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ÚVOD 

 

Předkládané studie vznikly jako součást třetí řady videoencyklopedie Lidové tance 

z Čech, Moravy a Slezska, která je věnována tanečním medailonům obcí. V roce 2008 byly 

v rámci této řady výzkumného záměru zpracovány medailony obcí, které se vztahovaly 

k tanečním projevům jednotlivých podoblastí Slovácka. Pro rok 2009 bylo ve výzkumném 

záměru obhájeno téma zpracování tanečních medailonů obcí Valašska. Výsledkem projektu 

je předkládaná elektronická publikace, jejíţ nedílnou součástí jsou audiovizuální záznamy 

pořízené během výzkumu v jednotlivých valašských lokalitách. Všechna tato média jsou 

uloţena v archivu Národního ústavu lidové kultury ve Stráţnici pod přírůstkovými 

a inventárními čísly uvedenými v jednotlivých kapitolách této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CHARAKTERISTIKA REGIONU VALAŠSKO 

 

Valašsko je výrazný etnografický region na východní Moravě. V hornatém kraji 

sousedícím se Slovenskem zahrnuje na 200 obcí kolem měst Valašské Meziříčí, Roţnov 

pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Štramberk, Starý Jičín, Kelč, Vsetín, Vizovice, 

Zlín, Valašské Klobouky a Brumov. Na severu sousedí s Lašskem a Slezskem, na západě 

s Hanou a na jihu pak s Moravským Slováckem. Vzhledem k historickému pozadí osídlování 

této oblasti má valašská lidová kultura mnoho návaznosti na ostatní pastevecké kultury 

masívu Karpat, zejména pak úzkou souvislost se Slovenskem.  

Jelikoţ nebylo území Valašska nikdy úředně vymezeno a netvořilo ani ţádný správní, 

politický ani etnický celek, bylo jeho územní vymezení vţdy velmi sporné. Následkem 

toho se jeho rozloha v minulosti často měnila. K výraznému rozšíření Valašska došlo 

v 19. století v souvislosti se změnou hlavních diferenciačních činitelů etnografického členění 

(kroj, architektura a dialekt). K původnímu historickému jádru byla připojena území dále 

na západ a jih. V současné době se pak tato oblast vymezuje podle toho, jaký mají obyvatelé 

názor na svou příslušnost k etnografickému regionu, a tím dochází k rozlišení na jádro 

regionu, okrajové území a přechodné území.  

Do vlastního jádra Valašska zařazujeme obce, jejichţ obyvatelé se sami k Valachům 

hlásí (nebo se alespoň tomuto označení nebrání) a jsou za Valachy povaţováni i jinými 

valašskými a nevalašskými obcemi. Do okrajového území spadají obce, které jsou obyvateli 

vlastního valašského území povaţovány za nevalašské, kdeţto obcemi cizího sousedního 

regionu za valašské. Povědomí sounáleţitosti k Valašsku je v okrajovém území nevýrazné, 

i kdyţ se jeho obyvatelé hlásí spíše k Valašsku neţ k jinému regionu. V přechodné oblasti 

se uţ obyvatelé za Valachy nepovaţují (mají často jiné označení) a také ani Valaši 

z okrajového, ani z vlastního území tyto obyvatele za Valachy nepokládají, a tak za Valachy 

je mají často pouze lidé ze sousedního regionu. Jde tedy o přechodné území mezi dvěma 

regiony.  

      I kdyţ dosud tato výrazná etnografická oblast nemá samostatnou monografii 

pojednávající o její  tradiční kultuře, existuje řada studií, které přinášejí rozsáhlý soubor 

informací ke všem odvětvím lidové kultury tohoto regionu. Zejména hesla Valašsko a Valaši, 

valašská kolonizace, Valašské právo, valašský soud, valašský kroj a valašský dům v publikaci 

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech Moravy a Slezska. Sv. 1 – 3, Praha 2007. 

Další významnou prací je: Štika, Jaroslav: Valaši a Valašsko. O původu Valachů, valašské 
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kolonizaci, vzniku a historii Valašska a také o karpatských salaších. Roţnov pod Radhoštěm: 

Valašské muzeum v přírodě, 2007, 237 s. + mapová dokumentace (vychází  znovu v roce 

2009). Součástí  uvedených děl je vţdy i obsáhlá bibliografie prací vztahujících se k Valašsku 

zahrnujících časové období od konce 18. století po současnost, které umoţňují komplexní 

pohled na národopisnou problematiku tohoto regionu. 

 Projekt Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska – Taneční medailony obcí Valašska 

se zaměřuje na: jiţní Valašsko – Slavičín (autorka Jarmila Vrtalová), střední Valašsko – 

Rusava (autoři Karel Pavlištík, Lenka Matelová), severní Valašsko – Frenštát pod Radhoštěm 

(autorka Magdalena Maňáková). 
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JARMILA VRTALOVÁ 

CHARAKTERISTIKA MĚSTA SLAVIČÍN 

 

Město Slavičín leţí na úpatí Bílých Karpat. Z administrativního hlediska spadá 

pod okres Zlín. Nachází se ve vzdálenosti 12 km od Luhačovic, 25 km od Vizovic a 30 km 

od Zlína. Hlásí se k mikroregionu Luhačovské Zálesí a je členem Sdruţení obcí mikroregionu 

Jiţní Valašsko.  

V současné době je Slavičín označován jako součást jiţního Valašska (subregionu 

etnografické oblasti Valašsko). Názory na etnografickou rajonizaci okolí Slavičína 

však nejsou jednotné. V odborné literatuře se od poloviny 20. století mnohdy objevuje 

zařazení Slavičína mezi obce Luhačovického Zálesí.
1
 Jedná se tedy o přechodné pásmo

2
 

mezi Slováckem a Valašskem, kde postupem času v lidové kultuře převáţily valašské prvky. 

Ty jsou patrné na krojích, zvycích, tancích a v tradiční řemeslné výrobě. Proto lze Slavičín 

ještě přiřadit k okrajovému pásmu Valašska, kterým prochází pomyslná hranice subregionu 

jiţní Valašsko. 

Ke konkrétnímu vymezení této lokality uvedl Jaroslav Štika
3
 následující shrnující 

poznámku, cit.: „ O kus dále směrem na západ vstoupíme do okrajové oblasti slavičínských 

miškářů. Patří k ní osm obcí katolické farnosti slavičínské: Slavičín, Nevšová, Lipová, 

Divnice, Hrádek, Rokytnice, Rudimov a také Petrůvka, která jiţ spadá k Luhačovskému 

Zálesí. Předěl mezi Valašskem a Zálesím tvoří podle místní tradice kopec mezi Petrůvkou 

a Nevšovou. Povědomí o příslušnosti k Valašsku se tam uchovalo jen u starší generace. 

Za valašský povaţovali i svůj oděv, ovšem bez doplňků, které si přivezli miškáři ze světa.“ 

Dále J. Štika
4
 zmínil vzájemné působení vlivů slováckých a valašských, cit.: „ Spojitost jiţní 

části Valašska se sousedním Luhačovským Zálesím a se severovýchodním Slováckem 

je výrazná především v lidovém oděvu, a to zejména na území s prokazatelným vlivem 

valašské karpatské kultury.“ K tomuto názoru se přikláněl i Antonín Václavík,
5
 který řadil 

slavičínsko-bojkovský okrsek k valašskému krojovému typu.  

                                                 
1
 Štika, J.: Valaši a Valašsko. Roţnov pod Radhoštěm, 2007, s. 180 – 183 + nečíslované přílohy. Brouček, S., 

Jeřábek, R.: Lidová kultura. 3. sv., Praha, 2007, s. 1101 – 1106. 
2
 Uvedeno téţ pod heslem Valašsko a Valaši v encyklopedii: Brouček, S., Jeřábek, R.: Lidová kultura. 3. sv., 

Praha, 2007, s. 1102. 
3
 Štika, J.: Valaši a Valašsko. Roţnov pod Radhoštěm, 2007, s. 180. 

4
 Štika, J.: Valaši a Valašsko. Roţnov pod Radhoštěm, 2007, s. 183. 

5
 Václavík, A.: Luhačovské Zálesí. Luhačovice, 1930. 
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První písemná zmínka o Slavičíně pochází z roku 1141. Historický a kulturní vývoj 

byl dán blízkostí uherské hranice a Vlárského průsmyku, kudy procházela uherská, tatarská 

i turecká vojska. Obec byla převáţně zemědělská, ale spolu s okolními vesnicemi byla známá 

také za hranicemi našeho státu jako místo původu specifické profesní skupiny zvěroklestičů 

(miškářů). Řemeslo zanikalo postupně po 2. světové válce.
6
 

Obec Slavičín se stala městem v roce 1964. V současnosti zde ţije asi 7000 obyvatel. 

K městu byly přičleněny i původně samostatné malé vesnice Hrádek na Vlárské dráze 

(součástí je jiţ od roku 1960), Divnice (součástí je od roku 1964) a Nevšová (součástí 

je od roku 1980) jako místní části. Naopak došlo k odtrţení obcí Petrůvka (v roce 1999) 

a Bohuslavice (v roce 2001). 

Koordinaci kulturních aktivit ve Slavičíně zajišťuje Městské informační centrum. 

Zabezpečuje, pořádá a propaguje řadu kulturní akcí pro širokou veřejnost. Nejvýznamnější 

událostí folklorního rázu je valašský bál, který organizuje místní cimbálová muzika Slavičan 

ve spolupráci s dětským národopisným souborem Slavičánek. Všechny místní části města 

oţívají kaţdoročně tradiční masopustní obchůzkou masek. Pořadateli jsou: Český svaz ţen, 

Charita sv. Vojtěcha, Městské informační centrum (v části Slavičín), Svaz dobrovolných 

hasičů (v částech Divnice, Hrádek na Vlárské dráze a Nevšová). V Nevšové se koná také 

fašanková zábava s ochotnickým divadelním představením. Zaniklou hodovou tradici 

v Nevšové připomíná Kateřinská taneční zábava. Hudební doprovod cimbálové muziky 

nebo dechové hudby k oběma tanečním příleţitostem byl jiţ nahrazen amatérskými 

hudebními seskupeními s elektronickými klávesami a kytarami. 

Ve městě působí malé muzeum, jehoţ expozice obsahuje archeologickou sbírku, 

dokumenty o historii města, písemnosti i hmotné doklady k velké letecké bitvě během 

2. světové války a záznamy vztahující se k místním řemeslům, tradicím, zvyklostem, 

kulturním i politickým událostem apod. 

Obecné povědomí o etnografické příslušnosti a tradiční lidové kultuře se u mladší 

generace ve Slavičíně pomalu vytrácí, ale stále zde zbývá dost jedinců, kteří prostřednictvím 

různých akcí o jeho zachování usilují.     

      

 

 

 

                                                 
6
 Detailní historický vývoj Slavičína je popsán v publikaci: Nekuda, V. (Red.): Vlastivěda moravská. Zlínsko. 

Brno, 1995, s. 588 – 593.  
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ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 
 

Slavičín patří k málo probádaným a etnograficky zpracovaným lokalitám okrajové 

části Valašska. Proto také výčet pramenů a literatury vztahující se ke zdejšímu tanci a stavu 

tanečnosti není obsáhlý. 

Během přípravné fáze výzkumu proběhlo bádání v archivech Etnografického ústavu 

Akademie věd ČR v Brně, Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, 

Valašského muzea v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm, Městského muzea ve Slavičíně 

a Národního ústavu lidové kultury ve Stráţnici. Procházeny byly video-fondy, foto-fondy 

i rejstříky písemných dokladů. Relevantních materiálů k dané problematice bylo nalezeno 

velmi málo. V Městském muzeu ve Slavičíně jsou uloţeny desítky fotografií z tanečních 

příleţitostí, které časově spadají do 20. století. Jejich dokumentační hodnota je nízká. 

Ve videoarchivu Národního ústavu lidové kultury jsou k dispozici videozáznamy masopustní 

obchůzky z let 1996, 1999 a 1998, končinové zábavy z roku 1998, valašského bálu 

a májového dne se zaznamenaným dětským tanečním pásmem z roku 2000. Tyto snímky byly 

archivu Národního ústavu lidové kultury věnovány Městským úřadem Slavičín.  

Jako studijní pramen k tanci ve Slavičíně lze vyuţít zdrojů Městské knihovny Slavičín, 

která shromaţďuje regionální literaturu a dokumenty zachycující zapsané paměti místních 

starousedlíků. Akvizici tohoto fondu napomohla aktivní terénní práce knihovnice 

Emílie Malíkové. Doplňující informace je moţné nalézt i v kronice města Slavičín. Krátká 

hodnocení současných kulturních akcí jsou obsaţena v měsíčníku Slavičínský zpravodaj, 

regionálním tisku nebo v rámci internetové prezentace města na http://www.mesto-slavicin.cz  

Pro vytvoření obecné etnografické charakteristiky regionu a vymezení obce v jejím 

rámci, včetně historického vývoje, slouţí publikace J. Štiky Valaši a Valašsko.
7
 Jiný úhel 

pohledu na danou problematiku poskytuje A. Václavík v díle Luhačovské Zálesí.
8
 Základní 

materiál k etnografické rajonizaci je zahrnut i v nově vydané národopisné encyklopedii
9
 

pod heslem Valašsko a Valaši. 

Jedinou obsáhlejší prací, která se monografickým stylem zabývá Slavičínem, je kniha 

V. Cekoty vydaná k 750. výročí první písemné zprávy o Slavičíně.
10

 Kromě geografické 

a historické části jsou v ní popsány způsoby obţivy obyvatel v minulosti i nyní, vývoj 

školství, zdravotnictví a sluţeb. Dále jsou zmíněny aktivity vyvolané vznikem spolkových 

                                                 
7
 Štika, J.: Valaši a Valašsko. Roţnov pod Radhoštěm, 2007. 

8
 Václavík, A.: Luhačovské Zálesí. Luhačovice, 1930. 

9
 Brouček, S., Jeřábek, R.: Lidová kultura. 3. sv., Praha, 2007, s. 1101 – 1106. 

10
 Cekota, V.: Slavičín v minulosti a současnosti. Slavičín, 2006. 

http://www.mesto-slavicin.cz/
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hnutí. Nechybí informace k zaloţení a významu existence muzea jako kulturní instituce. 

Jedna kapitola je věnována národopisu, tradicím a lidovým zvykům, včetně stručného 

odstavce o lidovém tanci. 

K doplnění přehledu o lidových tradicích ve Slavičíně a blízkém okolí slouţí útlá 

publikace E. Malíkové a J. Poláškové.
11

 Prostřednictvím vzpomínek pamětníků jsou 

zde zachyceny obřadní zvyky, výroční obyčeje, pověry, pověsti, přísloví, pořekadla, 

pranostiky, dětské hry a říkanky. Nechybí zmínka o tancích a tanečních příleţitostech. 

Na příkladech jsou vysvětleny typické znaky místního dialektu. Uvedeny jsou také miškářské 

historky a připojen slovníček profesního slangu vztahujícího se k tomuto specifickému, 

pro Slavičín typickému řemeslu. Krátká zmínka patří popisu vzhledu kroje a lidové písni. 

Publikaci uzavírá stručný přehled pamětníků, z jejich vzpomínek bylo čerpáno. 

Odbornému, systematickému výzkumu lidových tanců na Slavičínsku se nevěnoval 

ţádný sběratel, proto také chybí  taneční sbírky nebo studie o tanci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ TANEČNOSTI 
 

Přesný historický vývoj tanečnosti ve Slavičíně není moţné určit. Chybí dostatečné 

mnoţství kvalitních pramenů zaměřených na lidový tanec, které by byly povaţovány 

za spolehlivé doklady stavu tanečnosti v konkrétním časovém období. Při studiu tanečnosti 

se lze pouze spolehnout na vzpomínky pamětníků. Ty se často rozcházejí a není jiţ moţné 

si je ověřit z více zdrojů. Pamětníci hovoří o záţitcích z mládí nebo popisují vzpomínky 

jejich rodičů či prarodičů. 

