po maturitě na místním reálném 
gymnáziu (1942) studoval v Brně konzervatoř v houslové 
třídě Karla Holuba (1942-1944) a poté češtinu, ruštinu, 
filozofii, hudební vědu a národopis na Filozofické fakultě 
MU (1945-1949, PhDr. 1953). V letech 1949-1956 působil 
jako učitel gymnázia ve Strážnici a od r. 1956 nastoupil na 
místo ředitele >Krajského střediska lidového umění (pozdější 
>ÚLU) ve Strážnici.

V r. 1943 začal spolupracovat se Strážnickou cimbálovou 
muzikou (vystupovala postupně také jako Muzika Slávka 
Volavého, Strážnická cimbálová muzika Slávka Volavého, od 
r. 1983 jako >CM Slávka Volavého). Vedle důrazu na techniku 
hry a teoretické hudební znalosti se snažil o propojení 
s poznatky z terénu (Horňácko, Myjava). Vytvořil si svůj 
vlastní osobitý styl založený na technické zdatnosti, 
kultivovaném tvoření tónu, promyšlené ornamentice 
a dynamice, který se díky jeho osobnosti dostal do obecného 
povědomí jako tzv. strážnický styl. S muzikou natočil řadu 
rozhlasových snímků a zvukových nosičů, účinkoval s ní ve 
filmech Ještě svatba nebyla (1954, rež. Jaroslav Mach), Frona 
(1954, Jiří Krejčík) Zatoulané dělo (1958, Josef Mach), Velká 
samota (1959, Ladislav Helge) a v dokumentech Poslední 
hudci (1974, rež. >K. Fuksa), Živá píseň Maryšky 
Procházkové (1975, rež. K. Fuksa) ad. Režisér >K. Jureček 
o nčm natočil dokumentární film Primáš (1977). V r. 1946 
stál V. Volavý u vzniku národopisných slavností ve Strážnici 
(od r. 1962 >MFF ve Strážnici), a hned v prvních ročnících 
(1946, 1947) zvítězil v celostátní soutěži jako nejlepší sólový 
tanečník verbuňku. Od r. 1951 se podílel koncepčně i autorsky 
na přípravě festivalu (v letech 1960-1964 jako předseda 
programové rady). Byl zakladatelem Orchestru lidových 
nástrojů kraje Gottwaldov (1954-1959), v letech 1947-1949 
primášem muziky >Moravského tanečního a pěveckého 
sboru >V. Ulehly a dlouholetým hostujícím primášem 
>BROLNu. Účinkoval rovněž s FS >Olšava a >Brozané. 
Společně s Janem Loutchanem byl vůdčí osobností 
strážnického souboru >Danaj. Svým hudebním přínosem 
výrazně zasáhl do vývoje folklorního hnutí na Strážnicku, 
patřil však k nejznámějším interpretům moravského 
hudebního folkloru vůbec. V r. 1975 mu byl udělen titul 
zasloužilý umělec.

Výběrová diskografie:
Strážnické pěsničky, danaje a verbuňky. 2 SP. Supraphon 
1946.
Záhorácké písně. 2 SP. Supraphon 1950.
Antologie autentických forem československého folklóru 
5. Lidová hudba na Slovácku. SP. Supraphon 1962.
Muzika Slávka Volavého. SP. ÚLU Strážnice-Supraphon 
1972.

Strážnická cimbálová muzika Slávka Volavého. LP. 
Supraphon 1975.
Slávek Volavý s cimbálovou muzikou ze Strážnice a sólisty. 
LP. Supraphon 1980.
Primášské legendy. Volavý, Staněk, Petrů. MC. Altro 1992.
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ČSHS 2, s. 898-899.
Frolec, V. - Frolcová, V. - Pajer, J.: Primáš Slávek Volavý. 
Brno 1990.
Holý, D.: Na pomoc souborům. S Vítězslavem Volavým 
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MM

Volková, Vilma (roz. Nasadilová)
(19.8.1903 Brno)

Vypravěčka, literátka, organizátorka. Dcera spisovatele 
a novináře Josefa Františka Karase; příjmení měla po matce, 
neboť rodiče žili neoddáni. V r. 1907 se rodina přestěhovala 
do Ostravy, poté do Olomouce, Val. Meziříčí a nakonec se 
v r. 1914 usadila v Zákopčí u Hutiska, kde V. Volková dokončila 
tři ročníky měšťanské školy (čtvrtý ročník navštěvovala 
v Přerově). Po skončení 1. světové války pomáhala otci 
v novinářské práci ve Val. Meziříčí, Kroměříži a Přerově.
V r. 1923 se vrátila do Hutiska. V letech 1926-1931 žila s rodiči 
v Dluhonicích, po sňatku odešla do Hutiska natrvalo. Zůstala 
v domácnosti, poté v letech 1952-1969 pracovala jako vedoucí 
obchodu s textilem v Hutisku-Solanci.

S lidovou kulturou Valašska se seznamovala od dětství.
V r. 1925 se zapojila do účinkování na >Valašském roku 
v Rožnově pod Radhoštěm a postupně rozvíjela svou činnost 
ve folklorním hnutí. Připravovala scénáře k národopisným 
slavnostem, vystupovala s valašskou družinou z Hutiska, byla 
autorkou řady rozhlasových pořadů, přispívala do regionálního 
tisku, podílela se na národopisných a kulturních programech 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. Aktivně se 
rovněž zapojila do ochotnického divadla, kde hrála i režírovala. 
Širokou popularitu získala jako vypravěčka, svá vyprávění 
ve valašském dialektu také zapisovala a publikovala (např. 
v Rožnovském zpravodaji, Ostravských novinách, >Našem 
Valašsku). Spolu s Anastázií Žambochovou založila v r. 1970 
dětský folklorní soubor Soláněk. Čs. televize Ostrava o její 
činnosti natočila pořady A jsem tu (1981, rež. Milan Peer), 
Zastavení na Hutisku-Solanci u Vilmy Volkové (1995, rež. 
Petr Šamánek), Vonička z domova. O Vilmě Volkové (1993, 
rež. P. Šamánek).

Literatura:
Fic, K.: Návštěva na Hutisku. Tišnovsko. Vlastivědný 
čtvrtletník 24, podzim 1993, s. 44-46.
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Wurm,Ignát
(12.7.1825 Klobouky u Brna, okr. Břeclav - 4.10.1911 
Olomouc)

Národopisný pracovník. Studoval u piaristů v Kroměříži, 
na brněnském gymnáziu a v brněnském bohosloveckém 
semináři, kde patřil mezi členy Sušilovy literární družiny. Po 
vysvěcení na kněze (1850) působil v Mutěnicích, Dědicích 
a ve Vyškově. V r. 1859 se stal ředitelem ústavu pro 
zanedbanou mládež v Brně a od r. 1866 žil v Olomouci, kde 
s titulem konzistorního rady zastával úřad dómského vikáře.

Patřil k vlastenecky orientovanému kléru, který se politicky 
angažoval v zemském sněmu a říšské radě. Zasloužil se 
o obnovení cyrilometodějské tradice a spolu s Janem Havelkou 
a Jindřichem Wanklem založil v r. 1883 Muzejní spolek 
olomoucký, první české muzeum na Moravě. Vytvoření 
národopisného oddělení a shromažďování dokladů o lidové 
kultuře patřilo díky Wurmovi k základnímu poslání spolku. 
Výjezdní zasedání spolku, tzv. kočující schůze, vedly 
k oživování starých lidových tanců, zvyků a obyčejů 
a měnily se v národopisné slavnosti (1887 Němčice nad 
Hanou, 1888 Ořechov u Brna, 1890 Náměšť na Hané). 
V 90. letech 19. století se zapojil do hnutí kolem >NVČ. 
Předsedal schůzi na pražské Staroměstské radnici (1891), kde 
František A. Šubert přednesl návrh na uspořádání NVČ. Byl 
členem náboženského odboru NVČ pro Moravu, předsedou 
národopisného sjezdu v Přerově (1893) a místopředsedou 
Národopisné společnosti českoslovanské. Zasloužil se 
o zdárný průběh moravských krajinských výstav 
a o reprezentativní zastoupení Moravy na pražské výstavě. Patřil 
k zakladatelským osobnostem národopisného hnutí na Moravě.

Literatura:
Masarykův slovník naučný 7. Praha 1933, s. 884.
Melzer, M.: Moravské národopisné výstavy na konci 
19. století. NR 1991, s. 73-78.
Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha 
[1896], s. 11-12.
OSN XXVII. Praha 1908, s. 313-314.
Ošmera, J.: Kloboučtí Wurmové. MK 11, 1975, č. 5, s. 9, 12. 
Steinman, J.: +P. Ignát Wurm. Časopis Vlasteneckého 
spolku musejního v Olomouci 28, 1911, s. 165-174.

MV

Zálešák, Cyril
(4.2.1920 Kuželov, okr. Hodonín)

Tanečník, choreograf, pedagog, metodik, autor pořadů, 
organizátor. V r. 1939 maturoval na gymnáziu ve Strážnici, 
v témže roce se odstěhoval do slovenských Vrbovců. Po 
uzavření českých vysokých škol (v r. 1939 začal studovat 
Filozofickou fakultu v Brně) vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu Slovenské univerzity v Bratislavě, obory tělesná 
výchova a zeměpis (1940-1945). Byl zaměstnán jako pracovník 
tělovýchovné sekce Povereníctva školstva a osvety v Bratislavě 
(1945-1949), jako odborník pro lidový tanec v Matici slovenské

v Martině (1949-1953) a ve Slovenskom dome ĽUT (později 
Osvetový ústav) v Bratislavě (1953-1980).

Koncem 30. let a ve 40. letech se zúčastňoval folklorního 
dění ve Velké nad Veličkou. Byl výborný tanečník odzemku 
a verbuňku, hrál ve studentské muzice V. >Klusáka ml. 
V poválečném období se profesionálně věnoval folklornímu 
hnutí na Slovensku, neztrácel však kontakt s moravským 
zázemím. Výsledky svého metodického a sběratelského úsilí 
v oblasti lidového tance uveřejnil v řadě článků a publikací 
(v >Lidové tvořivosti, >Tanečních listech, Ľudovej tvorivosti), 
mj. je autorem práce Horňácky odzemok a verbunk (Praha 
1950), Pohronské tance (Martin 1953), Opisovanie ľudových 
tancov (Martin 1956), Ľudové tance na Slovensku (Bratislava 
1964), Folklórne hnutie na Slovensku (Bratislava 1982). Byl 
činný jako choreograf v >ČSSPT, v souborech >Břeclavan, 
Asenda Břeclav a >Danaj, na Slovensku nejdéle ve 
vysokoškolském souboru Technik v Bratislavě (1966-1980). 
Působil jako pedagog, scenárista a režisér folklorních festivalů. 
Byl členem autorského kolektivu spartakiádní skladby Píseň 
rodné země (1960). Od r. 1950 se podílí na činnosti programové 
rady >MFF ve Strážnici (od r. 1995 je i členem senátu 
festivalu), pro který autorsky a režijně připravil řadu pořadů 
(za vynikající dramaturgickou i koncepční přípravu a realizaci 
pořadu Mužské tance karpatského regionu získal v r. 1994 
Cenu festivalu).

Literatura:
ČSHS 2, s. 966-967.
Holý, D.: Dva jubilanti naší etnochoreologie. NA 17, 
1980, s. 123-125.

JH

Zálešák, Martin
(11.11.1941 Kuželov, okr. Hodonín)

Zpěvák, tanečník. Vystudoval Střední zemědělskou 
technickou školu mechanizační ve Strážnici (1959-1963) 
a Vysokou školu zemědělskou v Brně (1963-1968, Ing.). Byl 
zaměstnán na Státní meliorační správě v Brně a Hodoníně 
(1969-1983), v JZD Bzenec (1983-1991), na Okresním úřadě 
v Hodoníně (1991-1996) a Uh. Hradišti (od r. 1996). Od 
r. 1970 žije ve Velké nad Veličkou.

Od mládí se podílel na folklorním dění v Kuželově a ve 
Velké n. V. (jeho otec Jan Zálešák hrál na křídlovku v dechové 
hudbě v Kuželově a na trubku v >Ňorkově muzice). Znalosti 
převzaté od starších nositelů uplatňoval jako sólový 
a sborový zpěvák (tenor) a tanečník. Působil jako zpěvák 
v souboru Prespolan ve Veselí nad Moravou (1958-1961), 
s >CM Slávka Volavého a v souboru >Danaj (1960-1963), od 
r. 1959 spolupracoval s >HCM Jarka Miškeříka, jako zpěvák 
a tanečník ve FS >Velička (1969-1973). Během studií byl 
členem >Slováckého knížku v Brně a zpíval s >Moravskou 
cimbálovou muzikou. Od r. 1966 spolupracuje s >HCM 
Martina Hrbáče. Účinkoval také s muzikou Jožky >Kubíka III, 
>J. Peška i s muzikami z jiných regionů (>CM Viléma
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sti Zahradníka, CM >Technik). Příležitostně, zejm. jako člen 
sboru z Horňácka, vystupoval s >BROLNem. Účinkoval 
též na >MFF ve Strážnici a na >Horňáckých slavnostech. 
V 80. letech vedl ve Velké mužský folklorní sbor. Jako 
účinkující vystupoval mj. ve filmu Poslední hudci (1974, 
rež. >K. Fuksa). Jeho zpěv je zaznamenán vedle řady 
rozhlasových snímků také na několika zvukových nosičích, 
např. LP Vyšívané písničky (Supraphon 1981), LP Zpěvy 
Horňácka - Cimbálová muzika Martina Hrbáče (Supraphon 
1987), CD Horňácký hudec Martin Hrbáč (Gnosis Brno 
1995), MC Nepretvárená hudba (Aton 1997).

JH

Zbořil, Bohumil
(22.7.1907 Milotice, okr. Hodonín - 15.8.1997 Milotice, 
okr. Hodonín)

Hudebník, kapelník. Narodil se v rodině koláře, u svého 
otce se tomuto řemeslu vyučil a celý život je provozoval 
nejprve jako soukromník, od r. 1958 jako zaměstnanec místního 
JZD.

Ve dvanácti letech se začal učit hře na baskřídlovku 
a trombon u milotického rodáka Františka Řiháka v Hodoníně. 
Od r. 1925 měl v Miloticích vlastní kapelu, která hrála jako 
dechová i jako tzv. štrajch na smyčcové nástroje. Navazovala 
na tradici první dechové kapely v Miloticích (založena v r. 1908 
kapelníkem Josefem Řihákem), která vystřídala místní 
hudeckou muziku. B. Zbořil svou kapelu řídil až do r. 1974. 
Z jeho zkušeností lidového muzikanta čerpali např. >J. Slabák 
(>Moravanka) nebo Antonín Pavluš (>Mistříňanka), kteří 
v jeho dechové hudbě také hrávali.

Literatura:
Bimková, M.: Z hudební minulosti Milotic. Brno 1991, 
s. 19-20.
Pěnčík, S.: Život naplněný prací a hudbou. Požehnané 
jubileum kapelníka. Slovácko 16.7.1996.
-sp-: [Pěnčík, S.]: Pohled do kroniky muzikanta 
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Zbořil, B.: Z mého muzicírování. Slovácká dechovka 
1995, č. 4, s. 21.

SP

Zehnalová, Eva
(25.5.1952 Přerov)

Choreografka, organizátorka, tanečnice. Po maturitě na 
SVVŠ v Přerově (1970) vystudovala Vysokou školu dopravní 
v Žilíně (1970-1975, Ing.). Od r. 1975 pracovala u ČSD 
postupně jako výpravčí (Prosenice, Brodek u Přerova), 
technolog železniční dopravy v Přerově a od r. 1983 působí 
ve funkci přepravního náměstka železniční stanice Přerov.

Zájem o hanácký folklor si přinesla z rodinného prostředí. 
Spolu s rodiči tancovala v hanáckém souboru OB v Přerově, 
pak v souboru >Haná pod vedením >A. Běhala. Teoretické 
i praktické znalosti lidového tance si prohloubila na lidové 
konzervatoři při KKS v Ostravě, kde absolvovala obory 
valašský lidový tanec (1978-1980), hanácký lidový tanec 
(1981-1983) a pohybová výchova (1986-1987). Podílela se 
na práci Okresního poradního sboru pro SLPT, byla členkou 
Ústředního poradního sboru pro dětské folklorní soubory 
v Praze. V r. 1981 založila při Městském domě pionýrů 
a mládeže v Přerově dětský folklorní soubor Májíček.
V r. 1985 převzala vedení souboru Haná, kde působí také jako 
choreografka. Navazuje na choreografické dílo A. Běhala.

MV

Zeman - Zemanovi
Muzikantský a pěvecký rod z Velké nad Veličkou 

(okr. Hodonín). Prvním příslušníkem rodu zachyceným 
v literatuře byl sedlák Martin Zeman I (1830-1888), vedoucí 
zpěvák mužského kostelního sboru a vyhledávaný svatební 
družba. Do oblasti folklorního hnutí spadají částí svých aktivit 
jeho synové >Martin II, >Jiří, >Jan, dcera Kateřina, provdaná 
>Hudečková, a vnuci >Vlasta, >Leoš a >Josef.

Martin Zeman II
(15.8.1854 Velká nad Veličkou - 31.5.1919 Velká nad 
Veličkou)

Sběratel, organizátor, hudebník. Syn M. Zemana I.
V r. 1866 ukončil školní docházku, poté pomáhal doma 
v hospodářství a věnoval se hudbě. V letech 1875-1878 sloužil 
jako klarinetista a fagotista u vojenské hudby v Kroměříži 
a Olomouci. V letech 1880-1882 absolvoval varhanickou školu 
v Praze, stálé místo varhaníka však nezískal. V r. 1896 se stal 
obecním tajemníkem ve Velké.

Již v dětství hrával na klarinet nebo na housle (kontr) 
s muzikou P. >Trna I. Od počátku 80. let byl členem tzv. 
Súchovské republiky, asi od r. 1881 se věnoval sběru hudebního 
i tanečního folkloru, nejdříve na Horňácku, později i na ostatním 
Slovácku, částečně i na Valašsku a Kopanicích. Ve své 
sběratelské činnosti využil jak zkušenosti získané hrou 
s tradičními muzikanty, tak odborné hudební vzdělání (mj. 
jako první zapsal hru hudecké kapely). Část zápisů byla 
otištěna ve druhé a třetí sbírce Františka Bartoše (1889, 1899- 
1901), v publikacích Národní tance na Moravě III (Brno 1893, 
autoři >L. Bakešová, >F. X. Běhálková, >L. Janáček 
a M. Zeman) a Horňácké tance (Praha 1951, vydal >A. Pek) 
aj., část je uložena ve fondech ÚEF AV ČR v Brně. V r. 1892 
se stal jednatelem slováckého odboru pro Národopisnou 
výstavu v Praze, v rámci aktivit odboru řídil vystoupení 
velických hudců na koncertě v Uh. Hradišti (3.4.1892); někdy 
v této době se seznámil s >L. Janáčkem, kterému pomáhal 
s přípravou >Lidového koncertu v Brně (1892) a moravské 
účasti na >NVČ v Praze (do sborníčku Slavnosti a obyčeje 
lidové z Moravy na Národopisné výstavě českoslovanské
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v Praze 1895 přispěl popisem velických obřadů a písní). 
Součástí příprav NVČ byla i Národopisná výstava ve Velké 
v r. 1894, kterou zajišťoval spolu s K. >Klusákem st. 
Spolupráce M. Zemana a L. Janáčka se poté udržovala na 
půdě Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě 
a ve Slezsku. Od období kolem NVČ se M. Zeman věnoval 
přípravě hudců a tanečníků pro různá vystoupení (často 
i jevištní) a sestavování jejich repertoáru. Touto svou aktivitou 
se zařadil k prvním významným představitelům folklorního 
hnutí na Moravě.
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ČSHS 2, s. 985-986.
Kučerová, J.: Živý odkaz Martina Zemana (O životě 
a díle nejzasloužilejšího přispěvatele písňových sbírek 
Františka Bartoše). Slov. 25, 1983, s. 91-106.
Pavlicová, M. - Uhlíková, L.: „Dílo trvalé - a ne prchavé“. 
Nad jubileem Národopisné výstavy českoslovanské. OM 27, 
1995, s. 31-37.
Uhlíková, L.: Martin Zeman. Život a dílo. Diplomová 
práce FF MU. Brno 1994.
Uhlíková, L.: Leoš Janáček a Martin Zeman. Vzájemná 
korespondence. NR 1995, s. 77-112.
Vysloužil, J.: Nad odkazem významného sběratele lidových 
písní. HR 8, 1955, s. 173-175.

LU

Jura (Jiří) Zeman
(26.5.1856 Velká nad Veličkou - 7.7.1904 Velká nad 
Veličkou)

Hudebník. Syn M. Zemana I. Byl rolníkem ve Velké. Jako 
stálý klarinetista muziky P. >Trna I účinkoval na >Lidovém 
koncertě v Brně (1892), na Národopisné výstavě ve Velké 
(1894) i na >NVČ v Praze (1895), kde hrál též pod primášem 
Jožkou >Kubíkem II. V rámci programu výstavy měl 
skutečnou tradiční svatbu s Annou Mičkovou z Velké.

Literatura:
Bystřina, O.: Súchovská republika. Vyškov 1926, s.35.
Klusák, V.: Bohatství živých tradic. In: Programový 
sborník Horňáckých slavností 1985, s. 16-23.
Niederle, L.: Lidový koncert v Brně. ČL 2, 1893, s. 431-434.

JH

Jan Zeman
(3.5.1863 Velká nad Veličkou - 18.2.1940 Velká nad 
Veličkou)

Hudebník, zpěvák, tanečník. Syn M. Zemana I. Byl 
sedlákem ve Velké a zastával funkce obecního radního 
a náčelníka sboru dobrovolných hasičů. V době vojenské 
služby v Mostaru byl klarinetistou a helikonistou dechové 
hudby. V mládí občas hrával na klarinet v muzice P. >Trna I, 
později na helikon ve velické dechové kapele. Na >NVČ 
v Praze (1895) se jako zpěvák a tanečník zúčastnil vystoupení 
Veličanů během Moravských dnů a dvou skutečných 
velických svateb.

Literatura:
Bystřina, O.: Súchovská republika. Vyškov 1926, s. 35.

JH

Vlasta Zemanová
(20.2.1887 Velká nad Veličkou - 23.8.1967 Velká nad 
Veličkou)

Vyšívačka, pedagožka, zpěvačka, tanečnice. Dcera 
>M. Zemana II. V letech 1899-1906 studovala na ústavech 
brněnské >Vesny, kde získala aprobaci učitelky ručních prací. 
Od r. 1907 až do odchodu do důchodu v r. 1947 učila na 
školách ve Velké, Javorníku a Kuželově.

Již jako osmiletá se zúčastnila zájezdu Veličanů na >NVČ 
v Praze (1895). Byla znalkyní horňáckých lidových výšivek 
a krojů. Za dobu svého působení ve škole učila na 1500 žákyň, 
pro které zpracovala vyšívačské vzorníky, bez nichž by řada 
vzorů i jejich názvů zanikla. O krojích a výšivkách přednášela 
i na národopisných kurzech, pořádaných v letech 1946-1948 
Zemskou kulturní radou v Brně. Působila jako poradkyně při 
natáčení národopisných filmů (např. Mizející svět >V. Úlehly), 
rozhlasových a televizních pořadů. Významně se zasloužila 
o udržování tradiční lidové kultury na Horňácku.

Literatura:
Orel, J.: Vlasta Zemanová (1887-1967). NA 4, 1967, 
č. 3-4, s. 37.
zj [Z. Jelínková]: Ochránkyně horňácké výšivky. MK 24, 
1988, č. 6, s. 20.

LU

Leoš Zeman
(23.2.1897 Velká nad Veličkou - 14.5.1978 Veselí nad 
Moravou, okr. Hodonín)

Hudebník, pedagog, zpěvák. Syn >M. Zemana II. 
V letech 1910-1915 studoval na českém gymnáziu v Brně. Po 
krátkém pobytu na strážnickém gymnáziu nastoupil vojenskou 
službu (Vídeň, Albánie, Hodonín), odkud se vrátil v r. 1919, 
dokončil studia a nedlouho žil v Bratislavě a Lučenci. Od 
r. 1922 až do odchodu do důchodu v r. 1965 působil jako 
učitel v Nové Lhotě, Tasově, Hroznové Lhotě, Kuželově a ve 
Velké n. V.

V mládí byl výborným tanečníkem odzemku, hrával na 
housle (kontr) a kontrabas. Za svého pobytu v Brně byl 
kontrášem muziky >Slováckého knížku, působil v učitelské 
muzice V. >Klusáka st. Příležitostně hrál s Jožkou >Kubíkem 
III nebo Martinem >Miškeříkem II. V letech 1958-1978 byl 
kontrášem a basistou hudecké muziky >J. Peška. Jako jeden 
z prvních učitelů na Horňácku se od r. 1956 soustavně věnoval 
výchově mladých muzikantů ve Velké a v Kuželově. 
Publikoval také několik příspěvků s národopisnou tematikou 
v časopise Svoboda i jinde. Podílel se významně na udržování 
lidové hudby na Horňácku a zasáhl také do vývoje folklorního 
hnutí v regionu.
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LU

Josef Zeman
(15.3.1909 Velká nad Veličkou - 2.8.1982 Velká nad 
Veličkou)

Zpěvák, tanečník, hudebník, organizátor. Syn >Jana 
Zemana. Vyučil se kovářem a podkovářem, později strojním 
zámečníkem. V tomto oboru pracoval ve Velké, v letech 1936- 
1941 v Považské Bystrici a Handlové, v letech 1941-1948 ve 
Vsetíně a pak opět ve Velké, kde byl zaměstnán v Kordárně 
(1948-1969).

Od osmnácti let vynikal jako výtečný zpěvák-tenorista 
a vyhledávaný tanečník sedlácké. Byl nejmladší z vybraných 
zpěváků (22 let), kteří zpívali Aloisu Hábovi při zapisování 
a výzkumu písní v rámci Studijního sdružení Velká. V r. 1947 
získal na >MFF ve Strážnici 2. místo v soutěži sólových 
zpěváků. Hrál na housle (kontr) a zpíval s muzikou >J. Peška 
i s jinými příležitostně sestavenými muzikami. Jako zpěvák, 
tanečník nebo kontráš se zúčastnil četných vystoupení 
Veličanů na národopisných slavnostech (Kyjov, Vlašim, 
Strážnice, Velká, Myjava, Praha, Záhřeb), natáčení filmů (např. 
Mizející svět >V. Úlehly), rozhlasových a televizních pořadů 
a zvukových nahrávek. Spolu s >M. Holým dal podnět 
k vypracování monografie Horňácko a ke vzniku 
>Horňáckých slavností a v letech 1959-1961 byl předsedou 
výboru slavností. Po celý život se významně podílel na 
udržování tradiční lidové kultury ve Velké.

Literatura:
Jelínková, Z.: Šedesátiny zpěváka a hudce Jožky Zemana 
z Velké n. Vel. NA 6, 1969, s. 215.
Jelínková, Z.: Horňácká sedlácká. Monografie lidového 
tance. Hodonín 1983, s. 35, 80, 201, 264, 362.

JH

Zogata, Pavel
(21.1.1907 Javořinka, Polsko - 4.6.1985 Jablunkov, 
okr. Frýdek Místek)

Vypravěč, hudebník, tanečník, zpěvák. Narodil se 
v těšínském Slezsku v obci, která od r. 1921 náleží 
k Polsku. V devíti letech osiřel, dětství a mládí prožil ve 
službě u příbuzných v Javořince, kde vychodil malotřídku, 
a v Hrčavě. Pracoval jako zemědělec v Polsku. V r. 1946 
odešel do ČSR a po čtyřech letech deputátnické práce na 
Státním statku v Jeseníku nad Odrou a v Kuníně byl od 
r. 1950 rolníkem v Bukovci.

Se svým pradědečkem Jiřím Maľyjurkem hrál P. Zogata od 
osmi let na gajdy a housle na vesnických oslavách 
(do svého repertoáru od něj převzal postupně více než 300 
písní). Po jeho smrti hrával od deseti let s houslistou Pavlem 
Krenželokem z Hrčavy. S ním a se svým synem >V. Zogatou 
vystupoval od konce 40. let na národopisných slavnostech 
v Opavě, Ostravě, Frýdku-Místku, Brně, Strakonicích, na 
>Rožnovských slavnostech, >MFF ve Strážnici, >Slezských 
dnech v Dolní Lomné a jinde. V 50. letech byl vůdčí 
muzikantskou osobností hrčavské národopisné skupiny 
založené >I. Stolaříkem. Spolupracoval s FS >Slezan 
a Studentským souborem pedagogického gymnázia v Ostravě, 
natáčel v Čs. rozhlase v Ostravě a Brně. Výrazná byla jeho 
improvizační schopnost. Písně každým přednesem 
pozměňoval a obohacoval jejich hudební i textovou složku, 
skládal rovněž písně nové. Byl také vynikajícím vypravěčem. 
Jeho písňový i vypravěčský repertoár zaznamenal např. 
I. Stolařík (monografie Hrčava. Ostrava 1958), Antonín Satke, 
>J. Gelnar a >V. Stuchlý. Zápisy jsou uloženy v ÚEF AV ČR 
v Brně, v Českém rozhlase v Ostravě, v muzeích Těšínska, 
Frýdecko-Místecka a Opavska, část vyprávění a písní byla 
publikována v časopisech >Radostná země a Těšínsko, vyšly 
také na LP gramodesce Od Opavy k Těšínu (Supraphon 1979). 
P. Zogata patřil k nejznámějším a nejvýraznějším nositelům 
slezského hudebního folkloru. Jeho osobnost zachycuje 
jednak film Čs. televize Ostrava Poslední gajdoš (1978, rež. 
Alois Müller) a jednak románová trilogie jeho syna Jindřicha 
Zogaty Dědictví zmizelých píšťal (Šenov 1996), Oves na 
střechách (Šenov 1996) a Dřevěné pyramidy (Šenov 1997). 
Jeho písně interpretují především syn Vladislav a vnuk Jiří 
(1960), kteří jsou jeho pokračovateli.
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JZ

Zogata, Vladislav
(2.9.1931 Javořinka, Polsko)

Hudebník, zpěvák, výrobce gajd. Syn >P. Zogaty. Narodil 
se v polském Slezsku, odkud jeho rodina v r. 1946 přesídlila 
do ČSR. Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně (1953) 
vystudoval Pedagogickou fakultu v Opavě (1953-1958) a učil 
na školách v Zátoru (1955-1956), Krnově (1957-1960) a Třinci 
(1960-1964). Od r. 1964 byl ředitelem malotřídky v Horní 
Lomné, poté ředitelem ZDŠ v Jablunkově (1970-1977) a Třinci 
(1978-1991). Od r. 1991 je v důchodu, učí na třinecké ZŠ.
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Hudbu poznával již od dětství od svého otce, který jej 

naučil hrát na gajdy a housle. K jeho gajdošským začátkům 
patřilo také hraní s gajdošem Janem Kawulokem z polské 
Istebné. První veřejná vystoupení absolvoval se svým otcem, 
dále s houslistou Pavlem Krenželokem a národopisnou 
skupinou z Hrčavy v r. 1949 při různých oslavách na 
Jablunkovsku a Těšínsku. O rok později již účinkoval na 
>MFF ve Strážnici (v r. 1997 se stal laureátem festivalu za 
příkladné udržování rodové hudební tradice), od prvního 
ročníku také na >Slezských dnech v Dolní Lomné a několikrát 
na Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích. 
V r. 1995 vystoupil v Praze na Dnech folkloru na Žofíně ke 
100. výročí >NVČ. Od r. 1980 je členem FS >Javorový 
v Třinci. Reprezentoval slezskou lidovou hudbu také 
v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Polsku, ve Francii 
a v USA (Festival of American Folklife ve Washingtonu 
v r. 1995). Založil a v letech 1987-1988 vedl v Třinci Školu 
gajdošů. Od r. 1970 vyrábí gajdy, které jsou rekonstrukcí 
nástrojů z 19. století, pomáhal v této činnosti i >O. Pokornému. 
Jeho hudební projev byl zaznamenán na řadě nahrávek 
v ostravském rozhlase i na CD, MC Javorový (R&S, 1994). 
Čs. televize Ostrava o něm natočila dokumentární film Dědictví 
(1983, rež. >J. Urbášek). Patří k posledním tradičním 
představitelům lidové hudby jihotěšínského regionu, jeho 
spolupráce s folklorními soubory a účinkování na folklorních 
festivalech však již patří do oblasti folklorismu.

JZ

Žabka, Oto
(29.2.1920 Jablunkov-Návsí, okr. Frýdek-Místek)

Zpěvák, autor písní. Vyučil se kuchařem v Ostravě. Po 
rozhodnutí stát se operním pěvcem absolvoval rok studia zpěvu 
v Ústavu hudby a zpěvu s právem veřejnosti u Václava Ševčíka 
(1944) a soukromě u Rudolfa Vaška. Studium z rodinných 
důvodů nedokončil. Pracoval jako kuchař v závodním hotelu 
Vítkovických železáren v Ostravě-Vítkovicích (1935-1950) 
a v závodní jídelně Třineckých železáren a válcoven 
(1950-1975). V r. 1975 odešel do důchodu.

Svůj školený hlas uplatňoval O. Žabka jako sólista 
v kostelních sborech i na koncertních vystoupeních. 
Spolupracoval s pěveckými sbory Gorol (Jablunkov), Hutník 
(Třinec), s CM >Technik, se soubory >Odra, >Slezan, 
>Javorový, s dechovými hudbami Mostečanka a Bystřičanka. 
S dechovým orchestrem Třineckých železáren vystupoval 
v Polsku, Německu a Francii, kde získal i ocenění. Natáčel 
v Čs. rozhlase v Ostravě. Jako autor písní vychází O. Žabka 
z tradiční lidové tvorby, přibližuje se i tvorbě umělé, některé 
písně vznikly pod vlivem zábavné hudby. Složil zpěvohry 
Právo první noci (1955), Fujarečka, fujara (1980) 
a 67 ohlasových písní folklorního typu, v nichž se prolínají 
vlivy české a polské. Některé byly upraveny pro pěvecké 
sbory. Za cyklus písní Dětskýma očima obdržel čestné uznání 
ve skladatelské soutěži Dětská písnička (Karviná 1988).

Tvorbu O. Žabky zaznamenali Pavel Kaleta, >I. Stolařík, 
>V. Stuchlý. Tiskem vyšly Písně Oty Žabky z Návsí (Red. 
I. Stolařík. Rožnov p.R. 1980), Jablunkovský zpěvník 
Gruničku, Gruničku. Písně z tvorby Oto Žabky (Red. 
V. Stuchlý. B.m., vl. nákl. 1996). Na veřejnosti je prezentují 
mj. čtyři dcery Anna, Marta, Ludmila a Marie, které vystupují 
jako sestry >Žabkovy.

Profilová diskografie:
Za Jablunkovym. MC. Ostrava 1994.

Literatura:
(čv): Lidové písně z Beskyd. Nová svoboda 13.2.1986. 
Dvorníková, M.: Večer s folklórem. Zprávy Karvinska 
15.1 1.1986.
Stuchlý, V.: Několik poznámek na okraj provedení lidové 
hry se zpěvy „Fujarečka, fujara“ na Národopisných 
slavnostech Dolní Lomná 1986. In: Národopisný sborník 
Mionší. Dolní Lomná 1987.
Tyll, J.: Múzy tančily v krojích. Rudé právo 15.9.1986.

AB,VS

Žabkovy sestry
Pěvecké kvarteto dcer >O. Žabky, které veřejně vystupuje 

od r. 1959.

Anna Buroňová
(7.10.1940 Ostrava-Zábřeh)

Zpěvačka, organizátorka, autorka pořadů, choreografka. 
Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Jablunkově (1957) 
absolvovala Vyšší pedagogickou školu v Opavě (1957-1959). 
Od r. 1966 pracuje jako učitelka na ZŠ v Ostravě-Porubě.

Založila (1974) a vede dětský soubor Porubka, spolu 
s >H. Podešvovou stála u zrodu FS Satina (>Slezský soubor 
písní a tanců Heleny Salichové), kde působila jako zpěvačka 
a organizační vedoucí (1977-1978). V r. 1984 z jejího podnětu 
vznikl soubor >Odra, jehož je uměleckou vedoucí 
a choreografkou. Od r. 1977 je členkou programové rady 
>Slezských dnů v Dolní Lomné a autorkou především 
dětských pořadů. Publikuje články s národopisnou tematikou 
(např. Mě zkušenosti z práce v národopisných souborech. In: 
Studie o Těšínsku sv. 14. Český Těšín 1989), od r. 1995 je 
předsedkyní >FoS těšínského Slezska, organizuje přehlídky 
dětských zpěváků, cimbálových muzik a dětských souborů 
v Karviné, přehlídku Prameny v Českém Těšíně, pracuje 
v soutěžních porotách.

Marta Gelnarová
(17.1.1942 Ostrava-Vítkovice)

Zpěvačka, sběratelka, organizátorka. Vystudovala 
Pedagogickou školu pro vzdělávání učitelů národních škol 
v Orlové (1956-1960), od r. 1962 je učitelkou na ZŠ v Karviné.
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sti Založila (1972) dětský soubor Kvítko při ZŠ v Karviné, 
který vedla do r. 1984. Spolu se svým manželem >J. Gelnarem 
se věnovala sběru folklorního materiálu, přípravě folklorních 
pořadů a přednášek, instruktážní činnosti. Od r. 1992 působí 
jako poradkyně dětského souboru Vonička v Havířově.

Marie Klingová
(19.10.1944 Řepiště, okr. Frýdek Místek)

Zpěvačka. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole 
v Jablunkově (1962) pracovala jako provozní v nemocnicích 
v Košicích-Šaci. Od r. 1990 žije v Martině, kde byla v letech 
1990-1996 zaměstnána v podniku Železniční opravy 
a strojírny.

Ludmila Žabková
(31.5.1943 Ostrava-Vítkovice)

Zpěvačka. Maturovala na Střední ekonomické škole 
v Ostravě. Pracovala jako referentka odbytu v Třineckých 
železárnách (1959-1995), od r. 1996 působí ve stejné funkci 
v Moravia Steel v Třinci.

V letech 1959-1963 byly sestry Žabkovy členkami souboru 
>Slezan, později se osamostatnily. Vystupovaly jako sólistky 
(duo, trio, kvarteto) nebo jako hosté souborů Slezan, 
>Javorový, >Dombrovan a >Odra. V r. 1972 se stal jejich 
uměleckým poradcem a dramaturgem >J. Gelnar, 
spolupracoval s nimi i >J. Rokyta a >V. Stuchlý. Jejich 
repertoár tvoří především písně těšínského Slezska a Lašska.
V r. 1961 získalo trio sester Žabkových 2. cenu v celostátní 
soutěži malých forem, Marie Žabková 2. cenu v sólovém 
zpěvu, v r. 1977 bylo kvarteto oceněno bronzovou medailí 
soutěže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava za 
umělecký výkon v rozhlasové nahrávce Píseň nad horami. 
Sestry Žabkovy vystupovaly na >MFF ve Strážnici, 
>Slezských dnech v Dolní Lomné, ve Východně aj. Pro Čs. 
rozhlas v Ostravě natočily přes 80 snímků (samostatně, 
s CM >Technik nebo s gajdošskou muzikou >P. Zogaty), 
spolupracovaly na LP gramodeskách Od Opavy k Těšínu 
(Supraphon 1979), Vonička z domova (Supraphon 1982), 
Hudba mého kraje (Supraphon 1975), na MC Cimbálová 
muzika Technik (Supraphon 1978) a na televizních pořadech 
Ruce pro krásu (1914, rež. Jaroslav Večeřa), Zpěv jeho země 
(1974, rež. Zdeněk Havlíček), Poslední gajdoš (1978, rež. 
Alois Müller), Písně domova (1986, rež. >J. Urbášek), ad.
V r. 1995 vystoupily také v pořadu Lašska a Slezska na 
Dnech folkloru na Žofíně ke 100. výročí >NVČ v Praze. 
Patří k nejvýraznějším interpretům písňového folkloru 
těšínského Slezska a svou aktivitou se výrazně zasloužily 
o jeho popularizaci.

Profilová diskografie:
Vonička z domova - sestry Žabkovy. SP. Supraphon 1983. 
Za Jablunkovym. MC. R&S 1996.

Literatura:
Ske: Čtvrt století lidového zpěvu sester Žabkových 
z Jablunkovka - Návsí. Těš. 27, 1984, č. 4, s. 24-25.

JŠ

Ždímalová, Dana (roz. Bezubková)
(1.8.1928 Hořice, okr. Jičín)

Tanečnice, metodička, organizátorka. Absolvovala 
gymnázium v Hradci Králové (1947) a v letech 1961-1967 
dálkově vystudovala taneční pedagogiku na katedře tance 
Hudební fakulty AMU v Praze. Byla zaměstnána jako 
metodička pro taneční obory v Městském domě osvěty hl. m. 
Prahy (1958-1979) a jako odborná referentka tanečního 
oddělení >Ústavu pro kulturně-výchovnou činnost v Praze 
(1980-1987, znovu od r. 1991 na pracovišti >Artamy).

V r. 1944 se začala věnovat nácviku lidových tanců. Byla 
členkou >ČSSPT (1949-1954) a Uměleckého vojenského 
souboru (1954-1955, >AUS). Jako metodička působila 
v celostátním měřítku zejm. v oblasti dětských folklorních 
souborů (poradní sbory, poroty, přehlídky), podílela se na 
přípravě celostátních folklorních přehlídek a festivalů. 
Spolupracovala s krajanským souborem Čechů a Slováků ve 
Vídni (1955-1988). Od r. 1995 je členkou senátu >MFF ve 
Strážnici.

red
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Armádní umělecký soubor Víta 
Nejedlého (AUS VN)
Praha

Vznikl v r. 1942 jako umělecký soubor čs. vojenské jednotky 
v SSSR. Původně několikačlenná hudební skupina byla 
přetvořena po vzoru ruského Alexandrovova souboru 
(symfonický orchestr, sbor se sólisty, divadelní skupina). Po 
r. 1945 začal soubor užívat jméno zesnulého zakladatele 
a vedoucího Víta Nejedlého, v r. 1950 se plně zprofesio- 
nalizoval. Z hlediska folklorního hnutí je důležitá činnost tzv. 
lidové skupiny, která v rámci AUSu vznikla v r. 1955. Jádrem 
se stala taneční skupina pražského Uměleckého vojenského 
souboru (UVS), která se od r. 1952 zaměřovala na úpravy 
lidových tanců pro jeviště (hudebně s ní spolupracovali mj. 
skladatelé Oldřich Flosman, Miroslav Juchelka, Svatopluk 
Havelka). Stylizované tance, často v uniformách, doprovázel 
symfonický orchestr (Tanec s puškou - základem byl slezský 
tanec Ondráš, Za opasky - tanec šorový z Horehroní apod.). 
Po zániku UVS byla taneční skupina vedená choreografy 
>J. Čumpelíkem a Janou Hoškovou převedena do AUSu 
a J. Čumpelík se stal jejím vedoucím. Hudební doprovod 
zajišťovala cimbálová muzika pod vedením >J. Jakubíčka, 
která při AUSu fungovala od r. 1952. Mezi výrazné tanečníky 
lidové skupiny patřili např. Karel Bednář, Jiřina Bednářová, 
>K. Pavlištík, Božena Pavlištíková-Vodičková, 
>B. Čumpelíková, >J. M. Krist, Zdeněk Suhrada. Repertoár 
obsahoval čísla choreografů J. Čumpelíka (Slámkový 
a Podtáčaný, Strážnický verbuňk, Straňanské pod šable, 
Valašský odzemek), K. Pavlištíka (Brodská zbojnická, 
Hradišťský verbuňk) nebo Jaroslava Brůhy (Východo
slovenský čardáš, Maďarský čardáš). Skupina zanikla 
v r. 1959 při reorganizaci souboru, AUS VN byl rozpuštěn 
v r. 1995.

Literatura:
ČSHS 1. Praha 1963, s. 32-33.

JČ

Bartošův soubor písní a tanců
Zlín

Soubor byl založen v r. 1952 při OB ve Zlíně pod původním 
názvem Bartošův starozlínský knížek. K zakládajícím členům 
patřil Eduard Pompa, Bohumil Kamler, sestry Milada, Vlasta 
a Drahomíra Oksnerovy, Josef Němeček, Ladislav Strnadel, 
Anna Seidlová, František Heneman a >L. Rutte. Základním 
zdrojem pro práci knížku se staly sbírky Františka Bartoše, 
jehož jméno se na návrh L. Rutteho objevilo v názvu kolektivu, 
a rovněž vlastní sběratelská činnost na Zlínsku. Se získáním 
nového zřizovatele ZK ROH Svit v r. 1955 dostala činnost 
souboru pravidelný ráz. Po odchodu primáše B. Kamlera se 
novým vedoucím muziky stal František Fresl a po rozpadu 
této muziky navázal soubor v r. 1962 úzkou spolupráci s CM

Máj vedenou >A. Skoumalem, jehož hudební úpravy výrazně 
dotvářejí charakter repertoáru souboru. Jako pěvečtí sólisté 
s muzikou vystupovali např. Ludmila Bařinková-Hnilicová, 
Věra Ševčíková, Jana Kočí-Březíková a Jaroslav Vyoral. Prvním 
uměleckým vedoucím souboru byl Miloslav Josef Sousedík, 
od r. 1955 >V. Kovářů, v r. 1961 se uměleckou vedoucí stala 
Josefa Procházková, po ní krátce Eva Vraníková a Jaroslav 
Kriesel. Dalšími uměleckými vedoucími byli Bohuslav 
Němeček (1976-1981), Hana Sluštíková (1981-1986), od 
r. 1986 František Cholek. Choreograficky v souboru působila 
V. Kovářů a externí spolupracovníci Věra Svobodová 
z >ČSSPT a >F. Bonuš. Repertoár obsahuje taneční čísla 
a scénická pásma především z oblasti Zlínska, Valašska 
a luhačovického Zálesí. Především zásluhou L. Rutteho, 
D. Brňákové-Oksnerové, Antonína Oksnera a Františka 
Václavíka (bratra etnografa Antonína Václavíka) byl podle 
terénních výzkumů rekonstruován zlínský kroj, ve kterém 
členové souboru vystupují na veřejnosti. K úspěchům na 
domácí scéně patří např. účast v oblastním kole soutěže 
folklorních souborů v Třinci v r. 1985 s pásmem Vítej, voděnko 
čistá (choreografie V. Kovářů), v zahraničí pak 2. místo 
v kategorii stylizovaného folkloru na festivalu ve francouzském 
Dijonu v r. 1991. Kromě řady vystoupení a zahraničních zájezdů 
(Anglie, Irsko, Jugoslávie, Německo, Rakousko, Belgie, 
Francie, Holandsko, USA, Tunisko aj.) se členové souboru 
podílejí na pořádání besed u cimbálu, valašských bálů a dalších 
hudebně-tanečních aktivit.

Literatura:
Bartošův soubor písní a tanců Gottwaldov. 1952-1987. 
[Gottwaldov 1987].
Cholek, E: Bartošův soubor písní a tanců slaví 40 let. 
Folklór 4, 1993, č. 2, s. 22-23.

red

Bejatka (Národopisná skupina Bejatka) 
Štítina, okr. Opava

Národopisná skupina Bejatka vznikla na přelomu let 
1972-1973 při Českém svazu žen ve Štítině. Od r. 1975 působila 
při OB, po r. 1989 pracuje při obecním úřadu. Je ženským 
pěveckým sborem, ve vybraných pásmech spoluúčinkují i muži 
(manželé a synové členek). V uměleckém vedení se vystřídaly 
Terezie Háblová (dcera >L. Hořké), Sofia Kakulidu-Pavlidu 
(1976-1981), Drahomíra Adamčíková (1981-1984) a Zdeňka 
Hýlová (od r. 1985), se skupinou odborně spolupracovali >H. 
Podešvová, >J. Gelnar, Antonín Satke a >J. Králová. Bejatka 
příležitostně vystupovala s hudeckou skupinou Opavští hudci 
a chlapeckou cimbálovou muzikou LŠU v Opavě. Některá 
vystoupení doprovází malá hudecká skupina Josefa Adamčíka 
vytvořená z členů skupiny. Jméno Bejatka bylo převzato 
z názvu povídky L. Hořké, jejíž sběry folkloru opavského 
Slezska se staly základem repertoáru skupiny. Písně jsou řazeny 
do tematických pásem (např. Zelové, Klebetné, Fusaté) nebo 
do rámce předvádění lidových obřadů a zvyků (čepení nevěsty
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ziky apod.); jsou podávány jednohlasně nebo dvojhlasně bez 
zvláštních uměleckých úprav. Při veřejných vystoupeních 
jsou doplněny lidovým vyprávěním v podání D. Adamčíkové 
a Z. Hýlové. Pásma lidových zvyků jsou zpestřována malými 
ukázkami slezských tanců v jednoduchém provedení. Bejatka 
používá slavnostní opavské kroje, u některých pásem pracovní 
modrotiskový oděv. Účinkuje při kulturních akcích a pře
hlídkách souborů v okrese Opava (Chodníčky k domovu, 
Prameny, Na naší dědině máj je vysoký), na >Slezských dnech 
v Dolní Lomné, >MFF ve Strážnici, >Rožnovských 
slavnostech a jinde, vystupovala i v Polsku a Rakousku. 
Několikrát natáčela v Čs. televizi (např. pořad Pohledy 
do kolébky, 1983) a v rozhlase. Skupina se významně podílí 
na udržování zpěvních a zvykoslovných tradic opavského 
Slezska.

Diskografie:
Od Opavy k Těšínu. LP. Supraphon 1979.

Literatura:
Hýlová, Z.: Bejatka dvacetiletá. Folklor 5, 1994, č. 1, 
s. 31.
Satke, A.: Bejatka. (O vzniku a práci souboru z Opavska 
Bejatka). Vlastivědné listy 3, 1977, č. 1, s. 33-34.

JŠ,LU

Beskyd (Valašský soubor písní a tanců 
Beskyd)
Zubří, okr. Vsetín

Soubor vznikl jako valašský krúžek v r. 1947. Nejdříve 
pracoval pod místní OB, poté v rámci Sdruženého klubu 
pracujících Gumáren Zubří (v letech 1962-1967 však nevyvíjel 
žádnou činnost). Od r. 1992 je samostatným občanským 
sdružením. K jeho pravidelným aktivitám patří především 
udržování tradic v obci (kácení máje, velikonoční obchůzka, 
mikulášská nadílka, valašský bál), vystupuje také na 
samostatných představeních v okolí a na slavnostech 
a festivalech (>Rožnovské slavnosti, >Slovácký rok, >Slezské 
dny v Dolní Lomné aj.). V 90. letech často účinkoval 
i v zahraničí (Rakousko, Polsko, Německo, Itálie, Francie, 
Maďarsko). Jako vedoucí souboru působili Václav Šimurda 
(1947-1959), Josef Petřek (1959-1962), Zdeněk Koláček 
(1967-1982), Miroslav Pšenica (1982-1983), Anna Machová 
(1983-1986) a Josef Gajdoš (od r. 1986). Primáši muziky byli 
Jindřich Dořičák (1970-1975), Jaroslav Wachtl (1975-1988), 
Drahomíra Leščinská-Klimková (1988-1989) a Josef Říha 
(od r. 1989 dosud). Choreograficky se souborem spolupracoval 
Josef Mikulenka a Josef Ovčáček. Repertoár souboru vychází 
z oblasti Zubří a Rožnova pod Radhoštěm (tance ševcovský, 
metlový, trnka, odzemek aj.). V souboru účinkovali rovněž 
vypravěči Marie Štěpánková, Jiří Krpelík, Jiří Budínský 
a sólisté Olga Cabáková, Jan Vynikal a Marie Majerová.

Literatura:
Wachtl, J.: Beskyd bilancoval. Folklor 8, 1997, č. 4, 
s. 214-215.

red

Beskydská muzika
Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín

Dechová hudba Beskydská muzika vznikla v r. 1987. Je 
složená z muzikantů a zpěváků z Rožnova p. R., Val. Meziříčí, 
Zubří a dalších obcí z okolí. V čele orchestru stojí 
>V. Studnička, který je také autorem hudebních úprav. 
Pěveckými sólisty muziky byli za dobu existence Miroslav 
Skýpala, Milena Zemanová, Radmila Křenková, Zdeňka 
Křenková, Věra Žambochová, Ivan Stejskal a Zdeněk 
Chrástecký, jako hosté s muzikou vystupují >E. Porubová 
a >J. Laža. Z instrumentálních sólistů patří k nejvýraznějším 
hráč na klarinet a píšťalu Zdeněk Vala. Beskydská muzika se 
zaměřuje na okruh posluchačů, kteří upřednostňují dechovou 
hudbu, a snaží se jim přiblížit písně z Valašska a Lašska. Příliš 
se však nevzdaluje od původního projevu lidových muzik 
a zachovává v úpravách harmonickou i rytmickou bohatost, 
která bývá zejm. u slováckých dechových hudeb často 
zjednodušována a nahrazována nástrojovou brilancí 
a přepjatým zvukem. Beskydská muzika se věnuje především 
písním a tancům, které jsou poznamenány tradiční kulturou 
svého regionu a jsou charakteristické rytmickou nepravidelností 
a uvolněností, častým užíváním starších tónových řad, 
improvizací a dalšími prvky, zejm. nástrojovým obsazením 
(bez křídlovek a tenorů - více dřevěných dechových nástrojů, 
dále rohy, trubky, pozouny atd.) a také zemitějším projevem 
(zejm. u zpěváků). Těmito zvláštnostmi se Beskydská muzika 
liší od dechových hudeb z jiných oblastí Moravy a Čech. 
Proto byla zvána k rozhlasovému nahrávání folklorní redakcí 
ostravského studia - >J. Gelnarem a >J. Rokytou, se kterým 
orchestr konzultuje zvláště stylovou stránku. Natočila řadu 
snímků pro Český rozhlas i televizi, hlavně pro pořady Písničky 
s ozvěnou, Kdyby ty muziky nebyly, Nejlepší z Moravy, dvakrát 
získala 1. cenu v soutěži ostravského rozhlasu o nejlepší živou 
nahrávku (1991, 1992) a v r. 1996 se v mezinárodním ročníku 
soutěže >Zlatá křídlovka umístila ve zlatém pásmu a získala 
třetí cenu. Pravidelně vystupuje ve Valašském muzeu v přírodě 
v Rožnově p. R., kde bývá zařazována do programů muzea. 
K nejúspěšnějším patřil pořad Vánoce doma a ve světě, ve 
kterém byly spolu s dívčím pěveckým sborem Zvoneček, 
vedeným Janem Říhou, provedeny v původních jazycích koledy 
různých zemí, v textové části doplněny o zvláštnosti a tamější 
zvyky.

Diskografie:
Beskydská muzika. MC. Ragtime 1995.
Rožnovské hodiny. CD, MC. Styltón 1997.

VSt
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Brněnská cimbálová muzika
Brno

Vznikla v r. 1954 z řad redaktorů Čs. rozhlasu v Brně 
s původním názvem HUPROPO (tj. hudba pro potěchu). 
Počátečním vzorem jim byl >V. Volavý, od něhož převzali 
i část repertoáru, postupně se však zaměřili na horňácký 
folklor a muziku Jožky >Kubíka III. Zpívat s nimi začali 
studenti z Horňácka, např. sólista Jiří >Prachař. V r. 1956 
přibyli jako hráči tři magistři farmacie a byl přijat název 
Cimbálová muzika brněnské Mediky. Po reorganizaci 
Mediky začali hudebníci od r. 1962 vystupovat jako Brněnská 
cimbálová muzika. Primášem a vedoucí osobností byl od 
počátku >A. Jančík, působili zde také >D. Holý (zpěv, 
dramaturgie), >L. Holý (zpěv, housle), >J. Hovorka (viola) 
a >M. Hrbáč (kontr, kontrabas), >Z. Hovorková 
a >S. Juříčková (zpěv). Významně s muzikou spolupracovali 
konferenciér Milan Mastný ze Strážnice a vypravěč 
>V. Mlýnek z Kuželova. Muzika stylově vycházela 
z tradičních výrazových prostředků horňáckých lidových 
muzikantů. Při stovkách vystoupení příležitostně 
spolupracovala i s taneční skupinou >E. Rybníčkové, 
především při cestách do zahraničí (Rakousko, Německo, 
Francie, Španělsko, Itálie, Tunisko). Natočila několik desítek 
písní pro Čs. rozhlas a 10 SP gramofonových desek, 
účinkovala v Čs. televizi. V letech 1959 a 1961 zvítězila 
v soutěži muzik na >MFF ve Strážnici. Činnost kapely na 
konci 60. let ustávala a po odchodu primáše A. Jančíka 
z Čs. rozhlasu v r. 1970 se muzika rozešla.

Literatura:
Mikulášková, V.: HUPROPO. Květy 16.6.1955. 
-mi-: Zahrajte ně, hudci. Práce 18.1.1958.
Marčák, B.: S cimbálem po NDR. Rovnost 6.12.1959. 
Uhlíková, L.: Vzpomínka na Brněnskou cimbálovou 
muziku. (K 65. narozeninám primáše Antonína Jančíka.) 
NR 1997, s. 35-37.

AJ

Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů (BROLN)
Brno

Vznikl v r. 1952 pro potřeby rozhlasového vysílání; 
zakladatelem byl >J. Jurášek, který se stal jeho prvním 
uměleckým vedoucím a dramaturgem (1952-1967). BROLN 
navázal na práci starších brněnských souborů (>Moravský 
taneční a pěvecký sbor, Frolkův soubor, >Slovácký soubor, 
>MSLPT) a inspiroval se zvukem znásobeného obsazení 
cimbálové muziky (např. Barbu Lautaru z Rumunska, Státní 
orchestr lidové hudby z Maďarska). Na rozdíl od již 
existujících profesionálních folklorních souborů 
v Československu (>ČSSPT, SLUK) se v počátcích zaměřil 
především na zvukovou složku. Základ dramaturgie orchestru 
tvořila prezentace moravského, slovenského a českého 
folkloru. Za dobu trvání spolupracovalo s BROLNem více

než 60 autorů, např. >J. Běhunek, >J. Berg, >J. Dadák, 
>F. Dobrovolný, Alois Fiala, >A. Frolka ml., Osvald Chlubna, 
>M. Ištvan, >J. Jakubíček, V. >Klusák ml., Ctirad Kohoutek, 
>E. Kuksa, >J. Nečas, >A. Parsch, >J. Rokyta, >M. Štědroň, 
Pavol Tonkovič, Radoslav Zapletal aj. První stálí muzikanti 
BROLNu byli zpočátku doplňováni hostujícími hudebníky 
především z rozhlasového symfonického orchestru. 
S doplněným orchestrem pracovali dirigenti E. Kuksa, A. Fiala 
a J. Dadák. Postupně se členy BROLNu stávali další školení 
muzikanti, z nichž interpretačně ovlivnili jeho tvář zvláště 
houslisté Bohdan Warchal, >B. Smejkal, Zdeněk Nečesánek 
a >J. Hovorka; jako primáš zde hostoval také >V. Volavý. 
V orchestru působili rovněž významní slovenští 
instrumentalisté, např. cimbalisté Štefan Čikoš a Ján Gašpar 
zvaný Hrisko. Základní koncepce BROLNu, kterou sestavili 
J. Jurášek a >D. Holý, vycházela z představy vytvoření skupin 
lidových nástrojů s větší specializací (např. píšťaly, skřipky, 
dudy, malý cimbál apod.) a ze spolupráce s výraznými 
zpěváky z různých regionů. S BROLNem tak účinkovalo 
více než 50 sólistů, např. >J. Černý, Jan Beran, >V. Domincová, 
>V. Grycová, >V. Harnoš, D. Holý, >L. Holý, 
>Z. Hovorková, >M. Hrbáč, Anna Hulejová, >S. Juříčková, 
Milan Križo, Darina Laščiaková, >J. Laža, >L. Málek, Mária 
Martonová-Mačošková, >J. Mikulenková, >J. Míša, 
>F. Okénka >J. Pavlík, Josef Pilát, Jiří >Prachař, >V. Příkazská, 
Karel Rajmic, >J. Rampáček, >J. Severin, >F. Studenka, 
>H. Sušil, >B. Šebetovská, >J. Šuláková, >M. Veselková aj. 
Repertoár a zvuk orchestru se částečně proměňoval také podle 
dramaturgů a uměleckých vedoucích. Po J. Juráškovi byl 
dramaturgem F. Dobrovolný (1967-1968), E. Kuksa (1968-
1972), J. Jakubíček (1972-1990) a >V. Peška (1990-1993). 
Funkci uměleckého vedoucího zastával B. Smejkal (1969-
1973) a J. Hovorka (1973-1993). BROLN se jako profesionální 
orchestr prezentoval kromě rozhlasových nahrávek řadou 
koncertů, často tematicky zaměřených a připravených ve 
spolupráci s etnografy, zahraničních zájezdů (včetně USA 
a Kanady) i dlouhodobých cyklů (např. koncerty Děti a píseň). 
Spolupracoval také se skupinami tanečníků verbuňku 
a odzemku a s taneční skupinou >E. Rybníčkové, s ženským 
sborem vedeným postupně E. Kuksou, A. Fialou 
a Z. Hovorkovou a mužským sborem, který vedli E. Kuksa 
a poté A. Fiala. Při některých vystoupeních doplňovali jeho 
program vypravěči >G. Imrýšek, Milan Mastný, >J. Měrka 
st., >V. Mlýnek ad. Významné bylo rovněž působení tzv. 
malé skupiny BROLNu, která v rámci orchestru připravovala 
komorní a méně obvyklé projekty z oblasti lidové hudby, ale 
i ze soudobé tvorby aj. Rozsáhlé bylo účinkování BROLNu 
v Čs. televizi (především v Brně) a jeho vydavatelské aktivity. 
Jako rozhlasový orchestr působil BROLN do konce r. 1993, 
od r. 1994 je nezávislým profesionálním tělesem pod Nadací 
BROLN J. Hovorky. Určujícím rysem pro úlohu BROLNu 
v poválečném folklorním hnutí byl především jeho 
profesionální charakter uměleckého vedení a většiny interpretů 
a úloha rozhlasového orchestru, která vedla jak k dramaturgicky 
rozmanitým záměrům a snaze o hledání nových možností 
prezentace folkloru, tak k častému vysílání a publicitě
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ziky (posluchačsky velký dopad měl zejm. dlouholetý cyklus 
Na pěknú notečku). BROLN se stal pro řadu amatérských 
hudebníků a zpěváků z oblasti folklorního hnutí nejen 
inspiračním zdrojem, ale i měřítkem pro vlastní práci.

Výběrová diskografie:
Songs and Dances from Czechoslovakia. LP. Philips 1965. 
(Nizozemsko)
Musical Czech-mate. LP. Philips 1966. (Nizozemsko) 
Hraje a zpívá BROLN. LP. Discant 1969.
Songs and Dances from Moravia. LP. Monitor Records 
1971. (USA)
20 let „Na pěknú notečku“. EP. Supraphon 1971. 
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. LP. 
Supraphon 1973.
Na pěknú notečku - BROLN 25. 2 LP. Supraphon 1977.
BROLN 30 let. „... a písně žijí dál“. LP. Panton 1983.
Cimbál a tarogáto. LP. Supraphon 1983.
Vánoce na Moravě. LP. Supraphon 1986.
Na pěknú notečku. LP. Supraphon 1987.
The Best of Moravian Folk Songs. CD. Bonton 1992.
Vánoční Gloria. CD. Supraphon 1993.
Morytáty a balady. CD. Bonton 1993.
Z růže kvítek vykvet nám. CD. Musica 1993.
Hrají a zpívají sólisté BROLN. CD, MC. Český rozhlas 
Brno 1994.
Česká a moravská nářečí. CD. Český rozhlas Brno 1996. 
Morava krásná zem. CD, MC. Český rozhlas Brno 1996. 
Zazpívaj, slavíčku. CD, MC. AVM 1997.
Primáši BROLN a jejich hity. CD, MC. Český rozhlas 
Brno 1997.
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Brněnští gajdoši
Brno

Soubor vznikl v r. 1967 z rozhlasové studiové skupiny, 
kterou tvořil >E. Kuksa, >O. Pokorný a >V. Meloun. Skupina 
se rozšířila o houslistu Oldřicha Kiliána a violového kontráše 
Josefa Kratochvíla, kterého v r. 1971 vystřídal Milan

Holzapfel. Uměleckým vedoucím skupiny, jež vystupovala 
pod názvem Gajdoši z Brna, byl E. Kuksa. Muzika se rozšířila 
a v r. 1974 se spojila s tanečním souborem při LŠU Jaroslava 
Kvapila vedeným Jitkou Šafaříkovou a Oldřichem Drštičkou. 
Nový soubor s uměleckým vedoucím O. Pokorným 
a primášem V. Melounem přijal název Brněnští gajdoši. 
Dramaturgicky se zaměřil na oblast Valašska, Hané a Brněnska. 
Jako hudební upravovatelé se zde nejvíce projevili O. Pokorný, 
V. Meloun a Josef Hora, choreografkou je J. Šafaříková.
V souboru se vystřídali nejrůznější hudebníci a zpěváci, např. 
Iva Mušálková, Jaroslav Wiesner, Ivan Pohanka, Pavel Sapák, 
Naďa Poláková, Růžena Kučerová, >J. Nečas, >S. Juříčková, 
>M. Veselková, Eva Gazárková, >V. Kovářík aj. Repertoár 
souboru patří do kategorie stylizovaného folkloru, v hudební 
oblasti jsou využívány neobvyklé hudební nástroje (dudy 
různého typu, grumle, niněra, ozembouch, malý cimbál aj.).
V r. 1980 natočili Brněnští gajdoši spolu s hudebním souborem 
Camerata moravica tzv. hanáckou operu Jora a Manda, která 
získala v témže roce 2. místo v soutěži Rozhlasová žatva, 
v r. 1984 přispěli k realizaci Písní nezvedenců na texty Rudolfa 
Těsnohlídka. Kromě zahraničních zájezdů (Polsko, 
Holandsko, Anglie, Německo, Francie, Turecko) pravidelně 
vystupovali na přehlídce >Brněnsko tančí a zpívá, na >MFF 
ve Strážnici, na Mezinárodním dudáckém festivalu ve 
Strakonicích, v programech Národopisného léta v Rožnově 
pod Radhoštěm aj. Na folklorním festivalu Fétes de la Vine ve 
francouzském Dijonu získal soubor v r. 1989 2. místo 
v kategorii stylizovaného folkloru a muzika 1. místo za nejlepší 
výkon orchestru. Pro Čs. rozhlas v Brně připravili Brněnští 
gajdoši několik veřejných nahrávek a podíleli se rovněž na 
pořadech Čs. televize.

Diskografie:
Zapomínaná krása. LP. Panton 1979.
Spi, Janíčku, spi. Ukolébavky z Hané. SP. Supraphon 1983. 
Přejeme ti nevěsto, přejeme ti štěstí. SP. Supraphon 1983. 
Z cibule paličky, z kódele buben. LP. Supraphon 1986.
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Bližkovská, M.: Camerata moravica a Gajdoši. Rovnost 
6.3.1980.
(odr): Dudáci a gajdoši. Brněnský večerník 2.9.1983. 
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Brozané (Slovácký soubor Brozané)
Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště

Soubor vznikl v r. 1964, kdy došlo k rozdělení FS >Olšava 
a jeho část (téměř celá taneční složka a většina vedení) přešla 
k novému zřizovateli a začala pracovat pod názvem Olšava 
Havřice. Uměleckým vedoucím se stal Věroslav Blahutka, 
organizačním Jan Hudeček a dalšími členy vedení Anežka 
Blahutková, Marie Navrátilová, Ladislav Friedl a Václav
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Škaredík, později Jiří Ličman ad. V r. 1967 přijal soubor 
název Brozané (středověký výraz pro obyvatele Uh. Brodu). 
Soubor se od počátku činnosti zaměřil na oživování 
hudebního, tanečního a zvykoslovného folkloru 
Uherskobrodska a Kopanic (členové souboru vystupují 
v brodském kroji z konce 19. století, rekonstruovaném 
>J. Benešem). K charakteristickým rysům jeho práce patří 
sběr hudebního folkloru a snaha o co nejautentičtější podání 
tradičního domácího materiálu. V jeho repertoáru se objevila 
např. choreografická čísla z Nivnice, Komni, Březové pod 
Lopeníkem nebo ze Strání v úpravě A. a V. Blahutkových, 
Věry a Jiřího Chovancových, hostujícího >F. Bonuše, 
>Z. Jelínkové aj. Do historie souboru se vedle sólistů (např. 
zpěvačky Hany Drozdové-Matulové) výrazně zapsala 
spolupráce s >CM Jana Slaměny, >HCM Martina Hrbáče, 
CM >Burčáci, >CM Slávka Volavého a s >CM Viléma 
Zahradníka, s níž soubor mj. získal Zlatou valašku na MFF 
v polském Zakopaném a dílčí ceny v několika festivalových 
kategoriích v r. 1989. Za svou práci obdržel kolektiv 
i celou řadu domácích soutěžních a festivalových ocenění 
(např. 1. a 3. místo na celostátní soutěži LUT v Táboře 
v r. 1967, 1. místo v ústředním kole přehlídky folklorních 
souborů v Popradu v r. 1973, 2. místo na národní přehlídce 
folklorních souborů v Třinci v r. 1976). Brozané se od r. 1966 
pravidelně zúčastňovali zahraničních zájezdů, navštívili např. 
Belgii, Tunisko (na euroafrickém festivalu zde v r. 1967 získali 
3. místo jako nejlepší amatérský soubor), Rakousko, Velkou 
Británii, Itálii, Francii, Bulharsko, Jugoslávii, Německo, 
Alžírsko a Španělsko. Souboru od počátku nešlo pouze 
o pódiová vystoupení, ale zejm. o udržování lidových tradic 
v místě působení, o seznamování svých členů s lidovou 
kulturou formou přednášek apod. Vedoucí V. Blahutka také 
spolupracoval s řadou dalších folklorních souborů, mj. byl 
spolu s Janem Loutchanem, >A. Košťálem a >C. Zálešákem 
autorem taneční skladby Družba na 3. celostátní spartakiádě 
v r. 1965, kde společně vystoupily jihomoravské 
a západoslovenské folklorní kolektivy. Od r. 1965 se soubor 
pravidelně zúčastňoval >MFF ve Strážnici, spolupracoval 
s Čs. rozhlasem, televizí i filmem.

Literatura:
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Hubíková, H.: Slováckým chodníčkem. Rovnost 6.8.1987. 
Pavelčík, J.: 10 let souboru Brozané. MK 11, 1975, č. 3, 
s. 21.
Pavelčík, J.: Proč Brozané. MK 20, 1984 č. 3, s. 22.
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Břeclavan
Břeclav

Soubor byl založen v r. 1954 v hudební škole v Břeclavi 
nejprve jako cimbálová muzika, ke které se v 60. letech 
připojila i taneční skupina. Zřizovatelem se stal ZK Gumotex 
Břeclav, později Sdružený klub pracujících Břeclav, od r. 1990 
DK v Břeclavi. Mezi spoluzakladatele patřil primáš

>J. Kobzík, který byl až do r. 1994 uměleckým vedoucím 
souboru. K důležitým postavám v historii Břeclavanu patřili 
první kronikář Jan Štefan, vedoucí taneční skupiny a choreograf 
Jaroslav Přikryl, choreograf Ján Novenko, vedoucí muziky 
František Šulák a vedoucí ženského pěveckého sboru Květa 
Nešporová-Černá. Muzika zpočátku čerpala převážně ze 
sběrů Josefa Kobzíka st. (1893-1971) a Ladislava Húsky 
(1891-1958). Cílem její práce byla mj. obnova nástrojové 
hudby na Podluží, uchování starší písňové vrstvy a citlivá 
interpretace podlužáckých tanců. Již v 50. letech se 
v repertoáru Břeclavanu objevila také tzv. nová tvorba, která 
v r. 1960 vyvrcholila scénickým pásmem Sloboděnka ide ... 
Soubor ve spolupráci se >Z. Jelínkovou nastudoval např. 
vrtěnou podle popisů z počátku 19. století a podle dochované 
partitury hudecké hry. Hledačství v oblasti hudební a taneční 
bylo doplněno v 60. letech rekonstrukcí krojů podle kreseb 
>J. Mánesa z r. 1854 a v 80. letech rekonstrukcí krojů podle 
Kornových litografií z r. 1837. Podlužácký repertoár sec pro 
vystoupení v zahraničí rozšířil také o taneční pásma z Kopanic, 
Myjavy a z východního Slovenska, na nichž sc choreograficky 
podíleli mj. Jiřina Mlíkovská a Ján Nedorost z >AUSu. 
V souboru působila řada vynikajících zpěváků, tanečníků 
a muzikantů z oblasti Podluží. Od počátku se souborem 
vystupovali např. zpěvák František Hlavenka, cimbalista Josef 
Ščuka (první předseda souboru), kontráš Josef Ščuka ml., 
>P. Čech, klarinetista Vlastimil Kopuletý, gajdoš Josef 
Kratochvíl, vypravěč >J. Šífar, zpěváci Marie Malčicová- 
Sochorová, Anežka Bohunová, K. Nešporová-Černá, 
>J. Kovářík, příležitostně >J. Černý; v 60. letech >J. Severin, 
>J. Rampáček, >F. Studenka, František Koneček a Jan Prokop. 
Do generace 70. let náleželi Julie Severinová-Kučerová, 
Jaroslav Švach, který působil také jako sólový tanečník, 
Ludmila Kobzíková, Zdeněk Baťka a Jan Beran, jenž byl 
rovněž druhým primášem. V 80. letech to byli zpěváci 
a muzikanti František Zachovalý, Jan Zaviačič, Miroslav 
Zachovalý, gajdoš Vlastimil Zaviačič a muzikant František 
Macinka. Břeclavan inicioval obnovení slavností v Tvrdonicích 
v r. 1956 (>Podluží v písni a tanci) a v r. 1984 se zasloužil 
o vznik >Hudeckých dnů Slávka Volavého. Pravidelně 
účinkoval také na >MFF ve Strážnici a zahraničních festivalech 
(Itálie, Švýcarsko, Anglie, Jugoslávie, Německo, Francie, 
Španělsko, SSSR, Maďarsko, Švédsko, Belgie ad.). Získal 
nejrůznější ocenění: 2. místo muziky na celostátní soutěži 
LUT v Praze (1955), 1. místo muziky v celostátní soutěži 
LUT v Ostravě (1956), vítězství v ústředním kole STM 
v Bratislavě (1962). Z festivalu ve francouzském Dijonu 
přivezl dvakrát Řetěz burgundských vévodů. V r. 1964 bylo 
souboru propůjčeno vyznamenání Za vynikající práci. K 30. 
výročí jeho vzniku byl vydán zpěvník Od Břeclavi teče voda 
čistá (Břeclav 1984). Svou činnost při Městském kulturním 
středisku v Břeclavi soubor oficiálně ukončil v r. 1994. V témže 
roce bylo ustaveno občanské sdružení Národopisný soubor 
Břeclavan, které pracuje při místním gymnáziu. Členové 
souboru i cimbálové muziky jsou většinou odchovanci 
dětského Břeclavánku, založeného v r. 1984. Taneční složku
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ziky vedou Lubor Zápeca a Martin Procházka, organizačním 
vedoucím a zároveň primášem je Miloš Petrů. Repertoár 
souboru je zachycen na videosnímcích pořízených pro vlastní 
potřeby souboru i na zvukových nosičích.

Výběrová diskografie:
Pod sluncem jižní Moravy. LP. Panton 1977.
Hoš, Podluží! Písně a tance od Břeclavi. LP. Supraphon 
1983.
Písničky Fanoše Mikuleckého. LP. Supraphon 1983. 
Břeclavan hraje a zpívá. LP. Panton 1986.
V Hodoníně za vojáčka. Nejkrásnější písně z Moravy I. 
CD, MC. Edit 1991.
Teče voda, teče. Nejkrásnější písně z Moravy II. CD, MC. 
Edit 1992.
Malované kvítí z Moravy. CD, MC. Edit 1993. 
Břeclavan - 40 let. CD, MC. Edit 1994.

Literatura:
-jmč- Břeclavánek. MK 21, 1985, č. 3, s. 20.
(ma): Břeclavan jubilující. MK 15, 1979, č. 3, s. 22. 
-m-: Na počátku byla píseň. MK 11, 1975, č. 3, s. 10-11. 
-m-: Břeclavan třicetiletý. MK 20, 1984, č.3, s. 16-17. 
Uher, J.: Podlužácké vrstvení. MK 28, 1992, č. 3, s. 17. 
Už žádné narozeniny. Moravský jih 2, 1994, č. 18, s. 1. 
/vár/: Zazpívej slavíčku aneb 10. narozeniny 
Břeclavánku. MK 31, 1995, č. 1, s. 6.

JM

Burčáci (Cimbálová muzika Burčáci)
Míkovice, okr. Uherské Hradiště

Cimbálová muzika Burčáci vznikla v r. 1966 jako studentská 
kapela bez vnějšího impulzu a odborného vedení. Zaměřila se 
na písně a tance uherskohradišťského a uherskobrodského 
Dolňácka a Kopanic. Po repertoárové stránce vedli muziku 
primáš František IIík (nar. 1948) a basista Dušan Pipal (1947), 
po stránce harmonické Bohumil Pipal (1950). Krátce, ale 
významně do vývoje muziky zasáhl v r. 1970 >J. Hovorka.
V r. 1973 se stal uměleckým vedoucím cimbalista, upravovatel 
a hudební pedagog Jiří Chovanec (1945). Ponechal kapele její 
syrový výraz, ale částečně usměrnil harmonické pojetí 
prezentovaného materiálu. Za jeho působení se utvořil základní 
repertoár muziky. V r. 1991 vystřídal J. Chovance jeho žák, 
cimbalista a upravovatel Lubomír Valečka (1961), který obohatil 
repertoár o výrazná cimbálová sóla a zasáhl také do způsobu 
hry muziky. CM Burčáci patří k populárním, spontánním 
muzikám, vystupuje zejm. při slavnostech, ve vinných sklepech 
a restauračních zařízeních. Za své existence spolupracovala se 
Slováckým krúžkem v Míkovicích, se soubory >Brozané, 
Vlčnovjan, Ostrožan z Uh. Ostrohu, Háječek z Ostrožské 
Lhoty a Nivničan z Nivnice. Účinkovala také na řadě domácích 
i zahraničních folklorních festivalů (Velká Británie, Španělsko, 
Dánsko, Belgie, Švýcarsko ad.). V r. 1992 se stala laureátem 
>MFF ve Strážnici, kde od r. 1986 pravidelně doprovází 
účastníky verbířské soutěže.

Diskografie:
Na známou notu. CD, MC. Edit 1993.
Pod perinú štyry nožky. CD, MC. Edit 1994.

Literatura:
Jilík, J.: Ať žijí Burčáci! MK 1993, č. 1, s. 10-11.

RH

Cimbálová muzika Eugena Horvátha
Brno

Romská cimbálová muzika, kterou vede primáš Eugen 
Horváth (nar. 1940 Nálepkov, Slovensko) vznikla v r. 1969 
v Brně. E. Horváth přišel do Brna ze Slovenska v r. 1947. 
Jako hudební talent začal studovat konzervatoř, školu však 
po prvním ročníku opustil. Hrával na housle v taneční kapele 
svého staršího bratra Ondřeje Horvátha (členové Rudolf Borák
- kontrabas, Vojtěch Čonka - akordeon, klarinet, Emil Dirda - 
bicí, O. Horváth - klarinet, saxofon). Po vzniku Svazu Cikánů- 
Romů v r. 1969 vytvořil E. Horváth (řečený Janko) vlastní 
cimbálovou muziku, v níž se stal primášem (členové O. Horváth
- klarinet, Alois Horváth - violový kontr, Florián Kotlár - 
druhé housle, Štefan Karvay - violový kontr, V. Čonka - 
violoncello, Rudolf Borák - kontrabas, později Josef Krajčovič
- klarinet). S muzikou zpívala Irena Bikarová, Emilie 
Machálková-Holomková a Valerie Buchačová z Brna, Zlatica 
Poulíčková z Pohořelic a Gejza Vagai ze Studénky. Kapela se 
plně věnovala romské lidové hudbě. Spolupracovala s Čs. 
televizí a rozhlasem, podílela se na LP gramodeskách Romové 
hrají a zpívají (Supraphon 1972), Upre Roma (Supraphon 
1990), Romský folklór I-III. (Romart, Interunie 1990), na CD 
Gypsy folk music (Romart 1990) a Cikánský pláč (Supraphon 
1992). S E. Horváthem vystupovali také další vynikající romští 
muzikanti, např. bratři Jan a Ivan Gašparové i jejich otec Ján 
Gašpar zvaný Hrisko, cimbalista >BROLNu. E. Horváth se 
v 90. letech rovněž věnoval výchově mladých romských 
muzikantů ve Vzdělávacím středisku romských dětí a mládeže 
Brno-sever. Jeho cimbálová muzika patří k nejznámějším 
romským hudebním tělesům na Moravě.

JJu

Cimbálová muzika Jana Slaměný
Kyjov, okres Hodonín

Vznikla v r. 1972 jako Cimbálová muzika Domu kultury 
Kyjov a do r. 1980 těsně spolupracovala se >Slováckým 
souborem Kyjov. K jejím zakládajícím členům patřili Karel 
Hirsch, Jaroslav Matula, Zdeněk Hradecký, Ferdinand Osička, 
Vladimír Horák a bratři Jiří a Jan Slaměnovi. Primášem byl 
v letech 1972-1976 Karel Hirsch, kterého vystřídal v r. 1976 
Jan Slaměna, jehož jméno přijala muzika do svého názvu. 
Vedle Slováckého souboru Kyjov vystupovala CM Jana 
Slaměny příležitostně se soubory Zbojník Bučovice, >Brozané
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a Inovec Hlohovec, v letech 1980-1990 doprovázela FS 
>Lúčka Svatobořice-Mistřín. Poté působila samostatně a opět 
příležitostně účinkovala s různými kolektivy. V r. 1995 
oficiálně ukončila svoji samostatnou činnost; někteří hráči 
(J. Slaměna a V. Horák) dále spolupracují s muzikou souboru 
Javor Kyjov. CM Jana Slaměný se po dobu své existence 
zaměřovala na lidové písně kyjovského Dolňácka, částečně 
i ostatních oblastí Slovácka. Jen ojediněle prezentovala folklor 
dalších regionů (Valašsko, Kopanice, Slezsko). Hudební 
aranžmá připravoval cimbalista Miroslav Uřičář, dlouholetým 
pěveckým sólistou byl V. Horák. CM Jana Slaměny se 
samostatně nebo ve spolupráci s uvedenými národopisnými 
soubory zúčastňovala řady významných slavností a festivalů 
v České republice a na Slovensku (>MFF ve Strážnici, 
>Dolňácké slavnosti, >Vlčnovské slavnosti, Národopisný 
festival v >Miloticích, >Slovácký rok v Kyjově, MFF ve 
Východně ad.), účinkovala i v zahraničí (např. Maďarsko, 
Belgie, Jugoslávie, Německo, Švédsko, Polsko, Francie, 
Řecko).

Diskografie:
V tem kyjovském poli. SP. Supraphon 1986.

FS

Cimbálová muzika Jarka Miškeříka viz 
Horňácká cimbálová muzika Jarka 
Miškeříka

Cimbálová muzika Jaroslava Čecha
Uherské Hradiště

Muzika při svém vzniku v r. 1970 navázala na dětskou 
cimbálovou muziku uherskohradišťské LŠU, kterou vedl 
>J. Čech. Uměleckým vedoucím byl od počátku až do 
r. 1994 >J. Maděrič, primášem je Jan Rajmic. K sólovým 
zpěvákům patří Karel Rajmic, Ladislava Mikuláštíková, Josef 
Pilát a Miroslav Blaha, na přehlídkách, koncertech 
i gramofonových projektech s muzikou spolupracovali také 
>L. Holý, >D. Holý, >V. Grycová, >E. Porubová, 
>J. Šuláková aj. V letech 1979-1990 vystupovala s muzikou 
vlastní taneční skupina (vedoucí J. Maděrič). V tomto 
propojení získal kolektiv uznání za tematická scénická pásma 
s využitím sólových výkonů zpěváků a tanečníků, např. 
Muzikantské zpovídání nebo Bojovnice. V r. 1990 získala 
muzika titul laureáta >MFF ve Strážnici za mimořádně 
působivé zpracování lidových balad. Repertoár je tvořen 
především písňovým materiálem z Dolňácka, luhačovického 
Zálesí a Kopanic, vychází ze sbírek tištěných (např. Josef 
Černík, František Bartoš, František Sušil, Valeš Lísa, 
>J. Poláček, >L. Janáček a Pavel Váša) i rukopisných. 
Ve spolupráci s dalšími kapelami se muzika podílela na 
natáčení LP Lísteček z javora (Panton 1978), Vyšívané

písničky (Supraphon 1981), Moravské vánoce (Panton 1981), 
Zazpívej, slavíčku (Panton 1984), Nejkrásnější lidové písně z 
Moravy (Edit 1987) a CD Veselé vánoční hody (Panton 1992). 
Vedle řady rozhlasových nahrávek je její hudební projev 
zachycen v televizních pořadech Moravské písně milostné 
(1986, rež. Rudolf Tesáček), Červená, modrá fiala (1987, rež. 
>K. Fuksa), Lilium koleda (1987, rež. Milan Peloušek), Písně 
léta (1990, rež. M. Peloušek) ad. CM Jaroslava Čecha 
pravidelně vystupovala na festivalech v českých zemích a na 
Slovensku (na MFF ve Strážnici, MFF ve Východně, na 
>Dolňáckých slavnostech, >Vlčnovských slavnostech, 
folklorních slavnostech v Mnichově Lehotě ad.), absolvovala 
řadu zahraničních zájezdů (Bulharsko, Polsko, Belgie, 
Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Kuba, Kostarika). Patří 
k výrazným představitelům hudebního folklorního hnutí na 
uherskohradišťském Dolňácku.

Diskografie:
Muzicírování ve stodole. LP. Supraphon 1986.
Karel Rajmic a Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. CD. 
Gnosis 1996.
Túžení-súžení. CD. LM 1997.

Literatura:
Cimbálová muzika Jaroslava Čecha 1970-1995. B.m., 
[1995].

RH

Cimbálová muzika Josefa Varmuži 
(Varmužova cimbálová muzika)
Svatohořice-Mistřín, okr. Hodonín

Vznikla v r. 1965 ve Svatobořicích-Mistříně, název 
Varmužova cimbálová muzika užívá od r. 1969. Ve své činnosti 
navázala na místní dechové a štrajchové seskupení vedené 
místním varhaníkem Janem Bimkou. V Bimkově hudbě mj. 
působili Josef Škop, Jaroslav Měchura, Jan Valián, Jaroslav 
Kolečkář, Josef Kolečkář a Pavel Varmuža. Tito muzikanti 
spolu s Josefem Varmužou a Josefem Doležalem začali hrát 
v nové cimbálové muzice, jejímž prvním primášem byl v letech 
1967-1971 Jan Slaměna; pěveckou sólistkou se stala manželka 
J. Varmuži Heda Varmužová. Do historie muziky se významně 
zapsal také primáš Alois Kolmaš (který v r. 1971 vystřídal 
J. Slaměnu) a od r. 1975 členové ostravské CM >Technik 
Jaroslav Šmíd, >M. Hlosta, Josef Brieda, >J. Rokyta ad. 
V letech 1978-1990 se postupně zapojili František Koráb, 
synové J. a H. Varmužových Josef (nar. 1963), Pavel (1966), 
Jiří (1970), Petr (1976) a dcera Kateřina (1978), která se stala 
další sólovou zpěvačkou. Po odchodu bratrů Kolečkářových 
se tak muzika stala rodinnou kapelou. Varmužova cimbálová 
muzika prezentuje především hudební folklor kyjovského 
Dolňácka, při jehož zpracování vychází jak z tištěných sbírek, 
tak z vlastních sběrů. Postupně vystupovala s řadou 
národopisných souborů (např. >Lúčka Svatobořice-Mistřín, 
Dúbrava Dubňany, >Konopa Ratíškovice), slováckých krúžků
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ziky (např. ze Svatobořic, Mistřína, Milotic, Skoronic, Šardic). 
Spolupracovala s pořadateli regionálních folklorních slavností 
v Kyjově (>Slovácký rok) a v >Miloticích. V r. 1990 získala 
hlavní cenu >Hudeckých dnů Slávka Volavého v Břeclavi, 
v r. 1992 hlavní cenu festivalu Folklore Brno a o rok později 
se stala laureátem >MFF ve Strážnici. Velkých úspěchů dosáhli 
muzikanti také v zahraničí - 1. cena a zvláštní cena za zpěv 
v Evropské hudební soutěži ve francouzském Privas (1993), 
nejlépe hodnocený soubor na folklorním festivalu v kanadském 
Hamiltonu (1997), čestné uznání a zvláštní cena za zpěv 
a technickou úroveň na světovém folklorním festivalu 
v kanadském Drumondville (1997). CM Josefa Varmuži 
představuje příklad muziky s technicky vyspělými a hudebně 
vzdělanými muzikanty, kteří se snaží o vlastní hudební vyjádření 
a stylové uchopení místního hudebního folklorního materiálu.

Diskografie:
Varmužova muzika. LP. Supraphon 1989. 
Varmužova muzika. CD. Free Art 1992. 
Písničky z domu. CD. Supraphon 1994. 
Pime chlapci, pime víno. MC. Preston 1995. 
V Hodoníně za vojáčka. CD. Multisonic 1996. 
Píseň stále živá. CD. Vl. nákl. 1996.
Na Kyjovsku. CD. G Music 1997.

FS

Cimbálová muzika Jury Petrů
Kyjov, okr. Hodonín

Vznikla v r. 1947 jako muzika Slováckého knížku v Kyjově- 
Nětčicích. K jejím zakladatelům patřili >J. Petrů st. 
a >K. Navrátil, hráli v ní Miroslav Píro, bratři Josef 
a >J. Jakubíčkovi, František Topinka, Miroslav Stuška, 
Miroslav Kinzel, Myroň Majkut, Vlastimil Goldman ad. 
Snahou muziky byla obnova místních lidových točivých tanců 
(K. Navrátil a J. Petrů st. v této době určili styl hudebního 
doprovodu k tanci skočná) a udržování hudebního a tanečního 
folkloru Kyjovska. Původní muzikanti po studiích odešli mimo 
Kyjov a muzika se v r. 1948 s nětčickým slováckým krúžkem 
rozešla. J. Petrů st. v r. 1952 vytvořil novou hudební sestavu, 
jejímž zřizovatelem se stal odborový klub Šroubáren Kyjov. 
Hráli v ní např. Bedřich Kožůšek, Jaroslav Rušil, Josef 
Bílovský, Milan Míša, Josef Munka, Jan Slaměna, Miroslav 
Uřičář a Ladislav Valenta. Část členů vypomáhala v začínajících 
muzikách ve Svatobořicích, Ježově, Hovoranech, Vacenovicích 
a v Hodoníně. Muzika působila v letech 1966-1977 v Radniční 
vinárně v Kyjově a v této době se v ní dále střídali Jaromír 
Novotný, Antonín Landa, Jaroslav Šamánek, Antonín Patočka 
a Antonín Mičulka. Do těchto let spadají také hudební začátky 
synů J. Petrů st., cimbalisty >J. Petrů ml. a houslisty Petra 
Petrů (nar. 1955). V r. 1980 se CM Jury Petrů stala trvalou 
součástí >Slováckého souboru Kyjov a J. Petrů st. převzal 
vedení místního folklorního sboru. Postupně muziku doplnili 
noví hráči Vlastimil Křápek, Jiří Kinzel, Pavel Borovička, 
Martin Jagoš, Zdeněk a Jiří Frolcovi, externě vypomáhal

Jaroslav Chromeček. Po smrti J. Petrů st. (1984) se vedení 
muziky a mužského sboru ujal J. Petrů ml., primášem se stal 
P. Petrů, který také jako učitel a ředitel kyjovské ZUŠ 
připravuje nové muzikanty. S muzikou pěvecky spolupracují 
>K. Bimka, K. Navrátil, Amalie Kristová, Marie a Eva 
Osičkovy, Hana Petrů, Ludmila Smetková, Vladimír Horáček, 
Jindřich Patík, Josef Menšík, Zdeněk Opatřil, Milan Pokorák 
a také ženský a mužský folklorní sbor z Kyjova. CM Jury 
Petrů patří k nejvýraznějším interpretům hudebního folkloru 
kyjovského Dolňácka.

Diskografie:
Cimbálová muzika J. Petrů z Kyjova. SP. ÚLU Strážnice- 
Supraphon 1980.
Dyž sa chlapci zejdú. LP. Supraphon 1984. 
Legrúti jedú. CD, MC. Régio 1994.
Dyž sa chlapci zejdú. MC. Supraphon 1995.

FS

Cimbálová muzika Martina Hrbáče viz 
Horňácká cimbálová muzika Martina 
Hrbáče

Cimbálová muzika Michala Miltáka
(Strážnická cimbálová muzika Michala 
Miltáka)
Strážnice, okr. Hodonín

Muzika vznikla v r. 1973 v Moravském Písku, do r. 1982 
působila pod názvem Písečan. Zakládajícími členy byli Michal 
Milták (prim), Jan Šafařík (terc), Otakar Tesařík (cimbál), Jiří 
Sochna (violový kontr) a Tomáš Tesařík (kontrabas). Od 90. let 
hraje ve složení M. Milták (prim), Václav Šašinka (terc), Jan 
Holubík (klarinet), Libor Šmatelka (cimbál), Jiří Sochna 
(violový kontr) a Anton Pavčo (kontrabas). Jako zpěváci 
s muzikou příležitostně vystupují >V. Harnoš, Jan >Múčka, 
A. Pavčo a Jan Horňák. V letech 1973-1975 muzika 
doprovázela soubor Bzenčan z Bzence, v letech 1975-1980 
soubor Písečan z Moravského Písku, poté do r. 1986 
spolupracovala s FS >Danaj ze Strážnice. Od svého vzniku 
usilovala o vytvoření osobitého hudebního projevu. Základní 
repertoár, zaměřený na oblast od Moravského Písku po 
Osvětimany, byl postupně rozšířen o Strážnicko, Veselsko, 
Uherskohradišťsko a moravské Kopanice. Písňový folklor 
čerpá muzika zejm. z publikovaných sbírek i archivních zápisů 
Hynka Bíma, >V. Úlehly a >J. Poláčka, využívá také vlastní 
sběry. Autorem většiny hudebních úprav je M. Milták. Od 
r. 1975 muzika spolupracovala s Čs. rozhlasem v Brně 
a Ostravě. Podílela se na LP Vyšívané písničky (Supraphon 
1981) a Živá píseň Strážnice (Supraphon 1982), vystupovala 
v dokumentárním filmu Stařenka a děti (1982, rež.
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>K. Jureček). V r. 1977 získala první místo na krajské 
přehlídce folklorních muzik Jihomoravského kraje (v kategorii 
muzik s činností do deseti let) a v r. 1982 jí byla udělena zlatá 
medaile Za vynikající výkon muziky na MFF v italské Gorizii.

Diskografie:
Okolo Strážnice s CM Michala Miltáka. LP. Supraphon 
1986.
Dyž si já zazpívám. CD, MC. Musica 1994.

MM

Cimbálová muzika Mirka Menšíka
Strážnice, okr. Hodonín

Cimbálová muzika primáše Mirka Menšíka ze Strážnice 
(nar. 1950) vznikla v r. 1970. Ve svém repertoáru se úzce 
zaměřuje na zpracování lidových písní ze Strážnice 
a blízkého okolí. Vědomě navazuje na tradici lidové hudby, 
zprostředkovanou zejm. >CM Slávka Volavého. Její původní 
obsazení Petr Šelepa (nar. 1952) - terc, Jan Stanislav (1953) 
a Martin Dobčík (1948) - klarinety, Pavel Kovařík (1948) - 
cimbál, Jaroslav Chromeček (1953) a Jan Vavřík (1957) - 
kontry a >J. Pajer - kontrabas se po výměně některých členů 
zformovalo do stálého obsazení M. Menšík - prim, P. Šelepa 
- terc, J. Stanislav - klarinet, >J. Vajčner-Plaček - cimbál, 
J. Chromeček a Pavel Filipovič (1955) - kontry a Zdeněk 
Přikryl (1955) - kontrabas. Jako pěvečtí sólisté spolupracují 
s muzikou Josef Koštuřík (1953), >V. Harnoš, J. Vajčner- 
Plaček, Alžběta Bačíková (1951) a Marie Holubíková (1963). 
CM Mirka Menšíka natočila řadu snímků pro Čs. rozhlas 
v Brně, vydala dva samostatné zvukové nosiče, 
spoluúčinkovala na LP Strážničané (Supraphon 1990) 
a v dokumentárním filmu Okolo Strážnice (1986, rež. 
>K. Jureček). V letech 1971-1990 vystupovala se strážnickým 
souborem >Žerotín, se kterým absolvovala desítky vystoupení 
v ČR i v zahraničí.

Diskografie:
Ten strážnický zámek. SP. ÚLU Strážnice - Supraphon 
1976.
Zaspala nevěsta. MC. Supraphon 1994.

MM

Cimbálová muzika Pavla Múčky viz 
Múčka - Múčkovi

Cimbálová muzika Slávka Volavého
Strážnice, okr. Hodonín

Vznikla v r. 1943 s původním názvem Mladá strážnická 
cimbálová muzika, od r. 1946 vystupovala jako Strážnická 
cimbálová muzika Slávka Volavého. V ucelenou sestavu se

zformovala v r. 1945 a do r. 1949 hrála ve složení >V. Volavý 
a František Vajčner (1927-1975) - prim, Rudolf Trn 
(1905-1970) - terc, Jan Ráček (nar. 1927) - obligát, Jiří Mrenka 
(1929) - klarinet, František >Múčka, František Hořák (1923) 
a Martin Tománek (1927) - kontr, Zdeněk Tašl (1927) 
- violoncello, Jan Sladký (1928-1985) - cimbál, Vojtěch Šafařík 
(1925) - kontrabas. V dalších letech s ní účinkovali např. 
Miloslav Slováček (1926) - terc, Ctirad Bass (1928) - cimbál, 
>J. Vajčner-Plaček - cimbál a zpěv a Jaromír Vyoral (1938) - 
kontr, kontrabas. Od r. 1950 zpívala s muzikou 
>M. Procházková, později zpěváci >J. Míša, Jan Gajda 
(1940), >V. Harnoš, Jan >Múčka a dívčí trio Anna Vajčnerová 
(1935-1978), Marie Bučková (1937) a Marie Holubíková 
(1937), příležitostně spoluúčinkovali rovněž sólisté jiných 
regionů. Své první celovečerní vystoupení muzika uskutečnila 
v r. 1951 ve Strážnici. Jejím hlavním cílem byla prezentace 
lidové hudby na koncertních pódiích (v prvních letech za 
odborné pomoci >V. Úlehly). Již od počátku si vytvářela 
osobitý styl, založený na neobvyklých harmonizacích, 
dynamice, důrazu na technickém zvládnutí hry a citlivém 
doprovodu písní. Tradiční repertoár strážnického Dolňácka 
obohacovala o materiál z přilehlých národopisných oblastí, 
zvuk o méně obvyklý instrumentář (gajdy >J. Tomeš, tarogato 
Jaroslav Čajka). Brzy se stala předním amatérským folklorním 
hudebním tělesem a udávala směr vývoje dalších muzik. 
V letech 1959-1986 spolupracovala s FS >Danaj, krátce 
vystupovala také s FS >Olšava (1960-1961) a >Brozané 
(1985-1987). V letech 1954-1959 tvořila základ Orchestru 
lidových nástrojů kraje Gottwaldov, který založil V. Volavý. 
Na strážnických národopisných slavnostech (>MFF 
Strážnice) získala v letech 1946, 1947 a 1948 první místo 
v soutěži cimbálových muzik, v r. 1955 zvítězila v ústředním 
kole celostátní soutěže lidových muzik v Praze, v r. 1964 
obdržela státní vyznamenání Za vynikající práci. Hudební 
projev muziky byl vedle řady zvukových nosičů zaznamenán 
ve filmech Ještě svatba nebyla (1954, rež. Jaroslav Mach), 
Frona (1954, Jiří Krejčík), Velká samota (1959, Ladislav 
Helge) a dokumentech Poslední hudci (1974, rež. >K. Fuksa), 
Živá píseň Maryšky Procházkové (1975, rež. K. Fuksa), 
Primáš (1977, rež. >K. Jureček), Stařenka a děti (1982, rež. 
K. Jureček), Okolo Strážnice (1986, rež. K. Jureček) ad. 
Muzika za své existence vystupovala pod řadou názvů, po 
smrti V. Volavého (1983) přijala oficiální název CM Slávka 
Volavého, prim převzal M. Slováček. V r. 1985 jí byl udělen 
titul laureát MFF ve Strážnici. V r. 1993 koncertem 
k 50. výročí svého vzniku oficiálně ukončila činnost.

Výběrová diskografie:
Czechoslovakia in Songs and Dance. LP. Monitor records. 
Chants et danses de Tchécoslovaquie. I. Moravie Slovaque. 
Le Chant du Monde. Strážnice 69. SP. Discant 1969. 
Antologie autentických forem československého folklóru 
5. Lidová hudba na Slovácku. SP. Supraphon 1962.
Muzika Slávka Volavého. SP. ÚLU Strážnice-Supraphon 
1972.
Strážnická cimbálová muzika Slávka Volavého. LP. 
Supraphon 1975.
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ziky Živá píseň Strážnice. LP. Supraphon 1975.
Slávek Volavý s cimbálovou muzikou ze Strážnice a sólisty. 
LP. Supraphon 1980.
Slávek Volavý. Přes ty vinohrady. CD, MC. Free art records 
1994.

Literatura:
Holý, D.: Mezi svou kapelou. Vítězslavu Volavému 
k šedesátinám. NA 1982, s. 201-214.
Pajer, J.: Strážnická cimbálová muzika Slávka Volavého. 
NA 1976, s. 152-153.
Pajer, J. - Hořák, F.: 40 let strážnické cimbálové muziky 
Slávka Volavého. Strážnice 1983.
Pavlištík, K.: Dvacet let práce strážnické cimbálové 
muziky Slávka Volavého. Zprávy oblastního muzea 
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MM

Cimbálová muzika Viléma Zahradníka
Uherské Hradiště

Vznikla v r. 1953 při ZK soudců a prokuratur v Uh. Hradišti. 
Jejím primášem se stal Vilém Zahradník, rodák ze Strání, který 
byl v letech 1946-1949 vůdčí osobností uherskohradišťského 
Slováckého krúžku, předchůdce FS >Hradišťan. Z hudebního 
a písňového materiálu obce Strání také v počátcích vycházel 
repertoár muziky. Na sklonku 60. let přišel do muziky Josef 
Kučera, potomek muzikantského rodu z Velké nad Veličkou, 
kterému V. Zahradník postupně předal vedení kapely. Po 
příchodu jeho bratrů Svatopluka Kučery (klarinet, zpěv) 
a Ivana Kučery (cimbál) se vytvořil nový profil muziky. 
Repertoár byl zaměřen na Horňácko, v průběhu dalšího vývoje 
byl rozšířen o Dolňácko a moravskoslovenské Kopanice. Jako 
pěvečtí sólisté s muzikou vystupovali Jiří Charuza, 
>V. Grycová, Dana Hlínová a S. Kučera. Největší popularitu 
si muzika získala interpretací tradičního horňáckého folkloru. 
CM Viléma Zahradníka mnohokrát vystupovala na setkáních 
na Javořině, na >Kopaničářských, >Vlčnovských, 
>Dolňáckých a >Horňáckých slavnostech, i na >MFF ve 
Strážnici. Každoročně doprovázela okresní pěveckou soutěž 
O slovácký koštéř v Uh. Hradišti. Do 80. let pořádala besedy 
s hosty v uherskohradišťské Redutě a ve Slovácké búdě. 
Opakovaně hostovala v Německu a Polsku. Nikdy neměla 
vlastní taneční skupinu, několikrát však vycestovala do 
zahraničí s FS >Brozané. Muzika nahrávala v Čs. rozhlase 
v Brně, účinkovala v televizním cyklu Muzikanti, hrejte (1988) 
a ve filmu Sonáta pro Zrzku (1983). Podílela se na LP Vyšívané 
písničky (Supraphon 1981).

RH

Československý státní soubor písní 
a tanců (ČSSPT)
Praha

Po přehlídce folklorních souborů při I. Světovém festivalu 
demokratické mládeže v Praze (1947) byl na návrh

choreografky Jožky Šaršeové a >K. Plicky v r. 1948 ministrem 
informací a osvěty ustanoven Československý sbor národních 
písní a tanců (ČSNPT). Zároveň byl jmenován poradní sbor 
v čele s K. Plickou, jehož členy byli mj. J. Šaršeová, Jan 
Reimoser, Zora Šemberová, >M. Úlehlová, >H. Laudová, 
Saša Machov a Jan Seidl. Od 1.9.1948 pracovala taneční složka 
sboru na zámku v Kvasicích u Kroměříže pod uměleckým 
vedením J. Šaršeové a Libuše Hynkové. Úkolem sboru bylo 
navazovat na tradice hudebního a tanečního lidového umění 
a přetvářet je do jevištní podoby. Počátkem r. 1950 přešla 
taneční skupina do Prahy. Pod uměleckým vedením 
>A. Košťála se připojil orchestr s dirigentem Vladimírem 
Jelínkem a smíšený pěvecký sbor za vedení Heleny Kubátové. 
První premiéra se uskutečnila 2.6.1950, program zahrnoval 
zpracování materiálu výrazných folklorních oblastí z celé 
republiky. Kromě choreografek J. Šaršeové a L. Hynkové se 
sborem v této době spolupracovali např. >C. Zálešák, hudební 
skladatelé A. Košťál, Radim Drejsl, František Škvor, Andrej 
Očenáš, výtvarníci >V. Fridrichová a >J. Kobzáň. 
Národopisnými poradci byli K. Plicka a V. >Klusák ml.
V r. 1952 došlo k přejmenování na Československý státní 
soubor písní a tanců (ČSSPT). Soubor od počátku vystupoval 
s programem koncertně-estrádního typu, na němž se podílely 
všechny tři složky: taneční skupina, orchestr a pěvecký sbor 
se sólisty. Pro tento typ pořadu byl nastudován velký počet 
choreografií, z nichž mnohé se staly kmenovým repertoárem 
(Tance z Velké Kubré, Zemplínské karičky, Jihočeské maškary, 
Myjavský čardáš, Polka z Prodané nevěsty, Slovácké dožínky, 
Zbojnický, Mak, Valašské hry, Verbuňk - Čapáš - Čardáš,
V čas vína, Tance z Detvy, Holubička, Rejdovák, Koňare, 
Tance ze Suché Hory, Dědečkovo sólo, Skočná, Vlašiko aj.). 
Od r. 1953 se dramaturgie pod uměleckým vedením Jiřiny 
Mlíkovské zaměřila i na větší jevištní celky. První dílo tohoto 
typu vytvořila J. Mlíkovská v r. 1954 zpracováním lidové 
pohádky Pan vrchní a čert (hudba V. Jelínek, kostýmy 
V. Fridrichová, výprava František Tröster). V r. 1958 
nastudovala L. Hynková, která se po studiu choreografie 
znovu ujala vedení taneční složky, celovečerní taneční drama 
Zbojnický oheň (kostýmy a výprava >A. Strnadel). Vznikly 
i tance nebo krátká pásma s dramatickým obsahem, např. 
Partyzánka (choreografie J. Mlíkovská, hudba Oldřich 
Flosman, kostýmy V. Fridrichová), Na třeboňské hrázi 
(choreografie J. Mlíkovská, hudba A. Košťál). V r. 1959 
vytvořila L. Hynková podle valašské legendy podané 
J. Kobzáněm taneční scénu O zbojníku Vojtkovi a bohaté 
šenkérce (hudební spolupráce O. Flosman a >Z. Kašpar, 
výprava J. Kobzáň). K dalším číslům patřil např. Zverbovaný 
(choreografie L. Hynková, hudba A. Košťál, kostýmy Bořivoj 
Lauda) nebo Beskyde, Beskyde (choreografie Věra Svobodová, 
hudba >J. Dadák). Soubor se pokoušel také o soudobou taneční 
tvorbu bez folklorního základu, prezentoval tance jiných etnik 
či adaptoval např. Vojnu od Emila Františka Buriana (Nina 
Jirsíková, V. Svobodová). K vyhranění umělecké tváře ČSSPT 
přispěly taneční inscenace děl hudebních klasiků, např. 
v choreografii L. Hynkové Slovanské tance Antonína Dvořáka,
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Lašské tance >L. Janáčka, Špalíček a Otvírání studánek 
Bohuslava Martinů, Zlatá brána Václava Trojana (v r. 1963 
byl uveden ucelený pořad s touto tematikou pod názvem 
Utkáno z pramenů, v r. 1970 byl představen celý Špalíček od 
B. Martinů). V r. 1974 byla ukončena dlouholetá příprava 
Zlaté brány, která završila umělecký vývoj souboru. 
Tematická linka o koloběhu života čerpala z práce Český rok
K. Plicky, který také na přípravě díla spolupracoval (scénář, 
choreografie a režie L. Hynková, hudba V. Trojan, scéna 
a kostýmy Alena Hoblová). K dalším celovečerním pořadům 
patřilo úplné nastudování Slovanských tanců A. Dvořáka 
(1976, choreografie L. Hynková), program Tance českých 
mistrů (1984, České tance B. Smetany, Lašské tance
L. Janáčka - choreografie Gustav Voborník, výběr Slovanských 
tanců A. Dvořáka), pořady Zemi milované (1980), Chléb 
a píseň (1983), Květy domova (1985) nebo Tanec a čas 
(1986), který jako průřez tanců od středověku až po 20. století 
připravil >F. Bonuš ve spolupráci s Vladimírem Vašutem.
V r. 1988 vzniklo představení Setkání, které se vztahovalo k 
regionální linii dramaturgie ČSSPT. Bylo sestaveno ze čtyř 
částí (režie Václav Bárta): Už sa fašank krátí (Uherskobrodsko; 
scénář a choreografie L. Hynková a >J. M. Krist, hudba 
V. Klusák ml., kostýmy a výprava A. Hoblová, odborný 
poradce >J. Beneš), Volání hory (střední Slovensko; scénář 
a choreografie G. Voborník, hudba Jan Dumek, kostýmy 
Vladimír Šrámek), V Nové Pace na jarmarce (Podkrkonoší; 
scénář a choreografie Inka Vostřezová, hudba J. Dumek, 
kostýmy a výprava >J. Langhammerová), Žitečko, žitečko 
(jižní Čechy; hudba Josef Krček, kostýmy a výprava 
A. Hoblová). V r. 1990 byl uveden tematický pořad České 
vánoce (scénář a choreografie L. Hynková, hudba Jan Málek 
a Milan Puklický, výprava a kostýmy A. Hoblová). O rok 
později byl nastudován obdobný pořad Velikonoce 
(choreografie >A. Skálová, hudba M. Puklický). Posledním 
tematickým blokem souboru se stala pohybová fantazie 
Slunovrat (choreografie Jan Wiesner, hudba M. Puklický).
V ČSSPT vedle hlavní skupiny existovalo vždy několik 
malých uměleckých sdružení různých žánrů. Zvláštní 
pozornost zaslouží tzv. Malá skupina pod vedením Ladislava 
Hřebačky, která uvedla řadu samostatných pořadů (Jezdili 
formani, Obrázky z pouti ad.). Postupně se vydělily i dva 
orchestry lidových nástrojů (primáši Miroslav Král a Miloš 
Junek), v rámci souboru vznikla i dechová skupina 
Strahovanka. Smíšený pěvecký sbor se koncem 50. let začal 
měnit do podoby Ženského komorního sboru. Jeho 
nejůspěšnější doba byla pod vedením Zdeňka Lukáše v letech 
1975-1982 (mj. vznikl pěvecko-taneční pořad Devět artikulí 
- hudba Z. Lukáš, choreografie A. Skálová). V ČSSPT působila 
také řada pěveckých sólistů, např. H. Kubátová, Zora 
Kořánová, >V. Příkazská, Věra Novenková, >J. Mikulenková, 
V. Klusák ml., Julius Škoda, Josef Stoklasa ad. V r. 1965 byla 
zahájena pravidelná představení ČSSPT na Žofíně v Praze 
pro zahraniční návštěvníky a taneční skupina se rozdělila na 
dvě části. ČSSPT se od svých počátků vyvinul v plně 
profesionalizovaný taneční a hudební soubor s širokou

dramaturgickou koncepcí, která byla podmíněna také 
možnostmi různého uplatnění. Charakter souboru utvářela 
spolupráce s konkrétními osobnostmi - skladateli, choreografy, 
výtvarníky a režiséry. Pětačtyřicetiletá existence souboru (od 
r. 1993 působil pod názvem Český soubor písní a tanců) byla 
ministrem kultury ukončena k 1.1.1994.

Diskografie:
Československý státní soubor písní a tanců. LP. Panton 1974. 
Zlatá brána. Supraphon 1974.
Věneček. Ženský komorní sbor ČSSPT. LP. Supraphon 1982. 
Zpěv domova. LP. Panton 1982.

Literatura:
ČSHS 1, Praha 1963, s. 216.
Leszkowová, L.: Z Československého státního souboru 
písní a tanců. TL 23, 1985, č. 3, s. 3-5.
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Danaj (Cimbálová muzika Danaj)
Strážnice, okr. Hodonín

Muzika vznikla v r. 1988 a jejím základem se stali většinou 
nejmladší členové >CM Slávka Volavého. Původní sestavu 
tvořili Martin Gajda (nar. 1969) - prim, Jan Gajda ml. (1971)
- terc, Svatopluk Čumba (1967) - klarinet, Magdalena 
Múčková-Uprková (1968) - cimbál, Vítězslav Buček (1965) - 
kontr a Jaroslav Chromeček (1953) - kontrabas. Od r. 1992 
hraje muzika ve složení J. Gajda ml. - prim, M. Gajda - terc, 
Stanislav Sukup (1969) - obligát, S. Čumba - klarinet, Richard 
Bittner (1964) - klarinet, M. Múčková - cimbál, J. Chromeček
- kontr a Dušan Okénka (1975) - kontrabas. Pěveckými sólisty 
jsou M. Múčková a J. Gajda ml., hostujícími zpěváky byli 
Jan Gajda st. (1940) a Marie Bučková (1937). Uměleckou 
vedoucí i autorkou většiny hudebních úprav muziky je 
M. Múčková. Ve svém repertoáru zpracovává CM Danaj 
převážně folklor strážnického Dolňácka a snaží se o nalezení 
nových cest jeho interpretace. Tradiční instrumentář obohacuje 
o píšťalky a gajdy. V letech 1989-1995 spolupracovala s FS 
>Danaj, se kterým účinkovala pravidelně na >MFF ve Strážnici. 
Hudební projev muziky byl vedle rozhlasových nahrávek 
a samostatných zvukových nosičů zachycen na LP Strážničané 
(Supraphon 1990), MC Zaspala nevěsta (Supraphon 1994), 
v pořadech brněnské televize U strážnických Gajdů (1992, 
rež. >K. Fuksa) a Nenechte nás dlúho státi (1995, rež. Petr 
Hajn).

Diskografie:
Gajdování. CD, MC. Freli 1993.
Nenechte nás dlúho státi. CD, MC. Písnička 1996.

Literatura:
sp: Hledám vhodná slova. Slovácko 30.11.1993.
Synek, E: Hudecké dny Slávka Volavého 1989. NA 27, 
1990, s. 115.
mp: Vánoční album CM Danaj. Slovácko 1996, č. 53, s. 9.
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ziky Danaj (Soubor písní a tanců Danaj)
Strážnice, okr. Hodonín

Soubor vznikl v r. 1959, do r. 1990 byl jeho zřizovatelem 
>ÚLU ve Strážnici. Základ kolektivu tvořilo deset tanečních 
párů, které v r. 1960 vystupovaly na 2. celostátní spartakiádě. 
Již v r. 1960 obsadil Danaj v ústředním kole soutěže LUT
1. místo v kategorii začínajících souborů. S taneční skupinou 
vystupovaly postupně >CM Slávka Volavého (1960-1968, 
1972-1981, 1987-1988), CM Miloše Slováčka (1968-1972), 
>CM Michala Miltáka (1981-1987), a CM >Danaj (1988- 
1995). Od r. 1995 taneční skupinu doprovází CM Strážničan 
s primášem Vítězslavem Pálenským. Ve vedení souboru se 
vystřídali umělečtí vedoucí >V. Volavý (1969-1972, 1973 
-1982), Miloslav Slováček (1969-1972), Jan Souček 
(1983-1986), Miloš Říha (1986-1990), vedoucí taneční 
skupiny Jindřich Kovářů (1960), Jan Loutchan (1960-1966), 
Anna Baňařová (1967), Milan Gajda (1968-1971), Marie 
Slováčková (1971-1974), Ladislav Jagoš (1974-1982),
J. Loutchan (1983-1986), Miloslav Hrdý (1987-1990), 
organizační vedoucí Jiří Mrenka (1960-1964), M. Slováček 
(1965-1966), František Hořák (1967-1978) a Marie Dočkalová 
(1979-1990). V r. 1990 se vedoucím stal Jiří Tománek, kterého 
v r. 1995 vystřídal Milan Tománek. Danaj se zaměřuje na 
scénické ztvárnění lidových písní a tanců ze Strážnicka, svůj 
program obohacuje také o taneční pásma z Horňácka, Kopanic, 
Myjavy, východního Slovenska a jižních Čech. Nej výraznější 
vůdčí a tvůrčí osobností byl vedoucí souboru J. Loutchan, 
který společně s primášem V. Volavým vytvořil několik 
tanečně-hudebních pásem, z nichž k nejvýraznějším patří 
Vinobraní (1961) a Vojna (1962). Jako choreograf 
spolupracoval se souborem také M. Hrdý. Od svého vzniku 
je Danaj pravidelným účastníkem >MFF ve Strážnici. 
Účinkuje na různých kulturních i politických akcích, zúčastňuje 
se folklorních festivalů (>Rožnovské slavnosti, >Liptálské 
slavnosti, MFF ve Východné 1964, 1973, 1978, 1994 ad.). 
Za svého trvání absolvoval soubor více než dva tisíce 
vystoupení, navštívil Rakousko, Belgii, Rumunsko, Řecko, 
Egypt, Sýrii, Polsko, Itálii, Maďarsko, SSSR, Anglii, 
Bulharsko, Libyi, Finsko, NDR, Irsko, Řecko a Litvu. Za 
svou činnost obdržel mnohá domácí i zahraniční ocenění, např. 
na MFF ve Strážnici 1. místo v soutěži malých skupin s tancem 
Pod šable a 3. místo s pásmem Vinobraní (1961), 1. místo za 
verbuňk (1964), 1. místo v STM s pásmem Vojna (1962), 
zlatou medaili z festivalu na italské Riviéře, hlavní cenu 
celostátního festivalu folklorních souborů v Popradě (1971), 
vyznamenání ministra kultury ČSR za mimořádný přínos 
v rozvoji lidového umění (1977), stříbrnou medaili 
z folklorního festivalu v italské Gorizii (1982). Členové 
souboru vystupovali v řadě snímků Čs. televize, např. Živá 
píseň Maryšky Procházkové (1975, rež. >K. Fuksa), Primáš 
(1977, rež. >K. Jureček), Okolo Strážnice (1985, rež.
K. Jureček) i v Čs. rozhlase. Soubor písní a tanců Danaj 
společně s CM Slávka Volavého patřil především v 60. a 70. 
letech ke špičkovým amatérským souborům a zasloužil se 
o výraznou popularizaci strážnického folkloru.

Literatura:
Danaj dvacetiletý. Rovnost 14.12.1979.
Synek, F. : Ve Strážnici slavili... Folklor 6, 1995, č. l, 
s. 44-45.

MM

Dechová hudba Juráčkovci
Týnec, okr. Břeclav

V r. 1908 vytvořil Jan Juráček kapelu složenou z muzikantů 
z Týnce a Kostic. Po 1. světové válce ji obnovil jeho syn 
František (1904-1988), který převzal kapelnictví v r. 1929. Po 
r. 1948 ztratil kapelnickou živnost a zřizovatelem hudby se 
postupně stala Transporta Poštorná, OB v Týnci a JZD 
v Týnci. Na veřejnosti byla kapela velmi oblíbená. Hrála na 
hodových slavnostech, svatbách, plesech, tanečních zábavách, 
ale také na folklorních festivalech (např. >MFF ve Strážnici), 
v Tvrdonicích (>Podluží v písni a tanci) ad. V r. 1963 získala 
na celostátní soutěži v Bratislavě zlatou medaili v kategorii 
malých kapel, v r. 1965 spolu s folklorním souborem Dubina 
z Hodonína absolvovala zájezd do SSSR. V r. 1975 účinkovala 
ve Vídni na cvičení >Sokola a na podzim téhož roku předal 
F. Juráček kapelnictví Ludvíku Prajkovi ml. z Lanžhota. Na 
jeho počest převzala hudba název Juráčkovci. V dalších letech 
se ve vedení vystřídali Miroslav Hakala a František Juráček 
ml., syn kapelníka. Hudba však již nedosáhla své bývalé úrovně 
a zanikla. Dechová hudba Juráčkovci dokumentovala určitou 
fázi vývoje lidové hudební tradice na Podluží a až do 80. let 
20. století patřila k nejvýznamnějším dechovým kapelám 
regionu. Po 2. světové válce zasáhla svými aktivitami, 
dramaturgií a organizací do sféry folklorismu a byla příkladem 
pro nově vznikající dechové hudby - Bojané, >Mistříňanka, 
>Moravanka aj.

SP

Dolina (Soubor lidových písní a tanců 
Dolina)
Staré Město, okr. Uherské Hradiště

Počátky souboru se datují do r. 1956, kdy byl ve Starém 
Městě obnoven Slovácký knížek (od r. 1961 nese název 
Dolina). U jeho zrodu stál Jan Vojtík, který byl vedoucím až 
do r. 1982. V letech 1981-1986 vedli taneční složku manželé 
Josef a Marie Hejdovi, na organizační práci se podílel Jan 
Ondra. Od r. 1987 je vedoucím taneční složky a uměleckým 
vedoucím >J. Bazala. V letech 1987-1989 byl organizačním 
vedoucím Josef Machynka, od r. 1991 Vojtěch Chlachula. Od 
80. let odborně spolupracuje s Dolinou Ludmila Tarcalová. 
Primáši muziky byli Jan Slováček (1958-1988), Jiří Potyka 
(1987-1989), Tomáš Tarcala (1989-1995), od r. 1995 je 
primášem Pavel Mitáš. Základem nové muziky se stala v r. 1989 
dětská muzika LŠU v Uh. Hradišti (od r. 1983 vedená Pavlem 
Štulírem). Jako výrazní sólisté se v CM Dolina uplatnili mj. 
Věra Šprňová, Antonín Drgáč, Miroslava Rokytová-
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Krejčiříková, Miroslav Blaha, Antonín Gajdoš, Renata Bílová, 
Jana Bičanová-Vávrová a Jana Holubová. Repertoár souboru 
je převážně zaměřen na zpracování hudebního a tanečního 
materiálu uherskohradišťského Dolňácka a moravsko- 
slovenského pomezí. Kromě jevištní práce se Dolina 
každoročně věnuje pořádání hodů, někdy fašanku, dožínek 
a stavění máje, udržuje také velikonoční a mikulášskou 
obchůzku. Soubor rovněž organizuje předkola soutěže 
o nejlepšího tanečníka verbuňku. Za dobu své existence 
navštívil řadu zemí (Německo, Belgii, Portugalsko, Bulharsko, 
Tunisko, Velkou Británii, Polsko, Maďarsko, Španělsko, 
SSSR, Jugoslávii, Holandsko, Itálii a Francii). V r. 1973 
obsadila muzika 3. místo na festivalu v Llangolenu ve Velké 
Británii, v r. 1975 soubor získal zlatou medaili na festivalu 
v tuniském Kartágu. V r. 1955 vznikl dětský soubor Dolinečka, 
kde se postupně vystřídali vedoucí Marie Slováčková, 
Ludmila Stuchlíková, V. Šprňová, A. Drgáč, Marie Ondrová, 
Ludmila Pavlicová, Miroslava Stašková, Jana Nováková, 
Irena Pleváková, Blanka Bazalová, Jitka Velgová a Helena 
Pilušová.

Diskografie:
Barevné písničky. LP. [Vl. nákladem zřizovatele n.p. 
Barvy laky 1977].
Když sem já šel od galánky. MC. Ragtime Ostrava 1993.

Literatura:
Soubor lidových písní a tanců Dolina 1956-1986. Staré 
Město 1986.
Dolina 1956-1991. Staré Město 1991.

RH

Dombrovan
Orlová, okr. Karviná

Soubor působil v letech 1958-1992 u DK - sdruženého 
zařízení MěstNV v Orlové a pracujících Dolu Doubrava, 
jeho členy byli převážně horníci a horničtí učni. Dlouholetou 
uměleckou vedoucí Dombrovanu byla jeho zakladatelka 
Ludvika Rašíková, na jejíž práci navázal v r. 1978 syn Karel 
Rašík. Soubor měl ve svém repertoáru tradiční i stylizovaný 
folklorní materiál z Orlovska a Těšínska i hornický folklor 
z orlovské a karvinské oblasti. Zásluhou L. Rašíkové byly 
choreograficky zpracovány a oživeny často již jen ojediněle 
známé tance a zvyky (např. tance povulny, hornický hopák, 
hlučínský bulger, choreografie Vjonky, Svatojánské ohně, 
Poslední snop ad.) předváděné v kroji lašském, orlovském 
a hornickém. Autorkou krojových rekonstrukcí byla 
>J. Králová. S Dombrovanem spolupracovala cimbálová 
muzika s primášem >V. Stuchlým. Pěveckými sólistkami byly 
např. Marie Kociánová a cimbalistka Petronella Čarvášová. 
Soubor pravidelně účinkoval na Hornickém létu v Orlové, na 
>Slezských dnech v Dolní Lomné, >Rožnovských 
slavnostech, >Ondrášovských slavnostech, na >MFF ve 
Strážnici a ve Východně, navštívil i řadu zahraničních festivalů 
(Itálie, Polsko, Rakousko, Francie). V r. 1971 získal

Dombrovan 1. cenu na folklorním festivalu v Popradě za 
choreografii tance povulny. Pražská televize s ním natočila 
filmy Hornická přilba a Brána budoucnosti. Při dospělém 
kolektivu působily také dva dětské soubory, Dombrovánek 
a Doubravěnka, jejichž nácvik vedla L. Rašíková 
(Dombrovánek zvítězil v r. 1962 v celostátní soutěži folklorních 
souborů s pásmem Hrajeme si na horníky). Po r. 1985 činnost 
Dombrovanu stagnovala a v r. 1987 část jeho bývalých členů 
založila soubor >Olšina a obnovila mj. repertoár souboru 
Dombrovan.

Literatura:
Mionší. Programový sborník folklórního festivalu Dolní 
Lomná 1975, s. 8.

LU

Gajdoši
Brno

Skupina Gajdoši vznikla v r. 1985. Jejími zakládajícími 
osobnostmi byli >V. Kovářík a >O. Pokorný, oba členové 
souborů >Brněnští gajdoši a Camerata moravica. Původní 
složení souboru, který vystupoval pod názvem Malá skupina 
Brněnských gajdošů, tvořili O. Pokorný (dudy, různé historické 
nástroje), V. Kovářík (grumle, zpěv), Růžena Kučerová (příčná 
a zobcová flétna, zpěv) a Olga Dvorská (kytara), kterou 
v r. 1987 vystřídala Naděžda Chocholáčová. Od téhož roku 
vystupuje soubor pod názvem Gajdoši (umělecký vedoucí 
O. Pokorný, vedoucí V. Kovářík) a jako host s ním spolupracuje 
Pavel Sísr (příčná flétna, pikola). Dramaturgie souboru je 
zaměřena především na lidové písně z Brněnska, nevyhýbá se 
však ani písním z dalších regionů a historickému hudebnímu 
materiálu, zejm. renesančního a barokního období. Gajdoši 
interpretují hudební úpravy a kompozice O. Pokorného, 
>M. Štědroně a Naděždy Chocholáčové; významná byla jejich 
spolupráce s literárním historikem Jiřím Fialou, který se podílel 
na sérii tematických rozhlasových pořadů o Hané a o vojně 
v lidové písni. Gajdoše charakterizuje bohatý a neobvyklý 
instrumentář, včetně různých typů gajd, křivých rohů, grumlí, 
niněry, ozembouchu aj. Styl skupiny se opírá o znalost folklorní 
i historické hudby. Cílem není rekonstrukce, ale tvořivé soudobé 
podání, které se přibližuje folkovému žánru. Gajdoši vystupují 
na folklorních festivalech a na festivalech komorní hudby 
v českých zemích i v zahraničí (Rakousko, Dánsko, Řecko). 
Pro Čs. rozhlas v Brně natočili více než 50 nahrávek, 
spolupracovali s >BROLNem a Čs. televizí. Kromě SP desky 
Gajdoši (Pronto 1990) se podíleli na několika dalších 
projektech, např. s BROLNem na MC Nedaleko města Brna 
(Český rozhlas I993) nebo s >Hradišťanem a >HCM Martina 
Hrbáče na CD, MC V Brně na Špilberku stojí vraný kůň (Indies 
1996).

Literatura:
Folkoví Gajdoši doma. Rovnost 13.12.1990.

red
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ziky Giňovci viz Romská lidová hudba Josefa 
Gini z Opavy

Górole
Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Folklorní soubor Górole vznikl v r. 1980 odloučením 
skupiny tanečníků, která vystupovala v rámci mužského 
folklorního pěveckého sboru Gorol z Jablunkova. Od počátku 
se zaměřuje na zpracovávání folkloru těšínských Beskyd, který 
představuje v tematických scénických pásmech, např. Na 
pasionku, Na muzice, Setkání na salaši, Sobota v krčmě, 
Horalské koledování, Pochovávání basy, Pomlázka, Horalská 
svatba. Jednotlivá programová pásma jsou výsledkem 
spolupráce členů vedení souboru. Krojové vybavení vychází 
z oděvu obyvatel beskydských horalů, v některých číslech je 
používán ženský těšínský kroj. Muzika hraje v obsazení troje 
až čtvery housle, viola a tzv. horalská basa, v instrumentáři 
jsou rovněž využívány gajdy a různé druhy píšťal. Soubor 
vystupuje v České republice (rovněž na >MFF ve Strážnici), 
velmi často na Slovensku a v Polsku (mj. se zúčastnil dvou 
Světových festivalů polských krajanských souborů 
v Rzeszowě, šesti ročníků Týdne beskydského folkloru 
v Żywci, MFF v Zakopaném, kde v r. 1995 získal Stříbrnou 
valašku, Cenu města Zakopaného a Cenu města Krakova). 
Každoročně organizuje Mezinárodní přehlídku folklorních 
souborů a lidových kapel zakončenou Horalským plesem, 
kterého se účastní tanečníci a muzikanti z České republiky, 
Slovenska a Polska. Původním zřizovatelem souboru byl 
Polský kulturně-osvětový svaz (PZKO) v Mostech 
u Jablunkova, od r. 1992 jsou Górole samostatným právním 
subjektem. Prvním vedoucím souboru a muziky byl Andrzej 
Niedoba (v letech 1980-1990), primášem Roman Martynek 
a Marek Cienciala. Od roku 1990 pracuje vedení souboru ve 
složení Alois Martynek (vedoucí), Adam Palowski, Michal 
Milerski (choreografové), R. Martynek (vedoucí muziky 
a primáš), Barbara Milerská, A. Martynek, Vanda Martynková 
a A. Palowski (scenáristé). V některých programových 
pásmech vystupují i děti členů souboru, které působí v dětském 
folklorním souboru Nowina v Jablunkově. Soubor Górole 
připravil a vydal videokazetu Horalský rok v Těšínských 
Beskydech (Třinec 1996).

Diskografie:
Písně a melodie z Těšínských Beskyd. MC. Čs. rozhlas 
Ostrava 1985.
Horalské písně z Jablunkovska; Slovenské písně. MC. 
Český rozhlas Ostrava 1993.
Kantyczki. MC. Český rozhlas Ostrava 1995.
Powiydz mi ma miła. CD, MC. Český rozhlas Ostrava 1997.

red

Grunik
Ostravice, okr. Frýdek-Místek

Soubor Grunik (tzv. malý Grunik) vznikl v r. 1982 jako 
dětský zájmový kroužek při ZŠ v Ostravici. Členy byly děti

od 6 do 15 let. Pracoval vždy bez doprovodné muziky, protože 
podstatou jeho činnosti jsou hry vycházející z dětského 
folkloru a fantazie dětí. Od založení vede soubor >V. Šejvlová. 
Několikrát byl vybrán k účasti na národních přehlídkách 
dětských folklorních souborů, vystupoval na >MFF ve 
Strážnici. Stejnojmenný dospělý soubor byl založen v r. 1988 
z odrostlých dětí. Také jeho uměleckou vedoucí je V. Šejvlová. 
Se souborem spolupracuje ostravská muzika Zbujan 
s vedoucím Čestmírem Ramíkem. K výrazným osobnostem 
kolektivu patří zejm. tanečníci Vít Konopáč, Veronika 
Švébišová, Lukáš Konopáč, Leona Horová, Daniel Ryšavka 
a Mirka Tůmová. Repertoár čerpá FS Grunik především ze 
sběrů V. Šejvlové z oblasti horského Lašska, Jablunkovska 
a přilehlých slovenských Kysuc a při pódiových vystoupeních 
užívá kroj těchto regionů. Kromě vystoupení při různých 
kulturních příležitostech nebo na folklorních festivalech (např. 
MFF ve Strážnici, Sochovy slavnosti ve Lhotce pod 
Ondřejníkem) pořádá taneční besedy, vánoční besedy, tzv. 
pobabu (taneční zábavu) a obnovuje tradiční obyčeje - dívčí 
kolední obchůzky po tzv. zpivačkách, chlapeckou vánoční 
obchůzku Betlehemci. Několikrát účinkoval i na MFF 
v polském Zakopaném. S tanci z horského Lašska a pomezí 
Kysuc se zúčastnil natáčení videodokumentace Lidové tance 
z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997).

JŠ

Haná (Hanácký soubor písní a tanců 
Haná)
Přerov

Soubor vznikl v r. 1967 při Středním odborném učilišti 
železničním Olomouc po zániku hanáckého kroužku OB. 
Uměleckým vedoucím a choreografem se stal >A. Běhal, od 
r. 1985 soubor vede >E. Zehnalová. Na klavír tanečníky 
doprovázela Ludmila Vymyslická-Olivová, na akordeon 
Vladimír Košnár. Základní repertoár tvořily hanácké tance 
v choreografické úpravě A. Běhala (Cófavá, Steklé Janek, 
Trojky, Kalamajky, Tovačovsky hatě, Mašina, pásma Hrncová, 
Regruti ad.). Na přehlídce ve Zvolenu v r. 1979 získal soubor 
ocenění za choreografii tanců Hanačka a Trojky. V r. 1987 se 
zřizovatelem FS Haná stal ZK železničářů v Přerově, od 
r. 1991 je samostatným občanským sdružením. Soubor 
vystupoval na rezortních přehlídkách ČSD, na hanáckých 
slavnostech v Tovačově, dlouhodobě spolupracoval s FS 
>Hanák v Troubkách nad Bečvou, kde se pravidelně účastnil 
oblastní přehlídky hanáckých souborů. První zahraniční cesta 
souboru směřovala do Rakouska na otevření železničního 
muzea v Strasshofu (1993). Ve videodokumentaci Lidové tance 
z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997) jsou 
zaznamenány v podání souboru tance ze Záhlinic. Nové členy 
vychovávaly od r. 1981 dětské soubory Bečvánek a Májíček 
(v r. 1994 byly sloučeny do jednoho kolektivu). FS Haná 
udržuje povědomí o lidových tradicích hanáckého venkova 
v prostředí průmyslového města.
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Literatura:
IP: Krásný koníček. Čtvrtstoletí folklórního souboru 
Haná Přerov. Nové Přerovsko 5.5.1992.
ZS: Přerovský národopisný soubor Haná. Přerovské 
echo 4, 1994, s. 11.

MV

Haná (Folklorní soubor Haná)
Velká Bystřice, okr. Olomouc

Soubor Haná začal pracovat v r. 1976 pod vedením učitelky 
Anny Schwarzové a uměleckým vedením >A. Běhala. Byl 
založen účastníky hanácké svatby, která byla připravena 
k oslavám 700 let založení obce v r. 1975. V prvních letech 
měl na repertoáru jednotlivé tance, které byly postupně 
spojovány písněmi do ucelených pásem (např. Ostatke). Po 
dvou letech se řízení kolektivu ujali Bronislava Millá-Bečáková 
(do r. 1980) a Josef Langer, primášem muziky se stal František 
Hilšer. Od r. 1978 byly pořádány každoročně dožínky, které 
byly nahrazeny festivalem >Lidový rok. V r. 1983 začala se 
souborem jako umělecká vedoucí spolupracovat >H. Lisická. 
Kolektiv obnovil lidové zvyky (např. lucky, mikulášské 
obchůzky, vánoční koledování, ostatky s maškarami 
a pochováváním basy, pomlázku, dožínky a hody) a založil 
tradici vánočních pořadů na velkobystřickém zámku. Ve 
spolupráci s choreografem Jiřím Čadou ze Státního divadla 
v Olomouci zpracovala Haná několik úspěšných scénických 
bloků: Maškare dó (1984), Dožatá (1985), Regruti (1988), 
Zabijačka (1989), Ševci (1992). Z podnětu >Z. Jelínkové byla 
navázána spolupráce s bývalými vedoucími záhorského 
souboru >Veselíčko a pro strážnický pořad Aj, ta naša Haná 
(1986) soubor nastudoval záhorské špicpolky (nácvik 
Oldřiška Čočková). V následujících letech připravil pásma 
U muziky na lipenském Záhoří (1987, choreografie J. Čada), 
Prosívání šátku (1994, choreografie J. Langer), Není trnka 
jako trnka (1995, choreografie J. Čada) a Baba zlá (1997, 
choreografie J. Čada). Od r. 1991 je uměleckým vedoucím 
souboru J. Langer, muziku ve složení dvoje housle, klarinet, 
a kontrabas řídí Marcela Heřmanová. Soubor každoročně 
vystupuje s novým programem na festivalu Lidový rok, 
několikrát účinkoval na>MFF ve Strážnici (např. v pořadu 
Všichni tam musíme 1992, Co jsme vypěstovali 1995, Kolik 
podob má láska 1997), na >Rožnovských slavnostech, na 
>Slezských dnech v Dolní Lomné, hostoval také v zahraničí 
(Švýcarsko, Nizozemí, Řecko, Belgie, Španělsko). Jako 
přípravka souboru Haná pracuje od r. 1983 pod vedením 
B. Millé dětský soubor Slaměnky (jazyková spolupráce 
Jarmila Rozsypalová, choreografie H. Lisická), který se vedle 
nácviku hanáckých a záhorských tanců věnuje udržování 
lidových zvyků v obci (vynášení smrtky, chození s jedličkou, 
královničky). Od r. 1986 pracuje také dětský soubor 
Krušpánek s vedoucími Lenkou Langerovou a Evou 
Kadalovou; dětskou muziku řídila M. Heřmanová, od r. 1997 
Josef Ochman. Krušpánek zpracovává dětské hry, hanácké

tance a výroční zvyky (Hrajeme si, Hřé slonečko, hřé, Maškare, 
Jak se dělá chleba ad.), účastní se masopustních průvodů. Oba 
kolektivy každoročně vystupují na Lidovém roku ve Velké 
Bystřici.

Literatura:
Haná Velká Bystřice 1976-1996. [Red. J. Langer. Velká 
Bystřice 1996].

MV

Hanáci (Hanáci - spolek rodáků a přátel 
Hané v Praze)
Praha

Svou činnost zahájili na počátku 30. let, kdy se rodiny rodáků 
z Hané sdružovaly ve spolku Morava. V poválečném období 
od r. 1946 měla zásadní vliv na formování spolku Anežka 
Pelíšková, rodačka z Přerova. Připravila taneční repertoár, který 
čerpal ze sběrů >L. Mátlové. Každoročním vrcholem činnosti 
spolku se stávala organizace moravského plesu v Praze. 
V r. 1949 byla činnost Moravy násilně přerušena. V letech 
1952-1961 pokračovaly aktivity spolku pod zřizovatelem Tesla 
Karlín. V r. 1970 byl některými bývalými členy (A. Pelíšková, 
Miroslav Maxa, Jana Berdychová aj.) spolek obnoven, tentokrát 
pod názvem Hanácký kroužek, který působil při Obvodním 
kulturním domě v Praze 1. Jeho činnost se zaměřila na nácvik 
hanáckých tanců a byla také již určena pro širší veřejnost. Od 
r. 1981 je vedoucím Miroslav Konečný. Kroužek nemá vlastní 
hudební doprovodnou skupinu, spolupracoval proto s různými 
hudebníky (např. Jan Holý, Jiří Janoušek, M. Maxa, Josef 
Rob). Kromě pořádání moravských plesů spolu s pražským 
>Slováckým a Valašským krúžkem vystupovali Hanáci např. 
několikrát na >Hanáckých slavnostech v Kroměříži, 
v Prostějově a v Troubkách, ve spolupráci s >J. Langhamme- 
rovou se účastnili krojových přehlídek, účinkovali v zahraničí 
(NDR 1976, 1978). Od r. 1991 jsou zaregistrováni pod svým 
oficiálním názvem jako občanské sdružení.

Literatura:
Chlupáč, J.: Pražští Hanáci. Květy 32, 1982, č. 29, s. 37.

red

Hanácká obec
Brno

Sdružení vzniklo v r. 1934 z podnětu hanáckých rodáků 
žijících v Brně (Jan Coufal, Metoděj Sloupský aj.). Původně 
spolek absolventů olomouckého gymnázia se stal již v roce 
vzniku základem krajanské obce se záměrem pěstovat a udržovat 
lidovou kulturu Hané. Před 2. světovou válkou měla Hanácká 
obec více než 700 registrovaných členů a velký okruh příznivců. 
Na pravidelných besedách odezněly odborné vlastivědné
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ziky přednášky a recitace regionální literatury, byly organizovány 
kurzy zdobení kraslic. Věkové různorodé složení 
s převahou starších, dobře společensky postavených členů 
dávalo Hanácké obci konzervativní ráz. Během 2. světové 
války činnost sdružení ustala. Obnovena byla v r. 1946, od 
r. 1950 spolu s brněnským >Slováckým a >Valašským 
krúžkem pod jedním zřizovatelem (ZK dopravy a spojů, 
později SZK železničářů). V souvislosti se zvýšenými nároky 
na jevištně předváděný folklor vznikl v rámci Hanácké obce 
Hanácký soubor. Kromě pravidelných besed, na kterých se 
setkávali rodáci z Hané, byly do r. 1960 pořádány krojové 
bály. Ve vedení souboru působili manželé Libuše a Antonín 
Špalkovi (1958-1962), Vlastimil Křupka, František Veselka 
(do r. 1976, kdy založil dětský soubor Hanáček) a Jiří Mráček 
(1976-1990). Choreografie byly v 70. a 80. letech dílem Dany 
Šimkové. Soubor předváděl lidové tance z Hané, později 
i z Brněnska. Účastnil se folklorních vystoupení na 
spartakiádách (1955, 1960), folklorních festivalů, účinkoval 
po celé republice (pořadů se zúčastňovali vypravěčka Ludmila 
Janulíková - tetička Křópalka, spisovatel Jaromír Tomeček, 
operní zpěvák Václav Halíř aj.), udržoval i kontakty 
s pražskou Hanáckou obcí. Od počátku 90. let soubor nevyvíjí 
pravidelnou činnost, zúčastňuje se však folklorních přehlídek 
>Brněnsko tančí a zpívá. Hanácká obec, jejíž činnost ustala 
v r. 1975, fungovala před válkou a v 50. letech jako významné 
společenské středisko, které udržovalo silné povědomí a vazby 
k hanáckému regionu (na setkáních se mluvilo hanáckým 
dialektem) a sehrála významnou roli v přejímání folkloru 
jinými společenskými vrstvami.

HB

Hanácký soubor viz Hanácká obec

Hanák (Hanácký soubor písní a tanců 
Hanák)
Troubky [nad Bečvou], okr. Přerov

Počátky souboru jsou spojeny s místní katolickou 
tělovýchovnou organizací >Orel, která v r. 1938 uspořádala 
národopisnou slavnost s hanáckými tanci a královničkami, 
jejichž nácvik vedl >F. Novotný. Folklorní činnost pokračovala 
až po 2. světové válce (1946), kdy lidovecká mládež - opět 
pod vedením F. Novotného - nacvičila další tance a obnovila 
i hanácké právo. V r. 1949 vstoupila tato skupina jako 
národopisný odbor do místního >Sokola a tančila na sokolských 
akcích (chlapci obnovili zvyk honění krále, děvčata 
vystupovala s královničkami). Poté, co soubor začal působit 
pod místní OB (1953), změnila se koncepce jeho činnosti. 
Pravidelným nácvikům se věnovali M. Gregovská, 
F. Horák a později M. Kamelandr. K růstu kolektivu došlo 
v letech 1962-1985 za uměleckého vedení >A. Běhala, který 
se stal autorem většiny choreografií. Soubor rozšířil svůj 
repertoár, zaměřený na lidový tanec z oblasti Přerovska

a Tovačovska (Varšavěnka, Steklé Janek, Trojky ad.). 
Vystupoval v rekonstruovaném slavnostním hanáckém kroji 
z Tovačovska i v pracovní variantě hanáckého kroje. Hanák se 
zúčastňoval různých společenských akcí (celostátní dožínky), 
soutěží ZUČ, >Hanáckých slavností v Kroměříži a Prostějově, 
festivalů (>MFF ve Strážnici) a zahraničních zájezdů 
(Německo, Rakousko, Itálie). Od 60. let v Troubkách 
pravidelně organizuje jednodenní přehlídku hanáckých 
souborů, pořádá také vánoční besedu u cimbálu. Na konci 
80. let soubor tvořilo deset tanečních párů, které doprovázela 
sedmičlenná cimbálová muzika. Jeho vedoucí byla dlouholetá 
tanečnice Alena Martinů. Od r. 1990 s Hanákem choreograficky 
spolupracuje >J. Kadlec.

Literatura:
Borl, J.: Reprezentují družstvo, obec, okres. [Hanák 
Troubky]. Nová svoboda 7.4.1977, s. 5.
Orálek, L.: Patnáctiletí souboru Hanák. Nové Přerovsko 
18.3.1983, s. 5.
Němčák, J.: „Hanák“ Troubky. Zpravodaj Hanáckého 
poradního sboru 1975, č. 1, s. 13-14.

MV

Hlubina (Soubor lidových písní a tanců 
Hlubina)
Ostrava

Vznikl v Ostravě v r. 1947 původně jako Taneční skupina 
Zdeny Zápalové (>Z. Kyselá). Skupina se věnovala studiu 
slezského folkloru a účinkovala mj. v kulturní úderce Zemského 
národního výboru v Ostravě (v rámci akcí Budujeme Slezsko, 
Slezsko vpřed). V r. 1949 se stala součástí Hornického 
uměleckého souboru (zanikl o rok později) a v r. 1950 přijala 
název Soubor písní a tanců Hlubina (podle zřizovatele souboru 
ZK ROH Dolu Hlubina). Přirozeným základem pro jeho tvorbu 
se stal folklor Slezska a Lašska (Slezská svita, Ostravské 
obrázky, Slezská beseda, Vjonky aj.). Umělecká vedoucí 
a choreografka Z. Kyselá se zaměřila také na projevy havířského 
prostředí (Na havířském výletě, Havířské obrázky I, II aj.). 
Umělecký vývoj souboru směřoval ke stále vyšší stylizaci 
folklorního materiálu, jehož vrchol tvořilo choreografické 
zpracování Lašských tanců >L. Janáčka. Pravidelná účast 
v soutěžích LUT a ZUČ přinesla kolektivu různá ocenění, 
např. zlatou medaili na celostátní soutěži v Brně v r. 1953 za 
choreografii Ruská polka, ocenění za párové tance i vystoupení 
souboru na přehlídce Ústřední rady odborů v Hradci Králové 
v r. 1957, za účast na národních přehlídkách folklorních souborů 
v Kroměříži a Třinci i celostátních v Popradě, Košicích a ve 
Zlíně. Na>MFF ve Strážnici získala Hlubina v r. 1961 první 
cenu v kategorii tanečních souborů, v r. 1964 první a třetí cenu 
za tance čardáš a starodávný, taneční pár manželů Röbelových 
byl v r. 1985 oceněn titulem laureáta za mimořádnou úroveň 
interpretace lidového tance. Soubor vystupoval i na dalších 
folklorních slavnostech a festivalech (>Rožnovské slavnosti,
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>Slezské dny v Dolní Lomné - v r. 1992 zde byl uveden 
profilový pořad Hlubina tančí, hraje a zpívá, Těšínský 
folklórní podzim aj.), k výrazným úspěchům patří jeho účast 
na koncertech Janáčkova hudebního Lašska. Zde několikrát 
uvedl v choreografii Z. Kyselé Janáčkovy Lašské tance za 
hudebního doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava 
(v r. 1978 za řízení Otakara Trhlíka, v r. 1979 s dirigentem 
Josefem Danielem a v r. 1984 s Františkem Koutníkem). 
Významná je spolupráce s Čs. televizí v Ostravě. Poprvé 
zde Hlubina vystoupila v r. 1958 v pořadu o L. Janáčkovi 
Sýček neodletěl, v r. 1963 bylo odvysíláno pásmo o zájezdu 
souboru do Skotska, v r. 1986 natočila režisérka Hana 
Teislerová cyklus Lašských tanců, v r. 1978 vznikl k výročí 
souboru medailon Z. Kyselé Vysoký strop (rež. Jindřich 
Procházka). Hlubina spolupracovala i s Čs. rozhlasem 
v Ostravě a s filmem (např. v r. 1986 tanec požehnaný ve 
filmu Jaromila Jireše o L. Janáčkovi Lev s bílou hřívou). 
K častým aktivitám souboru patřila tzv. předtančení jak na 
zahájení plesů, tak v samostatných soutěžích. Byl za ně 
i několikrát oceněn (např. 1. místo v ústředním kole STM 
v Praze v r. 1958, zlatý pohár za tanec zahradník na Národní 
přehlídce v Sokolově v r. 1972, cena za Sonatu Vespertinu 
Josefa Pavla Vejvanovského na Národní přehlídce v Ústí nad 
Labem v r. 1979). V r. 1993 se soubor podílel na natáčení 
videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska 
(Strážnice 1994-1997). Od r. 1959 uskutečnil řadu 
zahraničních zájezdů (Francie, Polsko, Itálie, Velká Británie, 
Německo, Portugalsko, SSSR, Rakousko, Španělsko, Švédsko 
aj.). Po celou dobu trvání je Hlubina umělecky spjata se 
Z. Kyselou, v letech 1955-1989 zde jako dramaturg, režisér 
a organizační vedoucí působil Milan Kyselý. Významná byla 
v 60. letech spolupráce s CM >Technik a >J. Rokytou. Po 
r. 1989 soubor několikrát změnil zřizovatele a v r. 1993 se 
stal občanským sdružením. Vedoucí souboru je Kateřina 
Macečková, vedoucí taneční složky Helena Skálová, vedoucí 
cimbálové muziky Janusz Zítko (do r. 1996 Aleš Zítko). 
Součástí Hlubiny je i dětský folklorní soubor Hlubinka 
vedený od r. 1990 K. Macečkovou, který byl založen v r. 1965 
a pracuje v pěti tanečních skupinách při Lidové konzervatoři 
v Ostravě.

Literatura:
20 let ZK ROH Dolu Hlubina. Ostrava 1970. 
Soubor písní a tanců Hlubina. Ostrava 1987.

red

Horňácká cimbálová muzika Jarka 
Miškeříka
Velká nad Veličkou, okr. Hodonín

Vznikla v r. 1964 při tehdejším ZK ROH Rudý říjen 
(pozdější Kulturní dům odborů) ve Velké n. V. Jejím 
zakladatelem a primášem byl Jaromír >Miškeřík, kterému 
zpočátku pomáhali starší muzikanti: otec Matěj Miškeřík,

strýc Emil >Miškeřík, Tomáš Kohút, >J. Miklošek a Jan 
>Šácha I.V první sestavě působili J. Miškeřík a E. Miškeřík - 
prim, Josef >Kubík IV - cimbál, J. Miklošek, M. Miškeřík - 
kontry, Martin Janás - kontrabas, v říjnu 1964 je doplnili 
František Sedlář - klarinet a Josef Dušan Zeman - kontry; na 
jejich místa pak postupně přicházeli mladší muzikanti. Od 
r. 1971 se omlazená muzika stabilizovala as menšími obměnami 
hrála až do r. 1982, kdy se část muzikantů včetně J. Miškeříka 
spojila s >HCM Martina Hrbáče z Veselí nad Moravou. 
K pěveckým sólistům muziky Jarka Miškeříka patřili 
>M. Zálešák, Martin Čambal, Jan Kučera, Eva Grombířová, 
Maric Ptáčníková, sestry Alžběta a Ludmila Petříkovy, mužský 
a ženský sbor z Velké ad. V letech 1965-1967 (po dobu 
vojenské služby J. Miškeříka) muziku vedl primáš J. Kubík 
IV, kterému pomáhal E. Miškeřík. V letech 1968-1978 muzika 
doprovázela FS >Velička (od r. 1976 již jen nepravidelně při 
místních zvykoslovných příležitostech), v letech 1976-1980 
také FS >Lipovjan, část muzikantů ještě v letech 1978-1981 
vypomáhala muzice souboru Brezová v Brezové pod Bradlom. 
Do ukončení pravidelné spolupráce s Veličkou nesla muzika 
název souboru, v r. 1976 byla přejmenována na Horňáckou 
cimbálovou muziku Jarka Miškeříka a od r. 1977, kdy začala 
působit pod novým zřizovatelem jako souborová muzika FS 
Lipovjan, vystupovala jako Horňácká cimbálová muzika Jarka 
Miškeříka z Velké při JZD Obránců míru v Lipově. V r. 1980 
se jejím zřizovatelem znovu stal ZK ROH Kordárna ve Velké 
n. V. Muzika pravidelně účinkovala na >Horňáckých 
slavnostech, >MFF ve Strážnici, na Myjavě a mnoha dalších 
slavnostech i přehlídkách. Zúčastnila se zájezdů do NDR 
(s primášem J. Kubíkem IV), Polska, Belgie a Francie. 
Účinkovala v několika krátkých filmech, v Čs. rozhlase 
a televizi. Hudební projev muziky je zaznamenán na LP 
Horňácké pěsničky ke koštu vína (Supraphon 1978) 
a Se strýcem Franckem v družstevním sklepě (Supraphon 
1980). Pod stejným názvem vystupuje od r. 1993 cimbálová 
muzika s primášem Janem Kománkem ml., která spolupracuje 
se souborem >Velička.

Literatura:
Mička, A.: Jubileum cimbálové muziky „Velička“. MK 10, 
1974, č. 2, s. 22.

VT

Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče
Veselí nad Moravou, okr. Hodonín

Muzika vznikla v r. 1966 při Městském klubu pracujících 
ve Veselí n. M. z iniciativy >M. Hrbáče, který je jejím 
uměleckým vedoucím, primášem a pěveckým sólistou. Její 
základ tvořili muzikanti z Horňácka pracující ve Veselí n. M. 
a okolí: M. Hrbáč - prim, >J. Pešek - terc, Jan Tomešek (1932) 
- violový kontr, Jan >Kubík - kontrabas, Josef Kýr (1915- 
1968) - cimbál. Basistu J. Kubíka brzy nahradil Jaroslav 
Smutný (1934) a cimbalistu J. Kýra Josef Trachtulec (1929-
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ziky 1991). V r. 1982 došlo ke spojení s >HCM Jarka Miškeříka 
z Velké nad Veličkou. V průběhu existence se v muzice 
M. Hrbáče vystřídala řada muzikantů a zpěváků, přesto si 
uchovala vyhraněný styl navazující na tradici hudců 
z Horňácka. Muzika trvale nespolupracuje s tanečním 
souborem, v letech 1967-1971 však doprovázela soubor 
>Brozané a v letech 1979-1989 soubor >Velička. Jako zpěváci 
s ní účinkovali >D. Holý, >L. Holý, bratři >Prachařovi, 
>M. Zálešák, >F. Okénka, Jaroslav Hrbáč, Jiří Mička, Anna 
Kománková, mužský sbor sólistů z Horňácka ad. HCM 
Martina Hrbáče pravidelně vystupuje na >Horňáckých 
slavnostech a na >MFF ve Strážnici, zúčastnila se zahraničních 
zájezdů do Itálie, Velké Británie, Francie, Tuniska, Belgie, 
Polska, Německa, SSSR aj. Hudební projev muziky je 
zachycen na množství rozhlasových a televizních nahrávek 
a na řadě zvukových nosičů.

Diskografie:
Horňáčtí hudci. SP. ÚLU Strážnice - Supraphon 1986. 
Lidová hudba a vyprávění z Horňácka. LP. Supraphon 1986 
Zpěvy Horňácka - Cimbálová muzika Martina Hrbáče. LP. 
Supraphon 1987.
Horňácký hudec Martin Hrbáč. CD, MC. Gnosis 1995. 
Horňácký advent. MC. Aton 1995.
Nepretvárená hudba. MC. Aton 1997.

Literatura:
-jp-: 10 let Horňácké cimbálové muziky ve Veselí nad 
Moravou. MK 13, 1977, č. 2, s. 20.
Pajer, J.: Dvacetiny Horňácké muziky. MK 23, 1987, 
č. 3, s. 23.

VT

Horváthovci viz Cimbálová muzika Eugena 
Horvátha

Hradišťan
Uherské Hradiště

Soubor Hradišťan byl oficiálně založen v r. 1950, kdy 
navázal na činnost krúžkařského hnutí v Uh. Hradišti a okolí. 
Výraznými osobnostmi v jeho počátcích byli především 
>J. Staněk, >O. Horký a >J. Čech. Ve vývoji souboru se 
v 50. letech silně odrážely dobové názory na úlohu lidové tradice 
v tehdejší společnosti, které provázely v různé míře soudobé 
folklorní hnutí. V r. 1952 byla Hradišťanu udělena státní cena 
II. stupně za tvůrčí činnost v oboru lidových písní, zejm. na 
texty >A. Gorlové. V r. 1953 se cimbalistou muziky stal J. 
Čech, který ovlivnil spolu s J. Staňkem (uměleckým vedoucím 
a choreografem) nejvíce podobu souboru v následujících dvou 
desetiletích, ale i pojetí prezentace hudebního a tanečního 
folkloru na scéně v tomto regionu vůbec. 
V r. 1955 vznikl dětský soubor Hradišťánek, v r. 1956 také

dětská cimbálová muzika, která za vedení J. Čecha působila 
od 60. let při místní LŠU. Uměleckou úroveň Hradišťanu 
dokazovala v 60. letech řada zahraničních ocenění (např, ve 
Francii Zlatý náhrdelník burgundských vévodů na festivalu 
v Dijonu v r. 1962, Pohár zlaté mirabelky na mezinárodní 
soutěži v Nancy téhož roku). Repertoár se orientoval hlavně 
na oblast Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí, část 
zpracovaného materiálu pocházela také z vlastních sběrů 
(J. Staněk, J. Čech, Karel Piškytl aj.). Po úmrtí J. Čecha 
a zákazech činnosti některým členům souboru na počátku 
70. let přestal Hradišťan veřejně vystupovat, v r. 1974 se však 
jeho aktivita obnovila, zejm. úsilím Radky Baborákové- 
Staňkové a >J. Poláškové. Po Staňkově úmrtí začala na počátku 
80. let další tvůrčí etapa souboru spojená především 
s >J. Pavlicou. Již v r. 1980 byl Hradišťan oceněn Zlatou 
valaškou na MFF v polském Zakopaném. V r. 1982 se zúčastnil 
Národní přehlídky folklórních souborů v Třinci s pásmem 
Nevěsto, vítej (choreografie R. Baboráková a J. Polášková), 
v r. 1983 získal jednu ze dvou hlavních cen na celostátním 
folklorním festivalu v Košicích za pásmo Byla vojna, byla, 
inspirované dobou napoleonských válek (choreografie 
>A. Skálová, hudba J. Pavlica). V dramaturgii souboru se tak 
začaly objevovat dvě výrazné linie, z nichž jedna čerpá 
z regionálního odkazu lidové tradice, druhá vychází více 
z historie, z tematického zaměření a směřuje k vlastní tvorbě. 
Mezi choreografy spolupracujícími s Hradišťanem se proto 
objevují různí autoři, např. A. Skálová -... ej, že sú tam zbojníci 
(1987), >D. Stavělová - Chodníčky lásky (1990), Velehradský 
tanec (1992), Yvona Kraváčková - Tance z Kopanic (1989), 
>L. Košíková. K uměleckému růstu souboru přispěla také 
řada sólových zpěváků (např. >V. Domincová, >V. Grycová, 
Alice Holubová, Josef Andrle, Antonín Čevela, Stanislav 
Gabriel, Josef Pilát, >K. Sháněl), hudebníků a výrazných 
tanečníků, z nichž si mnozí odnesli zkušenosti k vlastní tvůrčí 
práci (např. >K. Pavlištík, >J. M. Krist, >M. Plachý). Mimo 
velkého množství vystoupení v českých zemích a na Slovensku 
absolvoval Hradišťan řadu zahraničních zájezdů (Belgie, 
Francie, Německo, Velká Británie, Řecko, Itálie, Španělsko, 
Rakousko, Polsko, Tunisko aj.), podílel se na natáčení 
televizních a rozhlasových pořadů i filmů (např. Ještě svatba 
nebyla - 1954, rež. Jaroslav Mach). Vedle spojení s taneční 
složkou se samostatně vyvíjela historie cimbálové muziky, již 
ovlivnili zejm. J. Staněk, J. Čech a J. Pavlica. Hradišťan 
představuje ve svém vývoji typ městského folklorního souboru, 
který prošel všemi etapami poválečného folklorního hnutí a v 
této činnosti mu náleží jedno z důležitých míst.

Literatura:
Jančář, J.: Zamyšlení nad pětatřicetinami Hradišťanu. 
MK 22, 1986, č. 1, s. 19-20.
Jančář, J. - Pavlicová, M.: Lidová hudba a tanec na jevišti 
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LT 7, 1956, s. 130.
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MP

Hriskovci viz Lidová hudba Jána Gašpara 
Hriska

Jackové
Jablunkov, okr. Frýdek-Místek

Soubor působil v letech 1975-1991 při KD, pozdějším 
Sjednoceném kulturním zařízení v Jablunkově. Název vznikl 
z historické přezdívky Jablunkovanů - Jackové. Zakladatelem 
souboru byl Boleslav Slováček, zpěvák, tanečník a dlouholetý 
umělecký vedoucí FS >Slezan. Ve vedení souboru se vystřídali 
B. Slováček (1973-1983) a Petr Václavek 
(1984-1991), cimbálovou muziku vedl Zdeněk Parma, 
primášem byl Milan Czontala a od r. 1980 Leon Jeżowicz. Do 
historie kolektivu se výrazně zapsali také Karel Gorniak 
(organizační vedoucí), Karel Musiol (cimbalista a tanečník), 
Anna a K. Gorniakovi (tanečníci) a Jarmila Zielinová 
(zpěvačka). Soubor zpracovával písně, tance a zvyky 
z Jablunkovska a Těšínska (např. klepaný valčík, figurální 
tance remika, požehnaný, starodávný, Šariš ad.) v choreo- 
grafickém zpracování B. Slováčka; materiál čerpal ze sběrů 
uložených v muzeu v Českém Těšíně i z tištěných publikací. 
Členové souboru vystupovali v rekonstruovaných 
jablunkovských (tzv. jackovských) a goralských krojích. 
Jackové vystupovali pravidelně na >Slezských dnech v Dolní 
Lomné, >Ondrášovských slavnostech, na festivalech 
>Gorolski Święto, Těšínský folklorní podzim a řadě dalších 
kulturních akcích v regionu a na území Polska. Když v r. 1991 
ztratil kolektiv možnost nacvičování a vystupování 
v jablunkovském KD, byla jeho činnost ukončena. V r. 1992 
založili Libuše Mojaková, František Tichý a L. Jeżowicz 
dětský soubor Malí Jackové, který působí při Domu dětí 
a mládeže a ZUŠ v Jablunkově.

Literatura:
Mionší. Programový sborník Národopisných slavností 
Dolní Lomná 1978, s. 6.

JŠ

Jánošík viz Ondráš

Jasénka (Soubor valašských písní a tanců 
Jasénka)
Vsetín

Počátky souboru Jasénka se vztahují k přípravě pořadu 
Koncert a valašské tance, který se uskutečnil v létě r. 1944 
v obci Jasénka (původně Jasénka). Další aktivity nastaly 
až po osvobození v souvislosti s mládežnickým kolektivem 
SČM Jasénka (uspořádání slavnosti stínání máje v červnu 1945 
a dožaté v srpnu téhož roku). Nejednotné pojmenování souboru 
(SČM Jasénka nebo Národopisná skupina ČSM Jasénka) se 
v r. 1953 změnilo ve stálý oficiální název Soubor valašských 
písní a tanců Jasénka. V r. 1950 účinkoval kolektiv poprvé na 
>MFF ve Strážnici, o rok později cimbálová muzika získala 
3. místo v soutěži lidových muzik, následovala první cena 
souboru v r. 1954 a řada ocenění cimbálové muziky v soutěžích 
i v dalších letech (2. místo v r. 1957, dvě 1. místa v r. 1958). 
V první polovině 50. let byl repertoár souboru tvořen i tzv. 
novou písňovou tvorbou, která ovlivnila tematiku a choreografii 
tanečních čísel, např. Májový hajduch (1952), Návrat vsackých 
traktoristů (1953). Postupně se však Jasénka opět obracela 
k lidové tradici (např, výzkum pamětníků hry valašského 
muzikanta >J. Pellára). V r. 1955 byl založen dětský soubor 
Malá Jasénka (první vedoucí Zdeňka Urbanová-Jarošová), 
a v r. 1970 cimbálová muzika dětského souboru. Repertoár 
Jasénky vychází z folkloru Valašska (zejm. Vsetínska), a to 
především z vlastních sběrů, o něž se zasloužil především 
umělecký vedoucí a primáš >Z. Kašpar, který v Jasénce působí 
od jejího založení. Podařilo se zrekonstruovat např. tanec valaská 
z Jasénky a z Lužné, zvrtaný z Velkých Karlovic, mužské tance 
odzemek a Ondráš (o sběratelské činnosti souboru ve Velkých 
Karlovicích byl v r. 1958 natočen film režiséra Vojtěcha Trapla 
Zlaté ráno). Programová pásma souboru byla často oceněna 
doma i v zahraničí (1969 - hlavní cena Zlatý chrám na MFF 
v italském Agrigentu, 1971 - cena za choreografické a hudební 
zpracování tanečního obrazu Horní chlapci na Celostátní 
přehlídce folklórních souborů v Popradě, 1976 - cena za 
provedení Valašské suity na Národním festivalu folklórních 
souborů v Třinci, 1974 - Stříbrná valaška na MFF v polském 
Zakopaném, 1985 - hlavní cena za tematické pásmo Přes 
Javorník chodník v krajském kole soutěže ZUČ, 1988- 1. místo 
za provedení pásma Po valašsky v krajském kole soutěže ZUČ). 
Z. Kašpar se scenáristicky i hudebně podílel na řadě TV filmů, 
ve kterých Jasénka účinkovala: Na posledním groši (1969, rež. 
Zdeněk Havlíček), Vítání jara (1973, rež. Z. Havlíček), 
Okradená šenkérka (1975, rež. >J. Urbášek), Vonička z domova 
- O mlýnech a mlynářích (1984, rež. J. Urbášek) aj. V r. 1979 
byl o práci Zdeňka a Aloisie Kašparových natočen TV film 
Když jsem já šel přes hory (rež. Jan Flak). CM Jasénka se 
věnovala také samostatným představením a koncertům u nás 
i v zahraničí (1957 - stříbrná medaile na Světovém festivalu 
mládeže a studenstva v Moskvě pro hudecké trio Jasénka, 
1960 - 3. místo na mezinárodním hudebním festivalu 
v Llangolenu ve Velké Británii, 1962 - 1. místo v ústředním 
kole STM v Bratislavě, 1993 - 3. místo v Evropské soutěži
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ziky instrumentálních souborů v Privasu ve Francii, 1994 - 2. místo 
v soutěži hudebních souborů a jednotlivců na již zmíněném 
festivalu v Llangolenu aj.). LP gramodeska Jasénka získala 
v r. 1978 Zlatý štít Pantonu a jubilejní medaili Českého 
hudebního fondu. K řadě ocenění souboru patří také státní 
vyznamenání Za vynikající práci (1965). Jasénka spolupracuje 
s Českým rozhlasem a televizí v Ostravě, vystupuje 
s tematickými programy i v propojení s dětským souborem 
a muzikou. Kolektiv rovněž přispěl k natáčení valašských tanců 
pro videoencyklopedii Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska 
(Strážnice 1994-1997). K výrazným osobnostem souboru, 
které v různých etapách zasáhly do jeho činnosti, patří kromě 
Z. Kašpara zakládající člen a tanečník Alois Hoferek, tanečnice, 
zpěvačky a autorky textů nových písní Milada Andrýsková- 
Kmentová a Irena Martinková-Kašparová, tanečník, choreograf 
a režisér Jiří Martinek, tanečník a choreograf Zdeněk Platzer, 
tanečníci Ladislav Czefer, Josef Talaš, Luboš Oravec, tanečník 
a choreograf Jaromír Matušů, zpěvák a tanečník Jaromír 
Hlubík, vedoucí dětského souboru Malá Jasénka Alena 
Zdražilová aj. Jasénka patří k nejstarším a k nejaktivnějším 
folklorním souborů na Moravě. Její historie výrazně mapuje 
poválečný vývoj folklorního hnutí v českých zemích ve všech 
jeho směrech a tendencích, tedy od prvních jevištních pokusů 
přes novou tvorbu až po vyzrálou práci s folklorním 
materiálem na scéně.