V odborné literatuře jsou popisovány projevy lidové kultury na Slavičínsku v kontextu 

kulturních prvků typických pro přechodovou oblast mezi jiţním Valašskem a slováckým 

subregionem Luhačovské Zálesí. Informace o lidovém tanci se vyskytují jen sporadicky, 

bez obrazových dokladů. 

Od počátku 20. století se zmiňuje inklinace k etnografické oblasti Slovácka, hlavně 

v souvislosti z lidovým oděvem, písňovým i tanečním repertoárem. Ve způsobu oblékání, 

dialektu a vybavení domácností se projevují znaky spojené se socioprofesní skupinou 

zvěroklestičů (miškářů). Cizí jevy jsou přenášeny díky dlouhodobému pobytu příslušníků 

této skupiny v různých oblastech na našem území i v zahraničí. Po polovině 20. století sílí 

vlivy valašských kulturních prvků, které jsou dány vznikem a působením folklorních souborů. 

Koncem 20. století dochází k postupnému úpadky lidové kultury. Ten je způsoben 

politickými i společenskými změnami na venkově, rozvojem industrializace, migrací 

obyvatelstva apod. Tanečních příleţitostí ubývá, mění se jejich funkce a význam. Objevují 

se snahy o záchranu zbytků taneční kultury ve Slavičíně. Probíhá určitá dokumentace akcí 

(část fotografií je uloţena v Městském muzeu ve Slavičíně), podpora činnosti folklorních 

souborů nebo lidových muzik, místní zájemci o lidovou kulturu se začínají věnovat terénní 

práci – zápisům vzpomínek u pamětníků. Mezi takové osobnosti patří sestry Emílie Malíková 

s Janou Poláškovou, jejich matka Anna Polášková, národopisná pracovnice Libuše Sušinová, 

zapisovatel pamětí Josef Studenka, a v neposlední řadě zakladatelé muzea Antonín Dulík 

s Viktorem Švihálkem. Některé z jejich zpracovaných záznamů o lidové kultuře ve Slavičíně 

jsou součástí fondu místní knihovny. Díky tomu je moţné vytvoření základního přehledu 

o vývoji tanečnosti od konce 19. století do současnosti. 

Pokud jde o taneční příleţitosti z daného období, je jich v písemné podobě doloţena 

celá řada. Nejznámější byly taneční zábavy v přírodě. Jak se uvádí např. v kapitole nazvané 



13 

 

Ze ţivota našich předků – vzpomínky pamětníků od E. Malíkové a J. Poláškové:
12

 „V letních 

měsícoch sa s oblibú pořádaly taneční zábavy v přírodě a říkalo sa jím „výlety“, to býl 

například výlet sokolský, orelský nebo hasičský, při kterém tyto spolky nacvičily obyčejně 

aj divadlo… Po kaţdém ochotnickém divadelním představení sa pořádala taneční zábava 

a peníze, keré sa tam vybraly, věnovali mladí většinú na omladinářskú knihovnu 

nebo na vybavéní jeviště.“ Toto dokládá i tvrzení pamětnice M. Vlčkové:
13

 “Přes léto jsme 

chodívali tancovat ven, šlo se na výlet, tak se tomu říkalo. Měli jsme místo na takové louce, 

tak došli muzikanti a tancovalo se venku.“ Účastníci zábavy byli oblečeni ve spolkových 

krojích. Na místo konání zábavy se šlo průvodem z centra obce. Po setmění se všichni 

přesunuli do hospody, kde zábava pokračovala. 

Další taneční příleţitostí ve Slavičíně byla „zástěrková“ zábava. E. Malíková 

a J. Polášková
14

 ji popisují takto: „Ve Slavičíně cérky jednic za rok pořádaly muziku 

tak zvanú zástěrkovú. Pozvaly si muzikanty, oznámily buď obecním bubnem nebo plakátem, 

kde a kdy sa zástěrková odbývá, pořadatelky si uvázaly parádní zástěrky (buď krajkové, 

batistové nebo bílé) a vybíraly vstupné, ale hlavní účel býl ten, ţe cérky si měly právo vybrat 

tanečníka a mládenci nesměli vzít sami cérku do kola. To byla příleţitosť pro takové děvčice, 

keré neuměly – nebo velice těţko tančily, a toţ chlapci zkusili na svojí koţi, jaký je tanec 

při takovéj tanečnici.“  

Během masopustního veselí byl tanec jeho přirozenou součástí. Dokládají to znovu 

záznamy E. Malíkové a J. Poláškové:
15

 „Nejslavnější byly končiny (konec masopusta). 

To buď mládenci, hasiči nebo muzikanti sa domluvili, šli na obecní úřad ţádat o povoléní 

a dali obecním bubnem vyhlásit, ţe budú chodit maškary a večér ţe bude taneční zábava. 

Tak okolo desátéj hodiny sa začaly scházet maškary. Byli to všelijak ustrojení muzikanti 

nebo chasa… Muzikanti hráli do pochodu a šlo sa za velikého rámusu a výskání děcek 

do prvního stavéní, muzikanti zahráli na dvoře, chasa tancovala… Večer byla taneční zábava 

aţ do rána a druhý deň zas celú noc a třetí den, to uţ bylo na „ostatky“, to byla „súsedská“, 

to byli samí hospodáři a hospodyně, a tým také končíl masopust.“ 

Na Velikonoce nebylo zvykem pořádat taneční zábavu, ale v jarním období se tanec 

vyskytoval u příleţitosti svatovojtěšské pouti (kostel ve Slavičíně je zasvěcen svatému 

Vojtěchu). E. Malíková a J. Polášková
16

 ji popisují takto: „Ze všeckych přifařených dědin 

                                                 
12

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001. 
13

 Celý rozhovor uveden v rámci kapitoly Přepis rozhovoru s pamětnicí. 
14

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001. 
15

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001. 
16

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001 
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chodívali ludé na púť v prúvodoch aj s muzikú do kostela… Na náměstí bývaly kolotoče, 

húpačky a střelnice a zábavy pro děti, večér se v hospodě tancovalo.“ Této zábavy 

se účastnili i přespolní, kteří přišli do Slavičína na pouť. 

Na konci dubna stavěli mládenci děvčatům máje. Na náměstí společně postavili jeden 

veliký máj jako symbol jara. Na konci května se konalo její slavnostní kácení. Ve výše 

zmíněné publikaci
17

 se uvádí: Chlapci a cérky uplétli kytičky, věnečky a zamétli prostranství 

okolo mája, nachystaly sa lavky a stoly a jeden stolek u mája, kde sa prodáváním kytiček 

vybíralo vstupné a na poctu sa podávala kořalka. Přišli muzikanti, kat s pilkú, kohút… 

a za doprovodu muziky cérky a chlapci v průvodu, kaţdý popadl svoju a tančilo 

sa okolo mája, potom sa máj „sťál“, prúvod sa seřadíl a šlo sa do hospody tancovat 

aţ do rána.“ 

Na konci léta se pravidelně konaly doţínky. E. Malíková a J. Polášková
18

 o ní píší 

následující: „To byla slavnost aj jednotlivě v kaţdéj selskéj rodině a hromadně končila 

„doţínkovú“ slavnosťú venku v přírodě a večerním tancem v hospodě. Cérky za pomoci 

chlapců společně uplétli doţínkový věnec, kerý sa skládal ode všeho druhu obilí, proplét 

sa stuhami, chasa sa seřadila do průvodu a cérka v kroji v čele průvodu nésla věnec, 

dvá mládenci po boku děvčice stuhy od něho, za nimi šli v páru cérka s chlapcem ozdobení 

klasama, podle počtu mladych tvořili dlúhý průvod za výskotu, tančéní a zpívání 

a za doprovodu hudby došli aţ  na místo slavnosti, kde sa tancovalo. Věnec sa slavnostně 

předál starostovi, kerý poděkovál a začala zábava.“ 

Méně dokladů je dostupných k popisu provedení tanců, které se během tanečních 

zábav uplatňovaly. Etnochoreoloţka Z. Jelínková
19

 zaznamenala v oblasti Slavičínska 

točenou skočného rázu, odzemek, k němuţ poznamenala, ţe ţil jen prostřednictvím 

folklorních souborů, a různé varianty tanců figurálních – párové, řemeslnické (kovářský).  

E. Malíková a J. Polášková
20

 uvádějí: „Tančila sa nejvěc polka, třasák, valčík 

„našest“, „přes ruku“, beseda, „mašina“ a jiné. Většinú staré kúsky… Najlehčí a najlepší 

zatancování bylo, kdyţ sa tančilo „do leva“, to hrála v těle kaţdá ţilka…“ Podobně o tanci 

hovořila i pamětnice M. Vlčková: „Tancovaly se hlavně polky a valčíky – těch bylo 

víc druhů, ne takové „utáhané“, jaké tancovala dřív vrchnost na jejich hostinách, 

jak to ten Strauss skládal… Besedu jsme taky tancovali. A všelijaké kolečka, 

kde jsme se proplétali, hry to byly takové.“     

                                                 
17

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001. 
18

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001. 
19

 Nekuda, V. (Red.): Vlastivěda moravská. Zlínsko. Brno, 1995, s. 304. 
20

 Malíková, E., Polášková, J.: Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků. Zlín, 2001. 
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Z uvedených skutečností plyne, ţe v lidovém tanečním repertoáru byly dříve obsaţeny 

i tance točivé (hlavně točená), které se však postupem času vytratily a byly obnoveny 

aţ koncem 20. století v souborovém provedení. Převaha polek a valčíků, spojená s stoupající 

oblibou dechové hudby, je z vyprávění pamětníků zcela zřejmá. Znalost ostatních lidových 

tanců během 20. století vymizela. S návratem cimbálové muziky jako hudebního doprovodu 

při tanečních příleţitostech se objevily problémy s neschopností tanečníků přizpůsobit se mu 

svým tanečním projevem. Z toho důvodu vznikl také nápad zařadit do programu valašského 

bálu školu lidových tanců. 
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STAV TANEČNOSTI V SOUČASNOSTI 
 

V současné době dochází ve Slavičíně k úbytku tanečních příleţitostí. Nejvíce 

je jich během měsíce ledna a února, kdy se konají plesy, na kterých se však tančí převáţně 

společenské a moderní tance. S lidovými tanci se setkáváme pouze v rámci Valašského bálu. 

Částečně se lidový tanec objevuje i během masopustních (fašankových) obchůzek, 

příp. okrajově při ostatních tanečních zábavách. Jinak ţijí valašské lidové tance 

na Slavičínsku pouze v repertoárech folklorních souborů. Pro potřeby projektu Taneční 

medailony obcí Valašska byly proto vybrány ke zdokumentování Valašský bál a fašanková 

obchůzka. 

 

Valašský bál 

Popis akce: 

Valašský bál se uskutečnil v sobotu 17. 1. 2009 v sále Sokolovny ve Slavičíně. 

Pořadatelem byla cimbálová muzika Slavičan ve spolupráci s Městským úřadem. 

Kromě cimbálové muziky se během bálu představila i dechová hudba Valaška z Valašských 

Klobouk a jako hosté tanečník odzemku Vojtěch Goláň z Valašské Bystřice a cimbálová 

muzika Vincúch z Valašských Klobouk. Předtančení zajistily děti z dětského národopisného 

souboru Slavičánek.  

Cimbálová muzika Slavičan vznikla v roce 2000. Jak uvedl její organizační vedoucí 

Aleš Ptáček, její vznik byl dán potřebou oţivení folklorních tradic města Slavičína 

a jeho okolí. Muzika má devět členů. Její primáškou je Anna Jordánová a uměleckým 

vedoucím Zdeněk Polách. 

Dětský národopisný soubor Slavičánek byl zaloţen v roce 1985. Působí při Základní 

škole Vlára ve Slavičíně. Sdruţuje asi 60 dětí v mladším školním věku. Zaměřuje 

se na valašské lidové tance, písně, zvyky a projevy lidové slovesnosti jako jsou hry a říkadla. 

Na vystoupeních doprovází soubor dětská hudecká muzika. Vedoucí souboru 

je Boţena Bělohlávková. 

Valašský bál začal v 19 hodin. Sál byl vyzdoben krojovými součástkami, hudebními 

nástroji a drobnými dřevěnými dekoracemi. Nad středem tanečního parketu byl u stropu 

připevněn koš se zavěšenými valašskými klobásami na tradiční půlnoční soutěţ v „sekání 

klobás“. Jako občerstvení byly během večera k dispozici různé valašské speciality. Vstupenky 

se prodávaly za 100 Kč, pro hosty v krojích za 50 Kč. Krojovaných účastníků bálů přišlo 

velmi málo. 



17 

 

Dechová hudba hrála asi půl hodiny k poslechu, teprve pak začali tančit návštěvníci 

oblečení v civilním oděvu. Kvůli malé zaplněnosti sálu bylo předtančení dětí přesunuto 

na 20. hodinu. Zahájení bálu se ujal vedoucí cimbálové muziky Slavičan Aleš Ptáček, 

který přivítal hosty a seznámil je s programem večera. Následovalo předtančení v podobě 

folklorního pásma dětského národopisného souboru Slavičánek. Děti v krojích za doprovodu 

cimbálové muziky předvedly ukázky jarních zvyků, řemeslnických tanců, odzemků 

a dětských her. Poté vystoupil host bálu, po celém Valašsku známý tanečník odzemku, 

Vojtěch Goláň, který představil variantu odzemku s obuškem – tzv. obuškový. 

K tanci se dále střídaly dechová hudba s cimbálovou muzikou. Tančily se polky, 

valčíky, tango, waltz, jive, točené, vrtěné a čardáše. Více lidí tančilo při dechové hudbě. 

Asi od 22 hodin vystoupila hostující cimbálová muzika Vincúch. Kromě tanečních písní 

z Valašska zahrála také řadu slováckých písní (vrtěné, verbuňky). O lístky do bohaté tomboly 

byl velký zájem. Nevýherní lístečky byly popsány různými vtipnými slogany v místním 

dialektu.    

V programu nechyběla ani názorná výuka tradičních lidových tanců, která bývá 

v posledních letech vítaným zpestřením valašských bálů. Jeden krojovaný pár za doprovodu 

cimbálové muziky předváděl zpomaleně kroky a taneční figury, postupně se přidávali další 

tanečníci. Návštěvníci tak měli moţnost naučit se tanec jánošík a zopakovat si dvě varianty 

tance kovářský, jehoţ výuka probíhala na valašském bále v roce 2008.  

Kolem půlnoci došlo na oblíbenou zábavnou společenskou soutěţ – „sekání“ 

valašských klobás z koše zavěšeného u stropu sálu. Výskokem ze země nebo vysazením 

na ramena pomocníka se snaţili návštěvníci bálu ukořistit klobásu. Vítěz, který dosáhl 

na nejvýše umístěnou klobásu, získal jako cenu dva litry vína. Do soutěţe se zapojili muţi 

i ţeny. 

Vzhledem k dobré atmosféře a veselé náladě, následovala párová taneční hra „adam“. 

Hra měla úspěch jak u tanečníků, tak u přihlíţejících diváků. Tančili ji páry všech věkových 

kategorií. Volná zábava pokračovala aţ do brzkých ranních hodin, kdy byl valašský bál 

ukončen. 
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Popis tanců: 
- Polka 

Polka se tančila za doprovodu cimbálové i dechové hudby. V obou případech se většinou 

lišila od „klasické“ polky, připomínala spíše rychlejší valčík. V uzavřeném drţení se taneční 

krok skládal z rychlých drobných úkroků stranou a přísunů opačné nohy. Pouze několik párů 

tančilo typickým polkovým krokem – tito uváděli, ţe tančí „českou polku“, kterou se naučili 

v tanečních kurzech. Taneční pár mnohdy tvořily dvě dívky nebo ţeny. Převaţoval způsob 

otáčení směrem doprava. 

- Valčík 

Valčíky hrála pouze dechová hudba. Vyznačovaly se vyšší tempem a rychlejšími otáčkami, 

neţ bývá pro tento tanec typické. Docházelo tedy k eliminaci různosti kroků u polky 

a valčíku. Směr otáčení byl (v uzavřeném drţení) častěji doprava, u zdatnějších tanečníků 

i doleva. 

- Společenské párové tance 

Tango, waltz i jive v podání dechové hudby se vyskytly v tanečním pořádku vţdy jednou, 

na konci série 3 – 4 taneční písní. Aţ na tanečníky, kteří v nedávné době prošli kurzem tanců, 

tančily všechny ostatní páry jednoduchými kráčivými kroky, přizpůsobenými pouze rytmu 

a tempu dané skladby. 

- Točená 

V případě valašského lidového tance točená, který se tančil pouze při doprovodu cimbálových 

muzik, byly patrné velké rozdíly v provedení tance příslušníky folklorních souborů a 

ostatních účastníků bálu. Členové folklorních souborů dodrţovali tradiční strukturu tance – 

předzpěv, pomalou část v polootevřeném drţení, samostatný taneční projev muţe (poskoky, 

příklepy nohou) a ţeny (točení na místě kolem vlastní osy) a rychlou část. Ostatní tanečníci 

tančili, z hlediska kroků a způsobu párového drţení, tanec podobný vrtěné na Slovácku.  

- Vrtěná 

V rámci série tanečních písní ze Slovácka hrála cimbálová muzika i vrtěnou, která byla 

po předzpěvu tančena ve velmi rychlém tempu otáčení. Vrtěné odpovídala pouze krokově, 

typická struktura tance, jak je běţná na Slovácku, zachována nebyla. 

- Verbuňk 

Verbuňk tančili čtyři muţi před muzikou – všichni uvedli, ţe se jej naučili jako členové 

folklorního souboru. Ostatní taneční páry se spojily do půlkruhu a pohupovaly se do rytmu 

přenášením váhy z nohy na nohu. Při rychlé části se rozdělily zpět na dvojice, které se kolem 

sebe rychlými drobnými krůčky točily. 
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- Čardáš 

Čardáš patřil k nejoblíbenějším tancům při obou cimbálových muzikách. Jeho provedení bylo 

opět odrazem tanečních znalostí a schopností – ve většině případů připomínal zjednodušenou 

podobu vrtěné (předzpěv, rychlé víření dvojic na místě). 

 

- Odzemek, obuškový 

Muţský tanec odzemek s obuškem byl zastoupen na bále jen v podobě vystoupení přizvaného 

tanečníka z Valašské Bystřice. Základní taneční figury odzemku byly součástí také pásma 

dětského národopisného souboru. Šlo však pouze o jednoduché, pomalé krokové variace. 

- Jánošík 

Lidový tanec jánošík se mohli účastníci bálu naučit od místních tanečníků, kteří působí 

ve folklorním souboru. Téměř pro všechny to byl tanec neznámý. V terénu se jiţ nedochoval, 

ţije pouze v pódiové podobě. Po předzpěvu, kdy se dvojice v drţení za ruku mírně pohupuje 

vpřed a vzad, následuje otočení muţe čelem ke své taneční partnerce v drţení za opačnou 

ruku. Jedním malý krokem ukročí do strany s mírným přísunem, následuje překříţený krok 

opačnou nohou rovněţ s přísunem a dvakrát podup na místě. Stejným způsobem postupují 

na druhou stranu. Při zrychleném tempu hudby se pár drţí za lokty a otáčí se kolem vlastní 

osy. Změnu směru doprovází tlesknutí dlaněmi. 

- Kovářský 

Kovářský patří do skupiny řemeslnických tanců. Na bále ho mohli návštěvníci shlédnout 

během předtančení dětského souboru a měli moţnost se ho naučit v rámci výuky tradičních 

valašských tanců. Tanec začíná v uzavřeném drţení, při čemţ se ţena drţí oběma rukama 

muţe za ramena a muţ ţeny za boky. Drobnými kroky polkového rázu se dvojice otáčí 

na místě. V další fázi tance pár v pokleku na jedno koleno rukama imituje pohyb tlučení 

kladiva na kovadlinu. Poskokem dochází k výměně kolena opřeného o zem. Následuje znovu 

točení páru ve stoje a napodobování kování v kleče. Postupně se zrychluje tempo tance. 

- Adam 

Adam je skupinová taneční hra při cimbálové muzice. Tančil se aţ po půlnoci. Na nápěv „Měl 

Adam sedm synů“ obcházely páry v drţení za ruku po obvodu tanečního parketu. 

Podle pokynů „vyvolávače“ (člena muziky) se přizpůsobovali určenému způsobu tance. 

Tančila se polka  například v drţení za uši, ve spojení rukama za lokty zády k sobě, 

s partnerkou na zádech, v drţení partnera za nohy (tzv. trakař) apod.  
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 Seznam získaných doprovodných propagačních materiálů k akci: 
(materiály jsou součástí Seznamu příloh uloţených v archivu NÚLK) 

- plakát k valašskému bálu 

- pozvánka na valašský bál 

- propagační skládačka cimbálové muziky Slavičan 

- propagační skládačky (2 ks.) dětského národopisného souboru Slavičánek 

 

Masopustní (fašanková) obchůzka 

Popis akce:  

Letošní masopustní obchůzka připadla na 21. 2. 2009. Fašankový průvod se konal 

ve všech místních částech města. Z časových důvodů bylo moţné pořídit videozáznam z části 

Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze a Divnice, v Nevšové dokumentace neproběhla. Původním 

záměrem bylo natočit v Nevšové ještě večerní fašankovou zábavu, protoţe ale došlo 

k několika zásadním změnám v organizaci této akce, bylo toto natáčení zrušeno. 

Obchůzku v části Slavičín pořádalo Městské informační centrum ve spolupráci 

s Českým svazem ţen a Charitou svatého Vojtěcha. V Hrádku a Divnicích ji organizovali 

členové Svazu dobrovolných hasičů. 

Ve Slavičíně měly masky jednotné tématické zaměření na exotiku (exotické země, 

obyvatelé, zvířata apod.). Občerstvení bylo naloţeno v kočárku. Pro drobné příspěvky byla 

připravena pokladnička. Hudba doprovázející průvod byla pouze reprodukované 

z magnetofonu, který byl taţen na saních. Fašankáři se sešli hned ráno v centru města, 

odkud vyrazily nejdříve na obchůzku obchodníků na hlavních ulicích. Se zpěvem, zesíleným 

pomocí reproduktorů, a s hlasitou hudbou vstupovali do jednotlivých obchodů, 

kde je jiţ čekali majitelé. Tančilo se přímo v obchodě, příp. před prodejnou. 

Kromě finančních příspěvků je často obchodníci obdarovali i různými naturáliemi (uzeniny, 

nápoje atd.). Průvod pokračoval do areálu nemocnice, kde navštívil nemocné spoluobčany. 

Poté se zastavil také na farním úřadě. Po krátké přestávce na oběd, který pro ně byl zajištěn 

v jednom z bufetů, následovala obchůzka starousedlíků. Do sídlištní části se nešlo z důvodu 

nezájmu jeho obyvatel. V domech starousedlíků byl průvod očekáván a vítán. Pro jeho aktéry 

bylo připraveno pohoštění v podobě tradičních pokrmů a nápojů - koblihy, boţí milosti, 

koláče, slivovice, svařené víno. 

V Hrádku byli fašankáři oblečení do různých masek – řezník, medvěd, policista, 

slepice, kominík, myslivec aj. Doprovázel je nazdobený hasičský vůz, který slouţil 

jako odpočinkový nebo občerstvovací prostor. Zároveň dával průvodu nezaměnitelnou 
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zvukovou kulisu. Během obchůzky se tanec vyskytoval výjimečně. Masky obcházely všechny 

domy. Nosily s sebou kasičku na peníze. 

V Divnicích měli všichni aktéři průvodu důmyslně propracované masky z ruské 

pohádky Mrazík. Na motorovém vozíku vezli konstrukci dřevěné chaloupky, kam posléze 

ukládali výsluţku. Hudební doprovod obchůzky tvořila opakovaná ústřední melodie 

z muzikálu Mrazík, která hrála z magnetofonu. Místo tance šlo jen o poskakování, 

podupávání a pohupování se v kolenou. 

Popis tanců: 

- Polka, valčík 

O polce a valčíku je moţné se zmínit jen v souvislosti s místní částí Slavičín. V ostatních 

částech se netančily. Bylo to dáno stylem reprodukované hudby – ve Slavičíně 

se totiţ pouţívaly i nahrávky dechové hudby. Taneční kroky byly omezené vzhledem 

kostýmů a kluzkým, zledovatělým povrchem chodníku. 

- Ostatní 

Šlo o různé poskoky, dupání nebo napodobování moderních tanců (disco, hip hop, break 

dance, reggae). 

 

 

 Seznam získaných doprovodných propagačních materiálů k akci: 
- pozvánka na fašankovou zábavu v místní části Nevšová 

- odkaz na fotografie na internetovém portále města Slavičín: http://www.mesto-

slavicin.cz/cs/informacni-centrum/fotogalerie/galerie-udalosti-r-2009/foto-fasanky-

2009.html  

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/fotogalerie/galerie-udalosti-r-2009/foto-fasanky-2009.html
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/fotogalerie/galerie-udalosti-r-2009/foto-fasanky-2009.html
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/fotogalerie/galerie-udalosti-r-2009/foto-fasanky-2009.html
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Prameny: 

Písemné 

Kronika města Slavičín 

Slavičínský zpravodaj 

 

Audiovizuální 

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Valašsko. Díl 8. Stráţnice, 1994 (VHS). 

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Slovácko – Moravské Kopanice, Horňácko 

a Luhačovické Zálesí. Díl 7, část 1. Stráţnice, 1994 (VHS). 

 

Elektronické 

http://www.mesto-slavicin.cz/ 
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POPIS FOTOGRAFIÍ K VÝZKUMU 
 

SLAVIČÍN – Valašský bál 

Sobota 17. 1. 2009 od 19:00 

 

001  Výzdoba sálu – koš se zavěšenými klobásky 

002  Dechová hudba Valaška z Valašských Klobouk 

003  Výzdoba sálu 

004  Před zahájením bálu 

005  Detail stylové výzdoby – pohled z balkonu 

006  Dechová hudba Valaška z Valašských Klobouk 

007  Ceny v tombole 

008  Zpěvačky a zpěváci dechové hudby Valaška v krojích 

009  Cimbálová muzika Slavičan 

010  Zahájení bálu – vedoucí CM Slavičan Aleš Ptáček 

011  Vystoupení dětského národopisného souboru Slavičánek – předtančení 

012  Vystoupení dětského národopisného souboru Slavičánek – předtančení 

013  Vystoupení dětského národopisného souboru Slavičánek – předtančení 

014  Vystoupení dětského národopisného souboru Slavičánek – předtančení 

015  Vystoupení dětského národopisného souboru Slavičánek – předtančení 

(kovářský) 

016  Obuškový – Vojtěch Goláň z Valašské Bystřice 

017 Obuškový – Vojtěch Goláň z Valašské Bystřice 

020 Obuškový – Vojtěch Goláň z Valašské Bystřice 

022  Cimbálová muzika Slavičan 

023 Cimbálová muzika Slavičan 

024 Děti při tanci na CM 

025 Polka při CM 

026 Polka při DH 

028 Prodej lístků do tomboly (V. Goláň) 

029 Prodej lístků do tomboly (V. Goláň) 

030 Cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouk 

031 Cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouk 

033 Tanec při CM 
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034 Tanec při CM 

035 Tanec při CM 

036 Valčík při DH 

037 Točené 

038 Předzpěv k točené 

039 Ţeny při točené 

040 Točené 

042 Točené 

043 Točené 

047 Společná výuka tance - kovářský 
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SLAVIČÍN (+ místní části Hrádek na Vlárské dráze, Divnice) – masopust 

Sobota, 21. 2. 2009 od 10:00 

Organizátoři: 

Slavičín – Český svaz ţen, Městské informační centrum, Charita sv. Vojtěcha  

Hrádek na Vlárské dráze – Svaz dobrovolných hasičů (místní organizace) 

Divnice – Svaz dobrovolných hasičů (místní organizace) 

[Nevšová - nedokumentována] 

 

Popis fotografií 

 

001  Slavičín – skupina masek v centru města 

002  Slavičín – ohlašování fašankového průvodu přes reproduktor 

003  Slavičín – masky při tanci (reprodukovaná hudba) 

004  Slavičín – masky při tanci 

005  Slavičín – masky při tanci (v pozadí slavičínský zámek) 

006  Slavičín – tanec s majitelkou obchodu v centru města 

007  Slavičín – masky při vstupu do kadeřnictví 

008  Slavičín – masky při vstupu do obchodu 

009  Slavičín – skupina masek v lékárně 

010  Slavičín – masky při tanci v masně 

011  Slavičín – štáb při natáčení 

012  Slavičín – masky na náměstí 

013  Slavičín – masky u vinotéky 

014  Slavičín – ukládání výsluţek 

015  Slavičín – fašankový průvod v bráně městské nemocnice 

016  Slavičín – masky při zpěvu před vstupem do nemocnice 

017  Slavičín – masky při rozhovoru s pacienty a zaměstnanci nemocnice 

018  Slavičín – přehrávač s reprodukovanou hudbou 

019  Slavičín – masky před farním úřadem 

020  Slavičín – masky při rozhovoru s farářem 

021  Slavičín – bufer Elva – občerstvení pro účastníky fašankového průvodu 

022  Slavičín – masky při tanci v bufetu Elva 

023  Slavičín – masky při tanci v bufetu Elva 

024  Slavičín – obchůzka starousedlíků 
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025  Slavičín – tradiční masopustní pečivo (koblihy) 

026  Slavičín – pohoštění během obchůzky 

027  Slavičín – pohoštění během obchůzky (slivovice) 

028  Slavičín – příspěvek do kasičky 

029  Slavičín – masky 

030  Slavičín – obcházení domů (štáb při natáčení) 

031  Slavičín – pohoštění během obchůzky 

032  Místní část Hrádek – hasičské auto doprovázející obchůzku 

033  Místní část Hrádek – skupina masek před hostincem 

034  Místní část Hrádek – masky zastavují projíţdějící auta 

035  Místní část Hrádek – hasičské auto s občerstvením doprovázející obchůzku 

036  Místní část Hrádek – masky zastavují projíţdějící auta 

037  Místní část Hrádek – masky při obchůzce 

038  Místní část Hrádek – obcházení domů 

039  Místní část Hrádek – maska „dalmatina“ 

040  Místní část Divnice – stroj na táhnutí rekvizit (pohádka Mrazík) 

041  Místní část Divnice – příprava obchůzky před hasičskou zbrojnicí 

042  Místní část Divnice – masky před hasičskou zbrojnicí 

043  Místní část Divnice – průvod masek 

044  Místní část Divnice – obcházení domů 

045  Místní část Divnice – maska „Marfušky“ 

046  Místní část Divnice – stydící se masky 

047  Místní část Divnice – dřevěný kříţ před jedním z domů 

048  Místní část Divnice – občerstvení pro účastníky obchůzky 

049  Místní část Divnice – socha na prostranství mezi domy 

050  Místní část Divnice – místní kostel 

051  Místní část Hrádek – masky během obchůzky domů 

052  Místní část Hrádek – masky při ukládání výsluţky do hasičského vozu 

053  Místní část Hrádek – masky během obchůzky domů 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 SOUPIS VIDEOZÁZNAMŮ Z VIDEOARCHIVU NÚLK 
 

 