Diskografie:
[Nechoď, Janku, pres Polánku, Čí to, chlapci, čí to byli, 
Formanské z Jasénky, Zahrajte ně, husličky, Švercovské 
písně]. SP. Supraphon 1962.
[Starovsetínské pěsničky, Hezký Janek, Zvŕtané]. SP. 
Supraphon 1971.
[Už sa já mám vydávať]. SP. Supraphon 1971. 
Jasénka. LP. Panton 1978.
Cimbálová muzika Jasénka. MC. Alfa Audio 1992.
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red

Javořina
Strání, okr. Uh. Hradiště

Soubor Javořina je typem skupiny, která plynule navázala 
na místní folklorní aktivity, jež se ve Strání rozvíjely od konce 
19. století v souvislosti se zájmem národopisných badatelů 
o straňanský mečový tanec pod šable (např. v r. 1899 zajistil 
v Brně vystoupení tanečníků ze Strání >L. Janáček). K dalšímu 
oživení přispělo založení strážnických slavností (>MFF ve 
Strážnici) a vznik poválečných folklorních souborů (např. 
>Hradišťan a >Olšava). V této době začala skupina ve Strání, 
která byla neformálním folklorním sdružením, užívat název 
Javořina. V r. 1986 přejala název i nová generace zájemců 
o folklorní tradice ve Strání, kterou v aktivitách podněcovala

i možnost vystoupení s mečovým tancem v Belgii. První 
zahraniční zájezd se uskutečnil v r. 1987 a následujícího roku 
se skupina spojila s cimbálovou muzikou Strýci. V letech 1986- 
1995 byl uměleckým vedoucím a organizátorem Javoriny 
>P. Popelka, který vytvořil repertoár souboru (tance ze Strání, 
z Dolního Němčí, z Březové, z moravsko-slovenského pomezí, 
tematická zvykoslovná pásma aj.). Kolektiv několikrát 
vystoupil na MFF ve Strážnici, zúčastnil se >Rožnovských 
slavností, >Vlčnovských slavností, Mezinárodního dudáckého 
festivalu ve Strakonicích, >Lidového roku ve Velké Bystřici. 
ad. Účinkoval a podílel se na organizaci většiny ročníků 
>Festivalu masopustních tradic ve Strání, absolvoval několik 
zahraničních zájezdů (Belgie, Francie, Itálie, Portugalsko, 
Polsko, Ukrajina). Od r. 1995 pracuje soubor spíše 
příležitostně. Jeho vedoucími jsou Pavel Popelka a Petr 
Popelka.

PP

Javorník
Brno

Vznikl v r. 1951 jako malá pěvecká skupina Vlajka mládí 
s repertoárem budovatelských písní. Od r. 1969 nese název 
Javorník. Jeho počátky jsou spjaty s pravidelnými výzkumy 
v obcích jižního Valašska, od r. 1954 ve spolupráci s Kabinetem 
pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Archiv souboru, který 
obsahoval více než 500 zápisů, vytvořil základ pro repertoár, 
který je složen nejen z jednotlivých písní a tanců, ale klade 
důraz i na prezentaci folkloru v rámci zvykosloví (např. končiny 
z Lužné, svatba s čepením nevěsty, vánoce s pastýřskou hrou 
aj.). Taneční interpretace točené z Lužné se stala vzorem i pro 
některé valašské soubory. Ze sběrů byly vydány zpěvníky 
Sborník souboru valašských lidových písní a tanců „Vlajka 
mládí" (Brno 1959) a Sbírka valašských lidových písní 
souboru Javorník (připravila V. Šepláková, Brno 1985). 
Tradiční repertoár Valašska byl na konci 60. let rozšířen také 
o folklor z moravských Kopanic. Autory převážné většiny 
tanečních a hudebních čísel byli Olga a >J. Tesauerovi, kteří 
soubor zakládali. V první cimbálové muzice působili výrazní 
muzikanti primáši Rudolf Sídl a Pavel Navrátil, cimbalista 
J. Tesauer, violista Jiří Klíma, od r. 1983 basista a zpěvák 
Jaroslav Píštěk a houslista Luděk Běťák. Od r. 1989 vede 
muziku Mirko Otáhal. V pěvecké složce se vystřídaly sólistky 
Květa Kousalová, Vlasta Fialová, Magdalena Říčná a vedoucí 
ženského sboru O. Tesauerová. Javorník absolvoval řadu 
zahraničních zájezdů. V r. 1968 získal Stříbrný náhrdelník 
burgundských vévodů na MFF ve francouzském Dijonu 
a v r. 1969 Stříbrný kahan na festivalu v Marchienne au Pont. 
V r. 1982 se stal nositelem Evropské ceny za lidové umění. Od 
r. 1956 působí také dětský soubor Javorníček (v letech 1956- 
1969 pod názvem Vlaječka), v jehož čele stojí od počátku 
manželé Marie a Josef Čápovi. Dětskou cimbálovou muziku 
vede Jana Sládková.
Diskografie:
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Na valašském bále. CD, MC. Supraphon 1990. 
Javorník. CD, MC. Pronto 1992.
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J.H.: Vlajka mládí. LT 5, 1954, s. 431.
-pný-: Vlajka mládí patnáctiletá. TL 4, 1966, č. 3, s. 13. 
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VF

Javorový (Soubor Javorový)
Třinec, okr. Frýdek-Místek

Původně Národopisný soubor písní a tanců DK v Třinci 
byl založen v r. 1972 >J. Královou, Eduardem Turoněm 
a Ludvikou Rašíkovou. Nese název vrchu, na jehož úpatí 
leží město Třinec. Uměleckými vedoucími souboru byly 
L. Rašíková (1972-1974), >Z. Kyselá (1974-1989), Soňa 
Dostálová (1989-1993) a Hermína Turoňová (od r. 1994). 
Muziku vede od počátku E. Turoň, sólisty jsou Aleš Adamík 
a Lenka Franková. Specifickou složkou tělesa je gajdošská 
muzika >V. Zogaty, která zpracovává materiál z Hrčavy. Do 
historie souboru se výrazně zapsali také pěvecké sólistky 
sestry >Žabkovy, odborní poradci >J. Gelnar (mj. taneční 
sólista) a J. Králová. V repertoáru Javorového jsou tance 
(např. ověnžoky, kulaného, kalamajky, špacírpolky, šotyšky, 
lyndry), písně a zvyky z Třinecka, Jablunkovska a z obce 
Hrčava v choreografickém zpracování L. Řasíkové, Z. Kyselé 
a H. Turoňové. Krojové vybavení souboru (kroj těšínský, 
jablunkovský, goralský i jeho místní variantu z Mostů 
u Jablunkova ad.) bylo zhotoveno podle návrhů J. Králové. 
Vedle desítek vystoupení po celé republice se soubor Javorový 
účastnil >MFF ve Strážnici, >Slezských dnů v Dolní Lomné, 
festivalu v Košicích, navštívil Německo, Polsko, Jugoslávii, 
Francii, Bulharsko, Maďarsko a USA. Za citlivý přístup 
k folklornímu materiálu byl oceněn v krajské soutěži 
folklorních souborů (1974, 1976) i na přehlídce folklorních 
souborů v Košicích (1977), kde získal rovněž cenu za 
výtvarné řešení. Od počátku je součástí Javorového i dětský 
soubor Malý Javorový, jehož vedoucí je H. Turoňová. 
Dětskou cimbálovou muziku vede Eduard Polok.

Diskografie:
Javorový. CD. R&S, Agentura Adamík 1994.

Literatura:
Mionší. Programový sborník X. jubilejních národopisných 
slavností Dolní Lomná 1979, s. 5.

JŠ

Javořina (Valašský soubor písní a tanců 
Javořina)
Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín

Počátky souboru se vztahují k cimbálové muzice, která 
vznikla v r. 1961. K jejím zakládajícím členům patřili Jaroslav 
Wachtl, Miroslav Sasín, Jiřina Kuklišínová a Zdeněk Molitor. 
Později byli přizváni Bohumír Bumbala, Bohumír Adámek, 
Josef Fait, Pavel Číp a Miloš Otevřel, v letech 1963-1964 
byly položeny základy taneční skupiny. Od počátků trvá 
úzká spolupráce cimbálové muziky s hudební školou v Rožnově 
p. R. Prvním vedoucím Javořiny byl J. Wachtl, poté M. Sasín, 
avšak její činnost se plně rozvinula až za dlouholetého vedení 
B. Bumbaly. V r. 1975 soubor převzal Karel Křenek, v dalších 
letech se ve vedení vystřídali Alena Valová, Jaroslav Novák, 
Josef Válek a Radomír Golas. Od r. 1996 je činnost souboru 
spjata s prací jeho dlouholetého choreografa a vedoucího taneční 
složky Josefa Mikulenky, který vtiskl tanečnímu projevu 
charakteristický a nezaměnitelný ráz. Stejně významný byl 
i přínos primáše Bohumila Faltuse, který je autorem většiny 
hudebních úprav. Na místě primáše se po J. Wachtlovi 
vystřídali J. Kuklišínová, B. Adámek, B. Faltus a Drahomíra 
Klimková. Javořina trvale spolupracuje s rožnovským 
Valašským muzeem v přírodě, kterému aktivně pomáhá v úsilí 
o zachování lidové kultury. Do tohoto rámce také zapadá 
souborová sběratelská činnost, při níž bylo na Rožnovsku 
a v přilehlých oblastech zapsáno více než 200 písní, tanců 
a lidových zvyků. Na základě těchto sběrů a částečně ve 
spolupráci s muzeem soubor připravil a nastudoval repertoár, 
který je tvořen jednak zvykoslovnými náměty (valašská svatba, 
jarní výhon ovcí, stavění a kácení máje), jednak náměty 
pracovními (dožínky, tance pastevecké, řemeslnické, tanec 
cepový, ovčácký). Předvádí také scénická pásma (Rekruti, 
Hody, U muziky) a menší bloky tanců (rožnovské, vsacká 
točená, klobúcká točená, stará uherská, zatáčaný, Ondráš, sólové 
tance kysucký čardáš a ruská polka). V hudebním repertoáru 
jsou ukázky hry gajdošské muziky, které připravuje Radomír 
Golas. Cimbálová muzika natáčela několikrát v Čs. rozhlase 
a televizi; Čs. televize Ostrava připravila ze zájezdů souboru 
do Bulharska, Francie a Turecka dokumentární filmy. Z dalších 
zahraničních zemí navštívila Javořina Polsko, Maďarsko, 
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Španělsko, 
Lotyšsko, Itálii a Francii (1. místo na festivalu ve Florange 
1969, Zlatý řetěz burgundských vévodů z MFF v Dijonu 1988). 
Kolektiv vystupoval také na mnoha domácích folklorních 
festivalech (>Rožnovské slavnosti, >MFF ve Strážnici, 
>Slezské dny v Dolní Lomné, Mezinárodní dudácký festival 
ve Strakonicích) a pravidelně se účastnil soutěží folklorních 
souborů. Největším domácím úspěchem byla cena za 
choreografii za soutěžní pásmo Rekruti (choreografie 
J. Mikulenka, hudební úpravy B. Faltus) na Národní přehlídce 
v Třinci v r. 1982 a nominace na celostátní přehlídku folklorních 
souborů v Košicích. Javořina nemá vlastní dětský soubor, 
spolupracuje však se souborem Podskaláček, kterému také 
odborně pomáhá.
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Ječmínek (Hanácký soubor písní a tanců 
Ječmínek)
Chropyně, okr. Kroměříž

Soubor vznikl z taneční skupiny chropyňského >Sokola 
v r. 1951. Jeho uměleckou vedoucí se stala učitelka Bohumila 
Šimberová, nácvik vedla Helena Chmelová. Soubor začal 
pracovat pod ZK Technoplast Chropyně. Už v r. 1952 
vystoupil za doprovodu muziky A. Illeho s pásmem 
hanáckých písní a tanců na >MFF ve Strážnici. Svůj taneční 
repertoár dále formoval ve spolupráci s >L. Mátlovou 
a >F. Bonusem; >S. Havlíček pro soubor složil několik 
nových písní (Za tým městem Kroměřížem, Za Chropyňó). 
Pro MFF ve Strážnici v r. 1953 Ječmínek připravil blok 
Družstevní Haná zpívá a tančí, který vedle nových písní 
obsahoval tance z Tovačovska ze sbírky L. Mátlová. Ve 
Strážnici soubor vystupoval pravidelně a snažil se každý rok 
rozšířit repertoár. Tak vznikly Hody, U muziky, Kolečko, 
Odvody, Dožínky, Píseň o ječmeni, Rozmarýn, Královničky.
V r. 1955 kolektiv účinkoval v pásmu Po práci na 1. celostátní 
spartakiádě, v r. 1960 na 2. celostátní spartakiádě ve skladbě 
Píseň rodné země. Po stagnaci činnosti na přelomu 50. a 60. 
let došlo k oživení práce u příležitosti oslav 15. výročí založení 
souboru. Byly obnoveny pravidelné nácviky, se souborem 
začal spolupracovat choreograf >A. Běhal. Ječmínek 
vystupoval na soutěžích ZUČ, MFF ve Strážnici, >Hanáckých 
slavnostech v Kroměříži, na přehlídce v Troubkách nad 
Bečvou, na kulturních a společenských akcích v regionu.
V r. 1975 získal plaketu Za zásluhy o rozvoj okresu Kroměříž. 
Jeho vystoupení natočila Čs. televize pro krajové vysílání.
V r. 1976se jeho vedoucími stali Jiřina a Václav Vondráčkovi. 
Vedle udržování staršího repertoáru vznikla nová pásma 
Přístky, Čepení nevěsty, Hodové písně, Družstevní dojičky.
V 80. letech se ve vedení souboru vystřídali Václav a Zdena 
Navrátilovi, choreografka Martina Škrobová a Alena Iránková, 
po r. 1989 František Malý (také autor choreografií) a František 
Tesař. Soubor se pravidelně zúčastňoval přehlídek folklorních 
souborů v rámci Hané, vystoupil také na chropyňských 
>Hanáckých slavnostech (1987, 1989) a na MFF ve Strážnici. 
Pro malý zájem i ubývající počet členů přestal Ječmínek 
postupně vystupovat a od poloviny 90. let jeho činnost 
stagnuje. Při chropyňském ZK Technoplast pracoval od 
r. 1971 také dětský soubor Malý Ječmínek. První vedoucí 
byla H. Chmelová, dalšími >J. Mrázová a F. Malý. Soubor 
se účastnil okresních soutěží ZUČ, vystupoval na Přehlídce 
dětských hanáckých souborů v Uničově, na >Hanáckých 
slavnostech v Prostějově a v Chropyni. Od poloviny 90. let 
Malý Ječmínek nevystupuje.

Literatura:
Šimberová. B.: Soubor Ječmínek. Zpravodaj Hanáckého 
poradního sboru 1970, č. 2, s. 1-2.

Šimberová, B.: Ječmínek. Zpravodaj Hanáckého poradního 
sboru 1975, č. 1, s. 9-10.
Válka, M.: 30. výročí založení národopisného souboru 
Ječmínek. Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1981 
(prosinec), s. 40-42.

MV

Jetelinka (Soubor písní a tanců Jetelinka)
Slavkov u Brna, okr. Vyškov

Národopisný soubor založila na Středním odborném učilišti 
zemědělském ve Slavkově v r. 1986 >A. Spáčilová za metodické 
pomoci >Z. Jelínkové, >Z. Rotreklové a >M. Pachtové. 
Spoluprací se Slavkovským orchestrálním sdružením a LŠU 
vznikla cimbálová muzika s primáši Ladislavem Jedličkou 
a Alžbětou Florianovou. Autory hudebních úprav jsou Jan 
Dumek, Josef Hora a Josef Aberle. Kroj byl rekonstruován 
podle dokladů z muzeí ve Vyškově a Slavkově a podle zápisů 
a sbírek Aloisie Rysové z Němčan. Soubor se zaměřil na 
folklor Slavkovska získaný terénním výzkumem nebo ze sbírek 
Františka Sušila, Milady Bimkové a Z. Jelínkové. Repertoár 
vychází z lidových písní (Pod slavkovskó májó, Trnky), 
z výročního zvykosloví (Dožínky, Chození s Velkonočkó, 
Královničky, Čas radosti) nebo taneční tradice (Hanácký 
menuet, Moravská beseda). Na repertoáru má i kramářské 
písně o bitvě u Slavkova (sólista Václav Kadeřábek). Jetelinka 
se pravidelně účastňovala rezortních soutěží ZUČ, plnila funkce 
ve společenském životě města, vystupovala v dražebních 
městech Darney (Francie) a Slawkow (Polsko). V r. 1987 
účinkovala na národopisné přehlídce Pod slavkovským 
sluncem, jež byla součástí oslav 750. výročí první písemné 
zprávy o Slavkově. Kolektiv se dále představil na regionálních 
přehlídkách >Pod křenovskó májó, >Brněnsko tančí a zpívá 
a na Přehlídce dětských hanáckých souborů v Uničově. 
Krojem souboru se inspirovala výtvarnice Zdena Kristová, 
která ho zachytila technikou voskové batiky; práce vystavovala 
ve Slavkově v r. 1989. Svou aktivitou se Jetelinka snaží 
udržovat folklorní tradice Slavkovska, přechodné národopisné 
oblasti mezi Hanou, Slováckem a Brněnskem.

Literatura:
-vn-: „Jetelinka“ oslavila první desetiletí. Vyškovské 
noviny, 5.10.1995.

MV

Juráčkovci viz Dechová hudba 
Juráčkovci

Kašava (Valašský soubor Kašava)
Zlín

Soubor vznikl v r. 1971 z iniciativy předsedy JZD Kašava- 
Držková Josefa Jarcovjáka. Do r. 1991 bylo jeho hlavním
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zřizovatelem sloučené JZD Podhoran Lukov, od r. 1976 
společně se zlínskou ZUŠ, s níž kolektiv navázal intenzivní 
spolupráci. Základem souboru byla mládežnická skupina 
z Kašavy, která pod vedením manželů Libuše a Jiřího 
Perůtkových (tanečníků >Bartošova souboru písní a tanců) 
nacvičila valašské figurální tance pro místní dožínky. Manželé 
Perůtkovi byli také prvními uměleckými vedoucími Kašavy, 
prvním organizačním vedoucím byl v letech 1971-1979 Alois 
Holík. V r. 1973 byli přizváni k choreografická spolupráci 
manželé >V. a Jindřich Kovářů a v r. 1976 >K. Pavlištík, který 
jako choreograf, režisér a umělecký vedoucí vtiskl souboru 
charakteristické rysy. Kašava zpracovává folklorní 
a zvykoslovný materiál z Valašska (zejm. z jeho západní a jižní 
části) a přilehlých přechodných oblastí - luhačovického Zálesí 
a okrajové části východní Hané. Repertoár souboru tvoří vedle 
jednotlivých tanečních čísel scénické programové bloky, 
vycházející z lidových obřadů a zvyků: 0 práci, lásce a radosti 
(Dožatá, Čepení nevěsty, Končiny - 1979), Vitajte na 
valašském bále (1982), Na tom zlínském rynku (1985), Už tú 
smrť nesem (1988), Hody v Hrubéj hospodě aneb Fryštácká 
chaso, na zól (1993; spojeno s rekonstrukcí zaniklého kroje 
z Fryštáku) ad. Specifickým rysem práce souboru jsou 
rekonstrukce zaniklých zvykoslovných aktivit: vánoční hry 
z Vizovicka (Pastuši, Třé králé, Svatá Dorota - 1982), Slyšél 
sem novinu přežalostnú (masopustní scéna z Brumova - 1984), 
Chodění s Karlem (masopustní scéna ze Štítné nad Vláří - 
1988), Jihovalašští mikuláši (1986), Končiny (pochovávání 
basy - 1988). Do r. 1977 neměl soubor vlastní muziku, při 
vystoupeních jej střídavě doprovázely CM Máj pod vedením 
>A. Skoumala, CM >Rusava, CM >Vsacan a cimbálová 
muzika z Vizovic. V r. 1977 se součástí souboru stala muzika 
vedená primášem >A. Bařinkou, která přijala název CM 
Kašava. Jejími pěveckými sólisty byli Ludmila Bařinková- 
Hnilicová a Pavel Malík, úzce s ní spolupracovali >J. Šuláková 
a >J. Laža. Od r. 1992 vystupuje taneční složka s novou, 
původně dětskou muzikou LŠU s primášem Petrem Králem, 
v jejímž vedení se vystřídaly Radana Váňová a Lucie Uhlíková. 
Pěveckými sólisty muziky jsou Kateřina Novotná a Jan Czirok. 
Jako umělečtí vedoucí působili v Kašavě K. Pavlištík 
(1981-1987, 1991-1996) a Michal Preininger (1987-1991), 
do historie souboru se dále výrazně zapsali >J. Gelnar 
(odborný poradce), >Z. Jelínková (odborný poradce), 
Veronika Jedličková (vedoucí taneční skupiny a choreografka), 
Jarmila Kudrnová (výtvarnice), >K. Langer (výtvarník, 
odborný poradce), Věra Nováková (herecká pedagožka), 
Božena Pavlištíková (taneční pedagožka, dlouholetá vedoucí 
souborové přípravky), Milan Přívara (korepetitor, autor 
hudebních úprav), >J. Rokyta (odborný poradce, autor 
hudebních úprav), Otakar Roubínek (dramaturg, odborný 
poradce). Soubor pořádá tematické besedy u cimbálu (tzv. 
Lukovská setkání s folklorem), valašské bály, vánoční 
koledování ve zlínském muzeu, štěpánskou koledu apod., 
vydává programové sborníky a zpěvníky. Pravidelně se 
zúčastňuje zlínského Festivalu dechových a folklorních 
souborů, účinkoval také na >MFF ve Strážnici (v r. 1988 se

stal laureátem festivalu za přirozenou a scénicky působivou 
prezentaci masopustních obyčejů, v r. 1989 se tanečníci 
L. a J. Perůtkovi stali laureáty festivalu za stylovou 
a bezprostřední interpretaci valašského lidového tance), na 
>Rožnovských slavnostech, Národopisném létě v Rožnově 
pod Radhoštěm aj. Vystoupil na Dnech folkloru na Žofíně ke 
100. výročí >NVČ v Praze, na folklorním koncertu v rámci 
Pražského jara (1997) i na řadě zahraničních festivalů (Anglie, 
Španělsko, Německo, Maďarsko, Kypr, Nizozemí, Egypt, 
Francie ad.). CM Kašava natáčela v Čs. rozhlase v Ostravě, 
podílela se na několika ročnících televizního cyklu Zazpívej, 
slavíčku. Soubor účinkoval v televizních pořadech - např. 
Muzikanti, hrejte (1986, rež. Milan Peloušek), Už tu smrt 
nesem (1991, rež. Rudolf Tesáček). K největším úspěchům 
patří cena poroty na Národní přehlídce folklórních souborů 
v Třinci (1979) za Čepení nevěsty a hlavní cena 4. celostátního 
festivalu folklórních souborů v Košicích (1980) za scénický 
blok O práci, lásce a radosti. Od r. 1991 je FS Kašava registrován 
jako Sdružení přátel lidové kultury Kašava, při kterém pracují 
také dětské soubory Vínek (od r. 1987), Fryštáček (od r. 1988), 
Maryjánek (od r. 1989), Lukovjánek (od r. 1996), Rozmarýnek 
(od r. 1996) a Mladá Kašava (od r. 1977 taneční přípravka 
souboru). Sdružení organizačně, umělecky a ekonomicky 
zajišťuje činnost dětských kolektivů a pořádá mj. každoroční 
přehlídky s názvem Besídka u cimbálu. Valašský soubor 
Kašava patří k těm folklorním souborům, kterým se daří udržet 
si osobitou uměleckou tvář.

Diskografie:
Valašsky soubor Kašava hraje a zpívá. SP. Supraphon 1978. 
Hraje a zpívá Kašava. LP. Supraphon 1987.

Literatura:
Jančář, J.: Čtvrtstoletí Kašavy. NR 1996, s. 220-221. 
Pavlištík, K.: Kašava dvacetiletá. NR 1992, s. 82. 
15 let s valašskou písničkou a tancem 1971-1986. 
Programový sborník XXI. besedy u cimbálu věnované 
15. výročí vzniku Valašského souboru Kašava. Sestavil 
K. Pavlištík. Lukov 1986.
20 let s valašskou písničkou a tancem. Programový sborník 
XXX. besedy u cimbálu. Sestavil K. Pavlištík. Zlín 1991.
25 let s valašskou písničkou a tancem. Programový sborník 
XLII. besedy u cimbálu Valašského souboru Kašava, 
sdružení přátel lidové kultury OZD Podhoran Lukov a ZUŠ 
Zlín - Štefánikova ul. Lukov 1996.

KP

Klas (Hanácký soubor písní a tanců Klas) 
Kralice na Hané, okr. Prostějov

Kralický soubor vznikl při místním JZD v r. 1971 (od 
r. 1992 je samostatným subjektem). Při svém vzniku částečně 
navázal na starší tradice (družstevní dožínky), ale hlavní podíl 
na jeho růstu má umělecký vedoucí a choreograf >J. Kadlec, 
který do Kralic n. H. přišel v r. 1972 z prostějovského 
>Mánesu. K jeho nejbližším spolupracovníkům náleželi 
zakladatel souboru Alois Zatloukal, organizační vedoucí Maric
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ziky Nesvadbíková, autor hudebních úprav Jiří Procházka, 
vypravěčka Cecilie Třísková, primáši Ernest Heinz a Ivan 
Malík. Jako sólová zpěvačka se souborem vystupovala 
>M. Veselková a Alena Iránková. Soubor se zaměřil na 
scénické zpracování hanáckého folkloru z oblasti Prostějovska. 
Ve svém repertoáru vychází z taneční sbírky >L. Mátlové, 
písňových sběrů >J. Poláčka a z rodinných a výročních zvyků 
hanácké vesnice. Vystupoval, jak s jednotlivými tanečními čísly, 
tak se scénickými pásmy, např. Odvedenecká, Svatba, Bláznivé 
den (ostatky s právem), Lézačka (vaření trnek). V místě svého 
působení pořádá Klas kulturní akce (hanácký bál, masopust, 
kácení máje), vystupoval při občanských obřadech, na 
>Hanáckých slavnostech v Kroměříži, Troubkách nad Bečvou, 
Prostějově, Chropyni, na >MFF ve Strážnici, na slovenských 
folklorních festivalech ve Východně a na Myjavě, vycestoval 
také do zahraničí (Německo, Itálie, Francie, Bulharsko, Belgie, 
Maďarsko). Nové členy vychovávají dětské soubory Kláseček 
a Klásek, v jejichž vedení se vystřídaly M. Nesvadbíková, 
Vladimíra Šolcová, Marcela Chytilová a Kamila Nesvad
bíková. K největším úspěchům souboru patří účast na Festivalu 
čs. folklórních souborů v Třinci v r. 1976. Klas náleží mezi 
nej významnější folklorní kolektivy na Hané.

Literatura:
Heinz, E.: Soubor Klas desetiletý. Stráž lidu 20.1.1982, 
s. 6.
Pittich, D.: Činnost souboru KLAS a tradice hanáckého 
folklóru. Štafeta 16, 1984, č. 4, s. 7-10.
Synek, F.: Klas oslavil čtvrtstoletí. Folklor 8, 1997,
s. 43-44.

MV

Konopa (Soubor písní a tanců Konopa) 
Ratíškovice, okr. Hodonín

Již od r. 1925 působil v Ratíškovicích s většími přestávkami 
slovácký knížek pod vedením Josefa Blahy, Josefa Hasíka 
a Anežky Antošové. Jeho členové vystupovali při 
nejrůznějších příležitostech (dožínky, fašanky, skákání na 
konopě, hody) a pořádali odvedenecké zábavy. Na tradice 
knížku navázal v r. 1974 folklorní soubor Konopa, který vznikl 
z odchovanců dětského souboru Rozmarýnek (umělečtí 
vedoucí manželé Vojtěška a Rudolf Hochmanovi). Dlouholetým 
zřizovatelem souboru byl ZK ROH Doly Ratíškovice, od 
r. 1990 kolektiv pracuje při místní OB. Uměleckými vedoucími 
a choreografy Konopy jsou manželé Hochmanovi. Pod jejich 
vedením se soubor zaměřil na uchovávání, rozvoj a prezentaci 
hudebního a tanečního folkloru kyjovského Dolňácka. Ve svém 
repertoáru má jak jednotlivá taneční čísla (skočná z Ratíškovic, 
slovenská z Milotic a Vacenovic, danaj z Ratíškovic), tak 
scénické bloky, ve kterých byly choreograficky ztvárněny 
dožínky, svatba, odvody chlapců na vojnu, tzv. rozlúčková 
zábava, vánoční koledování a štědrovečerní obyčeje, fašanek
aj. Při tvorbě choreografií vycházejí manželé Hochmanovi 
z vlastní dlouholeté taneční činnosti. Krojové vybavení, které 
je osobním vlastnictvím každého tanečníka, zahrnuje pracovní,

sváteční a svatební kroj z Ratíškovic. Při vystoupeních 
spolupracuje Konopa s >CM Josefa Varmuži ze Svatobořic- 
Mistřína. Pěveckými sólisty souboru jsou Ludmila Kaňová, 
Martina Kremlová a Vladimír Žaroský. Členové kolektivu 
v obci pořádají pravidelné stavění máje, velikonoční pomlázku, 
fašank, hody, besedy u cimbálu, krojové plesy a vánoční 
koncerty. Vedle řady vystoupení na >MFF ve Strážnici, na 
festivalu v >Miloticích nebo >Slováckém roku v Kyjově 
soubor často účinkoval i v zahraničí (Polsko, Nizozemí, Itálie, 
Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Jugoslávie, Malta, 
Dánsko, Kanada, USA). Největšího úspěchu dosáhl v r. 1986, 
kdy se s pásmem Rozlúčková zábava zúčastnil národního kola 
folklorních souborů v Třinci. Za svou činnost obdržela Konopa 
mj. v r. 1984 Čestné uznání ministra kultury ČR.

Literatura:
(Rů): Dětský národopisný soubor v Ratíškovicích. MK 9, 
1973, č. 6, s. 21.

red

Kopaničár (Národopisný soubor 
Kopaničár)
Starý Hrozenkov, okr. Uherského Hradiště

Soubor Kopaničár, původně Slovácký krúžek ve Starém 
Hrozenkově, vznikl v r. 1947. Jeho založení předcházelo 
uspořádání místní dožínkové slavnosti (8.9.1947), kterou 
připravila skupina mladých lidí z Kopanic (obce Vápenice, 
Žítková, Vyškovec, Lopeník, Starý Hrozenkov). Tato skupina 
se poté stala základem slováckého krúžku. K jejím 
nej výraznějším osobnostem patřil sběratel >J. Kopunec, který 
byl jejím prvním vedoucím; hudeckou muziku řídil primáš 
Jaroslav Pavlík. Po J. Kopuncovi se stala vedoucí Marcela 
Surová, od r. 1981 stojí v čele souboru manželé Marie a Jan 
Rapantovi (tanečnice a zpěvačka M. Rapantová vede taneční 
složku, primáš J. Rapant je uměleckým vedoucím muziky). 
Do historie Kopaničáru se výrazně zapsali také tanečník 
Stanislav Zapletal a zpěvák a muzikant Ladislav Gabrhel. 
Zřizovatelem souboru byla do r. 1983 OB Starý Hrozenkov, 
poté Státní statek Moravskoslovenské pomezí Uh. Brod a jeho 
nástupnické podniky (1983-1991), od r. 1992 Obecní úřad 
Starý Hrozenkov. V počátcích existence Kopaničáru byla 
činnost zaměřena na nácvik a předvádění různých zvyků 
(vynášení Moreny, kopaničářská svatba, dožínky). Později se 
součástí repertoáru staly kopaničářské tance (hrozenská, 
obtáčaná, čardáš atd.). Soubor čerpal především z vlastních 
sběrů (rkp. sbírka písní z Kopanic J. Kopunce a J. Pavlíka), 
využívá rovněž sbírky Josefa Černíka ad. Členové souboru 
vystupují v kopaničářských krojích. Kopaničár se účastní 
folklorních festivalů a slavností po celé republice (>MFF ve 
Strážnici, >Rožnovské slavnosti, >Dolňácké slavnosti, 
>Vlčnovské slavnosti), vystupoval na výstavě Země živitelka, 
trenčínském festivalu Pri trenčanské bráně, několikrát na 
Moravském plese v Praze, úspěšně reprezentoval na MFF 
v Zakopaném v Polsku, navštívil Rumunsko, Rakousko,
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NDR, Španělsko. Byl pozván k natáčení televizního pořadu 
Z kraje pod Lopeníkem a Javořinou (1982, rež. Milan 
Peloušek), připravil program pro veřejnou rozhlasovou 
nahrávku v KD ve Starém Hrozenkově (1980), několikrát 
natáčel v brněnském studiu Čs. rozhlasu. Pravidelně se podílí 
na organizaci i na programu >Kopaničářských slavností 
bratrství Čechů a Slováků ve své obci.

JŠ

Kotkova muzika (Cimbálová muzika Kotků) 
Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek

Již na přelomu 19. a 20. století byla v Ostravici a ve 
Frýdlantu známá muzika cimbalisty Ignáce Kotka, se kterým 
hráli mj. synové jeho bratra Ondřej, František a Josef (zápisy 
u této kapely pořizoval také >L. Janáček). Po 1. světové 
válce kapela již svou činnost neobnovila. Ondřejovi synové 
František a Rudolf založili dechovou hudbu, s níž hráli až do 
2. světové války. Po vzniku souboru Ostravica, který 
v Ostravici v r. 1947 založila >V. Šejvlová, sestavili tito 
hudebníci doprovodnou cimbálovou muziku souboru, se 
kterou vystupovali do počátku 50. let. Další cimbálová muzika 
Kotků navazující na rodovu tradici vznikla v r. 1972 jako 
rodinná kapela s dětmi. Postupně začala hrávat na svatbách, 
bálech, besedách u cimbálu apod. Od počátku 80. let pořádá 
Š. Kotek ve Frýdlantu nad Ostravicí pravidelné Frýdlantské 
srpnové besedy a s muzikou spolupracuje také taneční složka, 
kterou vede Ivo Adamec. O Kotkově muzice natočila Čs. 
televize Ostrava pořad Kotci z cyklu Vonička z domova 
(1984, rež. >J. Urbášek).

JPa

Křenovák (Soubor písní a tanců Křenovák) 
Křenovice, okr. Vyškov

Soubor vznikl v r. 1983, kdy byl při oslavách 20. výročí 
dětského souboru Křenováček založen z bývalých členů 
soubor dospělých. Zřizovatelem se stalo Místní kulturní 
středisko v Křenovicích, uměleckou vedoucí >A. Přetáková. 
Od r. 1987 je vedoucím souboru Václav Kopeček, čtyřčlennou 
muziku vede Alois Hrabálek. Stejně jako dětský kolektiv se 
Křenovák zaměřil na folklor východního Brněnska 
(Slavkovska), který čerpal především ze sběrů >Z. Jelínkové. 
Písňový, taneční a zvykoslovný materiál byl upravován do 
scénických pásem (např. Brněnská kola, Dívčí kola a reje 
z Hlíny, Blažovic a Tvarožné, Mazurka z Újezda a Prace, 
Odvedenecké, Hody), jejichž autorkou je A. Přetáková. 
Zpracovány byly také lidové tance z Drysic u Vyškova ze 
sbírky P. Františka Jana Vaculíka (v r. 1991 vydala 
Z. Jelínková). Taneční čísla Husička a Hosar z drysické sbírky 
přinesla souboru úspěch na MFF Folklore 1996 v Brně. 
V Křenovicích soubor vytvořil tradici besed u cimbálu,

krojových bálů a hodů. Od r. 1986 se podílel na organizaci 
okresní přehlídky >Pod křenovskó májó, kde pravidelně 
vystupoval spolu se svými hosty; zúčastňoval se slavností 
v >Troubsku. Na soutěžní přehlídce >Brněnsko zpívá a tančí 
(1987) získali tanečníci souboru 1. místo za šotyšku z Újezda, 
stejné ocenění obdrželi Regina a Luboš Mazálkovi za pěvecký 
výkon. Od r. 1990 jsou pořádány výměnné pobyty 
a vystoupení s německým souborem z Dorfenu u Mnichova, 
v r. 1994 Křenovák vycestoval na Festival evropské kultury 
do Edingu. K významným osobnostem souboru patřili 
Jaroslava Randýsková (vedoucí taneční složky v letech 1987- 
1991), Alois Randýsek, Alois Hrabálek (zpěváci) a Monika 
Brinzáková (tanečnice a konferenciérka). Vedle Křenováku 
stále působí i dětský soubor Křenováček založený v r. 1963 
A. Přetákovou. Soubor zpočátku zpracovával valašský folklor. 
Po vystoupení ve Strážnici v r. 1968 s pásmem Brněnská kola 
se Křenováček začal orientovat na folklorní materiál 
z Brněnska. Z her, písní a tanců, čerpaných zejm. ze sběrů 
>Z. Jelínkové, byla sestavena pásma Školácký, Za křenovskó 
stodoló, Dívčí kola, Šotyška, Trnka, Ukolébavky, Koledy ad. 
Soubor se pravidelně účastnil soutěžních přehlídek ZUČ, kde 
v letech 1983, 1985 a 1993 postoupil do národního kola. Vedle 
domácích vystoupení se zúčastnil 5. mezinárodního festivalu 
dětí v Paříži (1980) a festivalu dětí na Kubě (1988). Natáčel 
v Čs. televizi (1965 Zlatý větrník, 1911 Zahraj mně, hudečku), 
s Pomlázkou a Královničkami vystoupil ve filmu Moravský 
rok (1977, rež. Jan Fuksa). Za pásmo Na císařské, na Francóze 
(1985) obdržel Cenu Rovnosti. V obci vytvořil tradici vítání 
jara a vánočních koncertů. V čele souboru je od r. 1993 Regina 
Kokešová, organizační vedoucí je Božena Spáčilová (od 
r. 1981).

Literatura:
25. výročí dětského folklórního souboru Křenováček 
v Křenovicích. Vyškov 1988.

red

Kunovjan (Folklorní soubor Kunovjan)
Kunovice, okr. Uherské Hradiště

Vznikl v r. 1969 v Kunovicích jako dětský kolektiv Děcka 
z Kunovic pod vedením >M. Plachého v době, kdy v obci 
byla přerušena dlouholetá činnost Slováckého knížku (existoval 
zde od začátku 30. let do první poloviny 60. let). Název 
Kunovjan nese od r. 1974, do r. 1982 bylo jeho zřizovatelem 
JZD Kunovice, od r. 1983 Klub kultury v Uh. Hradišti. 
V r. 1977 se již dospělý soubor představil svou první 
premiérou a od tohoto roku přichází každé dva roky s novým 
celovečerním pořadem. V repertoáru má taneční a písňový 
materiál Dolňácka, Podluží, Horňácka, luhačovického Zálesí 
a moravsko-slovenského pomezí v choreografiích M. Plachého 
a Romany Habartové (např. Kyjovské skočné, Slovenské 
skočné, Dolněmčanské sedlcké, Straňanské, Hucké sedlcká, 
Častkovské sedlcké, Starosvětská, Vrtěné), věnuje se také
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ziky zpracovávání zvyků a obyčejů výročního cyklu, scénicky 
ztvárňuje nejrůznější pracovní náměty (např. pásma Ej, zelé, 
zelé; Idú ženci z pole, prostírajte stole; U potoka). Uměleckým 
vedoucím souboru byl v letech 1969-1991 M. Plachý, od 
r. 1991 tuto funkci zastává R. Habartová. Organizační vedoucí 
a spoluautorkou souborových krojových stylizací byla do 
r. 1991 Marie Plachá. Uměleckým vedoucím cimbálové 
muziky je po celou dobu existence kolektivu Jaroslav Schottl, 
na místě primáše se vystřídali Petr Mikulka a Jaroslav 
Zatloukal. Většinu hudebních úprav zpracovali J. Schottl 
a cimbalista muziky Vítězslav Mach. Pěveckými sólisty 
muziky byli v 70.-80. letech Jaroslav Píštěk a Zdenka 
Hráčková-Bídová, od 80. let s muzikou zpívají Kamila 
Machová-Semmlerová, Dana Janíková-Kozlovská a dívčí 
pěvecký sbor Kunovjanu. K úspěchům souboru patří účast 
na národních folklorních přehlídkách v Třinci a na celostátní 
soutěži folklorních souborů v Košicích v 80. letech, ocenění 
ministra kultury ČR v r. 1988 a titul laureát >MFF ve Strážnici 
v r. 1994 za vysokou výtvarnou úroveň jevištního projevu. 
Se souborem úzce spolupracovali >Z. Jelínková, 
>J. Jakubíček, >J. Jurášek, >J. Nečas a >J. Rokyta. Kunovjan 
natáčel v Čs. televizi v Brně - např. pořady Z tance do tance 
(1991, rež. Robert Fuksa), Setkání s přáteli (1988, rež. 
J. Jurášek), nahrával v rozhlasových studiích v Brně 
a v Ostravě. Během svého trvání soubor uskutečnil více než 
20 zahraničních zájezdů (např. Švédsko, Anglie, Francie, 
Španělsko, Portugalsko, Itálie, Thajsko), pravidelně se 
zúčastňuje folklorních festivalů a představení. Jako souborová 
přípravka pracují v Kunovicích dětské folklorní soubory 
Handrláček I, II, III a Děcka z Kunovic, jejichž vedoucími 
jsou bývalí členové Kunovjanu.

Diskografie:
Na kunovských lúkách. LP. Panton 1984.
Moravské a slovenské lidové písně. CD, MC. Pronto 1992. 
Ej, u Hradišťa pršalo. CD, MC. Styltón 1996.

Literatura:
Baltus, J.: Kunovjan s cenou ministra kultury. MK 24, 
1989, č. 3, s. 28.
Habartová, R. - Schottl, J.: Kunovjan. Sborník vydaný 
u příležitosti 25. výročí založení souboru. Uh. Hradiště 1994. 
Potyka, M.: Kunovjan 1969-94. MK 30, 1994, č. 3, s. 29.

RH

Ležhory (Horňácká cimbálová muzika 
Ležhory)
Velká nad Veličkou, okr. Hodonín

Muzika vznikla v r. 1978 při tehdejším ZK ROH podniku 
Kordárna Velká n. V. (pozdější Kulturní dům odborů). 
Pojmenována je podle již neexistujících vinohradů mezi 
Hrubou Vrbkou a Velkou. Od svého založení neprošla 
zásadními perzonálními změnami (primášem muziky je Petr

>Miškeřík, vedoucím Jaroslav Podloucký). Ve svém 
repertoáru má výhradně folklorní materiál Horňácka. Od 
r. 1982 spolupracuje s folklorním mužským pěveckým sborem 
Lanfešt z Velké. V r. 1990 doprovázela soubor >Velička. 
Vystupuje na >Horňáckých slavnostech, účinkovala rovněž 
na >MFF ve Strážnici, absolvovala zahraniční zájezd do 
Francie a Německa. CM Ležhory pořádá v místě svého 
působení tematické klubové večery, zúčastňuje se tradičních 
zvykoslovných příležitostí (zejm. fašankových obchůzek). 
Její hra je mj. zachycena na dvojalbu Lidová hudba a vyprávění 
z Horňácka (Supraphon 1986).

Diskografie:
Fašank. CD, MC. Rovina 1996.

VT

Lidová hudba Jána Gašpara Hriska
Brno

Vznikla v r. 1961 v Brně; v původní sestavě hráli houslisté 
Gejza Dirda, Flóriš Kotlář, Eugen Jan Horváth, Jan Gašpar 
ml. zvaný Hrisko (také sólo cimbál), violisté Šani Borák, 
Ludvík Mundži, Alois Horváth zvaný Číňan, Ján Holub zvaný 
Šubek, basisté Rudolf Borák, Rostislav Beneš, Vojtěch Čonka, 
Ján Poljak zvaný Tóth a cimbalista Ján Gašpar st. zvaný 
Hrisko. V repertoáru měla muzika již od počátku nejen písně 
romské, ale i středoslovenské (z oblasti Očové, Detvy, 
zvolenské Slatiny a Hrochoti). V letech 1968-1970 byla 
doprovodnou muzikou brněnského FS >Poľana, se kterým 
absolvovala vystoupení v Divadle bratří Mrštíků, na 
Líšeňských slavnostech, na >MFF ve Strážnici apod. 
V téže době (1970) natočila několik snímků pro Čs. rozhlas 
v Brně, částečně ve spolupráci s >BROLNem pod vedením 
>B. Smejkala. V r. 1981 vznikly nahrávky pro Krajskou 
organizaci pro film, koncerty a estrády v Brně. 
K nejvýraznějším osobnostem muziky patřil v této době 
J. Gašpar st., jeho synové J. Gašpar ml. a Ivan Gašpar 
a Eugen Horváth. Jako pěvecké sólistky s muzikou 
vystupovaly Katarina Gašparová (manželka J. Gašpara st.), 
Darina Fuksová-Gašparová (dcera J. Gašpara st., zpívala 
v letech 1970-1978), Dagmar Horňáčková (v letech 
1982-1985), Jitka Hofmannová (v letech 1984-1986) 
a Zlatica Poulíčková. V letech 1981-1988 působila muzika 
při Obvodním kulturním a vzdělávacím středisku Brno 5, od 
r. 1988 je samostatná. Vystupuje zejm. při romských svatbách, 
křtech, pohřbech a na oslavách narozenin. Od 90. let působí 
v obsazení: housle bratři J. a I. Gašparovi, cimbál Josef Bagár 
zvaný Totko, viola Viliam Oračko a kontrabas Ján Šarisky. 
Z jejího repertoáru vešly do širšího povědomí zejm. Balada 
pre cimbál, Keď som išiol z vojny domov a Cigánsky tanec 
pre cimbál v podání cimbalisty J. Gašpara ml. a primáše 
I. Gašpara. Lidová hudba Jána Gašpara Hriska patří k těm 
romským muzikám, které se svou interpretací tradiční romské
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hudby staly známými i mimo okruh romských posluchačů, 
zejm. díky muzikantské osobnosti J. Gašpara Hriska st. 
(1921-1980) - autora hudebních úprav a cimbalisty BROLNu 
(od r. 1957).

Diskografie:
Gypsy folk music. CD. Romart 1990.

Literatura:
Horváth, J.: Vzpomínka na cimbalistu Jana Gašpara Hriska. 
Romano kurko 1997, č. 14, s. 5

MH

Lipovjan
Lipov, okr. Hodonín

Národopisný soubor Lipovjan vznikl v r. 1972, kdy se 
v pořadech >Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou 
objevila skupina tanečníků z Lipova. Zřizovatelem nového 
souboru se stalo JZD Obránců mírů v Lipově, od r. 1992 
kolektiv pracuje při místní organizaci >Sokola. Ve vedení 
souboru od r. 1972 pracovali Jarmila a Stanislav Bilíkovi, 
Anežka a Jiří >Prachařovi, Jan Machálek, František Jagoš, 
Mario Dyčka, František Tomčal, >J. M. Krist, Dobroslava 
a Stanislav Jagošovi. Od r. 1983 je vedoucím souboru tanečník 
a choreograf Ladislav Jagoš. Lipovjan zpracovává zejm. 
folklorní materiál Horňácka, který rozšiřuje o oblasti 
Myjavska, Kopanic, Uherskobrodska a Strážnicka. Ve svém 
repertoáru má vedle jednotlivých tanečních čísel také 
programové bloky Odvody, Lipovské sedlácké, Svatba, Na 
łúkách, U muziky apod. Jako choreografové se souborem 
spolupracovali Olga Branišová (pásmo z Myjavy), J. M. Krist 
(Straňanský fašank) a Miloslav Hrdý (Straňanské sedlácké). 
Od r. 1974 je součástí souboru cimbálová muzika, v jejímž 
vedení se vystřídali Jožka >Kubík III, Jaromír >Miškeřík, 
Petr Galečka a Radek Horňák. Lipovjan se pravidelně 
zúčastňuje domácích i zahraničních festivalů, výrazně však 
svou činností působí zejm. na Horňácku. Organizuje regionální 
soutěž O nejlepšího tanečníka horňáckého verbuňku, 
štěpánské besedy u cimbálu, předpremiéry pořadů festivalu 
>Mladé Horňácko, udržuje tradiční zvyky (fašank, velikonoční 
pomlázka, hody, vánoční koledování apod.). V r. 1973 byl 
založen dětský soubor Lipovjánek, který vedly J. Bilíková, 
Vladimíra Karásková, D. Jagošová, J. Šácha a Jarmila 
Ovečková. Od r. 1995 v něm pracují dvě skupiny pod vedením 
J. Ovečkové (1.-4. třída) a manželů Věry a L. Jagošových 
(5.-9. třída). Soubor má také vlastní dětskou cimbálovou 
muziku.

Diskografie:
Vánoce s Lipovjanem. MC. Tonstudio 1995.
Zahrajte mně, hudci. MC. Fono art studio, Jiří Chalabala 
1995.

Literatura:
Jagoš, J.: Znáte Lipovjan? MK 27, 1991, č. 3, s. 17. 
-jt-: Patnáctiletý Lipovjan. TL 26, 1988, č. 9, s. 15. 
Krist, J.M.: Patnáctiletý Lipovjan. TL 26 1988, č. 9, s. 15.

VO

Lipta (Valašský soubor písní a tanců 
Lipta)
Liptál, okr. Vsetín

Počátky folklorního hnutí v obci Liptál se vztahují ke 
20. letům 20. století. První větší vystoupení zdejší skupiny se 
uskutečnilo na Moravsko-slezských slavnostech ve Vsetíně 
v r. 1930, kde předvedla pásma Zbojníci a Valašské hry. Nácviky 
a vystoupení se konaly pravidelně u příležitosti kácení máje, 
dožínek a valašských bálů. V r. 1934 se skupina z Liptálu 
zúčastnila >Valašského roku, v r. 1935 hanáckých dožínek ve 
Štěpánově u Olomouce ad. Činnost národopisné skupiny 
(valašského krúžku) v Liptále se výrazněji rozšířila až po 
2. světové válce. V r. 1951 byl kolektiv začleněn do ZK 
výrobního družstva >Lipta a získal tak materiální i organizační 
výpomoc. Vedení souboru se postupně věnovali František 
Váňa (1930-1947), Emilie Váňová (1930-1947, 1961-1966), 
Karel Mrlina (1948-1955, 1966-1970), Karel Pecha (1955- 
1958) a Stanislava Špačková-Kleinová (1958-1961), kteří 
spolupracovali s akademickým malířem >J. Kobzáněm, 
rodákem z Liptálu. V letech 1970-1986 vedl soubor Radomír 
Sousedík, od r. 1986 je vedoucím Ladislav Michálek. 
Choreograficky v historii Lipty pracovali Josef Londa, Zdeněk 
Platzer, Miroslav Ekart a Pavel Tomeček. Se souborem 
účinkovali např. také >J. Šuláková (vypomáhala i v nácvicích) 
nebo >J. Rokyta. V r. 1970 se Lipta stala spolupořadatelem 
>Liptálských slavností, začaly se rozvíjet zahraniční kontakty. 
V r. 1974 byla v rámci souboru založena dětská skupina Malá 
Lipta. Hudební doprovod zajišťuje celému kolektivu cimbálová 
muzika, ve které se vystřídali primáši K. Mrlina, Milan Foniok, 
Něhoslav Ryl, Martin Ondrášek a Jiří Nechanický. Snahou 
souboru je udržení a rozvíjení místních folklorních tradic.

Literatura:
Mazáč, V.: Závodní klub Lipta. Val. 2, 1953, s. 33-34. 
Baletka a kol.: Liptál. Kapitoly z historie obce na 
Valašsku. Liptál 1994, s. 417-435.
Michálek, L.: Národopisné tradice Liptálu. Folklor 6, 
1995, s. 70-76.
Póč, O.: Lipta 65tiletá. Valašsko 25.10.1995.
Straka, M.: Tradice na Valašsku. MF Dnes 1.4.1997. 
Štika, J.: Soubor lidové tvořivosti ZK ROH „Lipta“ 
v Lipové. Val. 2, 1953, s. 109.

red
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ziky Líšňáci (Národopisný soubor Líšňáci)
Brno

Před 2. světovou válkou založil v Líšni (část Brna) hudebník 
a sběratel František Svoboda (1883-1962) Líšeňské króžek 
národopisné. Po jeho smrti kroužek několikrát přerušil svou 
činnost a obnoven byl znovu v polovině 70. let. Nácvikem 
líšeňských tanců se zabývala Libuše Navrátilová a kroužek 
dostal název Líšňáci. V r. 1979 skupina zanikla, ale již na jaře 
r. 1980 vzniklo nové seskupení, jehož vedení se ujali Marie 
a Milan Knechtovi. Cílem nově založené skupiny bylo 
účinkování na >MFF ve Strážnici, kde v r. 1980 vystoupila 
s lidovými tanci ze zápisů F. Svobody. Soubor oživuje 
a zpracovává místní zvykosloví, obnovuje písně, tance i kroje. 
V r. 1983 se součástí souboru stala hudecká muzika, která se 
postupně rozšířila o cimbál. Jejím vedoucím a zároveň 
upravovatelem je Tomáš Knecht. Líšňáci vystupují na 
folklorních slavnostech a festivalech, několikrát reprezentovali 
v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Nizozemsko, 
Dánsko). Jejich posláním je uchovat a prezentovat lidové 
tradice staré Líšně.

red

Lučec (Lučec - Soubor moravských 
niněristů)
Brno

Soubor vznikl v r. 1983 z iniciativy >J. Košíka a jeho 
manželky Dany jako rodinná kapela (dcery Anna, Pavla 
a Veronika). Manželé Košíkovi navazovali na předcházející 
působení v Kapele z muzea (v letech 1976-1983), která patřila 
k výrazným hudebním souborům s repertoárem zejm. 
kramářských a řemeslnických písní. Lučec, kde se výrazně 
uplatnily nástroje vyrobené J. Košíkem (především niněry), 
se za spolupráce >J. Nečase začal orientovat na zpracování 
folklorního materiálu česko-moravského pomezí (Dačicko, 
Telečsko, Jihlavsko, Novoměstsko). Repertoár byl utvářen 
i tematicky (písně o zaniklých řemeslech a povoláních) 
a obsahoval také vlastní písňovou tvorbu, na které se textově 
podílela D. Košíková. Soubor často vystupoval na veřejných 
koncertech (mj. pravidelně uváděl své hosty v tematicky 
zaměřených pořadech v klubovém prostředí Měnínské brány 
v Brně), natáčel v Čs. rozhlase a televizi v Brně, účinkoval 
v zahraničí (Polsko, Rakousko, Německo, Francie). Svou 
dramaturgií, originálním instrumentářem a obsazením tvořil 
neobvyklý typ folklorního souboru. Činnost ukončil v r. 1992.

MP

Lúčka (Soubor písní a tanců Lúčka)
Kudlovice, okr. Uherské Hradiště

Soubor vznikl v r. 1975 jako Slovácký knížek Kudlovice, 
který o rok později přejmenovali noví umělečtí vedoucí, 
manželé Anežka a Miloslav Hrdí, na Soubor písní a tanců 
Lúčka. Manželé Hrdí stáli v čele souboru v letech 1976-1985

a 1989-1991, dalšími vedoucími byli František a Stanislava 
Hrňovi (1985-1989) a Zdenek Kroča (1991). Od r. 1991 jsou 
vedoucími taneční složky Vojtěch Luža a Marta Gablasová, 
vedoucími cimbálové muziky primáš Petr Křivák a Tomáš 
Drábek. Součástí souboru je od počátku také mužský pěvecký 
sbor, který vznikl v r. 1964 z řad místních vinařů (vedoucí Jiří 
Litoš a Vladimír Drábek). Pěveckými sólisty souboru jsou 
J. Litoš a Antonín Čevela. Lúčka zpracovává folklorní materiál 
uherskohradišťského Dolňácka, luhačovického Zálesí, 
částečně i Kopanic, věnuje se udržování lidových tradic v obci 
(fašanek, velikonoční pomlázka, vánoční koledování, 
organizování vinobraní a hodů). Za vedení manželů Hrdých 
se soubor také orientoval na sběr folklorního materiálu 
v Kudlovicích a okolí (Babice, Jalubí, Halenkovice, Spytihněv). 
Celý kolektiv pracuje při Kulturním domě v Kudlovicích, kde 
uskutečňuje svá vystoupení při jubileích souboru a každoroční 
jarní a podzimní tematické Návštěvní večery. Pravidelně pořádá 
v kapli sv. Barbory u Buchlovic tradiční Zpívání na Barborce. 
Během své existence se soubor několikrát zúčastnil >MFF ve 
Strážnici, >Dolňáckých slavností, >Vlčnovských slavností, 
>Rožnovských slavností, festivalů ve Východně a na Děvíně, 
účinkoval také v zahraničí (Jugoslávie, Finsko, NSR, 
Rakousko, Polsko, Řecko, Francie, Belgie). Při kolektivu 
dospělých pracuje dětský soubor Jatelinka, vedený Věrou 
a Jiřím Tománkovými.

Diskografie:
My kudlovští mládenci. LP. Panton 1988.
U muziky su já chlap. CD. Panton 1992.

Literatura:
Pešák, J.: Kudlovská Lúčka dvacetiletá. MK 31, 1995, 
č. 2, s. 9.

RH

Lúčka (Slovácký soubor Lúčka)
Svatobořice-Mistřín, okr. Hodonín

Soubor vznikl v r. 1977 oddělením skupiny tanečníků od 
Mistřínského slováckého knížku. Ve funkci uměleckého 
vedoucího a choreografa působí od r. 1977 >F. Synek, od 
r. 1994 se na vedení podílí také Jovanka Rybová. Jako 
doprovodné muziky s Lúčkou vystupovaly >CM Josefa 
Varmuži (1977-1980), >CM Jana Slaměny (1980-1990), CM 
Miroslava Uřičáře (1990-1994), CM Hudci (1995), CM Kalina 
Milotice (od r. 1996), vletech 1977-1982 soubor spolupracoval 
také s dechovou hudbou >Mistříňanka. Ve své dramaturgii se 
Lúčka zaměřuje na prezentaci folklorního materiálu jižního 
Kyjovska formou scénických pásem, např. Hody (1977), 
Regruti (1982), Okamžik večera (1988), tanečních obrázků 
Regrutská zábava (1985), Vínové skočné (1987), Šlahačka 
(1989), Na mlatě (1991), Vázání šátku nevěstě (1994), Taneční 
nálady (1996) a Figurální tance (1997) ad. Ve spolupráci 
s CM Jana Slaměny vydal kolektiv souboru SP desku 
V tem kyjovském poli (Supraphon 1986). Soubor pravidelně 
účinkuje na >Slováckém roku v Kyjově, na Národopisném 
festivalu v >Miloticích, několikrát se zúčastnil >MFF ve
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Strážnici, MFF v Červeném Kostelci a některých regionálních 
festivalů (>Vlčnovské slavnosti, >Liptálské slavnosti, 
>Slezské dny v Dolní Lomné, >Rožnovské slavnosti aj.). 
Absolvoval řadu zahraničních zájezdů (Německo, Španělsko, 
Francie, Švýcarsko, Holandsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, 
Chorvatsko, Řecko). Od r. 1981 je součástí Lúčky dětský 
národopisný soubor Lučinka, který vede Jana Svobodová 
a F. Synek.

Literatura:
Lúčka 1977-1987. Svatobořice-Mistřín 1987.

FS

Májek
Brno

Soubor Májek byl založen v r. 1974 odrostlými členy 
Dětského souboru lidových písní a tanců vedeného Adolfem 
Pištělákem. Soubor se věnuje především lidovým tancům 
z luhačovického Zálesí, Valašska a Malé Hané v jednodušších 
jevištních úpravách i v komponovaných scénických celcích. 
Ve vedení souboru působili umělecký vedoucí Jiří Marhold 
(1974-1975), organizační vedoucí Adolf Pištělák (1974), 
umělečtí a organizační vedoucí Bronislav Vlach (1975-1978) 
a Milan Zelinka (od r. 1978). Zpočátku soubor spolupracoval 
s cimbálovou muzikou Zornica (vedoucí a primáš Jan 
Beránek), od r. 1976 má vlastní cimbálovou muziku, v jejímž 
čele stáli Ladislav Hanák (1976-1978), Jiří Dušek (1978), 
Ladislav Prčík (1978), Jitka Hrušková (1982-1987), Vlastimil 
Obdržálek (1987-1992), František Černý (od r. 1992). Kromě 
veřejných vystoupení, účasti na domácích a zahraničních 
folklorních festivalech soubor organizuje výjezdy za 
poznáním zpracovávaného regionu, vydává pro interní 
potřeby zpěvníčky, podílí se na obnově tradičních hodů 
v Brně - Černovicích, pořádá pravidelné klubové večery. 
Účinkoval v televizním pořadu Návštěva v klubu (1977), 
k výročí vzniku souboru nastudoval celovečerní program 
(Divadlo bratří Mrštíků, 1994), spolupracoval při realizaci 
videodokumentace Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska 
(Strážnice 1994-1997). Snaha o výchovu vlastního dorostu 
vedla ke vzniku dětské složky Májíček (založen v r. 1981 
M. Zelinkou), v jehož vedení se vystřídaly Eva Jančářová- 
Pařízková a Alena Halašová. Májíček spolupracoval 
s cimbálovou muzikou LŠU Brno, Kosmákova ulice s vedoucí 
Ivou Mušálkovou; v dalších letech byla vytvořena vlastní 
muzika, kterou vede Lenka Zelinková.

Diskografie:
Hore dědinú šel... CD. Vl. nákl. 1997.

HB

Mánes (Hanácký soubor písní a tanců 
Mánes)
Prostějov

Soubor působí v Prostějově od r. 1945. K jeho zakladatelům 
patřili učitelka Věkoslava Parobková, národopisný pracovník

Jan Zbořil, sběratel >J. Poláček, vypravěčka Cecilie Třísková 
ad. Z mladší generace soubor formovali umělecký vedoucí 
>J. Kadlec (do r. 1971), choreografka >E. Flašarová a primáš 
muziky Radek Kubáník. O obnovu krojů se zasloužily Marie 
Vařeková, Věra Možná a Věra Přikrylová. Od počátku 70. let 
byl uměleckým vedoucím taneční skupiny Miroslav Chytil, 
primášem muziky se na počátku 80. let stal Jaroslav Šebestík. 
Od r. 1990 Mánes spolupracuje s Hanáckou muzikou Ječmeni 
(primáš Václav Procházka). V r. 1987 se stala vedoucí taneční 
skupiny Marie Vysloužilová, organizačním vedoucím souboru 
je Petr Vysloužil. V letech 1990-1994 bylo zřizovatelem Mánesa 
Kulturní centrum Prostějov. Soubor se inspiroval dobou, kdy 
na Hané pobýval >J. Mánes, k němuž se přihlásil nejen svým 
jménem, ale i tím, že při rekonstrukci kroje přímo vycházel 
z jeho kreseb hanáckých typů. Písňový a taneční materiál čerpal 
ze sbírek J. Poláčka a >L. Mátlové. Poprvé vystoupil pod 
vedením >F. Novotného v r. 1945 na všestudentském kongresu 
v Praze. Od poloviny 50. letech pracoval při ZK ROH Oděvního 
průmyslu Prostějov a začal se uplatňovat v širším než. 
regionálním měřítku. Účinkoval v rozhlase (od r. 1948) a televizi 
(Hanácké hody 1971), na hanáckých dožínkách v Náměšti na 
Hané, na >Hanáckých slavnostech v Kroměříži, Chropyni 
a Prostějově, na >MFF ve Strážnici; s úspěchem se zúčastňoval 
přehlídek a soutěží, pořádaných v rámci LUT a ZUČ: 
reprezentoval Hanou v ústředních kolech v Hradci Králové 
(1957), v Bratislavě (1958), na Festivalu čs. folklorních souborů 
(Poprad 1971, Košice 1980, Třinec 1986). Pravidelně hostoval 
v zahraničí (Anglie, Belgie, Bulharsko, Francie, Holandsko, 
Maďarsko, Německo, Polsko, Řecko, SSSR). V r. 1978 obdržel 
od Ústřední rady odborů Cenu Antonína Zápotockého za 
vysokou tvůrčí činnost v propagaci a jevištním ztvárnění 
hanáckého folkloru. Národopisný materiál z Prostějovska 
scénicky zpracovával do bloků a pásem Přástky, Královničky, 
Robota, Masopust, U muziky, Legruti, Hody, Suita z Hané 
(části Čepení nevěsty, Šermica, U muziky, 1984). Choreografie 
byly dílem E. Flašarové, J. Kadlece, Věry Spunarové aj. Vedle 
tradičních forem hledal i nové cesty. Inspiroval se hanatiky, 
instrumentálními skladbami ze 17. a 18. století (Staré hanácké 
tance, choreografie E. Flašarová, hudba R. Kubáník, 1979; 
Parthia hanatica, choreografie >F. Bonuš, hudba J. Šebestík, 
1981). Další inspirační zdroj představovala hudba a tanec 
Malé Hané (U muziky, choreografie >V. Kovářů). 
Malohanácké tance v podání souboru byly zařazeny do 
dokumentačního videoprojektu Lidové tance z Čech, Moravy 
a Slezska (Strážnice 1994-1997). Od r. 1977 pracuje dětský 
soubor Malý Mánes pod vedením Karly Bušínové 
a V. Spunarové (hudební doprovod Josef Kühn).

Literatura:
Hanácký soubor písní a tanců Mánes. Sestavil M. Chytil. 
Prostějov 1985.
Chytil, M.: Prostějovský „Mánes“ jubiluje. Štafeta 12, 1980, 
č. 3, s. 26-28.
Kadlec, J.: Úsilí o obnovu a rozvoj lidových zvyků, písní
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ziky a tanců na Prostějovsku. In: Studie Muzea Kroměřížska 
92-93. Kroměříž 1993, s. 120-121.
Lachman, H.: 30 let souboru Mánes. Štafeta 7, 1975, č. 3, 
s. 25.
Spunarová, V.: Soubor „Mánes“ a hanácký kroj. Štafeta 10, 
1978, č. 4, s. 18-20.

MV

Markovice (Národopisný soubor 
Markovice)
Rovensko, okr. Šumperk

V r. 1953 vznikla při pěveckém souboru Mír v Postřelmově 
taneční skupina, která se věnovala nácviku valašského folkloru. 
Prvními uměleckými vedoucími a současně zakladateli taneční 
folklorní složky souboru Mír byli manželé Jiřina a Jaromír 
Vrbovi. V r. 1962 převzali funkci vedoucích i choreografů 
skupiny manželé Libuše a Miroslav Drtilovi a kolektiv rozšířil 
svůj repertoár o materiál ze Slovácka, Oravy, Zemplína 
i Chodska. V r. 1967 došlo z organizačních důvodů 
k osamostatnění taneční skupiny a vznikl Soubor lidových 
písní a tanců Markovice (název podle kopce nedaleko 
Postřelmova), v jehož čele stanuli manželé Drtilovi. Do 
r. 1994 byl zřizovatelem souboru Kulturní dům 
v Postřelmově, v letech 1994-1996 ZUŠ v Rovensku, od 
r. 1997 Sdružení přátel národopisného souboru Markovice. 
Až do r. 1969 zpracovával soubor materiál z různých regionů 
Moravy, souběžně však jeho členové prováděli ve spolupráci 
s etnografy Vandou Tůmovou a Milošem Melzerem výzkum 
spojený se sběrem písní, tanců, zvyků i materiální kultury 
v národopisné oblasti označované jako severní Haná. Ve 
spolupráci s etnografkou Miloslavou Hoškovou rekonstruovali 
manželé Drtilovi severohanácký kroj z konce 19. století. 
Od r. 1970 je FS Markovice v podstatě jediným reprezentantem 
folklorní tradice severní Hané. Zpracovává především písně 
a tance ze Zábřežska, které čerpá ze sběrů Josefa Klimeše, 
Bohuslava Indry, Anežky Šulové, >L. Mátlové i ze sběrů 
vlastních. Ve svém repertoáru má zvykoslovné bloky Vítání 
jara, Stavění a kácení máje, Postřelmovské hody, program 
s vánoční tematikou ad. Taneční složku doprovází malá 
dechová hudba, aktivně spolupracuje také hudecká (případně 
cimbálová) muzika Jana Korgera, která byla koncem 60. let 
doprovodnou hudbou souboru. FS Markovice se od r. 1974 
pravidelně zúčastňoval krajských a oblastních přehlídek 
folklorních souborů, natáčel několikrát v televizi (např. v cyklu 
Písničky z ozvěnou v letech 1984, 1988 a 1993, v cyklu Zpívánky 
v r. 1987 ad). Vystupoval na >MFF ve Strážnici, na 
>Rožnovských slavnostech, >Hanáckých slavnostech 
v Prostějově, >Liptálských slavnostech, >Slezských dnech 
v Dolní Lomné, na festivalech v lázních Bělohrad, v Dolní 
Čermné, Písku i v zahraničí (např. Polsko, Maďarsko, Ukrajina, 
Makedonie, Rakousko, Řecko, Francie, Holandsko, Belgie, 
Itálie, Turecko). Na festivalu ve Fondremand ve Francii (1990) 
získal 1. místo v soutěži folklorních souborů a zvítězil

i v divácké soutěži. O zájezdu souboru v italském Viaregiu 
vr. 1987 natočila Čs. televize film Na královské cestě. Sdružení 
přátel národopisného souboru Markovice, zejm. sami členové, 
jsou hlavními pořadateli MFF v Šumperku, který se koná 
každoročně koncem srpna. Do r. 1994 pracoval v Postřelmově 
také dětský soubor Markovička pod vedením manželů 
Drtilových.

JŠ

Mionší (Slezský soubor písní a tanců 
Mionší)
Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek

Soubor vznikl v r. 1974 při OB v Dolní Lomné 
z iniciativy členů Kruhu přátel vlastivědy a umění Mánes 
a organizačního výboru festivalu >Slezské dny v Dolní Lomné 
(zejm. Huberta Laštůvky). Jeho součástí byl dětský kolektiv 
Malý Mionší a kolektiv mládežnický, který kromě 
společenských tanců nacvičoval také tradiční lidové tance, 
zvykosloví a salašnické obyčeje z oblasti Jablunkovska, 
především z údolí říčky Lomňanky (Nebylo vždycky pod 
Mionším veselo, Na salaši na Kozubové, Rok na dědině, 
Goralská svatba, Na odpustě, Mikulášský průvod, 
U muziky, Šlapání zelí). Ve vedení souboru se vystřídali 
choreografové Věra Baarová a Petr Goryl, dětský soubor vedly 
V. Baarová a Jana Kufová, na práci taneční složky se rovněž 
podílela >H. Podešvová. Podle návrhů >J. Králové byly pro 
soubor rekonstruovány goralské kroje z údolí Lomňanky. FS 
Mionší doprovázela cimbálová muzika s uměleckým vedoucím 
Pavlem Ruskem a později Daliborem Stonavským. Soubor 
byl dlouholetým hostitelským kolektivem na Slezských dnech 
v Dolní Lomné, účinkoval také na Národopisném létu 
v Rožnově pod Radhoštěm a na >Ondrášovských slavnostech, 
navštívil Polsko a Litvu. Ve své obci členové kolektivu 
udržovali tradiční zvyky, např, stavění a kácení máje, kateřinské 
zábavy. Taneční skupina ukončila svou činnost v r. 1996, 
hudební složka souboru pracuje dále pod vedením Dalibora 
Stonavského.

Literatura:
Mionší. Programový sborník Národopisných slavností 
Dolní Lomná 1976, s. 11.

LU

Mistřín viz Slovácký soubor Mistřín

Mistříňanka (Slovácká dechová hudba 
Mistříňanka)
Svatobořice-Mistřín, okr. Hodonín

Dechová hudba Mistříňanka vznikla v r. 1967 z iniciativy 
Antonína Pavluše, který je po celou dobu její existence
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kapelníkem a uměleckým vedoucím. Základ kapely vytvořili 
členové mládežnického orchestru >J. Frýborta z Kyjova. 
Jako sóloví zpěváci vystupovali s Mistříňankou mj. Ludmila 
Kosková, Miloslava Pásková, Zdeněk Baťka, Josef Novotný 
a Marie Kolajová. Mistříňanka jako jedna z prvních dechových 
hudeb u nás navázala na tradici lidových muzikantů a začala 
interpretovat stylizované hudební formy slováckého folkloru. 
Její repertoár obsahuje i vlastní textovou a hudební tvorbu 
autorů Miloslava Richarda Procházky, A. Pavluše (např. 
Mamko, vám), Z. Baťky, Zdeňka Gurského a >S. Pěnčíka. 
Mistříňanka pravidelně spolupracuje s rozhlasem a televizí 
(cykly pořadů Zpívá celá rodina, Všichni se ptají, komu to 
hrají, Sejdeme se na Vlachovce aj.), účinkuje na domácích 
dechových a folklorních festivalech (Kmochův Kolín, 
>Slezské dny v Dolní Lomné) i v zahraničí (Rakousko, 
Německo, USA). V letech 1977-1982 doprovázela folklorní 
soubor >Lúčka ze Svatobořic-Mistřína. V r. 1975 zvítězila na 
>Zlaté křídlovce v Českých Budějovicích, zlatou medaili 
získala také na festivalu v německém Suhlu v r. 1978. V r. 1992 
obdržela za celkový počet prodaných zvukových nosičů 
Zlatou desku Supraphonu. Písně v jejím podání vyšly také 
na videokazetách To nejlepší 25 let (Supraphon 1992) 
a Pěsnička z Moravy (Říhák Václav, Mistříňanka 1994). 
Mistříňanka patří k nejznámějším slováckým dechovým 
muzikám.

Výběrová diskografie:
V Mistříně na dolině. LP, MC. Supraphon 1980. 
Ty falešná frajárko. LP. Supraphon 1981.
Od Moravy. MC. Supraphon 1981.
Pod Strážovským kopcem. LP, MC. Supraphon 1982. 
Okolo Kyjova. LP, MC. Supraphon 1983.
Ze Slovácka. LP, MC. Supraphon 1984. 
Krásné chvíle. LP, MC. Supraphon 1984. 
Zavoňala rozmarýnka. LP, MC. Supraphon 1986. 
Hraj nám, muziko. LP, MC. Supraphon 1987. 
Šohaji z Mistřína. CD, LP, MC. Supraphon 1990. 
Morava zpívá. CD, LP, MC. Supraphon 1990. 
Vánoční přání. CD, MC, CD. Multisonic 1991. 
To nejlepší 25 let. CD, MC, CD. Multisonic 1992. 
Doma je doma. CD, MC. Multisonic 1993. 
Pěsničko moja. CD, MC. Multisonic 1993.
Mistříňáci, to sú chlapci. CD, MC. Říhák Václav, 
Mistříňanka 1994.
Našel jsem pramínek. CD, MC. Říhák Václav, 
Mistříňanka 1994.
Znám ju dávno. CD, MC. Říhák Václav, Mistříňanka 1994. 
Mamko, Vám. CD, MC. Říhák Václav, Mistříňanka 1995. 
Mistříňanka vyhrává. CD, MC. Řihák Václav, 
Mistříňanka 1995.
Sourozenci Baťkovi. CD, MC. Řihák Václav, Mistříňanka
1996.
Sólo pro Vás. CD, MC. Říhák Václav, Mistříňanka 1996. 
Mistříňanka 30 let. CD, MC. Říhák Václav, Mistříňanka
1997.

Literatura:
Pěnčík, S.: M - jako Mistříňanka. MK 32, 1996, č. 3, 
s. 42.

SP

Moravanka
Brno

Dechová hudba Moravanka vznikla v r. 1972, od r. 1978 je 
profesionálním tělesem. Pod vedením kapelníka >J. Slabáka, 
bývalého dlouholetého člena Státní filharmonie 
v Brně, v ní působí profesionální hudebníci, absolventi 
konzervatoře a JAMU, někdejší hráči symfonických 
a operních orchestrů v Brně. S Moravankou zpívají Helena 
Brodová, Daniela Magálová, Miroslav Mordych, Břetislav 
Osička, Ivana Slabáková a František Uher. Do historie kapely 
se také významně zapsali >J. Černý, Jiří Helán, >Z. Hovorková 
ad. Za dobu své existence absolvovala Moravanka asi 6500 
koncertů v České republice a v Evropě, vystupovala také 
v Americe. Spolupracuje s rozhlasem a televizí u nás 
i v zahraničí, natočila tři desítky zvukových nosičů vydaných 
v různých obměnách a cizojazyčných verzích a videokazetu 
Morava - krásná zem (Edit 1993). Její repertoár tvoří 
především úpravy moravských lidových písní, původní 
dechovkové skladby komponované J. Slabákem a textařkou 
Ivanou Soukalovou a díla dalších autorů (Karla Vacka, Jaromíra 
Vejvody, Josefa Poncara, Václava Bláhy). J. Slabák poznal 
dobře hru a styl lidových dechovek na rodném Kyjovsku a pro 
činnost Moravanky se mu stala tato tradice vzorem. Přidal k ní 
profesionální muzikantství, osobitý zvuk, někdy až swingové 
frázování, což vedlo k vytvoření vlastního stylu. Aranžmá 
populárních lidových písní však bylo poznamenáno 
zjednodušením po harmonické a rytmické stránce. Tento zásah 
byl nahrazen vysokou technickou úrovní a nápaditou 
instrumentací. V široké posluchačské veřejnosti vyvolala 
koncertní činnost nebývalou odezvu, které napomohlo také 
časté hostování Moravanky v rozhlase a televizi, zejm. 
v 70. letech. Za svou činnost kapela obdržela ocenění na 
přehlídkách i soutěžích a za vysoké náklady vydaných 
zvukových nosičů získala tři zlaté, jednu platinovou 
a jednu diamantovou desku. K pozitivům jejího působení patří 
především nebývalý nárůst aktivního zpěvu ve všech věkových 
skupinách. Znalost písní z jejího repertoáru znamenala rozšíření 
aktivního zpěvního fondu, ovlivnila i obecný hudební vkus. 
Vliv této kapely se uplatnil v takové míře, jako tomu nebylo 
u žádného jiného hudebního tělesa a výrazně rovněž 
poznamenal aktivní zpěv našich krajanů v zahraničí. Moravanka 
přinesla novou interpretaci lidové písně a znamenala velkou 
renesanci dechovky vůbec. Její styl se stal vzorem pro mnohé 
už existující i pro nově vznikající dechové hudby v českých 
zemích i v cizině.

Diskografie:
Moravanka. LP. Panton 1974.
Moravanka poprvé. LP. Panton 1974.
Moravanka podruhé. LP. Panton 1975. MC. Panton 1976. 
Hity beze slov. EP. Panton 1976.
Moravanka potřetí. LP. Panton 1976.
Jan Slabák a Ladislav Kozderka. LP. Panton 1977. 
Kyjovjáci, to sú chlapci. LP. Panton 1977.
K Budějicům cesta. EP. Panton 1978.
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ziky Moravanka. EP. Panton 1978.
Z Podluží. LP. Panton 1978.
Horňané, Dolňané. LP. Panton 1979.
Vánoce s Moravankou. LP, MC. Panton 1979. 
Pro každého něco. LP. Panton 1980.
Česká a moravská beseda. LP. Panton 1981.
Vínko, vínko, vínečko. LP. Panton 1981.
Moravanka, to je chasa veselá. LP. Panton 1982. 
Moravanka podesáté. LP. Panton 1983.
Od dědiny k městečku. LP. Panton 1984. 
Veselé vánoční hody. LP. Panton 1985. 
1975 - 1985 To nejlepší. MC, CD. Panton 1985. 
Instrumentální galakoncert Moravanky. LP. Panton 1986. 
Moravanka. EP. Panton 1989.
Morava - krásná zem. LP, MC, CD. Edit 1990. 
Lanžhočanů doma není. LP, MC, CD. Edit 1991. 
Napijme sa na zdraví. MC, CD. Edit 1992.
1972-1992. Písničky, které udělaly Moravanku. MC, CD. 
Edit 1992.
Hody a dožínky s Moravankou. MC, CD. Edit 1993. 
Moravanka na Slovensku. CD. Opus 1993.
Moravanka svým přátelům. CD. Edit 1993. 
10 x Vacek, 9 x Slabák. MC, CD. Edit 1994. 
Moravanka hraje Karla Vacka. CD. Edit 1994. 
Moravanka hraje J. Poncara a J. Vejvodu. MC, CD. Edit 
1995.
S Moravankou jinak. MC, CD. Edit 1995.
Čtvrtstoletí Moravanky. MC, CD. Edit 1996.

MT

Moravská cimbálová muzika
Brno

Byla založena >J. Hovorkou v r. 1960 (vedl ji do r. 1970) 
pod názvem CM Hynka Bíma. Od počátku se k ní připojil 
ženský sbor Vonička, vedený >Z. Hovorkovou, a taneční 
složka, kterou vedla >A. Schauerová a >V. Kovářů. Muzika 
spolupracovala s rozhlasovým redaktorem >A. Jančíkem, na 
jehož popud se zabývala folklorem tehdy méně známých 
regionů - Brněnska, Hané, Horácka, hanáckého Slovácka, 
Kopanic (na Kopanicích prováděli muzikanti vlastní sběr písní, 
spolupracovali se sběratelem Josefem Černíkem). Kmenovými 
sólisty muziky byli Z. Hovorková a František >Múčka, 
hostujícími zpěváky např. >S. Juříčková, Libuše Hotárková, 
Marie Vyoralová, >M. Hrbáč, >M. Zálešák. K výrazným 
muzikantům patřili Radek Zapletal, Josef Pavlica, Petr Oliva, 
Vladimír Ernest, Antonín Pelc, Arnošt Trkan, Josef Hora, 
Ivan Fučík aj. Muzika natočila řadu rozhlasových a televizních 
pořadů, získala různá ocenění (vítěz rozhlasové soutěže 
lidových muzik v r. 1961, 1. místo v soutěži lidové hudby 
a zpěvu na >MFF ve Strážnici v r. 1964 za technické a stylové 
provedení repertoáru, vítěz soutěže na festivalu v Middles
brough v Anglii v r. 1968). Charakteristickým rysem Moravské 
cimbálové muziky - zejm. v 60. letech - byla vysoká technická 
úroveň interpretace hudebního folkloru, pro niž se stala vzorem 
dalším moravským kapelám. Pod jejím jménem nadále 
vystupuje muzika Hradní vinárny na Špilberku s primášem 
A. Pelcem.

Diskografie:
Moravský folklór. LP. Supraphon 1967.
Moravské lidové písně. LP. Panton 1969.

red

Moravský soubor lidových písní a tanců 
(MSLPT)
Brno

Soubor vznikl v r. 1950 z Valašského souboru ČSM při 
Valašském krúžku v Brně. Z počátku zpracovával písně 
a tance z Valašska, od r. 1951 i z dalších regionů (Slovácko, 
Horácko, Haná, Lašsko). Základ cimbálové muziky souboru 
tvořil >J. Jurášek, >V. Meloun, >J. Nečas, Vladimír Ernest, 
>H. Sušil, Richard Jeřábek, Vladislav Setinský, >J. Běhunek 
a Oldřich Šuchma. K sólovým zpěvákům patřili 
>J. Mikulenková, Ladislav Bezděk, Vlasta Šušlíková- 
Böhmová, >Z. Hovorková, >L. Holý a>D. Holý, jako lidový 
vypravěč vystupoval >J. Měrka ml. Odbornou poradkyní 
pro tanec byla >Z. Jelínková. V r. 1952 se primášem stal 
Karel Fiala a se souborem začali spolupracovat také >J. Dadák, 
>J. Trojan, Miloslav Machek a Alois Fiala. V této době se 
objevily rovněž pokusy o tzv. novou tvorbu, jejímiž autory 
byli např. Jaromír Vavroš nebo František Halmazňa. Soubor 
se prezentoval řadou představení (mj. vystoupením na 
3. celosvětovém festivalu mládeže a studenstva v Berlíně 
v r. 1951), pořady v Čs. rozhlase v Brně a gramofonovými 
nahrávkami. Ve vedení souboru se postupně vystřídali Zdeněk 
Míka a J. Jurášek (1951), R. Jeřábek a Růžena Melounová 
(1952), Dagmar Jurášková (1952-1953), J. Vavroš (1953- 
1954), Viktor Pelc a Blažena Tůmová (1954-1955). MSLPT 
ukončil svou činnost v r. 1956.