Přírůstko

vé číslo 

Inventární 

číslo 

Popis záznamu Rok vzniku záznamu 

98/2002 V 2504 Fašanek - obchůzky 1996, 1999 

99/2002 V 2505 Fašanek – obchůzky, končinová 

zábava 

neurčeno 

100/2002 V 2506 Valašský bál, májový den, vystoupení 

dětí 

2000 

101/2002 V 2507 Fašanek – končinová zábava 

s pochováváním basy 

1998 
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 ROZBOR PŘILOŽENÝCH VIDEOZÁZNAMŮ 
 

Valašský bál ve Slavičíně 

Slavičín, 17. 1. 2009 

 

 

0:00:01  Začátek záznamu 

0:00:11  CM Slavičan ze Slavičína 

0:02:22  Pásmo valašských tanců – předtančení dětského souboru Slavičánek 

0:14:30  Vystoupení Vojtěcha Goláně – obuškový 

0:18:04  CM Slavičan – čardáš 

0:19:30 CM Slavičan – „My sme Valaši“, „Lúčka zelená“, „Beskyde, Beskyde“ 

- zpěv 

0:23:12  DH Valaška z Valašských Klobouk – polka, valčík 

0:26:31  CM Vincúch z Valašských Klobouk – „verbuňk“ 

0:27:55  CM Vincúch – čardáš, polka 

0:32:06  DH Valaška – polka 

0:34:22  CM Slavičan – točené 

0:39:17  Výuka valašských tanců – jánošík, kovářský 

0:42:19  CM Slavičan – čardáš 

0:43:50  Společenská soutěţ „o nejlepšího skokana“ bálu 

0:46:27  CM Slavičan + CM Vincúch – točivé tance 

0:47:43  Tanec adam 

0:51:43  Konec záznamu 

 

Přírůstkové číslo: 66/2009, inv. č. V 4028 
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Masopustní obchůzky (fašanky) ve Slavičíně 

Slavičín, 21. 2. 2009 

 

 

0:00:00  Začátek záznamu 

0:00:01  Obchůzka ve Slavičíně (centrum) 

0:17:44  Obchůzka v místní části Hrádek na Vlárské dráze 

0:23:15  Obchůzka v místní části Divnice 

0:28:18  Konec záznamu 

 

 

Přírůstkové číslo: 201/2009, inv. č. V 4163 
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 PŘEPIS ROZHOVORU S PAMĚTNICÍ 
 

Pamětnice: Marie Vlčková, rozená Dulíková 

  Datum narození: 16. 7. 1928 

Narozena ve Slavičíně, ţila i v Bohuslavicích nad Vláří 

Současné bydliště: Brno 

 

1.) Taneční příleţitosti v minulosti: 

a) Jaké taneční příleţitosti (zábavy, tancovačky) probíhaly ve Slavičíně v době, kdy jste 

tam ţila? 

„To uţ je dávno, ale povzpomínám, počkejte… Přes léto jsme chodívali tancovat ven, šlo 

se na výlet, tak se tomu říkalo. Měli jsme místo na takové louce, tak došli muzikanti 

a tancovalo se venku. Nebylo to jak dnes – všecko v sále a muzika tam burácí, ţe člověk 

málem ohluchne. No, jinak se chodilo do hospody se bavit – kdyţ byl masopust nebo pouť 

na svatého Vojtěcha… Ještě máje se stínávaly a potom taky byla zábava. Moţná toho bylo 

víc, ale to uţ přesně nevím…“ 

b) Kdo tyto zábavy pořádal? 

„Co já vím, tak se mladí mezi sebou domluvili a všechno zařídili. A taky spolky. Ve Slavičíně 

byl Sokol, Orel, hasiči – a ti byli aktivní.“ 

c) Tyto akce se konaly v hospodě a přes léto venku (výlety), nebo i někde jinde? 

„Hospoda byla hlavní, tam se všecko dělo. Časem postavili ve Slavičíně Sokolovnu, 

tak se začalo chodit i tam. A na ty výlety bylo určeno místo, aspoň za nás to tak bylo.“ 

d) Kdo se účastnil těchto zábav? 

„My mladí hlavně, ale i starší chodívali – ţádné jiné zábavy moc nebylo, ani nebývalo peněz 

na nic. Do Slavičína přespolní taky došli – jak byla pouť třeba. Jinak hlavně domácí. 

Takové uzavřenější to bylo, ale nikomu to nevadilo.“ 

e) Jak probíhaly zábavy, čím se lišily, co se tančilo, kdo hrál? 

„Kdyţ se šlo do hospody, tak jsme chodívaly my dvě sestry s maminkou, tatínek na zábavy 

moc nechodili… Bylo to tak, ţe maminka šly dřív a my cérky jsme musely ještě doma 

poklidit, slepice zavřít a tak, potom jsme se teprve nachystaly a šly. Seděly jsme u stolu 

s maminkou, chlapci ti za stolem nesedávali, pobíhali po hospodě… Byla tam muzika, 

dechovka, někdy cimbálka, nebo byli nějací pokombinovaní ti muzikanti, to si moc 

uţ nepamatuju. Důleţité bylo, ţe hráli a tancovalo se. Někteří chlapci moc tancovat nechtěli, 

ani jim to nešlo. Vzpomínám si, ţe uţ jsme s děvčatama od sousedů věděly, 



32 

 

který je jaký tanečník, bývali i tací, co neuměli pořádně se otočit – a to jsme byly rády, 

kdyţ na nás nevyšel, protoţe jinak byly nohy pošlapané, šlapalo se jak v zelí a mamička 

se na nás škaredě dívaly, ţe jsme pro ostudu. Kdyţ tam byli přespolní, tak jsme je my cérky 

obhlíţely a hodnotily, který by se nám líbil… Na výlety chodívali jenom mladí, 

to se tancovalo aţ do tmy venku, kde byly naskládané stoly a lavice, aby bylo kde sedět. 

Potom jsme šli zpátky do dědiny a pokračovalo se v hospodě aţ do rána. Tam uţ došli i starší, 

děcka tam pobíhaly a nikomu to nevadilo. Kdyţ byl výlet, tak se tam hrávalo taky divadlo – 

členové Orla měli nacvičené veselé hry, pohádky, a dokonce na operety došlo, to jsme 

se nasmíli. Tancovaly se hlavně polky a valčíky – těch bylo víc druhů, ne takové „utáhané“, 

jaké tancovala dřív vrchnost na jejich hostinách, jak to ten Strauss skládal… Besedu jsme 

taky tancovali. A všelijaké kolečka, kde jsme se proplétali, hry to byly takové. A vstupné 

se platilo, co vím, tak 2 koruny, potom aţ 5 korun, časem se to taky všechno zvyšovalo, 

jak dnes. 

f) Chodilo se tam v kroji? Můţete ho popsat? 

„Baţe v kroji. Ale byl to uţ takový „polokroj“, nebo jak to nazvat. Chlapi měli městské šaty – 

tmavé, nosívaly vysoké boty a klobouk. A potom zas byla doba, kdy se do původních krojů 

strojili – oblékali si tmavě modré gatě a k tomu bílou halenu, na klobouky měli mašle. 

My jsme měly na sobě ţenský kroj, však ho má do dneška vnučka schovaný doma. Na rubáč 

se navlékaly dvě spodnice, na ně vrchní sukně – leknica. Na rukávcích byla ještě kordula, 

já jsem měla květovanou, ale maminka nosívaly černou. Střevíce k tomu patřily blinérky – 

tak se jim říkalo. Svobodné chodily se staţenými vlasy do jednoho copu, jak se vdala, 

tak musela mít dva copy a nosit šátek.“ 

g) Bývala na zábavách třeba tombola nebo nějaké soutěţe atd.? 

„To nevím, potom později tombola asi byla, ale to uţ jsem byla odstěhovaná ze Slavičína 

pryč… Hlavně to divadlo se hrálo, to mělo u lidí úspěch. Dodneška si pamatuju, jak jsme 

se těšili, co zas nového se nacvičilo.“ 

h) Jakým způsobem se dávalo vědět, ţe bude zábava? 

„To jsme si řekli mezi sebou, kdyţ jsme se potkali před kostelem, nebo na trhu. A jinak 

se to nechalo vyhlásit – obecní policajt bubnoval na buben… Malovali jsme taky plakáty, 

pěkným písmem se to muselo napsat, kdo uměl, a pak se to vyvěsilo.“ 
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2.) Taneční příleţitosti v současnosti: 

a) Víte, které akce probíhají dnes? 

„Ptám se vţdycky dcery a vnučky, ty mají přehled, jezdí do Slavičína a nosí mi novinky. 

Vnučka chodí na plesy, chodila do krouţku nějakých moderních tanců, 

tak to tam asi předvádí… A pořádného nic uţ tam nezbylo, snad prý na masopust zůstala 

tradice dělat zábavu s divadlem. Taky valašský bál tam pořádají, ale to uţ není ono, 

není to tak přirozené všechno, jak bylo dříve.“ 

b) Uţ ty zábavy taky nepořádají mladí? 

„Ani ne, asi hasiči zůstali, ale Orel nebo Sokol, to uţ nic. Kulturu spravuje město. Mladí 

utíkají do města, nikdo nechce zůstat ve Slavičíně a něco tam pořádat. Stojí to moc peněz, 

není čas ani zájem.“ 

c) + h) Víte, kde se dnes zábavy ve Slavičíně konají? Kde se o nich zájemci dozvědí? 

„Na sokolovně. Jak jsou tam připojené dědiny jako Hrádek nebo Nevšová, tak ti mají 

taky svoje kulturní zařízení. Ale to se ani nedá říct, ţe je to ve Slavičíně… Město to nechá 

vyvěsit na internetu, natiskne a vylepí plakáty. Kdo má zájem, tak si to lehko najde.“ 

d) + f) Chodívá na tyto akce někdo z vaší rodiny? Pokud ano, i v kroji? 

„Ano, na valašský bál chodívá vnučka. Zajímá se o folklor a tradice. V kroji nechodí, 

má ho doma ve skříni, nechce se jí ho nosit, kdyţ ţádná kamarádka její by v něm nešla. 

Říkala, ţe bývá málo lidí na bále, a v kroji jsou snad jenom pořadatelé. To víte, dnes ti mladí 

mají internet, diskotéky, televizi, mobily, na takové zábavy by jich moc nešlo. Ale je dobře, 

ţe se aspoň jedna taková zábava ve Slavičíně drţí.“ 

e) + g) Jak valašský bál probíhá, pokud si vzpomínáte? 

„Je tam na začátek předtančení – děcka ze školního souboru něco zatancují. Potom hraje 

dechovka a cimbálka. Tancuje se zas trochu jinak neţ za nás. Polka, valčík 

taky, ale víc nějaké „moderny“. Prý tam ty návštěvníky někdo učí valašské tance – to musí 

vypadat (smích)…  Mívají bohatou tombolu. Bývá tam veselo, tak aspoň těch pár lidí, 

co tam přijde, se dobře baví.“ 

 

3.) Kde jste se učili dříve tancovat, od koho a při jakých příleţitostech? 

„Chtěly jsme se sestrou, kdyţ jsme došly do věku, kdy nás takové věci začaly zajímat, 

po mamince, aby nás naučily tancovat, ale ta na nás neměly čas a nelíbilo se jim, 

ţe jich takovou hloupostí zdrţujeme od práce. Tak jsme se učily spolu se sestrou 

a kamarádkami. Po škole, cestou domů nebo na dvoře. Kdyţ byla zábava, tak se děcka mohly 

dojít podívat do hospody, to nikomu nevadilo, nebo se stálo pod oknama. Ale jak nás uviděl 
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pan řídící učitel, tak nás posílal hned do postele, ţe na to máme ještě času dost. Pochytili jsme 

tam, jak se tancuje a zkoušelo se to potom. Kluci měli jiné zájmy. To jsme je to potom museli 

zase s cérkama naučit my, aby bylo s kým na tancovačce byt. Takţe děvčata se učila dopředu 

a chlapci aţ na místě na zábavě…“ 

 

4.) Zasáhla do vývoje tance nějakým způsobem existence folklorního souboru? 

„Prvně ţádné soubory ve Slavičíně nebyly. Pak se začali zájemci o tanec sdruţovat, 

protoţe viděli, ţe všechno upadá a chtěli ty tradice ve Slavičíně zachovat. Nevzpomenu 

si uţ, jak se ten soubor jmenovat, co tam potom působil. Ti uţ připomínali, ţe patříme 

k Valašsku a začali nosit modrotiskové sukně… No nevím, nikdy jsem neřešila, jestli jsme 

Valaši nebo ne. Je pravda, ţe se u nás mluvilo po valašsky, ale kroje jsme měli 

jak na Slovácku spíš. Uţ i to nářečí jsem zapomněla, kdyţ jsem pracovala ve městě na úřadě. 

Tam se muselo mluvit spisovně česky. Teď jsem v Brně tady v domově důchodců a začínám 

chytat tu jejich řeč.“ 

 

5.) Můţete vzpomenout na některé sběratele tanců, pamětníky, výrazné tanečníky 

nebo osobnosti vašeho kraje? 

„ Se mnou je to horší, protoţe se mi paměť vytrácí. Co jsem věděla, tak zapomínám. 

Teď mě napadá jenom Ema Malíková, která pracovala v knihovně ve Slavičíně. Je o hodně 

mladší neţ já. Ta byla aktivní. Dělala hodně věcí kolem folkloru, tanců a zpívání. Psala 

o tom taky články. Měla taky sestry - Janu, nevím příjmení, ta hrávala divadlo, a ještě jednu. 

Tyto děvčata právě byly v tom souboru, jak jste se ptala.“ 

 

6.) Tancují se dnes lidové tance i při jiných příleţitostech – svatby, plesy, oslavy, …? 

„Asi jak kde. Je to individuální. V naší rodině na svatbě nikdy nechyběla ţivá kapela. 

Na oslavách narozenin, výročí nebo zlaté svatbě se tancovala polka a valčík. Bez muziky, 

tance a zpěvu si to neumím představit.“ 

 

Děkuji Vám za rozhovor a za čas, který jste mi věnovala. 

 

Zachyceno a zapsáno v říjnu 2009.  
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ZÁVĚR 
 

Pro projekt Taneční medailony obcí Valašska byl za jiţní Valašsko zpracován 

medailon města Slavičín, který je zajímavou spojnicí kulturních i sociálních vlivů Valašska 

a Slovácka, navzájem na sebe působících. 

Vysledovat historickou vývojovou linii v tanci bylo pro nedostatek dokladů archivní 

povahy velmi těţké, proto se výzkum opíral o výše zmíněnou literaturu, z větší části 

o vyprávění nebo zapsané paměti starousedlíků. Podařilo se shromáţdit materiály k podobě 

tance v kontextu zvykoslovných tanečních příleţitostí ve 20. a počátku 21. století. 

Na dokumenty, příp. fotografie, které nebylo moţné vzhledem k nejasným autorským právům 

nebo jiným osobním důvodům jejich majitelů získat do archivu Národního ústavu lidové 

kultury, bylo alespoň odkázáno na jejich aktuální umístění. 

Protoţe je Slavičín sloţen ze čtyř místních částí, dříve samostatných obcí, panuje 

mezi jednotlivými částmi určitá rivalita, která se během výzkumů projevovala. Obecně 

však lze říci, ţe z hlediska tanečnosti tvoří Slavičín se všemi místními částmi (a dalšími 

okolními obcemi jako jsou Petrůvka, Lipová, Bohuslavice nad Vláří) jednotný kulturní celek. 

Do současné doby se lidový tanec vyskytuje v rámci valašského bálu a masopustní 

obchůzky, příp. končinové zábavy. V případě valašského bálu jde o komornější akci, 

které se účastní zájemci o udrţení zbytků lidové kultury. Zajímavou součástí je škola 

tradičních tanců. Masopustní (fašanková) obchůzka je záleţitostí masovějšího rázu. 