RM

Moravský taneční a pěvecký sbor
Brno

Vznikl v r. 1946 z podnětu >V. Úlehly a >M. Úlehlové. 
Během své existence užíval několik názvů: Úlehlův moravský 
taneční a pěvecký sbor, Sbor pro moravskou lidovou píseň, 
hudbu a tanec, Národopisný sbor pro moravskoslezskou 
lidovou píseň, hudbu a tanec, Úlehlův moravský soubor písní 
a tanců. Členové sboru byli z větší části vybráni z účastníků 
kurzu nácviku lidových tanců a cyklu přednášek o lidové 
kultuře, zpěvu a hudbě, které byly pořádány v lednu 1946 
Zemským výzkumným ústavem pedagogickým a vedeny 
manželi Úlehlovými, a též z účastníků kurzu pohybové 
kultury M. Úlehlové. Záměrem zakladatelů bylo vybudování 
uměleckého tělesa s osobitým pohybovým, hudebním 
i zpěvním výrazem vycházejícím z tradiční kultury. Cílem 
práce byla záchrana ještě živých folklorních projevů, z nichž 
měl být vytvořen repertoár sboru. Sebraný materiál měl být 
v další fázi doplněn muzejními a literárními prameny a obnoven 
do původní celistvosti. Zdůrazňována byla i nutnost filmové
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dokumentace pamětníků. Vyškolení členové sboru měli jako 
instruktoři vracet oživené folklorní projevy zpět do 
přirozeného prostředí. Ke stejnému cíli pak směřovala veřejná 
vystoupení sboru, z nichž první oficiální se uskutečnilo 
19.3.1947 v Janáčkově opeře v Brně (k vystoupení byl 
vydán leták, v němž manželé Úlehlovi formulovali cíle 
své práce). Program s názvem Morava tančí a zpívá byl 
sestaven ze svatebních zvyků, výročního zvykosloví 
(fašanku, zvyků kolem velikonoc, letnic, dožínek a hodů), 
moravských a slezských tanců s hudeckými doprovody. Sbor 
v následujících letech mnohokrát účinkoval v Československu 
i v zahraničí. Účastnil se přehlídek folklorních souborů (např. 
>MFF ve Strážnici), představil se také na profesionální 
divadelní scéně Městského a oblastního divadla v Brně 
v opeře Její pastorkyňa >L. Janáčka.V r. 1950 měla premiéru 
Balada zbojnická (Lidové taneční drama z Kopanic), na jejímž 
nácviku se podílel >M. Kašlík. Pro komponovaný pořad 
Lidové písně a tance v díle L. Janáčka (1953) nastudoval 
sbor ve spolupráci se Smíšeným sborem a Symfonickým 
orchestrem brněnského rozhlasu Moravské tance a Lašské 
tance. V r. 1956 vystupoval soubor s pásmem Morava v tanci, 
písni a poesii, sestaveném z kompozičních celků podle 
národopisných oblastí (Valašsko, Haná a Slovácko - Dolňácko, 
Podluží, Horňácko, Kopanice). V. Úlehla vedl soubor po 
hudební a pěvecké stránce, M. Úlehlová byla autorkou 
choreografií, nacvičovala tance a starala se o krojové vybavení 
sboru. Po smrti V. Úlehly (1947) vedla dále soubor sama, 
hudební stránky se ujali jeho členové, např. Josef Schmidt, 
>A. Frolka ml., >J. Nečas a v r. 1956 sbormistr a skladatel 
Alois Šebestík. V souboru účinkovali zejm. vysokoškolští 
studenti a učitelé. Vystřídali se zde primáši >V. Volavý, 
J. Schmidt, >J. Petrů st., Mirek Marek a A. Frolka ml., 
J. Nečas, Jaroslav >Páč a Václav Schejbal. Písňový a hudební 
materiál ze sběrů především V. a M. Úlehlových, Hynka Bíma 
a Josefa Černíka, ale také např. >K. Plicky nebo Františky 
a Lubora Maděřičových upravovali a hudbu k programům 
komponovali kromě V. Úlehly také J. Nečas a Ctirad 
Kohoutek. V tanečně-pěvecké složce sboru působili např. 
>K. Navrátil, František Vajčner, bratři Ludvík a Lubomír 
Maděřičové, Jan Podhradský, jako tanečnice a zpěvačky 
M. Úlehlová, Jeny Frolková, F. Maděřičová, Olga Tomešová, 
Naděžda Peslarová ad. Sbor používal původní kroje a kroje 
zhotovované podle originálů. Administrativně byl soubor 
r. 1946 přičleněn k Zemské osvětové radě (pozdější Krajský 
dům osvěty) v Brně. Od r. 1950 působil pod KKS v Brně, 
v r. 1951 v rámci ZK ROH KNV v Brně, poté byl připojen 
k tanečnímu oddělení Posádkového domu armády, odkud 
v r. 1954 přešel znovu ke Krajskému domu osvěty v Brně 
a odtud r. 1957 pod správu Parku kultury a oddechu v Brně. 
Posledním zřizovatelem byla od r. 1959 brněnská konzervatoř, 
kde ještě v r. 1961 kolektiv nacvičoval Janáčkovy Hanácké 
a Lašské tance (zde také končí oficiální dokumentace; 
materiály o činnosti sboru jsou uloženy ve sbírkovém fondu 
ÚEF AV ČR v Brně). Charakterem své počáteční činnosti se 
Moravský a taneční pěvecký sbor stal předchůdcem 
profesionálních folklorních těles (např. >ČSSPT).
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JKá

Ňorkova muzika
Hrubá Vrbka (okr. Hodonín)

Ňorkova muzika byla tradiční selská kapela; na rozdíl od 
ostatních horňáckých muzik nebrala do svých řad místní 
cikánské hudebníky. Až na výjimky působila jen 
v domácím prostředí. V jejím repertoáru převažovaly písně 
k tanci sedlácká, hrávala však také pochody, polky, valčíky, 
které se v novější době staly součástí tanečních zábav jako tzv. 
kúsky. Osobité bylo její podání verbuňku. Do širšího povědomí 
vešel Norkův verbuňk a Norkův pochod, které v té době 
nehrávala žádná jiná okolní muzika. Do nástrojového obsazení 
zařadila i nástroje dechové, především trubku a křídlovku (pro 
docílení silnějšího zvuku). Na vysoké úrovni by la ve 30. letech, 
kdy si ji >V. Úlehla vybral do fílmu Mizející svět (1932), který 
se natáčel ve Velké nad Veličkou. V téže době zaujala pro 
stylovou originalitu též hudebního skladatele Aloise Hábu, který 
ji propagoval ve svých rozhlasových pořadech. V r. 1944 
účinkovala ve filmech >J. Ference Horňácká svatba a Hody 
v Hrubé Vrbce. Hudební projev kapely byl vedle profilových 
nosičů zaznamenán na dvojalbu Lidová hudba a vyprávění 
z Horňácka (Supraphon 1986). Muzika vystupovala několikrát 
na >MFF ve Strážnici, účastnila se zde soutěží a na sklonku 
své éry účinkovala rovněž na prvních ročnících >Horňáckých 
slavností. S přicházející vlnou folklorismu v 50. letech, kdy 
dostávaly přednost a oficiální podporu nově vznikající soubory 
písní a tanců, formované na zcela jiné bázi, mizely přirozené 
podmínky pro existenci tradičních muzik a ty, pokud se 
nedokázaly přizpůsobit, poměrně rychle zanikaly. To byl i případ 
Ňorkovy kapely.

Za nejstaršího známého muzikanta z tohoto rodu lze 
považovat Jana Ňorka I, který začal hrávat v 60. letech 
19. století. Po něm následovaly další generace Janů, kteří 
přebírali vedení muziky. Působilo v ní ve čtyřech generacích 
12 hudebníků z tohoto rodu. Po přeslici k nim lze přičíst ještě 
>R. Kynčla a jeho syna Luďka. Četnější zastoupení měly 
v muzice i rody Tomešků a Kučerů. Z různých záznamů, 
osobních vzpomínek a fotografií se podařilo zrekonstruovat 
sestavy muziky zhruba za dobu jednoho sta let (1863-1967). 
K nejvýznamnějším členům patřili:

Jan Ňorek I, zvaný Muzikant (27.3.1847 Hrubá Vrbka 
- 26.6.1894 Hrubá Vrbka). Primáš, zakladatel rodové kapely. 
Vychodil evangelickou jednotřídku v Hrubé Vrbce, byl středním 
rolníkem. Na housle se naučil od učitele Čambaly, s nímž 
hrával při koledních obchůzkách; připojoval se primem též ke
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ziky gajdošovi Martinu Zelenákovi (1798-1855) z Malé Vrbky, 
později založil vlastní muziku. Na pozvání M. >Zemana II 
hrával občas prim a kontry ve velické muzice P. >Trna I. 
V r. 1892 se zúčastnil >Lidového koncertu pořádaného 
>L. Janáčkem v Brně.

Jan Ňorek II (24.3.1869 Hrubá Vrbka - 22.7.1940 Hrubá 
Vrbka). Primáš. Syn Jana Ňorka I. Chodil do evangelické 
školy v Hrubé Vrbce; byl rovněž rolníkem. Hrát na housle se 
naučil od otce, který mu však až do své smrti nedovolil 
vystupovat na veřejnosti. Primášem muziky byl od r. 1894. 
Začal se učit též na křídlovku. K muzice vedl všechny své 
syny a dokonce i dceru.

Jan Ňorek III, zvaný Janiga (29.11.1893 Hrubá Vrbka 
- 29.11. 1980 Kyjov, okr. Hodonín). Primáš, sběratel. Syn 
Jana Ňorka II. Vychodil evangelickou jednotřídku v Hrubé 
Vrbce, byl též středním rolníkem. Základy hry získal od otce, 
který mu rovněž vyrobil první housle, a od místního učitele 
Hutáka. Chodil také do Velké k primáši P. >Trnovi I, od 
nčhož získal další zkušenosti. Prim hrával v muzice od 18 let, 
funkci primáše převzal od otce až po své svatbě v r. 1920. 
Jeho hra se vyznačovala zvláštním břinkavým tónem 
a bohatou ornamentikou. Uměl hrát i na varhany a od r. 1905 
byl varhaníkem v evangelickém kostele v Hrubé Vrbce. Začal 
se učit na helikon a ve 20. letech rovněž na malý cimbál; ten se 
však v Norkově kapele neujal. V r. 1962 od něj zakoupil ÚEF 
v Brně sbírku 300 písní. Pod vedením J. Ňorka III patřila 
kapela ve 30. a 40. letech k nejlepším tradičním muzikám na 
Horňácku.

Jiří Ňorek II (12.4.1911 Hrubá Vrbka - 6.5.1968 Hrubá 
Vrbka). Všestranný muzikant. Syn Jana Ňorka II, nejmladší 
bratr Jana Ňorka III. Po ukončení obecné školy se vyučil 
soustružníkem dřeva. V muzice hrával podle potřeby kontry 
a basu, později prim a klarinet; při polkách a valčících pískal 
na flétnu.

Martin Ňorek I, zvaný Ňoreček, Píščelák (16.2.1896 
Hrubá Vrbka - 24.11.1946 Hrubá Vrbka). Klarinetista. Syn 
píštěláka Jiřího Ňorka I, který byl bratrem Jana Ňorka II. Po 
ukončení evangelické jednotřídky v Hrubé Vrbce se vyučil 
ševcem a vedle řemesla rovněž soukromě hospodařil. Základy 
hry získal od otce a od místního učitele Hutáka. V muzice byl 
klarinetistou, svou společenskou povahou přispíval 
k soudržnosti kapely.

Profilová diskografie:
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Odra (Folklorní soubor Odra)
Ostrava

Folklorní soubor Odra vznikl v r. 1983 při ZK ROH 
Železáren a drátoven v Bohumíně, od r. 1994 působí v Ostravě 
při TJ >Sokol Vítkovice. U zrodu souboru stáli >V. Stuchlý, 
Dagmar Dohnalová a >A. Buroňová, která je od r. 1984 jeho 
uměleckou vedoucí a choreografkou. Cimbálovou muziku vedl 
V. Stuchlý, v r. 1987 ji převzal primáš Petr Ptošek a v r. 1994 
Miroslav Buroň. Jako primáši se v muzice vystřídali P. Ptošek, 
Hana Kuchyňová, Ladislav Kaleja a Vladimír Bláha. Autory 
hudebních úprav jsou V. Stuchlý, Václav Hlosta a Pavel Rusek, 
pěveckými sólisty A. Buroňová a Petr Buroň. Soubor se 
zaměřuje zejm. na oblast Bohumínska, okolí Petřvaldu 
a částečně také zpracovává lašský folklor. Čerpá především ze 
sběrů >H. Podešvové, >Z. Jelínkové a V. Stuchlého, využívá 
i zápisů otištěných v časopisu >Radostná země. V repertoáru 
má ucelená pásma zvykoslovná (např. Vití zeleného věnce pro 
nevěstu, Čepení nevěsty), taneční (Petřvaldské, Skřečoňské, 
Pacholkové na hory) i choreografie jednotlivých tanců (Lašský 
taněc, Mamlas, Malý křižok, Kalamajka, Šaroš, Lipový ad.). 
Jejich autorkou je A. Buroňová. Pro svá vystoupení Odra 
užívá kroj z Bohumínska a ze Skřečoně, rekonstruovaný 
>J. Královou. Soubor pořádá večery u cimbálu, šibřinky, 
mikulášské besídky a vánoční koncerty. Je pravidelným 
účastníkem >Slezských dnů v Dolní Lomné, Pramenů 
v Českém Těšíně a Opavě, >Rožnovských slavností, >MFF 
ve Strážnici. V r. 1995 vystoupil na koncertu Lašska a Slezska 
v rámci Dnů folkloru na Žofíně ke 100. výročí >NVČ v Praze. 
S tanci z Petřvaldu a Skřečoně se Odra podílela na video- 
dokumentaci Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 
1994-1997). V letech 1993, 1995 a 1997 vycestoval soubor 
na MFF Nunta Zamfirei v Rumunsku. Cimbálová muzika 
získala v r. 1989 cenu České hudební společnosti v Ostravě 
za nejlepší hudební výkon v rámci Slezských dnů v Dolní
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Lomné. Dlouholetou snahou o uchovávání a oživování tradic 
Bohumínska a Lašska se soubor Odra výrazně zapsal do 
vývoje folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku.
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AB,JŠ

Olešnica (Hanácký soubor písní a tanců 
Olešnica)
Doloplazy, okr. Olomouc

Soubor Olešnica vznikl v r. 1969 při OB v Doloplazech. 
Ve své činnosti navázal na národopisné akce (Hanácká svatba 
1947, 1957, Kácení máje 1951, Hanácké dožínky 1968), na 

jejichž organizaci se podíleli Bohumil Zdařil, Václav Tomeček, 
Jaroslav Dočkal, Jan Malíček, Karel Zbořil ad. Vedoucím 
souboru se stal V. Tomeček, choreografem >A. Běhal. Soubor 
doprovázela dechová hudba Jana Pavla, od r. 1970 smyčcová 
muzika pod vedením Františka Švarce. Od počátku 80. let se 
choreografii a dramaturgii souboru věnovali Pavel Zdařil, Iva 
Zdařilová a Alena Malíčková. Do repertoáru byly zařazeny 
vánoční a velikonoční zvyky, hodové pásmo se stínáním 
berana, hanácká svatba a odvedenecká. V 70. a 80. letech se 
Olešnica zapojila se do soutěží ZUČ, účinkovala na 
>Hanáckých slavnostech v Kroměříži, Troubkách nad 
Bečvou, Prostějově, na >MFF ve Strážnici a na výstavě Flora 
Olomouc. Úzce spolupracovala se Svazem družstevních 
rolníků. Vystupovala v několika pořadech brněnské 
a ostravské televize. V r. 1977 obnovila v Doloplazech jízdu 
králů, pravidelně pořádala hanácký bál, který doplnil od
r. 1985 masopustní večer. První zahraniční zájezd směřoval 
do NDR (Budyšín 1972), další do Rakouska, Maďarska, 
Bulharska a Dánska. V letech 1992-1994 došlo k oslabení 
práce souboru, který v důsledku restitucí ztratil vybudované 
technické zázemí. V r. 1995 byla činnost obnovena. 
Organizačním vedoucím zůstal V. Tomeček, nácviku se věnuje 
P. Zdařil. Soubor příležitostně spolupracuje s hudbou Jana 
Malíčka z Doloplaz, která v letech 1970-1992 byla jeho 
součástí. Při Olešnici pracuje i dětský soubor pod vedením 
Marie Kubáčkové. Vystupuje s Královničkami, Vynášením 
smrtky, Voděním krála, Oráčskými písněmi a tanci. Olešnica 
jako vesnický soubor svou činností udržuje lidové tradice 
v původním prostředí hanáckého venkova.
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MV

Olšava (Slovácký soubor písní a tanců 
Olšava)
Uh. Brod, okr. Uh. Hradiště

Soubor vznikl v r. 1951 jako slovácký knížek při Slováckých 
strojírnách v Uh. Brodě. Jeho zakladateli byli Věroslav Blahutka 
a >J. M. Krist, kteří kolem sebe sdružili řadu zaměstnanců 
podniku i další mladé lidi z Uh. Brodu a okolí. Činnost kolektivu 
se rozvíjela za spoluúčasti >J. Pavelčíka, >J. Beneše, členů již 
zaniklého místního slováckého krúžku (působil v letech 
1944-1948) i za spolupráce muziky místního gymnázia, jejímž 
vedoucím byl cimbalista Ivan Verner, primášem Jiří Grebík 
a poté Jaromír Procházka. Funkci starosty krúžku zastával 
L. Absolon, v čele stáli stárci V. Blahutka, J. M. Krist 
a Pavel Černý. Na počátku r. 1954 byl přijat název Slovácký 
soubor Olšava; v kolektivním vedení stanuli umělecký vedoucí 
J. M. Krist, organizační vedoucí V. Blahutka a ideový vedoucí 
P. Černý. Po odchodu P. Černého a J. M. Krista vedl soubor 
v letech 1955-1964 V. Blahutka za spolupráce I. Vernera, 
později Jana Hudečka a Václava Škaredíka. Názorové neshody 
vedly v r. 1964 k rozdělení Olšavy. V souboru, ve kterém 
zůstala muzika a jenž si po vleklých jednáních ponechal 
stávající jméno, se stal uměleckým vedoucím J. M. Krist 
(působil zde do r. 1970). Druhá část kolektivu (většina 
tanečníků) se stala základem pro nový folklorní soubor 
>Brozané. Oficiálními vedoucími Olšavy byli v následujících 
letech Stanislav Laksar (1964-1967), Zdeněk Vrba (1967- 
1989), >L. Málek (1989-1996) a Radek Všetečka (od r. 1997). 
Uměleckým vedoucím kolektivu je od r. 1970 >L. Málek, 
který je zároveň primášem muziky (1951-1953 byl primášem 
Jiří Grebík, 1953-1954 J. Procházka, 1954-1956 Jaroslav 
Hendrych a Ludvík Pilát, 1956-1970 J. Procházka). V historii 
Olšavy se jako vedoucí muziky vystřídali I. Verner, 
J. Procházka, >H. Sušil, jako vedoucí taneční složky 
J. M. Krist, Jarmila Uherková-Zelená, Jaroslav Starý, Jarmila 
Stará-Šimčíková, Oldřich Kopunec, Helena Vystrčilová- 
Michalčíková a Lenka Švehlíková-Sušilová. Pěveckými 
sólistkami souboru byly v 50. letech Jaroslava Hendrychová, 
Eva Kristová-Janíková a Justina Konečná-Bártková, která 
zvítězila ve zpěvu v celostátním kole soutěže LUT (1954); 
o rok později získali na stejné soutěži zlatou medaili Jan Reňák 
a Dana Gregorová za tanec straňanská, bronzovou medaili 
pak V. Blahutka a J. M. Krist za tanec zbojnická. Soubor 
obsadil v celostátní soutěži LUT v Bratislavě v r. 1962 
druhé místo v kategorii nejvyspělejších souborů za taneční 
obrázek Zapadlý hejtman (choreografie V. Blahutka, hudba 
H. Sušil). V r. 1956 byl také založen dětský soubor Olšavěnka. 
Olšava zpracovává folklorní materiál Uherskobrodska
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ziky a moravských Kopanic, a to zejm. z tištěných sbírek Františka 
Bartoše, Františka Sušila, Josefa Černíka, Ferdinanda Tomka, 
i z vlastních sběrů. Mezi hudební upravovatele souboru patří 
L. Málek,H. Sušil, řadil se k nim i Pavel Šašinka a J. Procházka. 
Choreograficky zde působila řada osobností (J. M. Krist, 
>Z. Jelínková, >F. Bonuš, >J. Maděrič, >E. Rybníčková, 
>J. Čumpelík, H. Vystrčilová aj.). Kromě pravidelných 
vystoupení doma a v zahraničí (Francie, Německo, Rakousko, 
Belgie, Holandsko, SSSR, Španělsko, Portugalsko, Itálie, 
Polsko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Singapur, Japonsko 
aj.) soubor spolupracoval s Čs. rozhlasem a televizí v Brně - 
např. TV medailon Zpívá Lubomír Málek (1986, rež. Milan 
Peloušek), film Na jarmaku (1987, rež. >J. Urbášek), 
a v Ostravě - Vonička z domova (o H. Sušilovi; 1989, rež. 
J. Urbášek). Ve zvukových nahrávkách (i s jinými lidovými 
kapelami) se uplatnila také řada sólistů Olšavy (H. Sušil, 
L. Málek, >V. Grycová, P. Šašinka, Marie Zálešáková, Hynek 
Sušil ml., Jitka Málková, Taťána Málková, Marie Vlková aj.).
V r. 1961 získala Olšava cenu Zlatého chrámu v italském 
Agrigentu a Stříbrnou vázu italské vlády, v r. 1984 byla oceněna 
Zlatým náhrdelníkem na MFF ve francouzském Dijonu.
V domácím prostředí získali na >MFF ve Strážnici tanečníci 
J. M. Krist a V. Blahutka v soutěži sólového verbuňku 
2. a 3. místo v r. 1957, 1. a 2. místo v r. 1959, muzika souboru 
v r. 1964 zvítězila v soutěži lidové hudby a zpěvu a v r. 1996 
zde obdržely zpěvačky J. a T. Málkovy ocenění laureát MFF.

Výběrová diskografie:
Lidové písně z moravskoslovenských Kopanic. LP. 
Supraphon 1975.
Lidové písně a tance z Uherskobrodska a Kopanic. LP. 
Supraphon 1981.
Pohádky ze Slovácka. LP. Supraphon 1983. 
Pověsti ze Slovácka. LP. Supraphon 1984. 
Dívča z Javoriny. CD, MC. LM Music 1997.
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Olšina (Národopisný soubor Olšina)
Orlová, okr. Karviná

Soubor Olšina vznikl v r. 1987 z části bývalých členů FS 
>Dombrovan a dalších zájemců. U jeho zrodu stáli Jiří Juhász 
(člen CM Jaromíra Nikla) a bývalí tanečníci Dombrovanu 
manželé Dagmar a Josef Valovi. Jejich cílem bylo obnovení 
repertoáru stagnujícího souboru Dombrovan. Zřizovatelem 
nově vzniklého kolektivu byl v letech 1988-1990 ZK Dolu 
Klement Gottwald (pozdější Důl František) v Horní Suché. 
Jeho uměleckými vedoucími se stali manželé Valovi. Členové 
souboru si jako cíl vytkli udržování hudebního folkloru 
a zvykosloví Orlové, kam Olšina přešla v r. 1990 na žádost 
místního Domu kultury. Do r. 1993 doprovázela taneční složku 
CM Jaromíra Nikla, po jejím odchodu zůstal soubor rok bez 
živé hudby, od r. 1994 spolupracuje s cimbálovou muzikou 
Opavští hudci. Autory hudebních úprav jsou primáši Roman 
Kubala a Petr Kopička. Repertoár souboru čerpá zejm. 
z písňových sbírek Josefa Mojžíška a sběrů Josefa Vluky, 
z jehož zápisů byly rekonstruovány tance z Orlové; ty byly 
mj. zaznamenány v rámci videodokumentace Lidové tance 
z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997). 
Rekonstrukci těchto tanců provedli za odborné spolupráce 
>Z. Jelínkové choreografové manželé Valovi a Růžena 
Havlišová, která v Olšině působila do r. 1996. Ze sběrů 
J. Vluky vzniklo i taneční pásmo Orlovská svatba, které bylo 
ohodnoceno odbornou porotou na přehlídce folklorních 
souborů Prameny 1994. Manželé Valovi také zpracovávají 
materiál z archivů muzeí v Českém Těšíně a Ostravě. Tak 
vzniklo scénické taneční pásmo Bymbnujum, šturmujum, které 
přibližuje vojenské písně z Orlové a okolí. Soubor Olšina 
prezentoval orlovský folklor na domácích pódiích (>Slezské 
dny v Dolní Lomné, >MFF ve Strážnici, Dny folkloru na 
Žofíně k 100. výročí >NVČ v Praze) i na zahraničních 
festivalech v Rumunsku, Řecku a Srbsku, odkud si přivezl 
cenu za čistotu krojů a dramaturgii pásma Obrázky z Těšínska 
(1995). Jako sólisté souboru vystupují manželé Valovi, 
Kateřina Valová, R. Havlišová, Daniel a Juraj Kelišekovi 
a Luboš Mihálik. Jako odborní poradci se na práci souboru 
podíleli Z. Jelínková a Boleslav Slováček. Od r. 1993 pracuje 
pod vedením D. Valové dětský soubor Olšinka, který působí 
při ZS K. Dvořáčka v Orlové-Lutyni. Od r. 1995 jej doprovází 
dětská cimbálová muzika vedená Pavlínou Kolarčíkovou. 
V r. 1997 postoupila Olšinka s pásmem Vitaj, viosna na 
Moravskoslezskou zemskou přehlídku v Kroměříži. Soubory 
Olšina a Olšinka jsou od r. 1997 spolupořadateli a garanty 
městských folklorních slavností Orlovské léto, které se konají 
v Orlové každoročně od r. 1991.

Literatura:
Valová, D.: Vývoj folklorního hnutí na Orlovsku. Folklor 7, 
č. 7, s. 389-395.

red
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Olza (Soubor písní a tanců Olza)
Český Těšín, okr. Karviná

Soubor byl založen v r. 1954 při PZKO v Českém Těšíně 
a pojmenován podle hraniční řeky Olzy. První uměleckou 
vedoucí byla Janina Martinková, organizační vedoucí Helena 
Morżołová, choreografkou Anna Ruszová. V r. 1960 se stala 
uměleckou vedoucí choreografka Janina Ferfecká, ve vedení 
souboru dále pracovali Janina Czermińská, Otto Jaworek, 
Bronislaw Kalina, Henry Chmiel, Stanislav Tomoszek 
a manželé Śliwkovi. Uměleckým vedoucím je od r. 1983 
choreograf O. Jaworek. V repertoáru souboru jsou především 
písně a tance z těšínského Slezska, ale i z dalších regionů 
Polska, Slovenska, Čech, Moravy a Maďarska. Při pódiových 
vystoupeních vystupuje Olza v těšínských krojích a v krojích 
těch oblastí, které zpracovává. Vedle vystoupení na festivalech 
v České republice (mj. několikrát na >MFF ve Strážnici, na 
folklorních koncertech v rámci Pražského jara v r. 1997) se 
soubor zúčastnil MFF v polském Rzeszowie, Żywci 
a Lublině a reprezentoval svůj region také v Německu, 
Rakousku, Francii, Belgii, Holandsku, Litvě, Švédsku a USA. 
Získal různá ocenění, např. polské ceny Oskara Kolberga 
(1979) a Józefa Ligonia (1992), které mu byly uděleny za 
šíření folkloru, a vyznamenání ministra kultury Polské 
republiky (1996, 1997).

red

Ondráš (Vojenský umělecký soubor 
Ondráš)
Brno

Vojenský umělecký soubor Ondráš (do r. 1993 působil 
pod názvem Vojenský soubor písní a tanců Jánošík) vznikl 
v r. 1954, kdy skupina chlapců ze Slovenska založila po 
nástupu na vojenskou základní službu do Olomouce folklorní 
skupinu zpracovávající mužské taneční a hudební projevy 
slovenských regionů (mezi zakladatele patřil Juraj Kováč, 
Ján Teššiny a Eugen Šöbök). V r. 1956 se k souboru přidala 
ženská složka a rozšířil se repertoár. V r. 1957 kolektiv přesídlil 
do Brna. V období 1954-1968 stál v jeho čele kpt. Tibor 
Hlbočan. V letech 1968-1975 nastalo období stagnace, kdy 
soubor existoval jen jako malá skupina muzikantů s několika 
tanečními páry. Od r. 1976, kdy se vedoucím stal Čestmír 
Komárek a uměleckým vedoucím >J. Jurášek, však nastal 
obrat a soubor začal dosahovat mnoha úspěchů. Jako 
amatérský kolektiv zpracovával folklor Slovenska až do 
začátku r. 1993. Po rozdělení Československa a odchodu 
slovenských vojáků základní služby navázal na jaře 1993 na 
činnost Jánošíka Vojenský umělecký soubor Ondráš, jenž 
zároveň získal poloprofesionální charakter. Jeho členskou 
základnu tvoří profesionální umělečtí pracovníci, vojáci 
základní služby a civilní amatérská složka. Dramaturgie 
a skladba jednotlivých vystoupení souboru stále vychází

z lidové kultury národopisných regionů Slovenska, ale je 
doplňována materiálem z Moravy a Čech. Za dobu existence 
souboru vznikly desítky jednotlivých čísel i celých pásem, 
např. Liptovský čardáš (1984), V Kubrej (1987), Fogáši 
(1989), Svadobné obrázky z Horehronia (1984), Zimné a letné 
večarky (Šariš, 1985), Po parobsky (1987), Svatba na pomezí 
(1988), Guraľu, guraľu (1989), Vlci a baránok (1992), Podšable 
(1994), České mateníky (1996), Svatební veselí (1996). 
Choreograficky zde působili např. Michal Kováč, Jozef Mala, 
Jozef Kozub, Vladimír Marušin, >M. Plachý, Ivo Mikuš, 
>E. a >R. Rejškovi, Jitka Šafaříková. Na hudební stránce se 
podíleli J. Jurášek, >J. Jakubíček, >J. Rokyta, Ján Saloka, Jiří 
Pospíšil, >M. Hrbáč aj. Mezi výrazné osobnosti souboru 
patřili např. zpěvačky Jana Jabůrková, Jana Švábová- 
Čubíková, Hana Sirbu, Jitka Málková, zpěváci Aleš Kopka, 
>L. Málek, Karel Rajmic, František Novotný, Ján Hurajt, 
primáši Vojen Krásný, Karel Mitáš, Juraj Pecník, Juraj 
Priečinský, Jiří Machač, Aleš Smutný, cimbalisté Božena 
Dušková, Jan Rampáček, Anton Čonka a Ľudevít Kováč. V čele 
souboru stojí ředitel pplk. Jiří Majkus, vedoucí uměleckého 
provozu Č. Komárek, umělecký vedoucí a dramaturg 
J. Jurášek, dirigent a primáš Karel Martiš, dramaturg pro taněc 
M. Plachý, vedoucí taneční složky Martin Krajňák 
a organizační vedoucí mjr. Zdeněk Cihlář. Ondráš má 
v programu tzv. celosouborová vystoupení (Horami 
-dolinami), malé taneční formy (Obrázky z Moravy 
a Slovenska), samostatné koncerty orchestru lidových nástrojů 
(Muzikanti, hrajte) i cimbálové muziky. Připravuje též 
programy pro děti ZŠ a pořádá besedy u cimbálu. Vystupuje 
po celé České republice a rovněž i v zahraničí (Francie, 
Nizozemí, Belgie, Německo, Polsko, Rakousko, Izrael). 
Zúčastňuje se folklorních festivalů (Rožnovská valaška, 
Folklore Brno, >MFF Brno, Folklórne slávnosti vo Východnej 
a Detve, Zamagurské folklórne slávnosti aj.) Mezi 
nejvýznamnější ocenění patří dvanáct vítězství v Armádní 
soutěži umělecké tvořivosti, Cena města Trenčína 1989 a Cena 
města Brna 1993.

Diskografie:
VSPT Jánošík. SP. Panton 1984.
Obrázky zo Slovenska. MC. Ali Record 1991.
Z hor a dolin. CD, MC. 1994.
Den přeslavný jest k nám přišel. CD, MC. Edit 1995. 
Muzikanti, co děláte. CD, MC. Gallup Music 1997.
Písně o lásce a milování. CD, MC. Gallup Music 1997.
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ziky Ondřejnica (Lašský soubor písní a tanců 
Ondřejnica)
Stará Ves nad Ondřejnicí, okr. Frýdek-Místek

Soubor vznikl v r. 1977 z dětské skupiny místní ZŠ. 
V r. 1982 se stal souborem dospělých a jeho zřizovatelem 
tamější OB spolu s JZD Odra se sídlem v Krmelíně. Program 
byl proto často zaměřován k vystoupením na dožínkách, 
v kulturních pořadech výstav Země živitelka v Českých 
Budějovicích apod. V rámci soutěží folklorních souborů 
připravila Ondřejnica scénická pásma Služebny chlebíček 
(1985) a Moje Lašsko (1988), se kterými vstoupila do širšího 
povědomí veřejnosti (např. na přehlídce folklorních souborů 
v Třinci 1989). Vystupovala na >MFF ve Strážnici, 
>Rožnovských slavnostech, >Slezských dnech v Dolní 
Lomné, MFF v Pardubicích, zúčastnila se zahraničních 
festivalů ve Francii, Turecku, Itálii, Holandsku, Velké Británii 
(na mezinárodní soutěži festivalu v Middlesbrough v r. 1995 
získala cimbálová muzika 1. cenu, dívčí pěvecký sbor 2. cenu 
a sólista Pavel Vaněk 2. cenu za interpretaci tance lašský skok). 
Uměleckou vedoucí souboru je od jeho založení Eliška 
Krejčíčková. Prvním uměleckým vedoucím CM Ondřejnica, 
která je od r. 1993 samostatným sdružením, byl Jiří Jemelka 
a primášem Dalibor Plaček. V r. 1987 převzal umělecké vedení 
muziky Václav Hlosta, primášem je Kamil Šperlín. Soubor 
také sdružuje dvě dětské skupiny Malá Ondřejnica. Folklorní 
materiál čerpá Ondřejnica zejm. ze zápisů Františka Lýska, 
Františka Palkovského, Františka Kluse, ze sbírek Františka 
Sušila, Františka Bartoše, >V. Sochy a z archivů muzeí 
v Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku aj., při svých vystoupeních 
užívá rekonstruovaný kroj nížinného Lašska. Spolupracuje 
s rozhlasovým a televizním studiem v Ostravě (v cyklu 
Vonička z domova natočil Petr Šamánek v r. 1993 pořad 
O Ondřejnici). Od r. 1991 je Ondřejnica pořadatelem setkání 
folklorních souborů v rámci Staroveského zámeckého léta. 
Zúčastnila se také natáčení videodokumentace Lidové tance 
z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997). V r. 1987 
vydal soubor zpěvník Hraje a zpívá Ondřejnica, který 
připravila zpěvačka a vedoucí pěvecké skupiny Marie 
Matějová.

Diskografie:
Už zmy se dosť nazpívali. MC. Styltón 1993. 
Moje Lašsko. CD, MC. Styltón 1996.
Lašské Vánoce. CD, MC. Styltón 1997.

Literatura:
Matějová, M.: Hraje a zpívá Ondřejnica. Frýdek-Místek 1987. 
Titlbachová, H.: Hodně štěstí, Ondřejnico! NR 1992, s. 116.
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Opavica (Slezský soubor Opavica)
Ostrava

Soubor vznikl v r. 1952, když navázal na místní aktivity 
prvních poválečných let ve Svinově, kde pod vedením učitele

Viléma Klose pracovala národopisná skupina Budujeme 
Slezsko (1945-1950). Po jejím násilném rozpuštění založili 
její bývalí členové při ČSM novou národopisnou skupinu, 
která se začala rozvíjet pod vedením manželů Svatopluka 
(1911-1983) a Marie (1914-1986) Bohušových. Členové 
souboru se zaměřili na vlastní sběratelskou činnost, zejm. 
v oblasti Opavska a Hlučínska, a také rekonstruovali opavský 
kroj (ve spolupráci s >H. Salichovou, Boženou Korniovou 
a Boženou Kubovou). V letech 1952-1954 působil soubor 
jako zájmový kroužek ČSM při OB Svinov a vystupoval 
pod názvem Slezský soubor ZK VŽKG Svinov. V této době 
začala spolupráce se svinovským kapelníkem dechovky 
Karlem Václavíkem, který spolu s Ladislavem Studentským 
sestavil dechovou staroslezskou sedmičlennou kapelu, jež 
doprovázela soubor po celou dobu jeho činnosti. Do povědomí 
diváků i odborníků se soubor zapsal svým vystoupením na 
>MFF ve Strážnici v r. 1954. V r. 1957 získal bronzovou 
medaili a titul laureáta na IV. světovém festivalu mládeže 
a studentstva v Moskvě za scénické zpracování opavského 
taňca. V tomto roce si také členové zvolili nové jméno souboru 
podle řeky Opavice. Soubor se zúčastnil řady zahraničních 
zájezdů (Švédsko, Francie, Itálie, Sardinie, Turecko, 
Maďarsko, Polsko, Anglie, Irsko, Rakousko, Bulharsko, 
Německo ad.), získal ocenění v českých soutěžích i v zahraničí 
(např. v r. 1970 cena za choreografii v maďarské Pécsi, v r. 
1971 2. cena na MFF ve francouzském Dijonu). Za dobu své 
existence se představil ve 40 pásmech složených ze slezských 
tanců, např. Co se zlobí, rádo se má, Čepení nevěsty, Cigán, 
Senoseč, Taněc, Tanec s pivem, Babský tanec, Ruská polka, 
Rychlá polka, Pečeme koláče, Třetí den u muziky, Trdlice - 
trdlovák, Zabský tanec, Vynášení Mařeny a vítání léta, 
Hlučínské lendry, nebo v ucelených programových blocích 
Tři dny putování po slezských muzikách, Od jara do leta, 
Polky po našem, Jeden den života. Všechna pásma 
choreograficky zpracovala M. Bohušová. Soubor Opavica je 
zachycen mj. v televizních filmech Život jako krásné pole 
(1977, rež. D. Vihanová) a Taněc po našem (1988, rež. Ivan 
Misař). V letech 1961-1972 působila Opavica při Domě 
kultury v Ostravě-Vítkovicích, poté v Ostravě-Svinově. 
V r. 1983 ukončila svou činnost. Kontinuitu převzal dětský 
taneční soubor Opavička pod vedením Svatavy Bohušové.

Literatura:
-pný-: Opavica: tendence mírně vzestupná. TL 2, 1964, 
č. 6, s. 93.

red

Ostravica (Soubor lidových písní a tanců 
Ostravica)
Frýdek-Místek

Soubor Ostravica je pokračovatelem souboru Ondráš, který 
byl založen v r. 1949 v Janovicích. V r. 1960 přesídlil do 
Frýdku-Místku, kde se jeho zřizovatelem stal DK ROH
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Slezan, od r. 1993 je samostatným právním subjektem. Název 
Ostravica nese od r. 1967. Zpracovává folklorní materiál 
horalského Lašska a moravsko-slovenského pomezí kolem 
horního toku řeky Ostravice. Jeho repertoár obsahuje točivé 
tance starodávný, zvrtek, kysucký čardáš, mužský tanec 
Ondráš a tance z mladší taneční vrstvy. Programová čísla 
jsou zaměřena na lidovou kulturu konkrétních lokalit, např. 
Písně a tance z Morávky, Jak se zpívalo a tancovalo na 
Kelčovským sedle u Janošca. O charakter souboru se 
zasloužili především umělecká vedoucí a choreografka 
>V. Šimková, primáš Josef Pavlán a umělecký vedoucí 
muziky Vladislav Turek. Soubor vystupuje v horalských 
krojích od horního toku řeky Ostravice, krojích 
poloměstských z okolí Frýdku (oba kroje rekonstruovala 
Božena Korniová) a v rekonstruovaném kroji nejmladšího 
typu z moravsko-slovenského pomezí. Úspěšně se účastnil 
finálových kol československých soutěžních a nesoutěžních 
přehlídek (např. 1967 - Národní přehlídka v Táboře, 1973 -
1. a 3. místo v Národní soutěži v Kroměříži, 1976 - 1. místo 
v Národní soutěži v Třinci, 1977 - 3. celostátní folklórní 
festival v Košicích, 1979 - Národní soutěž v Třinci, 1980 - 
4. celostátní folklórní festival v Košicích). Spolupracoval 
s ostravským televizním studiem při natáčení filmu Ostravica 
v Anglii (1973, rež. Jiří Vrožina) a pořadů A tam niže hajka 
(z cyklu Na vanoce dluhe noce, 1980, rež. Jaroslav Nedvěd), 
Po struně přidávané (1983, rež. >J. Urbášek), O Janáč
kových Hukvaldech (z cyklu Vonička z domova, 1983, rež.
J. Urbášek). Připravil dvě instruktážní videokazety Tance 
na Lašsku pro Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku (1993, 
1994), podílel se na natáčení videoencyklopedie Lidové tance 
z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997). Od r. 1968 
vystupoval v řadě zahraničních zemí (Belgie, Itálie, Velká 
Británie, NDR, Francie, Polsko, Portugalsko, Švýcarsko, 
SSSR, Jihoafrická republika), odkud přivezl také ocenění 
(Stříbrnou valašku v kategorii jevištního zpracování folkloru 
z festivalu v polském Zakopaném v r. 1978, zlatou medaili 
za 1. místo z festivalu v italské Gorizii v r. 1984, zvláštní 
cenu festivalu a dalších šest ocenění z jihoafrického 
Roodenpoortu v r. 1995 aj.). Soubor pořádá pravidelná 
vystoupení pro veřejnost, výchovné koncerty pro děti a 
tradiční lašské bály. Od r. 1993 je uměleckou vedoucí a 
choreografkou Lenka Dujková, uměleckým vedoucím 
cimbálové muziky Jiří Adámek, organizačními vedoucími 
Monika Škanderová a Tomáš Malinovský. V r. 1997 byl 
založen také dětský soubor Malá Ostravica.

Diskografie:
Ostravica. SP. Supraphon 1977.
Ostravica. LP. Supraphon 1985.
Ostravica. CD. Styltón 1996.

Literatura:
Dujková, L.: Ostravica tančí a zpívá. Folklor 6, 1995, č. 1, 
s. 46.

red

Pálava (Národopisný soubor Pálava)
Mikulov, okr. Břeclav

V r. 1975 vznikla národopisná skupina v Horních 
Věstonicích, která spolupracovala s >CM Slovácko. V r. 1979 
byla založena vlastní cimbálová muzika s primášem Janem 
Vondráčkem, k ní se přidal ženský a mužský sbor a taneční 
skupina. Zakladatelkou souboru (stejně jako dětského souboru 
Palavánek, který v Horních Věstonicích vznikl v r. 1975, 
a souboru Palavěnka, jenž byl založen v r. 1985 na ZDŠ 
v Dolních Věstonicích) byla Zlatislava Krůzová, organizátorka 
folklorního hnutí na Mikulovsku. Zřizovatelem se stalo klubové 
zařízení MNV v Horních Věstonicích a JZD Palava se sídlem 
v Pavlově. Repertoár souboru se zaměřil na oblast Podluží, 
Dolňácka a moravských Kopanic. V r. 1982 došlo ke změnám 
ve složení cimbálové muziky a k úzké spolupráci s LŠU 
v Mikulově (primášem se stal Vítězslav Vyhoda). V tomto 
roce se soubor poprvé představil na slavnostech v Krumvíři 
(>Kraj beze stínu) a na >MFF ve Strážnici. V r. 1986 začal 
pracovat při Městském kulturním středisku v Mikulově. Do 
Pálavý také postupně přicházeli první odchovanci Palavánku 
a dětské cimbálové muziky LŠU (např. Karel Martiš, Petr 
Zugárek, Miroslav Frydrych). Od r. 1993 je Pálava součástí 
národopisného spolku téhož jména, jehož předsedkyní je 
Z. Krůzová. Dětské soubory Palavánek a Pálavěnka pracují 
od r. 1990 při Domě dětí a mládeže v Mikulově a spolupracují 
s mikulovskou ZUŠ (vedoucí dětské cimbálové muziky je 
Věra Kunovová). Tvoří základnu pro soubor dospělých. 
Uměleckou vedoucí Pálavy (i ostatních mikulovských 
národopisných souborů) je Z. Krůzová, vedoucí taneční 
skupiny Barbora Cahová, organizační vedoucí Zdena 
Kubíčková, technický provoz zajišťuje Maric Ondrejičková. 
Primáškou cimbálové muziky je Kateřina Pončíková. Při 
zahraničních zájezdech navštívila Pálava Německo, Francii, 
Belgii, Holandsko, Maďarsko, Bulharsko a Rakousko. Svou 
dramaturgii zaměřuje na oblast hanáckého Slovácka, Podluží a 
na oživení chorvatské lidové kultury na jižní Moravě - v r. 1995 
získala titul laureáta MFF ve Strážnici za obnovu chorvatských 
krojů.

Literatura:
Rudolfová, S.: Laureáti za obnovu krojů. Folklor 7, 
1996, č. 2, s. 22.

red

Podlužan (Národopisný soubor Podlužan)
Břeclav

Počátky souboru se vztahují k r. 1957, kdy při Osvětovém 
domě v Břeclavi vznikla z podnětu příprav dětského dne na 
slavnostech v Tvrdonicích (>Podluží v písni a tanci) dětská 
cimbálová muzika. Jejím zakladatelem a uměleckým vedoucím 
byl Tibor Jánoš, který po celou dobu stojí v čele souboru.
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ziky V r. 1959 byl založen dívčí pěvecký sbor se sólisty a poté 
taneční skupina. Prvním primášem byl Jan Beran a cimbalistou 
František Šulák. V r. 1960 se místa primáše ujal učitel LŠU 
Antonín Navrátil, později např. Pavel Borovička, Miroslav 
Zachovalý, >J. Hovorka, Jan Blažek, Karel Polster aT. Jánoš. 
Dramaturgie souboru se zaměřila na oblast Slovácka 
a západního Slovenska. Choreograficky zde působili František 
Gajda, Miloš Kučera, Jan Loutchan, Jaroslav Ševčík, 
>J. Čumpelík a T. Jánoš. Podlužan vystupoval na českých 
i zahraničních festivalech (Polsko, Německo, Itálie, Rusko, 
Bělorusko, Moldávie, Francie, Velká Británie, Rakousko, 
Sýrie, Turecko, Malta, USA, Slovensko). V letech 1965 a 1969 
získal v italské Suse v evropské soutěži 1. místo a cenu 
Castagna D’Oro. Soubor spolupracoval s Čs. rozhlasem 
a televizí, podílel se na CD a MC V Hodoníně za vojáčka. 
Nejkrásnější písně z Moravy I ( Edit 1991) a Malované kvítí 
z Moravy (Edit 1993). V r. 1984 obdržel Cenu ministra kultury, 
v r. 1985 získal stříbrnou medaili Ústřední rady odborů 
a T. Jánoš byl jmenován zasloužilým pracovníkem kultury. 
Od r. 1995 Podlužan pracuje při Střední průmyslové škole 
Edvarda Beneše v Břeclavi.

JM

Polajka
Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín

Ženský pěvecký sbor Polajka vznikl v r. 1972 při 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. Jeho zakladatelem 
a uměleckým vedoucím je >J. Štika, sólistkami sboru jsou 
>E. Porubová a Eva Štiková, členkami Jarmila Maleňáková, 
Irena Děcká, Pavla a Zuzana Porubovy, Vlasta Křeménková 
a Jaroslava Štruncová. Polajka se orientuje na málo známé 
písně z Valašska a na jejich stylově původní interpretaci. Písně 
vybírá, upravuje a do pásem sestavuje J. Štika, který čerpá 
jak z písňových sbírek a archivních materiálů, tak z vlastních 
záznamů. V repertoáru má Polajka písně pracovní, svatební 
(např. z Rusavy, zapsané r. 1840), další obřadní písně, koledy, 
lidové balady a legendy i písně jarmareční. Vystupuje 
v samostatných pořadech, na vernisážích, v programech 
Valašského muzea, účinkovala mnohokrát i v zahraničí (Anglie, 
Bulharsko, Dánsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, USA 
- mj. se v r. 1995 zúčastnila přehlídky Festival of American 
Folklife ve Washingtonu). V 80. letech natočila několik desítek 
písní v ostravském rozhlase, často ve spolupráci s CM 
>Technik. V ostravském televizním studiu se podílela na 
přípravě čtrnácti pořadů o lidové kultuře, zejm. v cyklu Vonička 
z domova.

Diskografie:
Polajko, Polajko. LP. Supraphon 1984.
Vánoce v Rožnově. CD, MC. Valašské muzeum v přírodě 
1996.

JŠti

Poľana (Vysokoškolský soubor lidových 
písní a tanců Poľana)
Brno

Vysokoškolský soubor Poľana při VUT v Brně byl založen 
v r. 1949 slovenskými studenty především Vysoké školy 
zemědělské a lesnické v Brně pod názvem Slovenská 
národopisná skupina Poľana. Od počátku v souboru pracovala 
taneční skupina a cimbálová muzika. Charakteristický profil 
vtiskly souboru výrazné osobnosti ze zakládajících členů - 
Milan Križo, Peter Paška, Jarmila Novomestská ad. Již v první 
polovině 50. let se podařilo vytvořit okruh spolupracovníků 
a poradců, kteří souboru pomáhali (Karol L. Zachar, Ľuba 
Pavlovičová-Baková, >C. Zálešák, Štefan Nosáľ, Juraj 
Kubánka). Do vzniku vojenského souboru Jánošík (>Ondráš) 
v r. 1957 byla Poľana jediným folklorním kolektivem v Brně 
zpracovávajícím slovenský materiál. Původní repertoárovou 
orientaci na střední Slovensko, zejm. oblast Detvy, dal v prvních 
letech její existence umělecký vedoucí M. Križo. V dalších 
letech, kdy v důsledku reorganizace vysokého školství 
přicházelo do Brna stále méně Slováků, byli přizváni ke 
zpracování programových čísel slovenští choreografové Zdena 
Nererová-Váňová, Ján Novenko a Milan Podžuban. Po 
stagnaci v 60. letech se soubor vypracoval na dobrou 
interpretační úroveň a popularitu si získal i na Slovensku. Od 
poloviny 70. let byl jeho repertoár rozšířen také na folklorní 
materiál z Brněnska. V r. 1989 se Poľana s tanečním blokem 
Dožínky (choreografie >V. Kovářů) zúčastnila národního kola 
soutěžní přehlídky folklorních souborů v Třinci. Na umělecké 
tváři souboru se podíleli choreografové V. Kovářů, Jiřina 
Máčelová, Jitka Šafaříková, Oldřich Drštička, autoři hudebních 
úprav >J. Jakubíček, >J. Jurášek, Ján Gašpar Hrisko st., 
>J. Rokyta, >0. Pokorný, Miroslav Dudík a Jan Beránek. 
Organizačním vedoucím byl do r. 1964 Petr Tkadlčík, jehož 
vystřídal Jiří Vicena, uměleckými vedoucími byli M. Križo 
(1949-1961), František Kučera (1961-1965), Milena 
Kanyzová (1965-1968), Věra Pokorná (1968-1975), Eva 
Gazárková (1975), Jana Vicenová (1975-1991). V letech 1967- 
1969 doprovázela taneční složku souboru >Lidová hudba 
Jána Gašpara Hriska. Poté začala pracovat nová cimbálová 
muzika, v jejímž čele se vystřídali primáši Oldřich Kilián 
(1969-1991), Pavel Švejnoha (1991-1994) a Antonín 
Bukovský (od r. 1994). Soubor je od r. 1991 občanským 
sdružením, uměleckým vedoucím je od téhož roku Stanislav 
Uderman, který repertoárovou orientaci souboru zaměřuje na 
folklorní materiál ze Šariše. Vedle mnoha vystoupení se Poľana 
každých pět let představuje celovečerními koncerty. Zúčastnila 
se rovněž řady zahraničních zájezdů (Jugoslávie 1969 - cena 
za nejlepší tanec na festivalu ve Skopji, Nizozemí, Anglie, 
Španělsko ad.) i domácích folklorních festivalů (>MFF ve 
Strážnici, přehlídka vysokoškolských folklorních souborů ve 
Zvolenu). V r. 1989 soubor natočil propagační videokazetu.

Diskografie:
Poľana Brno - 40 let vysokoškolského souboru lidových 
písní a tanců. SP. Supraphon 1989.
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Literatura:
Beránková, Helena: Taneční folklór v pojetí amatérských 
skupin a souborů v Brně. Diplomová práce FF UJEP. Brno 
1980.
-IVI-: Třicet let souboru Poľana. TL 17, 1979, č. 6, s. 7. 
-IVI-: Poľana pětatřicetiletá. TL 22, 1984, č. 6, s. 1. 
Sulitka, Andrej: Aj do ďalších decénií. Brnenský súbor 
Poľana jubiluje. Rytmus 30, 1979, č. 11, s. 14.
Vicena, J.: Poľana Brna pětačtyřicetiletá. Folklor 5, 1994, 
s. 183.

HB

Radhošť (Soubor valašských písní a tanců 
Radhošť)
Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín

Po skončení třetího >Valašského roku v r. 1947 se skupina 
jeho organizátorů rozhodla pokračovat v další činnosti. Při 
Muzejním a národopisném spolku v Rožnově p. R. vznikl 
pod vedením Věry Otevřelové a >M. Kulišťáka valašský 
knížek, který se poprvé představil v r. 1948 rozhlasovou relací 
a několika vystoupeními. V r. 1954 s přechodem pod nového 
zřizovatele (OB) přijal název Radhošť. Zakládající členové, 
zejm. >J. Štika, >J. a>V. Štruncovi, >V. Bradáč, se věnovali 
sběru folklorního materiálu Rožnovska, který využili 
v souborové práci. První vystoupení byla doprovázena mj. 
cimbálovou muzikou brněnského >Valašského knížku pod 
vedením >V. Melouna. Vlastní souborová muzika vznikla 
v r. 1949 ve složení J. Štika (prim), J. Štrunc (terc), Miloš 
Otevřel (cimbál), V. Štrunc (klarinet), Čeněk Čáň (kontr), 
Boris Otevřel (kontrabas). Jednoduché úpravy lidových písní 
a tanců pokračovaly v pásmech a scénkách, v 50. letech také 
s tematikou tzv. nové tvorby (texty M. Kulišťák, V. Bradáč, 
melodie V. Štrunc). Od 60. let rozvíjela svou činnost cimbálová 
muzika, střídavě pod vedením cimbalisty >I. Bělunka 
a primáše J. Štrunce. Od přelomu 90. let tvoří základ muziky 
rodina Štruncova (bratři J. a V. Štruncovi, jejich synové 
J. Štrunc ml., Ctimír a V. Štrunc ml.). Jako choreografové se 
v souboru uplatnili především Eva Štiková, V. Bradáč, Josef 
Mikulenka, Vladimír Adámek, Libuše Belková, Josef Orság 
a Helena Dobrovolná. Vedoucími taneční složky byli 
V. Adámek (1952-1982), V. Bradáč (1982-1992) 
a H. Dobrovolná (od r. 1992). Vedení souboru po 
M. Kulišťákovi převzali V. Štrunc (1956-1964), V. Bradáč 
(1964-1981) a I. Bělunek (1982-1991). Tyto tři osobnosti 
spolu s primášem J. Štruncem vtiskly souboru jeho 
charakteristické rysy. V r. 1991 bylo založeno občanské 
sdružení Spolek přátel souboru Radhošť, které sdružuje 
FS Radhošť, Malý Radhošť a příznivce kolektivu. Prvním 
předsedou spolku byl až do své smrti V. Bradáč, uměleckým 
vedoucím souboru pak J. Štrunc. Od r. 1994 stojí v čele 
Spolku Petr Dobrovolný. Radhošť zpracovává folklorní 
materiál z Rožnovska a severního Valašska jak v jednotlivých 
tanečních čísel, tak ve zvykoslovných pásmech (např. 
Masopust, Velikonoce, Stavění a kácení máje, Svatojánská

noc, Na tej lúce zelenej, Podzimní obrázky, Přástky). Těžiště 
své práce spatřoval soubor vždy především v místě svého 
působiště a vystupoval zejm. ve Valašském muzeu v přírodě. 
Účinkoval však také na různých místech republiky 
a v zahraničí (Maďarsko, Rakousko, Švédsko, Německo, 
Polsko, Belgie, Bulharsko, Španělsko, Francie, Portugalsko, 
Jugoslávie, Slovensko). Pravidelně se zúčastňoval folklorních 
festivalů (>MFF ve Strážnici, >Rožnovské slavnosti, >Slezské 
dny v Dolní Lomné, >Liptálské slavnosti, Mezinárodní 
dudácký festival ve Strakonicích aj.), různých soutěží 
a přehlídek. Významným úspěchem kolektivu byl postup na 
celostátní přehlídku folklorních souborů v Košicích v r. 1980. 
Radhošť natáčel pro Čs. rozhlas, televizi i film. V r. 1969 
vznikl dětský soubor Malý Radhošť pod vedením manželů 
Františky a Václava Bradáčových. Jednotlivé skupiny vedli 
vždy členové souboru dospělých, např. L. Belková, Naďa 
Šebestýenová a Vít Bradáč, který je od r. 1994 vedoucím 
dětského souboru.

Diskografie:
My sme Valaši. LP, MC. Supraphon 1988.

Literatura:
Wachtl, J.: SPT Radhošť v Rožnově p. R. slaví své 45. 
narozeniny. Folklor 5, 1994, č. 2, s. 73-75.

red

Radost
Brno

Soubor vznikl v r. 1949 jako kulturní brigáda studentů 
středních škol v Brně pod vedením Ireny Večeřové-Vaněčkové 
a Vlastimila Kloce. Navázal na činnost kulturní brigády 
brněnského dívčího gymnázia na Jánské ulici. Od počátku 
kolektiv provázela autorská dvojice Vlastimil Pantůček a Ludvík 
Podéšť. Obsahem jeho činnosti byla recitace, zpěv a prezentace 
lidových tanců z Moravy a Slovenska. Soubor se orientoval na 
tvorbu ucelených pásem, např. Na tom našem dvoře 
(tzv. Kulacká opera, 1949). Již v r. 1950 byl vyslán na zahraniční 
zájezd do Bulharska. V r. 1951 se Radost stala lidovým 
souborem JAMU v Brně a jeho členy byla řada posluchačů 
vysokých škol (např. Milan Pásek, Josef Kainar, Zdeněk 
Macháček, Vladimír Menšík, František Vicena, Jiří Tomek). 
V tomto období soubor koncipoval tzv. estrády, programová 
pásma slova, hudby a tance, např. Zítra se bude tančit všude 
(1952), Z lásky k životu (1952), Ej, slnko vychodí (1952), 
Jarní vítr (1954), Na tváři úsměv, na rtech píseň (1956), úzce 
spolupracoval s Čs. rozhlasem v Brně, zejm. při interpretaci 
skladeb brněnských autorů (>M. Ištvan, Josef Boháč, Bohuslav 
Sedláček, Jiří Hudec aj.). Mnohé z písní, především 
s budovatelskou tematikou, které byly pro soubor napsány, 
byly ve své době velmi populární (např. píseň Jde Frantík 
kolem zahrádky). V r. 1953 se soubor organizačně propojil se 
ZK ROH Závodů kuličkových ložisek Brno-Líšeň, nadále 
však umělecky zůstal pod patronací JAMU. V témže roce se 
v rámci souboru osamostatnil sbor s instrumentální skupinou
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ziky a taneční skupina s cimbálovou muzikou pod vedením Dalibora 
Spilky, Aleny Jeřábkové-Kuncové a Karla Fialy. Postupem 
doby se v Radosti vytvořily čtyři samostatné složky: smíšený 
sbor, velký orchestr, taneční skupina a cimbálová muzika. 
Uměleckým vedoucím Radosti byl od r. 1955 Radomil Eliška, 
primášem a vedoucím muziky K. Fiala, vedoucí taneční 
skupiny >E. Rybníčková a uměleckými spolupracovníky 
>J. Nečas, >J. Jurášek, Alois Fiala a Jiřina Ryšánková. Jako 
dirigenti zde působili Oldřich Bohuňovský, dále také D. Spilka, 
Jaroslav Opěla, Zdeněk Mácal aj. Stálý repertoár souboru 
obsahoval lidové písně, tzv. masové písně (mládežnické 
a budovatelské), vlastní tvorbu, úpravy skladeb Antonína 
Dvořáka, >L. Janáčka a dalších skladatelů, sbory oper Bedřicha 
Smetany, Viléma Blodka a zahraniční písně. Vrcholu umělecké 
činnosti dosáhl soubor v r. 1955, kdy absolvoval měsíční 
turné v NDR a po návratu zvítězil v celostátní soutěži Festivalu 
LUT v Praze, kde získal 1. místa a zlaté medaile ve všech 
kategoriích, kterých se zúčastnil (sbor a orchestr, taneční 
skupina a cimbálová muzika, která se dělila o L místo 
s >CM Slávka Volavého). V r. 1956 byla část souboru (malý 
sbor, taneční skupina a cimbálová muzika) vyslána na festival 
do francouzského Štrasburku, kde obsadila 1. místo za pásmo 
lidových písní a tanců. Taneční skupina po návratu z Francie 
začala vystupovat s CM brněnské Mediky (>Brněnská 
cimbálová muzika) a od r. 1958 spolupracovala s >BROLNem, 
kam později trvale přešla i s krojovým vybavením. Činnost 
Radosti jako celku začala postupně stagnovat, poslední 
společné vystoupení všech jeho složek se uskutečnilo v r. 1958. 
Ve sboru došlo k posunu od masových písní ke klasickému 
hudebnímu repertoáru, což bylo dáno rovněž příchodem 
Josefa Pančíka, který založil komorní sbor. Soubor ukončil 
svou činnost v r. 1962, když jeho členové postupně přešli 
do souborů a sborů v Brně podle zájmové specializace; 
oficiálně se sloučil s Vysokoškolským pěveckým sdružením 
a vznikl Brněnský vysokoškolský sbor. Radost lze označit 
za příklad mládežnického souboru 50 let - mimo kulturní 
činnost se její členové věnovali i budovatelským pracovním 
brigádám a aktivitám. Ojedinělá byla šíří svého záběru 
a počtem členů, jichž se v souboru během jeho existence 
vystřídalo více než 1200.

Literatura:
ČSHS 2. Praha 1965, s. 400.
Hrazdílek, I.: Radost. Lidový soubor JAMU při ROH - ZKL 
- Brno Líšeň. 1949-1962. Brno 1989.

red

Radošov (Folklorní soubor Radošov)
Veselí nad Moravou, okr. Hodonín

Soubor vznikl v r. 1970 z podnětu manželů Vlasty (1933) 
a Jaroslava (1934) Smutných. Zformoval se z folklorní 
skupiny, která se scházela pod záštitou Čs. strany lidové 
k příležitostným vystoupením za doprovodu akordeonu či

dechové hudby (schůze, dožínky apod.). Manželé Smutní, 
odchovanci brněnského FS Vlajka mládí (>Javorník), se od 
svého příchodu do Veselí n. M. v r. 1960 zaměřili na obnovu 
a rozvoj folklorní činnosti ve městě. Začali provádět písňové 
sběry na Veselsku a v přilehlých oblastech, od místní pamětnice 
Marie Korvasové (nar. 1890) se naučili ve Veselí již neznámý 
tanec Veselská sedlcká. V první polovině 60. let zde založili 
a vedli soubor Lučina, který však po několika letech zanikl. 
Své zkušenosti poté přenesli do již výše zmíněné skupiny. 
J. Smutný vedl hudební a pěveckou složku, nácviku tanců se 
věnovala V. Smutná. Prvním zřizovatelem souboru se stalo 
místní Lokomotivní depo, poté Městský výbor SSM 
(1972-1977) a Státní statek Veselí n. M. (1978-1993); od 
r. 1995 je kolektiv samostatným subjektem. Ve svém repertoáru 
se Radošov od počátku zaměřoval na lidové písně, tance 
a zvykosloví Veselska, zpracovával i materiál ze Starého 
Hrozenkova, Strání a některých oblastí Slovenska. Autory 
choreografií i hudebních úprav byli manželé Smutní, kteří 
vydali nejen pro potřeby souboru zpěvníky Písně z Veselska
I, II (Hodonín, b.d.), Svatební písně z Veselska. Balady, epické 
písně písně odjinud a též z východní Moravy (Veselí n. M. 
1994) a Radošov v písních (Veselí n. M. 1997). Kolektiv 
obnovil pořádání tradičních hodů a zavedl velikonoční besedy 
u cimbálu. Významnou se stala spolupráce s vesnickou 
skupinou ze Suchova, jejímž výsledkem byla rekonstrukce 
suchovské svatby, společná vystoupení na >MFF ve Strážnici 
a na >Horňáckých slavnostech i natočení dokumentárního 
filmu Proč folklór (1981, rež. Petr Zrno). Tanečníci Radošova 
vystupovali zpočátku za doprovodu akordeonu, brzy však
J. Smutný vychoval vlastní cimbálovou muziku. Jejím prvním 
primášem byl Karel Lukeš, kterého vystřídali Antonín Těthal 
(1975-1979) a Aleš Smutný (1980-1990), jenž muzice vštípil 
vlastní podobu. Po jeho odchodu v r. 1990 se stal primášem 
i autorem hudebních úprav Radim Havlíček - písně v podání 
muziky Radošov jsou vedle profilového zvukového nosiče 
uvedeny na MC Zaspala nevěsta (Supraphon 1994). V r. 
1985 došlo ke změně ve vedení souboru. Místo V. Smutné 
převzala etnografka a choreografka Renata Smutná-Jurčáková, 
která spolu s Vladimírou Kolajovou působila do r. 1991 jako 
umělecká vedoucí. Ještě více zaměřila pozornost k místnímu 
materiálu a větší jevištní propracovanosti. Současně probíhala 
výměna užívaného kroje za jeho starší podobu z počátku 
století, dokončená až za vedení souboru manžely Vladimírou 
a Zdeňkem Kolajovými. Od r. 1995 stojí v čele souboru 
cimbalista Petr Světlík a Jaroslava Majerová, taneční 
odchovankyně souboru >Jánošík a autorka choreografií (např. 
Ovečky, Veselské tance, Kopanice). Radošov vystupoval na 
>MFF ve Strážnici, na >Hudeckých dnech Slávka Volavého, 
zúčastnil se několika zahraničních zájezdů (Španělsko, 
Portugalsko, Turecko, Francie, Řecko, Anglie). Od r. 1987 
při něm pracuje dětský soubor Štěpnička, který založil a vedl 
člen souboru Albert Hauptmann. O hudební doprovod 
Štěpničky se stará od počátku J. Smutný, který vychoval již 
několik generací muzikantů.
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RS

Romská lidová hudba Josefa Gini z Opavy 
Opava

Vznikla na konci 60. let na Šariši (Slovensko) z původní 
rodinné muziky. Zakladatelem a vedoucím byl primáš 
Josef Giňa st. (1928-1997), jehož rodina se v 60. letech 
přestěhovala z Kojatic na Šariši do Slezska. Spolu s ním hráli 
v muzice jeho bratři Ladislav (1934) a Jan (1938-1991), 
později syn Josef (1968) - cimbalista, basista, kontráš, 
upravovatel a skladatel, který vystřídal prvního cimbalistu 
muziky >J. Rokytu (ten zde působil od r. 1971). S muzikou 
zpívali další rodinní příslušníci J. Gini st.: synovec Ladislav 
Giňa, zeť Koloman Giňa a dcery Anna, Maric a Irena. 
Muzika patří k těm romským kapelám, které kromě vlastní 
etnické hudby ovládly i folklorní projevy okolního 
obyvatelstva. Ze Slovenska si hudebníci přinesli mj. 
harmonické cítění a vysokou nástrojovou techniku. 
Jsou stylově přesvědčivými interprety tanců krucena, do 
šaflika, bašistovska, marhaňska, včetně verbunkošů, tanců 
kolesových (karičky) a čardášů. Od r. 1971 muzika 
spolupracuje s ostravským rozhlasovým studiem, zejm. 
s >J. Rokytou a CM >Technik. Natočila na 150 snímků 
romského a šarišského folkloru (několik společně 
s Technikem). Jako jedna z mála romských muzik 
vystupovala na >MFF ve Strážnici, >Slezských dnech 
v Dolní Lomné a >Rožnovských slavnostech. Její hudební 
projev je zachycen také na LP Upre Roma (Supraphon 1990) 
a CD Cikánský pláč (Supraphon 1992). V 90. letech natočila 
mladší generace rodiny Giňovy řadu snímků, které 
reprezentují tzv. styl romsoulrock. V této sestavě zpívají vnuci 
a vnučky J. Gini st. (Leon, Leona, Anna, Tereza a Renata), 
instrumentální projevy natočil J. Giňa ml. (kytara, cimbál, 
baskytara, klávesy, automatické bicí). Svými hudebními 
výkony a pojetím se muzika zařadila k významným 
představitelům hudebního folklorismu.

Literatura:
Mionší. Programový sborník X. jubilejních národopisných 
slavností Dolní Lomná 1979, s. 7.
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Rozmarýn (Folklorní soubor Rozmarýn)
Újezdec u Luhačovic, okr. Uh. Hradiště

Soubor vznikl jako Slovácký knížek TJ >Sokol Újezdec- 
Těšov v r. 1973, ale ještě téhož roku se jeho zřizovatelem stalo 
JZD Uh. Brod a kolektiv přijal název Rozmarýn. První 
doprovodnou kapelou byla dechová hudba z Újezdce, která 
se střídala s dětskou cimbálovou muzikou Šablička, jež působila 
na LŠU v Uh. Brodě. Z ní vznikla CM >Šabla, která 
s Rozmarýnem vystupovala až do r. 1990. Prvními vedoucími 
souboru byli Ludmila Hasalová-Jančářová a Josef Kovařík, 
který soubor řídil do r. 1989. Od r. 1986 se na nácvicích podíleli 
také sourozenci Marie a Josef Lukašíkovi. Spolu-pracovníkem 
souboru a autorem většiny choreografií základního repertoáru 
byl od počátků >J. M. Krist. V r. 1990 se soubor stal 
samostatným občanským sdružením, jeho vedoucími jsou Petr 
Vozár a Ladislav Zapletal. Při souboru vznikla také CM 
Rozmarýn. Dramaturgie kolektivu vychází ze zpracování 
materiálu uherskobrodského Dolňácka, moravských Kopanic 
a luhačovického Zálesí. V kmenovém repertoáru jsou obsaženy 
např. tance brodský sedlcký, újezdská točená, biskupská 
podtáčaná, kelnická a dobrkovská točená, pásma Řemesla, 
Zpívání na pivo, Odvody, Svatba, Pod šable aj. Soubor 
vystupuje ve svátečním kroji z Újezdce. Zúčastňuje se 
folklorních festivalů (>MFF ve Strážnici, >Kopaničářské 
slavnosti, >Dolňácké slavnosti, >Vlčnovské slavnosti), 
kulturních akcí pořádaných >FoS, veřejných vystoupení, 
absolvoval řadu zahraničních zájezdů (NDR, Itálie, Holandsko, 
Jugoslávie, Portugalsko aj.). Patří k souborům, jejichž projev 
i přes účinkování na jevišti důsledně vychází z místní tradice.

Literatura:
10 let souboru Rozmarýn. Uh. Hradiště 1983.
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Rusava (Valašský soubor písní a tanců 
Rusava)
Bystřice pod Hostýnem, okr. Kroměříž

Soubor vznikl z popudu Vlasty Fialové, která se snažila 
o obnovu folklorních tradic podhostýnské obec Rusavy (1952). 
Zpočátku jeho zakladatelé Stanislav Stanovský, Ota a Ladislav 
Ševčíkovi spolupracovali s dětským valašským souborem, který 
na Rusavě vedla ředitelka školy Anna Foukalová. Protože 
většina dospělých členů nového kolektivu pocházela z Bystřice 
p. H., začal oficiálně ustavený soubor Rusava pracovat od 
r. 1953 při bystřické OB pod vedením S. Stanovského 
a v letech 1959-1983 i jeho manželky Jaroslavy Stanovské. 
Organizačním vedoucím se stal Jaroslav Malík. V r. 1954 se 
Rusava začlenila do nově založeného SZK ROH. Základní 
repertoár souboru vycházel z rusavského folkloru. Vedle 
materiálů získaných přímo od pamětníků, většinou členů 
skupiny >F. Černé, se opíral o písňové sběry Daniela Slobody, 
Františka Táborského a Alfonse Waissara, o taneční sbírku
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ziky >Z. Jelínkové ad. Soubor vystupoval v rusavském kroji. 
Zanedlouho po svém založení předvedl na>MFF ve Strážnici 
pásmo rusavských písní a tanců (1954). Ve Strážnici účinkoval 
pravidelně, dále na valašských slavnostech ve Frenštátě pod 
Radhoštěm (od r. 1956), na >Rožnovských slavnostech (od 
r. 1961) a na spartakiádách. Podnikal turné do zahraničí 
(Polsko, Belgie, Francie, Jugoslávie, Německo, Rakousko, 
Rumunsko, Španělsko) a pořádal vlastní kulturní akce (besedy 
u cimbálu). V r. 1955 vystupoval na Rusavě při natáčení filmu 
Rusavská svatba (rež. V. Táborský). 0 rok později zavedl 
pravidelné pořádání valašských bálů. Repertoár souboru 
tvořený tanečními a písňovými čísly dostával složitější 
scénickou úpravu (pásma Na pasece, Na salaši, Šmigrust, 
Valašská svatba, Zbojnické obrázky). Choreograficky soubor 
spolupracoval s Jiřinou Máčelovou (Metlový, Řemeslnický, 
Morena, Rejdováky), Janem Loutchanem (Ogarské hry, 
Rozpúšťaný valčík), >K. Pavlištíkem (Dráteník, Holový) 
a >Z. Kyselou (Milostný). První muzikanti pocházeli 
z Rusavy (Ladislav Třasoň, Vratislav Bartošek, Rostislav 
Češek, Josef Herodek), od r. 1963 byl primášem muziky 
Pavel Malík, od r. 1980 František Stoklasa. Jako zpěvačky 
s Rusavou vystupovaly Věra Ševčíková a Anna Fabiánová- 
Kouřilová. Od r. 1984, kdy se stala uměleckou vedoucí 
Vladislava Bělíková, se kolektiv začal prezentovat novou 
formou pořadů, věnovaných významným osobnostem 
regionální historie a národopisu. Vzniklo první Setkání s přáteli 
a písničkou o rusavském kazateli Danielu Slobodovi, dále 
pořady o Františku Sušilovi (1985), Františku Táborském 
(1986, 1988) a Čeňku Zíbrtovi (1991). Soubor připravil 
i tematicky zaměřená pásma věnovaná zbojnickým tradicím 
(1987), humoru a satiře v lidové písni (1989) nebo lidové 
hudbě (1992). V ostravském studiu Čs. televize vystupovala 
Rusava v pořadech Františka Hanuse o Jaroslavu Křičkovi 
(Písničky s ozvěnou, 1988) a o rusavských umělcích (Valašský 
Slavín, 1991). Rusavskou valaskou, sólový tanec v podání 
manželů Stanovských, valašské tance z Rusavy a záhorské 
tance z Loukova (okr. Kroměříž) v podání souboru zařadila 
Z. Jelínková do videodokumentace Lidové tance z Čech, 
Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997). V r. 1994 se 
vedoucím Rusavy stal Jiří Stanovský. V r. 1997 soubor 
zorganizoval první ročník místního folklorního festivalu Na 
rynku v Bystřici. Vedle dospělého souboru pracuje od r. 1958 
pod vedením Růženy Malíkové dětský soubor Malá Rusava.
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30. výročí Valašského souboru písní a tanců Rusava při SZK 
ROH Bystřice p. H. Sestavil S. Stanovský. Bystřice p. H. 1983. 
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Rusavjan (Valašský soubor písní a tanců 
Rusavjan)
Rusava, okr. Kroměříž

V meziválečné době působila na Rusavě národopisná 
skupina soustředěná kolem >F. Černé. Pod jejím vedením 
Rusavané předvedli v r. 1922 v Bystřici pod Hostýnem reprízu 
valašské svatby (poprvé uvedena na Národopisné 
a průmyslové výstavě v Holešově v r. 1914 pod vedením 
učitele J. Potměšila), vystoupili na>Národopisných svátcích 
Moravy, >Valašském roku (1925, 1935), na Výstavě soudobé 
kultury v Brně (1928), Valašských slavnostech ve Vsetíně 
(1930) a Slavnostech v Holešově (1937). Po 2. světové válce 
došlo k pevnějšímu uspořádání skupiny a vzniku valašského 
knížku (1948). Rusavané účinkovali na >MFF ve Strážnici, 
kde tanečníci Veronika a Martin Urubovi získali v r. 1949 
ocenění za sólový tanec. Lidové tance z Rusavy v podání 
knížku natočili >M. a >V. Kašlíkovi pro film Valašské tance 
(1949) a V. Táborský pro film Rusavská svatba (1955). Na 
konci 50. let se však činnost valašského krúžku vytrácí. 
K oživení tradice došlo až v r. 1975, kdy vznikl soubor 
Rusavjan. Kolektiv, vedený Miroslavem Hovořákem, se opřel 
o písňový a taneční materiál, který se udržel v místním 
povědomí nebo byl shromážděn ve sbírkách Františka 
Táborského a Alfonse Waissara i >Z. Jelínkové. Vedle 
tanečníků se součástí souboru stala pěvecká skupina vedená 
Ladislavem Pavelcem, hudební doprovod zajišťovala muzika 
>V. Melouna. K pravidelným akcím souboru patří kácení 
máje (spojené s průvodem obcí, tanečním vystoupením pod 
májí a humornými scénkami s dřevaři), valašský bál, volně se 
členové kolektivu podílejí na masopustní obchůzce. Kromě 
těchto periodicky se opakujících akcí se soubor zúčastňoval 
přehlídek vesnických souborů a skupin (Vlčnov 1978, Slavičín 
1979, Velké Bílovice 1981, Šumperk 1982), vystupoval na 
>Rožnovských slavnostech (1981, 1985), v pořadech 
valašského souboru FS >Rusava v Bystřici p. H., na 
>Hanáckých slavnostech v Chropyni (1989) aj. Ke stému 
výročí úmrtí Daniela Slobody připravil v r. 1988 pořad 
o životě a národopisném díle tohoto významného rusavského 
kazatele. V r. 1994 účinkoval při oslavách 100 let firmy Baťa.

Literatura:
Válka, M.: Folklórní tradice obce Rusavy. Zpravodaj 
Muzea Kroměřížska 1980 (duben), s. 15-20.
Jelínková, Z.: Lidové tance z Rusavy. Brno 1967, s. 11-12.
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Sedmikvítek (Valašský soubor písní 
a tanců Sedmikvítek)
Frenštát pod Radhoštěm, okr. Nový Jičín

Soubor vznikl v r. 1980 jako dětský taneční kolektiv při 
OB v Trojanovicích. V r. 1982 se k němu připojila dětská 
muzika a v r. 1986 působila vedle dětského souboru již skupina 
dospělých, jejímž zřizovatelem se stalo JZD Javorník se 
sídlem v Tiché. Tato skupina před vznikem vlastní souborové 
muziky krátce spolupracovala s frenštátskou CM Radegast. 
V r. 1990 se soubor přestěhoval do uvolněných kasáren po 
Sovětské armádě a jeho sídlem se tak stal Frenštát p. R. Od té 
doby je soubor kroužkem Domu dětí a mládeže ASTRA ve 
Frenštátě a tvoří jej čtyři dětské skupiny, dospělá taneční 
skupina a tři cimbálové muziky, z toho jedna dětská. 
Uměleckou a organizační vedoucí celého kolektivu je od 
počátku Jana Šamánková, která je zároveň choreografkou 
a autorkou většiny programových bloků. Od r. 1987 působí 
jako choreograf a vedoucí jednotlivých skupin také její syn 
Petr Šamánek. Po celou dobu existence souboru je 
choreografkou a odbornou poradkyní kolektivu Vlasta 
Genserová. Vedoucí dětské muziky je Vojtěch Stříž, pod jehož 
vedením vyrostli všichni členové mládežnické muziky, kterou 
vede P. Šamánek. Vedoucím muziky dospělých je Vítězslav 
Navrátil. Soubor zpracovává lidové písně a tance nejen 
z Frenštátska, ale z celého Valašska. Ve své práci vychází 
především ze sběrů V. Genserové, ale též Josefa Reka, Jana 
Nepomuka Poláška, >A. Kubeši a >Z. Jelínkové. Pro svá 
vystoupení užívá trojanovský kroj, který v 50. letech obnovila 
V. Genserová za pomoci >A. Strnadela a jeho bratra, 
spisovatele Bohumíra Četyny. Převážnou část repertoáru 
souboru tvoří dějová pásma (inspirovaná zejm. knihou Josefa 
Strnadela Rok pod horami), která zobrazují tradiční způsob 
života a činnosti s ním spojené (např. Na paši, Podzim zvoní 
pod okny, Senoseč ad.), zvykosloví (např. Vítání jara) a různé 
další náměty (Vodo, vodičko, Hrajeme si na školu, Ženilo se 
motovidlo). Později se v repertoáru objevila čistě taneční čísla. 
Některá pásma předvádí současně více věkových skupin, 
některá rostou se svými interprety, některá jsou přenechána 
mladším. Repertoár souboru je podle aktuálních potřeb 
upravován. Jednotlivé skupiny vystupují obvykle 
samostatně, celosouborové koncerty probíhají při zvláštních 
příležitostech. Sedmikvítek pravidelně pořádá dětský 
a dospělý valašský bál, vynášení Mařeny, mikulášskou 
besídku a koledování. Soubor se pravidelně zúčastňoval 
okresních a krajských soutěží ZUČ (i dětských), vystupoval 
v rámci >Rožnovských slavností a Národopisného léta 
v Rožnově p. R., na >Liptálských slavnostech, MFF 
v Šumperku, >Lidovém roku ve Velké Bystřici, >Slezských 
dnech v Dolní Lomné, >MFF ve Strážnici, na mezinárodních 
dětských festivalech v Luhačovicích a Kunovicích, při 100. 
výročí Jubilejní výstavy v Praze (1991) a při 100. výročí 
>NVČ v Praze na Žofíně. Navštívil Itálii, Maďarsko, 
Rakousko, Litvu, Polsko a Německo. Vlastním nákladem

byly vydány videokazety Pod hory přišlo jaro (1995) a 
Frenštátský rodák a básník Josef Kalus, vzpomínkový večer 
(1995).

red

Slezan (Folklorní soubor Slezan)
Český Těšín, okr. Karviná

V r. 1945 byl při Městském kulturním středisku v Českém 
Těšíně založen pěvecký sbor Slezan, při kterém o deset let 
později vznikl stejnojmenný folklorní soubor a cimbálová 
muzika. U zrodu stáli středoškolský profesor Bedřich Havlíček 
a členka pěveckého sboru Květa Rusková-Klimšová. 
V počátcích se vedoucí souboru střídali, od r. 1959 byla 
uměleckou vedoucí Eva Šinoglová a v r. 1964 se vedení ujal 
tanečník, choreograf a sólový zpěvák Boleslav Slováček. 
Primášem muziky byl Bohuslav Matyáš, kterého v r. 1963 
vystřídal Miroslav Kyjonka, autor řady úprav lidových písní. 
S muzikou vystupoval gajdoš >P. Zogata (v letech 1970-1971 
byla součástí pěveckého sdružení Slezan druhá cimbálová 
muzika pod vedením >V. Stuchlého). Do historie souboru se 
významně zapsali první vedoucí muziky Pavel Rusek (v letech 
1955-1970 autor hudebních úprav), zpěvačky sestry >Žabkovy, 
Marie Kyjonková, Petronella Čarvášová-Parmová, tanečnice 
a vyšívačka Blažena Slováčková, muzikant, tanečník, zpěvák 
Karel Musiol, muzikant a autor hudebních úprav Zdeněk 
Ondrášek, >J. Králová. Soubor Slezan zpracovává lidové 
tance, písně a zvyky těšínského Slezska. Repertoár souboru se 
vyvíjel od původních forem hudebního a tanečního folkloru 
bez větších jevištních zásahů přes monotematické bloky 
preferované na soutěžích k opětovnému návratu k méně 
stylizované scénické prezentaci. Velkých úspěchů dosáhl Slezan 
v 60. letech zejm. zpracováním lidových tanců v tradiční podobě 
a krojovými přehlídkami. V repertoáru souboru jsou samostatná 
čísla (Těšinok, Kołomajka, Šustka, Cepový, Ondraš, Funty, 
Ovčoř, Ověnžok, Čepení - Bioły), programové celky i delší 
pásma (např. Vítej, Zuzanko). Při jejich zpracování Slezan čerpá 
z tištěných sbírek i z vlastních sběrů, ke spolupráci byli přizváni 
i >H. Podešvová, >J. Gelnar a >Z. Jelínková. K vystoupení 
využívá čtyři typy krojů: těšínský z centrální části Těšínska, 
horalský z těšínských Beskyd, jablunkovský (zvaný jackovský) 
a kroj orlovský. Kroje, jež soubor vlastní od r. 1957, jsou 
rekonstrukcemi oděvu z poloviny 19. století (např. podle kreseb 
>J. Mánesa), které provedla >J. Králová. Soubor pravidelně 
vystupoval na >Slezských dnech v Dolní Lomné, 
>Ondrášovských slavnostech a na >MFF ve Strážnici, kde 
obdržel v 60. letech řadu ocenění (v r. 1961 v taneční soutěži 
párů získali E. Šinoglová a Hermann Mandrysz 1. místo, pár 
J. Králová a Vítězslav Kohout se stal laureátem Strážnice 1964), 
zúčastnil se zahraničních festivalů v Polsku, Moldávii, 
Mongolsku, Belgii, Francii, Turecku, Bulharsku, Rakousku, 
Německu, Norsku a Chorvatsku. Je držitelem Bronzového 
řetězu a Stříbrného hroznu z MFF ve francouzském Dijonu. 
Spolupracoval s rozhlasem i televizí v Ostravě (např.
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ziky dokumentární film Jiřího Štauda Sojombo ctí přátelství 
o zájezdu do Mongolská z r. 1975). Při souboru pracuje od 
r. 1979 dětský kolektiv Malý Slezan, jehož vedoucím je 
K. Musiol.

Diskografie:
Okolo Těšína. MC. VI. nákladem 1991.

Literatura:
B. H. - P. R.: 25 let souboru lidové umělecké tvořivosti 
„Slezan“ při Osvětové besedě v Českém Těšíně. Těš. 13, 
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JŠ

Slezský soubor písní a tanců Heleny 
Salichové
Ostrava-Poruba

Původně taneční soubor Satina založila v r. 1977 při Domu 
kultury Ostravsko-karvinských dolů v Ostravě-Porubě 
>H. Podešvová, která se stala jeho uměleckou vedoucí. Na 
jeho vzniku se podílela také >A. Buroňová. V r. 1978 se 
souborem začala pracovat cimbálová muzika, kterou téhož roku 
založil >J. Dadák. Kolektiv byl v r. 1982 přejmenován na 
Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové. Organizačním 
vedoucím je od r. 1978 František Páleníček, umělecké vedení 
převzal v r. 1982 J. Dadák. Na práci souboru se také významně 
podíleli vedoucí taneční složky a choreograf Aleš Polzer (od 
r. 1985) a Eva Polzerová. V r. 1992 se soubor stal občanským 
sdružením, od r. 1997 pracuje při Vysoké škole báňské - 
Technická univerzita Ostrava. Zpracovává folklorní materiál 
z oblasti opavského Slezska, při svých vystoupeních užívá 
stylizovaný klimkovský kroj. Vychází z publikovaných 
a rukopisných sběrů H. Podešvové, >H. Salichové, 
z písňových sbírek Františka Sušila, Františka Myslivce, Jana 
Vyhlídala ad. Choreografie základního repertoáru zpracovali 
H. Podešvová (Čtyři podoby taňca na Opavsku, Polka jede), 
Boleslav Slováček (Chlopsky), Věra Bílková (Vítání jara, 
Rozlučka), Věra Vahalíková (Vánoční koledování) a A. Polzer 
(Balada, Cepový, Vrtky). Hudební úpravy jsou dílem J. Dadáka. 
Souborem prošlo více než 500 tanečníků, 46 zpěváků 
a muzikantů. K těm nejvýznamnějším patřili zpěváci Irena 
Perutková, Martin Černík, Anna Ramíková, muzikanti Libor 
Cenek, Irena Cenková, Petr Prause, Eva Prauseová, tanečníci 
Jan Honek, Jana Knobová, Eva Plocková, Rostislav Směja, 
Šárka Vojtkuláková-Rychtárová, Jana Švábová-Čubíková, Věra 
Vahalíková. Daniel Hrubý. Za dobu své působnosti uskutečnil 
soubor více než tisíc vystoupení po celé republice, zúčastnil se 
>MFF ve Strážnici. MFF v Košicích. >Slezských dnů v Dolní 
Lomné, >Rožnovských slavností i festivalů v zahraničí

(Německo, Polsko, Francie, Ukrajina). Natočil 14 tanců do 
videodokumentace Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska 
(Strážnice 1994-1997), účinkoval ve dvou pořadech z TV 
cyklu Vonička z domova (1986, 1988). Cimbálová muzika 
pravidelně natáčí v ostravském rozhlase. Soubor každoročně 
organizuje přehlídku dětských folklorních souborů z regionu, 
vánoční pořad, setkání cimbálových muzik, výchovné koncerty, 
významně se podílí na výchově dětí a mládeže, v prostředí 
velkého města udržuje povědomí o slezské lidové kultuře.
V r. 1986 vznikl Dětský soubor Heleny Salichové, který 
sdružuje 60 dětí od pěti do čtrnácti let. Jeho vedoucím 
a choreografem je R. Směja, autorem hudebních úprav 
J. Dadák.

Literatura:
Mazurek, J.: Úspěšné výsledky umělecké tvorby. Práce 
7.3.1988.
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Slovácko (Cimbálová muzika Slovácko)
Mikulčice, okr. Hodonín

CM Slovácko vznikla z dětské muziky, kterou na ZŠ 
v Mikulčicích založil v r. 1964 ředitel školy >P. Čech. Muzika 
byla od r. 1965 součástí dětského národopisného souboru, 
jejím primášem byl od počátku Přemysl Líčeník. Jako CM 
Slovácko se zformovala v první polovině 70. let. Sólistkou se 
stala Lenka Maradová-Králová, autorem většiny úprav 
P. Líčeník. Muzika se věnuje hudebnímu folkloru Podluží 
a zabývá se rovněž tvorbou >F. Mikuleckého - v r. 1982 se 
podílela na filmu Opera ve vinici (rež. Jaromil Jireš), 
spolupracovala na LP desce Písničky Fanoše Mikuleckého 
(Supraphon 1983), kde společně s CM >Břeclavanu uvedla 
jeho nejznámější písně. Účinkovala také na LP desce Vyšívané 
písničky (Supraphon 1981). Příležitostně spolupracuje 
s národopisnými soubory Podluží, vystupuje na domácích 
pódicích (např. na >Hudeckých dnech Slávka Volavého) 
i v zahraničí (Japonsko, Francie, Řecko, Itálie, Holandsko, 
Švýcarsko).

Literatura:
-kvo-: 15. výročí muziky Slovácko. MK 17, 1981, č. 1, s. 19. 
Kučera, A.: Slovácko má 20 let. MK 22, 1986, č. 2, s. 20-21.
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Slovácký krúžek Bratislava
Bratislava

Po vzniku Československa v r. 1918 se řada lidí původem 
z Moravy ocitla v nejrůznějších zaměstnáních na Slovensku.
V návaznosti na buditelskou předválečnou činnost Pavla Blaha 
ve slovenské Skalici byl v r. 1922 založen v Bratislavě Slovácký 
krúžek. Jeho organizace se ujal Juraj Černý z Kunovic u Uh. 
Hradiště, který v době svých vysokoškolských studií v Praze
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v letech 1908-1913 byl aktivním organizátorem činnosti 
tamního krúžku i Sjezdů pokrokové mládeže slovenské 
z Moravy a Uher v letech 1911-1913 v Hodoníně, ve Strážnici 
a v Uh. Hradišti. Mezi první členy krúžku patřili mj. Ľudovít 
Štúr, Svetozár Štúr, Vojtěch Vičánek, František Gazdík 
a Antonín Malina. Slovácký knížek v Bratislavě nebyl nikdy 
registrovaným spolkem. Společenskou autoritu mu vytvářeli 
významní hosté, kteří večery krúžku navštěvovali a z nichž 
někteří byli pověřeni čestnou funkcí tzv. rychtáře. Prvním 
rychtářem krúžku byl do r. 1944 Ľudevít Okánik, poté 
>D. Jurkovič (1944-1947), J. Černý st. (1948-1966) 
a Konstantin Čársky (1966-1987). Po jeho smrti se rychtářská 
funkce stala pracovní a vykonávali ji Juraj Černý ml. 
(1987-1991), Ivan Karenovič (1991-1996) a od r. 1996 Peter 
Fajkus. V první etapě krúžku se kromě společenských setkání 
nacvičovaly písně a tance (např. sedlácké, vrtěná, verbuňk, 
ale i Moravská beseda a Česká beseda), se kterými členové 
vystupovali na plesových předtančeních, krojových plesech 
apod. Tance se nestylizovaly, kroje nebyly jednotné. 
K mimořádným vystoupením krúžku patřil dvouhodinový 
program v bratislavském Radiojournalu v r. 1928 (sbor krúžku 
spolu se zpěváky z Velké nad Veličkou, Kostic, Vajnor, 
Chorvatského Grobu) a rozhlasové vysílání v r. 1937 v pásmu 
Chlapci Slováci u Dr. Pavla Blahy ve Skalici. Po vzniku 
slovenského státu odešla z Bratislavy řada krajanů a krúžek 
přestal účinkovat na veřejnosti. V r. 1945 byla jeho činnost 
obnovena. K nejvýznamnějším organizátorům náleželi 
Vladimír Hájek, Rudolf Hasička, >C. Zálešák a J. Černý ml. 
V 50. letech se však veřejné aktivity krúžku opět utlumily, 
zájemci o folklor se sdružovali spíše ve folklorních souborech. 
Náplní krúžku se staly pravidelné schůzky s různým hudebním 
doprovodem. Od konce 60. let se upevnilo postavení krúžku, 
rozšířila se spolupráce s dalšími krajanskými sdruženími 
a společenské aktivity. Od počátku existence bratislavského 
krúžku hrála v jeho činnosti důležitou roli spolupráce se 
>Slováckým krúžkem v Praze a v Brně, která zahrnovala 
např. společná setkání na Javořině v r. 1923 a 1936, vzájemné 
návštěvy nebo zájezdy.

Literatura:
Černý, J.: 70 rokov Slováckého krúžku v Bratislave. 
Bratislava 1992.
Krist, J. M.: 70 let bratislavského Slováckého krúžku. NR 
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Slovácký krúžek Brno
Brno

Slovácký krúžek v Brně se vyvinul na počátku 20. století 
ze schůzek a veřejných vystoupení brněnských studentů ze 
Slovácka a Slovenska. V r. 1908 se zařadil mezi ostatní 
akademické spolky. Do r. 1938 působil jako volné sdružení 
řízené podle vzoru vesnických stárkovských organizací, 
v r. 1939 se stal úředně registrovaným spolkem, a proto mohl

působit i za 2. světové války. V r. 1950 se začlenil do kulturního 
zařízení odborů (nejprve pošty, poté dopravy a spojů 
a nakonec železničářů). Od r. 1990 je opět samostatně 
registrovaným spolkem. V době před 1. světovou válkou patřil 
k hlavním organizátorům schůzek krúžku Otakar Vašíček. 
V meziválečném období se k předním osobnostem krúžku 
řadili Arnošt Budík, Josef Kupka, Karel Pokorný, Jiří Prášek, 
Jaroslav >Páč, Jan Horný, Jaroslav Němce, Miroslav Senk, 
Jaroslav Mysliveček, >J. Běhunek, Metoděj Hluchý 
a V. >Klusák ml. Krúžek propagoval slovácký folklor, ale také 
vzdělával (součástí schůzek byly odborné přednášky sběratelů 
a folkloristů, např. Josefa Černíka, Františky Kyselkové, 
>V. Úlehly). Trvalou součástí krúžku se stala muzika, na jejíž 
hudební styl navázaly další kapely vznikající na Slovácku 
pod vlivem krúžkařského hnutí. Členové krúžku vystupovali 
v pořadech brněnského Radiojournalu (od r. 1927 převážně 
ve scénkách, které psal člen krúžku >M. K. Robuš). V r. 1936 
vydal krúžek 1. díl Slováckých pěsniček od >J. Poláčka, jenž 
obsahoval část repertoáru, který se v krúžku zpíval. V době 
protektorátu činnost krúžku zintenzivněla a jeho schůzek se 
zúčastňovalo stále více návštěvníků. V r. 1941 vyšel 2. díl 
a v r. 1943 3. díl Slováckých pěsniček, které zachycovaly 
i nové terénní sběry J. Poláčka. Na popud V. Úlehly byly 
vytvářeny v letech 1943-1944 tzv. Slovácké akademie 
(představení hudebního a tanečního folkloru Slovácka), které 
byly uváděny i mimo Brno a staly se formou národní 
manifestace. Starostou krúžku v tomto období byl Emanuel 
Kozáček, primáši J. Běhunek a Čeněk Nedbálek, mezi 
tanečníky a zpěváky vynikali František Hasil, Oldřich Krejčí 
a Jaroslav Zábelka. Činnost krúžku se znovu /.aktivizovala 
v r. 1945. Mnozí členové krúžku také přešli do nově 
založeného >Moravského tanečního a pěveckého sboru v Brně 
(MTPS).V r. 1949 se osamostatnila muzika J. Běhunka. Nová 
muzika působila pod vedením >L. Holého, tanečního nácviku 
se v r. 1950 ujala >Z. Jelínková. V rámci krúžku začal vznikat 
soubor lidových písní a tanců, všechny ostatní zvyklosti včetně 
pravidelných schůzek však zůstaly zachovány. V r. 1953 se 
vedení souboru ujali manželé Olga a Karel >Páčovi, v r. 1954 
přišla z MTPS muzika primáše Miroslava Marka, která 
v krúžku působila až do konce 70. let. Starosty krúžku v tomto 
období byli A. Budík, Oldřich Kůrečka, Jan Stöhr, Stanislav 
Žmola, Jan Košábek, Jaroslav Novák a František Hejný (1952- 
1954 a 1956-1971). Vystřídala se zde rovněž řada primášů 
(>V. Volavý, >J. Petrů, >J. Čech, >J. Kobzík) a dalších 
muzikantů, zpěváků a tanečníků (>A. Frolka ml., >D. Holý, 
>J. Nečas, >B. Šebetovská, Miloš Kučera, >J. Pavlík, Jiří 
>Prachař, Jan Prokop, >J. M. Krist, Miroslav Sandaný, Marie 
Vyoralová-Šenková, Božena Sýkorová-Příhodová). Vedení 
souboru Slováckého krúžku se v r. 1966 ujali manželé Maric 
a Miloš Bulíčkovi s M. Vyoralovou a Milanem Požárem. Po 
útlumu se v r. 1968 činnost krúžku i souboru opět rozšířila. 
Počátkem 70. let zde působily tři muziky, v r. 1974 byl založen 
dětský soubor Slováček. Repertoár souboru dospělých se 
rozšířil kromě folkloru Horňácka a moravských Kopanic také 
o uherskobrodské a kyjovské Dolňácko. Vedoucím souboru 
se v r. 1974 stal J. M. Krist (v této funkci působil do r. 1977
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ziky a opět od r. 1982) a Zdeněk Fajbus (1977-1982). Ve funkci 
starosty celého knížku se vystřídali Rostislav Viktorin (1972- 
1978, 1983-1987), Josef Krejčík (1978-1983) a J. M. Krist 
(od r. 1987). V r. 1979 byl Antonínem Bartošíkem založen 
pěvecký sbor, který od r. 1982 existuje jako ženský (vedla jej 
Justina Konečná, od r. 1996 Yvona Janošíková) a mužský (od
r. 1988 vedoucí Josef Donné). V 80. a 90. letech se jako 
primáši vystřídali Miroslav Marek, Josef Rybecký, Emil 
Homolka, Jiří Kinzel, Jan Beránek a Josef Pokorný. Všestranná 
aktivita přivedla soubor Slováckého knížku také k zahraničním 
zájezdům (NDR, Jugoslávie, Itálie, Finsko, Rakousko, SRN, 
Francie, Portugalsko, Švédsko, Holandsko, Lotyšsko, Litva).

Diskografie:
Osmdesát let Slováckého krúžku. SP. Supraphon 1988.
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Slovácký krúžek Mikulčice
Mikulčice, okr. Hodonín

Slovácký krúžek v Mikulčicích založil v r. 1939 
>F. Mikulecký a navázal tak na mládežnická vystoupení 
>Sokola a >Jednot republikánského dorostu uskutečňovaná 
od r. 1937. Posláním krúžku byla nejenom snaha o záchranu 
lidové písně, ale i širší kulturní aktivity - ochotnická divadelní 
představení (Gazdina roba, Její pastorkyňa, Lucerna, 
Vojnarka), pořádání tanečních zábav, společné vyšívání 
a malování, nácvik lidových písní a tanců. Z výtěžků své 
činnosti přispívali členové knížku na sociální účely obce. 
V posledním roce 2. světové války byly aktivity krúžku 
pozastaveny a k jejich obnovení došlo po r. 1945. Významný 
byl např. nácvik zpěvohry F. Mikuleckého Cesta zarúbaná 
v r. 1947, která měla téměř 200 repríz na různých místech 
republiky. Činnost krúžku jako samostatného spolku byla 
ukončena v r. 1951. Jeho členové byli až do r. 1958 činní 
v mikulčickém souboru Podlužan. K nejvýznamnějším 
zpěvákům patřili Marie Hubáčková-Uhrovičová, >J. Šífar, 
Jaroslav a Jaroslava Vavrysovi, Jan Kosík. Téhož roku byl 
v Mikulčicích založen Soubor lidové tvořivosti (opět pod 
vedením F. Mikuleckého), jehož repertoár tvořila národopisná 
pásma a zpěvohra Prechovský buřič (premiéra 1961). Činnost 
souboru v r. 1962 ustala a byla obnovena v r. 1965 při novém

nastudování zpěvohry Cesta zarúbaná. S úmrtím 
F. Mikuleckého v r. 1970 se soubor rozešel. V r. 1978 vznikl 
v Mikulčicích národopisný soubor Polajka a ženský sbor, 
jejichž vedení se ujala Marie Kotásková, dcera 
F. Mikuleckého. Skupiny se zúčastnily národopisných 
slavností v Tvrdonicích (>Podluží v písni a tanci) a >MFF ve 
Strážnici, účinkovaly při natáčení filmu Opera ve vinici (1982, 
rež. Jaromil Jireš). Jejich činnost byla ukončena v r. 1982. 
Krúžek jako organizovaný spolek nebyl v Mikulčicích 
obnoven. Jeho bývalí členové pravidelně připravují od r. 1977 
předhodové večery s cimbálovou muzikou a komponovaným 
programem.

Diskografie:
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Slovácký krúžek Moravská Nová Ves
Moravská Nová Ves, okr. Břeclav

Svou činnost zahajoval poprvé za okupace v době 
2. světové války, pak ihned po osvobození, v r. 1949 ji však 
musel ukončit a zakladatel krúžku, právník Jan Polach 
(1910-1992) byl z politických důvodů deset let vězněn. 
K obnově činnosti došlo v r. 1960. Zřizovatelem se stala OB 
při MNV, pro neshody byl v r. 1961 krúžek přičleněn ke 
kulturní komisi JZD. Po r. 1989 začal opět pracovat pod 
patronací obecního úřadu a spolupracoval s Okresním 
poradním sborem pro národopis v Břeclavi. Krúžek od počátku 
vyvíjel širokou činnost, organizoval pro veřejnost cykly 
národopisných přednášek, pořádal silvestrovské besedy 
s kabaretními pořady i besedami u cimbálu, podílel se na 
organizaci hodů a tradičních tanečních zábav, uskutečňoval 
vlastivědné zájezdy spojené s vystoupeními a společné 
návštěvy divadelních představení v Brně. V r. 1965 začal 
pořádat pravidelné krojové plesy, navštěvované skupinami 
z celého Slovácka. Na formování krúžku a jeho činnosti se 
v počátcích podíleli Václav Šedivý, který byl v r. 1949 
předsedou, odborný učitel Karel Turza, zakladatel a primáš 
cimbálové muziky, Rudolf Glos, jenž měl na starost propagaci 
a byl také členem programové a výtvarné komise pro přípravu 
národopisných slavností v Tvrdonicích (>Podluží v písni 
a tanci), varhanice Ludmila Hluchá, muzikant Jan Paulík, který 
organizoval veškeré hudební dění v obci. Prvním předsedou 
po obnovení činnosti v r. 1960 byl Jiří Popelka a poté J. Polach, 
který byl také primášem cimbálové muziky, vedl mužský



185soubory, skupiny, muziky
sbor a nácvik písní a tanců, zastupoval knížek v poradních 
sborech v Břeclavi, Hodoníně, Uh. Hradišti a byl členem 
redakční rady >Malovaného kraje. Mezi významné členy 
patřili také cimbalista František Šulák, primáši Marek Imrich 
a Jan Blažek, umělecký vedoucí Josef Hřebačka, Jan Frýdek 
aj. Od r. 1991 je předsedou knížku Jaroslav Nešpor, který je 
rovněž uměleckým vedoucím. Samostatnou složkou 
Slováckého knížku je pěvecký sbor mužů, který pravidelně 
vystupuje na přehlídkách mužských sborů a také 
spolupracuje s >BROLNem.
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Slovácký krúžek Praha
Praha

Slovácký krúžek v Praze navázal na aktivity Moravanů, 
kteří se od poloviny 19. století sdružovali v různých 
pražských spolcích, zejm. ve spolku Blaník (1861), Radhošť 
(1864), Moravská beseda (1873) a Detvan (1882). Výrazným 
mezníkem jejich působení byla >NVČ, na jejíž přípravě se 
aktivně podíleli. V r. 1896 byla založena Moravskoslezská 
beseda (členy prvního výboru byli např. František Pastrnek, 
Jan Herben a Josef Lošťák), která se stala důležitým 
střediskem Moravanů a Slezanů v Praze. Téhož roku zde 
také vznikla Českoslovanská jednota, jež později svou široce 
koncipovanou činnost zúžila na spolupráci se Slovenskem, 
avšak v řadě momentů se její aktivity dotýkaly Slovácka. 
Rok 1896 se považuje za počátek Slováckého knížku v Praze, 
protože vlivem spolkového hnutí a zásluhou moravských 
studentů byly od té doby pravidelně pořádány tzv. slovácké 
večírky se zpěvem, které vyvrcholily v letech 1902 a 1903 
veřejnými vystoupeními (v r. 1902 byla na programu 
veřejného večírku přednáška o Slovácku, v hudební části 
účinkoval mj. sběratel Josef Černík; na druhém veřejném 
večírku v r. 1903 účinkovaly muzika P. >Tma z Velké nad 
Veličkou a Balážova muzika z Myjavy, hlavním stárkem 
večera byl Franta Uprka, jenž patřil od svého příchodu do 
Prahy v r. 1889 k jedné z nejvýraznějších postav moravského 
krajanského hnutí). Od r. 1902 se již oficiálně užíval název 
Slovácký krúžek. V tomto období v něm působili mj. Rudolf 
Malík, >A. Frolka st., Jura >Hudeček II, Jaroslav >Hudeček, 
K. >Klusák ml. a od r. 1909 V. >Klusák st., který dal podnět 
k sestavení první muziky knížku. Připojil se také pražský 
rodák >L. Rutte. Po 1. světové válce byla obnovena 
předválečná tradice volného sdružení Slováckého knížku. 
První velkou akcí byly tzv. lanžhotské hody, které se 
uskutečnily 1.6.1919. V poválečném knížku se objevili Martin 
a Jaroslav >Hudečkovi, Juraj Černý, Jan Horný, >J. Poláček

aj. Se vznikem Masarykovy univerzity v Brně a s odlivem 
moravských studentů se však jejich hnutí v Praze oslabilo. 
Krúžek intenzivněji pracoval až v letech 1928-1939. V době 
okupace byly jeho možnosti značně omezeny. Od 
r. 1939 existoval v rámci Moravskoslezské besedy a jeho 
činnost se soustřeďovala hlavně na přednášky, nácvik písní 
a tanců a na aktivity některých jednotlivců zaměřené na 
záchranu tradiční kultury na Slovácku, případně její propagaci 
(např. Stanislav Todt nebo Vladimír Boháč, který se mj. 
v r. 1944 podílel na přípravě natáčení filmů Horňácká svatba 
a Hody v Hrubé Vrbce, rež. >J. Ferenc). Po 2. světové válce 
činnost knížku opět zintenzivnila (v letech 1945-1948 nebyla 
zcela vyjasněna nástupnická otázka Slováckého krúžku 
a v Praze existovaly tři sdružení pod stejným názvem). 
V r. 1945 byla vytvořena muzika, v níž hráli např. Jaroslav 
>Páč, V. >Klusák ml., >J. Frolka, >O. Horký, >Z. Mišurec. 
Byly organizovány nácviky, pořádány hody a fašanky, 
moravské plesy, zájezdy na Slovácko. Veřejná vystoupení 
však nebyla četná a členové se většinou soutřeďovali jen na 
vnitřní činnost krúžku. Jako samostatný spolek pracoval 
krúžek do r. 1953, poté byl nucen přejít pod OB. Intenzivní, 
charakterem více souborová činnost se rozběhla na počátku 
70. let. I nadále se uskutečňovaly přednášky, zábavy při 
zvykoslovných příležitostech (fašank, hody, vinobraní) 
a zejm. moravské plesy. V organizaci krúžku a v nácvicích 
jeho jednotlivých složek se vystřídala řada osobností, které 
většinou přinášely vlivy svých rodných oblastí - např. 
primášem cimbálové muziky od r. 1957 až do počátku 80. let 
byl Jura >Hudeček III, od r. 1984 >K. Navrátil. Slovácký 
krúžek si po celu dobu své existence uchovával širokou 
základnu členů a příznivců, kteří přispěli k udržení významu 
regionálního povědomí Moravy a zejm. Slovácka a k jeho 
pevnému začlenění do městské kultury.
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Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín 
Svatobořice-Mistřín, okr. Hodonín

Tradice slováckých knížků v obci Svatobořice-Mistřín 
začíná v době první republiky. První zmínky o organizované 
folklorní činnosti mládeže v obcích Svatobořice a Mistřín 
(sloučeny v r. 1964) pocházejí z r. 1936, kdy v Mistříně mládež 
nacvičovala slovácké písně a tance v rámci činnosti 
tělovýchovné jednoty >Orel pod vedením Ludvíka Bimky, Jana 
Kasana a Josefa Lungy. V r. 1938 byla v Mistříně založena 
cimbálová muzika (Vratislav Hladký, Stanislav Korbel ad.). 
Mistřínský slovácký krúžek rozvíjel úspěšně svoji činnost 
především v letech 1936-1943, 1945-1967 a 1969-1992, kdy 
uskutečňoval řadu vystoupení po celé republice, účastnil se 
>MFF ve Strážnici, natáčel v brněnském rozhlasovém studiu, 
organizoval místní kulturní a společenský život a podílel se na
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ziky udržování místních lidových tradic. Dalšími vedoucími 
mistřínského krúžku byli mj. František Němčanský, Jaroslav 
Vašulka, Josef Marada, Jakub Šťastný, František Synek st., 
>F. Synek, Jaroslav Gajda, Petr Neduchal. Na vedení se podíleli 
také Antonín Pavluš a Josef Varmuža. Od r. 1948 působil 
knížek v rámci místní organizace Svazu požární ochrany, 
v letech 1969-1972 pod místní organizací Čs. strany lidové, 
pak pod OB (1972-1982) a kulturním domem (1982-1992). 
Od r. 1992 knížek působí jako >Slovácký soubor Mistřín. 
Slovácký knížek ve Svatobořicích pracoval hlavně v letech 
1936-1939, 1945-1967 a 1974-1997 nejprve pod hlavičkou 
místní Čs. strany lidové (do r. 1948). Po krátkém přerušení 
své činnosti působil při OB (1953-1955), při ZK Elektrosvit 
Svatobořice (1956-1959), pod hlavičkou Svazu požární 
ochrany (1960-1967), znovu pod OB (1968-1981), při 
místním kulturním domě (1982-1990) a při organizaci >Sokola 
(od r. 1990). Jeho činnost byla zaměřena především na 
pěstování místní lidové kultury a tradic. Členové krúžku 
vystoupili např. v Praze na spartakiádě (1960), na MFF ve 
Strážnici (1948, 1950) a uskutečnili řadu vystoupení po celé 
republice. Vedoucími slováckého knížku ve Svatobořicích byli 
František Bimka, Milan Slezák, Cyril Macek, Václav Urubek, 
Jaromír Měchura, Jan Kundrata, Marie Osičková, František 
Čagánek, Miroslav Veselý a Rostislav Marada.
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Slovácký krúžek Tvrdonice (Slovácký 
Podlužácký krúžek)
Tvrdonice, okr. Břeclav

Popudem ke vzniku krúžku v Tvrdonicích bylo vystoupení 
místních zpěváků v brněnském Radiojournalu v r. 1927. O rok 
později založil učitel Karel Přidalík mužský pěvecký kroužek, 
který se stal základem Slováckého Podlužáckého krúžku. Jako 
samostatný spolek byl však úředně zaregistrován až v r. 1991. 
Činnost krúžku byla zpočátku zaměřena na mužský zpěv, ve 
30. letech se rozšířila o zpěv žen. Období uvědomělého 
pěstování folkloru zahájil krúžek v době okupace a jeho 
repertoár nebyl zaměřen jen na Podluží a Slovácko. 
Nej významnější etapa jeho činnosti se vztahuje k r. 1946, kdy 
uspořádal národopisné slavnosti Podlužácký rok s položením 
základního kamene tzv. Slovácké búdy. Druhý ročník se konal 
v r. 1954 a od r. 1956 se pod garancí krúžku slavnosti pořádají 
každoročně pod názvem >Podluží v písni a tanci. Hudební 
doprovod v počátcích krúžku obstarával varhaník Antonín 
Nešpor, který sestavil muziku ze svých žáků. S příchodem 
cimbalisty Josefa Ščuky do Týnce v době nacistické okupace 
se v instrumentálním složení muziky objevil cimbál, na který 
hrával rovněž Vladimír Hnátek. Pěvecký sbor vystupoval také 
s dechovou hudbou Františka Nešpora z Kostic a Františka

Juráčka z Týnce (>Juráčkovci). S krúžkem spolupracovala 
CM >Břeclavan s primášem >J. Kobzíkem (1954-1959), 
CM >Podlužan s primášem Antonínem Navrátilem (od 
r. 1960) a školní cimbálová muzika s primášem Janem 
Kružíkem ml., založená v r. 1960 v Tvrdonicích >P. Čechem. 
Její bývalí členové doprovázejí krúžek od 80. let. V krúžku se 
během jeho existence vystřídala řada výrazných osobností, 
zejm. zpěváků - >J. Severin, Josef Severin ml., >J. Rampáček, 
>F. Studenka, František Studenka ml., Josef Janulík, Jan 
Jordán, František Čech, >J. Kružík, Julie Kučerová- 
Severinová, Drahomíra a Jiřina Stibůrkovy, Jaroslav Tuček. 
Mezi předsedy krúžku vynikli F. Čech, J. Janulík, J. Kružík, 
J. Severin a Pavel Zhánal. Od r. 1996 je předsedou Jiří Fojtík. 
Od předválečných let krúžek udržuje kontakty se >Slováckým 
krúžkem v Bratislavě. Spolupracoval s Čs. rozhlasem 
a televizí, členové krúžku vystupovali na >MFF ve Strážnici 
(např. zpěváci J. Severin, J. Rampáček, F. Studenka 
a D. Stibůrková, ženský sbor, tanečníci verbuňku Vladimír 
Hnátek, Miloslav Janulík, J. Tuček a >R. Tuček). Sbor se 
podílel na SP gramodesce Mužské sbory z Kyjova a Tvrdonic 
(Supraphon 1983), F. Studenka na MC Stójí breza v kraji 
lesa (Carmen 1996).
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Slovácký soubor (Brno) viz Šafrán

Slovácký soubor Kyjov
Kyjov, okr. Hodonín

Slovácký soubor Kyjov byl založen v r. 1969; navázal na 
činnost místního slováckého krúžku, který vznikl v r. 1942. 
Vedoucími slováckého krúžku v Kyjově byli postupně Josef 
Sedlář (1942-1949), Ladislav Fiala (1949-1950), Engla Kreidl 
(1950-1952), Josef Fridrich (1952-1961), Jiří Wenzel 
(1961-1964), J. Sedlář (1964-1969) a Bohumil Frýbort (1967- 
1969). Zřizovateli krúžku byl ZK Sklárny Moravia (1952- 
1962) a SZK Kyjov (1962-1969). Základy Slováckého 
souboru Kyjov položil poslední vedoucí krúžku B. Frýbort, 
který ve vedení spolupracoval s J. Sedlářem (do r. 1973). 
Dalšími vedoucími souboru se stali Jaroslav Zavrtálek 
(1973-1978), Miroslav Kudr (1978-1980), >J. Pavlík 
(1980-1982), opět B. Frýbort (1982-1988) a Milan Pokorák 
(od r. 1988). Od r. 1986 pracuje ve vedení souboru také 
organizační vedoucí Zdeněk Langášek. Slovácký soubor



187soubory, skupiny, muziky
Kyjov má několik samostatných složek: taneční skupinu 
(vedoucí M. Pokorák), mužský sbor (ve vedení se střídali 
Josef Wenzel, Jiří Wenzel, >J. Petrů st., >J. Petrů ml.) 
a ženský sbor (vedoucí Jiří Wenzel, J. Petrů ml., Irena 
Trutmanová a Eva Soldánová). V r. 1991 vzniklo Sdružení 
přátel Slováckého souboru Kyjov (SPSSK), které sdružuje 
příznivce a členy souboru. Soubor se zaměřuje na jevištní 
scénické i choreografické ztvárnění folkloru a zvykosloví 
Kyjovska. Autorem prvních choreografií byl Jan Loutchan, 
na kterého navázali B. Frýbort a M. Pokorák. Jako 
doprovodné muziky se souborem spolupracovaly >CM Jana 
Slaměny (1969-1980), CM Karla Hirsche (1981) a >CM 
Jury Petrů (od r. 1981). Cílem práce souboru po celou jeho 
historii je udržování a pěstování lidových zvyků, obyčejů, 
písní a tanců kyjovského Dolňácka a jejich rozvíjení. Zásluhou 
členů souboru se ve městě Kyjově a v jeho částech (Nětčice, 
Boršov) udržují výroční zvyky fašanek, velikonoce, stavění 
a kácení máje, dožínky, hody, vánoční koledování ad. Při 
řadě z nich kolektiv spolupracuje se skupinou žen z blízkého 
Ježova (vedoucí Anna Kyliánová). Soubor je jedním 
z hlavních organizátorů folklorní slavnosti >Slovácký rok 
v Kyjově, pravidelně účinkuje na >MFF ve Strážnici, 
národopisném festivalu v >Miloticích ad., vystupoval na 
slovenských folklorních festivalech ve Východně, Helpě, 
uskutečnil řadu zahraničních zájezdů, (Maďarsko, Belgie, 
Řecko, Jugoslávie, Anglie, Německo, Švýcarsko, Francie, 
USA, Kanada, Chorvatsko ad.). V Kyjově pořádá soutěže ve 
verbuňku, besedy o kyjovském kroji, soutěže ve zpěvu 
lidových písní.
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Slovácký soubor Mistřín
Svatohořice-Mistřín, okr. Hodonín

Soubor vznikl v r. 1992. Formálně navázal na činnost 
Mistřínského slováckého krúžku, který působil v Mistříně 
s krátkými přerušeními v letech 1936-1991 a jeho vedoucími 
byli Ludvík Bimka, Jan Kasan a Josef Lunga (1936-1945), 
František Němčanský a Jaroslav Vašulka (1952-1969), Josef 
Marada (1970-1980), Jaroslav Gajda (1980-1987) a Petr 
Neduchal (1987-1991). Po r. 1970 ve vedení krúžku 
spolupracovali také Jakub Šťastný, Josef Varmuža, Antonín 
Pavluš, František Synek st., >F. Synek ad. Vedoucím 
Slováckého souboru Mistřín se stal v r. 1992 Petr Neduchal, 
jako choreografové se na tvorbě repertoáru podíleli Jan 
Loutchan a Antonín Bitala. Kolektiv zpracovává převážně

folklorní materiál jižního Kyjovska, příležitostně také písně 
a tance některých slovenských regionů (myjavské Kopanice, 
Zemplín) a jižních Čech. Při vystoupeních spolupracuje s CM 
Pavla Borovičky z Rohatec, CM Jiřího Nechanického 
z Liptálu na Valašsku a s členy cimbálové muziky s primáškou 
Petrou Ostřížkovou z Hovoran. Členové souboru vystupují 
na festivalech v České republice a navštívili také řadu 
evropských zemí (Francie, Itálie, Slovensko, Německo, 
Švýcarsko, Rakousko ad.). V obci se podílejí na uchovávání 
místních výročních obřadů a zvyků (fašanek, velikonoce, 
stavění a kácení máje, dožínky, vinobraní, hody, mikulášská 
a štědrovečerní obchůzka, novoroční koledování ad.), 
spolupořádají taneční zábavy a slavnosti v rámci kulturně- 
společenského života obce Svatobořice-Mistřín s místním FS 
>Lúčka a mužským folklorním sborem. V r. 1996 patřilo vedení 
souboru k hlavním pořadatelům prvního ročníku MFF Mistřín.
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Světlovan (Soubor písní a tanců Světlovan)
Bojkovice, okr. Uherské Hradiště

V r. 1951 vznikl v Bojkovicích Slovácký krúžek, který však 
brzy ukončil svou činnost. O dva roky později zde byl založen 
soubor Světlovan, který pod vedením Josefa Bílého začal od 
r. 1954 vystupovat na veřejnosti. První taneční pásma byla 
vytvořena z folklorního materiálu Horňácka a Dolňácka 
a soubor je předváděl v havřických krojích, které vystřídal 
rekonstruovanými kroji z Komně. V tomto období začali 
v souboru výrazně působit manželé Jaroslav a Ladislava 
Pavlíkovi ze souboru >Kopaničár. Od r. 1958 Světlovan 
zpracovával materiál z luhačovického Zálesí a moravských 
Kopanic. V r. 1959 získal 2. místo v ústředním kole STM za 
obřadní pásmo Galiáš autorů L. Pavlíkové a J. Bílého. V r. 1961 
byla činnost souboru ukončena, v r. 1972 však manželé 
Pavlíkovi Světlovan obnovili. Nácvik tanců převzala Jarmila 
Uherková-Zelená (působila zde až do r. 1991), pod vedením 
J. Pavlíka vznikla i cimbálová muzika, která ve svém repertoáru 
vychází ze sběrů Josefa Černíka, Václava Stříbrného, Pavla 
Šašinky ad.; muzika působí také samostatně a nese jméno po 
svém zakladateli. Od svého obnovení spolupracuje Světlovan 
s řadou externích autorů, např. >Z. Jelínkovou, >J. M. Kristem 
a zejm. >K. Pavlištíkem, který pro soubor od r. 1978 vytvořil 
choreografie Fašank, Honění kuruců a Galiáš (Světlovan získal 
za Honění kuruců v r. 1983 titul laureáta na >MFF ve Strážnici). 
V r. 1975 byl s pomocí >V. Fridrichové a Miroslavy Ludvíkové 
rekonstruován pro soubor kroj z Bojkovic. Světlovan natáčel 
v Čs. rozhlase v Brně (1983-1989), v letech 1985-1995 také 
několikrát spolupracoval s televizí. Zúčastnil se řady 
zahraničních zájezdů (Bulharsko, Francie, Jugoslávie, Řecko, 
Německo, Itálie, Rakousko), kromě pódiových vystoupení se 
však podílí také na udržování tradičního zvykosloví ve svém 
prostředí (fašanková obchůzka, kácení máje, hody ad.). Od 
r. 1995 je vedoucím Josef Pančocha, na práci souboru se také 
výrazně podílejí Petr Zapletal, Jaroslava Humpolová, Petr 
Knotek a Marie Špiritová. Při souboru existuje od r. 1976 
dětský soubor Světlovánek, který vede Luďka Pavlíková.
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Šabla (Cimbálová muzika Šabla)
Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště

Jako dětskou muziku ji založil v r. 1969 Jiří Chovanec, 
učitel LŠU v Uh. Brodě. Poprvé vystoupila na veřejnosti 
v r. 1970 pod názvem Šablička. V r. 1973 navázala spolupráci 
se slováckým krúžkem z Újezdce u Luhačovic, který se 
zformoval v soubor >Rozmarýn, a již jako cimbálová muzika 
Šabla zde získala zázemí pro pravidelné zkoušky, krojové 
vybavení apod. Pro její další vývoj byla důležitá spolupráce 
s CM >Burčáci, se kterou se od r. 1975 zúčastnila mnoha 
vystoupení i rozhlasového nahrávání. Uměleckým vedoucím 
Šably a autorem většiny hudebních úprav se stal cimbalista 
Lubomír Valečka, primášem byl Stanislav Škubal, 
organizačním vedoucím Miroslav Juračka, k dalším členům 
muziky patřili houslisté Hana Škubalová a Petr Švehlík, 
klarinetisté Jan Jevčák a Karel Beníček, basista Vladislav 
Vystrčil a violista Vlastimil Beníček. S muzikou zpíval 
Ladislav Gabrhel, Marta Turzová, Hana Vaculková, Marie 
Škubalová aj. Repertoár tvořil hudební materiál 
z luhačovického Zálesí, moravských Kopanic a uherskobrod
ského Dolňácka. Těžištěm činnosti byla nejen spolupráce 
s Rozmarýnem, ale také samostatná koncertní činnost. Muzika 
pravidelně natáčela v Čs. rozhlase v Brně, spoluúčinkovala 
v televizních pořadech, podílela se na LP desce Vyšívané 
písničky (Supraphon 1981). Byla vyhledávanou muzikou pro 
tzv. besedy u cimbálu v Újezdci a okolí, absolvovala několik 
zahraničních zájezdů (Německo, Polsko, Itálie, Rakousko, 
Nizozemsko, Jugoslávie, Portugalsko, Francie). V r. 1988 
funkci uměleckého vedoucího převzal S. Škubal, na cimbál 
hrál František Kovář a poté J. Chovanec. Po r. 1990 začala 
muzika, která působila ve složení S. Škubal, Jaromír Daněk, 
K. Beníček, V. Beníček, V. Vystrčil a H. Sušil, často účinkovat 
v zahraničí. Na některých vystoupeních se podílela i taneční 
skupina vedená Janou Neníčkovou. Od r. 1995 muzika své 
veřejné aktivity omezila.
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Šafrán (Slovácký soubor Šafrán)
Brno

Vznikl v r. 1949 v Brně jako Slovácký národopisný soubor, 
od r. 1961 působil jako Slovácký soubor ZK státních orgánů, 
od r. 1978 Slovácký soubor ZK ROH Vlněna a v r. 1990 byl 
přejmenován na Slovácký soubor Šafrán. Po ukončení činnosti 
ZK Vlněna v lednu 1993 se stal samostatným spolkem, pracoval 
při Domě dětí a mládeže, ulice Dornych a od r. 1996 působí 
v orlovně v Brně-Obřanech. Soubor založili >J. Běhunek 
a František Lachman, kteří spolu s dalšími muzikanty a zpěváky 
odešli v r. 1949 z brněnského >Slováckého knížku a začali 
vystupovat samostatně. Postupně se kolem nich soustředili 
další členové kolektivu - studenti brněnských vysokých škol 
i pracující mládež. Prvním zřizovatelem souboru byl ZK MNV 
Brno (mladý kolektiv podporoval zejm. kulturní pracovník 
ZK MNV František Dospíšil, který mj. výrazně přispěl 
k získám vlastního krojového vybavení). Do čela se od počátku 
postavil J. Běhunek jako umělecký vedoucí (1949-1965) a za 
jeho vedení dosáhl soubor značné popularity (mj. absolvoval 
desítky estrádních vystoupení, kde účinkovali hlavně 
>Z. Galuška, >J. Severin a >B. Šebetovská). Organizační práce 
se ujal František Lachman (1949-1961). Ve vedení souboru se 
dále vystřídali manželé Marie a Jan Pohankovi (1961 
-1985), jejich syn Pavel Pohanka (1985-1986) a manželé Olga 
a Josef Zoderovi (1986-1990). V letech 1990-1993 řídil činnost 
tělesa primáš cimbálové muziky Jiří Leder, nácvik tanců vedl 
Zdeněk Fajbus a od r. 1990 Josef Slanina, který v r. 1990 
převzal vedení celého kolektivu. Repertoár souboru byl od 
počátku zaměřen na oživování lidových zvyků a písní 
z oblasti celého Slovácka. V 80. letech se soubor orientoval 
zejm. na Podluží a od r. 1990, kdy došlo ke změně názvu na 
Šafrán, se soustřeďuje na nacvičování lidových písní 
a tanců z Horňácka. V prvních letech se členové souboru 
věnovali především sborovému a sólovému zpěvu dopro
vázenému cimbálovou muzikou. Pro vystoupení byly 
sestavovány malé skupiny písní a hudby, oživené krátkým 
párovým tancem, které neměly ještě podobu uceleného pásma. 
První celovečerní pásmo Keď si já zazpívám bylo nacvičeno 
v r. 1954, následovalo pásmo zbojnických a husarských písní 
Dajme my si, kamarádi, hore hrát... (1956), pásmo slováckého 
humoru, písní a tanců J. Běhunka a Z. Galušky Zazpívaj, 
slavíčku (1959-1960), program inspirovaný odvody chlapců 
Asenda na Slovácku (1962), pořady Horňácko (1963), 
Písničky o víně (1965), vzpomínkový pořad k nedožitým 
75. narozeninám J. Běhunka (1973), pásmo dolňáckých písní 
a tanců Chodíme, chodíme, hoře po dědině (1982), pořad 
z Dolňácka a Kopanic Ja dolina, dolina (1983) ad. Se souborem 
spolupracovali v různých obdobích >J. Černý, >F. Dobrovolný, 
>D. Holý, >L. Holý, >J. Jurášek, >F. Kašník, >J. Nečas, 
>J. Pešek, >J. Rampáček, J. Severin, B. Šebetovská aj. Činnost 
souboru za dobu jeho existence byla velice rozsáhlá. Muzika 
natáčela pro rozhlas, hrála na májových veselicích, tradičních 
masopustních zábavách, celý kolektiv pořádal vystoupení
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pro domovy důchodců, nemocnice, školy, účastnil se různých 
přehlídek a soutěží domácích (krajské kolo LUT v r. 1955 
v Brně, Krajská přehlídka ZUČ národopisných souborů 
v Kyjově v r. 1974, soutěžní přehlídka souborů ZUČ v r. 1981 
v Brně) i zahraničních (MFF v r. 1991 v Portugalsku). Téměř 
padesátiletá činnost souboru významně přispěla 
k popularizaci slováckého folkloru v prostředí velkoměsta.
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Tanečnica viz Valašský krúžek Brno

Technik (Cimbálová muzika Technik)
Ostrava

Cimbálová muzika Technik (původně Cimbálová muzika 
Vysoké školy báňské v Ostravě) vznikla v r. 1958. Ve své 
práci navázala na činnost stejnojmenné muziky při VŠB, 
která ukončila své působení v r. 1957. Uměleckým vedoucím 
a cimbalistou muziky je od počátku >J. Rokyta, do historie 
muziky se významně zapsali také primáši Zdeněk Mráz (do 
r. 1969), >M. Hlosta, Jiří Crha, Jiří Machač a pěvečtí sólisté 
>N. Urbášková, >J. Šuláková a >J. Laža. Muzika zejm. pro 
rozhlasové účely vystupuje v obsazení dva až tři střídající se 
primáši, dvoje druhé housle, dvě violy, violoncello, cimbál, 
kontrabas, klarinet B, příležitostně také flétny, hoboj, fagot. 
Zřizovatelem muziky byla do r. 1963 VŠB v Ostravě, poté 
Nová huť Klementa Gottwalda (1963-1964), ZK ROH Důl 
Hlubina(1964-1972; v těchto letech spolupracoval Technik 
se souborem >Hlubina jako jeho samostatná hudební složka), 
od r. 1973 působí muzika v ostravském rozhlase, a stala se 
tak kmenovým tělesem pro potřeby folklorního vysílání 
(nahrála přes 600 snímků). Autorem hudebních úprav je 
J. Rokyta, který ve své práci využívá jak materiál folklorní, 
tak hudbu různých historických období. Repertoár kapely 
vychází především z folklorního odkazu Valašska (zejm. 
Vizovicka), příležitostně se zabývá i hudbou jiných etnik 
(slovenského, maďarského a rumunského), jeho specifickým 
rysem je však široký dramaturgický i žánrový záběr - od 
interpretace původních zápisů folklorní instrumentální hudby, 
přes různé stupně hudebních úprav, realizace kancionálové 
literatury a rekonstrukce kodexových zápisů až k vlastním 
stereokompozicím s využitím studiové techniky 
(multiplaybacky, smyčkování, vrstvení záznamů, rychlost 
posunu). Za dobu své existence účinkovala muzika na 
desítkách domácích i zahraničních festivalů (Polsko, Rusko, 
Francie, Španělsko, Finsko, Portugalsko, Řecko, Singapur), 
mj. získala dvě zlaté medaile na Světovém festivalu mládeže 
v Helsinkách (1962), 1. cenu v rozhlasové soutěži Prix de 
musique folklorique de Radio Bratislava (1978), v letech 1961 
a 1964 se stala laureátem >MFF ve Strážnici a v r. 1993 jí 
byla k 35. výročí udělena Cena města Ostravy. Svým širokým

stylovým rozpětím, především však technicky i výrazově 
profesionálním hudebním projevem se stala CM Technik 
vzorem pro řadu hudebních těles a významně zasáhla do 
způsobu interpretace folklorního materiálu na Moravě a ve 
Slezsku.

Výběrová diskografie:
Cimbálová muzika VŠB. SP. Supraphon 1962.
Cimbálová muzika Technik. SP. Supraphon 1968. 
Cimbálová muzika Technik. LP. Supraphon 1969. 
Moravské a slovenské písně. LP. Supraphon-Artia 1970. 
Jarmila Šuláková. LP. Supraphon 1979.
Polajko, Polajko. LP. Supraphon 1983.
Cimbálová muzika Technik. LP. Supraphon 1984. 
Špalíček II. LP. Panton 1987.
Z písňové pokladnice Anny Kutějové. LP. Supraphon 1990. 
Ten vánoční čas. CD, MC. Tóny Records 1992.
A vy páni muziganti. CD, MC. Supraphon 1993.
Za Moravú, tam je dobre. CD, MC. Supraphon 1993. 
Hudba pravdy. MC. R&S 1994.
Jan Rokyta a jeho muzika. CD. LM Music 1995. 
Ej, ženy, ženy. CD. Atypus Production 1996.

JŠ

Tibia (Soubor historických nástrojů Tibia)
Brno

Soubor Tibia byl založen v r. 1984 a jeho vedoucím je od 
počátku Pavel Vašina (mj. v letech 1955-1960 člen souboru 
>Radost, 1973-1984 člen souboru Camerata moravica, 
1980-1989 vedoucí souboru Doktor Swing). Tibia má ve svém 
repertoáru hudbu 13.-17. století s důrazem na skladby české 
nebo slovanské provenience. Její instrumentář je tvořen 
replikami historických nástrojů (křivé rohy, comamusy, zvířecí 
rohy, šalmaj, zobcové flétny, rankety, mirlitony, cinky, dulcián, 
pumort, fiduly, trumšajty, loutna, renezanční cimbál aj.). Soubor 
připravuje komponovaná pásma instrumentální hudby, písní, 
tanců a poezie, např. Krásných paní milování (milostné písně 
a poezie), Pro krále i žebráky, pro blázny i měšťáky (dvorské 
a žebrácké písně), Z kostela do krčmy (duchovní a pijácké 
písně), Písně veselé chudiny, Pláč a smích středověku (gotická 
hudba). Vedle těchto pásem má Tibia v repertoáru hudebně 
dramatická díla: tzv. hanáckou operu Jora a Manda a gotickou 
operu Robin a Marion (Adam de la Halle, okolo r. 1260). 
Kromě veřejných koncertů se soubor také zúčastňuje různých 
festivalů českých (např. Mezinárodní dudácký festival ve 
Strakonicích, Festival komorní hudby v Náchodě, >MFF ve 
Strážnici, >Hanácké slavnosti v Prostějově a v Chropyni, 
Brněnské lidové slavnosti) i zahraničních (Ukrajina, 
Holandsko, Polsko, Švédsko, Francie, Velká Británie, Ra
kousko), spolupracuje s rozhlasem a televizí. Tibia interpretuje 
historickou hudbu, v jejím rámci však zejm. písňové formy 
duchovní a světské, které vycházejí převážně z lidové kultury.

Literatura:
Varhaník, J.: Středověk ožil v hotelu GM. Jihlavské listy 
27.12.1994.

red
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ziky Trnka (Hanácký soubor písní a tanců 
Trnka)
Vyškov

Soubor vznikl při Vysoké vojenské škole pozemního vojska 
ve Vyškově v r. 1975 pod uměleckým vedením >Z. Rotreklové. 
Vedoucím hudby a primášem se stal Josef Aberle. Mezi 
odborné spolupracovníky Trnky postupně patřili >A. Běhal, 
>Z. Jelínková a >Z. Kyselá; dlouhodobě soubor spolupracuje 
s >M. Pachtovou. Repertoár, čerpaný z regionálních sbírek 
a literatury i z místních tradic, se vyvíjel od jednotlivých 
tanečních čísel k hudebně tanečním a zvykoslovným pásmům 
(např. Novoroční skrajování buchty, Masopust, Mrskut, 
Královničky, Póť, Dožinky, Rekrúti, Svatá Kateřina věší hósle 
do komina). Soubor patřil k pravidelným hostům kulturních 
akcí ve městě a okolí. Vystupoval na přehlídkách hanáckých 
souborů, na>Hanáckých slavnostech v Kroměříži, Prostějově, 
Chropyni, na slavnostech >Pod křenovskó májó, každoročně 
se zapojil do Armádní soutěže umělecké tvořivosti (ASUT). 
V r. 1991 získal titul laureát celoarmádního festivalu. Členové 
souboru se spolu s vyškovským souborem Klebetníček 
zúčastňují vynášení smrtky a vítání jara, pořádají vánoční 
zpívání, masopustní a velikonoční obchůzku, od r. 1984 
účinkují na vyškovském hanáckém bále, staví ve Vyškově 
-Dědicích máj a účastní se kateřinské zábavy. Trnka 
několikrát účinkovala na >MFF ve Strážnici, na Akademické 
Nitře (1992), na brněnském festivalu Folklore (1996), 
mezinárodním festivalu v německém Karlsruhe (1993, 1995) 
a na Oktoberfestu v Mnichově (1996). Vystoupení souboru 
natáčela Čs. televize a armádní film.

Literatura:
Pachtová, M.: Rozvoj folklorní činnosti ve Vyškově od 
roku 1945 do současnosti. Folklor 6, 1995, č. 7, s. 49-53. 
Rotreklová, Z.: Národopisný soubor Trnka Vyškov 
jubilující. Folklor 7, 1996, č. 1, s. 34-35.

MV

Třebíčan (Horácký soubor písní a tanců 
Třebíčan)
Třebíč

V r. 1955 založili mladí zaměstnanci družstva Jednota 
pěveckou, brzy poté i taneční horáckou skupinu, které byl 
radou města propůjčen název Třebíčan. Svými aktivitami 
navázala skupina na práci národopisného souboru, který 
vznikl z iniciativy >Z. Jelínkové při Střední dívčí škole 
v Třebíči v r. 1947. Členové Třebíčanu si vytkli za úkol 
vyhledávat již zapomenuté lidové zvyky, písně a tance 
Horácka, jevištně je zpracovávat a seznamovat s nimi veřejnost. 
Choreografkou souboru je od jeho založení Růžena Špaková. 
Na choreografiích i organizační práci se významně podílel 
i její manžel Jiří Špak. dlouholetý tanečník, sólový zpěvák

a komik. Výrazně se do historie souboru zapsali také 
vypravěč, zpěvák a sólový tanečník Milan Noha, zpěvačky 
Helena Nosková, Helena Havlíčková, Ivana Trnková, Věra 
a Lenka Špakovy, zpěváci Antonín Karbaš, Karel Vrba, 
František Hotový, Luboš Krátký a Josef Prodělal. Od založení 
prošlo souborem více než 300 členů. Ve vedení taneční skupiny 
stanuli postupně R. Špaková, Jaroslav Čech, Miloš Mládek, 
Bohuslava Hamáková a Jaroslava Nohová. Součástí souboru 
byla od r. 1957 amatérská muzika pod vedením primáše Karla 
Sušického, od r. 1968 s taneční skupinou spolupracuje 
poloprofesionální muzika, v jejímž čele se vystřídali Jan 
Havran a Karla Ošmerová, od r. 1992 je jejím primášem 
Radovan Vejvoda. Hudební úpravy jsou dílem Františka 
Zdrasy, >F. Dobrovolného a Arnošta Országa. V rámci 
dlouholeté spolupráce s Čs. rozhlasem v Brně natočila muzika 
množství písní i instrumentálních skladeb. Třebíčan se podílel 
na vzniku 11 pořadů pro Čs. televizi, absolvoval více než 670 
vystoupení, uskutečnil řadu zahraničních zájezdů (NDR, 
Polsko, Maďarsko, SSSR, Anglie, Belgie, Holandsko, 
Španělsko, Rakousko ad.). Kolektiv se také podílel na 
zpracovávání metodického materiálu pro národopisné soubory 
na Horácku, úzce spolupracuje s ostatními soubory v okolí 
a cílevědomě se zasazuje o popularizaci lidové kultury na 
Třebíčsku, mj. založil dlouholetou tradici horáckých bálů, na 
které je zvána řada dalších národopisných skupin.

MM1

Ulehlův moravský taneční a pěvecký sbor 
viz Moravský taneční a pěvecký sbor

Umělecký vojenský soubor (UVS) 
viz Armádní vojenský soubor Víta Nejedlého 
(AUS VN)

Valašský krúžek Brno
Brno

Valašský krúžek, původně brněnský odbor Pohorské 
jednoty Radhošť, vznikl r. 1946. Jako samostatný spolek 
s vlastními osnovami existuje od r. 1947. Byl sdružením 
rodáků z Valašska s různorodým věkovým složením. V r. 
1949 založili mladší členové Valašského krúžku >Moravský 
soubor lidových písní a tanců (MSLPT), byli však nadále 
členy Valašského krúžku. Činnost krúžku byla kromě nácviků 
valašských lidových tanců a jevištní prezentace folkloru 
zaměřená také na kulturně vzdělávací činnost. Kolektiv 
organizoval odborné přednášky, projekce národopisných 
filmů, poznávací pobyty v terénu, taneční semináře pro širší 
veřejnost, kurzy pečení vizovického pečiva, kurzy batikování 
apod. Pravidelně byly pořádány tzv. krúžky, besedy 
u cimbálu, které měly ustálený program (výuka tanců nebo 
přednáška, taneční zábava). Od r. 1950 jsou pořádány
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každoroční krojové bály. Krúžek vydával časopis >Naše 
Valašsko, podílel se na sběru lidových písní v terénu, které 
se uskutečňovaly prostřednictvím >Z. Jelínkové ve 
spolupráci s Ústavem pro lidovou píseň (pozdější ÚEF AV 
ČR v Brně). Výsledky byly částečně publikovány ve sbírce 
Lidové písně a tance z Valašsko-kloboucka I, II (Praha 1955, 
1960). Volenou funkcí v knížku byl starosta: Josef Zamazal 
(1946), Vlasta Fialová (1947-1948), Karel Škrobák (1949), 
Inocenc Dvořák (1950), František Moravčík (1951-1967), 
František Šerý (1967-1972), Rudolf Škubal (1973-1984), 
Ladislav Bezděk (1985-1989). V první cimbálové muzice 
působili převážně vysokoškolští studenti z Valašska, na místě 
primáše se vystřídali >V. Meloun, >F. Mrlík, >F. Dobrovolný, 
Jan Ellinger, František Leffler, Radoslav Zapletal, Luděk 
Běťák, Alexandr Sládeček, >J. Štika, Ewald Vallazza, Karel 
Fiala a Stanislav Setínský. Jako cimbalisté zde působili 
>J. Jurášek, >J. Běhunek, >J. Nečas, Pavel Šafařík, Josef 
Kratochvíl, Jarmila Böhmová-Rušarová, >H. Sušil, Václav 
Schejbal, >J. Tesauer ad. Taneční soubor Valašského krúžku, 
od r. 1985 s názvem Tanečnica, vedli J. Jurášek, Růžena 
Melounová, Z. Jelínková, Yveta Eclerová-Langrová, Alexandr 
Sládeček, Milan Holeček, Milena Flodrová-Volková, 
>A. Schauerová, Vladimír Pokora, Jana Pokorová, Zdeněk 
Kolář a od r. 1994 Pavel Ouředník. Působili zde také výrazné 
pěvecké osobnosti jako >J. Mikulenková, >S. Juříčková ad. 
Kromě jednotlivých tanečních, hudebních a pěveckých čísel 
(sólových i sborových) realizoval soubor i ucelené scénické 
bloky, např. Od kolébky ke kolébce (autorka Jana Pokorová, 
1980), při výročích krúžku byl nastudován celovečerní 
program (1971 - Mahenovo divadlo, autor a režie J. Štika; 
1976 - Divadlo bratří Mrštíků, Jan Ellinger; 1986 
- Mahenovo divadlo, A. Schauerová). Soubor Tanečnica 
uskutečnil řadu vystoupení na domácích folklorních 
festivalech i v zahraničí (mj. Španělsko, Velká Británie, 
Norsko). O dění v souboru informuje občasník Jalovec. 
Valašský krúžek významným podílem dotvářel kulturní profil 
Brna po 2. světové válce a inspiroval ke vzniku obdobných 
sdružení i v jiných místech. Potřeba výchovy nových členů 
souboru vedla ke vzniku dětských složek Valášek a Iskérka. 
Valášek byl založen v r. 1975 Milošem Alexou, který zde do 
r. 1978 působil jako organizační i umělecký vedoucí, od 
r. 1978 je vedoucí Milada Křížová, choreografie pro soubor 
zpracovává Pavel Kříž (od r. 1985). Soubor má vlastní 
cimbálovou muziku, jejímiž členy jsou především žáci 
brněnských ZUŠ. Na hudebních úpravách a vedení muziky 
se podíleli Milan Holzapfel (1975-1985), Radoslav Zapletal 
(1985-1978), Petr Ryšavý (1987-1990), od r. 1990 je 
vedoucím muziky Pavel Trkan. Nejúspěšnější hudební 
a pěvecká čísla vydal Valášek na MC Přes hory, přes doly 
(vl. nákladem 1997). Po odchodu Valášku k jinému zřizovateli 
(OKVS II) byl v r. 1979 při Valašském krúžku založen dětský 
soubor Iskérka, který využíval stávající krojové vybavení. 
Od počátku je jeho vedoucí Ludmila Preislerová. Soubor 
zpracovává valašský folklor v choreografických úpravách 
J. Pokorové, A. Schauerové, L. Preislerové a Dagmar 
Kadlecové. Při vystoupeních spolupracoval s cimbálovou

muzikou Valašského krúžku, s cimbálovou muzikou LŠU kpt. 
Jaroše a od r. 1989 s cimbálovou muzikou LŠU Kosmákova, 
vedenou Ivou Mušálkovou). Od r. 1991 je zřizovatelem 
souboru KP Centrum kultury a vzdělávání Královo Pole.

Literatura:
Fialová, V.: Valašský krúžek v Brně. NV 9, 1946, s. 36-37. 
Valašský krúžek v Brně 1946-1996. Zpracovali M. Flodrová, 
M. Holzapfel, J. Ellinger. Brno 1996.
25 let Valašského krúžku ZK dopravy a spojů v Brně. 
Zpracoval J. Pecl. Brno 1971.
40 Valašského krúžku v Brně 1946-1986. Zpracovala 
M. Flodrová. Brno 1986.

HB

Valašský vojvoda (Soubor lidových písní a 
tanců Valašský vojvoda)
Kozlovice, okr. Frýdek-Místek

Soubor byl založen v r. 1970 v Kozlovicích. Navázal na 
tradici tanečních skupin v obcích okolo hory Ondřejník 
v moravských Beskydech. Jeho programovou náplň tvoří 
písně, tance a zvyky z oblasti lašsko-valašského pomezí. 
Materiál čerpá z prací Františka Sušila, Františka Bartoše, 
>L. Janáčka i z prací regionálních sběratelů (>V. Socha, Antonín 
Pustka, Rudolf Janda aj.). Členové souboru vystupují v krojích 
rekonstruovaných na základě studia materiálů z 2. poloviny 
19. století. Organizační vedoucí je od r. 1994 Věra Tobolová 
(v této funkci se před ní vystřídali manželé Krpcovi, Zdeněk 
Pozner, Jiří Krpce a Věra Valíčková), uměleckými vedoucími 
a choreografkami jsou od r. 1986 Lenka Eliášová a Ludmila 
Fizková, které ve své práci navazují na předcházející 
uměleckou vedoucí a choreografku Marii Novákovou. Ve 
vedení muziky stojí od počátku Zdeněk Tofel, jenž je spolu 
s Jaromírem Střálkou také primášem. Jako pěvečtí sólisté 
vystupují Petra Žáčková, Markéta Kalusová, J. Krpce, Marie 
Ševčíková ad. Soubor se prezentuje na folklorních přehlídkách 
a soutěžích, účinkoval na >Ondrášovských slavnostech, 
>Rožnovských slavnostech, na >MFF ve Strážnici, 
>Slezských dnech v Dolní Lomné, v r. 1995 v Praze na Žofíně 
v rámci oslav 100 let >NVČ , na Mezinárodním dudáckém 
festivalu ve Strakonicích, na folklorním koncertě v rámci 
festivalu Pražské jaro 1997 i v zahraničí (Německo, Bulharsko, 
Holandsko, Řecko, Polsko, Jugoslávie, Turecko). 
K nejvýznamnějším zahraničním úspěchům patří ocenění na 
MFF v Zakopaném v Polsku v r. 1992: stříbrná valaška 
v kategorii stylizovaného folkloru za pásmo Jaro v Beskydech, 
2. místo v soutěži tance odzemek, cena novinářů a publicistů 
a rovněž cena za hudební a pěvecký projev cimbálové muziky. 
V r. 1996 obdržel soubor na festivalu Týden beskydské kultury 
v polském Żywci cenu za vysoké etnografické a umělecké 
hodnoty předvedeného programu. Podílel se na natáčení pořadů 
Zpívanky a Vonička z domova v ostravském televizním studiu, 
na dokumentárním filmu Hukvaldské studánky (1997, rež. 
Zdeněk Flídr) i na několika celovečerních filmech, např. Lev
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ziky s bílou hřívou (1986, rež. Jaromil Jireš). Spolupracuje rovněž 
s Českým rozhlasem v Ostravě, kde vznikají jeho zvukové 
nahrávky.

Diskografie:
Písně a tance z lašsko-valašského pomezí. CD, MC. Český 
rozhlas Ostrava 1997 (první vydání vyšlo jako CD pod 
názvem The Valašský vojvoda u holandské firmy Syncoop v
r. 1994). 
Koleda je ve Vánoce. CD, MC. B+M Music 1995.

Literatura:
Tofel, Z.: 25 let souboru Valašský vojvoda. Folklor 6, 1995,
s.  332-334.

JŠ

Včelaran - Slovácký soubor Včelaran
Topolná, okr. Uh. Hradiště

Soubor vznikl v r. 1960 ve Včelarech, místní části obce 
Bílovice na Uherskohradišťsku. První generace souboru, která 
se soustředila kolem primáše a tanečníka Mojmíra Vlkojana 
(1937-1982), si položila za cíl obnovení hudecké tradice 
v Bílovicích. V r. 1962 po Vlkojanově odchodu do Vracova 
(mj. se zde stal zakladatelem cimbálové muziky) přerušil 
Včelaran činnost. Obnovil ji v r. 1973 primáš František Brázdil, 
jenž soubor výrazně ovlivnil a působil v něm až do svého 
odchodu na studia teologie v r. 1980. Poté se stal novým 
vedoucím souboru Milan Blaha, tanečního vedení se ujal 
Augustin Knot. Včelaran se začal zapojovat do přehlídek 
a soutěží vesnických folklorních souborů, pod vedením 
Zdenky Lapčíkové proměnil krojové vybavení (byla odložena 
vývojově mladší podoba bílovického kroje a rekonstruován 
mužský a ženský lidový oděv podle krojových studií 
>J. Mánesa z Bílovic a Březolup). V r. 1984 se uměleckou 
vedoucí stala Zuzana Lapčíková. Od r. 1989 je sídlem souboru 
rolnický dům v Topolné, chráněný jako památkový objekt. 
Základ repertoáru Včelaranu tvoří materiál z oblasti Bílovic 
a z přilehlých částí luhačovického Zálesí, který je čerpán 
z písňových sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše 
(především hudecké písně z Bílovic ze sbírky z r. 1889), Valeše 
Lísy, Josefa Černíka, ale i z vlastních sběrů (např. rekonstrukce 
tzv. štrajchové muziky). V r. 1991 vydal Včelaran zvukovou 
nahrávku Balada o Veruně, která je uceleným pásmem 
inspirovaným osudem Mánesovy modelky Veruny Čudové 
z Bílovic a která se stala podkladem pro stejnojmenný scénický 
pořad (autorka Z. Lapčíková získala za prezentaci pořadu 
ocenění laureát >MFF Strážnice 1996 a navázala tak na stejné 
ocenění souboru v r. 1991). Kromě jevištního působení 
a reprezentace v zahraničí (Rakousko, Belgie, Itálie, Turecko) 
se Včelaran již od svého vzniku aktivně podílí na udržování 
projevů místní lidové tradice (zejm. fašanku, hodů 
a velikonoční obchůzky).

Diskografie:
Balada o Veruně. LP, CD. Bonton 1991.
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ZL

Velen (Soubor písní a tanců Velen)
Boskovice, okr. Blansko

V r. 1951 vznikl Soubor písní a tanců při pedagogické škole 
v Boskovicích. Jeho zakladatelkou a první vedoucí byla 
profesorka tělesné výchovy Marie Bečvářová. Podnětem 
k založení zpočátku dívčího, od r. 1952 smíšeného kolektivu 
byly rozsáhlé sběry lidových písní a tanců prováděné 
pracovníky SÚLP v Brně (pozdější ÚEF AV ČR) na 
Boskovicka od r. 1951. V téže době začala dlouholetá 
spolupráce souboru se >Z. Jelínkovou, tehdejší pracovnicí 
ústavu. V r. 1973 se zřizovatelem souboru stal Sdružený klub 
pracujících v Boskovicích a kolektiv přijal jméno Velen (podle 
pověsti o vzniku Boskovic). Od r. 1990 je jeho zřizovatelem 
Městské kulturní středisko v Boskovicích. Ve vedení souboru 
se po M. Bečvářové vystřídaly tanečnice Jiřina Horáková 
(1973-1986), Anna Kočí (1987), Ludmila Slavíčková (1988), 
Věra Zemánková (1989-1992), od r. 1993 je uměleckou vedoucí 
Maric Bušová. Do historie souboru se také výrazně zapsali 
primáši Karel Henek, Alois Čada, Dušan Kovařík, Tomáš 
Zouhar, zpěváci Pavel Klebeta, Hana Bílková a Vbjtěška 
Zouharová Velen prezentuje především hudební, písňový 
a taneční folklor boskovické oblasti Drahanské vrchoviny 
(Protivanov, Kořenec), Malé Hané (Velké Opatovice) 
a Horácka (Olešnicko, Ubušín, Sněžné), zejm. 
v choreografickém zpracování Z. Jelínkové, >M. Brtníka 
a Jiřiny Máčelové. Na hudebních úpravách se podíleli Vladimír 
Veselý, A. Čada a T. Zouhar. Při svých vystoupeních soubor 
užívá repliky krojů z boskovické části Drahanské vrchoviny 
(Kořenec). Základem tanečního repertoáru jsou choreograficky 
upravené řemeslnické tance z Kořence a Protivanova, scénická 
pásma Masopust (1973, choreografie M. Brtník), Ho mozeke 
na Kořenco (1980, choreografie Z. Jelínková) a Dožínky (1988, 
choreografie M. Brtník). Soubor se pravidelně zúčastňuje 
přehlídek a festivalů v České republice i v zahraničí. V r. 1953 
získal 1. místo na Krajské přehlídce lidových souborů 
v Rosicích a v r. 1961 zvítězil s tancem Chmelová brigáda 
v soutěži souborů na >MFF ve Strážnici. Od r. 1983 pořádá 
v Boskovicích každoroční horácký bál. Při souboru dospělých 
působí od r. 1991 také dětský soubor Borověnka, jehož 
uměleckými vedoucími jsou M. Bušová, Antonín Pitner a Ilja 
Melkus.

Literatura:
Čížková, M.: Letos slaví své 40. narozeniny soubor Velen. 
Regionální noviny Boskovicka 2, 1991, č. 10, s. 6
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Velička (Národopisný soubor písní a tanců 
Velička)
Velká nad Veličkou, okr. Hodonín

Soubor vznikl v r. 1968 pod názvem Horňácký soubor 
písní a tanců Velička. Ve své činnosti navázal na místní 
Slovácký knížek, založený r. 1953 a v r. 1963 přejmenovaný 
na Horňácký soubor písní a tanců Veličan. Zřizovatelem 
souboru byl místní ZK ROH (1968-1980, 1988-1992), Státní 
statek Veselí nad Moravou (1980-1988) a místní KD odborů 
(1992-1997). V r. 1997 se soubor stal samostatným 
občanským sdružením, slučujícím FS Velička, dětský 
FS Veličánek a klub přátel. Ve vedení souboru se vystřídalo 
několik uměleckých vedoucích, zejm. Jiří Slovák (1968-1971, 
1990-1991), >J. M. Krist (1971-1975) a Petr Jelínek (1979- 
1989). Od r. 1991 stojí v čele souboru Jiří >Šácha III, 
organizačním vedoucím je Libor Picek. Na práci kolektivu se 
podílejí odborní poradci, zejm. >Z. Jelínková. Jako 
doprovodné muziky vystupovaly s Veličkou >HCM Jarka 
Miškeříka (1968-1978), >HCM Martina Hrbáče (1979- 
1989) a HCM >Ležhory s primášem Petrem >Miškeříkem 
(1990). Od r. 1991 se souborem spolupracuje mladá 
HCM Jarka Miškeříka v čele s primášem Janem Kománkem 
ml. (původně dětská muzika souboru Veličánek, vedená 
Jaromírem >Miškeříkem; svůj název nese od r. 1993). 
FS Velička zpracovává především folklor Horňácka, 
nevyhýbá se však ani sousedním oblastem (Myjava, Strání, 
Korytná, Strážnice), autory choreografií jsou J. M. Krist, 
P. Jelínek a J. Šácha. K nejúspěšnějším patří pásma Svaďbáré, 
Ej, v tem velickém mlýně, Muzikantská večera, U muziky 
na staré poště a taneční čísla Palicový, Dívčí chorovod, 
Do skoku a odzemek, Lhotky, Suchovské sedlácké 
a Myjavské čardáše. Kromě scénických vystoupení se soubor 
aktivně podílí na pořádání tradiční mikulášské besedy, 
vánočního koledování a fašanků, od r. 1997 pořádá folklorní 
festival s mezinárodní účastí Ozvěny Horňácka, který je 
přehlídkou souborové práce, a každoročně připravuje 
programová čísla pro >Horňácké slavnosti. Zúčastňuje se 
pravidelně domácích i zahraničních přehlídek a festivalů. 
K největším úspěchům patří ocenění na Národní přehlídce 
folklórních souborů v Kroměříži (1973) a v Třinci (1982), 
na MFF v polském Zakopaném (1973 - 2. místo, 1993 - 
Zlatá valaška a ocenění muziky cenou novinářů), v italské 
Gorizii (1993 - 2. místo). Úspěšnými byly i zájezdy do 
Jugoslávie, Belgie, Francie, Velké Británie, Německa 
a Slovinska. Soubor se podílel na natáčení několika 
dokumentárních snímků, např. Slovácká suita (1967, rež. 
>K. Jureček), Zlatá jehlička (1974, rež. K. Jureček), 
Horňácké mládí (1975, rež. >K. Fuksa), na celovečerním 
filmu ... ani smrt nebere (1996, rež. Miroslav Balajka). 
Členové ženského a mužského sboru spolupracovali na LP 
Horňácké pěsničky ke koštu vína (Supraphon 1978), 
Se strýcem Franckem v družstevním sklepě (Supraphon 
1980), na CD, MC Došli sme k vám - lidové sbory

z Horňácka (Indies 1996) a Horňácká cimbálová muzika 
Jarka Miškeříka. (Vl. nákl. 1995). Dětský soubor Veličánek 
byl založen v r. 1978 J. Miškeříkem. Jeho vedoucími jsou 
Anna Kománková a J. Šácha. Při souboru rovněž pracují dvě 
dětské muziky, které vedou Oldřich Janouch a >M. Hrbáč. 
Veličánek je pravidelným účastníkem >Mladého Horňácka 
a Horňáckých slavností, účinkuje i na dalších regionálních 
festivalech a na >MFF ve Strážnici. Sólisté souboru se 
zúčastňují soutěže mladých zpěváků O slováckou stuhu Slávka 
Volavého a pořadu brněnské televize Zazpívej, slavíčku. Sólisté 
a sbor spolupracovali s >BROLNem při jeho slavnostních 
koncertech, jsou častými hosty brněnského rozhlasu a televize.

Literatura:
Mička, A.: Velička jubilující. MK 30, 1994, č. 3, s. 29.
Mička, A.: Jubileum cimbálové muziky „Velička“. MK 10, 
1974, č. 2, s. 22.
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B.m., 1994.

VT

Veselíčko (Záhorský soubor písní a tanců 
Veselíčko)
Veselíčko, okr. Přerov

V r. 1948 založila Oldřiška Čočková ve Veselíčku nedaleko 
Lipníka nad Bečvou při TJ >Sokol taneční soubor, který se 
věnoval převážně společenskému tanci. Doprovázela ho 
muzika, jejíž vedoucí byla učitelka hudby Marie Mrvová. Od 
r. 1952 se repertoár souboru zaměřil na lidovou píseň, tanec 
a zvyky lipenského Záhoří. Obě vedoucí pro potřeby 
souboru sbíraly materiál, který se v obci a na Záhoří udržel 
ještě po 2. světové válce (např. ostatky, vynášení smrtky, 
chození s jedličkou, velikonoční zvyky, stavění máje, dožínky, 
dochmelná, hody, Mikuláš, vánoční zvyky a bály). 
Shromáždily také rozsáhlou sbírku záhorských tanců a písní, 
postupně zařazených do repertoáru. Odborná spolupráce 
Jaroslava Kanyzy a >F. Bonuše pomohla souboru překonat 
počáteční potíže. Veselíčko vystupovalo na>MFF ve Strážnici, 
na přehlídkách a soutěžích, dostalo se i do zahraničí (Francie). 
V r. 1964 byl soubor administrativně zrušen. V době přípravy 
strážnického pořadu Aj, ta naša Haná (1986) navázal soubor 
>Haná z Velké Bystřice z podnětu >Z. Jelínkové kontakt se 
zakladatelkami souboru a s jejich pomocí připravil do pořadu 
několik záhorských tanců. Písňové sběry obou bývalých 
vedoucích kolektivu vydal Pavel Klapil ve zpěvníku V Lipniku 
včil jarmark bude (Olomouc 1989). Vydání taneční sbírky 
připravila Z. Jelínková. V 90. letech navázala na tradici souboru 
ve Veselíčku Věra Grygarová spolu s Jaroslavem Skopalem 
a Vladimírem Čočkou. Dívčí taneční skupinu doprovází malá 
muzika Aloise Dohnala z Lipníka n.B. V jejím provedení a ve 
spolupráci souboru Maleníček z Lipníka nad Bečvou byly 
záhorské tance zachyceny ve videodokumentaci Lidové tance 
z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997).
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MV

Vlajka mládí viz Javorník

Vonica
Krumvíř, okr. Břeclav

Soubor Vonica vznikl v Krumvíři v r. 1982. Jeho 
zakladatelem byl Jan Kachyňa, vedoucí cimbálové muziky, 
která doprovázela místní dětský soubor Pantlička (vedoucí 
Ludmila Požárová). Ve své činnosti navázala Vonica na tradici 
místního Slováckého knížku, který do r. 1980 vedl Martin 
Foretník st. K uměleckému vedení souboru patří mimo 
J. Kachyni také Jan Zaviačič, František Koráb (primáš 
muziky) a Libor Petráš (vedoucí taneční složky), 
choreograficky a odborně spolupracovali s kolektivem Jan 
Loutchan, >Z. Jelínková a Josef Donné. Repertoár souboru 
zahrnuje hudební, taneční a zvykoslovný folklor hanáckého 
Slovácka, obsahuje ale i programová čísla z jiných regionů 
(Podluží, kyjovské Dolňácko, moravské Kopanice ad.). 
K pěveckým sólistům cimbálové muziky patří J. Zaviačič, 
Ludmila Hanáková, Martin Foretník ml., >J. Kovářík, Jarmila 
Kachyňová, Ludmila Mrázková, Josef Šmukař a Zdeněk 
Šmukař. Vonica spolupracuje rovněž s mužským folklorním 
sborem z Klobouk u Brna. Vystupovala zejm. na regionálních 
festivalech >Kraj beze stínu, >Podluží v písni a tanci, na 
>Hudcckých dnech Slávka Volavého, na >Vlčnovských 
slavnostech a také na >MFF ve Strážnici. Absolvovala několik 
zahraničních zájezdů, včetně samostatných vystoupení 
cimbálové muziky (Portugalsko, Itálie, Rakousko, Velká 
Británie, Švédsko). Muzika průběžně natáčela v brněnském 
rozhlase a významně se podílela na vydání LP Krajem beze 
stínu (Supraphon 1991).