Spolu z vymizením ţivé hudby a její náhradou za hudbu reprodukovanou došlo k úbytku 

tance. Na končinové zábavě převládly, díky druhu hudebního doprovodu, rovněţ tance 

moderní. Zániku lidových tanců ve Slavičíně brání aktivně brání skupina lidi seskupená 

kolem cimbálové muziky Slavičan a dětského národopisného souboru Slavičánek. 

Medailon obce byl vypracován tak, aby sumarizoval dostupné poznatky o tanci v dané 

lokalitě. Měl by proto slouţit jako východisko pro další badatele v této problematice. 

S odstupem času by bylo vhodné provést redokumentaci tanečních příleţitostí, 

aby byly ověřeny výsledky tohoto výzkumu. 
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 SEZNAM PŘÍLOH ULOŽENÝCH V ARCHIVU NÚLK 
 

Obsah přílohy: 

- plakát k valašskému bálu 

- pozvánka na valašský bál 

- propagační skládačka cimbálové muziky Slavičan 

- propagační skládačky (2 ks.) dětského národopisného souboru Slavičánek 

 

Uloţeno v písemném archivu NÚLK. 
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KAREL PAVLIŠTÍK, LENKA MATELOVÁ 

CHARAKTERISTIKA OBCE RUSAVA 

 

Nejzápadnější obcí Valašska je Rusava. O její příslušnosti je dostatek zpráv 

uţ od 18. století. I povědomí obyvatel je nesporné. Podobný případ představují 

i Rajnochovice, i kdyţ u těch se vyskytují dohady, zda je zařadit do vlastního 

nebo okrajového území.  

Kdyţ se vydáme z Rusavy dále na severozápad, najdeme obce Brusné a Chomýţ, 

které se jiţ počítají do oblasti Hané. Ze severu se k hranici Valašska přimyká okrajové území 

s obcemi Chvalčov a Chvalčova Lhota, Podhradní Lhota, Podolí a Loučka. 

Dále na severovýchod leţí samostatná přechodná oblast, zvaná Hostýnské Záhoří. Čítá 

více neţ 30 obcí, které můţeme jen velmi zhruba ohraničit Komárnem, Bystřicí 

pod Hostýnem, Lipovou, Ţákovicemi, Maloticemi a Rouským u Kelče. Od Valachů se liší 

nářečím, krojem, lidovým domem i zaměstnáním, orientovaným na rostlinnou výrobu. 

Celkovou situaci dokresluje mapa západní hranice Valašska. (Matelová 2008) 

  Věcný pohled na postavení v celkovém kontextu etnografické diferenciace 

geografického prostoru, v němţ se Rusava nachází a který vychází z publikovaných výsledků 

soudobého etnografického bádání, je přehledně prezentován v diplomové práci 

Lenky Matelové: Nositelé valašských folklorních tradic v podhostýnském regionu. 

(Matelová 2008) 

Rusava je tu zařazena do uţší oblasti vymezené vůči regionu Valašska, Hané 

a Hostýnského Záhoří, v němţ se jako ve všech okrajových či přechodových oblastech 

uplatňuje vzájemné ovlivňování a míšení jednotlivých prvků lidové kultury sousedních 

výrazných etnografických oblastí. Osobitost způsobu ţivota kultury obyvatel této obce 

je  pak dána souhrou historických momentů, z nichţ odlehlá poloha, valašská kolonizace 

ze 16. století a násilné osazení obce odbojnými Valachy ze sousedních panství a jejího 

přejmenování na Rottalovice v roce 1657, hrály roli nejdůleţitější. (Matelová 2008) 

Obec Rusava leţí v nadmořské výšce 410 m n.m. na jihovýchodním okraji 

Hostýnských vrchů, v údolí podél říčky Rusavy, která dala obci název. Doklady o existenci 

sídlišť v katastru dnešní Rusavy nacházíme uţ od první poloviny 14. století. 

Přestoţe jiţ v 16. století existoval a je doloţen místní název Rusava, zaloţil zde dne 23. dubna 

roku 1657 hrabě Jan Rottal obec, které vnutil název Rottalovice.  
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Obyvatelstvo Rotallovic tvořily tři základní skupiny osadníků. První a historicky 

nejstarší skupinou byli obyvatelé, kteří zde zůstali i po zániku původních osad, 

které v tomto teritoriu existovaly ještě před vznikem Rottalovic. Později, v průběhu 

16. století, se původní obyvatelstvo postupně rozrostlo o přistěhovalce, které lze řadit do vlny 

tzv. valašské kolonizace. Ta začala jiţ ve 13. století migrací specifické kultury horských 

pastevců z východokarpatských pohoří dnešního Rumunska do slovanské části Karpat. 

Vzhledem ke značnému časovému odstupu od počátku migrace (jde o cca 300 let, 

coţ představuje více jak 10 generací) lze však tvrdit, ţe nešlo o původní východokarpatské 

pastevce, ale spíše o jejich vzdálené potomky značně ovlivněné slovanskou kulturou. 

K jiţ vyjmenovaným osadníkům, kteří si údolí kolem říčky Rusavy k ţivotu vybrali 

dobrovolně, přibyli krátce po vzniku Rottalovic poraţení odbojní Valaši z oblasti vsetínského, 

lukovského a vizovského panství, kteří sem byli přesídleni násilně. A právě tato poslední 

skupina zřejmě obohatila mentalitu zdejšího obyvatelstva o charakteristické rysy, jimiţ jsou 

příslovečná tvrdohlavost a vzdor. Díky postupnému vzájemnému ovlivňování charakterů 

a míšení vyjmenovaných skupin a jejich kultur dostala později Rusava podobu, kterou známe 

z díla F. Táborského. Zrodila se Rusava se svou jedinečnou kulturou a rázovitými obyvateli. 

Obec Rusava, která je ze všech stran obklopena lesy a kopci a takto po staletí chráněna 

a izolována od okolní civilizace a jakoby uzavřena ve svém vlastním světě, si na dlouhou 

dobu udrţela tuto svoji osobitost. Navíc díky své poloze se Rusava stala vyhledávaným 

útočištěm rebelů a hnanců. Svůj nový domov zde nalezli lidé z různých koutů Valašska, 

ale i jiných oblastí, zejména pak sousedního Slovenska. Byli to většinou horalé, lidé, kteří byli 

zvyklí ţít ve velmi těţkých podmínkách a v jisté sounáleţitosti s přírodou. Souhra všech 

těchto podmínek vnáší do lidové kultury tohoto kraje onu příslovečnou jedinečnost, 

která rusavský národopis odlišuje od ostatních. Charakterová osobitost, vřelý vztah k přírodě 

a láska k tradicím a zvykům, to jsou typické znaky „rusavských Valachů.“ (Matelová 2008 

příloha  č. 4) 

Pro pochopení obecného vnímání osobitého charakteru Rusavy v kontextu vývoje 

lidové kultury na Valašsku usnadní Táborského poetické konstatování, ţe zatímco uznávaným 

vstupem do největší nádhery Valašska jsou dvě brány: Valašské Meziříčí a Frenštát, 

pak Rusava, to jsou postranní vrátka, která ze sladké zkušenosti mají radši všichni zamilovaní, 

kteří dávají přednost vstupu na Valašsko těmito postranními vrátky u zahrady, za humny. 

(Táborský 1928) 

Široký okruh informací potřebných k řešení problematiky tohoto projektu 

je soustředěn ve vynikající národopisné monografii rodáka z Bystřice pod Hostýnem 



39 

 

Františka Táborského: Rusava. Ţivot, valašské dědiny (Olomouc 1928), která obsahuje 

spolehlivé údaje o ţivotě rusavských Valachů v 19. století a jeho proměnách ve 20. století 

(Brouček, S. – Jeřábek, R. (eds) 2007). Z údajů v monografii shromáţděných vychází všichni, 

kdo se z jakéhokoli úhlu pohledu zabývali lidovou kulturou v této lokalitě (viz seznam 

literatury pramenů i aktéři a nositelé revitalizačních aktivit v obci se rozvíjejících v druhé 

polovině 20. století, které jsou v centru pozornosti našeho projektu). 
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ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 
 

Připojený seznam literatury a pramenů obsahuje výběr publikací a statí, 

jejichţ obsahovou součástí je bibliografický soubor vyuţitých zdrojů (seznam uţité literatury 

a pramenů), který zde uvedenou základnu rozšiřuje a prohlubuje. 

Jak jiţ bylo zdůrazněno v předcházející kapitole, široký okruh informací potřebných 

k řešení problematiky tohoto projektu je soustředěna ve vynikající národopisné monografii 

rodáka z Bystřice pod Hostýnem Františka Táborského: Rusava. Ţivot  valašské dědiny 

(Olomouc 1928), která obsahuje komplexní a zasvěcený pohled na celkový kulturně 

historický vývoj s podrobnými údaji o ţivotě rusavských Valachů v 19. století 

a jeho proměnách ve 20 století. (Brouček, S. – Jeřábek, R. (eds.) 2007). Podobný význam 

mají i údaje obsaţené ve stati vynikající znalkyně regionu i lokality, renomované historičky 

Vlasty Fialové: Počátky dědiny Rusavy. Valašsko, 1957, roč. 6, č. 3 – 4, s. 49 – 69.  

Pro charakteristiku regionu a charakteristiku obce mají klíčový význam práce  

Lenky Matelové (Nositelé valašských folklorních tradic v podhostýnském regionu. 

Diplomová práce. Brno 2008; Folklorní hnutí v Bystřici pod Hostýnem a na Rusavě. 

Bakalářská práce. Brno 2006), v nichţ shrnula dosavadní výsledky odborného bádání 

v této tematice. Vybrané části uvedených prací tvoří obsah příslušných kapitol 

toho medailonu (příloha č. 4 a č. 5). 

Rozsáhlé a zasvěcené informace týkající se přímo lidových tanců, jejich vývoje, 

podoby i společenského vyuţití, přináší monografie zakladatelky moravské etnochoreologie 

Zdenky Jelínkové Tance z Rusavy (Jelínková 1967 a Jelínková 1988). Obsahuje spolehlivý 

popis všech tanců, které se vyskytovaly v repertoáru jevištních produkcí folklorních souborů 

i těch, které byly součástí tanečního repertoáru ostatních tanečních příleţitostí. Tance, 

které zmiňují pamětníci nebo další naše informační zdroje, jsou součástí souboru čítajícího 

70 záznamů, které v této lokalitě Z. Jelínková pořídila při svých výzkumech v letech 1947 – 

1954 a které příleţitostně doplňovala i později (příloha č. 3). 

A stejně jako v případě výzkumů a dokumentace jiných lokalit věnovala Z. Jelínková 

čas a energii praktickému předávání poznatků z terénu členům folklorních souborů 

při odborných seminářích (školeních) nutných pro jejich hodnověrnou interpretaci. 

To byl jeden z významných impulzů přínosů jmenovitě Z. Jelínkové, který koncem 

sedmdesátých let podpořil novou fázi procesu kvalitní revitalizace tradičního folklorního 

materiálu i v této lokalitě.  
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O průběhu a charakteru jednotlivých vývojových etap tohoto procesu je dostatek 

poznatků v monografiích věnovaných vývoji folklorních souborů působících 

nejen na Valašsku při čemţ mnoho problémů, které zkoumání této tematiky přináší, 

není dosud vyřešeno. (Pavlicová, Uhlíková 1997) 

Poznatky o lidovém tanci na Rusavě shromáţděné v díle Zdenky Jelínkové 

významným způsobem doplňuje a rozšiřuje jejich kinetický záznam ve filmech: Rusavské 

lidové tance reţiséra M. Kašlíka natočený v roce 1949 a Valašská svatba na Rusavě reţiséra 

V. Táborského a kameramana L. Mikuly natočen na Rusavě v roce 1955, pořízený v obou 

případech autory zasvěcenými a znalými problematiky lidové kultury regionu i obce. 

Pokud se podaří tyto filmy zajistit, budou součástí archivu Národního ústavu lidové kultury 

ve Stráţnici a budou k dispozici pro studijní účely, tedy i pro uţivatele tohoto textu.  

Zásadní poznatky k problematice rusavské lidové písně jsou obsaţeny v Táborského 

monografii Rusava, ţivot valašské dědiny (Olomouc 1928), kde jsou shrnuty výsledky 

jeho sběratelské činnosti realizované v lokalitě společně s hudebníkem A. Waisarem, 

dále ve stati E. Axmana O lidové písni na Hané a na Valašsku (Holešov 1914) v edici 

Waisarovy sbírky – Písně z Rusavy Vladislavy Bělíkové (Zlín 2006) donedávna dostupné 

jen v rukopisné podobě.  

Pro poznání vývoje folklorismu na Moravě, v němţ mají aktivity spojené 

se scénickou prezentací folkloru specifické postavení vzhledem všeobecně uznávané 

osobitosti  a svým způsobem zachovalosti tradiční lidové kultury Rusavy, má práce Miroslava 

Války:  Folklórní tradice obce Rusavy (Zpravodaj Muzea Kroměříţska 1980, č. 4, s. 15 - 20). 

Ta přináší nejen souhrnný chronologický přehled vývoje, ale i řadu detailů obohacujících  

pohled na vývoj sledované problematiky. 

Důleţitým zdrojem informací pro zaznamenání vývoje folklorismu na Rusavě 

z přelomu 20. a 21. století jsou údaje získané při rozhovoru s Ing. Miroslavem Hovořákem 

(narozen 1949 ve Vsetíně), vůdčí osobností zakladatelské generace a dlouholetým vedoucí 

souboru Rusavjan (Valašský soubor písní a tanců) v 70. - 90. letech 20. století, jehoţ zaloţení 

spoluinicioval v roce 1975 s cílem  navázat na bohatou tradici revitalizačních aktivit, 

jejichţ kořeny sahají v Rusavě k roku 1914, kdy Rusavané předvedli na Národopisné 

a průmyslové výstavě v Holešově Valašskou svatbu (videozáznam rozhovoru 

s M. Hovořákem příloha č. 2, přepis rozhovoru v oddílu Přepis rozhovorů s pamětníky tohoto 

medailonu). V korespondenci elektronickou poštou poskytl cenné informace a materiály 

Mgr. Jaroslav Pavelka (narozen 1982), jedna z vůdčích osobností současného vedení 

Rusavjanu (příloha č. 13 a č. 14). 
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Zdrojem písemné i obrazové dokumentace průběhu této vývojové etapy je Kronika 

Valašského krúţku Rusava zachycující období let 1975 – 2008. V převáţně faktografických  

zápisech je však zřetelně obsaţen i duchovní rozměr činnosti souboru, jak jej vnímá současná 

generace. (příloha č. 1) 
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HISTORICKÝ VÝVOJ TANEČNOSTI 
 

Vzhledem ke zdůrazňované specifice některých prvků lidové kultury na Rusavě 

a její odlišnosti od sousedních obcí valašských (Táborský 1928, Jelínková 1967, 

Charvát viz příloha č. 10) byla Rusava uţ koncem 19. století vyhledávanou lokalitou, 

odkud byly zvány skupiny obyvatel k veřejnému předvádění tradiční svatby ve starobylých 

krojích (Válka 1980). Tyto veřejné prezentace připomíná v kronice souboru Rusavjan 

článek Milana Charváta: Rusava tančí a zpívá. 

Pro posouzení historického vývoje tanečnosti v obci najdeme dostatek materiálu 

ve stati Lidový tanec na Rusavě, jíţ uvádí Zdenka Jelínková svou sbírku Tance z Rusavy  

(Jelínková 1967), a v téţe sbírce uvedeném Seznamu literatury a pramenů a Seznamu sbírek 

lidových písní a tanců (příloha č. 3). 

Celou sbírku Zdenky Jelínkové známé svou pečlivostí ve vedení výzkumu v terénu, 

který dokonale znala, lze povaţovat za klíčový zdroj informací pro poznání historického 

vývoje tanečnosti v obci. Je tomu tak i proto, ţe Zdenka Jelínková vzhledem ke svým 

rozsáhlým výzkumům tanečního folkloru na celé Moravě přispívá k zobrazení vývoje 

tanečnosti v Rusavě v celomoravských vývojových kontextech. Proto tato kapitola obsahuje 

hojnost citací z uvedené sbírky.  