Literatura:
Richter, V.: Vonica. MK 33. 1997, č. 3, s. 41.
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Vonica (Slovácký soubor písní a tanců 
Vonica)
Zlín

Soubor vznikl v r. 1940 jako Krúžek Moravských Slováků 
ve Zlíně. Od listopadu 1940 jeho členové pod vedením 
>L. Rutteho pravidelně organizovali přednášky, besedy a zvali 
k účinkování muziky a osobnosti ze Slovácka, především

z Horňácka. Založili tradici fašanků a kateřinských hodů. 
Pokračovatelem Krúžku Moravských Slováků se v r. 1949 
stal Slovácký krúžek, který působil při ZK ROH Svit. Na 
základě rozhodnutí členů a po proměně náplně činnosti byl 
v r. 1969 přijat nový název Vonica. Od r. 1993 je soubor 
občanským sdružením. K nejvýznamnějším osobnostem 
v uměleckém vedení patřili >K. Pavlištík a Jan Mička. Za 
vedení K. Pavlištíka (1967-1974) soubor rozšířil repertoár až 
po východní Slovensko a dosáhl největších úspěchů - stal se 
nositelem hlavní ceny celostátního folklorního festivalu 
v Popradu (1974) za jevištní zpracování čepení nevěsty na 
Horňácku. J. Mička je uměleckým vedoucím souboru od 
r. 1975 (s roční přestávkou). Za jeho působení se soubor 
zaměřil především na scénické zpracování folkloru 
z Horňácka a Kopanic a získal také mnohá zahraniční ocenění. 
Krojové vybavení souboru zahrnuje kroj horňácký (velický 
a novolhotský) v různých modifikacích, kroj kopaničářský 
a východoslovenský zemplínský. Repertoár v krúžkařské 
době obsahoval taneční, pěvecká a scénická čísla přenesená 
z původního prostředí (Dožínky, Zarážání hory). Členové 
vystupovali ve vlastních krojích z různých oblastí Slovácka, 
odkud pocházeli, později účinkovali v krojích horňáckých. 
Od 60. let jsou zařazena choreograficky upravená taneční 
čísla především od K. Pavlištíka, Jaroslava Koželuhy a Pavla 
Klímy, v 80. letech byl repertoár rozšířen o scénické projekty 
J. Mičky (např. Na senách, U hospodára, Trnky, Rekrútské, 
Verbířské, Kopanická suita). Se souborem spolupracovalo 
několik cimbálových muzik, s nimiž jako pěvečtí sólisté 
vystupovali Josef Šik, Blanka Janatová, Marie Zusková, Jiří 
Gavenda (vítěz soutěže ve zpěvu na >MFF ve Strážnici 
v r. 1994), Petr Mašláň a Jitka Slavíková. Členové souboru 
pravidelně organizují ve Zlíně stavění máje, velikonoční 
a štěpánskou koledu, fašankové a hodové společenské akce. 
Od r. 1995 Vonica pořádá ve dvouletém cyklu mezinárodní 
setkání Zlínské besedování. Soubor absolvoval desítky 
vystoupení v České republice i v zahraničí (Belgie - zlatá 
medaile na MFF ve Schoten 1985, Španělsko, Francie, 
Německo, Itálie, Dánsko, Velká Británie), vydával písně 
k pravidelným setkáním svých příznivců, tzv. prvním pátkům, 
připravil zpěvník koled Koledníček (Gottwaldov 1986). 
V letech 1972-1974 pracoval také dětský soubor Vonička, který 
vedla Božena Pavlištíková. Na jeho činnost navázaly v r. 1984 
tři stejnojmenné soubory: Vonička I zpracovávala dětský 
folklor z Horňácka, vedly ji Ivana Vondřejcová a Miriam 
Geryková (1984-1995), Vonička II a III, zaměřené nejdříve 
na Podluží a později i na Horňácko, pracují bez přerušení od 
r. 1984. V jejich vedení se vystřídali B. Janatová, František 
Zuska, Pavel Ždánský, Ludvík Pavlištík a Marie Dudrová. 
Děti z Voniček doplňují pravidelně členskou základnu všech 
zlínských souborů.
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Vsacan (Soubor valašských písní a tanců 
Vsacan)
Vsetín

V r. 1943 vznikla z podnětu cimbalisty Josefa Michálka ve 
Vsetíně cimbálová muzika, která hrála ve složení Miloš Haluza 
(prim), Karel Marek (housle), Josef Sedmík (kontr), Karel 
Haluza (kontrabas), Štěpán Tomaštík (klarinet) a J. Michálek 
(cimbál). Patřil k ní také vypravěč >A. Cepek. Činnost 
muziky se rozšířila po válce, kdy se jejími členy stali primáši 
Antonín Sousedík a Rudolf Duda a dále muzikanti >Z. Kašpar, 
Josef Basel, Ludvík Schmidt, Karel Proisl, Vlastimil Fajkus, 
Josef Šolle, Karel Zezula a Jaroslav Tilscher, který v r. 1947 
navrhl změnu názvu na CM Vsacan. V polovině 40. let vznikla 
v okruhu učitelek ve Vsetíně skupina se zájmem o valašské 
výšivky, kroje, písně a tance. Pořádala veřejné besedy, hody 
s voděním berana, mikulášské besídky. V r. 1947 byla oficiálně 
uznána jako Valašský knížek Vsetín, který v r. 1948 začal 
spolupracovat s CM Vsacan. Jejich spojením vznikl Valašský 
knížek Vsacan - Vsetín. Zásluhu na vzniku souboru měli 
hlavně J. Tilscher, L. Schmidt a Anna Bartošková. Do souboru 
přišly zpěvačky >J. Šuláková a Zdeňka Straškrabová- 
Zouharová, začala spolupráce s Čs. rozhlasem v Ostravě. 
Vyvrcholením prvních let činnosti bylo natáčení filmu 
Valašsko v tanci (1949), kde vynikli tanečníci odzemku Jiří 
Parduba, Arnošt Olejníček, Dušan Růžička a Miroslav Ekart.
V r. 1950 soubor přešel pod zřizovatele ZK Zbrojovky Vsetín 
a změnil svůj název na Vsacan, soubor valašských lidových 
písní a tanců. V r. 1954 byla vytvořena nová cimbálová muzika 
a o rok později získal Vsacan státní vyznamenání Za 
vynikající práci. V r. 1956 byl Vsacan vyslán k účasti na 
MFF v Llangolenu (Velká Británie), kde zpěvačka 
Z. Straškrabová-Zouharová získala 1. místo v sólovém zpěvu 
a soubor obsadil 3. místo v hlavní soutěži. V dalších letech 
existence navštívil Vsacan více než dvacet zemí Evropy a Asie 
(např. Francie, Itálie, Polsko, Španělsko, Turecko, Švédsko, 
Maďarsko, Rakousko, Bulharsko, Německo). Od r. 1959 se 
další složkou souboru stal dětský kolektiv učitelky Elišky 
Slámové, který přijal název Vsacánek (první vedoucí byla 
>A. Přetáková, od r. 1971 jej vede Miroslava Zapletalová).
V r. 1979se dětský soubor rozšířil o skupinu Malý Vsacánek 
s vedoucími Jitkou a Rudolfem Magdonovými. Oba dětské 
soubory mají vlastní cimbálové muziky. Při Vsacanu dále 
pracuje CM Milana Mlčáka, která vznikla v r. 1984 jako 
muzika dětská a od r. 1994 je samostatným subjektem. Jejím 
vedoucím i vedoucím obou dětských muzik je R. Magdon. 
Od r. 1982 v rámci souboru působí skupina Staří členové 
Vsacana (zakládající a nejstarší členové souboru), která také 
samostatně vystupuje při akcích souboru. Vsacan zpracovává 
folklorní materiál Valašsku, který prezentuje v různých 
podobách jevištní stylizace od jednotlivých tanečních čísel 
(tance točivé, řemeslnické, starodávný, luženské točené, 
odzemek, valašský čardáš) až k uceleným pásmům (např. 
Portáši, O zbojníku Vojtkovi, Velikonoce, Odvody).
V 50. letech se v jeho repertoáru také objevila tzv. nová tvorba 
(např. pásmo Od zbojníka k družstevníku). Na práci souboru

se jako odborní a umělečtí spolupracovníci podíleli 
>Z. Jelínková, >F. Bonuš, Libuše Hynková, Jiří Pospíšil, 
>J. Čumpelík, Jiří Hrabal, František Hlaváček, >J. Rokyta ad. 
Ve vedení souboru se vystřídali J. Tilscher, Ivan Straškraba, 
vedoucí taneční složky L. Schmidt, M. Ekart, A. Přetáková, 
V. Pavelka, M. Zapletalová a manželé Magdonovi. Do historie 
souboru také významně zasáhli primáši Luboš Skládal, 
>A. Bařinka a M. Mlčák, cimbalista >M. Švrčina, dlouholetý 
vedoucí muziky a autor hudebních úprav Bedřich Lichnovský, 
organizační pracovníci Josef Holub a Jan Slíž. Od r. 1975 je 
uměleckým vedoucím a choreografem souboru Vladimír 
Pavelka, předsedou souboru je Oldřich Štroblík (od r. 1992), 
cimbálovou muziku vede Jiří Kašpar, primášem je Luděk 
Dobrovolný (od r. 1996).

Diskografie:
Vsacan. LP. Panton 1975.
Vsacan. MC. R&S 1992.
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Štroblík, O.: Vsacan - 50. výročí založení souboru. Folklor 4, 
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Vysočan
Jihlava

Soubor vznikl v r. 1954 z kulturní úderky, která do svého 
programu také zařazovala lidové písně z Horácka. Mezi 
zakládající členy souboru patřili >M. Brtník, Květa Brtníková, 
Věra Hromádková-Bambulová, Jindřich Mišák, Milan Bialas 
a Jaroslav Řezníček. K hudební spolupráci byli získáni 
Bohumil Bouda, Antonín Nosek, Antonín Horák, Vladimír 
Černo a Štěpán Charvát, na choreografické práci se podílel 
také Antonín Zástěra. Hudební doprovod vycházel 
z Havrdovy skřipácké kapely z Velkého Beranova, jejíž tradice 
byla obnovena M. Brtníkem. Repertoár souboru čerpal jak 
z oblasti tzv. skřipácké hudby (Velký Beranov), tak z ostatních 
oblastí Horácka, zejm. z jeho moravské části. Využíval původní 
kroje (Velký Beranov), ale i jejich rekonstrukce (Telečsko, 
Polička) nebo scénicky stylizované podoby (tzv. horácký typ). 
Od počátků se Vysočan zúčastňoval přehlídek a soutěží 
(v ústředním kole STM v Brně v r. 1959 obsadil 3. místo za 
Beranovské polky). V r. 1960 byl oceněn zlatým odznakem 
ČSTV za nácvik skladby Píseň rodné zemi na 2. celostátní 
spartakiádě, v témže roce získal M. Brtník Zlatou medaili 
>ÚDLUT. V soutěži o novou tvorbu s vesnickou tematikou 
ve Strážnici (>MFF ve Strážnici) v r. 1961 byl Vysočan oceněn 
3. místem za tanec Dojičky. V r. 1971 soubor postoupil na 
Celostátní festival folklorních souborů v Popradu, kde obdržel 
diplom za objevnou činnost (pásmo Čepení nevěsty). V r. 1974 
získal na témže festivalu cenu za pásmo Jarmark, v r. 1976 
ocenění na Národní přehlídce v Třinci za pásmo Ty musíš 
bdít a v r. 1977 cenu na celostátním festivalu v Košicích za
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ziky pásmo Masopust. Soubor pravidelně účinkuje na MFF ve 
Strážnici a na regionálních horáckých festivalech, 
spolupracoval s Čs. rozhlasem a televizí. V r. 1986 obdržel 
Cenu Antonína Zápotockého. Od své první zahraniční cesty 
v r. 1966 navštívil řadu zemí (Německo, Francie, Jugoslávie, 
Velká Británie, Portugalsko, Polsko, Maďarsko, Finsko, 
Bulharsko, Rakousko, Belgie, Holandsko). Na MFF 
v polském Zakopaném v r. 1976 získal hlavní cenu - Zlatou 
valašku. V r. 1970 vznikl dětský soubor Vysočánek a postupně 
se rozrostl o další dětské skupiny (Jeřabinka, Šípek, Pramínek, 
Dřeváček, dětská muzika). Uměleckým vedoucím Vysočanu 
(muziky, tanečního souboru i dětského souboru Vysočánek) 
je od počátku M. Brtník, který se opíral o řadu 
spolupracovníků. Odborně se na práci souboru podíleli zejm. 
>V. Bělík a >Z. Jelínková.

Literatura:
Horácký soubor písní a tanců Vysočan 1954-1989. Jihlava 
1989.
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Zavádka
Čejkovice, okr. Hodonín

Soubor byl založen v r. 1973 a ve své činnosti navázal na 
místní slovácký krúžek. Jeho zakladatelem a prvním 
uměleckým vedoucím byl >J. Pavlík, zřizovatelem JZD 
v Čejkovicích. Repertoár souboru byl tvořen písňovým 
a tanečním materiálem hanáckého Slovácka, postupně se 
rozšiřoval také o folklor různých částí Dolňácka. Kroj Zavádky 
byl rekonstruován podle dochovaných ikonografických 
dokladů. Od počátků souboru zde spolu s J. Pavlíkem působil 
Miroslav Jestřabík, poté Jaroslav Přikryl (1976-1986), Tomáš 
Martinec (1986-1991) a Marie Novotná (od r. 1991), kteří 
zároveň vykonávali funkci uměleckého vedoucího; 
organizačním vedoucím souboru je od r. 1973 Vojtěch Hradil. 
V čele CM Zavádka stojí primáš a autor hudebních úprav Petr 
Hudeček, druhým primášem je Karel Fialka, pěveckými 
sólistkami jsou Marie Novotná a Jana Trávníčková, 
dlouholetým sólistou byl >J. Kovářík. Soubor se pravidelně 
zúčastňuje folklorních festivalů v českých zemích (>MFF ve 
Strážnici, >Podluží v písni a tanci, >Krajem beze stínu aj.) 
a v zahraničí (v r. 1976 se stal neoficiálním laureátem MFF 
v anglickém Sidmouth, v r. 1983 obsadil 2. místo na MFF ve 
francouzském Annemass). Mezi největší úspěchy souboru 
patří 2. místo v krajském kole soutěže folklorních souborů 
v Kyjově (1976) a postup do oblastního kola v Uh. Brodě 
(1988). Cimbálová muzika získala v r. 1986 cenu za dramaturgii 
na >Hudeckých dnech Slávka Volavého. Zavádka se zúčastnila 
natáčení pořadů brněnské televize v cyklech Muzikanti, hrejte 
a Na dobrou noc (1990). Podílí se také na udržování lidových 
tradic v Čejkovicích (krojovaná účast na hodech, církevních 
svátcích), v r. 1973 účinkovala v divadelní hře >F. Kožíka 
Šavle a píseň uváděné na čejkovické tvrzi. Od r. 1983 pracuje 
pod vedením J. Trávníčkové dětský soubor Iskérka.

Diskografie:
Hraje a zpívá Zavádka. LP. Supraphon 1984. 
Krajem zavádky. CD, LP. Supraphon 1990. 
Zavádka. MC. Tónstudio 1994.
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Žerotín (Soubor Žerotín)
Strážnice, okr. Hodonín

Na přelomu let 1969 a 1970 se zformoval slovácký krúžek 
vedený >J. Vajčnerem-Plačkem a Milanem Gajdou. Po roce 
existence, zejm. příchodem Jana Loutchana, nového vedoucího 
a choreografa, a spoluprací s >CM Mirka Menšíka získala 
činnost krúžku souborový charakter. Pod názvem Soubor 
Žerotín vznikl kolektiv s pevnou organizační a uměleckou 
strukturou, v jehož repertoáru nebyl jen folklor Strážnicka, 
ale také Horňácka, myjavských Kopanic a dokonce i Čech. 
V 80. letech ve vedení souboru působili Milan Tománek, 
Bohumil Novák a Eva Vajčnerová-Baňařová, dramaturgie se 
zaměřila pouze na Strážnicko a okolí. Vedení souboru spolu 
s choreografkou Danuší Adamcovou, hudebním poradcem 
>J. Pajerem a CM Mirka Menšíka se podílelo na vzniku 
programových pásem Ve Strážnici mezi chasú, Ve mlýně 
a Aldamáš, se kterými soubor zvítězil v okresních přehlídkách 
v letech 1977, 1980 a 1983. Na přelomu 80. a 90. let nastala 
v souboru nová situace, jež se projevila ve změně vedení, 
uměleckých spolupracovníků i organizačního zajištění (soubor 
se stal samostatným zájmovým sdružením). V čele Žerotínu 
působí od r. 1986 Milan Tománek, hudebního doprovodu se 
ujala CM Mirka Kolácie. K činnosti souboru patří také 
vystoupení v zahraničí (Norsko, Německo, Jugoslávie, 
Maďarsko, Francie, Řecko, Španělsko).

Literatura:
Synek, F.: Jubilující strážnický Žerotín. Folklor 6, 1995, 
s. 278-279.

DA
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Brněnsko tančí a zpívá

Regionální přehlídka Brněnsko tančí a zpívá se koná od 
r. 1975 každoročně v červnu v Brně. Vznikla z iniciativy 
Poradního sboru pro lidovou píseň a tanec při Městském 
kulturním středisku S. K. Neumanna v Brně, především jeho 
předsedkyně >Z. Jelínkové. Původně byla spojena se soutěží 
jednotlivců ve zpěvu a tanci. Pořadatelem bylo do r. 1991 
Městské kulturní středisko, od r. 1992 Kulturní a informační 
centrum města Brna za spoluúčasti Okresního úřadu Brno 
-venkov. Cílem přehlídky je představovat divákům folklor 
národopisného regionu Brněnska a aktivizovat zdejší 
národopisné soubory a skupiny ke stálé činnosti. V r. 1990 
převzala roli Národopisné slavnosti Brněnska, která se v letech 
1981-1989 konala v Troubsku (>Svatodušní svátky Troubsko 
mají od r. 1990 opět místní ráz). Charakter přehlídky formovala 
zejm. Z. Jelínková, která je autorkou programů většiny 
ročníků. Jsou obvykle věnovány charakteristickým obyčejům 
regionu nebo připomínce některé významné události 
folklorního a národopisného hnutí (např. ke 100. výročí 
národopisné slavnosti v Ořechově - 1992, k zastoupení 
regionu na >NVČ v Praze - 1995, ke 160. výročí první 
národopisné slavnosti v Brně-Lužánkách - 1996 a dalším 
národopisným moravským slavnostem 19. století).
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Dolní Lomná viz Slezské dny

Dětská Strážnice
Snaha o prezentaci folklorních tradic dětí vyústila 

v r. 1957 v uspořádání prvního samostatného festivalu Dětská 
Strážnice. V letech 1957-1959 se dětský festival konal 
každoročně, pak většinou ve dvouletých cyklech (1961, 1963, 
1964, 1966, 1968). Dětská Strážnice byla pořádána týden 
před vlastním >MFF ve Strážnici nebo v rámci oslav 
Mezinárodního dne dětí na přelomu května a června. 
Programová skladba počítala s průvodem a alespoň dvěma 
pořady. V 60. letech se přidaly koncerty, soutěže, výstavy 
a zábavné pořady. V letech 1971-1974 se Dětská Strážnice 
konala opět každoročně, stala se však už součástí MFF ve 
Strážnici; skládala se pouze z jednoho nebo dvou pořadů 
dětského folkloru a výstavy dětských výtvarných prací. Další 
ročník byl připraven až v r. 1979 v rámci oslav Mezinárodního 
roku dítěte. V podtitulu byl označen jako Festival dětských 
folklorních souborů s mezinárodní účastí. Bylo s ním spojeno

rovněž sympozium na téma Dítě a tradice lidové kultury. Další 
Dětské Strážnice se konaly v letech 1984 a 1988 a v r. 1990 
opět v rámci MFF ve Strážnici v první den festivalu. V r. 1991 
se počátkem června konal Dětský den, jehož součástí byl pořad 
dětského folkloru a koncerty dětských dechových 
a cimbálových muzik. V čele přípravného výboru Dětské 
Strážnice stáli představitelé ONV v Hodoníně a významně 
v něm pracovali učitelé z řad programových pracovníků MFF 
ve Strážnici, kteří rovněž připravovali většinu pořadů. Mezi 
nejaktivnější autorky náležely především >V. Haluzová 
a >Z. Jelínková, od 80. let >A. Schauerová, >A. Maděričová, 
>J. Polášková a >L. Košíková.

Literatura:
Jančář, J.: Strážnická ohlédnutí. 50. let Mezinárodního 
folklorního festivalu ve Strážnici. Strážnice 1995.
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Dolňácké slavnosti
Dolňácké slavnosti s jízdou králů se konají pravidelně od 

r. 1959 v Hluku (okr. Uh. Hradiště). Jejich zakladatelé navázali 
na místní aktivity vztahující se již k r. 1895, kdy se výprava 
z Hluku zúčastnila >NVČ v Praze, a na pozdější meziválečnou 
činnost skupiny, která za doprovodu dechové hudby, a často 
i s předváděním jízdy králů, vystupovala v národopisných 
programech v Brně (1925), Praze (1928, 1937), Luhačovicích 
(1936) a v řadě jiných míst (vyvrcholením jejích snah byla 
účast na >Výstavě Slovácka v r. 1937 v Uh. Hradišti). Další 
národopisné dění bylo utlumeno dobou válečných událostí. 
Teprve r. 1957 byla mladými odvedenci obnovena jízda králů. 
V následujícím roce bylo z popudu komise pro obnovu hlucké 
tvrze a >J. Staňka připraveno národopisné pásmo, které 
předcházelo vzniku slavností, jejichž cílem byla prezentace 
lidových tradic všech částí Dolňácka. Mezi jejich zakladatele 
a organizátory patřili mj. Matěj Soška, Matouš Dufka, Dominik 
Černý, Vavřinec Mitáček, Josef Pospíšek, Antonín Dohnal, 
Stanislav Píštěk, František Bartoň a František Dufka, u zrodu 
slavností stál také >F. Kožík. V r. 1965 bylo rozhodnuto, že 
slavnosti budou dále pořádány jednou za tři roky, výjimečně za 
dva roky. Mezi jednotlivými ročníky se uskutečňovaly výstavy 
a pořady s národopisnou tematikou, a to nezávisle na 
Sdruženém klubu pracujících (SKP) v Hluku, kterému bylo 
pořádání slavností do r. 1989 podřízeno. Po rozpadu SKP se 
stal hlavním pořadatelem obecní úřad spolu se stálým výborem 
Dolňáckých slavností, který se v roce konání rozšiřuje o členy 
výkonných komisí. Od 80. let tvoří stálý výbor Antonín Dohnal, 
Josef Pospíšek, František Pospíšek, Miroslav Kočí, Ladislav 
Soviš, Jan Rybnikář, Josef Bachan a František Uhlíř. Od 
prvního ročníku se konají Dolňácké slavnosti ve třech dnech 
a mají ustálený sled pořadů: v pátek probíhá setkání rodáků při 
besedě u cimbálu na hlucké tvrzi, v sobotu ochutnávka vína, 
výstavy (keramika, výšivky, obrazy aj.), komponované pořady, 
přehlídka dětských souborů, festival dechových hudeb a lidová 
veselice, do nedělního bloku je zařazen lidový jarmark, koncert
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ýstavy dechových hudeb, slavnostní krojovaný průvod s jízdou králů 
a hlavní pořad souborů Dolňácka, po kterém následuje večerní 
zábava.
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RH

Festival hudebních nástrojů lidových 
muzik

První ročník festivalu, který se koná v Uh. Hradišti, byl 
uspořádán v r. 1991. Oživil neuskutečněnou myšlenku ze 
70. let, kdy se objevil konkrétní pokus založit nový folklorní 
festival. Koncepce vytvořená na počátku 90. let se neorientovala 
již jen na folklorní soubory a skupiny, ale především na 
prezentaci jednotlivých hudebních nástrojů, na interpretační 
výkony amatérských i profesionálních hudebníků i na 
neobvyklá nástrojová složení, která vycházejí z tradice nebo 
se jí jen volně inspirují. Těžištěm festivalu se stal sobotní 
koncert účinkujících (s mezinárodní účastí) s následující 
besedou u cimbálu, od počátku se ale k němu pojily 
doprovodné akce ve městě i okolí - koncerty cimbálových 
muzik, vernisáže výstav, prodej zvukových nosičů a hudebnin, 
zejm. však odborný seminář, který se často vztahoval k tématu 
konaného festivalu. Koncerty jednotlivých ročníků byly 
zaměřeny např. na představení gajd a dud, cimbálů, píšťal, 
lidského hlasu, na hudební nástroje z horských regionů nebo 
z vinorodých oblastí. Festival se koná každoročně, hlavním 
pořadatelem je Klub kultury v Uh. Hradišti.

MP

Festival masopustních tradic
Festival masopustních tradic ve Strání (okr. Hodonín) vznikl 

v r. 1987 s cílem prezentovat v čase masopustu obyčejové 
obchůzky z českých a moravských regionů i ze zahraničí, a to 
v koloritu skutečného prostředí vesnice. Programová skladba 
festivalu byla rozvržena do tří typů pořadů, kterými jsou páteční 
beseda u cimbálu s přednáškami, představováním hostů 
festivalu a promítáním filmových materiálů, dále scénický 
pořad z tvorby zúčastněných souborů nazvaný Zrcadlo 
masopustu a obchůzky účinkujících po vesnici. Kromě 
slovenských skupin a souborů zde vystupovali hosté z Belgie, 
Itálie a Francie. Finančními a organizačními garanty 
každoročního festivalu (s různou mírou zapojení v jednotlivých 
ročnících) byly zejm. ZK ROH Moravské sklárny Květná, 
OB ve Strání, OKS v Uh. Hradišti a Muzeum 
J. A. Komenského v Uh. Brodě. Iniciátorem festivalu 
a koncepčním tvůrcem programové skladby dosavadních

ročníků byl >P. Popelka. Z místních organizátorů ve Strání 
největším dílem přispěli Marie Zetková, Pavel Popelka (Edin) 
a členové souboru >Javorina.
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Gorolski Święto
Folklorní festival Gorolski Święto (Horalský svátek) je 

nejstarším festivalem na českém Těšínsku. První ročník se 
uskutečnil v Jablunkově (okr. Frýdek-Místek) v r. 1948 a od 
tohoto roku se koná každoročně v první polovině srpna. Jeho 
pořadatelem je od počátku místní skupina Polského kulturně- 
osvětového svazu (PZKO), ke které se v r. 1977 připojil Hlavní 
výbor svazu se sídlem v Českém Těšíně. Po prvním ročníku 
vznikl v Jablunkově při místní skupině PZKO folklorní soubor 
Gorol, který je od r. 1950 faktickým realizátorem festivalu. 
Významný je podíl zejm. uměleckého vedoucího souboru 
Władysława Niedoby (nar. 1914, pseudonym Jura spod 
Grónia), vypravěče, zpěváka a scenáristy, který stál v letech 
1948-1978 v čele programové rady festivalu. Od r. 1979 tuto 
funkci zastává Władysław Mlynek. Dalšími výraznými 
osobnostmi v historii festivalu byli např. vypravěči a humoristé 
Alojzy Ligocki (1914-1995, pseud. Michoł) a Ludwik 
Cienciała (1922-1984, pseud. Maciej), jejichž místa zaujali 
W. Mlynek (nar. 1930, pseud. Hadam z Drugi Jizby) a Tadeusz 
Filipczyk (nar. 1945, pseud. Filip). S festivalem také 
spolupracoval >J. Gelnar a Daniel Kadłubiec. Festival zahajuje 
od r. 1951 průvod účinkujících a alegorických vozů s tematikou 
tradičních řemesel a zvykosloví. Od r. 1969 se festival koná 
nejen v neděli, ale i v sobotu, která je věnována hlavně mládeži. 
Tento charakter jí dává především zábava s folklorními 
muzikami. Nedělní program je rozdělen do tří částí. V první, 
jablunkovské, vystupuje soubor Gorol a další polské i české 
folklorní skupiny z Jablunkovska, v části druhé, těšínské, 
účinkují další soubory (PZKO a české). Třetí část patří 
zahraničním souborům, které se festivalu zúčastňují od prvního 
ročníku. V r. 1951 byly v areálu instalovány dřevěné stánky, 
stylizované jako kopie tradiční těšínské architektury, ve kterých 
jsou prodávány speciality těšínské kuchyně. Součástí festivalu 
jsou také výstavy lidové výtvarné kultury především těšínské 
(méně z jiných regionů Slezska a Polska) a turisticko-sportovní 
aktivity. V r. 1990 byl festival včleněn do Týdne beskydské 
kultury, významné folklorní akce na polské straně Beskyd, 
která se koná pod patronací CIOFF.

Literatura:
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Hanácké slavnosti v Chropyni
Slavnosti pořádá od r. 1985 Muzeum Kroměřížska 

a Městský úřad v Chropyni (okr. Kroměříž) pravidelně jednou 
za dva roky v chropyňském zámeckém parku. Organizátoři 
navázali na >Hanácké slavnosti v Kroměříži ze 70. let 
20. století se snahou o vytvoření nové regionální tradice 
spojené s oslavou Mezinárodního dne muzeí (18.5.). První 
čtyři ročníky byly dvoudenní a měly obdobnou skladbu 
(scénický folklor, zvyky s obchůzkou, hudební nokturno, 
jarmark, módní přehlídka >ÚLUVu, výstavy a koncerty 
dechových hudeb). Od r. 1993 byly slavnosti jednodenní. 
Pořady připravovali >V. Haluzová, >J. Mrázová, Miroslav 
Válka, Vladimír Přikryl, Vladislava Bělíková ad. Ke slavnostem 
byl pravidelně vydáván katalog a národopisné publikace 
(v edici Bibliotheca hanaca). V pořadech vystupovaly folklorní 
soubory a skupiny z Kroměřížska (>Ječmínek, >Rusava, 
>Rusavjan), Kojetína (Hanácká beseda), Prostějovska (>Klas, 
>Mánes, Košíř), z Vyškova (>Trnka, Klebetníček) aj. Součástí 
slavností bylo předvádění zvyků na chropyňském náměstí. 
V r. 1985 se představili hanáčtí jezdci z Kojetína, Kyselovic, 
Pravčic a Kvasíc s honěním krále (rež. Vladimír Fuksa), 
v dalších letech se uskutečnily královničky (1987) a hanácké 
právo (1989). Sobotní nokturno 1987 přiblížilo starou 
hanáckou hudbu. Brněnský soubor >Tibia vystoupil s tzv. 
hanáckou operou Jora a Manda, hanácké tance z 18. století 
uvedl prostějovský soubor Mánes. Doprovodnými akcemi 
byly jarmark s ukázkami tradičních řemesel (hrnčířství, 
košíkářství) a lidových výrob (kraslice, výšivka, paličkování, 
pečivo) a výstavy s národopisnou tematikou: Lidové umění 
jihovýchodní Hané a Český rok >K. Svolinského (1985), 
Národopisné motivy v díle >M. Gardavské (1987), Fotografie 
>L. Barana (1989), František Skopalík a Haná (1991), 
Malované letopočty (1993). Dětské pořady měly formu 
přehlídky nebo komponovaného pásma (Kolik podob má 
chleba, 1987). Hlavní nedělní program se inspiroval 
chropyňskou pověstí o králi Ječmínkovi (Hra na Ječmínka, 
krále, 1985), výročním a rodinným zvykoslovím (Kolébkou 
bylo pole, 1987; Haná, země požehnaná, 1991) nebo byl 
sestaven z vystoupení dětí a dospělých (Vítejte v Chropyni, 
1993). Dokumentace k jednotlivým ročníkům chropyňských 
slavností je uložena v Muzeu Kroměřížska.
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Hanácké slavnosti v Kroměříži

Regionální slavnosti pořádané v letech 1971-1978 Hanáckým 
poradním sborem v Kroměříži. Sbor byl ustaven v r. 1969 při 
Osvětovém domě pod vedením >V. Brady. Vedle koordinační, 
organizátorské a vydavatelské činnosti založil tradici 
folklorních slavností, kterým předcházel Hanácký den 
uspořádaný 14.6.1970. První ročník Hanáckých slavností se 
uskutečnil v r. 1971, další následovaly v letech 1972, 1974, 
1976 a 1978. Jednalo se o jednodenní akce, jejichž jádro tvořily 
2-3 národopisné pořady doprovázené koncerty dechových 
hudeb a krojovaným průvodem městem. K autorům pořadů 
patřil i >V. Brada, >J. Mrázová, >J. Kadlec a >V. Haluzová, 
organizačně slavnosti zajištovalo OKS v Kroměříži. Vedle 
hanáckých souborů zde vystupovali i hosté (Krajanský soubor 
z Vídně, 1971; Gracja Lublin, 1972; Zobor Nitra, 1972). 
Slavnosti probíhaly v Podzámecké zahradě, od třetího ročníku 
se dopolední účinkování přesunulo na Velké náměstí, kde mělo 
propagační charakter (Mozeka hrá na vše strane, 1974). Zároveň 
se změnila koncepce hlavních pořadů, v nichž spolu s dospělými 
vystupovaly i dětské kolektivy. Programy byly vytvářeny jako 
pásma s písňovými a tanečními čísly propojenými uměleckým 
slovem (Haná ve zpěvu a tanci, 1971; Zpěv svobody, 1972; 
Pro život v míru, 1974). V hlavním pořadu v r. 1978 se uplatnily 
taneční úpravy mladých hanáckých choreografů. Postupně se 
objevily i náročnější scénické bloky ztvárňující výroční zvyky 
(Dožínky - FS >Klas, Hody - FS >Ječmínek 1978). Lidové 
zvyky byly předváděny i v dopoledních vystoupeních na Velkém 
náměstí (Královničky - FS Kojetín, 1974; Chodění s májem 
a Honění krála - FS >Olešnica 1978). Kroměřížské slavnosti 
přispěly k udržování a šíření hanáckých tradic.
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Hanácké slavnosti v Prostějově
Regionální slavnosti, které se konají od r. 1983 každoročně 

v době prostějovských hodů v měsíci září. Jejich tradici založilo 
OKS, od r. 1990 je pořadatelem kulturní klub Duha a Hanácké 
folklorní sdružení (>FoS). První slavnosti proběhly 
v Kolářových sadech, od r. 1990 jsou pořádány na hlavním 
prostějovském náměstí. Organizaci a program slavností 
postupně zajišťovali >J. Kadlec, >E. Flašarová, Jana 
Zikmundová, Jiří Hubený, Hana Bergová, Alice Gregušová 
ad. Osu programové náplně tvoří dopolední vystoupení dětí
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ýstavy a odpolední hlavní pořad hanáckých souborů, od r. 1986 
i dětských kolektivů nebo hostů ze sousedních regionů 
(>Markovice, Skalák Protivanov, soubory z Brněnska). 
J. Kadlec koncipoval hlavní pořad prvních tří ročníků slavností 
jako přehlídku nejlepších hanáckých souborů (Jen v míru 
mohou naše písně znít, 1983; Krásy naší Hané, 1985). 
V r. 1986 byla uvedena repríza pořadu z >MFF ve Strážnici 
Aj, ta naša Haná. Následující čtyři ročníky tematicky čerpaly 
z hanáckého roku, jeho zvyků a obyčejů (Taková je má zem, 
1987-1990). Toto zaměření (aktualizované podle kulturních 
výročí) se uplatnilo i v dalších letech (Naša Haná, 1991; 
Prameny 1994). Vystoupení dětí charakterizuje volnější skladba 
ve formě přehlídky (Děti Hané, 1983; Hřé, slonečko, hřé, 
1987; V Prostijově na renko, 1992). V pořadech autorsky 
připravovaných E. Flašarovou postupně účinkovaly dětské 
soubory z celé Hané. V rámci slavností proběhla i řada 
doprovodných akcí, např. sobotní Hanácké nokturno 
(>CM Jaroslava Čecha, 1992; CM >Vsacan, 1994), prodejní 
jarmark spojený s ukázkami řemesel a lidové výroby, přehlídka 
hanáckých krojů (1983-1985; autoři Mario Buzzi, Věra Možná, 
E. Flašarová), koncerty dechových hudeb, vystoupení 
divadelních souborů a loutkoherců (Starost Prostějov, 1988; 
Radost Brno, 1992), koncerty folkových a lidových zpěváků 
a skupin (Kvarteto Kapely z muzea Brno, 1986; Folklór 
Olomouc, 1987 a 1989; >Gajdoši 1989 a 1992, Ječmeni 
Prostějov, 1990; >Tibia, 1990;>Lučec 1990; Jaroslav Hutka, 
Hana a Petr Ulrychovi, 1994). Hanácké slavnosti v Prostějově 
získaly pevné místo v kulturním kalendáři města i regionu 
Hané.
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Deset let hanáckých slavností v Prostějově. Red. H. Bergová. 
Prostějov 1992.
Jančář, J.: XII. Hanácké slavnosti - a nejen o nich. NR 4, 
1994, s. 151-152.
Krist, J.: Hanácké slavnosti v Prostějově. NA 22, 1985, 
s. 123-124; 23, 1986, s. 63-64; 24, 1987, s. 63-64.
Pajer, J.: Hanácké slavnosti v Prostějově. NA 26, 1989, 
s. 119.
Válka, M.: Hanácké slavnosti 1983. NA 21, 1984, 
s. 196-197.

MV

Hanácký rok v Přerově
Národopisné slavnosti uskutečněné 5.7.1923 a 1.7.1928 

TJ >Sokol Přerov, >Jednotou republikánského dorostu župy 
olomoucké a Národní jednotou severomoravskou. Jejich hlavní 
myšlenkou bylo vzbuzení zájmu veřejnosti o zaniklé či 
zanikající lidové tradice (zejm. krojové a zvykoslovné) a snaha 
o jejich oživování a pěstování. Programovou náplň v r. 1923 
zpracoval František Pospíšil, správce selského oddělení 
Moravského zemského muzea v Brně, původně profesor 
přerovské střední hospodářské školy. Hanácké zvyky a obyčeje 
v průběhu kalendářního roku rozdělil do třech širších celků: 
Zima - vánoce (Mikuláš, Luca, Tři králové, Blažej, Dorota,

přástky, ostatky s právem), Jaro - velikonoce (smrtka, létečko, 
klepání, pomlázka, hledání Ječmínka), Léto - doba svatodušní 
(stavění a kácení máje, honění krále, královničky, tovačovské 
tance, dožínky, stínání berana a mlácení káčera, rekruti, sýpka). 
Z rodinného zvykosloví byla předvedena svatba. Program 
uzavírala scéna Robota (skupina z Nové Dědiny na 
Kroměřížsku) na památku 75. výročí zrušení roboty 
a osvobození vesnice. Scénicky zpracované zvyky nacvičil 
pro přerovskou slavnost republikánský dorost z hanáckých 
obcí, který také provedl vyhledávací akce pro zajištění 
krojových součástek a dokumentaci zvyků, prováděných 
v posledních patnácti letech na Hané. Slavnost byla i přehlídkou 
dochovaných hanáckých krojů. Ve večerním programu byla 
předvedena tzv. hanácká opera Jora a Manda Josefa Mauritia 
Bulína a Josefa Pekárka, s hanáckými písněmi vystoupil 
tenorista Valentin >Šindler. Plakát k slavnosti navrhl 
>A. Kašpar. Dokumentem o průběhu Hanáckého roku je 
obsáhlý almanach sestavený F. Pospíšilem. Kromě vlastního 
programu obsahuje základní informace o předváděných 
zvycích, jejich výtvarné ztvárnění Petrem Pištělkou, přetisk 
článku Josefa Klvani O Hané, jak bývala a soupis spisovatelů, 
výtvarníků a hudebníků, spjatých svým dílem s Hanou. Druhý 
ročník proběhl 1.7.1928 za organizační účasti župní jednoty 
republikánského dorostu a Sokola v Přerově. Koncepčně 
i obsahově vycházel z ročníku prvního. V sestavování 
programu a režii folklorního pásma (Š. Klein, Anna Hýžďalová) 
se do značné míry pracovalo s již ověřenými formami 
prezentace a většinou i s předchozími skupinami a výstupy. 
Bylo předvedeno 22 vystoupení. Propagační plakát navrhl 
František Hoplíček. Obě slavnosti znamenaly oživení 
folklorního hnutí na Hané. Hanácký rok náležel k řadě 
podobných aktivit, pořádaných na Slovácku (>Slovácký rok), 
Valašsku (>Valašský rok) a ve Slezsku (>Slezský rok). Stejně 
jako tyto akce měl svá pokračování (na oba Hanácké roky 
navázaly národopisné slavnosti na Středomoravské výstavě 
1936), ta však ohlasu prvního ročníku nedosáhla.
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Horňácké slavnosti
Horňácké slavnosti se konají kolem svátku Maří Magdaleny 

(22.7.) ve Velké nad Veličkou (okr. Hodonín) od r. 1957
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(s výjimkou r. 1959, kdy byla jen národopisná pouť, a let 
1963, 1968, 1971, 1973 a 1975). Čerpají z lidové kultury 
horňáckých obcí ležících pod hřebeny Bílých Karpat (Velká 
n. V., Javorník, Hrubá a Malá Vrbka, Kuželov, Louka, Lipov, 
Suchov, Nová Lhota, Vápenky). Podnět k slavnostem ve Velké 
vznikl pod vlivem vzpomínek na národopisnou výstavu 
a slavnost ve Velké v r. 1894, na účast Horňáků na >NVČ 
v Praze v r. 1895, na tradici schůzek Čechů a Slováků ve 
Filipovském údolí, na zájezdy horňáckých krojovaných skupin 
i pod vlivem slavností ve Strážnici (>MFF ve Strážnici). 
Horňácké slavnosti navázaly na příležitostná odpoledne 
s hudci, zpěváky a příznivci horňáckého folkloru v ateliéru 
velického malíře Karla Supa na Strážné hůrce. Konají se 
v přírodním amfiteátru na Strážné hůrce, některá vystoupení 
se uskutečňují také v centru Velké, dále v prostoru u větrného 
mlýna v Kuželově (od r. 1994) a v evangelickém kostele 
v Javorníku (od r. 1997). V historii slavností probíhaly 
doprovodné akce rovněž ve Staré Myjavě (jako Horniacke 
slávnosti v r. 1959), na louce Tomčalce u Sabotů (1965, 
organizováno společně se Slováky; Horňáci vystupovali 
v pořadu Stretnutie pod Poľanou) a ve Filipovském údolí 
(1984). Slavností, které se konaly jako jednodenní až třídenní, 
se pravidelně účastnili jednotlivci a skupiny z horňáckých 
obcí a hosté ze Slovenska. Sobotní večer (někdy i páteční) byl 
věnován hudebně-pěveckým pořadům, které se tematicky 
zaměřovaly na určitý druh písní, na generace zpěváků 
a zpěvaček jednotlivých rodů Velké, Hrubé a Malé Vrbky, 
Kuželova nebo na jednotlivé horňácké muziky a hudce (z rodu 
Hrbáčů, >Hudečků, >Klusáků, Kohútů, >Kubíků, Kučerů, 
>Miškeříků, >Ňorků, Pešků, >Šáchů, >Trnů a >Zemanů); 
jako doplněk byly předváděny horňácké tance sedlácká, 
starosvětská, verbuňk, odzemek, do skoku, tance obřadní 
a hry starého původu. Vystoupení obvykle přešla do volné 
zábavy při muzikách. Častými účinkujícími byli rovněž 
vypravěč >V. Mlýnek, Anděla Štípská, >F. Okénka, 
>L. Mikáč. Nedělní dopoledne bylo věnováno tzv. klenotnicím 
- pořadům tradičního folkloru, někdy naučného rázu. Nedělní 
odpolední pořad byl zaměřen na předvádění zvyků, často se 
na něm podílely děti (v r. 1962 byly celé slavnosti věnovány 
dětským vystoupením). Toto schéma pořadů se vyvíjelo. Od 
r. 1985 se nekonají nedělní klenotnicové a dětské pořady 
(s výjimkou r. 1992, pořad Mladé Horňácko), hlavnímu 
sobotnímu programu předchází menší, volněji koncipovaný 
pořad. Od r. 1978 se koná jarmak lidových výrobků. 
Doprovodnou součástí slavností jsou výstavy umělců, kteří 
se na Horňácku narodili nebo zde tvořili, dále výstavy 
národopisného rázu (výšivky, krojové součásti, předměty 
materiální kultury), výstavy k jubileím osobností z Horňácka 
(M. >Zeman II) nebo k výročím významných událostí 
(národopisná výstava ve Velké v r. 1894, NVČ v Praze). 
V předvečer některých ročníků slavností byly promítány 
národopisné filmy z Horňácka (Mizející svět >V. Úlehly, Věčná 
píseň >K. Plicky, Horňácká svatba >J. Ference a Hody 
v Hrubé Vrbce J. Ference a Josefa Lachmanna). Od začátku

70. let se ve skladbě programů projevil vliv souborové práce 
(>Velička, >Lipovjan). Klade se větší důraz na režii, dramaturgii 
a dokonalejší technickou, ale především stylovou interpretaci. 
Na přípravách a realizaci slavností se vedle institucí (zejm. 
místní MNV - později obecní úřad, Kulturní dům odborů, 
Kordárna Velká n. V, OKS v Hodoníně) podíleli v průběhu let 
Danuše Adamcová, Anna Baierlová, Vladimír Černý, 
>S. Dudík (na Myjavě), Jitka Garšicová, Ján Hluchý (na 
Myjavě), >D. Holý, >M. Holý, >M. Hrbáč, Jura >Hudeček 
III, Martin >Hudeček, Ladislav a Věra Jagošovi, Oldřich 
Janouch, Petr Jelínek, >Z. Jelínková, Jiří Kohút, Anna a Jan 
Kománkovi, V. >Klusák ml., Emil Kovář, >J. M. Krist, Josef 
Kučera, Martin Kuchyňka, Anna Lerchová, Jan Loutchan, 
Antonín Mička, Jan Migota, L. Mikáč, Miroslav Minks ml., 
František >Miškeřík II, Jaromír a Petr >Miškeříkovi, 
F. Okénka, >J. Pajer, >J. Pavlík, Maryna Pavlincová, Jan 
Pešek, Jaroslav Podloucký, Eva, Vít a Petr Práškoví, Olga 
Pšurná, Alena Ptáčníková, Miroslava Rumíšková, Zdenka 
Růžičková, Dagmar a Lubomír Severovi, K. Sup, Jan >Šácha, 
Jiří >Šácha II, Jiří >Šácha III, >J. Tomeš, Vít Trachtulec, 
Antonín Vrba, Josef a Leoš >Zemanovi, Martin Žalmánek ad. 
Organizaci slavností řídí programová rada, v jejímž čele stáli 
Jiří Šácha zvaný Drínovský (1957-1958), J. Zeman 
(1959-1961), K. Sup (1961 -1962), M. Žalmánek (1963-1970), 
J. Garšicová (1978-1983) a Z. Jelínková (1984-1995), od 
r. 1996 je předsedkyní M. Pavlincová (v letech 1971-1977 
pracoval výbor Horňáckých slavností v čele s předsedou 
MNV). U příležitosti slavností jsou vydávány různé formy 
publikací (sborníky, propagační letáky). Výběr z pořadů 
z r. 1996 byl zaznamenán na MC, CD Horňácké slavnosti 
1996 (Tonstudio 1996). Horňácké slavnosti patří k úzce 
regionálně vyhraněnému typu festivalu, svým významem 
i popularitou však nebývale překračují oblast Horňácka.

Literatura:
Jelínková, Z.: Horňácko a slavnosti lidových písní 
a tanců. Slov. 36, 1994, s. 35-52.
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EP

Hudecká dny Slávka Volavého
Přehlídka vyspělých cimbálových muzik ze Slovácka, která 

se od r. 1984 koná každoročně v Břeclavi. U jejího zrodu stál 
>J. Kobzík s CM >Břeclavan (plnila roli hostitelského 
souboru) a pracovnice místního OKS Marta Ondrášková. 
Hlavním pořadatelem bylo OKS Břeclav, po jeho zrušení 
v r. 1990 se jím stal dosavadní spolupořadatel DK Břeclav. 
Přehlídka, na jejíž dramaturgii se podíleli M. Ondrášková, 
Stanislav Reichmann, Stanislava Kallusová (1993-1995),
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ýstavy >J. Rokyta (1992-1995) a Václav Kosmák (od r. 1996), se až 
do r. 1990 vyznačovala ustáleným programovým modelem, 
jehož součástí byly odborné semináře, koncerty a besedy 
u cimbálu. Posláním semináře, určeného především členům 
cimbálových muzik a folklorních souborů, bylo seznámení 
posluchačů s odbornými otázkami folkloristiky, s ediční 
činností v oblasti lidových písní apod. Na jeho náplni 
spolupracovali např. >L. Kunz, J. Rokyta, >J. Nečas, 
>J. Pajer, >O. Sirovátka, Marta Toncrová a >J. Trojan. Od
r. 1991 se semináře pro malý zájem souborů nekonají. 
Tematicky zaměřené koncerty cimbálových muzik (např. 
příroda v lidové písni, milostná píseň, balada ad.) prezentují 
soudobé způsoby zpracování hudebního folkloru Slovácka. 
Až do r. 1989 odborná porota za předsednictví L. Kunze 
udělovala uznání za zpěv sólistům, sborům a za dramaturgii 
souboru, případně za významný instrumentální přínos. 
K oceněným nositelům patří např. CM >Kunovjan (1987), 
zpěvačka Maric Hasíková z Rohatce (1987), klarinetista 
Vlastimil Kopuletý z Břeclavi (1988), zpěvák >K. Sháněl 
z Uh. Hradiště. V r. 1989 byly oceněny všechny zúčastněné 
kolektivy: CM Břeclavan, >CM Jury Petrů, CM >Danaj, 
CM >Lipovjan (hlavní cena), CM >Šabla a CM >Zavádka. 
Od r. 1990 je program koncertů tvořen volněji podle repertoáru 
zúčastněných muzik. V r. 1996 byla podle návrhu >F. Synka 
připravena nová koncepce. Část koncertů se konala i v jiných 
částech Slovácka (Strážnice, Svatobořice-Mistřín) 
a představily se také dětské muziky. Závěrečná dvoudenní 
přehlídka s besedou u cimbálu se uskutečnila v Břeclavi 
a v r. 1997 poprvé vystoupil jako host neslovácký soubor.
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Synek, F.: Hudecké dny Slávka Volavého. NA 22, 1985,
s. 64-65.
Synek, F.: Hudecké dny Slávka Volavého 1989. NA 27, 
1990, s. 115.
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JM

Kopaničářské slavnosti
Konají se ve Starém Hrozenkově (okr. Uh. Hradiště). Jsou 

až na výjimky pořádány každoročně, většinou v červenci, 
v r. 1997 se konal již 37. ročník. Poprvé se uskutečnily jako 
Kopaničářské slavnosti družby Čechů a Slováků po krátkých 
přípravách v srpnu v r. 1956; prvním předsedou výboru se stal 
Miroslav Fiurášek. Idea slavností navazovala na tzv. slavnosti 
bratrství, které byly organizovány po 2. světové válce do 
počátku 50. let na různých místech moravsko-slovenského 
pomezí. Koncepce Kopaničářských slavností se za dobu 
existence nezměnila. Soustřeďuje se na vystoupení folklorních 
souborů sousedních okresů Moravy (Uh. Hradiště) 
a Slovenska (Trenčín) a také na hostování profesionálních 
skupin a jednotlivců z oblasti folkloru, divadla a zábavy z celé 
republiky. K doprovodným akcím patří besedy u cimbálu, 
koncerty dechových hudeb a lidové veselice. Slavnosti 
nepřerušily svou existenci ani po rozpadu Československa.

Hlavními pořadateli jsou Obecní úřady ve Starém Hrozenkově 
a v Drietome, kterým pomáhá Klub kultury v Uh. Hradišti 
a Regionálne kultúrne stredisko v Trenčíně. Z jednotlivců se 
o pořádání slavností a tvorbu programů nejvíce zasloužili 
>J. Kopunec, >J. Lebánek, Vojtěch Valíček, Ladislav Gabrhel 
st., Stanislav Zapletal, manželé Marie a Jan Rapantovi aj.

RH

Kraj beze stínu
Folklorní přehlídka souborů a vesnických skupin Kraj beze 

stínu, zaměřená na oblast hanáckého Slovácka, se konala 
každoročně v letech 1976-1992 v obci Krumvíř (okr. Břeclav). 
Vznikla na základě místní iniciativy za organizační podpory 
místních (MNV, JZD) i okresních organizací (OKS). Její vůdčí 
osobností byl až do r. 1983 vlastivědný pracovník Martin 
Foretník st. Vzhledem ke své dobré úrovni byla přehlídka 
zařazena do celostátního programu festivalů ZUČ. První ročník 
s názvem Kraj beze stínu (parafráze citátu z díla Jana Herbena, 
rodáka z Brumovic) se uskutečnil v červnu 1976. V poměrně 
krátké době svým významem přesáhl hranice oblasti; přehlídky 
se pravidelně účastnily i soubory ze sousedních národopisných 
regionů. V letech 1976-1986 byly slavnosti organizovány jako 
jednodenní akce. Zahajovací průvod účinkujících obcí byl 
krojovou přehlídkou, po které následovaly dva programové 
bloky - odpolední, věnovaný dětským souborům a večerní, 
klenotnicového typu, v němž účinkovali dospělí. Pořady byly 
postaveny jako sled pásem a výstupů, z čehož plynula 
různorodost zpracováni i provedení. Po deseti ročnících 
(v r. 1986) se koncepce změnila a program se rozšířil do dvou 
víkendových dnů. V sobotním se konala vystoupení dospělých 
spolu s přehlídkou zpěváků a cimbálových muzik, večer byl 
vyhrazen soutěžím dechových hudeb. V jejich rámci se rovněž 
konala soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, 
která se od r. 1989 stala výběrovým kolem pro finále na >MFF 
ve Strážnici. Neděle byla vyhrazena pro vystoupení dětských 
souborů. K hlavním organizátorům a autorům patřili 
M. Foretník st., Martin Foretník ml., Ludmila Požárová, Milan 
Jastřabík a >Z. Jelínková. Pro region se Kraj beze stínu stal 
významnou kulturní aktivitou a stimulem pro oživení činnosti 
folklorních souborů hanáckého Slovácka. V r. 1997 po 
čtyřletém přerušení proběhl další ročník festivalu.
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HD

Lidový koncert v Brně
Konal se 20.11.1892 v brněnském Besedním domě, v jeho 

rámci proběhlo mj. vystoupení lidových hudebníků, zpěváků 
a tanečníků z Horňácka. Koncert byl součástí příprav na >NVČ, 
organizačně ho zajištoval >L. Janáček ve spolupráci 
s národopisným odborem pro přípravu výstavy v Brně v čele 
s Františkem Bartošem. L. Janáček pojal pod vlivem koncertu 
lidového souboru Dimitrije Slavjanského úmysl uvést před 
brněnským publikem lidové hudce z Velké nad Veličkou. 
Popudem k této akci bylo zřejmě rovněž vystoupení
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horňáckých hudců v Uh. Hradišti v dubnu téhož roku. Schéma 
brněnského koncertu bylo podobné uherskohradišťskému - 
na programu byla hudba vážná (např. orchestrální úpravy 
lidových písní) i lidová. Přípravy účinkujících se ujal 
M. >Zeman II. Na koncertě vystupoval P. >Tm I z Velké - 
prim, Martin >Miškeřík I z Velké - houslový kontr, Jan 
>Ňorek I z Hrubé Vrbky - houslový kontr a 2. prim, Jiří 
>Zeman z Velké - C klarinet a Martin Tomešek z Hrubé 
Vrbky - malá basa. Horňáčtí muzikanti hráli v hudecké sestavě, 
nikoli s cimbálem, jak si to původně přál Janáček. Jako 
tanečníci účinkovali Anna Tomčalová, Kateřina Hřešilová, 
Eva Prášková a manželé Jiří I a Kateřina >Hudečkovi z Velké, 
Martin Čambal a Pavel Řiháček z Kuželova. Předvedli písně 
a tance ke svatebnímu průvodu a párové točivé tance 
starosvětská a sedlácká. Výkony účinkujících byly 
poznamenány nevhodným přenesením tradičních hudebních 
a tanečních projevů do velkoměstského sálu, který skýtal 
prostředí naprosto odlišné od toho, v němž horňácká lidová 
hudba žila.
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MT

Lidový rok ve Velké Bystřici
Národní přehlídka vesnických folklorních souborů 

a skupin ve Velké Bystřici (okr. Olomouc), která vznikla 
v r. 1990 za spolupořadatelství Ministerstva kultury ČR, 
Českomoravského rolnického družstevního svazu v Praze, 
Okresního rolnicko-družstevního svazu v Olomouci, ONV 
v Olomouci, Univerzity Palackého v Olomouci, >FoS ČR, 
MNV a Zemědělského družstva Velká Bystřice (dále se 
podílelo Vlastivědné muzeum v Olomouci a Muzeum 
Komenského v Přerově). Přehlídku řídí organizační štáb, jehož 
členy jsou od počátku mj. >H. Lisická, Čestmír Hradil, Milan 
Ludvík, Bronislava Millá, Jarmila Možíšová, Antonín 
Nakládal za příležitostné odborné spolupráce >B. Beneše, 
>E. Flašarové, >Z. Jelínkové, Pavla Klapila, >J. Langha- 
mmerové, >J. Štiky, Miroslava Války ad. Lidový rok je 
věnován dětským a dospělým folklorním souborům z Čech, 
Moravy a Slezska, jejich jevištním pořadům i obyčejové tradici. 
V rámci přehlídky se pravidelně konají národopisné výstavy 
představující hanácký region a jsou vydávány příležitostné 
tisky, např. Malý receptář z hanácké kuchyně (Velká Bystřice
1992) nebo zpěvníky lidových písní - Ten bystřické mostek 
(Velká Bystřice 1992), Co chtělo srdečko (Velká Bystřice
1993), Než spadne rosa (Velká Bystřice 1994), Národní písně 
severní Moravy (Velká Bystřice 1996).

HL

Liptálské slavnosti

Konají se každoročně od r. 1970 poslední víkend 
v srpnu v obci Liptál (okr. Vsetín). Vznikly jako regionální 
slavnosti, od 90. let mají statut mezinárodního folklorního 
festivalu. První ročník se uskutečnil v r. 1970 při odhalení 
sochy >J. Kobzáně, mj. spoluzakladatele souboru >Lipta 
a výrobního družstva >Lipta Liptál (1946). K iniciátorům 
slavností patřili představitelé obce Liptál a členové souboru 
Lipta Zdeněk Gerža,Věra a Josef Londovi, Ladislav Michálek, 
Karel Mrlina, Jiřina a Radomír Sousedíkovi, Jan Tomana, 
Jaroslav Urban a Miroslav Vaculík. Pro slavnosti byl 
v 80. letech vybudován přírodní areál s kapacitou 2 000 míst. 
Jako autoři se na tvorbě programů podílejí např. Miroslav Ekart, 
>V. Haluzová, Jiřina Kašparová, Čestmír Komárek, >F. Synek, 
Jana Šamánková. Počáteční ročníky byly zaměřeny na folklor 
prezentovaný valašskými soubory, od r. 1978 se program 
rozrostl o vystoupení kolektivů z celého Československa i ze 
zahraničí. Součástí slavností je sobotní odpolední dětský pořad, 
večerní pořad FS Lipta a zahraničních souborů, nedělní 
přehlídka zpracování tance starodávného, průvod obcí 
a odpolední hlavní pořad, který zahrnuje tematická vystoupení 
zúčastněných souborů. Po oba dny se konají různé výstavy 
tvorby lidových umělců, rukodělné výroby aj. Od r. 1987 jsou 
jednotlivé pořady festivalu dokumentovány na videokazetách. 
V r. 1997 byly slavnosti zařazeny do festivalů IOV.
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MT

Mezinárodní folklorní festival Brno
MFF Brno se koná pravidelně od r. 1990 na přelomu srpna 

a září. Iniciátorem festivalu byl >J. M. Krist, hlavním 
pořadatelem je Sdružení přátel folkloru (>FoS) v Brně (kromě 
řady jednotlivců k jeho členům patří čtrnáct dospělých a devět 
dětských folklorních kolektivů) a město Brno, od r. 1995 
Centrum kultury Armády ČR se souborem >Ondráš a Folklorní 
nadací VSPT Jánošík. Členy festivalového výboru jsou 
J. M. Krist (předseda do r. 1992), Milan Zelinka (předseda od 
r. 1993), Jiří Vicena, Antonín Škára (do r. 1995), Ladislav 
Urbančík, Zdeněk Cihlář, Ivan Nedělka, Čestmír Komárek, 
Zdenka Nykodýmová (do r. 1994) ad. V r. 1996 získal festival 
statut CIOFF. Vystupují zde především členské soubory 
Sdružení přátel folkloru a soubory zahraniční. Pětidenní 
program festivalu má ustálenou strukturu: úvodní představení, 
1. a 2. festivalový večer s komponovanými pořady, krojová 
přehlídka vzdělávacího charakteru, hudební pořad, pořady 
dětského folkloru, besedy u cimbálu pro účastníky i veřejnost. 
Tvůrci pořadů jsou převážně členové festivalového výboru 
a dále umělečtí činitelé členských souborů Sdružení přátel



204
festiva

ly, přeh
lídky, v

ýstavy folkloru, zejm. M. Zelinka, Č. Komárek, J. M. Krist, A. Škára, 
Zdeněk Kolář, >V. Kovářů, Helena Beránková, Petr Pinkas, 
Pavel Kříž, Vlastimil Fabišik ad. Festival je od r. 1993 součástí 
široce koncipovaných Brněnských slavností a je obohacením 
brněnského kulturního života.

Literatura:
Krist, J. M.: Brněnské folklorní festivaly. Folklór 2, 1991, 
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JMK

Mezinárodní folklorní festival 
ve Strážnici

Poprvé se uskutečnil ve dnech 5.-7.7.1946 pod názvem 
Československo v tanci a zpěvu. Od počátku byl programově 
koncipován jako celostátní slavnosti, i když jeho vznik je 
nerozlučně spojen s rozvojem folklorního hnutí zejm. na 
jihovýchodní Moravě. Festival prošel v souvislosti s měnícími 
se politickými i společenskými podmínkami poměrně složitým 
vývojem. V první etapě v letech 1946-1948 v programech 
dominovala vystoupení vesnických skupin z celého 
Československa s ukázkami zvyků, písní a tanců bez 
podstatných režijních a jiných zásahů. Důraz byl kladen na 
krojovou čistotu a původnost folklorních projevů. Důležitou 
roli měly soutěže ve zpěvu, tanci a soutěže kapel. Pořady byly 
volně skládány z rozličných výstupů, autorům šlo hlavně 
o pestrost a atraktivnost. Ve druhém období po r. 1948 
nabývaly pořady charakteru až manifestačních estrád, což 
odráželo změny politických poměrů, projevující se mj. 
kolektivizací venkova. Festival se nazýval Slavnosti lidového 
zpěvu a tance ve Strážnici. V programech ustupoval do pozadí 
autentický folklor, začaly se více prosazovat městské amatérské 
soubory lidových písní a tanců, které se snažily o umělecké 
přetváření folkloru, jeho stylizaci a doplnění o soudobé prvky 
a nové myšlenky (tzv. nová tvorba). Slavnosti se staly 
přehlídkou nejlepších souborů tzv. lidové umělecké tvořivosti 
a jejich součástí byly také výstavy zemědělské techniky, sjezdy 
družstevníků apod. Přes tyto skutečnosti se strážnický festival 
stal vzorem pro vznik řady regionálních a místních folklorních 
slavností. Postupně se ve Strážnici začaly znovu prosazovat 
pořady využívající tradičního folklorního materiálu. Byla 
obnovena tzv. klenotnice, vznikly samostatné pořady dětského 
folkloru. Tento vývoj souvisel s aktivitou odborně poučených 
osobností, které začaly pracovat v programové radě festivalu 
(>V. Volavý, >Z. Jelínková, >J. Nečas, >J. Jurášek, 
>H. Laudová aj.). V r. 1956 nastalo třetí období slavností, které 
bylo poznamenáno vznikem Krajského střediska lidového 
umění ve Strážnici (>ÚLK) a celkovou diskusí o koncepci 
slavností. V ní se reagovalo na odmítání folkloru v moderním 
životě společnosti (tzv. tíha folkloru) i na určitou uměleckou 
stagnaci folklorních souborů. Diskuse o tom, zda slavnosti 
mají být pouze přehlídkou souborů nebo skutečným folklorním 
festivalem, vyústily v kompromisní řešení. Vedle pořadů 
folklorních souborů (tzv. stylizovaný folklor) se postupně 
prosazovaly programy vesnických folklorních skupin. Celkový

počet pořadů na festivalu se zvýšil a začaly se objevovat také 
programy tematicky koncipované. Zlom nastal v r. 1957, kdy 
došlo k výraznému tematickému odlišení pořadů, poprvé se 
konala i >Dětská Strážnice a obnovily se soutěže. Přibyly 
pořady regionálního folkloru, tzv. strážnická nokturna 
i odborná okénka. Festival hostil také stále více zahraničních 
souborů. V r. 1962 v souvislosti s přípravou mezinárodní 
konference International Folk Music Council (IFMC) bylo 
rozhodnuto, že strážnický festival bude mít nadále mezinárodní 
charakter. Diskuse o jeho koncepci se znovu silně rozproudila 
v letech 1964-1965 s nástupem národopisců, kteří prosazovali 
prezentaci všech forem folkloru (>D. Holý, >V. Frolec, 
>J. Tomeš, >J. Jančář, >O. Sirovátka, V. Volavý aj.). 
V tehdejších politických podmínkách nebylo snadné tyto 
záměry obhájit. Počátkem 70. let se přes nastupující normalizaci 
diskutovalo opět o postavení tradic lidové kultury v kulturním 
a společenském životě. Polemiky se vedly v odborném tisku, 
hlavně v >Národopisných aktualitách. Předseda programové 
rady V. Frolec podnítil pořádání mezinárodních vědeckých 
sympozií ve Strážnici, na kterých se tříbily názory na uplatnění 
lidových tradic v moderní společnosti. Rozsáhlé diskuse, které 
probíhaly také v programové radě, vyústily do první 
Dlouhodobé koncepce strážnického folkloristického festivalu, 
která byla připravena na konci r. 1970. Druhou koncepci 
připravil opět V. Frolec pod názvem Programy Strážnice 
v období 1976-1980. V pořadech festivalu se v těchto letech 
kladl zásadní důraz na jejich tematické odlišení, vnitřní 
dramatickou výstavbu i na odbornou a uměleckou úroveň. 
Obecně se projevila snaha po vědeckém a kulturním 
zhodnocení folkloru a tradic lidové kultury vůbec a stanovení 
jejich významu pro společnost. Pořady konce 70. let, zejm. 
regionální, patřily k mimořádně úspěšným nejen po stránce 
scénické realizace a diváckého ohlasu, ale především svou 
odezvou v domácím regionu. Výrazně přispěly k oživení práce 
vesnických skupin a ke zvýšení zájmu o kulturní tradice oblasti, 
což se projevilo i vznikem dalších regionálních folklorních 
festivalů a slavností (např. >Kraj beze stínu, >Troubsko, 
>Brněnsko tančí a zpívá). V r. 1981 byla přijata Rámcová 
koncepce Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici 
do roku 1985. Počítalo se v ní mj. se systematickým využíváním 
vzájemných vazeb festivalu a regionálních slavností. V r. 1983 
bylo obnoveno udělování čestného titulu laureát MFF Strážnice 
a nově zavedena Cena MFF Strážnice za nejvýraznější autorský 
přínos při přípravě a realizaci pořadů. V r. 1985 byla přijata 
čtvrtá dlouhodobá Rámcová koncepce Mezinárodního 
folkloristického festivalu ve Strážnici na období 1986-1990. 
Podle ní byly každý rok konány mj. dva velké pořady 
regionálního folkloru, objevily se nové programové typy, např. 
Nositelé tradice, byla obnovena soutěž ve verbuňku. Přínosem 
se staly hudební rozhlasové pořady v nedělním dopoledni 
a komorní pořady v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní 
Moravy. V letech 1983-1992 vysílala Čs. televize každoročně 
pořad Otvírajte sa, strážnické brány, který přinášel průřez celým 
festivalem. Od 90. let se festivalové pořady připravují sice bez 
dlouhodobé programové koncepce, ovšem ve větším časovém
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předstihu. V tomto období strážnický festival získal také statut 
nevládní mezinárodní organizace CIOFF, který ho řadí mezi 
vybrané celosvětové folklorní festivaly. Jubilejní 50. ročník 
v r. 1995 byl zároveň 4. festivalem Středoevropského sektoru 
CIOFF. Tomu odpovídala i účast zahraničních souborů 
z evropských zemí. Nad 51. ročníkem festivalu u příležitosti 
50. výročí vzniku UNESCO převzal záštitu i generální tajemník 
této organizace a propůjčil ÚLK jako výraz ocenění Prapor 
tolerance. Vývoj MFF ve Strážnici se promítl také do řešení 
festivalového areálu a dalších prostor. V prvních ročnících se 
stavěla hlediště a jeviště i s výzdobou za výrazné pomoci 
místních občanů. V r. 1956 byly postaveny tři stálé amfiteátry, 
které ve své době odpovídaly všem scénickým požadavkům. 
V 80. letech byl nově postaven největší amfiteátr Zámek, 
který však svým řešením je pro soudobou podobu festivalu 
předimenzovaný a neúčelný. Kromě tří amfiteátrů jsou 
využívána pódia v rozsáhlém zámeckém parku a po otevření 
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy jsou programově 
využity také plochy centrálního vinohradnického areálu, dvory 
vybraných usedlostí a tzv. Malá scéna. Pořady se konají 
příležitostně i v prostorách města Strážnice, Kulturního domu 
a ve vlastní budově zámku. MFF ve Strážnici je těsně spojen 
s vývojem folklorního hnutí v poválečných letech. Jeho 
existence je provázena snahou hledat nové přístupy a pohledy, 
což umožňuje profesionální organizační a programové 
zaštítění. V 90. letech byla zahájena videodokumentace 
jednotlivých ročníků festivalu. Z natočeného materiálu byly 
vydány videokazety 46. Mezinárodní folklorní festival 
(FIDEO Zlín-ÚLK Strážnice 1991) a Slovácký verbuňk (ÚLK 
Strážnice 1992 - ke kazetě byla vydána publikace Slovácký 
verbuňk v teorii a praxi. Strážnice 1993).
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Milotice (Národopisný festival v Miloticích 
u Kyjova)

První ročník Národopisného festivalu v Miloticích (okr. 
Hodonín) se uskutečnil v r. 1972 z podnětu vedení místního 
Slováckého krúžku (>J. Krist, Václav Šťastný). Od počátku se 
festival konal vždy pouze v mezidobí >Slováckého roku 
v Kyjově, jenž je pořádán jednou za čtyři roky. Pořadatelem je 
po celou dobu místní kulturní klub (do r. 1991 za aktivní účasti 
OKS v Hodoníně). Zpočátku neměly slavnosti pevně 
vyhraněnou strukturu, v r. 1977 však byla přijata 
programová koncepce, podle níž se v tříletém období připravují 
tematické pořady. Jejich profil ovlivnili zejm. J. Krist, Otakar 
Dostál, Jan Selucký, Anežka Antošová, >F. Synek, >J. Pavlík, 
Jan Loutchan, Pavel Petržela, Rudolf Hochman, >J. Nečas, 
>J. Petrů ml., Josef Varmuža ml. ad. Z původního jediného 
pořadu se festival postupně rozrůstal o další typy programů 
(pořad dětského folkloru, koncerty muzik aj.). Třídenní festival, 
který se zpravidla koná třetí týden v srpnu, využívá tradičního 
areálu mezi vinnými sklepy U Šidlen i prostředí zámku 
v Miloticích.

Literatura:
Krist, J.: Desetiletí Národopisného festivalu v Miloticích. 
In: Programový sborník Milotice 1985. Hodonín 1985, 
s. 10-14.
Krist, J.: Národopisný festival v Miloticích u Kyjova 
a jeho proměny. Folklor 7, 1996, s. 403-409.
Krist, J.: Regionální folklórní festivaly v Jihomoravském 
kraji. NA 18, 1981, s. 27-34.

JK

Mladé Horňácko
Dětský folklorní festival Mladé Horňácko se uskutečňuje 

pravidelně od r. 1972 ve Velké nad Veličkou (okr. Hodonín). 
(V r. 1975 se nekonal.) Navázal na dlouholetou tradici dětského 
národopisného kroužku velické ZŠ (od r. 1951; vedli ho 
Dagmar Severová, Olga Pšurná a L. >Zeman) i na práci později 
vznikajících kroužků při horňáckých školách; je dětskou 
obdobou >Horňáckých slavností. U zrodu festivalu stála 
>Z. Jelínková a učitelé D. Severová, O. Pšurná a Alena 
Ptáčníková. Organizačně festival zabezpečuje Masarykova 
základní škola a Kulturní dům odborů (KDO) ve Velké n. V. 
Mladé Horňácko je řízeno programovou radou (předsedkyní 
je od prvního ročníku Z. Jelínková), v níž jsou zastoupeni
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ýstavy vedoucí všech souborů a kroužků včetně zástupce KDO 
a ředitelství školy ve Velké n. V.; na přípravě festivalu se 
podílejí učitelé a vedoucí souborů všech horňáckých škol 
(zejm. >F. Okénka, Antonín Mička, >L. Mikáč, Anna 
Šajdlerová, Božena Zálešáková, Jarmila Ovečková, Anna 
Lerchová ad.). Každoročně v měsíci dubnu zde vystupuje 
přibližně 300 krojovaných dětí (ze souborů Veličánek, 
Lipovjánek i z národopisných kroužků ZŠ - každá místní 
skupina prezentuje materiál své obce). V pořadu pravidelně 
účinkují zpěváci a dětské hudecké i cimbálové muziky. 
Zvykoslovná čísla se prolínají s dětskými hrami, říkadly, 
škádlivkami a popěvky, předváděny jsou chlapecké hry 
a horňácké tance. Uváděna jsou rovněž dramatizovaná pásma, 
např. ze života dětí (Na pasinku), zvykoslovná (Fašanek), 
inspirovaná pověstmi o Turcích, vojnách a verbování, nebo 
zachycující život a práci řemeslníků, starý způsob sklizně 
obilí, sena apod. Pěvecké i taneční projevy doprovázejí dětské 
i studentské muziky, které se v průběhu let staly trvalou 
součástí programu. Festival je specifický především kladením 
důrazu na přirozenou interpretaci dětského horňáckého 
folkloru a pěstováním zpěvnosti a hudebnosti mládeže. Je 
vyvrcholením práce dětských kolektivů z Horňácka, jejichž 
cílem je rozvoj dětí mj. v oblasti estetické, hudební, pohybové 
i dramatické.
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Moravský rok
Národopisná slavnost organizovaná jako součást sletu České 

obce sokolské (>Sokol), který se uskutečnil v červnu 1914 
v Brně-Králově Poli. V důsledku atentátu na následníka 
habsburského trůnu v Sarajevu byl slet 28.6.1914 předčasně 
ukončen. Další společenské a kulturní akce, včetně Moravského 
roku plánovaného na 29.6., se už nekonaly. Pro nepřízeň počasí 
se slavnost neuskutečnila ani v náhradním termínu 12.7.1914. 
Proběhla jen hlavní zkouška a průvod účinkujících. 
Vypracováním programu slavnosti, výběrem a zajištěním 
účinkujících skupin byla pověřena samostatná komise, 
v níž pracovali vedle zástupců pořadatele sletu (Sokola Brno I) 
představitelé Českého zemského svazu pro povznesení 
návštěvy cizinců (založeného v r. 1910). Tato organizace se 
mj. orientovala na propagování tradic lidové kultury na Moravě

ve prospěch rozvoje turismu. Moravský rok navazoval na 
vžitý způsob pohybových scénických skladeb na závěr 
sokolských sletů. Na rozdíl od předcházejících prezentací 
vycházel však námětově z lidové kultury. Na stadionu 
v Králově Poli měl být předveden cyklus ukázek z lidových 
obyčejů propojených do scénického pásma, které se 
připravovalo za účasti režiséra Františka Malého z brněnského 
Národního divadla. Program, zpočátku orientovaný na region 
Slovácka, se rozšířil o Valašsko a Brněnsko; vystoupení 
Hanáků se nepodařilo zajistit. Účinkovat měly skupiny 
z Podluží a Kyjovska (slovácká svatba, tance a písně pod 
hodovou májí, hodové mlácení káčera, fašankový průvod 
a tanec pod šable, novoroční výslužka dívek při změně 
služby), z Rožnovska (valašská svatba) a z okolí Brna 
(vynášení smrtky, vítání jara, pomlázka, královničky, honění 
krále z Ořechova, Troubska a Bosonoh, ostatkové právo ze 
Šlapanic, dožínky ze Žabovřesk). Ve scénce Zbojníci, 
sestavené Jaroslavem >Hudečkem, se uplatňovaly odzemky, 
čardáše a písně se zbojnickou tematikou. Šlo o programová 
čísla s různou mírou stylizace, většinou osvědčená 
z předchozích vystoupení na spolkových národních 
slavnostech. V závěru se počítalo s vystoupením velkého 
počtu krojovaných skupin sokolských jednot v pásmu Národní 
tance lidové, které obsahovalo stylizované taneční projevy na 
lidové melodie za doprovodu kolínské dechovky. Podle zadání 
sletového výboru a v návaznosti na folklorní slavnost aplikoval 
projektant František Zatloukal v areálu sletiště prvky 
soudobého lidového stavitelství Slovácka. Brány borců byly 
postaveny ve stylu slováckých žuder, ornamentální malby na 
nich provedly lidové malířky z Předměstí u Uh. Ostrohu. 
Obraz vesnické návsi měly evokovat dvě chalupy v lidovém 
stylu umístěné na cvičišti - valašská a slovácká s malovaným 
žudrem - a ozdobená máje. Součástí kulturně společenských 
akcí pořádaných na různých místech v Brně i Králově Poli 
byly koncerty kolínské dechovky s kapelníkem Vlasákem 
a lidových hudeb, které měly také doprovázet vystoupení 
účinkujících na scéně (muzika >S. Dudíka, muzika Nešporů 
z Kostic, cimbálová muzika z Kyjovska, valašská muzika 
z Velké Bystřice, hudci z Velké nad Veličkou s primášem 
Jožkou >Kubíkem II). Sokolské jednoty z brněnských 
předměstí připravovaly v závěrečných dnech sletu lidové 
veselice (tzv. moravské hody, sokolské besedy), při nichž se 
počítalo s účastníky v lidových krojích. Připravena byla také 
výstava upomínkových předmětů dokumentující dobové 
svérázové hnutí. Nástin programu Moravského roku 
s poznámkami a doporučeními podal na žádost organizátorů 
v lednu 1914 národopisec Josef Klvaňa. Scénář vystoupení 
dětí a mládeže z Ořechova, Troubska a Bosonoh (cyklus 
ukázek z jarních obyčejů), který se zachoval v písemné 
podobě, připravila >L. Bakešová, na přípravě vystoupení 
skupin z Podluží se podíleli učitelé a sokolští pracovníci 
J. Hudeček, Josef Kopecký a Martin Kroupa, z Valašska 
Bohuslav Kramoliš aj. K propagaci slavnosti byly vydány tři 
barevné pohlednice podle návrhu >J. Uprky 
a brožura s komentářem k jednotlivým vystoupením. Po 
>NVČ v r. 1895 byl Moravský rok nejvýznamnější
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připravovanou národopisnou slavností před 1. světovou 
válkou. Programově z něho vycházela stejnojmenná akce 
uspořádaná v Brně-Králově Poli 28.10.1919.
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Národopisná slavnost Brněnska 
v Troubsku viz Svatodušní slavnost
v Troubsku

Národopisná výstava českoslovanská 
(NVČ)

V r. 1891 uveřejnil František Šubert výzvu k uspořádání 
národopisné výstavy, která měla vytvořit obraz života 
a stavu českého lidu na sklonku 19. století. Na Moravě již 
několik let před přípravou NVČ věnovali členové 
Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci (1883, 
>I. Wurm) značnou pozornost záchraně lidové kultury. 
Získané zkušenosti byly přínosem pro přípravy NVČ 
v moravských regionech. Na Hané, Valašsku, Slovácku, 
Horácku i jinde se zakládaly národopisné odbory. Jejich 
členové začali rozvíjet sběratelskou činnost, jejímž 
vyvrcholením byly instalace místních výstav. Lidová kultura 
se na nich však prezentovala nejen prostřednictvím věcných 
památek, ale i tzv. živou výstavou, kde byly předváděny 
zvykoslovné projevy, tance, písně atd., často jako výsledek 
uvědomělých snah o oživení a obnovení lidových tradic. Na 
Hané v době příprav NVČ proběhlo 26 výstav, které často 
doprovázely programově různorodé národní slavnosti. První 
výstavu otevřeli v Kojetíně (3.-5.7.1892) a její návštěvníci 
shlédli doprovodné pásmo Život, zvyky a obyčeje na Hané 
před padesáti lety. Na pořadu byla hanácká svatba z Křenovic, 
dožatá z Hrušky a honění krále z Uhřic. Také výstavu 
v Tovačově (14.-17.8.1892) doprovázely inscenace honění 
krále z Troubek, královniček z Tovačova, roboty z Věrovan 
a svatby z Čelčic. Na výstavě ve Vyškově (20.-27.8.1892) se 
mj. předvádělo stínání berana. Největší počet místních výstav 
(celkem 14) se na Hané uskutečnil v r. 1893. K nejpozoru
hodnějším i z hlediska doprovodných akcí náležely výstavy 
v Nákle (22.-24.5.1893), kde bylo na programu honění krále, 
přijímání za souseda, svatba a přástky, v Prostějově (25.6.- 
10.7.1893) se na slavnosti předváděla hanácká svatba, dožatá 
a honění krále. Také u příležitosti výstavy v Kroměříži

(2.-9.10.1894) se ukazovaly různé zvyky, tance a hanácká 
svatba. První regionální výstavu na Valašsku uspořádal 
vsetínský odbor (14.-28.8.1892). V den zahájení se konala 
národní slavnost s valašskou dožatou a svatbou. Z celkového 
počtu čtyř valašských výstav patřila k nejúspěšnějším expozice 
ve Frenštátě pod Radhoštěm (13.-20.8.1893). První den 
proběhla slavnost, na které chasa z Kozlovic předváděla lidové 
tance a družbové z Trojanovic pozvání na svatbu. Po dobu 
výstavy vyhrávala lidová hudba z Kunčic. Mezi pěti výstavami, 
které se uskutečnily na Slovácku, zaujímá výjimečné postavení 
výstava ve Velké nad Veličkou (21.-23.6.1894). Byla spojena 
s ukázkami celé řady lidových zvyků, živé lidové výroby 
a zaměstnání mužů a žen v různých ročních obdobích.
V programu se mj. objevilo stavění máje, zpěvy šohajů pod 
okny a na ulici, malování vajíček, masopustní průvod, svatba, 
různé tance (na přípravě programu se mj. podíleli Karel 
>Klusák st. a M. >Zeman II). Výstavu v Uh. Brodě (18.- 
23.8.1894) doprovázely taňce a honění krále. Na Horácku a v 
dalších oblastech, jako např. v české enklávě Kravařska, bylo 
v rámci příprav NVČ uspořádáno celkem 16 výstav. 
Boskovickou výstavu (7.8.-4.9.1892) doprovázela produkce 
královniček a hanácké svatby. Královničky byly předvedeny 
rovněž na výstavě v Tišnově (6.-20.8.1893). Čtyřdenní 
výstavu v Loučce u Nového Jičína (2.-4.9.1893) uváděla 
národní slavnost, která měla na programu valašskou svatbu z 
Hodslavic a obžínky z Bernartic. V českém Slezsku proběhly 
místní národopisné výstavy na dvou místech. V r. 1893 se 
konala výstava v Opavě (3.-12.9.) a při této příležitosti 
uspořádala Matice opavská národní slavnost s předvedením 
krojované svatby z Opavska. Následujícího roku byla výstava 
v Orlové (2.-12.9.1894). Účast Moravy na NVČ v Praze (15.5.- 
22.10.1895) vyvrcholila moravskými slavnostmi ve dnech 15.- 
18.8.1895. Z téměř 5000 hostů přijela polovina v krojích. Na 
výstavišti se představili účastníci honění krále z Vlčnova a 
Kněždubu, sekáči a žnečky z Velké n.V., královničky z 
Ořechoviček, Troubska a Šlapanic, hrála valašská hudba a na 
vozech projížděli aktéři hanáckého práva, svatby z 
Kroměřížska a přástek z Litovelska. Na jevišti výstavního 
amfiteátru byly předváděny písně a tance z Kozlovic, svatby 
z Velké n.V., Vsetínska a Hané, hody z Troubska.
V poslední den moravských slavností se konal hanácký den 
s ukázkami práva na Kroměřížsku, práce na panském, dožaté 
a hanáckých tanců. Téhož dne proběhl ve výstavní vesnici 
valašský večer s předváděním různých zvyků. Ze Slezska byl 
na NVČ v Praze vypraven tzv. výstavní vlak (24.8.), který 
přivezl do Prahy návštěvníky z Ostravska a Opavska. Přes 
300 osob si během tří dnů prohlédlo výstavu a zúčastnilo se 
připraveného kulturního programu. Kromě vlastních 
moravských slavností se NVČ zúčastnili hudci z Velké (hráli 
v objektu Čičmanského gazdovství), valašská muzika 
>J. Pellára (v hospodě Na Posledním groši) a slovenská romská 
kapela (ve slovenské krčmě). Období příprav a realizace NVČ 
v Praze se stalo mezníkem v úsilí o dokumentaci a záchranu 
lidové kultury i v názorech na její transformaci pro společenské
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ýstavy potřeby doby. Inscenování obyčejových projevů, hudebního 
a tanečního folkloru bylo pod vlivem organizátorů výstav, 
kterými byli většinou místní učitelé, kněží a další příslušníci 
inteligence. Zkoušeli s vesnickými skupinami a často 
upravovali a dotvářeli jejich vystoupení (např. >L. Bakešová). 
Pozůstatky nacvičeného repertoáru se pak nezřídka udržely 
v místní tradici. Slavnosti, které se uskutečňovaly v době 
výstavního ruchu, je možno také považovat za vzor pro vývoj 
folklorních slavností a festivalů v dalších obdobích.