Důleţitou skutečností pro posouzení jisté specifičnosti historického vývoje tanečnosti 

v Rusavě je to, ţe: „Rusava si pro svou uzavřenou polohu v lůně hostýnských hor uchovávala 

dlouho svoji osobitost a svůj vyhraněný etnografický ráz.“ (Táborský 1928) 

Zdenka Jelínková zapsala v Rusavě 70 tanců. 53 z nich je ve sbírce uvedeno s úplným 

popisem. Jejich výčet je uveden v „Soupisu tanců z Rusavy“, kde jsou odkazy na záznam 

nápěvu, textu písně a popisu tance v abecedním seznamu tanců obsaţených ve sbírce. Velkou 

většinu z nich tvoří tance z mladší vývojové vrstvy - tance kolové a figurální 

(Jelínková 1959). V předmluvě zmíněné sbírky jsou zapsané tance charakterizovány 

i ve vztahu k tanečnímu materiálu sousedních regionů či lokalit. Autorka sbírky 

také zaznamenává některé taneční příleţitosti. 

Dominantním jevem folklorního tanečního bohatství je i pro Zdeňku Jelínkovou, 

stejně jako pro ty, kdo se před ní o tomto tanci zmiňovali, točená nebo valaská z Rusavy. 

Vnímá jej jako točivý tanec archaického typu, který má mezi ostatními točivými tanci  

středního a jiţního Valašska výraznou a jedinečnou podobu charakteristickou 

jen pro tuto lokalitu. Ta je mimo jiné dána především „pevnou pohybovou vazbou na určité 

nápěvy jdoucími v pevném sledu za sebou“, výraznou taneční figurou s pohupovaným 
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krokem poskočným a také ve specifickém „rusavském“ drţení, které je tu obvyklé u všech 

tanců kolových a mnoha tanců figurálních. Toto drţení i drţení partnerů při ostatních tancích 

je ve sbírce zobrazeno výtvarníkem Stanislavem Stanovským, který byl spolu se svou ţenou 

sám výborným interpretem tohoto tance. V současné době interpretuje tento tanec 

v nezměněné choreografické podobě jejich syn Jiří Stanovský s manţelkou 

Janou (videodokumentaci provedení obou párů lze předpokládat v archivu souboru Rusava 

v Bystřici pod Hostýnem). Také zprávě o tom, ţe členové valašského krúţku Rusava 

V. Urubová a M. Uruba získali ve Stráţnice v roce 1949 první cenu za sólový tanec, 

lze rozumět tak, ţe byla „valaská z Rusavy“, která ocenění stráţnické poroty získala. 

Pro historický vývoj tanečnosti obce Rusava je také charakteristické, 

ţe se tu uţ na přelomu 19. a 20. století, jak konstatuje Z. Jelínková, „nezachoval 

ani v ohlasech“ odzemek - muţský taneční projev tolik charakteristický pro Valašsko. 

Uchoval se tu však obřadní tanec zvaný Kot – tanec staršího původu, který se na Rusavě 

tancoval o druhém svatebním dnu zvaném „rozhonky.“  (Jelínková 1967) 

Z tanců mladší vrstvy, které patří do skupiny valašských velkých (hrubých) křiţáků 

jsou mimo jiné ve sbírce Z. Jelínkové popsány jako rusavské varianty křiţáků Kamizolka 

a „nejsloţitějších“ ze všech rusavských křiţáků Bukovina. Opomenuta v této sbírce nebyla 

ani „skupina tanců, které nemají jinde na Valašsku obdoby vůbec. V jiných oblastech byly 

zjištěny v některých případech pouze písňové obdoby.“ (Jelínková  1967) 

Rusavské tance neunikly pozornosti těch, kdo se v minulosti zajímali o rusavskou 

lidovou kulturu a lidové tradice. Na jejich jedinečnost poukazoval jiţ František Táborský 

a povědomí o této jedinečnosti a půvabu se udrţovaly i v té části obyvatel obce, 

kteří si hodnot lidové kultury  uvědoměle váţili. 

Sbírka Zdenky Jelínkové: Lidové tance z Rusavy, jeţ je hlavním zdrojem této části  

textu je výsledkem jejích výzkumů prováděných hlavně v letech 1947 – 1954, 

které příleţitostně doplňovala i později (s. 8). Sehrála klíčovou roli v procesu revitalizace 

lidových tanců a tanečnosti v obci Rusava, protoţe poskytla hodnověrný a z textu do pohybu 

převoditelný materiál pro tvorbu repertoáru původního souboru Rusava, zejména ale tvorbě 

repertoáru jeho nástupce Rusavjanu. 

Z této sbírky byl čerpán taneční materiál charakteristický pro místo působení obou  

těles, jejichţ činnost se rozvíjí v raném období folklorismu tj. v období charakteristickém 

mimo jiné cílevědomým úsilím o adaptací tradičních tanců pro scénické – jevištní potřeby 

i pro potřeby aktuálních společenských aktivit. Novodobé společenské aktivity v podstatě 
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navazují na tradiční aktivity zvykoslovné, jejichţ přirozenou součástí jsou příleţitosti 

pro uplatnění tradičních tanců. 

Hodnotu sbírky a její význam pro zmíněný proces znásobuje skutečnost, ţe Jelínková 

shromáţdila dostupné zdroje potřebné pro studium poznání lidových tanců v Rusavě 

a to z minulosti i z doby, kdy sama výzkumy prováděla. Tato komplexnost shromáţděných 

poznatků o místním folklorním tanečním repertoáru řadí Rusavu mezi výjimečné moravské 

lokality. 

Kvalita a hodnověrnost zápisů spolu s aktivní výukovou činností autorky sbírky, 

kterou Zdenka Jelínková intenzívně uskutečňovala v druhé polovině minulého století 

v podstatě ve všech národopisných regionech Moravy v institucích, jejichţ programovou 

náplní bylo a stále je uchovávání folklorního bohatství této země, je jednou z hlavních příčin 

úspěšného uchovávání tradic a jejich novodobého rozvíjení na Rusavě. 

Pro poznání procesu tradování lidových tanců ve sledované lokalitě a jejich funkce 

v soudobých historicko-společenských podmínkách nalezneme údaje v Kronice souboru 

Rusavjan. O počátcích veřejného předvádění lidových tanců v rámci obřadů a zvyků, 

jejichţ nedílnou součástí tyto tance byly, nalezneme mnoho údajů v článku Miroslava Války:  

Folklórní tradice obce Rusavy (Válka 1980) a v kronice souboru Rusavjan v nedatovaných 

výstřiţcích časopiseckých článků (cca 70. - 80. léta 20. století) Milana Charváta Rusava tančí 

a zpívá, Vratislava Bartošky: Moje vzpomínky na činnosť ve Valašském krúţku na Rusavě. 

Zmíněná kronika je pro naše téma důleţitým zdrojem informací reflektujících vývoj 

tanečnosti v období od roku 1976, kdy tento soubor vznikl do roku 2008, kdy v ní byl učiněn 

poslední zápis (příloha č. 1). 

Pro poznání a stanovení specifiky lidových  tanců na Rusavě je důleţitou skutečností, 

ţe existují kinetické záznamy rusavských tanců (viz kapitola Rozbor přiloţených záznamů, 

které dokumentují současný stav interpretace tradičních lidových tanců), ale i záznamů 

dnes jiţ původu historického. K těm patří: Rusavské lidové tance, barevný film reţiséra 

M. Kašlíka  natočený v roce 1949 na Rusavě a film: Valašská svatba na Rusavě, reţie 

V. Táborský, kamera L. Mikula, natočen na Rusavě v roce 1955. Pokud se podaří zajistit 

tyto filmy (digitalizované na DVD), budou součástí archivu Národního ústavu lidové kultury 

ve Stráţnici, kde budou k dispozici pro uţivatele tohoto textu.  

Počátky scénického prezentování lidových tanců jsou na Rusavě spojeny s pokusy 

o veřejné předvádění tradiční Rusavské svatby, které tu jsou zaznamenány jiţ v devadesátých 

letech 19. století. Jak praví pamětníci, v té době nebylo potřeba mít pro tuto skupinu nějaký 

zvláštní název. Pro veřejnost to byli Valaši z Rusavy. Valašskou svatbu uvedli Rusavjané 
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poprvé v roce 1914 na Národopisné výstavě v Holešově pod vedením učitele Potměšila. 

Její repríza pak po první světové válce, která tyto aktivity jako všude i na Rusavě přerušila, 

byla s úspěchem uvedena v roce 1925 na Národopisných svátcích Moravy v Brně a v roce 

1935 na Valašském roku v Roţnově pod Radhoštěm a při řadě dalších významných 

kulturních příleţitostech nadregionálního významu. Provedení valašské svatby soudobým 

souborem Rusavjanu z roku 2007 je zaznamenáno na videozáznamu (příloha č. 7).  

K pozoruhodným počinům z počátku 40. let patří nastudování a realizace rozhlasové  

divadelní hry Zbojnický hejtman Jan Švrček. Duchovním i organizačním hybatelem 

těchto všech akcí a iniciativ směřujících k uchování tradiční lidové kultury v obci a pěstování 

veřejného povědomí o jejích hodnotách a místní specifice byla Františka Černá (podrobně 

Válka 1980). 

V roce 1948 vznikl na Rusavě Valašský krúţek Rusava, který úspěšně vystupoval 

v Praze a mimo jiné ve Stráţnici, kde jak jiţ bylo zmíněno v roce 1949 získali manţelé 

Urubovi I. cenu za sólový tanec a celý krúţek II. cenu za tanec. Zúčastnil se dále v roce 1949 

natáčení barevného filmu Rusavské lidové tance M. a V. Kašlíkových a v roce 1955 natáčení  

filmu: Valašská svatba na Rusavě reţiséra V. Táborského. Po bohaté činnosti však Valašský 

krúţek Rusava v roce 1957 zanikl (Válka 1980). Vznikem jeho nástupce Valašského krúţku 

Rusavjan v roce 1975 nastává na Rusavě vývojová etapa folklorismu s novými rysy a prvky  

vývoje tanečnosti v regionu i v lokalitě, které přinesly klíčové společenské změny v druhé 

polovině 20. století.  
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STAV TANEČNOSTI V SOUČASNOSTI 
 

Na činnost uskupení Valaši z Rusavy z konce 19. a počátku 20. století a na činnost 

Valašského krúţku Rusava z padesátých let navázal a nejnovější vývojovou fázi zahájil v roce 

1975 obnovený Valašský krúţek Rusava brzy přejmenovaný na Valašský krúţek písní a tanců 

Rusavjanu (Válka 1980). V tvorbě repertoáru programově navázal na své předchůdce, 

z nichţ někteří ještě zaţili situaci, kdy rusavské tance znali všichni a tančili 

je „… na tancovačkách, v jizbách větších stavení, na mlatevni , kde sa dalo.“ (Charvát, 

Rusava tančí a zpívá příloha č. 10).  

V nové situaci jsou vyuţívány lidové tance místní provenience v pódiových pořadech 

s nimiţ Rusavjan, jak je obvyklé i u jiných soudobých folklorních moravských a českých 

folklorních souborů, vystupoval a vystupuje při nejrůznějších společenských příleţitostech.  

Obsah této kapitoly mající poskytnout informaci o současném stavu tanečnosti v obci 

Rusava vychází ze základního konstatování, ţe i v této lokalitě se vyskytují tradiční lidové 

tance především v následujících - v rámci soudobých, ve všech regionech obecně 

se vyskytujících existenčních formách, jejichţ nositelem je i současný folklorní soubor 

Rusavjan. To znamená:   

 

A - Jako součást scénických - pódiových vystoupení i jiných aktivit a vystoupení 

při nejrůznějších společenských příleţitostech, jakými byly a jsou akce různých dobových 

spolků a institucí např. výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů, Mysliveckého spolku, 

tělovýchovných jednot, Svazu ţen, důchodců atd. Často pořadatel takových akcí        

poţaduje, aby po pódiovém vystoupení následovala tzv.„lidová zábava,“ při níţ za doprovodu 

souborové kapely tančí v rámci společenského vyţití lidové tance spolu s účinkujícími všichni 

zúčastnění. Někdy bývá při takové příleţitosti vítanou součástí programu výuka jednoduchého 

lidového tance, kterou vedou členové souboru. Zásadní vliv na kvalitu a dobrý společenský 

ohlas této aktivity má vedle organizátorské zkušenosti tanečníků zkušenost, společenský cit, 

pohotovost a bohatost tanečního repertoáru primáše kapely. Přímo v Rusavě je jako 

nepřekonaný primáš duchovní hybatel zábavných aktivit uznáván nedávno zesnulý 

Mirek (Ing.Vladimír) Meloun, který s Rusavjanem spolupracoval víc jak 30 let (podrobně 

Kronika souboru Rusavjan příloha č. 1, výpověď pamětníka Miroslava Hovořila příloha č. 2,  

J. Pavelka  Na valašském bále příloha č. 13).  
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B - Jako součást pódiových vystoupení při oslavách dobových politických výročí, slavností 

i dobových svátečních příleţitosti např. Mezinárodního dne ţen, Dne dětí, Mírových slavností 

atd. (příloha č.1). 

 

C - Jako součást pódiových vystoupení v programech českých, moravských a zahraničních 

folklorních festivalů, jejichţ obsah a podoba bývají často připraveny po dohodě s pořadatelem 

festivalu zejména a  případě, ţe jde o účast ve festivalovém pořadu specificky zaměřeném 

(tzv. klenotnicový pořad tj. pořad tzv. autentického folkloru atd. (příloha č. 1).  

 

D - Jako součást pódiových vystoupení v programu vlastních zahraničních turné 

realizovaných např. pro krajany i na základě pozvání nejrůznějších kulturních institucí. 

 

E - Jako součást vystoupení pro televizní pořady či filmové díla.  

 

F - V rámci revitalizovaných a transformovaných zvykoslovných aktivit (končiny, účast 

na svatbách členů včetně „zalykování“ kácání mája (kapitoly Stav tanečnosti v současnosti, 

Rozbor přiloţených videozáznamů, Přepis rozhovorů s pamětníky). 

 

G - V rámci společenských zábavných aktivit jakými jsou na Rusavě Valašský bál, Kácání 

mája či tematické, zábavně naučné besedy u cimbálu, novou a pro Rusavjan charakteristickou 

a v širokém okolí populární příleţitostí pro uplatnění lidových tanců. 

 

V rámci sledování současného stavu tanečnosti ve zvolené lokalitě, tedy na Rusavě 

uvádíme údaje o dvou, pro tuto lokalitu typických tanečních příleţitosti, při nichţ se stav 

současné tanečnosti mimo pódiovou prezentaci nejvýrazněji projevuje: Kácání mája  

pořádané kaţdoročně od vzniku souboru Rusavjan letos tedy jiţ po třiatřicáté a Valašský bál  

pořádaný ve stejné časové frekvenci. Obě akce mají svou v podstatě ustálenou, leč postupně 

se vyvíjející a modifikující programovou strukturu. 

 

KÁCÁNÍ MÁJA bylo v Rusavjanu poprvé uskutečněno v roce 1977 jako vůbec první 

svým způsobem reprezentativní akce nově vzniklého krúţku, později souboru. 

„Podle toho, co já vím, naši předchůdci - zaniklý krúţek Kácání mája nedělali nikdy. 

Tancovačka u mája byla, ale scéna - moţná ţe neco bylo... všelijaké zpívané scénáře, nejaká 

scéna hrabě Laudona, chlapi byli oţralí na střeše, nikdo se s nimi nedomluvil. Obnovený 
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soubor začal získávat informace, vyptávali se starých domácích, jak by to dělali, 

kdyby to dělali, ptali se Arnošta Kubeši a pak si to udělali sami.“ (Hovořák a spol.) 