Ač šlo o výstavu národopisnou, její obsahové i výtvarné 
pojetí programově akcentovalo též jiné cíle: kromě prezentace 
osobitosti a pestrosti novodobé podoby lidové kultury českého 
národa měla výstava poukázat na její tisíciletou kontinuitu 
a staroslovanské rysy. V souladu s tím byla na svou dobu 
velkolepá výstavnická koncepce NVČ poznamenána rysy 
výtvarného folklorismu v podobě, jaká se utvářela od 80. let 
19. století, např. v kresbách a malbách Josefa Prouska 
i v realizaci České chalupy podle projektu Antonína Wiehla na 
Jubilejní zemské výstavě v Praze v r. 1891. Promítlo se to do 
vnějšího vzhledu a interiérů provozních budov, vstupní brány 
i do výstavních pavilonů a uspořádání expozic. Dílem šlo 
o dědictví Jubilejní výstavy, z větší části však o původní návrhy 
architektů a výtvarníků, kteří se podíleli na přípravě NVČ 
(mj. >M. Aleš, Láďa Novák, Arnošt Hofbauer). Obrážely se 
tu dobové internacionální tendence v duchu secesního 
naturalismu, jejichž dovršitelem se stal v našem prostředí 
>D. Jurkovič.
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Národopisné svátky Moravy
Národopisná slavnost uspořádaná ve dnech 28. a 29.6.1925 

v Brně na podnět národopisce Františka Kretze. Měla

prezentovat folklor a zvykosloví Moravy a Slezska. 
Organizace se ujal pod vedením Františka Kožíka 
národopisný odbor Zemského cizineckého svazu pro Moravu 
a Slezsko v Brně, který se již před 1. světovou válkou věnoval 
propagování lidové kultury, jež mělo přispívat k rozvoji 
turistického ruchu. Slavnost zemského rozsahu a celonárodního 
významu byla vyústěním regionálních národopisných 
slavností, které se uskutečnily v letech 1921-1924 (např. 
>Slovácký rok v Kyjově, >Hanácký rok v Přerově, Slezské 
slavnosti v Jablunkově - >Slezský rok). Do Brna se sjely 
skupiny z různých obcí Moravy a Slezska v celkovém počtu 
více než 4000 účinkujících. Folklorní program probíhal na 
sokolském stadionu na Kounicově ulici. Scéna pro 
zvykoslovná a taneční vystoupení měla evokovat charakter 
vesnické návsi. V centru sokolského cvičiště byly postaveny 
kulisy kostela, hospody, valašské a slovácké chalupy 
s malovaným žudrem a dvě vysoké ozdobené máje. Zahájení 
slavnosti mělo charakter manifestace pro zachování a pěstování 
lidové kultury, promluvili na něm mj. Jan Jakubec (za 
Národopisnou společnost československou), František 
Pospíšil (kustod národopisných sbírek Moravského zemského 
muzea) a předseda slavnostního výboru Vladimír Theimer 
(za Zemský cizinecký svaz). Zúčastnění zaslali pozdravný 
telegram prezidentu T. G. Masarykovi a přijali rezoluci, v níž 
se zdůrazňoval význam moravské a slezské lidové kultury. 
Požadovali péči o lidovou kulturu od vládních činitelů 
a rozšíření zákona na ochranu památek o oddíl, který by přímo 
nařizoval i ochranu lidové kultury. Přehlídku zahájil v neděli 
28.6. odpoledne průvod krojovaných skupin ze středu města. 
Hrálo v něm 22 lidových muzik a v čele nechyběla jízda králů 
(Vlčnov, Hluk). Jednotlivá vystoupení se hodnotila. Z obnosu 
18 000 Kč, který věnoval ministerský předseda Antonín 
Švehla, byly uděleny částky určené na vybudování obecních 
knihoven v těch obcích, jejichž účastníci na slavnosti nejlépe 
uspěli. Oceňovala se vázanost předváděných vystoupení na 
místní tradici. Program obsahoval 44 zvykoslovných 
a tanečních čísel (nejvíce ze Slovácka), z nichž 18 bylo 
ohodnoceno. První cenu získali účinkující ze Šardic (svatba), 
z Kunovic na Uherskohradišťsku (svatba), z Prušánek 
a Dolních Bojanovic (vinobraní), z Petrova u Strážnice 
(svatba), skupina z Velkých Pavlovic, Vrbice, Kobylí 
a Staroviček (hodová zavádka), mládež z Tvrdonic, Týnce, 
Kostic a Těšic (hody), z Velké nad Veličkou (fašank), 
z Morkůvek (svatba), chlapci z Brumova a Nedašovy Lhoty 
(velikonoční klepání). Vybrané skupiny předváděly 
zvykoslovná a taneční čísla také při večerních zábavách v sálech 
různých podniků a institucí v Brně. Ve dnech Národopisných 
svátků Moravy se uskutečnil v Brně sjezd národopisných 
pracovníků, kterého se zúčastnily významné osobnosti 
společenských věd v Československu - Karel Chotek, Arne 
Novák (předseda sjezdu), Josef Helfert, Matyas Murko, Zdeněk 
Wirth aj. Účastníci sjezdu diskutovali mj. o aktuálních otázkách 
tzv. svérázu.
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Ondrášovské slavnosti
Regionální národopisné slavnosti, které se konají jako 

dvoudenní (sobota, neděle) obvykle v červnu v Janovicích 
(okr. Frýdek-Místek). První ročník proběhl v r. 1965 při 
příležitosti 250. výročí úmrtí zbojníka Ondráše, který se 
v Janovicích narodil. Organizační výbor v čele s Karlem 
Kozlem jej uspořádal v prostoru bývalého lomu Hradisko, 
který byl časem upraven na přírodní amfiteátr. Součástí 
prvního ročníku bylo též uvedení divadelní hry Františka 
Horečky Ondráš z Janovic (1932) v podání místního 
ochotnického souboru a odhalení pamětní desky Ondrášovi 
na jeho rodném domě. Každoročně se při zahájení 
Ondrášovských slavností kladou k této desce květiny 
a zúčastněné soubory pak společně odcházejí do amfiteátru. 
Večerní program bývá věnován zbojnické tradici a tvorbě 
místních sourozenců Kozlových (K. Kozel, nar. 1907, 
>A. Dřevjaná, >B. Peterková). V neděli se koná přehlídka 
souborů působících v nejbližším okolí doplněná o zajímavé 
hosty (např. soubor Dendermonde z Belgie 1967, >Vsacan 
1970, Hadař z Červeného Kostelce 1975, Stavbár ze Žiliny 
1984, >Slovácký soubor Kyjov 1992, Muzika Jožky 
Černého 1995). Tvář Ondrášovských slavností formovali 
především autoři hlavních sobotních programů >V. Socha, 
>Z. Kyselá a zejm. >V. Šimková, která se společně se Zdenou 
Březinovou, vedoucí OB v Janovicích, nejvíce zasloužila 
o konání slavností. Ty se do r. 1990 konaly každoročně, 
další ročníky proběhly v r. 1992 a 1995.
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Pod křenovskó májó
Okresní přehlídka folklorních souborů dětí a mládeže 

v Křenovicích u Brna (okr. Vyškov) s programem písní, tanců 
a zvykosloví Vyškovska, Slavkovska a Bučovicka, která se 
poprvé uskutečnila 31.5.1986 v místním přírodním amfiteátru. 
Slavnost se koná každoročně v červnu při příležitosti 
Mezinárodního dne dětí. Její součástí je přehlídka lidových 
krojů Hané a Brněnska. Z dětských souborů zde vystupují 
pravidelně Křenováček, Klebetníček (Vyškov), Němčánek 
(Němčany u Slavkova), Litavánek (Bučovice), >Křenovák, 
>Jetelinka a >Trnka. Místní soubory účinkují na přehlídce 
každoročně. Jejich uměleckou vedoucí a rovněž autorkou

folklorních pořadů křenovické přehlídky je >A. Přetáková. 
Jako host se v závěru programu představuje vždy některý ze 
souborů z jiných regionů, od pozdějších ročníků také ze 
zahraničí.
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Podluží v písni a tanci
Regionální národopisné slavnosti pořádané každoročně na 

přelomu května a června v Tvrdonicích (okr. Břeclav). U jejich 
zrodu stál >Slovácký krúžek v Tvrdonicích, který zde 
11.8.1946 uspořádal národopisnou slavnost Rok na Podluží, 
jíž se zúčastnily krojované skupiny z celého regionu. V části 
obce zvané Trávníky byl položen základní kámen slovácké 
chalupy, pro niž byla vzorem chalupa z Tvrdonic postavená 
na >NVČ v Praze. Druhý ročník slavností se konal již před 
dokončenou chalupou v r. 1954 pod názvem Odpoledne na 
Podluží a poprvé se jej zúčastnily ve velkém počtu děti. 
O Obnovu slavností se přičinila CM >Břeclavan. Od r. 1956 
se konají každoročně pod názvem Podluží v písni a tanci. Na 
jejich organizování se podílely vedle Slováckého krúžku 
a MNV Tvrdonice také Okresní dům osvěty Břeclav (pozdčji 
OKS). Od r. 1991 je pořadatelem obecní úřad a organizaci 
zajišťují občané z Tvrdonic a Kostic. Z původního nedělního 
odpoledne se slavnosti rozšířily na sobotu a od r. 1969 i na 
pátek. Jejich ustálená programová podoba je složena z páteční 
přehlídky dechových hudeb, sobotní soutěže ve zpěvu 
jednotlivců, duet i sborů a soutěže o stárka Podluží ve zpěvu 
v tancích hošije, verbuňk a vrtěná (soutěž je součástí slavností, 
již od r. 1957 a patří k jejich specifikům), večerního programu 
a lidové veselice. V neděli dopoledne se sjíždí chasa 
z podlužáckých vesnic, odpoledne se koná průvod účinkujících 
a hlavní programový blok. V letech 1958-1960 a 1964-1977 
byl v neděli týden před slavnostmi pořádán dětský den. Po 
jeho zrušení byl samostatný dětský pořad zařazen na sobotní 
odpoledne a od r. 1993 je začleněn do hlavního nedělního 
programu. Od r. 1990 začíná nedělní program ranní mší. 
Slavnostem vtiskly charakter pěvecké, hudební a taneční 
osobnosti Podluží spolu se zájemci o národopis, např. 
>J. Kružík, >J. Kobzík s členy CM Břeclavan, František Straka, 
>J. Severin, Vladimír Hnátek, >P. Čech, Michal Komosný, 
Jan Prokop, Josef Janulík, Marie Měrotská, Jaroslava 
Filipovičová, František Balík, Marta Ondrášková, Jaroslav 
Kučera, Josef Severin ml., Jan Kružík ml., >R. Tuček a řada 
dalších, zejm. členů Slováckého krúžku v Tvrdonicích 
a vedoucích vesnických skupin. Programová koncepce 
slavností vychází z folklorních tradic Podluží. Programy jsou 
připravovány amatéry a obvykle jsou mozaikou složenou ze 
zvykoslovných scének. Ojediněle se objevují tematicky 
komponované pořady, např. Slovácká svatba na Podluží 
(1969), Ej, pole, polečko (1979), Hody (1980), Opatruj,
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ýstavy synečku, opatruj vinohrad (1989). Z programové skladby se 
vymykal pořad Proměny muziky (1991, autor J. Kružík ml.), 
představující vývoj nástrojové hudby na Podluží. Do večerních 
sobotních pořadů byla zařazena i zpěvohra Cesta zarúbaná 
>F. Mikuleckého (1977), pravidelně se koná vystoupení hostů 
- souborů z jiných národopisných oblastí Moravy, Čech 
a Slovenska. Ke každému ročníku je vydáván programový 
sborník, hodnocení slavností se pravidelně objevuje na 
stránkách >Malovaného kraje a >Národopisné revue.
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JM

Romfest
Mezinárodní festival romské kultury, který se poprvé 

uskutečnil v r. 1990 v Brně. Iniciátorem byla brněnská 
organizace Romart (vedoucí Milan Ščuka), účelové 
a hospodářské zařízení politické strany Romská občanská 
iniciativa (předseda Emil Ščuka). Festivalová rada byla složena 
z odborníků - romistů a z představitelů různých 
společenských oborů (Eva Davidová, Taťjana Pelíšková, Petr 
Rimský aj.). Festivalové pořady měly představit romskou 
hudební tradici ve všech podobách (lidová hudba, rock, rom- 
pop, folk). Vystoupilo zde více než 1500 účinkujících včetně 
devíti souborů ze zahraničí (např. Tato nilaj z Bulharska, 
Esma z Jugoslávie, Raya z Norska, Les Tziganes Ivanovitch 
z Francie). Festival doprovázela výstava Roma ič the adaďives 
(Romové včera a dnes), která představila romský fenomén 
v Československu (autoři E. Davidová, Jana Holomková, 
František Sysel). Součástí výstavy bylo předvádění práce 
romských řemeslníků a výtvarníků. V r. 1991 se druhý ročník 
Romfestu uskutečnil v menším rozsahu ve festivalovém areálu 
ve Strážnici, opět z iniciativy Romartu. Zaujal zde program 
Romane čhavore - romské děti, který byl věnován 
handicapovaným dětem. Třetí Romfest v r. 1993 se konal ve 
Strážnici z popudu Občanského sdružení pro romskou kulturu 
a tisk se sídlem v Brně (předseda M. Ščuka). Představen byl 
romský folklor z českých zemí a ze Slovenska. V r. 1994 se 
Romfest nekonal, byl však zorganizován Mezinárodní festival 
romské kultury s názvem Lavutaris 94 (česky Muzikant), 
jehož pořádání se ujalo Romské sdružení mládeže a dětí 
v Olomouci (předseda Mikuláš Čuri). Festival se uskutečnil 
v Hranicích na Moravě. V r. 1995 se k organizaci čtvrtého 
Romfestu vrátilo Občanské sdružení pro romskou kulturu 
a tisk v Brně (předseda Mikuláš Smolen) společně 
s Občanským sdružením Romů ČR ve Val. Meziříčí (předseda 
Vladimír Galbavý). Festival se konal opět ve Strážnici;

v průběhu jednoho dne zde byl představen pořad dětského 
folkloru, pořad tradiční romské hudby a pořad souborů 
rozvíjejících nové směry v romské hudbě. Podobně členěn 
byl i festival ve Strážnici v r. 1996. Organizátorem bylo pouze 
Občanské sdružení Romů ČR, což se promítlo i ve změně 
názvu festivalu, Romani giľi - Romská píseň 96. Vedle 
dětského folkloru byl položen důraz na tradiční hudbu, zejm. 
na cimbálové kapely. V r. 1997 se uskutečnil festival Romská 
píseň 97 pod patronací Občanského sdružení Romů v ČR 
(předseda Petr Tulia), Společenství Romů na Moravě 
(předseda Karel Holomek) a Občanské iniciativy za mír 
a lidská práva Romů se sídlem v Krnově (předseda Josef 
Čoveja) v areálu Valašského muzea v Rožnově pod 
Radhoštěm. Festivaly romské kultury jsou výrazem snahy 
prezentovat zejm. tradiční kulturu, prostor je však dáván 
i soudobým romským hudebním a tanečním projevům. 
Předváděny jsou rovněž rodinné obřady, jejichž scénické 
zpracování souvisí s tradicí romského divadla, které inspirovalo 
vznik řady romských folklorních souborů. Ke skupinám 
a jednotlivcům pravidelně vystupujícím na romských 
festivalech patří např. soubor Perumos (Blesk) z Prahy, 
Khamoro (Sluníčko) z Prahy, Kale (Černí) se zpěvačkou 
Věrou Bílou z Rokycan, >Romská lidová hudba Josefa Gini 
z Opavy, >Lidová hudba Jána Gašpara Hriska, >Cimbálová 
muzika Eugena Horvátha, písničkář Gejza Horváth z Brna, 
Romka Detva (vedoucí Maric Oláhová) z Detvy, Klincovci 
(vedoucí Josef Klínec) z Detvy, divadlo Romathan z Košic 
ad. Z prvního Romfestu natočila Čs. televize v Brně dva 
dokumenty: Odpoledne na Romfestu (1990, rež. >K. Fuksa) 
a Večer na Romfestu (1990, rež. K. Fuksa).
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JHa

Rožnovské slavnosti
Ve svých počátcích navázaly slavnosti konané v Rožnově 

pod Radhoštěm (okr. Vsetín) na tradici >Valašského roku. Od 
50. let se pořádaly různě pojmenované folklorní akce, jejichž 
iniciátorem byl FS >Radhošť. Název Rožnovské slavnosti se 
prosadil v 60. letech pro přehlídku folklorních souborů 
Severomoravského kraje. V r. 1969 se slavnosti staly součástí 
celosezonního cyklu kulturních pořadů Národopisné léto. 
Jejich odbornou garanci převzalo Valašské muzeum v přírodě



211festivaly, přehlídky, výstavy
v Rožnově p. R., organizátorem se stal odbor kultury ONV 
ve Vsetíně. Od r. 1991 se Valašské muzeum podílí na 
slavnostech i po organizační a finanční stránce. V 60. a 70. 
letech se ustálila programová náplň slavností. Byly zde 
pořady dětského folkloru, medailony souborů a osobností, 
porady typu tzv. klenotnice, pořady zahraničních hostů, večerní 
lidové zábavy, průvody účinkujících a hlavní pořad slavností, 
který nejčastěji připravovali Jiří Pospíšil a >V. Bradáč. 
V polovině 80. let se začaly účinkující zahraniční soubory 
vybírat podle tématu hlavního pořadu, což umožnilo autorovi 
>J. Štikovi koncipovat např. program o slovanské lidové 
kultuře (1985) nebo o valašské kolonizaci (1989). Od 90. let 
se objevovala také tematika českých krajanů, např. pořady Do 
světa! (1991), Návraty (1993), My cizinou jsme bloudili 
(1995). Po r. 1996 se setkávání krajanů stalo samostatnou 
akcí, mimo rámec slavností. K výrazným autorům pořadů, 
kteří se v průběhu let podíleli na přípravě Rožnovských 
slavností, patřili např. >Z. Jelínková, >K. Pavlištík, 
>J. Rokyta, >J. Gelnar, Marie Brandstettrová. Trvalými 
spolupracovníky se stali někteří vedoucí souborů, zejm. 
>Z. Kašpar, Jaromír Matušů, Vladimír Pavelka, Josef 
Mikulenka, >J. Štrunc. Od r. 1997 jsou Rožnovské slavnosti 
napojeny na síť festivalů, které koordinuje Mezinárodní 
komise pro lidové umění (IOV) při UNESCO.

JŠti

Slezské dny
Regionální folklorní slavnosti, které se konají pravidelně 

od r. 1969 v Dolní Lomné (okr. Frýdek-Místek). Staly se 
reprezentativním festivalem lidové kultury celé oblasti Slezska, 
proto se do jejich koncepce promítl mezinárodní aspekt česko- 
polských vztahů. Probíhají každoročně ve druhém zářijovém 
víkendu v přírodním areálu, kde byla postupně vybudována 
dvě pódia. První ročníky uspořádala Matice slezská (1969- 
1971; v r. 1972 se v souvislosti se zrušením Matice slavnosti 
nekonaly), v letech 1973-1989 se uskutečnily pod názvem 
Národopisné slavnosti Dolní Lomná a jejich organizaci 
převzala místní OB. Od r. 1990 jsou pod původním názvem 
Slezské dny pořádány opět Maticí slezskou. Iniciátory 
počátečních ročníků byli místní občané Antonín Škandera, 
Zdeněk Sobotka, Alois Pěcháček, Josef Maršálek a Adolf 
Zdejší. Jako vedoucí organizátor se uplatnil Hubert Laštůvka 
z Českého Těšína, kterého ve funkci vedoucího organizačního 
výboru vystřídali A. Zdejší, Milada Kavuloková, Zdeněk 
Olšový, Augustin Škandera a Jarmila Kantorová. 
Programovou komisi vedou Květa Klimešová, Bedřich 
Havlíček, Vladislav Růžička, Miroslav Malura a Miroslav 
Palla. Více než 60 autorů vytvořilo v historii slavností pořady 
různého typu a zaměření - od klenotnicových, přes tematické, 
vzpomínkové, jubilejní nebo přehlídkové, až k pořadům 
dětského folkloru; programy jsou věnovány zejm. 
významným jevům a osobnostem slezské lidové kultury. 
Jako autoři pořadů s festivalem spolupracovali Eva 
Bednářová, >F. Bonuš, >A. Buroňová, Karel Dočkal, Marie

Bohušová, Květa Klimešová, >J. Králová, >Z. Kyselá, Milan 
Kyselý, >H. Podešvová, >J. Rokyta, Pavel Rusek, Jan Souček, 
Boleslav Slováček, >I. Stolařík, >V. Stuchlý, >V. Šimková, 
>J. Štika, >V. Volavý ad. Jedním z nejvýznamnějších autorů 
byl >J. Gelnar. Slavností se zúčastňují především slezské 
soubory, zvány jsou i kolektivy z jiných oblastí a ze zahraničí. 
Nedílnou součástí jsou vystoupení dětských souborů. Nejvyšší 
účast (29 souborů) byla zaznamenána v r. 1995, kdy byla 
předvedena repríza pořadu z Lašska a Slezska, který byl uveden 
v rámci oslav 100. výročí >NVČ v Praze na Žofíně. Pravidelnou 
součástí slavností jsou výstavy tematicky se vztahující k lidové 
kultuře a odborné semináře (např. O lidovém kroji, Humor 
v lidové poezii a lidové písni, Dítě a lidové umění). U příležitosti 
slavností probíhá také pochod Mánesovou stezkou, který 
organizuje turistický oddíl Českého svazu turistů z Třince. 
V areálu je rovněž připravován tzv. slezský krmáš, na němž 
jsou návštěvníkům nabízeny speciality slezské kuchyně. V letech 
1974-1988 vycházel nepravidelně programový sborník Mionší, 
který přinášel informace o jednotlivých ročnících festivalu, 
účinkujících souborech i sólistech a významných osobnostech, 
jimž byly pořady festivalu věnovány.
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MT

Slezský rok
První z řady stejnojmenných národopisných slavností měla 

být součástí programu Hospodářské výstavy v Klimkovicích 
v létě r. 1914. Na slavnost bylo vybráno předvedení dvanácti 
zvyků slezského roku v podání Národopisného sdružení 
>Sedlišťané a Besídek venkovského dorostu. Intenzivně se 
nacvičovalo v patnácti obcích, na Opavsku a Těšínsku proběhlo 
více jak 100 zkoušek s 300 účinkujícími. Dva týdny před 
plánovaným vystoupením však vypukla 1. světová válka 
a slavnost se neuskutečnila. Za první ročník Slezského roku je 
proto považována národopisná slavnost, která se konala 
v r. 1923 v Jablunkově. (O jeho dataci však byly vedeny spory 
kvůli nepřesným údajům v dobovém tisku i literatuře; někteří 
badatelé za první Slezský rok považují až národopisnou slavnost 
konanou v Jablunkově 26.8.1926, jež byla připravena 
>J. Vochalou a Národopisným sdružením Sedlišťané.) 
K pořadatelům slavnosti v r. 1923 patřil jablunkovský >Sokol, 
místní odbočky Matice osvěty lidové a Besídky venkovského 
dorostu. V pořadu vystupovala skupina Sedlišťanů a s nimi 
spolupracující skupiny z Mostů u Jablunkova a Hrčavy. Byly 
předváděny lidové obyčeje, mj. slezská svatba a májová 
slavnost, písně a tance, scény Na salaši a Sázení hranečníků



212
festiva

ly, přeh
lídky, v

ýstavy z Jablunkovská. Slavnosti se zúčastnila řada oficiálních 
osobností, představitelé polské i německé komunity. 
K programu vydal Výbor pro pořádání slezské národopisné 
slavnosti v Jablunkově brožuru J. Vochaly Lidový svéráz na 
slezské národopisné výstavě v Jablunkově, v níž autor popsal 
zachovalost zvyků předváděných na slavnosti (sázení 
hranečníků) a krojů. Zde také J. Vochala oznámil, že ostatní 
zvláštnosti kraje budou předvedeny v rámci dalšího Slezského 
roku, který se bude konat v r. 1924 v Jablunkově nebo ve 
Frýdku. V této podobě se ale druhý Slezský rok neuskutečnil. 
Na počátku července r. 1924 se však konaly ve Frýdku pod 
patronací J. Vochaly a Sedlišťanů oslavy 100. výročí narození 
buditele Augustina Petra, spojené s krojovaným průvodem 
a otevřením tzv. Lašského národopisného muzea ze sbírek 
Národopisného sdružení Sedlišťané ve frýdeckém zámku 
(k této příležitosti vyšlo také 3. číslo Vlastivědy Těšínska). 
Oslav se zúčastnilo mj. 300 hostů z Hradce Králové, kde 
Sedlišťané o rok dříve předváděli své vystoupení 
s mimořádným ohlasem. Bližší podrobnosti o programu 
a účasti skupin z obcí nejsou doloženy. Třetí Slezský rok se 
podle citací v literatuře konal v r. 1928 ve Vendryni, 
pravděpodobně k výročí zrušení roboty a k 10. výročí vzniku 
republiky. Upřesňující poznatky o programu nejsou známy. 
Na tradici Slezských roků volně navazovala Národopisná 
slavnost Těšínska, kterou v rámci oslav 25. výročí svého 
založení uspořádala Slezská muzejní společnost v Orlové 
30.5.1937. Program byl připraven za účasti národopisných 
skupin z Jablunkovska (dívky z Karpentné, skupina z Dolní 
Lomné, Orlové, z Hrčavy - předvedla goralskou svatbu, 
Sedlišťané - vystoupili mj. se Slezskou besedou od J. Vochaly 
a scénami Právo slezských děvuch, Slezské zolyty [zálety], 
Ondráš a Juráš a Ze života slezských pastevců na Beskydech). 
K tomuto druhu slavností lze rovněž přiřadit předvedení 
goralské svatby, které bylo Slezskou muzejní společností 
v Orlové zorganizováno v Dolní Lomné v osadě Kamenitý 
vrch 12.7.1935 a Slezské dožínky, jež se konaly o prázdninách
r. 1937 v Horní Lomné.
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JV

Slovácký rok v Kyjově
První Slovácký rok v Kyjově (okr. Hodonín) uspořádala 

v r. 1921 Sokolská župa Komenského jako součást slavností

při příležitosti 50. výročí založení >Sokola v Kyjově. Pod 
nezměněným názvem proběhlo během sedmi desetiletí celkem 
14 ročníků (1921, 1922, 1927, 1931, 1956, 1957, 1961, 1971, 
1975, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995). V r. 1939 nebylo 
uspořádání slavností tehdejšími německými okupačními úřady 
povoleno a v r. 1948 od uspořádání upustili samotní 
pořadatelé. Od r. 1971 se slavnost koná pravidelně každý 
čtvrtý rok, druhý nebo třetí srpnový víkend. Sokolská 
organizace samostatně pořádala první a druhý ročník, další 
dva ročníky připravilo (za organizační podpory Sokolů) 
Sdružení přátel lidového umění a rázu Slováků. Přípravu 
prvního Slováckého roku řídil Jaroslav >Hudeček, sokolský 
pracovník a propagátor >Moravského roku v Brně. Na 
přípravě dalších tří ročníků se organizační pomocí podíleli 
jeho místní spolupracovníci František Kapoun, Vladimír 
Broček, Jan Húsek, Karel Antoš, Vladimír Dunděra, Matěj 
Urban, František Mikulčák a František Gottwald. Charakter 
poválečných ročníků výrazněji ovlivnili programoví 
pracovníci Josef Zabloudil, Ludvík Pokorný, Adéla 
Adamcová, Josef Sedlář, Františka Gottwaldová, Zdeněk 
Švejda, Zdeněk Kunz, Zdeněk Přibáň, Jaroslav Horák, 
Ladislav Dlouhý, Ladislav Pátek, Maxmilián Kolaja, Ludvík 
Kunz, Ludvík Kalus, Milan Zlámal, Jaroslav Zavrtálek, Jan 
Jurkovský, >M. Úlehlová, Bohumila Dubňanská, Otakar 
Dostál, Štěpán Polášek, Jiří Dunděra, Jan Selucký, >J. Pavlík, 
>J. Krist, >J. Petrů ml., Irena Trutmanová a >F. Synek. 
V prvním období (1921-1931) bylo pro programové zaměření 
Slováckých roků typické zejm. scénické předvádění 
folklorních projevů tradičního výročního a rodinného 
zvykosloví, např. slovácký rok, jízda králů, průvod 
účinkujících, přehlídka krojů v podání skupin z celého 
Slovácka. Pravidelná byla také účast přizvaných skupin ze 
západního Slovenska. Od pátého ročníku (1956) je 
prezentován autentický a stylizovaný folklor kyjovského 
Dolňácka v podání slováckých krúžků, národopisných 
souborů a cimbálových muzik především z jižní části regionu 
(Svatobořice, Mistřín, Milotice, Ratíškovice, Vacenovice 
a Dubňany). Slovácký rok v Kyjově patří k nejstarším 
a nejvýznamnějším folklorním slavnostem v naší republice. 
Svým dlouholetým pravidelným konáním výrazně přispěl 
k udržení a dalšímu rozvoji i pěstování projevů lidové kultury 
v oblasti kyjovského Dolňácka. Výběr hudebních čísel 
z několika ročníků festivalu byl zaznamenán na LP Slovácký 
rok v Kyjově (Supraphon 1991).
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Sto let českého národního života

Celostátní kulturní akce uspořádaná ke 100. výročí 
Kroměřížského sněmu. Uskutečnila se v Kroměříži ve dnech 
20.6. - 22.8.1948. Záštitu převzal prezident republiky Edvard 
Beneš, v čestném předsednictvu byli ministři vlády, zástupci 
státní správy a společenských institucí. K hlavním 
organizátorům patřili Jindřich Spáčil a Vladimír Janíček, 
národopisné komisi předsedal >J. Vaverka. Součástí 
rozsáhlých oslav a výstavy, probíhající na zámku, v muzeu, 
městské radnici a zámeckých zahradách, byly vedle sjezdů 
společenských organizací a různých kulturních akcí 
i národopisné slavnosti, které měly výstavu zahájit a ukončit. 
V Hanáckém roku, který se z důvodu nepříznivého počasí 
uskutečnil až 25.7., vystoupily v režii J. Vaverky národopisné 
skupiny z celé Hané. Na stadionu >Sokola, kde byla 
instalována hanácká dědina, předvedly velikonoční zvyky, 
svatbu z Kojetínska, přerovské královničky, honění krále 
z Holešovska, kroměřížskou dožatou, martinskou sýpku, 
hanácké právo a na závěr Hanáckou besedu - umělou skladbu 
kojetínského kapelníka Gustava Voždy. Součástí slavností 
byl průvod s více než 2 500 účastníky městem. Během 
výstavy v Kroměříži účinkoval umělecký soubor sovětských 
vysokoškoláků s pásmem ruských tanců a písní (6.8.) 
a>Moravský taneční a pěvecký sbor >V. Úlehly (18.8.) 
s tanci a zvyky ze Slovácka, Hané a Valašska (svatba, fašanek, 
velikonoce, letnice, dožínky a hody). Výstavu ukončila 22.8. 
národopisná slavnost s tzv. Véstavní dožató, kde vedle 
Hanáků vystoupili i Valaši. Vlna nadšení v době příprav vedla 
k obnovování hanáckých krojů pod vedením Anny 
Hrabánkové, Anny Hýžďalové, Marie Vařekové ad. 
Kroměřížská výstava představuje jeden z mezníků ve vývoji 
hanáckého folklorismu; uzavírá jeho starší fázi před nástupem 
souborového hnutí.
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Strážnické slavnosti viz Mezinárodní 
folklorní festival ve Strážnici

Svatodušní slavnost v Troubsku
Regionální slavnost Brněnska, jejíž počátky souvisejí 

s národopisnou výstavou pořádanou v Troubsku (okr. Brno- 
venkov) v r. 1894 v rámci příprav na >NVČ v Praze. Od té 
doby se s menšími přestávkami (např. v důsledku válečných 
událostí či přírodních katastrof) pořádají vždy o svatodušních

svátcích (dříve o svatodušním pondělí, později v neděli) na 
nádvoří místní sokolovny. Od r. 1981 se konaly jako Okresní 
národopisná slavnost, v letech 1985-1989 pod názvem 
Národopisná slavnost Brněnska a od r. 1990 jako Svatodušní 
slavnost v Troubsku. Do organizace slavností se od svého 
založení v r. 1911 zapojil místní >Sokol, který je hlavním 
pořadatelem. Od r. 1979 se na přípravách podílí soubor 
Podskalák z Troubska, v letech 1981-1989, kdy slavnosti 
pozbyly místní a získaly regionální charakter, se organizace 
zúčastnily rovněž OKS Brno-venkov, OB a MNV v Troubsku. 
Program každoročně tvoří předvádění troubských královniček 
a střídavě hody se stínáním berana, honění krále, svatba nebo 
tance dětí. Od r. 1981 se pro některé ročníky připravovaly 
komponované tematické pořady, na nichž se autorsky podíleli 
>Z. Jelínková, Václav Štěpánek a Libor Jan. Na slavnostech 
vystupovaly soubory a skupiny z celého Brněnska a jeho 
nejbližšího okolí. O programu slavností, vybraných jevech 
lidové kultury Brněnska i o významných osobnostech 
informoval programový sborník, vydávaný v letech 1981- 
1989. Od r. 1990 má Svatodušní slavnost v Troubsku opět 
místní charakter a úlohu národopisné regionální slavnosti 
Brněnska převzala přehlídka >Brněnsko tančí a zpívá.
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Šlapanické slavnosti
Slavnost kulturně společenského zaměření pořádaná ve 

Šlapanicích u Brna. Vznikla u příležitosti sjezdu rodáků, jenž 
se uskutečnil poprvé 15.8.1932 z podnětu místního spolku 
Náš domov, který si předsevzal sjednocovat občany pro 
kulturní a sociální cíle a soustředit se na pěstování a propagování 
lokální kulturní tradice. Náplň Šlapanických slavností rodáků 
a přátel (od r. 1933) tvořily rozličné kulturní akce, na nichž se 
prezentovaly místní spolky, připomínaly se významné 
osobnosti, historické i soudobé události a zajímavosti městečka 
(výstavy, divadelní představení ochotníků, koncerty známé 
Hamrovy dechovky aj., prohlídka místního muzea, založeného 
v r. 1934, pietní návštěva hřbitova a pomníku padlých ve 
světové válce aj.). S těmito akcemi bylo propojeno vlastní 
setkání rodáků-jubilantů (padesátníků a šedesátníků). Jádro 
slavnosti tvořil nedělní krojový průvod jubilantů, mládeže 
a dětí, který zahajovali selští mládenci na koních, a národopisné 
slavnosti v městském parku, spočívající v uvádění místních 
písní a tanců. (Snahy o pěstování a předvádění jevů místní 
lidové kultury mají svůj počátek v 90. letech 19. století, kdy 
byla v r. 1894 ve Šlapanicích uspořádána krajinská výstavka 
a slavnost, a šlapanická mládež vystupovala o rok později 
v programu moravských dnů na >NVČ v Praze.) Trvalou 
složkou programu se stalo šlapanické ostatkové právo 
(obvykle v podání jubilantů-padesátníků), místní obyčej 
vystupující jako znak kulturněhistorické osobitosti městečka.
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ýstavy Slavnost byla také příležitosti pro předvedení krojů. Vytvořil 
se tak nový typ slavnosti malého města s významnou úlohou 
tradic lidové kultury. Ve vybraném termínu konání se 
aktualizovala dřívější tradice patronských hodů (k svátku 
Nanebevzetí Panny Marie 15.8.). Po desetileté přetržce 
v letech 1948-1957 se Šlapanické slavnosti (spojené se sjezdy 
jubilantů, občanů a přátel města) v r. 1958 obnovily. Podržely 
si charakter setkání občanů v rámci širšího kulturně 
společenského záměru a dřívější programové schéma. 
Organizaci převzala městská OB a při ní obnovený spolek 
Náš domov. V koncepci národopisné části slavnosti se od 60. 
let stala novým prvkem účast hostujících souborů z Brněnska, 
Slovácka, Hané a dalších oblastí.
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Šmukáč Vaška Mlýnka (Festival lidového 
humoru - Šmukáč Vaška Mlýnka)

V r. 1986 se v Hodoníně uskutečnila nově vzniklá celostátní 
soutěž lidových vypravěčů, která byla nazvána podle 
významného horňáckého vypravěče >V. Mlýnka (šmukáč - 
mužská pokrývka hlavy na Horňácku). Od 3. ročníku v r. 1991 
má toto setkání nesoutěžní podobu a nese rozšířený název 
Festival lidového humoru - Šmukáč Vaška Mlýnka. Koná se 
střídavě po dvou a třech letech (k výročí narození a k výročí 
úmrtí V. Mlýnka). Organizátorem je Dům kultury v Hodoníně, 
pořadatelé však k vystoupení využívají i dalších míst na 
Slovácku - Čejkovice, Velká nad Veličkou aj. Zaměřují se nejen 
na vystoupení tzv. estrádních humoristů, ale také na prezentaci 
tradiční lidové slovesnosti. Některé ročníky festivalu byly 
spojeny s odbornými semináři pro vypravěče. Od 5. ročníku 
(1996) uděluje Dům kultury v Hodoníně Cenu Vaška Mlýnka 
za celoživotní práci a mimořádný přínos k rozvoji lidového 
vyprávění. V r. 1996 ji obdržel Leopold Fojtík z Otrokovic, 
>J. Šífar z Poštorné, Marie Nováková z Dolních Bojanovic, 
>F. Pituchová z Frýdlantu nad Ostravicí, Jan Herka a Jan 
Komosný z Dolních Bojanovic.
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Troubské slavnosti viz Svatodušní slavnost 
v Troubsku

Troubsko viz Svatodušní slavnost 
v Troubsku

Valašský rok
Národopisná slavnost, která se poprvé konala v r. 1925 

v Rožnově pod Radhoštěm (okr. Vsetín). Navázala na 
podobné aktivity (>Slovácký rok v Kyjově a Uh. Hradišti, 
>Hanácký rok v Přerově a >Slezský rok v Jablunkově), které 
probíhaly na moravském a slezském území ve 20. letech 
20. století. Přípravný výbor byl ustanoven v září 1924. Na 
celou akci přispěly Národopisná společnost a Národopisné 
muzeum v Praze, Zemský cizinecký svaz, Státní památkový 
úřad, Ministerstvo školství, starostenské sbory valašských 
okresů, valašská města, muzejní spolky ad. Výtěžek byl určen 
na stavbu objektů Valašského muzea v přírodě. Organizátoři 
věnovali velkou pozornost propagaci, pečlivě byly 
připravovány kroje pro účastníky a též jednotlivá čísla 
programu (komise v čele s >M. Kulišťákem). Nácvik 
programu probíhal v obcích Rusava, Nový Hrozenkov, 
Frenštát pod Radhoštěm, Hutisko, Hážovice, Vidče, Horní 
Bečva, Val. Bystřice, Zubří, Dolní Bečva a Rožnov p. R. 
Program prvního Valašského roku otevřel koncert dechových 
hudeb v sobotu 18.7.1925, po něm byla uvedena hra Pasekáři 
od Františka Sokola-Tůmy, večer byly zapáleny ohně na 
blízkých kopcích. V neděli po uvítání hostů a hlavním průvodu 
následoval národopisný program. Večer se představily 
zpěvácké spolky z Rožnova p. R. a Kopřivnice a následovala 
lidová veselice. Třetí den, pondělí, patřil koncertu valašských 
muzik, prohlídce města a jeho okolí a opět veselici. Po všechny 
dny se konal valašský jarmark a výstava podomáckého 
průmyslu. Některé části prvního Valašského roku zachytil na 
film režisér Cyril Kašpar. Přímo na slavnostech byly pořízeny 
jen záběry do prvního a zčásti i do druhého dílu filmu 
nazvaného Valašský rok 1925 (zaznamenáno bylo několik 
tanců, zvláště odzemek, a kroje, které byly z velké části 
vyrobeny právě pro zmíněnou událost). Průběh prvního 
Valašského roku provázelo velké nadšení a snaha zachránit 
projevy tradiční lidové kultury. Druhý Valašský rok byl již 
uspořádán v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
p.R. ve dnech 5.-7.7.1935. Jeho režisérem byl znovu 
M. Kulišťák, předsedou výboru se stal Emanuel Vencl. Opět 
byl důraz kladen na publicitu i přípravu. Krojový výbor 
vydal zvláštní upozornění, jak má vypadat mužský a ženský 
valašský kroj. První den byl slavnostně zahájen koncertem 
Hukvaldské kapely. Po odpoledním průvodu krojovaných 
párů následoval program, který byl zčásti vysílán rozhlasem 
do Brna a Ostravy; sestaven byl z rožnovské svatby 
a valašských dožínek. Druhého dne shlédli diváci tzv. valašské 
škláby (hry mládeže při pasení skotu), ze zvyků se předváděly
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přástky, vynášení Mařeny, Dorota, verbování, stavění májů, 
valašské hody aj. Třetího dne byla představena hrozenkovská 
svatba a tance z Rusavy, Nového Hrozenkova a Hutiska. 
Slavnosti vyvrcholily soutěží valašských besed - hutiské, 
karlovické a rožnovské. I když druhý ročník pro nepřízeň 
počasí nepřinesl Muzejnímu spolku žádné finance, myšlenka 
pořádání Valašských roků nezapadla. Vyplývalo to z nutnosti 
získání finačních prostředků potřebných k dostavbě muzea 
v přírodě. Třetí Valašský rok, který zorganizoval Muzejní 
a národopisný spolek v Rožnově p. R., se uskutečnil v r. 1947. 
V čestném předsednictvu slavností zasedali Arnošt Barbořík, 
Vlasta Fialová, Jan Húsek, Karel Chotek aj. Velkým 
problémem byl nedostatek krojů pro účastníky programu. 
Sobota 27.7.1947 byla prvním dnem slavností a zahajoval ji 
valašský jarmark, odpoledne probíhala soutěž ve zpěvu, tanci, 
hudbě a v krojích. Večer byl zadán pro divadelní hru Selský 
práh od Metoděje Jáhna v prostorách lázeňského domu, 
v muzeu se konal program s portáši, zbojníky a pytláky. 
Nedělní ráno bylo zasvěceno pouti ke sv. Anně v muzejním 
kostele. Odpoledne následoval průvod národopisných skupin 
a předvádění písní, tanců a zvyků v pásmu nazvaném Na 
Valašsku od jara do zimy, kterým slavnosti vrcholily. Na 
pořádání Valašských roků volně navázaly >Rožnovské 
slavnosti.
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Vlčnovské slavnosti
Regionální národopisné slavnosti ve Vlčnově (okr. 

Uh. Hradiště), které vznikly v r. 1964, kdy se k pravidelnému 
předvádění lidového obřadu jízdy králů připojil širší program 
(vystoupení folklorních souborů a dechové hudby, krojovaný 
průvod). První ucelená koncepce regionálních slavností však 
byla utvořena až v polovině 70. let v okruhu spolupracovníků 
OB ve Vlčnově (>J. Jilík, Václav Klabačka, Josef Kukulka, 
Marta Kondrová, Anna Matošková, Břetislav Mikulec, 
Antonín Pavelčík, Antonín Plachý ad.). Byl stanoven pevný 
termín slavností (poslední květnová neděle místo pohyblivých 
svatodušních svátků, s nimiž byla jízda králů původně 
spojena), vytvořena struktura programu, rozvinuta 
propagační činnost v celostátním měřítku (autorem prvního 
barevného plakátu slavností v r. 1972 byl >V. Vaculka) 
a podpořena činnost místních folklorních souborů (Vlčnovjan, 
Vlčnovjánek, nové dětské skupiny Čerešničky a Šohajek).

K zásadní změně došlo v r. 1977, kdy se hlavním 
organizátorem stal Klub kultury a sportu ve Vlčnově. Slavnosti 
tak získaly materiální zázemí a profesionální organizační 
strukturu, která se projevila i v jejich koncepci. Třídenní 
víkendová podoba má pevné programové schéma. V pátek se 
konají pořady nefolklomího charakteru (koncerty populárních 
a rockových skupin), v sobotu jsou pořádány vernisáže 
výstav, programy k uvítání návštěvníků spojené 
s vystoupeními místních souborů a jejich hostů, koncertní 
pořady dechových hudeb a besedy u cimbálu v areálu tzv. 
vlčnovských búd. V souvislosti se svatodušním obřadem se 
uskutečňuje slib krále a předání vlády novému králi. Neděle 
začíná společnou návštěvou krále a jeho družiny na bohoslužbě 
a přijetím u starosty obce. Kolem trasy jízdy králů v obci 
vystupují hostující soubory. Vyvrcholení jízdy králů 
a závěrečný pořad slavností se uskutečňuje na sportovním 
stadionu. Ke slavnostem patří také přehlídka dětských 
folklorních skupin a jarmark lidových výrobků. Pozornost je 
věnována ediční činnosti a dokumentaci slavností.
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Výstava Slovácka 1937
Uskutečnila se v Uh. Hradišti 20.6.-15.8. 1937. Pokus 

o její upořádání se objevil ale již v r. 1914. Z přípravných prací 
před vypuknutím 1. světové války zůstal však pouze plakát 
výstavy od >J. Uprky. Po znovuotevření Slováckého muzea 
v Uh. Hradišti v r. 1931 se objevily nové úvahy o výstavě 
Slovácka. Přípravné práce se rozběhly v r. 1935, kdy Muzejní 
a archeologický spolek Slovácké muzeum navrhl realizaci 
výstavy v r. 1936. Městská rada stanovila oficiální datum na 
r. 1937 a dala podnět k vytvoření družstva, které mělo připravit 
výstavní program. Stalo se tak 1.4.1936, kdy bylo 
zaregistrováno Národohospodářské družstvo >Slovač. Ještě 
téhož roku družstvo zřídilo výstavní kancelář a v říjnu vyšlo 
první číslo Věstníku Výstavy Slovácka 1937, který otiskl 
stanovy družstva, seznam členů, propagační články aj. Hlavním 
architektem výstavy se stal Václav Roštlapil z Brna. Výstava 
byla umístěna do Smetanových sadů, využity byly také některé 
městské budovy. Národopisné slavnosti a vystoupení se 
odbývaly na přilehlém sportovišti. Výstava byla rozdělena do 
kulturně-výchovného a hospodářského bloku. Do kulturně- 
výchovného patřila expozice národopisu, prehistorie, historie, 
byla zde vyjádřena idea cyrilometodějská a témata jako 
J. A. Komenský, Masaryk na Slovácku, Československá 
vzájemnost, Umělci a spisovatelé ze Slovácka, Školství 
a kultura na Slovácku, Slovácko ve filmu a fotografii aj. 
Hospodářská část expozice zdůrazňovala dosažené úspěchy 
na Slovácku. Během výstavy proběhla řada doprovodných
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ýstavy akcí, včetně národopisných vystoupení při příležitosti 
návštěvy prezidenta republiky, který převzal nad výstavou 
záštitu. Byla zde prezentována čísla Jízda králů z Hluku, 
Úvodnice z Velké nad Veličkou, Rohatce, Hroznové Lhoty, 
Hluku, Vlčnova, Kunovic a Mařatic, Skákání na konopě 
z Ratíškovic, Královničky z Mařatic, Pod šable ze Strání, 
Velikonoční klepání z Nedachlebic, Hody z Lanžhota, 
Dožínky ze Starého Města aj. Výstava Slovácka 1937 se díky 
velkorysému přístupu organizátorů, dobré propagaci 
a publicitě zařadila k nejvýznamnějším akcím toho roku 
v Československu. Přinesla také cenné podněty, které byly 
využity v následujícím období, jak dokládá např. další existence 
družstva Slovač, založení družstva >Slovácké lidové umění 
moravské (SLUM) atd.
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Zlatá křídlovka
Festival malých lidových dechových orchestrů, který se 

koná zhruba v dvouletém intervalu od r. 1969. Osm ročníků 
(do r. 1987) se uskutečnilo v Českých Budějovicích, od 
devátého ročníku (1990) se organizace ujal DK v Hodoníně. 
Organizátory festivalu v jeho počátcích byly >ÚKVČ i krajská 
a okresní kulturní střediska (národnímu finále soutěže 
předcházela okresní a krajská výběrová kola). Od jedenáctého 
ročníku (1994) se na organizaci podílí také Sdružení dechových 
orchestrů ČR. Festivalu se zúčastňují orchestry z českých 
zemí a ze Slovenska. Vystupují s typickým dechovým 
repertoárem (včetně povinné skladby) a se zpěvem, který je 
také od r. 1975 samostatně hodnocen. Po r. 1990 byla oblastní 
kola zrušena; orchestry jsou pro finále vybírány podle 
zaslaných nahrávek. Porota hodnotí technické a umělecké 
provedení skladeb, pěveckou interpretaci a dramaturgii 
soutěžního programu. Uděluje ocenění Zlatá křídlovka a dílčí 
ceny. V r. 1992 bylo zavedeno zařazování zúčastněných 
souborů do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. 
O umístění v pásmech rozhoduje počet získaných bodů. 
Součástí finále bývají také výstavy fotografií (s názvem 
Dechovka ve fotografii), které jsou otevřeny i pro fotoamatéry. 
O soutěži a jejich vítězích přináší informace denní tisk, 
regionální periodika a zejm. časopis >Slovácká dechovka.
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Agrární dorost
(Jednoty agrárního dorostu)

Mládežnické organizace České agrární strany 
(od r. 1923 působící pod názvem Republikánská strana 
zemědělského a malorolnického lidu), které se v r. 1921 
sdružily v Říšskou jednotu republikánského dorostu 
čs. venkova. První jednoty agrárního dorostu vznikly v r. 1906 
(Velký Týnec na Olomoucku). Jejich úlohou byla organizace 
vesnické mládeže, politická agitace a kulturní činnost na 
venkově včetně hospodářské osvěty. V r. 1937 působilo 
v Československu 4381 místních organizací agrárního dorostu 
s 133 285 členy. Součástí jejich osvětového programu bylo 
pěstování projevů lidové kultury, která v ideích agrarismu 
tvořila součást selské kultury a základ stavovského selství, na 
němž agrární strana chtěla sjednotit vesnické společenství. 
Vzkřísit a vyzvednout tzv. selský svéráz a zapojit ho do 
slavností se stalo jedním z úkolů agrárního dorostu. Pěstování 
tradic lidové kultury mělo být obranou proti urbanizaci, která 
přinášela na vesnici úpadkové jevy, nivelizovala selský svéráz 
a s ním i tradiční hodnoty venkova (podle kritiky města 
z pozic agrární strany). V agrárním dorostu měla být předávána 
úcta k lidové kultuře jako k dědictví předků. Zvláštní pozornost 
byla věnována lidovému kroji a písni. Zakládáním pěveckých 
kroužků, v nichž se pěstoval sborový zpěv lidových písní, se 
mělo čelit vlivu populární taneční hudby. Ústředí vydávalo 
pro jednoty metodické pokyny a Zpěvník dorostu, vyhlašovalo 
soutěže pěveckých kroužků, mj. o nejlepší novou píseň 
složenou v lidovém duchu. V lidovém kroji byl spatřován 
vnější projev selské stavovské příslušnosti. Brojilo se proti 
dobovému nevkusu v podobě tzv. národních krojů 
sestavovaných ze součástek různého původu, i proti 
uniformám typu piešťanských a kyjovských krojů. Regionálně 
vázaný, tzv. původní kroj měl být slavnostním oděvem mládeže 
na agrárních slavnostech, projevem jejího selského cítění. Hnutí 
obnovy lidového kroje v oblastech, kde zanikl, mělo 
celonárodní působnost. Vycházelo z iniciativy odborů 
venkovských žen jako jedné ze společenských organizací 
agrární strany a z vytčeného programu, aby v každém kraji 
byl obnoven tamní kroj. Na různých místech se pořádaly 
kurzy šití krojů - replik podle uchovaných starých předloh. 
Pozornost věnovaná znovuzavádění krojů při slavnostech 
našla svůj výraz i ve stejnokroji Selské jízdy - zvláštní 
tělovýchovné a branné organizace agrární strany; stal se jím 
adaptovaný kroj plzeňský. Došlo také k pokusům vytvořit 
z prvků lidového kroje pracovní oděv pro zemědělské dívky. 
Agrární dorost se zapojil rovněž do sbírání tzv. selských 
památek, včetně dokladů lidové kultury. Slavnosti agrárního 
dorostu (zvané zemědělské, selské, letní, krojové, 
zvykoslovné) pořádané na místní a regionální úrovni, často 
u příležitosti jubileí a rozvinutí praporu jednoty, dále krojové 
selské plesy, účast mládeže na manifestačních akcích strany 
aj. byly považovány za důležitý propagační prostředek 
agrárního hnutí. Uplatňovaly se při nich kroje, předváděly 
lidové tance a obyčeje (selská svatba, staročeské máje, dožínky,

konopická aj.). Příznačné byly mohutné krojované průvody 
se Selskou jízdou a alegorickými vozy na náměty z historie 
selství, rolnické práce a soudobého rozvoje agrárního hnutí. 
Dožínky zahrnovaly obvykle tzv. tábory lidu a vytvářely 
rámec pro politickou agitaci. Ústředí jednot distribuovalo 
příručky, jejichž obsahem byly divadelní úpravy lidových 
obyčejů. Jejich autoři, např. Zdena Hochová-Brožíková, 
J. Vl. Fürst a další, při jejich sestavování vycházeli z lidové 
kultury 19. století. Pěstování zájmu o tradice lidové kultury 
demonstroval agrární dorost ve 20. a 30. letech programově 
svou účastí na regionálních národopisně orientovaných 
slavnostech. Vystoupil ve zvykoslovném programu na agrární 
slavnosti v Praze na Letné 16.5.1928 (Zemědělské oslavy - 
Den lidových zvyků). Rozsahem největší folklorní slavností 
v meziválečném Československu, s výrazným akcentem 
politickopropagačním, byla čs. národopisná scéna na Strahově 
při Celostátním manifestačním sjezdu republikánského 
dorostu uspořádaném v květnu 1937 na obranu čs. státu. 
Účinkovalo zde 5000 chlapců a dívek z místních jednot, režie 
byla svěřena Janu Borovi z Městských divadel pražských, 
scénická výprava Josefu Matěji Gottliebovi, verše a prózu 
napsal Jan Čarek, hrál symfonický orchestr F.O.K. V rámci 
republikánského dorostu se formovaly zájmové folklorní 
skupiny.
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Artama viz Informační a poradenské 
středisko pro místní kulturu

Folklor
Periodikum >Folklorního sdružení ČR (FoS ČR) začalo 

vycházet v r. 1990 nejdříve pod názvem Folklór, od r. 1994 
jako Folklor. Je určeno především pro potřeby členských 
souborů FoS ČR. Bylo vydáváno formou informačního 
bulletinu čtyřikrát ročně (1991-1993), od pátého ročníku 
šestkrát ročně jako časopis. Šéfredaktorem časopisu je od 
prvního čísla >F. Synek, externími redaktory jsou 
>B. Čumpelíková (od r. 1993) a Romana Habartová (od 
r. 1996). K výrazným přispěvatelům patří >J. Čumpelík, 
>Z. Mišurec, >E. Rejšková, >R. Rejšek, Pavel Šafařík, Marta 
Ulrychová, Miloš Vršecký, Jaroslav Wachtl ad. Pravidelné 
rubriky jsou zaměřeny na činnost FoS ČR a folklorního hnutí, 
zprávy z regionů, institucí a souborů, na pomoc souborům,
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pisy obsahují také stránky inzertního typu (např. nabídky, tipy, 
koupě, prodej). Časopis přináší aktuální kalendář folklorních 
akcí, zpěvníček a zásadní informace důležité pro činnost 
kolektivů (legislativa, ekonomika ad.). Šestý a sedmý ročník 
byly doplněny mimořádnými čísly věnovanými příspěvkům 
ze sympozií Folklorní hnutí v České republice po roce 1945.

FS

Folklorní sdružení České republiky 
(FoS ČR)

Občanské sdružení folklorních souborů působících 
v České republice vzniklo 8.5.1990 v Pardubicích ustavujícím 
setkáním vedoucích folklorních souborů. První řádná valná 
hromada se uskutečnila téhož roku v listopadu v Pardubicích. 
Předsedou se stal Jiří Pitter (1990-1991), kterého vystřídali 
>F. Synek (1991-1996), Miloš Vršecký (1996-1997) a Zdeněk 
Pšenica (od r. 1997). FoS ČR sdružuje folklorní soubory 
dospělé i dětské. Jeho nejvyšším orgánem je valná hromada 
zástupců členských folklorních souborů (v r. 1997 celkem 
357 kolektivů), která volí výbor a kontrolní komisi. Členové 
výboru ze svého středu volí předsedu sdružení. Volební 
období výboru a kontrolní komise trvá dva roky. Sekretariát 
organizace tvoří tajemník, účetní a administrativní pracovnice, 
na jeho činnosti se také podílí řada externích spolupracovníků 
zajišťujících ukládání dat, zpracování fotodokumentace 
a videodokumentace, vedení knihovny, rozesílání tisků 
a publikací, pomoc v terénu při plánovaných akcích, vedení 
kurzů, seminářů atd. Práce organizace se řídí usnesením valné 
hromady, která schvaluje plán aktivit na dva volební roky. 
Zaměřuje se na činnost programovou (přehlídky a festivaly), 
vzdělávací (hodnocení pořadů, semináře, kurzy), ediční 
(časopis >Folklor, Kalendář akcí, metodické materiály a další 
tisky) a vnitřní (spolupráce s regiony, se zahraničím, s dalšími 
institucemi apod.). Organizace je financována z příspěvků 
řádných členů, darů sponzorů a z prostředků státních grantů. 
Sdružení je hlavním pořadatelem Mezinárodního festivalu 
dětských folklorních souborů zemí střední Evropy 
v Luhačovicích s názvem Písní a tancem, celostátní přehlídky 
dětských zpěváků lidových písní ve Velkých Losinách, 
zemských přehlídek dětských folklorních souborů (střídavě 
v sudém roce česká, v lichém roce moravskoslezská přehlídka), 
ve spolupráci s regionálními folklorními sdruženími pořádá 
cyklus přehlídek dospělých folklorních souborů Prameny 
a každoročně sc spolupodílí na uspořádání více než dvou desítek 
folklorních festivalů a dětských folklorních pořadů. V letech 
1994 a 1996 uspořádalo FoS ČR v Rožnově pod Radhoštěm 
ve spolupráci s místním Valašským muzeem a >ÚLK ve 
Strážnici sympozium Folklorní hnutí v České republice po 
roce 1945, které bylo zaměřeno na zhodnocení poválečného 
vývoje hnutí, na historii a rozvoj regionálních aktivit a historii 
a význam folklorních festivalů. Referáty z obou sympozií byly 
vydány jako mimořádná čísla časopisu Folklor (1995, č. 7 
a 1996, č. 7). FoS ČR spolupracuje (kromě odborných institucí 
- >IPOS, ÚLK ve Strážnici ad.) s regionálními folklorními

sdruženími, která se ustavila v průběhu let 1991-1994 
v jednotlivých národopisných regionech České republiky 
s výjimkou jižních Čech. Regionální folklorní sdružení mají 
vlastní samostatnou právní subjektivitu a na základě 
dobrovolnosti a společných cílů s FoS ČR těsně spolupracují. 
V r. 1996 působilo na území ČR celkem 15 regionálních 
folklorních sdružení: valašské, hanácké, těšínského Slezska, 
opavského Slezska, Kyjovska, Strážnicka a okolí, Mikulovská 
(Moravia), Brněnska (Sdružení přátel folkloru), Horácka, 
Ostravy a Lašska, vojenských souborů (Armádní folklorní 
asociace), Karlovarska, Plzeňska, Prahy (Pražská unie) 
a severovýchodních Čech.
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Informační a poradenské středisko pro 
místní kulturu (IPOS)

V r. 1952 byl vládním usnesením zřízen v Praze Ústřední 
dům lidové tvořivosti (již od r. 1951 existovalo koordinační 
Ústředí lidové tvořivosti) pro oblast kulturně estetických aktivit 
dětí, mládeže a pracujících v neprofesionálních uměleckých 
oborech (ÚDLT). Od r. 1958 nesla tato instituce název Ústřední 
dům lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT). V počátcích 
činnosti, která byla v základech modelována podle sovětského 
vzoru, zde byly v oblasti věnované folklorním souborům 
také tendence k národopisným výzkumům v terénu, postupně 
se však práce soustředila na tzv. metodickou pomoc souborům 
a kroužkům (k prvním odborným pracovníkům patřili např. 
>F. Bonuš, >A. Skálová, >H. Laudová a >E. Rejšková). 
Metodická činnost se opírala o spolupráci se členy ústředního 
poradního sboru, krajských a okresních poradních sborů 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které působily při 
krajských a okresních kulturních střediscích, a o odborníky 
v porotách přehlídek a soutěží, jejichž součástí byly 
rozborové semináře (např. >Z. Jelínková, >Z. Kyselá, 
H. Laudová, F. Bonuš, Jaroslav Markl, >J. Rokyta, >J. Tomeš, 
Jiří Pospíšil, Miroslava Ludvíková, >J. Krist, 
>J. Langhammerová). Byly pořádány školení a přednášky 
pro vedoucí souborů (zejm. v oblasti tanečního folkloru), 
vydávány repertoárové, teoretické a instruktážní publikace, 
organizovány národní i celostátní postupové soutěže 
folklorních kolektivů. S výjimkou 50. let, kdy práce souborů 
a skupin byla často tendenčně podbarvena a repertoár se 
vyjadřoval k soudobým tématům společnosti (tzv. nová 
tvorba), se dařilo orientovat dramaturgii folklorních souborů 
na zpracovávání materiálu vlastních regionů v různých 
stupních stylizace. Využití folklorních souborů k podpoře
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politických cílů se projevovalo spíše v ideologickém zaměření 
konkrétních příležitostí, v jejichž rámci soubory účinkovaly, 
např. tzv. masová vystoupení na spartakiádách (1955, 1960). 
K tomuto účelu bylo vytvořeno zvláštní pracoviště 
administrativně přičleněné k ÚDLUT a řízené politickými 
orgány. Řada folklorních aktivit byla zaštiťována státem, od 
60. let však byla dodržována zásada obsahově folklorní 
materiál pro politické cíle nezneužívat. Na práci ÚDLUT 
navázal v r. 1972 Ústav pro kulturně-výchovnou činnost 
(ÚKVČ). Vznikl sloučením ÚDLUT a Osvětového ústavu, 
který se formoval již před 1. světovou válkou. (Jeho první 
podobou byl Svaz osvětový, jenž sdružoval spolky usilující 
o výchovu nejširších vrstev, po vzniku Československa se 
jeho součástí stal Masarykův lidovýchovný ústav. Osvětová 
činnost byla včleněna do kulturní politiky nového státu a měla 
přispívat k účasti vzdělaného lidu na demokratické podobě 
republiky. Důraz byl kladen na spolky vlastivědné, muzejní, 
divadelní, pěvecké, národopisné ad., ale také na aktivity 
>Sokola, Dělnické tělovýchovné jednoty, >Orla, hasičských 
spolků. Na koordinaci této činnosti se nepodílely spolky, které 
usilovaly o podporu politických hnutí, a spolky s církevní 
orientací. Po r. 1948 a zejm. po vyhlášení tzv. soběslavského 
plánu počátkem 50. let byla myšlenka národní osvěty 
ztotožněna s propagandou oficiální ideologie. Osvětový ústav 
měl tedy mít úlohu obecně ideologickou, praktickou náplň 
pro oblast tzv. lidové tvořivosti zajišťoval ÚDLUT.) Činnost 
nově vzniklého ÚKVČ pokračovala v 70. a 80. letech v oblasti 
folklorních souborů v odboru zájmové umělecké činnosti 
(ZUČ). Zřízeno bylo také zahraniční oddělení, které 
koordinovalo téměř všechny zahraniční zájezdy českých 
folklorních souborů. ÚKVČ byl zrušen v r. 1990, násled- 
nickou organizací se v r. 1991 stalo Informační a poradenské 
středisko pro místní kulturu (IPOS). Jeho součástí je Artama, 
pracoviště pro neprofesionální umělecké aktivity a estetickou 
výchovu, které do své působnosti zahrnuje mj. metodické 
a organizační působení pro amatérské folklorní soubory 
v českých zemích.
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Jednoty agrárního dorostu viz Agrární 
dorost

Jednoty republikánského dorostu viz 
Agrární dorost

Krajské středisko lidového umění (KSLU) 
viz Ústav lidové kultury

Lidová tvorba
Výrobní družstvo zaměřené na lidovou uměleckou výrobu 

působící od r. 1936 v Uh. Brodě. K jeho založení došlo 
z podnětu místních kulturních pracovníků s cílem vytvořit 
organizaci, která by podchytila domáckou výrobu, zajistila jí 
odbyt, atak přispěla k jejímu uchování a rozmachu. Iniciátory 
a tvůrci programu byli Leopold Špíšek z Val. Klobouk, 
Jan Koller a Vladimír Šiška z Uh. Brodu. Ustavující schůze 
založila výrobní družstvo s názvem Lidová tvorba, které 
v souladu se svým zaměřením vstoupilo do Ústředního svazu 
živnostenských družstev. Ihned v počátcích družstvo 
kontaktovalo dvě desítky výrobců a začalo vykupovat jejich 
zboží. V sortimentu byly výrobky z přírodních pletiv, dřevěné 
a řezbované předměty, hračky a kroje včetně výšivek. Současně 
s organizováním výkupu se započalo s budováním komerční 
základny a byl vyhledáván odbyt i v zahraničí. V následujícím 
roce se družstvo zúčastnilo výstav v Paříži a New Yorku 
a získalo tak řadu exportních příležitostí. K úkolům družstva 
patřilo i pořádání kurzů (např. vyšívání a malování na dřevo 
a textil), kde se vzdělávali členové družstva. Kurz slovácké 
ornamentiky byl zaměřen na svéráz, který v této době 
představoval významný a často určující směr v lidové umělecké 
výrobě. Negativně a na poměrně dlouhou dobu však ovlivnil 
i pozdější výrobu. Po vzoru brněnské >Vesny propagovala 
Lidová tvorba i dámskou svérázovou módu a pořádala v okolí 
řadu módních přehlídek. Brzy po založení družstva došlo 
k zavedení vlastní dílenské výroby dřevěných předmětů 
(polotovarů pro další zdobení), které byly dříve zajišťovány 
v Čechách. V Uh. Brodě byla otevřena vlastní prodejna a začal 
vycházet časopis >Lidová tvorba. Závažným krokem bylo 
vybudování výrobního střediska na Vysokém vrchu u Lopeníku 
jako centra pro výrobce, kteří by svou práci předváděli zájemcům, 
a jako areálu pro pořádání kurzů, přednášek a dalších aktivit. 
V letech 1943-1944 byla jeho činnost omezena, posléze 
zastavena a došlo i k uzavření prodejny. Výroba byla znovu 
obnovena po 2. světové válce. Nastal však pokles odbytu, a to 
i z důvodu nevkusného sortimentu. Proto Lidová tvorba 
navázala kontakt se vzorkovými dílnami >ÚLUVu 
v Uh. Hradišti a zavedla nové druhy dřevěných výrobků 
a figurek. Po r. 1947 se družstvo zaměřilo hlavně na výrobu 
krojových panenek, dřevěných předmětů a nábytkových 
doplňků. Byly otevřeny i další provozy na výrobu hraček 
a zpracování dřeva, od >Moravské ústředny v Brně byly 
převzaty keramické dílny v Tupesích, Ratíškovicích a Strážnici 
i provozovny na výrobu hřebenů v Uh. Brodě, Malenovicích 
a Havřicích. Vybudování závodu v letech 1955-1958 
znamenalo soustředění dosud roztroušených výrob. 
Významnou složkou programu se staly krojové panenky, 
exportované do mnoha evropských zemí a zámoří, výroba 
keramiky a v r. 1982, kdy bylo připojeno výrobní družstvo 
Dřevoděl Uh. Brod, se program rozšířil o zakázkovou výrobu 
nábytku.
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Lidová tvorba
Časopis vydávaný v letech 1940-1942 v Uh. Brodě (čísla 

1-5 prvního ročníku s podtitulem Revue pro propagaci lidového 
umění, další čísla s podtitulem Revue pro lidovou kulturu 
a hospodářství na moravském Slovácku). Majitelem 
a vydavatelem časopisu, vycházejícího jako měsíčník, bylo 
stejnojmenné družstvo >Lidová tvorba v Uh. Brodě. V září 
1942 po dohodě s majitelem převzal vydávání spolek 
>Národopisná Morava v Uh. Hradišti a časopis pokračoval 
ve stejném programu a podobě, ale pod názvem >Uprkův 
kraj. Cílem původního vydavatele (s vedoucím redaktorem 
Františkem Přestupným) byl časopis propagující lidovou 
kulturu na Slovácku a podporující svéráz. Měl také informovat 
o produkci družstva Lidová tvorba a přinášet informace 
o jeho aktivitách. I když některé záměry byly realizovány pouze 
v počátečních číslech nebo v menším rozsahu, přinášel časopis 
články o historii míst a stavebních památkách, o krojích, 
zvykosloví ad. Sporadicky se objevovaly také kritické 
příspěvky zaměřené na nevkus v lidové umělecké výrobě, 
případně úvahy o tom, co lze z tradičních rukodělných oborů 
obnovit a začlenit do soudobé výroby. K dopisovatelům patřil 
např. >L. Rutte, >H. Landsfeld, Josef Hofer, Stanislav Todt, 
>J. Beneš a Jan Zeman. Od listopadu 1941 do srpna 1942 
redigoval časopis Jaroslav Hruban. Úroveň příspěvků však 
byla velmi různorodá.

BM

Lidová tvořivost
Časopis pro divadelní, pěvecké, hudební, taneční, recitační 

a loutkářské soubory lidové tvořivosti (od r. 1955 pro hudbu, 
zpěv, tanec a lidové výtvarnictví, od r. 1961 pro hudbu a zpěv, 
společenský a lidový tanec) vydávaný jako měsíčník v letech 
1950-1962 v Praze. Prvním vydavatelem bylo Ústředí lidové 
tvořivosti (>IPOS), od r. 1951 Ministerstvo školství a osvěty, 
od r. 1954 Ministerstvo kultury. Časopis se zpočátku 
programově zabýval oblastí LUT zahrnující činnost folklorních 
souborů, včetně tvorby výtvarné a tzv. nové tvorby, která zde 
měla pravidelnou rubriku. Kromě tendenčních kulturně 
politických úvah, které v prvních ročnících tvořily stěžejní 
část časopisu, zde byly publikovány informace o dění 
v souborech, zprávy a reportáže ze soutěží lidové tvořivosti 
a kulturních akcí, soutěžní řády apod. Časté byly zprávy 
o výstavách soudobé tvorby. Od r. 1955, kdy se z podtitulu 
vytratilo oficiální zaměření na LUT, se zde více objevovaly 
metodické příspěvky věnované sběratelské činnosti 
a postupně se zvyšoval i počet článků odborného charakteru 
zaměřených nejen na folklor, ale i na hmotnou kulturu (kroje, 
hračky, zvykoslovné předměty). V popředí zájmu časopisu

byla však vždy tematika orientovaná na projevy tanečních, 
hudebních a pěveckých souborů včetně zahraničních. 
Šéfredaktorem byl Norbert Pitthard (1950-1951), kterého 
vystřídali Jiří Beneš (1952-1953), Milada Bartošová (1955- 
1958) a Milan Kuna (1959-1962). K nejčastějším 
přispěvatelům z oblasti folklorního hnutí patřili >F. Bonuš, 
>H. Laudová, >A. Gorlová, Blažena Šotková, >Z. Mišurec, 
>J. Beneš, Jaroslav Orel, >A. Skálová, Eva Kröschlová, Jan 
Loutchan, Dušan Havlíček, Jiří Chlíbec, Zdeněk Jírový aj.

BM

Lipta
Výrobní družstvo zabývající se lidovou uměleckou výrobou 

bylo založeno v r. 1946 v Liptále. Snahy zachovat tradice 
a soustředit valašské výrobce v různých oborech domácké 
rukodělné práce vedly k ustavení družstva, které mělo 
v poválečném období zabezpečit náhradu za dřívější pracovní 
příležitosti, zejm. ve zbrojním průmyslu. U počátků stál 
liptálský řídící učitel František Váňa a malíř >J. Kobzáň, dění 
ovlivnil i architekt Vladimír Bouček, zakladatel vzorkových 
dílen >ÚLUVu v Uh. Hradišti, který dokázal zhodnotit význam 
domácké rukodělné práce i budoucí poslání lidové umělecké 
výroby. Ustavující valná hromada schválila zakládající členy 
družstva, stanovy i název družstva - Lipta, valašské družstvo 
lidové a umělecké výroby v Liptále. Živnostenské oprávnění 
a výrobní prostory však družstvo získalo až v r. 1947, kdy 
mohlo začít s podnikáním a rozvíjením výrobní činnosti. 
Zaměřilo se na obor zpracování dřeva, přírodních pletiv včetně 
loubku, výrobu keramiky a kamenných brousků. K počátečním 
podnikatelským aktivitám patřil výkup loubkových opálek 
a dřevěného hospodářského nářadí, brzy však byl zahájen 
provoz v první dílně, kde byly vyráběny kazety, žebříky 
a hračky. Připojena byla výroba brousků, sklářských brusů, 
posléze rohoží a proutěných košů. Družstvo se organizačně 
přihlásilo k pobočce ÚLUVu v Brně a ve spolupráci s ní 
zařazovalo do svého programu nové vzory. Významným 
krokem bylo zapojení několika desítek soukromých 
živnostníků, hlavně soukeníků a papučářů z oblasti Val. 
Klobouk, kde byla později vytvořena samostatná střediska 
pro zpracování příze, valchování sukna a výrobu papučí.
V r. 1951 došlo ke sloučení s Družstvem soukeníků 
a papučářů ve Val. Kloboukách. V následujících letech 
nabývalo družstvo stále více na významu velikostí 
i programem. Byly zřizovány prodejny, rozšiřovány provozy 
a budovány nové dílny. Zapojením provozovny vyšívačské 
výroby ve Val. Meziříčí z n.p. Textilní tvorba, domáckých 
vyšívaček ze Zubří a pracovnic pro háčkování krajek 
a doplňků ze Zašové získalo družstvo atraktivní výrobu, s níž 
mělo úspěch na světové výstavě v Bruselu v r. 1958.
V důsledku reorganizace územní správy v 60. letech byly 
odtrženy některé provozovny a přešly na území 
Jihomoravského kraje. Lipta tak ztratila významnou část 
výrobního programu, kterou převzalo družstvo Valaška ve 
Val. Kloboukách. I když k nahrazení ztrát byly zapojeny jiné 
provozy, vyvíjelo se zaměření na lidovou uměleckou výrobu
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nepříznivě. Kritickou se stala i hospodářská situace, protože 
družstvu zůstaly především ztrátové dílny. Pro zlepšení 
odbytu byla vybudována vlastní prodejní síť, ale po několika 
letech byla většina z prodejen uzavřena. Postupné zvyšování 
technické úrovně pracovišť umožnilo zvýšení výroby jak 
v oboru nábytku tak i hraček, které byly vyváženy do mnoha 
evropských zemí i do zámoří. Tato výroba zůstala těžištěm 
programu. 80. léta charakterizuje různorodost produkce 
s výrobními obory nesouvisejícími s původním posláním. 
Po r. 1989 se Lipta přizpůsobila nové ekonomické situaci 
a byla provedena řada organizačních změn. Družstvo 
vstoupilo do akciových společností a výrobní činnost 
v Liptále byla většinou ukončena. Zůstaly pouze některé 
obory provozované v Zašové, Val. Polance a Vsetíně se 
sortimentem vzdáleným lidové umělecké výrobě.
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Malovaný kraj
Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, který 

v r. 1946 začal vycházet v Břeclavi. Jeho zakladatel 
>F. Mikulecký prosazoval ideu periodika určeného nejširším 
čtenářským vrstvám na slovácké vesnici. Člen redakční rady 
historik Václav Stratil naopak podporoval populárně naučné 
zaměření na oblast národopisu, vlastivědy, dějepisu a literární 
historie. F. Mikulecký obhájil svou koncepci a Malovaný 
kraj získal podobu lidového periodika. V r. 1949 časopis 
pod tlakem politických událostí zanikl. Obnoven byl až 
v r. 1969, opět z iniciativy F. Mikuleckého a začalo jej vydávat 
Okresní kulturní středisko v Břeclavi s podtitulem Měsíčník 
pro národopis, vlastivědu a lidovýchovu Moravského 
Slovácka. Koncepce šéfredaktora F. Mikuleckého, která 
kromě vlastivědných témat usilovala o zachycení jevů tradiční 
kultury i folklorismu, byla naplňována i po jeho smrti 
v r. 1970. Pod tlakem oficiální ideologie 70. let byl obsah 
pouze rozšířen o témata z novější regionální historie a dějin 
dělnického hnutí. V r. 1973 se v náplni časopisu objevila také 
myšlenka česko-slovenské vzájemnosti, která byla vyjádřena 
i v podtitulu Vlastivědný časopis Slovácka a Záhoria. 
V normalizačním období se nuceně odmlčeli mnozí ze 
spolupracovníků spjatých s lidovýchovnou ideou 
F. Mikuleckého. Rozhodující vliv získali odborníci z řad 
historiků mladé a střední generace a Malovaný kraj se vrátil 
ke koncepci V. Stratila. Stal se vlastivědným periodikem 
populárně naučného charakteru, ve kterém převládají články 
z historie, archeologie, ekologie a národopisu. Od r. 1989 je 
vydavatelem časopisu akciová společnost Moraviapress 
v Břeclavi.

JJi

Masarykovou stopou
Regionální časopis vydávaný v letech 1947-1949 

v Hodoníně. Měsíčník, jehož vydavatelem byla Masarykova 
československá společnost v Hodoníně, si kladl za cíl šířit 
znalosti o osobnosti a díle T. G. Masaryka a v jeho duchu 
pěstovat vědomí národní pospolitosti a jednoty mezi Čechy 
a Slováky. Zaměřoval se na kulturní, společenské 
a hospodářské poznatky Masarykova rodného kraje a věnoval 
se rovněž osobnostem literatury a kultury, které se zapsaly do 
dějin Hodonínská, jako byli např. Jan Herben, >V. Úlehla, 
>J. Uprka, bratři Mrštíkové. Časopis přinášel aktuální zprávy 
a informace o kulturních akcích v kraji, zprávy z Masarykovy 
společnosti a Sdružení výtvarných umělců moravských 
(SVUM) v Hodoníně, otiskoval recenze věnované vydaným 
publikacím a drobné materiálové příspěvky archeologické, 
historické a národopisné. Časopis redigoval Emanuel Havelka, 
k dopisovatelům patřili >J. Beneš, Joža Dostál, Ladislav Hosák, 
Jan Húsek, >M. K. Robuš, Václav Stratil ad.

BM

Moravská ústředna
Obchodní společenstvo Moravská ústředna pro lidový 

průmysl umělecký vzniklo v r. 1909 v Brně v návaznosti na 
výstavu domácího a lidového průmyslu v Brně v témže roce. 
Zakládajícím členem a prvním předsedou byl >D. Jurkovič. 
Úkolem družstva bylo organizovat nákup a prodej lidových 
i uměleckých výrobků, sledovat produkci drobných výrobců 
a věnovat se zvelebovací činnosti hlavně na území jižní a střední 
Moravy. K této aktivitě patřilo pořádání kurzů s výukou 
technologií a zajišťování hodnotných předloh pro realizaci 
výrobního programu, který se věnoval řadě oborů rukodělné 
práce, např. výšivkám, krajkám a síťovaným výrobkům, 
keramice, kraslicím, dřevořezbám a jiným předmětům ze dřeva, 
loutkám a tkaninám. V Brně byla také zřízena samostatná 
prodejna. Výrobní základnu i vlastní výrobu narušila 
1. světová válka. Po ní byly kontakty obnoveny, družstvo se 
však vzhledem k velkému zájmu zaměřilo převážně na výrobu 
krojů. Nově otevřena byla vyšívačská dílna v Zubří a v r. 1919 
bylo obnoveno i vyšívačské středisko v Javorníku. Moravská 
ústředna navázala též kontakt s dalšími družstvy (např. 
Košíkářským družstvem v Morkovicích). První forma 
spolupráce s výrobci nepřinášela předpokládáné výsledky, 
proto se v r. 1913 přistoupilo ke zřizování škol lidového umění, 
které byly propojeny s výrobními dílnami na Slovácku 
a Valašsku (např. v Blatnici pod Sv. Antonínkem pro výrobu 
z proutí, slámy, rákosu a lýka, v Javorníku a ve Francově 
Lhotě pro regionální výšivku). Byla navázána spolupráce 
s řadou družstev, zabývajících se výrobou hraček, keramiky 
a gobelínů, i s malírnou porcelánu v Telči. V rámci propagace 
své činnosti uspořádala ústředna řadu prodejních výstav na 
Moravě a v Čechách a účastnila se i výstav v zahraničí. Prodejní 
sortiment družstva ve 20. letech byl značně široký. Zahrnoval 
kroje, výšivky, krajky, tkané textilní výrobky, papuče, hračky, 
malovanou keramiku, porcelán, sklo, výrobky z perleti
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pisy a dřeva, kraslice a umělé květiny. V důsledku odbytové krize 
koncem 20. let a klesajícího počtu členů se družstvo dostalo 
do problémů, které se zvýraznily ve válečném období. 
V r. 1948 byla navázána spolupráce s >ÚLUVem a Moravská 
ústředna dostala doplňující název - družstvo pro lidovou 
a uměleckou výrobu. I nadále měla podchycovat a zvelebovat 
lidovou výrobu i obory domáckého průmyslu. Znamenalo to 
přihlédnout k využití přírodních materiálů a k zachování oborů 
lidové výroby v tradičních střediscích. Důležitým úkolem 
byla hospodářská pomoc oblastem bez průmyslu 
a s nedostatkem pracovních příležitostí. K němu patřil 
i požadavek estetických hodnot výrobků, který předpokládal 
účast výtvarníků. Moravská ústředna spolupracovala 
s brněnskou odbočkou ÚLUVu, se vzorkovými dílnami 
ÚLUVu v Uh. Hradišti (zejm. s Vladimírem Boučkem) a se 
Školou uměleckého průmyslu v Brně. V 50. letech byla velkou 
hospodářskou organizací zahrnující rozsáhlou oblast oborovu 
i územní. Byla proto rozdělena na jednotlivá střediska, kam 
patřila konfekce v Brně, ruční pletení v Brně a Jihlavě, tkaní 
v Březové a Horním Štěpánově na Boskovicku, síťování 
v Tišnově, výroba loutek v Únanově na Znojemsku, zpracování 
přírodních pletiv v Brumovicích na Břeclavsku, výroba 
keramiky v Kunštátě na Boskovicku, Tupesích na 
Uherskohradišťsku, Ratíškovicích na Hodonínsku a broušení 
skla v Šatově na Znojemsku. V průběhu let došlo k delimitaci, 
některé provozovny se osamostatnily nebo byly přičleněny 
k jiným družstvům. V 60. letech byla rozšířena prodejní síť 
a pro některé provozy byla zřízena vývojová pracoviště. 
Převládla výroba textilních hraček, které se významně 
prosadily i na zahraničních trzích. Součástí programu bylo 
také zhotovování loutek, výroba konfekce a bytových 
a oděvních doplňků, zdobených výšivkou, později batikou 
a filmtiskem. V 70. letech byla dokončena výstavba základního 
závodu v Brně - Horních Heršpicích, kam bylo přeneseno 
administrativní vedení a většina oborů. Po řadu následujících 
let pokračovalo družstvo v rozvoji základních specializací 
(výroba hraček a loutek, konfekce a pletených výrobků, 
filmtisk, batika, síťování, provaznictví a dřevovýroba). 
Z důvodů ekonomických, odbytových, ale i perzonálních, 
které souvisely s generačním odchodem výrobců, byla řada 
provozů zrušena a některé restituovány. Těžištěm se stala 
výroba textilních a plyšových hraček. Moravská ústředna, 
tak jako i další družstva zaměřená na lidovou výrobu, 
procházela často obdobími krize, které způsobily výrazné 
změny v programu a poté úplný odklon od tradičních 
rukodělných postupů. Přesto v průběhu své existence zastávala 
v oblasti lidové umělecké výroby na Moravě významnou 
roli.
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Národní jednota pro jihozápadní Moravu
Spolek orientující se na obranu zájmů Čechů žijících 

v německy osídlených oblastech jihozápadní Moravy. Byl 
založen v Telči (1886), poté bylo jeho sídlo přeneseno do 
Brna (1888), zanikl v r. 1938. Národní jednota usilovala 
o národní, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj českých 
menšin. V r. 1903 měla 107 místních odborů, které tvořily 
základní článek její organizační struktury. Odbory vznikající 
zprvu ponejvíce v českých obcích přijímaly nad menšinami 
patronát, přispívaly ze svých aktivit na jejich školy a sociální 
potřeby i jinak je podporovaly. Vyvíjely vlastní společenskou 
aktivitu - národní besedy s programem ve vlasteneckém duchu 
a zábavy při tradičních výročních příležitostech (martinské, 
kateřinské a masopustní zábavy, vinobraní aj.).
V menšinových obcích vzrostl počet odborů Národní jednoty 
zejm. po r. 1918. Tvořily jádro tamějšího společenského 
života. Národní jednota usilovala ve svém osvětovém 
programu o zušlechťování venkovských zábav. Do jejich 
obsahu byly zařazovány taneční besedy, tomboly, dobročinné 
sbírky, recitace aj. Zvláště se podporovalo pěstování tzv. 
národních písní (některé odbory měly pěvecké kroužky) 
a ochotnické divadelnictví." Pro děti se pořádaly dobročinné 
mikulášské nadílky a zejm. vánoční stromkové slavnosti 
v české škole. Jako další formu charitativní činnosti ve 
prospěch menšin zavedla Národní jednota v r. 1921 
pomlázkový den, veřejnou sbírku v penězích a vejcích po 
domech o Velikonocích. Společensky nejdůraznějším 
projevem byly národní (menšinové, hraničářské) slavnosti.
V průvodu a v jejich zábavné části se výrazně uplatnily 
krojované skupiny a příležitostně také lidové obyčeje upravené 
do podoby divadelních scének (kácení máje, dožínky, selská 
svatba, přástky). Po r. 1918 pořádala Národní jednota takové 
akce nejčastěji k otevření menšinové české školy a k jejímu 
jubileu, k výročí založení republiky (28.10.) aj. Na významu 
jim dodával zejm. manifestační průvod obcí, jehož nezbytnou 
reprezentační složkou - vedle uniformovaných sokolů, 
legionářů, hasičů aj. - byly alegorické vozy na rozličná témata, 
selské jízdy a banderia krojovaných mládenců na koních, 
ozdobené selské vozy s krojovanou mládeží atd. Lidový (tzv. 
národní) kroj plnil při těchto příležitostech národně 
identifikační funkci. Dbalo se na početné krojované skupiny, 
které mnohdy rozšířili lidé pozvaní z českého zázemí (zvláště 
ze Slovácka). Ve 30. letech se odbory Národní jednoty 
pokoušely uplatnit tradiční hodovou slavnost jako projev 
soudržnosti české skupiny (Mikulovsko, Znojemsko). 
K takové příležitosti byly zvány i krojované skupiny 
z blízkých obcí, aby doplnily program lidovými písněmi 
a tanci. K nejvýznamnějším slavnostem s folklorním 
programem patřily václavská národní pouť v Brně (1934), 
dožínková slavnost v Hrušovanech nad Jevišovkou (1933), 
národní slavnost v Jevíčku (1923), v Hustopečích (1930), 
slavnost moravských Charvátů ve Frélichově (1934), slovácké 
hody v Mikulově (1938) aj. Specifikou hospodářského 
programu Národní jednoty bylo úsilí o adaptaci prvků lidového
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umění v tzv. dekorativním průmyslu, jemuž se tak měl dodat 
národní ráz. V r. 1908 vznikla z podnětu Národní jednoty 
a s její účastí Lidová malírna v Telči. Hlavním výrobním 
programem této dílny, vedené malířem Františkem Fromkem 
a spojené se specializovanou uměleckou školou, bylo využití 
prvků lidové ornamentiky na soudobých užitkových 
předmětech (malba na dřevě, keramice, porcelánu, skle), které 
nalezly odbyt také v zahraničí jako produkty lidového (tzv. 
národního) umění. Druhotně ovlivnily soudobou lidovou 
výtvarnou tradici na jižní Moravě. Dílna uplatnila svůj 
ornamentální styl i ve výzdobě interiéru českých škol 
(Židlochovice).
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Národopisná Morava
Spolek, který byl v letech 1939-1945 oficiálně uznán 

německými úřady jako představitel moravského regionalismu 
na Slovácku. Ustavující schůze se konala 29.6.1939 v Uh. 
Hradišti, kde bylo i sídlo spolku. Podle stanov byla jeho 
účelem systematická péče o lidovou kulturu a hospodářství 
Moravy, která se měla projevovat pořádáním přednášek, 
kurzů, výstav, zřizováním muzeí, pořádáním národopisných 
slavností, organizováním prodeje předmětů lidové kultury 
apod. Jeho prvním předsedou byl Dominik Černý, po jeho 
zatčení se funkce ujal Jan Uprka (syn malíře >J. Uprky). 
K dalším hlavním představitelům patřili Vítězslav Rohan, 
Josef Vávra, Josef K. Boček, Vavřinec Mitáček ad., členy 
okresního vedení v politických okresech byli např. František 
Přestupný (Uh. Brod), >R. Kynčl, Joža Mikulič (Hodonín), 
Josef Taťák (Uh. Hradiště). Základem existence Národopisné 
Moravy byl její loajální vztah k protektorátu Čechy a Morava, 
soustředění se na regionální program v úzké spolupráci 
s německými orgány a nepodporování separatistických 
tendencí (splynutí Moravy se Slovenskem). Program 
Národopisné Moravy byl v řadě případů nadnesený 
a nerealizoval se, některé plány však byly uskutečněny. 
V r. 1941 byla otevřena v Hroznové Lhotě škola pro lidové 
umění (původně se její otevření plánovalo v Uh. Hradišti). 
Jejím správcem a učitelem se stal Jan Uprka, ředitelem 
D. Černý, vyučovala zde také >R. Falešníková. Smyslem 
školy bylo seznamovat zájemce s lidovými výrobními 
technikami, vytvářet předměty lidové umělecké výroby 
a také provádět výzdoby veřejných budov lidovými 
ornamenty. Svůj vliv měla Národopisná Morava i ve státních 
školách, kde pořádala národopisné kurzy, nácviky písní 
a tanců a usilovala o zavedení slováckého nářečí do výuky. 
K dalším vytyčeným, ale nedosaženým úkolům patřila např. 
snaha založit ústřední národopisnou knihovnu, pořádat

národopisné výzkumy v sousedních zemích a navázat odborné 
mezinárodní kontakty zejm. s Německem, zřídit Studijní ústav 
při muzeu Joži Uprky v Hroznové Lhotě. Již od r. 1940 
vycházela v každém druhém nedělním vydání Moravské orlice 
příloha Národopisné Moravy. V r. 1942 začala vycházet její 
vlastní revue >Uprkův kraj, která nahradila časopis >Lidová 
tvorba. Hlavním redaktorem se stal J. K. Boček. Do plánů 
Národopisné Moravy patřila rovněž podpora cestovního ruchu 
na Slovácku, čemuž měly sloužit památkové rezervace. Návrh 
předpokládal tři kategorie obcí (obce, kde všichni každodenně 
oblékají tradiční kroj; obce, kde se kroj obléká pouze v neděli 
a ve svátek; obce, kde se kroj obléká alespoň o svátcích, hodech 
a dalších slavnostech). Byl rovněž vypracován návrh na 
zřízení obce Slovač, která měla mít typické znaky regionu, 
divadlo, kde by se uváděly hry pouze s moravskými náměty 
apod. Národopisná Morava se zaštiťovala osobností malíře 
Joži Uprky, ačkoli ten zemřel již v r. 1940 a o rok dříve se od 
politických aktivit syna Jana distancoval. V rámci spolku byly 
vyvíjeny také hospodářské aktivity. Národopisná Morava se 
snažila prosadit své stoupence do čela prosperujících institucí. 
V r. 1942 bylo založeno Ochranné sdružení lidových umělců, 
což znamenalo kontrolu lidové umělecké výroby (cílem 
sdružení bylo sjednocovat výrobce, jednotlivec i družstva, 
aby se zamezilo poklesu umělecké úrovně lidové výroby; 
byla zajištěna právní ochrana členů, jejich informovanost 
i obstarávání materiálu). Hnutí Národopisné Moravy z hlediska 
udržení některých projevů lidové kultury na venkově nelze 
hodnotit pouze negativně. Z pohledu politického se však 
její čelní představitelé dostali do role kolaborantů 
a spolupracovníků s německou mocí a řada z nich byla za tuto 
svou činnost po 2. světové válce odsouzena.
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Národopisná revue
Časopis, který od r. 1990 vydává čtvrtletně >ÚLK ve 

Strážnici. Navázal na původní periodikum >Národopisné 
aktuality, k jehož proměně přispěla po r. 1989 transformace 
ÚLK do podoby instituce s celostátní působností přímo řízené 
Ministerstvem kultury ČR. V letech 1990-1991 byl 
šéfredaktorem >J. Pajer, od konce r. 1991 převzal vedení 
redakce >J. Jančář, od počátku r. 1994 je šéfredaktorem 
>J. Krist. V redakční radě pracují Hana Dvořáková, J. Jančář, 
Richard Jeřábek, Eva Krekovičová, Martina Pavlicová, 
>K. Pavlištík, >D. Stavělová a Miroslav Válka. Časopis se 
zaměřuje na širší okruh zájemců o tradiční lidovou kulturu 
a folklorismus a přibližuje se praktickým potřebám folklorního
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pisy hnutí při udržení odborné úrovně. Redakce spolupracuje 
s výtvarnicí Danou Chatrnou, do některých čísel zařazuje 
i tematickou fotopřílohu. Národopisná revue je jediným 
populárně-vědeckým časopisem v České republice se 
zaměřením na studium soudobého folklorismu a na rozvoj 
soudobých folklorních aktivit. V jejím rámci jsou rovněž 
vydávány samostatné přílohy, kterými jsou bibliografické 
soupisy prací význačných českých národopisců, např. 
Antonína Václavíka (1991), Richarda Jeřábka (1991), 
>Z. Jelínkové (1992), >J. Gelnara (1992), O. >Sirovátky 
(1993), >V. Frolec (1994), J. Jančáře (1996), Jaromíra Jecha 
(1996), >J. Tomše (1996), Miroslavy Ludvíkové (1997).
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Národopisné aktuality
Odborný národopisný časopis, který v letech 1964-1990 

vydával >ÚLK ve Strážnici. Kromě naplnění interních potřeb 
vydavatele vyplnil mezeru po zániku časopisu Československá 
ethnografie v r. 1962. Prvním redaktorem se stal >J. Tomeš 
a členy redakční rady >V. Frolec, >D. Holý, >J. Jančář, 
Jan Loutchan, >J. Pešek, >O. Sirovátka a >V. Volavý. Časopis 
měl přispívat k řešení otázek souvisejících s tradicemi lidové 
kultury a s uměleckou tvořivostí čerpající z folkloru. Podařilo 
se kolem něj soustředit národopisce z celého Československa 
a stal se tak poměrně brzy uznávaným odborným periodikem. 
Postupně došlo ke změnám ve struktuře ročníků a jednotlivých 
čísel časopisu. Jeho celkový ráz byl dán především rubrikami, 
z nichž některé byly stálé (Studie, Jubilea, Nekrology, 
Konference, Recenze, Výstavy atd.), jiné se proměňovaly. 
Úvodní studie každého čísla se zabývaly teoretickými nebo 
metodologickými otázkami výzkumů, spoluprací etnologie 
s jinými vědními obory, využíváním lidových tradic 
a rozličnými problémy rozvoje duchovní, sociální a hmotné 
kultury českého a slovenského lidu. Velký prostor dával 
časopis také recenzím publikací, zprávám z konferencí 
a seminářů, obsáhlému zpravodajství z folklorních festivalů 
a akcí folklorního hnutí, recenzím rozhlasových a televizních 
pořadů, gramofonových desek, výstav atd. Jeho specifikem 
se staly medailony význačných nositelů lidových tradic 
a rubrika Na pomoc souborům. Důležité místo v něm měly též 
kritické a polemické stati. Zakládajícím a prvním redaktorem 
byl J. Tomeš (1964-1978), kterému vypomáhala Ludmila 
Tarcalová-Batůšková jako výkonná redaktorka (1969-1970) 
a v dalších ročnících Jan Souček, Dušan Vlach, >J. Pajer, 
Anna Mlýnková-Rýznarová a >J. Krist. Po úmrtí J. Tomše se 
stal vedoucím redaktorem J. Souček (1978-1986), jako 
redaktoři působili dále D. Vlach (do r. 1983) a J. Krist, který 
se v r. 1985 stal výkonným redaktorem. Po J. Součkovi byl 
vedoucím redaktorem Miloš Říha (1986-1990), kterého

vystřídal J. Krist (1990). Jako samostatné přílohy časopisu 
vyšly publikace >H. Landsfeld: Habánské památky (Strážnice 
1970) a J. Tomeš: Masopustní, jarní a letní obyčeje na 
moravském Valašsku (Strážnice 1972).
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JK

Naše Valašsko
Čtvrtletník s podtitulem Kulturní věstník o jeho životě 

a potřebách vycházel od r. 1929 ve Vsetíně (s výjimkou let 
1932-1937 a 1944-1946). Řídil jej František Táborský 
(iniciátor myšlenky jeho vydávání), později ve spolupráci 
s Josefem Válkem a Vlastou Fialovou, která od r. 1941 řízení 
převzala. Časopis měl shromažďovat materiál pro regionální 
monografii Valašska (podle vzoru Moravského Slovenska od 
Lubora Niederla). Do okruhu pravidelně přispívajících 
spolupracovníků patřili Josef Černík, Bohumír >Jaroněk, 
>J. Kobzáň, Čeněk Kramoliš, Jan Nepomuk Polášek, 
>K. Svolinský, Antonín Václavík, >J. Ország Vranecký st., 
Florian Zapletal ad. Časopis měl široký vlastivědný záběr - 
zahrnoval příspěvky z archeologie, historie a archivnictví, 
místopisu, zdravotnictví, školství, demografie, antropologie, 
etnografie a folkloristiky. Obsahoval pravidelné rubriky, tzv. 
hlídky (muzejní, obecních kronik, recenzní), ve kterých byla 
sledována literatura a činnost týkající se Valašska. Velká 
pozornost byla věnována portrétům významných valašských 
rodáků z nejrůznějších oblastí vědy a kultury. Po 2. světové 
válce vznikla v časopise pravidelná Hlídka valašských krúžků 
věnující se problematice souborového hnutí, oživování 
a obnovování krojů, lidových písní, tanců a zvyků. V r. 1952 
bylo Naše Valašsko sloučeno s časopisem Dolina Urgatina 
a nové periodikum vycházelo pod názvem >Valašsko.

HB

Omladina (Sdružení venkovské omladiny)
Spolek katolické mládeže založený v r. 1906 na Velehradě 

pod protektorstvím pozdějšího arcibiskupa Antonína Stojana. 
Po r. 1929, kdy byl přijat nový název Sdružení katolické 
omladiny československé, se spolek aktivněji zapojil do 
politického života lidové strany. V r. 1936 měla Omladina na 
800 místních a farních skupin. Těžiště její činnosti bylo na 
moravském venkově. Omladinské skupiny sehrávaly aktivní 
roli v náboženském životě obce a farnosti. Jejich nábožensko- 
osvětový program se opíral o upevnění katolické víry 
u venkovské mládeže a o její kulturní a mravní povznesení. 
Součástí snah o pěstování ušlechtilé zábavy byla i péče o tzv. 
venkovský svéráz, o udržení národních zpěvů, zvyků a krojů
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jako odkazu předků, jak byly chápány v duchu cyrilo
metodějské tradice. Svým programem a činností se Omladina 
snažila prosadit proti soudobému >Agrárnímu dorostu 
a jednotám >Sokola. Projevy lidové kultury byly v Omladině 
pěstovány ve smyslu obrany tradičních, křesťanstvím 
prolnutých hodnot vesnického života, proti tzv. modernismu 
a dobovému pokrokářství, provázenému náboženskou 
lhostejností. V zábavách, výletech a kulturních akcích 
omladinských skupin se prosazovalo mj. pěstování tzv. 
národních písní a tanců proti vlivu moderní taneční hudby. 
Národopisné projevy se výrazně uplatňovaly na veřejných 
slavnostech při krajinských a okresních jubilejních sjezdech 
omladinských skupin a také na oslavách otevření katolických 
domů a orloven. V tomto rámci se předváděly lidové kroje, 
tance (nejčastěji různé druhy tanečních besed a královničky) 
a zvykoslovné scénky (např. selská svatba, dožínky).
V manifestačních průvodech se dbalo na četnost krojované 
mládeže, nechyběly alegorické vozy v aranžmá vycházejícím 
z folklorní náplně slavnosti. Omladinské skupiny participovaly 
na tělovýchovných slavnostech jednot >Orla. Organizovaly 
rovněž samostatné folklorní slavnosti, z nichž nej významnější 
byly tzv. slovácké dny se zvykoslovným programem 
v Luhačovicích (1931, 1935) a v Uh. Brodě (1933). Krojované 
omladinské skupiny ze Slovácka se příležitostně zúčastňovaly 
se svým programem i akcí v jiných krajích. Lidovému kroji 
byla v Omladině věnována mimořádná pozornost. Při přípravě 
Svatováclavských dnů Orelstva v Praze se rozvinula 
v omladinských skupinách akce za obnovu krojů pro veřejné 
slavnosti tam, kde domácí krojová tradice zanikla. 
Organizovalo se šití krojů podle starých vzorů za účasti 
učitelek ručních prací. Ve 30. letech se v Omladině přistoupilo 
k vytvoření stejnokroje pro děti a mládež v duchu dobového 
svérázu - s aplikací soudobé slovácké výšivky, který měl 
zvýraznit omladinské organizace na veřejnosti. Uplatnily se 
poprvé v r. 1936 na jubilejní pouti Omladiny na Velehradě. 
Po r. 1939 došlo k útlumu a nakonec i k zániku spolku.
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EV

Orel
Tělovýchovná organizace zaměřená na rozvíjení mravní 

a tělesné výchovy českých katolíků vznikla v r. 1908 spojením 
tělovýchovných odborů zřizovaných při katolických 
vzdělávacích spolcích. Po vzniku samostatného státu se 
ustavila jako Československý Orel se sídlem v Brně.
V r. 1935 měl spolek 141 182 příslušníků (dětí, dorostenců 
a dospělých) organizovaných v 1278 jednotách. 
Spolupracoval s >Omladinou a lidovou stranou, největší 
zázemí měl v katolických oblastech na Moravě. Zanikl 
v r. 1948, obnoven byl v r. 1990. V rámci osvětové činnosti 
Orla se v jednotách pěstovaly lidové písně, předváděly 
zvyky a tance, v dětských orelských skupinách se pořádaly

také mikulášské a jesličkové besídky. Orelské organizace 
uskutečňovaly četné národopisně orientované slavnosti 
spojené s orelským cvičením a slety, např. Národopisný den 
ve Šlapanicích (1931), Krojovou národní slavnost 
v Křenovicích u Slavkova (1934), Lidový a orelský den při 
>Výstavě Slovácka v Uh. Hradišti (1937), Líšeňské 
národopisné slavnosti v Brně-Líšni (1933) aj. Oreské jednoty 
na venkově i ve městech se stávaly pořadateli hodů a tradičních 
zábav (často ve vlastní budově, tzv. orlovně), příležitostně 
předváděly dožínky, selskou svatbu, hodové zvyky aj. 
K pěstování lidových písní, tanců a zvyků a jejich scénickému 
předvádění vydávalo ústředí Orla i vlastní instruktivní 
publikace. K společensky nejvýznamnějším národopisným 
slavnostem Orla patřil Den lidových zvyků a krojů při prvním 
poválečném orelském sletu v Brně (1922), Národopisný den 
Moravského Slovácka v Hodoníně (1931 a 1938) a zejm. 
Národní zvyky a obyčeje při Svatováclavských dnech Orelstva 
v r. 1929 v Praze.
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EV

Radostná země
Časopis vydával v letech 1951-1962 Slezský ústav ČSAV 

v Opavě (do r. 1958 Slezský studijní ústav) s podtitulem, 
který byl během let obměňován (od Čtvrtletníku Slezského 
studijního ústavu a jeho lidových budovatelů po Sborník pro 
studium lidu Ostravského kraje). Mezi ostatními regionálními 
časopisy měl výjimečné postavení díky zázemí a erudici 
redakce a přispěvatelů - místních odborníků i pracovníků 
centrálních akademických institucí. Získal tak charakter 
materiálového periodika se zaměřením na etnografii 
a folkloristiku s pravidelně uveřejňovanými zprávami 
o národopisných výzkumech ve Slezsku. Redaktory prvního 
ročníku byli >J. Rohel a Drahomír Šajtar, druhého a třetího 
ročníku Jaroslav Svoboda, všechny zbývající ročníky vyšly 
pod redakcí >H. Podešvové. S hlavním redaktorem 
spolupracovali Antonín Satke, >I. Stolařík a D. Šajtar. 
V časopise vyšlo také množství příspěvků věnujících se 
folklorismu. Často se zde vyskytovaly informace o činnosti 
souborů v regionu a o soutěžích LUT. V některých ročnících 
byly tyto články zahrnuty mj. do rubriky Lidová tvořivost, 
zápisy písní byly publikovány v rubrice Souborům lidových 
písní a tanců. Rejstřík ročníků 1-10, v němž je materiál rozdělen 
podle oborů do osmi oddílů, byl publikován v 2. čísle Radostné 
země v r. 1961.

JP
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pisy Republikánský dorost viz Agrární dorost

Sedlišťané (Národopisné sdružení 
Sedlišťané)

Prvním impulsem pro založení se stala oslava 
60. výročí zrušení roboty v r. 1908 v Sedlištích, kde si mladí 
zájemci o lidovou kulturu pod vedením >J. Vochaly dali za 
úkol shromáždit a zaznamenat památky na tuto dobu. Nové 
podněty pro sběratelskou práci přineslo Vochalovo setkání 
s historikem Vincencem Praskem v r. 1910. Bylo dohodnuto 
vytvořit Sdružení venkovského dorostu pro české Těšínsko, 
jehož předsedou se stal J. Vochala, který nově vznikající místní 
odbočky sdružení - Besídky venkovského dorostu - získával 
jako základnu pro činnost pozdějšího sdružení Sedlišťané. 
Besídky v jednotlivých obcích se zabývaly zejm. dokumentací 
a sběrem národopisného materiálu. Již v r. 1913 byl učiněn 
pokus vytvořit ze zapsaných písní a tanců Slezskou besedu. 
Společenskou úlohu plnily tzv. slezské pobavy, na nichž byly 
předváděny zvyky, tance, písně a přednášeny pohádky 
a pověsti. První velké společné vystoupení skupin se mělo 
konat v r. 1914 v Klimkovicích na >Slezském roku, který se 
ale pro vypuknutí 1. světové války nerealizoval.
V poválečných letech (1920-1922) se činnost skupin zaměřila 
na národopisný výzkum Hrčavy. V r. 1923 se konalo první 
veřejné vystoupení v Jablunkově. Zdárný výsledek slavnosti 
byl podnětem k ustavení samostatného Národopisného 
sdružení Sedlišťané v r. 1923 v Sedlištích. Jeho práce spočívala 
v organizování kulturní a zájmové činnosti na Těšínsku. Práce 
části národopisných skupin Besídek venkovského dorostu 
nadále pokračovala a v místech působnosti obou skupin jejich 
členové spolupracovali. Sedlišťané nevedli evidenci členů, 
takže jejich členská základna není přesně zjistitelná. V r. 1924 
byl vypracován program a cíle spolku, v nichž se konstatovalo, 
že sdružení Sedlišťané je ústředím krojových skupin 
a pracovních skupin pro uchování svérázu a pro vlastivědné 
poznání českého Slezska a Hlučínsku V letech 1924-1928 se 
snažili členové program realizovat. V r. 1924 se podařilo otevřít 
národopisnou expozici ve frýdeckém zámku, byly 
zorganizovány zájezdy do Prahy a Hradce Králové, kde byla 
předvedena tzv. slezska pobava a národopisná slavnost Rok 
na slezské dědině. V r. 1925 se Sedlišťané zúčastnili 
>Národopisných svátků Moravy v Brně, kde za své 
vystoupení získali 2. cenu, v r. 1928 vystoupili s více než 250 
účinkujícími na národopisných slavnostech v Praze a Brně 
pořádaných na počest 10. výročí vzniku Čs. republiky.
V dalších letech jejich činnost ustávala. K oživení došlo po 
2. světové válce, kdy J. Vochala jako správce muzea ve Frýdku 
rozvíjel své aktivity zejm. na poli sběratelském a muzejním. 
Folklorní činnost obnovena nebyla.
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JV

Slovácká dechovka
Časopis, který od r. 1992 vydává Dům kultury v Hodoníně, 

vychází jako dvouměsíčník šestkrát do roka. Rediguje jej 
>S. Pěnčík. Mezi přispěvatele patří např. >Jindřich Uher, 
>Josef Uher, Miroslav Dekař a Tomáš Haněl. Jsou zde 
uveřejňovány zprávy z dechových festivalů a přehlídek (např. 
>Zlatá křídlovka), informace o orchestrech, rozhovory 
s osobnostmi z oblasti dechové hudby, profily hudebníků, 
kalendář akcí dechových hudeb aj. Svým zaměřením je časopis 
určen především pro oblast Slovácka, otiskuje však i zprávy 
z ostatních regionů České republiky.

SP

Slovácké lidové umění moravské (SLUM)
Družstvo SLUM bylo do podnikového rejstříku zapsáno 

15.11.1939 jako družstvo pro lidovou uměleckou výrobu 
a podomáckou práci. Založila je skupina mladých lidí, učitelů 
a veřejných pracovníků z různých míst Slovácka. Předsedou 
se stal Jaroslav Orel a ředitelem František Šikula. SLUM ve 
spolupráci s družstvem >Slovač organizoval výrobu a odbyt 
předmětů lidové umělecké tvorby ze Slovácka a snažil se 
rozšiřovat a propagovat tradiční výrobu, aby zlepšil 
hospodářské poměry regionu. V r. 1940 byl zvolen 
pokladníkem SLUMu Vladimír Červinka, který zároveň stejnou 
funkci vykonával ve Slovači. V r. 1941 byli členové 
představenstva družstva SLUM kooptováni do představenstva 
družstva Slovač a naopak. Úzká spolupráce byla v r. 1942 
potvrzena společným výrobním a obchodním programem. 
Družstvo SLUM se orientovalo výhradně na výkup výšivek, 
keramiky, tradičních dřevěných hraček a pleteného zboží 
z přírodních materiálů. Po 2. světové válce usilovala obě 
družstva o získání konfiskovaných továren v pohraničí jak 
pro zvýšení zaměstnanosti, tak i pro zajištění výroby tkanin 
nutných ke zhotovování krojů. Obchodním a správním centrem 
se mělo stát právě družstvo SLUM, které bylo hlavním 
iniciátorem těchto aktivit. V r. 1949 však splynulo s družstvem 
Slovač.
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RH

Slovač
Národohospodářské družstvo Slovač bylo zapsáno do 

podnikatelského rejstříku 1.4.1936. Stalo se organizátorem 
a garantem připravované >Výstavy Slovácka 1937 
v Uh. Hradišti. Po likvidaci výstavy v r. 1938 se družstvo 
omezilo na správu jmění a existovalo jen formálně. V r. 1942 
byly přijaty rozhodující podněty (mj. úzká spolupráce se 
>SLUMem), které se staly základem pro nový způsob práce
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firmy Slovač, jež měla zajistit služby pro rozvoj domácí 
lidové umělecké a výrobní tradice na Slovácku. Družstvo 
Slovač se podílelo na řadě kulturních akcí. Od r. 1944 byl ve 
spolupráci se Slováckým muzeem v Uh. Hradišti prováděn 
sběr dokumentačního materiálu, který umožnil poznání 
technologických i ornamentálních prvků v lidové výrobě na 
Slovácku. Z těchto sběrů byl získán např. materiál pro 
výrobu štočků pro knihu Antonína Václavíka Výroční obyčeje 
a lidové umění (Praha 1959). Výsledky sběru byly uloženy 
ve Slováckém muzeu. Snaha o zajištění výroby krojů 
a krojových součástek na Slovácku stále více žádaných vedla 
ke změně výrobního programu Slovače. Po r. 1947 bylo 
družstvo pověřeno velkoobchodním podnikáním v oboru 
textilního a krátkého zboží a distribucí krojových textilních 
příprav. Problémy plynoucí ze zprůmyslňování Slovácka 
a postupné vytrácení kroje jako základního odívání lidu vedlo 
už na začátku r. 1949 k výrobě dámské konfekce. Počátkem 
60. let vzrostly požadavky na výrobu svátečních krojů, ale 
i stylizovaných kostýmů pro soubory lidových písní a tanců 
(>Hradišťan, Lúčnica, SĽUK aj.). Ještě ve druhé polovině 
80. let 20. století tvořila krojová a zakázková dílna, vývojové 
oddělení a celá konfekční výroba družstva Slovač důležitý 
komplex, který prosperoval. K zásadnímu zlomu došlo 
v r. 1989, který znamenal pokles zakázek družstvu a tím 
i postupné omezování činnosti.

Literatura:
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RH

Sokol
Tělovýchovná organizace založená v r. 1862 v Praze. 

Univerzitní profesor estetiky Miroslav Tyrš (1832-1884) 
pro ni vytvořil program, tělocvičnou soustavu a české 
názvosloví, pražský měšťan Jindřich Fügner (1822-1865) 
poskytl budovu pro první sokolovnu. Sokol byl organizován 
v jednotách, okrscích a župách, které společně tvořily 
Československou obec sokolskou, od r. 1993 Českou obec 
sokolskou (ČOS). Činnost organizace byla přerušena v letech 
1941-1945 a 1952-1989. Hlavní idee byly založeny na 
myšlence bratrství, vzájemné tolerance a na úctě k národním 
tradicím včetně romantizujícího slovanství. Tomu odpovídal 
ženský kroj slovanského střihu se stylizovanými ornamenty 
podle návrhu >J. Mánesa a mužský kroj s garibaldiovskou 
rudou košilí a čamarou podobnou balkánským lidovým 
krojům. V tělocvičném programu dominovalo cvičení na 
nářadí, šerm a prostná, která se stala modelovou sokolskou 
reprezentací a vyjádřením představ o dobrovolné kázni. 
Sokolské jednoty pořádaly veřejná cvičení, uváděná 
slavnostními průvody, jejichž nezbytnou součástí byly 
skupiny v lidových krojích. Na veřejných cvičeních žup 
a ČOS (tzv. slety) figurovala vystoupení folklorního 
charakteru, která odpovídala estetickým představám M. Tyrše 
a jeho ženy >R. Tyršové - vůdčí osobnosti hnutí českého

svérázu z přelomu 19. a 20. století. Členové Sokola se také 
podíleli na organizaci a přípravě >NVČ. Programový 
folklorismus nacionálního zaměření našel v sokolských 
jednotách živnou půdu. Na sokolských šibřinkách (taneční 
zábavy) se zpívaly lidové písně, tančila se Česká beseda nebo 
Moravská beseda; zpěvem začínalo každé cvičení v tělocvičně. 
Existovala řada tělocvičných vystoupení, pásem a tanečních 
skladeb na nápěvy lidových písní, které pro Sokol skládali 
náčelníci nebo vzdělavatelé jednot a které byly předváděny na 
veřejných cvičeních. Sokol vydával vlastní zpěvníky lidových, 
pochodových a slovanských písní. Sokolské pochody, jejichž 
melodie byly často přejímány z rakousko-uherské armády 
a dále zpracovávány, propagovala Kmochova dechová kapela 
z Kolína, která byla až do 50. let 20. století výraznou součástí 
české populární kultury (vystupovala ve stylizované obdobě 
sokolského mužského kroje). Sokolské jednoty byly, a někde 
stále ještě jsou, jedním z hlavních pořadatelů výročních obyčejů, 
zvláště masopustu a hodů. Ve městech pořádaly sokolské 
veselice s folklorními vystoupeními v místních nebo 
vypůjčených krojích. Sokolská organizace se podílela např. 
na konání >Moravského roku v Brně, >Hanáckého roku 
v Přerově, prvních ročníků >Slováckého roku v Kyjově. 
Tyršova tělocvičná soustava a její terminologie se staly 
východiskem pro systém popisu českých a moravských 
lidových tanců. Sokolská myšlenka pronikala od 70. let 
19. století do všech vrstev české společnosti a ve svém 
propojení s lidovou písní a tancem přetrvávala v povědomí 
několika generací po celé 20. století. Výrazně přispěla 
k hlubšímu poznání vzájemných česko-slovenských vztahů 
(zájezdy ČOS na Slovensko od 80. let 19. století). Sokol svým 
celonárodním zaměřením a demokratickým charakterem 
umožnil zejm. městským vrstvám prakticky poznat a oblíbit 
si řadu jevů lidové kultury.
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BB

Taneční listy
Časopis s podtitulem Sborník pro taneční kulturu byl 

vydáván za redakce Jana Reye (vl. jménem Jan Reimoser) 
v Praze v letech 1947-1950. Obnoven byl v r. 1963, opět 
s číslováním od 1. ročníku. Prvním vedoucím redaktorem se 
stal Miroslav Langášek, členy redakčního kolektivu byli 
Božena Brodská, Jana Hošková, Zdeněk Jírový, Eva 
Kröschlová, >H. Laudová, Štefan Nosáľ, Jan Reimoser, Luboš
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pisy Ogoun, Nataša Rybinová, Frank Towen a Vladimír Vašut. 
K dalším vedoucím redaktorům náleželi Jana Hošková (1964- 
1975, 1979-1989), Dana Paseková (1976-1979), Olga 
Thámová (1990-1993), Milan Degen (1993), Dorota 
Gremlicová (1994), Vladimír Hulec (1994) a Jana Holeňová 
(1994-1996). Časopis se věnoval profesionálnímu 
a amatérskému tanci různých žánrů, v prvních ročnících se 
zde objevovaly i pravidelné rubriky o krasobruslení, 
gymnastice a pantomimě. Od počátku byla jeho pozornost 
zaměřena také na lidový tanec, a to zejm. na jeho druhou 
existenci na profesionálních scénách (>ČSSPT, >AUS, 
SLUK), v amatérských souborech i v pořadech folklorních 
festivalů. V Tanečních listech byly publikovány recenze 
představení, portréty choreografů, hodnocení soutěží 
folklorních souborů, analýzy soudobého stavu lidového tance 
na scéně, kapitoly z dějin lidového tance, vývoje scénické 
prezentace i etnochoreologie. Nejvíce k problematice lidového 
tance přispívali H. Laudová, >E. Rejšková, Petr Novák, 
Z. Jírový, >B. Čumpelíková a >D. Stavělová Taneční listy 
zanikly v r. 1996, od téhož roku je však stejnojmenná příloha 
součástí časopisu Harmonie. V r. 1991 byla redakcí Tanečních 
listů vydána publikace Tanec, kde jsou mj. obsaženy 
i charakteristiky významných českých, moravských 
a slezských folklorních souborů.

MP

Umění a řemesla
Kulturní časopis vydávaný od r. 1956 v Praze (v letech 

1956-1960 pětkrát ročně, 1961-1970 šestkrát ročně, od 
r. 1971 čtyřikrát ročně). Vydavatelem byl od r. 1956>ÚLUV 
a Družstevní práce - Ústřední družstvo uměleckých řemesel 
(od třetího čísla již s názvem Ústředí uměleckých řemesel - 
ÚUŘ). Od r. 1958 vydával časopis pouze ÚLUV, v r. 1991 se 
vydavatelem stalo Sdružení Umění a řemesla. V počátcích byl 
vedoucím redaktorem Josef Raban s redakční radou, kterou 
tvořili za ÚLUV Vladimír Bouček, Ema Marková, Naděžda 
Melniková-Papoušková, za Družstevní práci Jan Emil Koula, 
Karel Koželka a za ČSAV Vladimír Scheufler. Od r. 1958 řídil 
časopis Vojtěch Tilkovský a v redakční radě došlo k řadě 
změn. V letech 1968-1975 byl vedoucím redaktorem Ondřej 
Sekora, kterého vystřídal Karel Fabel. Časopis Umění 
a řemesla byl periodikem čtyř příbuzných organizací (českého 
a slovenského ÚLUV a ÚUŘ). Jejich zájmům také sloužil, 
sledoval výsledky jejich činnosti a popularizoval je. 
V počátcích přinášel příspěvky o otázkách výzkumu lidové 
výroby, terminologie a o aktuálních úkolech všech institucí, 
které v této době vytvářely nové koncepce programu. Byly 
zde otištěny cenné materiálové studie zaměřené na hmotnou 
lidovou kulturu i umělecké řemeslo. Postupně však redakce 
usilovala o prohloubení teoretické základny všech oblastí 
lidové umělecké výroby a uměleckořemeslné práce. Příspěvky 
se zabývaly projevy lidové kultury v její druhé existenci, 
formami a způsoby jejich přetváření a využitím pro soudobou 
kulturu (např. bydlení a odívání). Časopis přinášel

informace o lidové výrobě, uměleckém řemesle a užitém umění 
nejen v Československu, ale i v zahraničí. Zajišťoval také 
aktuální zpravodajství o význačných kulturních a uměleckých 
osobnostech, profily výtvarníků i významných výrobců. 
Postupně se programově orientoval více na umělecké řemeslo, 
užité umění a design, architekturu, urbanismus i na podnikání 
v uměleckém řemesle. Okruh dopisovatelů vytvářeli 
spolupracovníci ÚLUVu a ÚUŘ, etnografové a historikové 
umění, architekti i výtvarníci, např. V. Bouček, Ludmila 
Kybalová, >J. Jančář, Richard Jeřábek, >K. Langer, 
>J. Langhammerová, E. Marková, Božena Mazáková, Jaroslav 
Orel, Jarmila Pátková, V. Scheufler, Jitka Staňková, Helena 
Šenfeldová.

BM

Uprkův kraj
Regionální časopis s podtitulem List pro lidovou kulturu 

a hospodářství moravských Slováků, který byl sloučen 
s časopisem >Lidová tvorba a vydáván v letech 1942-1945 
v Uh. Hradišti. Jeho vydavatelem se v září 1942 stal spolek 
>Národopisná Morava. Programem společnosti i časopisu 
byla propagace lidové kultury Slovácka. Příspěvky se 
zaměřovaly převážně na folklor a jevy z oblasti hmotné kultury 
- drobné materiálové studie věnované krojům, keramice 
a různým oborům rukodělné práce, domáckému průmyslu 
i dalším oblastem tvůrčí činnosti. Časopis také přinášel 
informace o dění ve spolku Národopisná Morava, o programu 
Ochranného sdružení lidových výrobců a zajímavosti 
z regionu. Tendenčně byly zaměřeny úvodníky jednotlivých 
čísel. Odpovědným redaktorem časopisu byl Josef K. Boček, 
k dopisovatelům patřil Bedřich Beneš Buchlovan, Stanislav 
Todt, >H. Landsfeld, Leopold Bena, Jan Húsek a Antonín 
Václavík.

BM

Ústav lidové kultury (ÚLK)
V r. 1956 vzniklo ve Strážnici profesionalizací a rozšířením 

kanceláře národopisných slavností Krajské středisko lidového 
umění (KSLU). Pořadatelé slavností projevovali už od r. 1947 
snahu vytvořit ve strážnickém zámku odbornou instituci či 
školu, která by se zabývala tradicemi lidové kultury a zároveň 
se stala pořadatelem folklorního festivalu. Ředitelem nově 
zřízené instituce byl jmenován >V. Volavý. Podle rozhodnutí 
KNV ve Zlíně mělo středisko organizovat rozvoj lidového 
umění, sbírat a uchovávat doklady lidového umění a metodicky 
pomáhat kulturně osvětovým zařízením. Se změnou 
administrativního členění státu v r. 1960 přešlo středisko pod 
přímé řízení Jihomoravského KNV v Brně. Poslání a náplň 
činnosti zůstaly v podstatě stejné, rozšířila se však 
systematická odborně metodická činnost. Byl ustaven Krajský 
poradní sbor pro lidový tanec a slavnosti lidových písní 
a tanců a zřízeny čtyři instruktorské sbory pro hlavní regiony 
Jihomoravského kraje. Od konce 50. let se pořádaly na zámku 
rozličné výstavy, rozrůstal se počet exponátů ve sbírkovém
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fondu i v příruční odborné knihovně, objevily se první ediční 
počiny. Tento pozitivní trend akceleroval po nástupu 
>J. Tomše, který prohloubil vědecko-výzkumnou 
a dokumentační činnost a propojil ji plynule s činností 
metodickou i kulturně výchovnou, zejm. však publikační. 
V r. 1964 se také stal vedoucím redaktorem nově založeného 
odborného časopisu >Národopisné aktuality. V této době 
došlo k dalšímu upřesnění specializace strážnického střediska. 
Metodické úkoly související s přímým působením na 
soubory lidových písní a tanců přešly i s pracovním úvazkem 
na Krajské kulturní středisko v Brně. KSLU zůstala metodika 
pro přípravu souborů a vesnických skupin na >MFF ve 
Strážnici a metodické ovlivňování regionálních folklorních 
festivalů a slavností v Jihomoravském kraji. Stoupající úroveň 
odborné a kulturně výchovné práce střediska se promítla do 
jeho základních dokumentů. V r. 1968 schválil Jihomoravský 
KNV nový organizační řád. KSLU bylo přejmenováno na 
Ustav lidového umění ve Strážnici (ÚLU) a zámek se stal 
Domem československých národopisců. Právě koncem 
60. a počátkem 70. let se dotvořila koncepce ústavu jako 
specializovaného národopisného pracoviště, které mělo vedle 
studia a dokumentace tradic lidové kultury podávat 
návštěvníkům ucelený obraz života a kultury lidu 
v odpovídající vědecky koncipované zkratce. Vedle MFF ve 
Strážnici k tomu měly přispívat zejm. výstavy ve strážnickém 
zámku, rozsáhlá ediční činnost a také národopisné muzeum 
v přírodě, na něž by navázaly památkově chráněné areály 
strážnického Starého města a blízkých petrovských Plžů. 
Výstavba Muzea jihovýchodní Moravy byla zahájena 
v r. 1973 a jeho první část byla otevřena v r. 1981. V průběhu 
70. let došlo k dalšímu rozšíření činnosti. Odborní pracovníci 
se zapojili do týmových výzkumných úkolů a působili ve 
vedení několika subkomisí Československé sekce 
Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech 
a na Balkáně (MKKKB), v Národopisné společnosti 
československé při ČSAV a od r. 1972 se podíleli na řešení 
dílčích úkolů Státního plánu základního výzkumu. ÚLU se 
stal místem vědeckých konferencí a seminářů, často 
s mezinárodní účastí (např. strážnická sympozia, jejichž 
výsledky byly publikovány v ucelené řadě sborníků Lidová 
kultura a současnost a v řadě dalších samostatných prací). 
Významným okruhem činnosti odborných pracovníků ústavu 
bylo vytváření databází pro odborně metodickou 
a badatelskou činnost. V ÚLU byl soustředěn obsáhlý 
dokumentační fond různých folklorních akcí, především 
festivalů z celého Československa a dokumentační fond 
lidových obyčejů, zejm. masopustních; jsou zde uloženy 
materiály písemné, fotografické, filmové, zvukové aj. ÚLU 
vydal také edici 14 SP gramofonových desek s nahrávkami 
folkloru. Především se však stal využívaným zařízením pro 
odborně poradenskou činnost. Po V. Volavém se stal ředitelem 
ústavu Jan Souček (1983-1986), kterého vystřídal Miloš Říha 
(1986-1989). Největší změnou prošel ÚLU v r. 1990. Už na 
konci r. 1989 byl pověřen řízením ústavu >J. Jančář, který

byl řádným ředitelem v letech 1990-1996. Položil velký důraz 
na nadregionální význam odborně poradenské, pořadatelské 
a dokumentační činnosti ústavu a na potřebu mezinárodní 
spolupráce. Po zániku KNV koncem r. 1990 přešel ústav pod 
přímé řízení Ministerstva kultury ČR, které jej k 1.1.1991 
zřídilo jako svou specializovanou odbornou instituci s názvem 
Ústav lidové kultury ve Strážnici. Ústav byl zřízen za účelem 
shromažďování, uchovávání a odborného zpracování dokladů 
o tradiční lidové kultuře, odborné správy, ošetřování, uchovávání 
a zveřejňování sbírek hmotných dokladů k dějinám vývoje 
kultury, zejm. lidové, organizování folklorních 
a vzdělávacích akcí, k účasti v mezinárodních aktivitách 
v oblasti lidové kultury, poskytování poradenských 
a informačních služeb, zabezpečování odborných 
dokumentačních služeb pro všechny druhy folklorních aktivit 
v ČR a zveřejňování výsledků svých činností v odborných 
časopisech a publikacích (od r. 1990 vydává periodikum 
>Národopisná revue). Činnost ústavu se zejm. v oblasti odborné 
zaměřila na několik celostátních projektů. V letech 1992-1997 
to byl především projekt videodokumentace lidových tanců. 
Postupně bylo zaznamenáno přes tisíc tanců v podání asi 2 500 
tanečníků, které byly zpřístupněny formou 14 videokazet s 
přiloženými tanečními skripty - Lidové tance z Čech, Moravy 
a Slezska (Strážnice 1994-1997). Splnění tohoto úkolu pomohlo 
získat v r. 1996 grant UNESCO pro obdobnou dokumentaci 
vybraných lidových řemesel a lidové umělecké výroby. Po 
uskutečnění konference UNESCO při jubilejním 50. ročníku 
MFF ve Strážnici získal ústav od této instituce také grant pro 
zpracování metodického materiálu o opatřeních proti 
nevhodným formám komercializace tradiční lidové kultury. 
ÚLK ve Strážnici je mezinárodně uznávanou specializovanou 
institucí, odborným a vzdělávacím střediskem pro všechny 
druhy oborů tradiční lidové kultury v ČR. Je také sídlem české 
národní sekce CIOFF - nevládní organizace UNESCO pro 
folklorní festivaly a lidové umění.
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středisko pro místní kulturu (IPOS)
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pisy Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
Organizace původně veřejnoprávní, později kulturně- 

výrobní, pečující o uchování a rozvoj oborů umělecké výroby 
na území Čech a Moravy. Pod názvem Ústředí lidové 
a umělecké výroby vznikla v r. 1945 dekretem prezidenta 
republiky, v r. 1954 byla převedena z působnosti Ministerstva 
místního hospodářství pod Ministerstvo kultury (zákonem 
56/57 Sb. O umělecké řemeslné a lidové umělecké výrobě 
bylo ustanoveno její poslání a program). Prezidentský dekret 
z r. 1945 završil mnohaleté úsilí několika organizací 
i významných osobností o novou koncepci péče o lidovou 
rukodělnou a řemeslnou práci a také snahy o zlepšení kultury 
a estetiky bydlení. V Čechách mezi tyto organizace patřily 
Svaz českého díla, Družstevní práce a Dorka, na Moravě 
družstva >Slovač a >SLUM v Uh. Hradišti ve spolupráci se 
Slováckým muzeem. Z jednotlivců to byl zejm. Theodor 
Pistorius, který zformuloval koncepci výtvarného 
zdokonalování lidové umělecké výroby. První ÚLUV byl 
veřejnoprávní korporací, v níž se volně soustřeďovaly podniky 
zabývající se uměleckou výrobou, výrobní družstva i jednotliví 
výrobci zaměřující se na některý z oborů lidové i řemeslné 
výroby. Úkolem ÚLUVu byla péče o zvelebení lidových 
rukodělných a uměleckořemeslných, ale i průmyslových 
výrobků. ÚLUV tak navázal na pečovatelskou činnost Dorky, 
staral se o zachování dosavadních pracovišť a přispěl k založení 
řady nových. Činnost ÚLUVu v Praze byla zaměřena 
především na úkoly celostátní (ideové řízení odboček), program 
moravské odbočky v Brně realizoval konkrétní úkoly. Postupně 
byly soustřeďovány poznatky z různých oborů tradiční lidové 
výroby a přenášeny do oblastí, kde byly pro jejich rozvoj 
příznivé podmínky. K prvním praktickým krokům patřilo 
vybudování vzorkových dílen. V r. 1946 vznikl v Brně vzorový 
ateliér módy a v r. 1947 vzorkové dílny v Uh. Hradišti, které 
se zabývaly vzorovací činností v oboru keramiky, textilu 
a dřeva; posléze se program rozšířil o přírodní pletiva. U zrodu 
vzorkových dílen v Uh. Hradišti stál architekt Vladimír Bouček. 
Podílel se nejen na tehdejších rozsáhlých průzkumech stavu 
rukodělné výroby v terénu, ale byl i tvůrcem programových 
koncepcí. Jeho tzv. režný styl se stal základem a nosným 
programem vývojové práce ÚLUVu pro několik desetiletí. 
Zvelebovací činnost a vlastní návrhářské, poradenské, 
propagační a výzkumné aktivity se staly hlavní náplní ÚLUVu. 
Ta nebyla ovlivněna ani návrhy na reorganizaci družstev lidové 
výroby v r. 1948, podle nichž měla být družstva spojena 
v celek a ÚLUVu organizačně zcela podřízena. Volné členství 
českých a moravských družstev v Ústředí naopak přispělo ke 
zkvalitnění péče o výtvarnou stránku rukodělných výrobků. 
Současně s vlastní návrhářskou prací se rozvíjela i činnost na 
úseku výzkumu a dokumentace. Byl prováděn průzkum terénu 
a zmapován soudobý stav rukodělné výroby hlavně na Moravě 
a Slovensku. Výsledky cest z let 1946-1950 přinesly cenný 
materiál a vytvořily základ bohatého dokumentačního fondu 
lidových technologií a dokladů lidové hmotné kultury. Na 
dokumentaci krojů se podílelo také krojové oddělení ÚLUVu 
v Brně a Praze, které shromažďovalo potřebné údaje

a zpracovávalo podklady pro výrobu a distribuci krojů. Tzv. 
akce 15 000 lidových krojů sice nebyla zrealizována v plném 
rozsahu, ale pro zachování krojů v některých oblastech 
přinesla mnoho pozitivního. V oblasti propagace byly důležité 
domácí a zahraniční výstavy a módní přehlídky uskutečněné 
v mnoha evropských městech (např. v Haagu, Moskvě, 
Budapešti). Také časopisy Tvar a >Věci a lidé, které významně 
ovlivňovaly veřejnost, pomáhaly objevovat cesty vkusu 
a seznamovaly s potřebou funkčně i výtvarně hodnotných 
výrobků jak na úseku lidové umělecké výroby, tak v řemesle 
a průmyslu. Přestože úkoly ÚLUVu pro léta 1949-1953 byly 
jasně formulovány a plněny, silně je ovlivnilo poválečné dění. 
Zejm. rok 1948 zasáhl do jeho činnosti a výrobní základny. 
Soukromí výrobci byli zlikvidováni a trvalo řadu let, než byly 
obnoveny staré a nalezeny nové kontakty. Změny 
v organizování lidové umělecké výroby způsobil přechod 
ÚLUVu do působnosti Ministerstva kultury. Snahou bylo 
vytvoření organizační základny a pracovních podmínek pro 
vlastní výrobu, zajištění distribuce a vytvoření orgánu ideové 
péče, který by dohlížel na čistotu výrobků z hledisek funkčních 
i estetických. Zřízením tří oblastních středisek v Praze, Brně 
a Uh. Hradišti bylo zajištěno přímé řízení výroby. Postupně 
byly rozšiřovány okruhy výrobců a nově vybudovaných 
dílen, nastalo také přeřazování některých oborů v rámci 
středisek a podle specializace. Brněnské středisko se zaměřilo 
především na textilní výrobu (tkalcovny ve Strmilově, ve 
Zboňku u Letovic, v Brně a později v Hrubé Vrbce) včetně 
modelové konfekce v Brně a výroby krojů na Podluží, na 
zpracování perleti (Žirovnice, Nová Bystřice), slámy a lýka 
v Lipové na Drahanské vysočině a postupně i na drobnou 
dřevovýrobu (Kobylí, Dobročkovice). Středisko v Uh. 
Hradišti zajišťovalo program pro pracoviště výšivky, 
keramickou dílnu (Vlčnov, Uh. Hradiště) a modrotiskařskou 
dílnu (Strážnice, Olešnice). Pečovalo o zpracování přírodních 
pletiv - proutí a orobince (Morkovice, Brumovice), 
o dřevovýrobu (zejm. nábytek) a zabezpečovalo rozsáhlý 
výkup zvykoslovných předmětů, především kraslic. Pražské 
středisko bylo zaměřeno na výšivku, výrobu kanafasu 
(Postřekov), výrobu modelové konfekce, na drobné výrobky 
a doplňky ze dřeva a přírodních pletiv. Převzetím prodejen 
(tzv. Krásných jizeb) od Družstevní práce v 50. letech získalo 
Ústředí i vlastní prodejní síť, která byla neustále rozšiřována 
v mnoha městech českých zemí i v Bratislavě. Od r. 1956 
vycházel časopis >Umění a řemesla, jehož úkolem bylo 
informovat o problematice lidové umělecké výroby 
a uměleckého řemesla. Nový zákon o lidové umělecké výrobě 
a uměleckém řemesle z r. 1957 (na rozdíl od dekretu jako 
normy celostátní platnosti) se vztahoval jen na české země; 
v květnu 1958 byl na Slovensku vydán zákon obdobný. Zákon 
konstatoval, že lidová umělecká výroba a umělecko 
-řemeslná práce je součástí kultury a zasluhuje pozornost 
státu. Tímto posláním bylo pověřeno zřízené Ústředí lidové 
umělecké výroby a Ústředí uměleckých řemesel. Zřizovatel, 
Ministerstvo školství a kultury, měl vykonávat ideový dozor, 
a pro tyto otázky byl při něm zřízen poradní sbor. Povinností
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ÚLUVu bylo respektovat ideové zaměření, provádět výzkum, 
zabezpečovat dokumentaci, vyhledávat výrobce, pečovat 
o jejich odborný růst, propagovat lidovou uměleckou výrobu 
výstavami a publikační činností. Důležitou oblastí byla vlastní 
vývojová práce, která zabezpečovala výrobní program 
v nejrůznějších oborech, v popředí zájmu byla i péče 
o výrobce. Odborná komise k ověřování odborné způsobilosti 
každoročně prověřovala lidové výrobce, a to i z jiných 
organizací a výrobních družstev. O výsledcích bylo vydáváno 
osvědčení dvou stupňů: mistr a pracovník lidové umělecké 
výroby. Složité bylo řešení generačního problému, který se 
však v řadě oborů podařilo formou učňovské výchovy 
překonat. Každoročně bylo realizováno několik výstav doma 
i v zahraničí a módní přehlídky oděvní tvorby, na propagaci 
se podílela také vlastní publikační činnost. V ediční řadě 
Technologie lidové výroby byla postupně zpracována široká 
problematika rukodělných odvětví. Po r. 1989 řešilo Ústředí 
ekonomické problémy, vyplývající z ukončení dotací 
a z restitucí. Bylo nutno zrušit některé výrobní obory, řada 
dílen přešla do soukromých rukou. Nepřijetí privatizačních 
projektů a zrušení zákona o ÚLUVu však znamenalo, že 
v závěru r. 1996 došlo k ukončení jeho existence.

Literatura:
Bouček, V.: Výzkum a vývoj ÚLUV. Tvar 9, 1957, č. 10, 
s. 304-315.
Červinka, V.: Oddělení pro péči o lidové kroje. Tvar 4, 
1952, č. 5-6, s. 184-187.
Jančář, J.: Lidová rukodělná výroba na Moravě. 
Strážnice 1988.
Jančář, J.: Počátky organizované péče o lidovou 
rukodělnou výrobu. Umění a řemesla 1985, č. 3, s. 12-16. 
Lidová umělecká výroba v ČSR. Praha 1970.
Kozelka, K.: O činnosti pražských ateliérů Ústředí lidové 
a umělecké výroby. Věci a lidé 2, 1950, s. 227-231.
Orel, J. - Šotková, B.: Úkoly krojových oddělení Ústředí 
lidové umělecké výroby v Praze a v Brně. Umění a řemesla 1, 
1956, č. 1-2, s. 48-56.
Pistorius, T.: Lidová a umělecká výroba. Praha 1946. 
Raban, J.: Proč dvě samostatné složky ÚLUV. Umění 
a řemesla 1, 1956, č. 1-2, s. 13-18.
Severin, K.: Ústředí lidové umělecké výroby před vstupem 
do pátého desetiletí. NA 23, 1986, s. 33-35.

BM

Ústřední dům lidové tvořivosti (ÚDLT) 
viz Informační a poradenské středisko 
pro místní kulturu (IPOS)

Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti 
(ÚDLUT) viz Informační a poradenské 
středisko pro místní kulturu (IPOS)

Valašsko
Časopis Valašsko s podtitulem Sborník o jeho životě 

a potřebách vznikl sloučením redakcí časopisů >Naše Valašsko 
a Dolina Urgatina. Vycházel v období 1952-1968. Do r. 1958 
byl vydáván čtvrtletně jako časopis Moravského muzea 
(pozdějšího Moravského zemského muzea) v Brně, do r. 1968 
jako nepravidelný sborník Okresního muzea ve Vsetíně 
(pozdějšího Okresního vlastivědného muzea). Na místě 
vedoucího redaktora se vystřídali Jaroslav Peroutka (do 
r. 1953), Vlasta Fialová (do r. 1959) a Bohumil Peroutka (do 
r. 1968). Mezi spolupracovníky patřili mj. >L. Baran, 
>Z. Jelínková, >L. Kunz, >K. Langer, Antonín Václavík, 
později Jiřina Veselská a Eva Urbachová. Program spojeného 
časopisu Valašsko zůstal téměř nezměněn, byl tedy zaměřen 
na historii Valašska a jeho hmotnou i duchovní kulturu. 
Zvýšený důraz byl kladen na témata týkající se kolektivizace, 
revolučních přeměn a socialistické výstavby regionu. Obsah 
jednotlivých čísel se skládal z materiálových příspěvků - hlídek 
muzejních, archivních a lidové tvořivosti, pozornost byla 
věnována též aktuálním jubileím a literatuře. V hlídce lidové 
tvořivosti byly publikovány zprávy o činnosti valašských 
souborů, informace o folklorních slavnostech apod. 
K přednostem časopisu patřila bohatá a kvalitní obrazová 
příloha. Redakce Valašska ukončila činnost v r. 1968.

LN

Věci a lidé
Časopis pro hmotnou kulturu vydávaný v letech 

1947-1948 Svazem českého díla a v letech 1949-1954 
>ÚLUVem v Praze ve spolupráci se Státní péčí osvětovou. 
Měsíčník (obvykle deset čísel ročně) řídil redakční kruh, jehož 
členy byli Adolf Cink, Josef Grus, Karel Herain, Karel Hetteš, 
Anton Hollý, Jan Kotík, Jan Emil Koula, Karel Kožeka, 
>K. Langer, František Molík a Jan Vaněk. Časopis sledoval 
problematiku řemeslné a domácké výroby, hledal a objasňoval 
smysl včlenění lidových výrobků do soudobého života 
a usiloval o zvýšení vkusu. Tato koncepce byla potvrzena 
i po splynutí Svazu českého díla s ÚLUVem v r. 1948, kdy 
byly ve společnou redakci sloučeny rady časopisu Věci a lidé 
a časopisu Tvar, jenž vycházel od r. 1948 jako další časopis 
ÚLUVu se zaměřením především na průmyslové výtvarnictví. 
Cílem bylo vytvořit středisko celostátního významu zaměřené 
na výtvarné hodnoty lidové, řemeslné a průmyslové výroby. 
Pracovní programy zůstaly v nezměněné podobě, ale byly 
prohloubeny a zdokonaleny. Časopis Věci a lidé byl výtvarně 
výchovným periodikem, usilujícím o všeobecné zvýšení vkusu 
a zájmu o výtvarné hodnoty. Stejně jako Tvar, sledující spíše 
návrhářské práce v oblasti uměleckého řemesla a průmyslu, 
pomáhal utvářet nový životní sloh. Ročníky 4-6 (1952-1954) 
řídila redakční rada s vedoucím redaktorem Josefem Rabanem, 
pozdějším dlouholetým členem výtvarných komisí ÚLUVu, 
stálými dopisovateli byli např. Vladimír Bouček, Naděžda 
Melniková-Papoušková, J. E. Koula, Blažena Šotková a Josef 
Vydra. Během vydávání 5. ročníku (1953) byl v důsledku
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pisy reorganizace jako vydavatel uváděn Výzkumný ústav výtvarné 
hodnoty, ekonomie a technologie místní výroby. Vydávání 
časopisu Věci a lidé bylo ukončeno 6. ročníkem v r. 1954.

BM

Vesna (Ženský výrobní a vzdělávací spolek 
Vesna)

Český ženský spolek založený v Brně r. 1870, který 
v r. 1886 zřídil v Brně první českou dívčí pokračovací školu. 
Násilně zanikl v r. 1952, obnoven byl v r. 1991. Spolek a jeho 
škola hrály důležitou roli ve společenském a kulturním životě 
Brna a významně přispěly k národnímu uvědomění jeho 
českého obyvatelstva. V r. 1886 zahájila Vesna národní agitaci, 
ve které programově využívala lidových tradic. 
Bezprostředním popudem k jejímu národopisnému zaměření 
byla návštěva funkcionářek Vesny na výstavě výšivek a krojů 
spolku Vlasteneckého muzea v Olomouci v lednu 1885. 
Dalšími podněty byla přednášková činnost Františka Bartoše 
na půdě Vesny i jeho národopisné publikace, působení 
moravské spisovatelky a národopisné pracovnice Františky 
Stránecké, kontakty jednatelky Vesny Elišky Machové se 
sběratelem krojů, výšivek a ornamentů Františkem Kretzem 
i rodící se zájem o lidovou kulturu v české společnosti. Lidové 
tradice našly široké uplatnění ve výuce Vesniny školy. 
Svérázové hnutí ve Vesně vycházelo především z názorů 
>R. Tyršové. Koncepci výukového programu formovala 
jednatelka spolku, učitelka E. Machová, od r. 1888 spolu 
s ředitelem školy Františkem Marešem. Již od prvního 
školního roku se v ženských pracích vyšívaly především tzv. 
vzory národní, které se zhotovovaly a přenášely na látky ve 
výuce kreslení. Zásluhu o praktické využití výšivkového 
ornamentu měla F. Stránecká. Nejprve se s ornamentem 
lidových výšivek nakládalo ve výuce volně, bez zřetele 
k požadavkům materiálu; k jisté nápravě došlo po r. 1891. 
Využití lidové kultury se objevilo i v dalších předmětech: 
v pěveckém a hudebním odboru školy se vyučovaly vedle 
kostelních písní i tzv. písně národní, k nimž se počítaly jak 
písně lidové, tak např. i skladby Bedřicha Smetany, Antonína 
Dvořáka a Zdeňka Fibicha; v hodinách českého jazyka 
zadávali učitelé až do r. 1900 písemné úlohy na téma 
historických a místních pověstí a pohádek, v tělocviku dívky 
nacvičovaly lidové tance a hry, v hodinách vaření se 
připravovaly i tradiční pokrmy. Využívání lidových tradic 
a zejm. ornamentu ve školní výuce bylo novinkou a dalo škole 
velmi brzy osobitý ráz. Cílem výuky čerpající z lidové kultury 
byla vlastenecká a estetická výchova, nepochybně ovlivněná 
národopisnými a pedagogickými pracemi F. Bartoše. V r. 1918 
již spolek v Brně spravoval 13 středních všeobecných 
a odborných škol a organizoval i specializované kurzy pro 
dospělé ženy; počet žákyň a kurzistek z celé Moravy dosáhl 
dva a půl tisíce. Vesna se ve svém národopisném působení 
neomezila jen na školní výuku. Každoročně organizovala také 
množství společenských a kulturních akcí. Lidové písně, tance,

hry, obyčeje, kroje a výšivky se pravidelně objevovaly na 
jejích slavnostech, koncertech, divadelních představeních, 
výletech, společenských zábavách, přednáškách, výstavách 
i v publikacích. Jarní společenskou zábavu, tzv. Pomlázku, 
organizoval spolek od r. 1886 každoročně až do počátku 
20. století v Besedním domě jako setkání uvědomělých Čechů 
z Brna a později i z okolních obcí. Její součástí byl mj. dámský 
bufet též s lidovým pečivem a obsluhou v národních krojích, 
bazar nebo trh s prodejem výrobků žákyň škol Vesny, dětská 
pouť, lidová akademie, v r. 1893 národopisná výstavka, 
v r. 1894 národopisná slavnost s předváděním lidových zvyků, 
loutkové divadlo atd. Spolek také organizoval přímý prodej 
výšivek žákyň a učitelek školy. Národopisná pracovnice 
>L. Bakešová nacvičovala ve Vesně pro veřejná představení 
lidové tance a hry, zejm. královničky. Vesna vyzývala české 
vlastenky, aby si pořídily národní kroj buď z venkova, nebo 
ušitý v dílně brněnské Vesny, a v r. 1893 zřídila 
pravděpodobně první půjčovnu krojů v Brně. Penzionát pro 
žákyně Vesny byl v letech 1905-1907 upraven v duchu 
svérázu (nábytek, malby na stěnách, bytový textil) podle 
návrhu >D. Jurkoviče. Od r. 1888 budoval spolek vlastní 
národopisnou sbírku, ve své době nejrozsáhlejší v Brně. Jejím 
základem byly výšivky, ale obsahovala i kraslice, lidovou 
keramiku a odbornou literaturu zejm. o lidovém ornamentu; 
bohatě bylo zastoupeno Slovácko, Haná, Valašsko 
a Slovensko. Sbírka sloužila při výuce ženských prací 
a kreslení. V r. 1898 otevřela Vesna své národopisné muzeum 
pro veřejnost v nové školní budově. Rozsáhlá byla výstavní 
činnost Vesny, která začala v r. 1886 a ve které až do konce 19. 
století převažoval národopisný zřetel: vedle týdenních, 
měsíčních a výročních výstavek prací svých žákyň a učitelek 
obesílala Vesna nejrůznější průmyslové, umělecké a později 
krajinské výstavy a bazary v Brně, na Moravě i v Čechách, 
vystavovala sbírky národopisných sběratelů apod. Již 
v r. 1888 získala za školní práce s aplikacemi lidových výšivek 
čestnou medaili na jubilejní výstavě v Moravském 
průmyslovém muzeu. V letech 1892-1896 uspořádal spolek 
pět národopisných výstav ze svých sbírek a z prací učitelek 
a žákyň. V samotném Brně Vesna suplovala národopisnou 
výstavu a >NVČ v Praze 1895 obeslala samostatně kolekcí ze 
svých sbírek a školních prací. Spolek Vesna i její školy řešily 
otázku národního umění především v užitém umění. Cílem 
bylo vymanění se z vlivu německé kultury, ale současně bylo 
toto snažení vědomě zaměřeno i proti nivelizačnímu působení 
moderní společnosti. Proto Vesna široce propagovala 
svérázové hnutí nejen svou vlastní činností, ale současně 
ovlivňovala výuku v duchu folklorismu i na mnoha školách 
v českých zemích (přímou pomocí, ale zejm. zřízením kurzů 
a později i školy pro učitelky ženských prací). Stěžejní období 
uplatnění lidové kultury v činnosti Vesny je omezeno léty 
1886-1899, doznívalo však do vzniku samostatné 
Československé republiky. Pouze využití nejosobitějšího 
znaku, lidové výšivky, provázelo Vesnu až do jejího násilného 
zániku na počátku 50. let 20. století.
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Zádruha
Výrobní družstvo, které se jako jedno z prvních v českých 

zemích začalo programově zabývat lidovou uměleckou 
výrobou, bylo založeno v r. 1900 v Praze. Podnět k jeho 
vzniku vyplynul z obliby lidového umění v širší veřejnosti 
po >NVČ v r. 1895 a z potřeby přiblížit jeho zdroje 
městskému zájemci. Na podnět Národní jednoty Pošumavské 
byl zřízen ustavující výbor, který sestavil družstevní stanovy. 
Bylo rozhodnuto o názvu Zádruha - družstvo k povznesení 
lidového průmyslu, hlavně uměleckého. V prvním sídle 
družstva v Tarouccovském paláci na Příkopech v Praze byl 
na podzim r. 1900 zahájen prodej výšivek, krajek, lidové 
keramiky, dřevořezeb, obrázků na skle a perleťových ozdob. 
Výkup zboží za účelem jeho dalšího prodeje byl zajišťován 
dobrovolnými aktivitami členů výboru, kteří cestovali po 
Čechách a Moravě a přímo kontaktovali výrobce. Výkup 
výrobků se rozšířil i na Slovensko, do Polska, Dalmácie a na 
Ukrajinu. Družstvo rozvíjelo nejen činnost obchodní, ale 
i výstavní (zejm. výstavy v zahraničí přispěly k získání 
zajímavých objednávek). Do sortimentu byly zařazeny 
převážně kroje, výšivky, krajky, keramika, hračky a kraslice. 
Rozvoj družstva nenarušila ani 1. světová válka a Zádruha 
sehrála roli i ve svérázovém hnutí. V r. 1915 se připojila ke 
Sdružení pro krojový svéráz a na výstavě v Obecním domě 
v Praze reprezentovala své výrobky. V letech 1916-1918 
vydala také dva ročníky čtvrtletního vzorníku Svéráz český. 
K činnosti obou institucí patřila propagace a prodej krojů, 
včetně jejich půjčování a poradenské služby. Po 1. světové 
válce se družstvo podílelo na založení Svazu lidového 
průmyslu a na zakládání jednotek lidové umělecké výroby 
na Slovensku, zajištěním odbytu pomáhalo odborným školám 
pro krajkářky a vyšívačky. Prodejní sortiment zahrnoval 
i síťované a ručně pletené výrobky, výrobky z proutí a slámy 
i dřevěné předměty včetně ručně malovaných. Krizové období 
a okupace znamenaly ztrátu mnoha dodavatelů, změny 
v organizaci práce a v sortimentu, kam byly zařazovány 
také levné druhy výrobků. V r. 1945 se Zádruha stala 
kolektivním členem družstva Dorka a po vydání dekretu 
o zřízení >ÚLUVu v témže roce se přihlásila i do této 
organizace. Postupně byly obnoveny kontakty s vyšívačkami

v Kasejovicích, s výrobkyněmi kraslic na Moravě 
a s některými dalšími výrobci na Slovensku. V r. 1958 byly 
do výrobního programu zavedeny textilní techniky batiky 
a filmtisku, které přispěly k užšímu kontaktu s textilními 
výtvarníky. Jednou z významných forem spolupráce s výrobci 
v terénu byl přímý výkup výrobků (zejm. kraslic z obcí 
Borkovany na brněnském Kloboucku a Vnorovy na Slovácku), 
kterým byl zajišťován export kraslic do zahraničí. I když 
80. a zvláště 90. léta přinesla mnohé negativní jevy ve skladbě 
sortimentu a problémy organizačně-ekonomické, které byly 
příčinou ukončení činnosti družstva a posléze jeho likvidace 
v r. 1996, náleží Zádruze významné místo v oblasti zájmu 
a péče o lidovou uměleckou výrobu.

Literatura:
Bayer, V.: Vývoj lidové umělecké výroby ve výrobních 
družstvech. Praha 1988.
Polívka, B.: Sedmdesát let Zádruhy 1900-1970. Praha 1970.

BM





235
From Folklore to Folklorism

Folklore and folklorism, or traditional culture and folklorism, 
are concepts which denote the limits of a process which has 
been growing up through European society at various 
intensities for more than two centuries. This is the transfer of 
folk culture, or some of its parts, from original life into 
a different context. The very word "folklorism" (whose 
lexicographical meaning is more narrow than its usage) doesnt 
contain the above mentioned dynamic factor, but it also marks 
specific phenomena which appear in this new context. The 
term folklorism has been emerging in European ethnography 
more often since the 1960s, and its content has been subject to 
many reflections. In spite of all ambiguity and of some incorrect 
usage and discrediting flavour, at the end of the 20th cetury 
the term is a word which contains a spectrum of various 
activities and phenomena which are connected with folklore 
and folk culture in general. They might be denoted 
metaphorically - with the help of the idea of the German 
ethnomusicologist Walter Wiory - as those, which unlike to 
the original traditional (phenomena), "are not living" but "exist". 
This also explains why folklorism is connected with the 
definition of the second existence of folklore (Herman 
Bausinger), which has been quoted most often. Turning to 
folklorism as to a process, it is easier to determine the initial 
borders, that is the traditional rural culture, which came to be 
more closely regarded by educated society in the era of the 
Enlightenment and Romanticism. The music, song, dance and 
dress of the folk became not only symbols of the newly born 
effort to promote national awareness, but they also attracted 
the world of artists thanks to their easthetic values and served 
as strong inspirational sources. The increasingly rapid change 
of the traditional culture at the turn of the 20th century gave 
another direction to this process. This was mostly the influence 
of intellectual strata who were aware of how the traditional 
values were vanishing, and the attempt to keep or even bring 
back the vanishing forms of its culture to the countryside 
continued to grow. This is where in the Czech conditions we 
meet at the end of the 19th century a situation where older and 
younger manifestations of folk culture exist alongside, 
originating not only out of their own development but also 
owing to external influences. A great number of them, though, 
were maintained only artificially, occasionally and individually. 
To specify the second line which delimitates the space between 
folklore and folklorism is more difficult. Perhaps one can say 
that there is no sharp line, either from the process point of 
view nor the phenomenon point of view. It is difficult to 
predict future development and, in some cases, to judge; e.g. 
whether a musical composition is a quotation of musical 
folklore (that is, the phenomenon of folklorism), or already a 
specific work of art; or whether the presentation of a revived 
folk dance is its second existence, or whether its taking root 
again in the culture of a group of people has led to another 
existence, with a context similar to the initial one. At first sight

it is often not easy to characterize the situations. Following the 
spectrum and the bearers of this stream can help a great deal. 
Their various interests, skills, abilities and rational reasons 
give to this phenomenon a form. There are lines which may 
lead both to high art and simple non-art, some of them may 
lead to a deep sensual experience or to a communication which 
may be characterized by commercial or other ulterior motives. 
All those multilayer manifestations then can get another 
completely different meaning through the effect in a period 
context or a specific situation, which may give them political, 
ethnographic and social character, and more. Hence we may 
use both social and art-historical views, psychologic and 
historical views. A theorist would generally agree that folklorism 
as a phenomenon is itself neutral and that all depends on the 
content which is put into it. That is why it is impossible to give 
explicit conclusions without knowing the exact details of thhe 
elements which make up folklorism. Adding the above 
mentioned situation, that folklorism in some of its moments 
closely meets the development of folklore in its original 
environment and overlaps with it, and in other phases there is 
an insuperable distance between them, then it is clear that the 
area "from folklore to folklorism" cannot be easily captured 
and that it covers the most varied manifestations, which differ 
in their causes, development and results.

References about performing songs and dances in front of 
the sovereign or the local lord have been documented in Europe 
on a large scale since the 18th century. The first big ceremony 
held in the Czech lands took place in 1792 on the occasion of 
the coronatin of Francis I. It was connected with a harvest and 
rosary festival on the outskirts of Prague in Bubeneč, and it 
also included a procession with harvest and wedding themes 
and a performance of selected dance couples and musicians 
from different regions in front of the Emperor and his wife. In 
the following years, the presence of rural musicians and dancers 
at the reception of the Emperor was mentioned in official 
sources as a rule. Folk ceremonies which took place in Prague 
and Brno on the occasion of the coronation of Ferdinand V arc 
richly documented. Gradually, these activities start to manifest 
other ideas as well, not only homages and greetings to the 
nobility. In the Czech lands, the era of growing national 
awarenes reaches its peak at the end of the 19th century in the 
panslavonic idea. This was displayed at its best at the 
Czechoslavonic National Ethnographic Exhibition in Prague 
in 1895. This event became a turning-point not only in the 
forming of ethnography as a science, but also as an impulse to 
the development of the movement which was later described 
by the attribute folklore. The enlivening of museum expositions 
by performances of peasant bands was not only a display of 
folklore of specific regions but also a very conscious attempt 
to present the most ancient traditions possible. That was why 
the very first ethnographic workers and persons interested 
who prepared such performances tried to reconstruct the 
vanished dances and customs, very often using the already 
latent repertoire of witnesses. Directors interventions were
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important for the further development of the movement. This 
was inevitable for publie performances and it brought certain 
stereotypes into the showcase of folklore phenomena. It 
should not be neglected that many performances were 
transferred back to their original environment and took root 
here again. One of the collectors, Ludmila Mátlová, who 
gathered folklore material in the Haná region in the 1930s, said 
with a sigh that she was fellowing the traces of Miss Xavera 
(Františka Xavera Běhálková). This was not without reason - 
decades before, Miss Xavera had founded and led a dance 
group there. Such parallel lines and in some cases also 
penetrating ones can be seen alongside each other in the rural 
environment until the middle of the 20th century. Later on, 
a group interest enters the scene and it is connected more with 
leisure time art activities than with real life. But even song, 
dance and narration gained from the second existence of folklore 
could become a natural part of a region or group culture again.

When the interest concerning the Czechoslavonic National 
Ethnographic Exhibition was over, the focus shifted on 
organizations and special-interest activities. Though the Sokol 
(The Falcon), Orel (The Eagle) and other organizations took 
their share in the ethnographic movement in accordance with 
their own aims, and though there were Southern Moravia- 
focused groups (called krúžky in dialect) in bigger towns and 
so on, this tendency only saw a bigger stress in between the 
two wars. This was a continuation of the strivings of the 
intelligentsia; the driving force behind the above mentioned 
activities. The founding of Czechoslovakia (in 1918) saw the 
development of regional ceremonies. In Moravia and Silesia 
they included Slovácký rok in Kyjov (1922), Slezský rok in 
Jablunkov (1923), Hanácký rok in Přerov (1923), Valašský 
rok in Rožnov pod Radhoštěm (1925) and the Ethnographic 
Ceremonies of Moravia in Brno (1925). Ceremonies of 
minorities could be counted here as well, e.g. the Croatians in 
South Moravia, where a nationally oriented movement found 
its response as well. Stereotypes stepped into the forefront 
again, marking both the performed repertoire and the very 
form of ceremonies. In spite of the negative tendencies, which 
were not overlooked by contemporary critics, these ceremonies 
marked significantly both the folklore festivals of the second 
half of the 20th century and the forming of the view of folk 
culture in general. This has determined what belongs to the 
folk culture, and a certain status has been codified in a certain 
way which for many people has become the folk culture 
conception. This period also saw attempts to upgrade the 
handicrafts production, and to preserve discarded costumes 
and decaying folk buildings. To a limited measure, this tendency 
continued even during the Protectorate.

One of the most sensitive issues of the development of the 
folklore movement and folklorism of the 20th century is the 
period after WWII and the fifties. For a long time it marked 
many opinions, which were after that falsely applied to folklore 
and folk culture in general. Phrases about a new historical era, 
about creating the new mentality of man and about a living

ground formed by the working rural people gave folk culture, 
and folklore especially, a dimension which meant not only its 
abuse, but above of all a false and wrong function. Violently, 
only some aspects were taken out of the folk culture, not 
respecting its multilayeredness, interconnectedness and 
sometimes even fragility. A "new folk art" was presented and 
supported on purpose in the spirit of socialist realism, and 
this led to situations that would have been comic if they had 
not been meant in earnest. What was called a new creation 
and is a neuralgic point which critics often refer to, originated 
in forms of expressions of people with a quite modem contents, 
often with apolitical and propagandistic flavour. Songs about 
tractor drivers and ploughing away the balks, arranged stage 
performances of cooperative weddings and harvest feasts, 
decaying art manifestation, state prizes and honours, all these 
were attributes accompanying folklorism in this era. On the 
one hand, their naivity is striking, and on the other hand, the 
evidence of manipulation is appalling. The folklore movement 
became a strong instrument of a political mechanism and it 
was used for its own interest. Competitions in the creativity of 
youth, with their strictly defined instructions, were the 
motivation and at the same time the determination of such 
activities. This epoch, though, so negative from the broader 
historical point of view, brought one thing which cannot be 
overlooked. This was the interest of young people in the 
traditional culture, leading even in the framework of ensembles 
belonging to the youth organization to ethnographic research 
and valuable attempts at collection which helped to capture 
the vanishing traditional rural life. In spite of this, this epoch 
will be known for other things: the mass physical training 
performances called the Spartakiáda (there was 12.000 
performers in the Jamboree of Costumed Ensembles at the 1 st 
national Spartakiáda in 1955; at the 2nd Spartakiáda, 
a composed dance picture was performed with more than 
400 people taking part in it); films such as Tomorrow They'll 
Dance Everywhere (Zítra se bude tančit všude, 1951) where 
folk culture created a background to a politically-biased film 
with actors; and propaganda articles on ethnographic 
ceremonies that not only displayed folklore but were a homage 
of the building of socialism by the working class.

It is logical that the postwar development of the folklore 
movement, which subordinated the actual folk tradition to the 
idea of folk art creativity, with the changing social climate and 
official attitudes led into a dead alley. In the mid-1950s there 
appeared the first warnings referring to this state. In his article 
The Burden of Folkore (Tíha folklóru, Literární noviny, 1958), 
Vladimír Mináč described truthfully the paradoxical situation. 
Coming to terms with the "burden of folklore", which affected 
the whole range of cultural and social activities, was 
symptomatic for the following years. This meant not only 
a refusal, but also the specific analysis of all phenomena. 
Ethnography was concerned with this topic very much, as 
can be seen in the discussions on the pages of scholarly journals 
(such as the Národopisné aktuality) and in the changes of the
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festival in Strážnice, which was almost a textbook case of 
how society's mood was reflected. Striving for this balance 
was to be showed in different ways. The controversial film 
Moravian Hellas (Moravská Hellas, 1963), by the director 
Karel Vachek, was an impressive display of the real facts 
against the background of the Strážnice festival; nevertheless 
he brought the facts together and commented on them 
somewhat tendentiously. Such testimonies remain in the 
general awareness more expressively than attempts to solve 
the problem. Evidence can also be given by the fact that the 
changes in attitudes to folk culture and to folk art creativity of 
the 1960s were reflected predominantly by specialists and 
by people with active roles in the folklore movement. Evidence 
can also be seen in the growing difference between ensembles 
at end of the 1960s and beginning of the 1970s: rural folklore 
ensembles very often took part in keeping local traditions; 
urban ensembles went on in the systematic development of 
stage forms of activities.

Speaking about folklore on the stage, especially about 
processing it for the stage, it is necessary to take into account 
that they are manifestations which strive to be artistic (even if 
they do not achieve this) and at the same time they also 
embody their own source of inspiration, that is folk tradition. 
Dance folkoristics and its theory, which started to develop in 
the late 1950s and early 1960s - while the previous period 
was more devoted to collecting the material and to folk art 
creativity - gradually found its way to analyzing what was 
happening to folklore (and especially to dance folklore) on 
stage. It was connected to contemporary considerations 
concerning folk dance on stage; they all agreed that folk dance 
could be cultivated in various forms and that there was a reason 
for both the authentic folklore of rural groups and the 
stylization and reconstruction in ensembles as well. A state
wide competition of dance collectives was announced in the 
late 1960s and it included the ensembles of folk songs and 
dances as well. State-wide festivals of nonprofessional dance 
ensembles followed (1967, 1968), and a similar festival was 
prepared for folklore ensembles exclusively. It was carried 
out at the national and state-wide levels until the late 1980s. 
The category of folk dance, or folklore on stage, was reaching 
an equal level with other branches of leisure time art activities, 
and gradually began shaking off the ideology layers of the 
past period. Stage presentation has always demanded at least 
slight changes of the material. Previous generations had met 
the same problem with their first stage attempts. Two distinct 
lines could be seen in ensamble work after WWII - variation 
work without a plot line and sequence of numbers telling 
a story. The choreographical variation work was inspired 
more by the substance of folk dance and by its changes in the 
natural environment. Story numbers, on the other hand (not 
to speak about scenes from folk customs and from folk drama) 
represented a new genre on the stage, which included scenic 
principles, taken, for example, from modem expressive dance. 
Keeping this message really purposeful demanded deeper

scenic work in details, including technical preparation, which 
was very demanding for nonprofessional ensembles. This was 
also why work with interested persons from folklore ensembles 
started to change, and greater stress was laid on movement and 
dance preparation. This tendency went on thanks to a net of 
the county and regional cultural centres in the 1970s and 1980s 
and it brought a radical change into the work of folklore 
ensembles. Comparing the theoretic considerations concerning 
the dance scene of the mid-1960s to those of fifteen years later, 
we can clearly see that e.g. the elementary use of symbols on 
stage, which was earlier being discussed as a necessity, was 
regarded as quite quite natural in the work of the later ensembles. 
Larger compositional formations were created on stage, and 
not only by professional ensembes but by nonprofessional 
ensembles as well. Original, created work inspired by folklore 
was increased, as well as attempts at philosophical statements 
which in these years deepened the artictic efforts of numbers 
of collectives. And last but not least it is important to mention 
one type of folklorism which stands apart from the music and 
dance traditions and is discussed most often. This is visual 
folkorism and oral folkorism. A broad range of activities 
connected with the visual sphere belongs to visual folklorism 
- the use of folk costumes and other attire for ensemble work, 
the use of individual elements (lace and embroidery) not in 
their original environment, inspiration in architecture, painting 
or in specific visual art work focused on festivals, ensembles, 
etc. Oral folklorism can be defined similarly. Its manifestations 
are connected with folk narrators and their public appearances. 
There is also literary folklorism and it can be divided into 
several areas: popular (book) editions of oral folklore, activities 
of nonprofessional writers and composers (here is a close 
overlapping with folklore), and inspiration in high quality 
literature. Here, as well as in all other types of folklorism, the 
context and functions of individual phenomena and their further 
existence is decisive, for example publicity in magazines, radio 
and TV broadcasting, that is the use of the media.

Folklorism in its broader definition touches a number of 
areas of human activity; it represents an important part of 
social communication and it undoubtedly fulfills the inner 
creative needs of man. Though this question has been discussed 
mostly in connection with the folklore movement and together 
with it musical, dance, oral and visual manifestations coming 
from the traditional environment, there are other areas that 
should not be ommitted now: the merging of contemporary 
folk music and folklore, and world music - music which comes 
from the local roots tradition and at the same time is connected 
with contemporary popular culture. Returns to folk tradition 
show up all the time in various guises and they may exist 
alongside and live their own life with a different range of creators 
and recipients. Their impact, importance, level and will to live 
of course differ and can only be evaluated after some time. 
Certainly this will give a different picture compared with the 
one which is rooted in a traditional culture of the original 
environment and its natural functions. Much has been written
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on folklorism, but far from all. Some questions stand remain, 
like those connected more the interdisciplinary approach of 
the study than with the ethnography and ethnology. The 
functions of various manifestations of folklorism, their bearers 
and personal impulses, changes in popularity and period taste, 
parallels with folk tradition mechanisms and comparison with 
the development of other countries - these are only some 
aspects which would deserve a deeper elaboration. It seems 
that every new generation turns back to the traditional folk 
culture, feeling it and using it in its own ways. And this is true 
despite whether the way is a new one or a seemingly closed 
one.
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