„Brzy se staly tyto akce proslulé, chodili civilové z okolí, hlavně ale „lufťáci,“ 

majitelé chat, byly roky, kdy tam bylo i 400 (čtyři sta) lidí. Původně to bylo dolu u hospody, 

potom sa tam udělal pomník osvoboditelů a posunulo se to před Hovořákův dům na obecní 

lúčku, tam je to dodneška. Není lepšího termínu neţ poslední květnová sobota. Vţdycky vydrţí 

počasí.“ (Hovořák, rozhovor příloha č. 2)  

Dnešní účastnickou obec tvoří místní chataři a rekreanti (Rusava je rekreační oblast), 

obyvatelé Rusavy, soubor Rusava z Bystřice pod Hostýnem; dříve + ještě Tanečnica z Brna, 

Mezříčan z Valašského Meziříčí, Pláňava z Otrokovic, Bartošův soubor ze Zlína, Rusava 

z Bystřice pod Hostýnem, Kašava. Pravidelnými hosty jsou členové souboru Rusava 

z Bystřice pod Hostýnem, Valašského sboru portášského na Rusavě. (příloha č. 14)  

Postupem času se vykrystalizovala svébytná podoba akce, která je uskutečňována 

kaţdoročně aţ do současnosti. Má svůj ustálený průběh, který ale bývá přizpůsobován 

aktuálním podmínkám, z nichţ nejdůleţitější je počasí. Specifickou atmosféru jí dodává 

skutečnost, ţe se k ní schází diváci z širokého okolí, ţe jsou zváni k hostování spřátelené 

soubory, jejichţ zapojení do závěrečné taneční zábavy spolehlivě vyvolá atmosféru autentické 

venkovské tancovačky, při níţ jsou tančeny jak tance místní - rusavské, tak tance, které sebou 

přinesou hostující soubory i tance z jiných regionů Valašska.  

  Za dobu 33 let se podle záznamů v kronice a informací pamětníků ustálil průběh 

Kácání mája na Rusavě takto:  

- sraz účinkujících domácích i hostujících u školy, 

- krojovaný průvod obcí, zpěv a hraní muziky; polky, valčíky, točené (pan Meloun 

vţdy průvod začínal písní: Sem, sem, sem, sem rád“), 

- příchod na tradiční místo Kácání mája; celá akce se odehrávala na palouku u tetičky Olinky  

Baťové, 

- uvítání hostů (účinkujících i diváků), 

- program domácího i hostujících souborů, 

- scénka maškar - pokusu o ukradení máje, 

- skácení máje a uchycení vršku, 

- taneční zábava, pro tento medailon nejpodstatnější část, „kterou pan Meloun vţdy začínával    

valaskou z Rusavy.“ 

Svědectví pamětníků o oblíbenosti a významu této taneční příleţitosti je jednoznačné: 

„Po Kácání mája byla vţdycky tancovačka. Staří členové bývalého krúţku 
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na těchto tancovačkách a na našich valašských bálech ukazovali ty staré tance a podařilo 

se je přimět k tomu, ţe je chodili i učit do zkoušek obnoveného krúţku. Jakoby se znovu 

probudili, ale bohuţel začali se brzy fyzicky ztrácet – začali brzo odchodit.  

Na tancovačce po Kácání mája tancovali lidové tance členové nového krouţku 

(zpočátku bez krojů, pak v krojích vypůjčených), staří, bývalí se přidávali, pokud jim nohy 

slouţily, tancovali v civilu (kroje nám půjčili). Tancovali i cizí návštěvníci (sympatizanti 

se vztahem k folkloru z řad chatařů, ze spřátelených souborů. 

Rozdíl mezi tancovačkou po Kácání mája a valašským bálem 

a byl ten, ţe na tancovačce při  Kácání mája tancovali v kroji jen domácí souboráci, všichni 

ostatní byli a tancovali v civilu. Na valašském bálu zase je většina lidí v kroji. V kroji 

je kaţdý, kdo ho má. Bál měl a má uţ svůj řád. 

Jak přibývalo těch kamarádů a známých, kteří znali staré tance, ubývalo těch starých, 

kteří uţ byli někde nad obláčkem. Ti staří sice chodívali i na jiné akce. Jednou za rok beseda 

u cimbálu, také Beseda s důchodci, na vystoupení k různým výročím tehdy politicky 

motivovaným a uskutečňovaným v obci se chodívali ti starší uţ jenom dívat. 

Od roku 1990 ale ubývalo na akcích návštěvníků, kteří to uměli, nejenom těch starých. 

Ochaboval zájem o tento druh zábavy, je to i pohodlnost, dříve se sjíţděli sympatizanti, 

teď uţ ne. V počáteční vývojové fázi souboru to bylo tak, ţe na tancovačce udával, co se bude 

tancovat, primáš strýček Melún, teprve později, aţ uţ měli větší zkušenost, si na tancovačce 

začínali tance zpěvem tanečníci. Trvalo to dlouho, skoro deset roků, neţ k tomu došlo, 

protoţe zpočátku nebylo v krúţku dobrých zpěváků. Ale my jsme se potom v nácviku věnovali 

i zpěvu, (po určitou dobu působil i muţský sbor) a s mladšími přicházeli dobří zpěváci. 

K tomu, aby se učili zpívat, pobízel i Petr Šico na základě zkušenosti ze svého působení 

v Kašavě. Takţe ogaři si poručili zpěvem nebo uţ sa domlúvali s primášem na tancích 

t.j. začali ovlivňovat programovou skladbu tancovačku!“ (příloha č. 2) 

Výrazným a charakteristickým rysem tanečních zábav na Rusavě při Kácání mája 

i při bálech byla pravidelná účast cimbálové muziky, v jejímţ čele stál jiţ zmíněný, 

dnes legendární, ale i za svého ţivota uctívaný valašský primáš z Brna strýček Melún 

(doc. Ing. Vladimír Meloun, CSc.), který dokázal dát zábavě řád, švih, dobrou atmosféru 

a zábavu. Z průběhu podobných akcí v jiných lokalitách vyplývá zobecnění, 

ţe takto charismatický primáš svou znalostí velkého mnoţství lidových tanců 

a jejich vhodným výběrem výrazným způsobem ovlivňuje společenskou, ale i „folklorní“ 

úroveň kaţdé taneční zábavy, na níţ se tančí lidové tance. O roli Mirka Melouna 

téţ v připojeném článku Jaroslava Pavelky „Na  valašském bále“ (příloha č. 13). 



51 

 

Specialitou rusavského Kácání mája je i scénka maškar pod májí v reţii 

„rusavjanského souborového světoběţníka“ Petra Šico. Ten se ujal jejího pravidelného 

provádění spolu se svými přáteli ze sousedního souboru Kašava. Stalo se tak poprvé 

asi před 15 lety, kdy z vlastních řad Rusavjanu ubývali muţi ochotní k herecké účasti na často 

drsně humorných kreacích (dokonce sa aj roby mosely převlékat za chlapy) a je dodnes 

autorem, reţisérem a hereckým protagonistou kaţdoročně aktualizovaných výstupů, 

které mají vţdy velký divácký ohlas (příloha č. 1 a č. 2). 

Pro poznání podoby a funkce taneční zábavy při zvyku kácení máje jako významné 

taneční příleţitosti pro uplatnění lidových tanců v současnosti jsou amatérské videozáznamy 

Kácání mája na Rusavě z let 2003 - 2005 (příloha č 6). Současnou podobu akce přibliţuje také 

článek člena souboru Rusavjan  Jaroslava Pavelky (Pavelka 2009, příloha č. 14) 

 

VALAŠSKÝ BÁL se stal i pro soubor Rusavjan stejně jako pro většinu soudobých 

valašských folklorních souborů kultovní záleţitostí. Nápaditost v uspořádání programu, 

atraktivnost a popularita pozvaných kapel, pestrá mozaika hostů z řad spřátelených souborů, 

to vše je součástí kaţdoročních příprav a kaţdoročního úsilí obstát v prestiţní konkurenci 

okolních pořadatelských „rivalů“. Pro náš medailon však lze označit souborový bál 

jako taneční příleţitost „par excellence“. Zde se skutečně intenzivně tančí lidové tance 

pro zábavu a potěšení tanečníků, účastníků zábavy v neupravené podobě. Zde se odehrává 

tichá soutěţ mezi účastníky „komu to nejlépe jde“, kdo má jakou tanečnickou fantasii 

či výdrţ. Tedy skutečně autentické prostředí, autentická atmosféra a příleţitost pro přirozený 

„ţivot“ lidového tance.  

To platí i o valašském bálu souboru Rusavjan. Jeho filmový záznam sice neexistuje, 

ale ze zkušenosti můţeme říci, ţe záběry z bálů sousedních souborů přiblíţí hodnověrně 

i atmosféru bálu na Rusavě. Dobře tuto atmosféru přibliţuje i článek J. Pavelky Na valašském 

bále (příloha č. 13 a následující jeho informace, které na poţádání poskytl: Pravidelnými 

hosty rusavského bálu dříve bývaly soubory: Tanečnica z Brna, Mezříčan z Valašského 

Meziříčí, Pláňava z Otrokovic, Bartošův soubor ze Zlína, Rusava z Bystřice pod Hostýnem, 

Kašava. Pravidelnými hosty dnes jsou: Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Kašava, Ševčík 

z Ostravy. Bál vţdy začíná Polonézou (Zatáčaným). Při volné zábavě se tančí následující 

tance: polky, valčíky, točené, gúlané, figurálky (Ševcovský, Řeznický, Mašinový, Kovářský, 

Cigáni, Černá vlna, Dyţ sem byla malučká, Mazúr, Litery, Dyţ sem šel cestičkú úzkú, Holáň, 

Jede Valach na hody, Paraplíček, Proto sem k vám muziganti, Rasovská, Raubčíček, 

Rozpúšťaný valčík, Šusťák, Trnka, Vlaštovička, Zeman, Ţidovská, Pověz ně, moja milá). 
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Dřívější členové souboru měli oblíbené tance Raubčíček, Jede Valach na hody; 

současní členové mají v oblibě Točené z Rusavy (písně: Sedí ptáček na rokytě; Dyby ťa, 

má milá; Eště sa ťa jednúc optám. Oblíbenými tanci a zpěvy při volné zábavě byly dříve: 

Dyţ sem šla do kostela; Na tej naší kopácině; Maměnko milá; Rozmarýn zelený. 

K charakteristickým a nezaměnitelným rysům rusavských bálů patří pravidelná účast  

dnes uţ legendární kapely Vladimíra Melouna z Brna, který uměl udávat ráz a tempo zábavy 

vţdy k naprosté spokojenosti a za nadšené spolupráce všech bálových hostů.   

„Pan Meloun byl ryze valašský muzikant, takţe málokdy mísil regiony a pokud 

se jednalo o valašský bál či Kácání mája, hrával pouze valašské písně (na rozdíl od mnoha 

jiných dnešních muzik, které se nestydí hned v úvodu hrát slovenské nebo slovácké písně 

a pokud hrají valašskou píseň, tak snad „nějakým nedopatřením“); aţ hodně po půlnoci 

někdy hrával i slovácké písně, čardáše, Doudlebskou polku; byl velmi respektován vedením 

i členy souboru (byl přirozenou autoritou); přes svůj vysoký věk hrával velmi sviţným tempem 

(vţdy se dalo „poznat“, ţe hraje pan Meloun – jeho hraní bylo charakteristické); byl znám 

svými nekonečnými sériemi polek a valčíků (opět valašských), a přestoţe se to některým zdálo 

být uţ neúnosné, jen málokdo skončil – vţdyť hrál strýček Melounů; byl velmi vstřícný – rád 

se bavil s kýmkoliv, mezi lidmi nedělal rozdíl.“ (J. Pavelka, ostatní informace dále rozhovor 

příloha č. 13. a 14).  

„Co se tančilo? Pořadí a výběr tanců určoval zkušený primáš a znalec místní situace 

brněnský Miroslav Meloun, strýček Melún Raubščíček, Tesák a další t.j. figurální tance 

z Rusavy a z Valašska bez jakékoliv úpravy „jen tak“ a starší sa přidávali. Tančily 

se figurální tance, točivé tance, ale i valčíky, polky a tanga (velmi oblíbené těmi, komu 

nestačil dech nebo nohy). Ty poskytovaly moţnost k tanci i těm, kteří lidové tance vůbec 

neznali. Strýc Melún hrával na akcích Rusavjanu 15 let, přivezl si celou muziku. Olda Kilián 

housle, Milan Holzapfel kontr, Valaca, šéf brněnského krúţku housle, Mikula basa, Sládeček 

cimbál.  Někdy pomáhal Ivo Malík, někdy Pavel Malík, někdy také Elinger.“ (Rozhovor 

s M. Hovořákem, příloha č. 2).   

 

Popis tanců 

Popis jednotlivých tanců, o nichţ je zmínka ve výčtu těch, které se při Kácání mája 

i při valašském bále tančily a tančí, je nadbytečný vzhledem k tomu, ţe zmíněné rusavské 

tance jsou zatím nepřekonaným způsobem popsány a etnochoreologicky zpracovány Zdenkou 

Jelínkovou v její sbírce Lidové tance z Rusavy (Jelínková 1988), jejíţ elektronická podoba 

je součástí tohoto dokumentačního projektu. Stalo se tak i z toho důvodu, ţe sbírka vydaná 
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rotaprintem či cyklostylem je po 42 letech, které uběhly od jejího vydání, téměř nedostupná 

(příloh č. 3). 

Přehled o taneční dokumentaci ze sledované lokality v Etnologickém ústavu AV ČR 

Brno nám podávají záznamy zapsaných tanců (Jaroslav Gelnar zapsal 11 tanců; 

Zdenka Jelínková 24 tanců; Dušan Ţivocký, Jiřina Ţivocká a Zdenka Jelínková společně 

zapsali 12 tanců).  

K mimořádné dokumentační hodnotě tohoto projektu přispívá skutečnost, ţe existují 

kinetické záznamy na filmovém pásu i na digitálních nosičích viz kapitola Rozbor 

připojených videozáznamů.  

Důleţitou skutečností v tomto směru také je, ţe existuje řada kinetických záznamů 

rusavských tanců nového, ale i historického původu. K těm patří: Rusavské lidové tance, 

barevný film reţiséra  M. Kašlíka natočený v roce 1949 na Rusavě a Film: Valašská svatba na 

Rusavě, reţie V. Táborský, kamera L. Mikula, natočen na Rusavě v roce 1955. 

Nové kinetické záznamy jsou součástí dokumentace uvedené v kapitole Rozbor 

přiloţených videozáznamů a dokumentují současný stav interpretace tradičních lidových 

tanců. 

Zdrojem písňového materiálu pro tvorbu repertoáru rusavského krúţku byly po celou 

dobu jeho existence staří tanečníci a písňová sbírka Táborského a Waisarova (Táborský 1928, 

Bělíková 2006). 

 

Organizátoři : 

V současné době jsou organizátory akcí členové vedení i řadoví členové souboru 

Rusavjan (běţná situace ve většině lokalit a regionů). 

Vůdčí osobností revitalizačního hnutí první poloviny 20. století v Rusavě 

byla Františka Černá, která patřila ke známým a respektovaným znalcům lidové kultury 

Rusavy (Válka 1980, příloha č. 12). Vedla Valašský  krúţek Rusava a mimo jiné se  podílela 

i na sběru materiálu pro Františka Táborského. Důleţitou roli v tvorbě repertoáru krúţku hráli 

Josef Vašíků, Veronika a Václav Urubovi, kteří předváděli klenot mezi rusavskými tanci 

valaskú z Rusavy (Příloha č. 2 a č. 12).  

Tanečníkům Valašského krúţku Rusava hrála nejprve „kapela“ ve sloţení housle 

a harmonika. Při nácviku tanců, které se učili ti mladší od starších si museli rusavští tanečníci 

v krúţku zpívat. Teprve při vystoupení jim hrávali bratři Urubovi (Baráčtí) na housle 

a harmoniku.  
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I kdyţ krúţek neměl svou muziku, popularitu a charakteristickou regionální tvář 

mu dodávali vynikající tanečníci. Specificky „rusavskou“ záleţitostí je výjimečná role 

doc. Ing. Vladimíra Melouna, CSc., primáše cimbálové muziky, která hrála Rusavjanu třicet 

let a Ing. Petra Šico, v jehoţ dramaturgii, reţii i interpretaci jsou scény masek při Kácání mája 

jiţ 15 let. (příloha č. 2, kap. Přepis rozhovorů s pamětníky). 

Z uvedených skutečností vyplývá, ţe v rámci transformace tradičního lidového tance 

a dalších jevů tradiční lidové kultury existují v současnosti v Rusavě přirozené příleţitosti 

pro uplatnění tradičního lidového tance, a to jak v jeho funkci zábavní tak ve funkci 

společenské. 
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s. 15 – 20 (příloha č.12). 

  

Z řady tištěných pramenů je uveden jen výběr. Součástí obsahu většiny uvedených  titulů 

je vţdy seznam literatury.  

 

Ostatní prameny: 

 

František Táborský - Alfons Waisar: Písně z Rusavy, rukopis z roku 1924 – 1926 s dodatkem 

z roku 1956, Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem, sign. i. č. 159. 

 

Kronika Valašského krúţku  Rusava (Rusavjan) 1975 – 2008 (příloha č. 1). 

 

Rozhovor s  Ing. Miroslavem Hovořákem, záznam na DVD (příloha č. 2). 

 

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Valašsko. Díl 8. Stráţnice, 1994 (VHS).  
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 FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA HISTORICKÉHO I SOUČASNÉHO STAVU 
 

Kácání mája 

1. Kácání mája 28. 5. 1977 

4. Kácání mája 31. 5. 1980 (dvě fotografie) 

6. Kácání mája 1982 

26. Kácání mája 2002 (tři fotografie) 

27. Kácání mája 2003 (dvě fotografie) 

 

Valašský bál na Rusavě 

2. valašský bál na Rusavě 24. 2. 1979 (dvě fotografie) 

6. valašský bál na Rusavě 1983 

16. valašský bál na Rusavě 1993 (tři fotografie) 

 

Výročí Valašského krúţku Rusavjan 

20. výročí Rusavjanu 1995 (dvě fotografie) 

25. výročí Rusavjanu 2001 

 

Příloha č. 15 
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ROZBOR PŘILOŽENÝCH VIDEOZÁZNAMŮ 
 

Kácání mája 2003 příloha č. 6 

 

00:00 - 02:00 Průvod krojovaných k májce 

02:00 - 02:18 Úvodní slovo vedoucího souboru Rusavjan M. Hovořáka 

02:18 - 08:50  Taneční pásma folklorního souboru Ševčík z Ostravy 

08:50 - 31:18 Vtipná scénka v reţii domácího souboru 

31:18 - 32:10 Kácání mája 

32:10 - 32:40 Lidové písně v podání CM Rusava 

 

Kácání mája 2004 příloha č. 6 

 

00:00 - 00:53 Průvod krojovaných k májce za doprovodu CM Rusava 

00:53 - 02:40 Úvodní slovo vedoucího souboru Rusavjan M. Hovořáka 

02:40 - 07:15 Vystoupení dětí s FS Rusavjan (holky přípravka) 

07:15 - 19:50 Vystoupení dětského folklorního souboru Iskerka z Brna 

19:50 - 28:00  Taneční pásma FS Rusavjan 

28:00 - 59:20 Vtipná scénka v reţii domácího souboru 

59:20 - 59:44 Kácání mája 

 

Kácání mája 2005 příloha č. 6 

 

00:00 - 05:15 Průvod krojovaných k májce za doprovodu CM Rusava 

05:15 - 08:17 Taneční pásmo Rusavjan 

08:17 - 09:30 Úvodní slovo M. Hovořáka 

09:30 - 16:12 Pásmo přípravky - Rusavjánek 

16:12 - 20:30 Sedmikvítek Frenštát pod Radhoštěm 

20:30 - 26:05 Rusavjan 

26:05 - 33:40 Sedmikvítek Frenštát pod Radhoštěm 

33:40 - 40:35 Kácání mája - scénka a pásmo 

40:35 - 42:31 Kácání mája 
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Po kaţdém Kácání mája následuje taneční zábava s CM Rusava, která se koná od 20:00 hodin 

v Obecním domě na Rusavě. Tato volná zábava bohuţel jiţ není součástí videa. 

 

Valašská svatba 2007 příloha č.  7 

 

00:00 - 33:40 Rekonstrukce valašské svatby na Rusavě. Účinkuje Valašský krúţek Rusavjan 

a CM Rusava. Kromě valašských svatebních písní lze vidět mimo jiné i tradiční rusavský 

tanec valaská. 

  

25 let Rusavjanu 2001 příloha č. 8 

 

00:00 - 03:36 Slavnostní nástup všech krojovaných (členové CM Bukovinka, CM Bystřica, 

VSPT Kašava, VSPT Rusava, VK Rusavjan) za doprovodu CM Mirka Melouna z Brna 

03:36 - 07:15 Přivítání hostů - M. Hovořák 

07:15 - 10:25  Předtančení VK Rusavjan 

10:25 - 12:05 Píseň Obřany v podání sólisty s doprovodem CM Mirka Melouna 

12:05 - 15:55 Vystoupení domácího souboru 

12:55 - 18:36 Píseň Proč krušinko nezakvétáš v podání manţelů Pavelcových 

18:36 - 22:15 Taneční pásmo Řemeslnický (VK Rusavjan) 

22:15 - 24:55 Mám já lúčku - sólo Miroslav Pavelec 

24:55 - 28:14 Taneční pásmo - Rusavjan 

28:14 - 30:30 Valaská z Rusavy v podání manţelů Stanovských (VSPT Rusava) 

30:30 - 33:40 Popovské točené v podání VSPT Kašava ze Zlína 

33:40 - 40:30 Sólové písně - CM Bystřica 

40:30 - 44:00 Taneční pásmo VK Rusavjan 

44:00 - 46:30 CM Bystřica - sólo M. Pavelec 

46:30 - 51:30 VK Rusavjan 

51:30 - 52:00 Průvodní slovo M. Hovořák 

52:00 - 57:25 Taneční pásmo VK Rusavjan 

57:25 - 58:15 Průvodní slovo M. Hovořák 

58:15 - 1:11:00 Taneční pásmo Zbojnický (VK Rusavjan) 

1:11:00 - 1:24:15 Proslovy a gratulace - M. Hovořák, starosta obce Rusava B. Škarpich, 

vedoucí CM Bystřica Tomáš Machač, vedoucí CM Mirka Melouna Mirek Meloun, Z. Pšenica 

FOS, Jiří Stanovský VSPT Rusava a další. 
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1:24:15 - 1:30:00 

 

Výročí 30 let Rusavjanu 2007  příloha č. 9 

00:00 - 02:00 Úvodní píseň CM Rusava 

02:00 - 06:00 Úvodní slovo 

06:00 - 13:20 Taneční pásmo souboru Haná z Velké Bystřice 

13:20 - 15:05 Průvodní slovo 

15:05 - 18:45 Rusavjan 

18:45 - 20:10  Průvodní slovo 

20:10 - 23:25 Rusavjan 

23:25 - 24:25 Průvodní slovo 

24:25 - 27:58 Valaská v podání VSPT Rusava 

27:58 - 29:08 Průvodní slovo 

29:08 - 33:15 Točené z Rusavy - Rusavjan 

33:15 - 33:30 Průvodní slovo 

33:30 - 51:15 Haná z Velké Bystřice 

51:15 - 52:18 Průvodní slovo 

52:18 - 1:00:00 Soubor Portáš z Jasenné  

1:00:00 - 1:03:25 CM Rusava 

1:03:25 - 1:04:20 Průvodní slovo 

1:04:20 - 1:11:00 Rusavjan 

1:11:00 - 1:11:45 Průvodní slovo 

1:11:45 - 1:15:32 Stará Uherská - VSPT Rusava a CM Bukovinka 

1:15:32 - 1:15:55 Průvodní slovo 

1:15:55 - 1:20:50 CM Rusava 

1:20:50 - 1:22:52 Průvodní slovo 

1:22:52 - 1:29:15 VK Rusavjan 

1:29:15 - 1:57:19 M. Hovořák - závěrečné slovo + gratulace 
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PŘEPIS ROZHOVORŮ S PAMĚTNÍKY 
 

č.1 

Přepis rozhovoru z 26. 8. 2009 s informátorem Ing. Miroslavem Hovořákem (1949), 

dlouholetým vedoucím souboru Rusavjan a spoluiniciátorem jeho vzniku. Pro projekt Taneční 

medailon obce Rusava rozhovor vedl PhDr. Karel Pavlištík, CSc. Spoluúčast: Mgr. Petr Číhal 

z Národního ústavu lidové kultury ve Stráţnici (NÚLK), který je autorem videozáznamu 

rozhovoru. Námět: lidový tanec, taneční příleţitosti a folklorismus na Rusavě (příloha č. 2).   

Informátor (respondent): Ing. Miroslav Hovořák 

Datum narození: 2. 6. 1949  

Narozen ve Vsetíně 

ředitel Baťových lesů a statků, sídlo ředitelství 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí, lesní 

inţenýr,  

Bydliště: Slavkov pod Hostýnem. 

 

„Prarodiče v Luţné (já su Luţňan), staříček tancoval Luţenskou točenou, od něj jsem 

se ji naučil, a proto mám výhrady k její soudobé interpretaci v některých souborech“ 

(podrobnosti nebyly rozvíjeny). Po maturitě se nedostal na vysokou školu (z kulacké rodiny), 

odešel do pohraničí, ale táhlo ho to zpět na Valašsko („Já su valašský kosmopolita“), 

tam si našel ţenu, vrátil se v roce 1971 jako lesník na Rusavu, od té doby zde bydlel. 

Letošního roku (2009) se přestěhoval do Slavkova, kde si postavil nový rodinný dům. 

Příslušník zakladatelské generace krúţku RUSAVJAN, který obnovil činnost krúţku 

předchozího s názvem RUSAVA, který zanikl v roce 1957. „V zakladatelské generaci hrál 

důleţitou roli Pepík Hudec řečený Včela, ten dal dohromady „partyju“, která začala 

se jménem RUSAVJAN, aby nedocházelo k záměně se souborem RUSAVA působícím 

v Bystřici pod Hostýnem. Přiměli některé členy předchozího krúţku, aby pomáhali 

Rusavjanu. Soubor vznikl v roce 1977 po dvacetileté „proluce“ (Vznikli jsme 1977 první 

„Kácání mája“ 1976“? (Válka ale ve slovníku Pavlicová M. – Uhlíková L. 1997 uvádí rok 

vzniku 1975). 

V začátcích RUSAVJANU pomáhali ideoví vůdcové, odborní poradci a vytrvalí 

sympatizanti doc. Ing. Vladimír Meloun, CSc., primáš významných brněnských 

cimbálových muzik (Valašský krúţek Brno, MSLPT Jurášek, BROLN) a jeho ţena 

Růţena Melounová, (pomoc s choreografiemi, s nácvikem) rovněţ členka brněnského 

Valašského krúţku rodačka z Rusavy. 
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Dále radili a pomáhali Zdenka Jelínková, sběratelka, etnochoreoloţka (přednášky, 

školení, především však autorka sbírky Lidové tance z Rusavy (Jelínková 1967), kdyţ začali 

s „Kácáním mája“, dodával podklady prof. Kubeša. Hovořák se chodil dívat, 

jakým způsobem v Kašavě (Valašský soubor Kašava) vede zkoušky Karel Pavlištík. Člověk 

chytal rozumy kde kudy, Hovořák se před tím nikdy příliš folkloru nevěnoval. 

 

Při jakých příleţitostech se dělala tancovačka, čili jaké zde byly taneční příleţitosti, 

při kterých se tancovaly i lidové tance? 

Podle pátrání prováděného od mého příchodu na Rusavu v roce 1971 zde bylo 

od zániku krúţku v roce 1957 „folklorně“ mrtvo. Kdo se o folklor zajímal, ten působil 

v Bystřici pod Hostýnem, kam při rozpadu někteří lidé z Rusavy přešli a ostatní 

jakoby nebyli. Potom ti starší nám radili, při tom „Kácání mája“ a později při zakládání 

tradice valašských bálů. Po dvacetileté pauze nebylo v dědině téměř krojů, dá se říci, 

ţe to začínalo všechno od začátku. 

 

Po kácání mája byla vţdycky tancovačka?  

Staří členové bývalého krúţku na těchto tancovačkách a na našich valašských  bálech 

ukazovali staré tance, ale podařilo se je přimět k tomu, aby je chodili učit i do zkoušek  

obnoveného krúţku. Jakoby se znovu probudili, ale bohuţel začali se brzy fyzicky ztrácet – 

začali brzy odcházet. 

Na tancovačce po „Kácání mája“ tancovali lidové tance členové nového krouţku 

(zpočátku bez krojů, pak ve vypůjčených krojích) staří, bývalí se přidávali, pokud jim nohy 

slouţili, tancovali v civilu (kroje nám půjčili), tancovali i cizí návštěvníci (sympatizanti 

se vztahem k folkloru z řad chatařů, ze spřátelených souborů. 

 

Co se tancovalo? 

Pořadí a výběr tanců určoval zkušený primáš a znalec místní situace brněnský 

Miroslav Meloun, strýček Melún: Raubščíček, Tesák a další, t.j. figurální tance z Rusavy 

a z Valašska, bez jakékoliv úpravy „jen tak“ a starší se přidávali. Tančily se figurální tance, 

točivé tance, ale i valčíky, polky a tanga (velmi oblíbené těmi, komu nestačil dech 

nebo nohy). Ty poskytovaly moţnost k tanci i těm, kteří lidové tance vůbec neznali. Strýc 

Melún hrával na akcích Rusavjanu 15 let, přivezl si celou muziku: Oldřich Kilián - housle, 

Milan Holzapfel - kontr, Valaca, šéf brněnského krúţku - housle, Mikula – kontrabas, 
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Sládeček - cimbál. Někdy pomáhal Ivo Malík nebo Pavel Malík, případně také Elinger, 

ale oni sa s Melúnem neměli moc rádi, on vyhrával někdy i na Jadranu na pláţi. 

V počáteční vývojové fázi souboru to bylo tak, ţe na tancovačce udával, co se bude 

tancovat, primáš, strýček Melún, teprve později, aţ uţ měli větší zkušenost, si na tancovačce 

začínali tance zpěvem tanečníci. Trvalo to dlouho, skoro deset roků neţ k tomu došlo, 

protoţe zpočátku nebylo v krúţku dobrých zpěváků (na výpomoc přišli staří a ti potom udělali 

pěvecký sbor krúţku). Ale my jsme se potom v nácviku věnovali i zpěvu a s mladšími 

přicházeli dobří zpěváci. K tomu, aby se učili zpívat, pobízel i Petr Šico na základě zkušenosti 

ze svého působení v Kašavě. Takţe ogaři si poručili zpěvem nebo uţ sa domlúvali s primášem 

na tancích, t.j. začali ovlivňovat programovou skladbu tancovačky. Soubor ale také dělal 

besedy s důchodci a zde se hrály lidové tance a účastníci besedy (kteří je znali) je i tancovali. 

Rozdíl mezi valašským bálem a tancovačkou po „Kácání mája“ 

byl ten, ţe na tancovačce při „Kácání mája“ tancovali v kroji jen domácí souboráci, všichni 

ostatní tancovali v civilu. Na valašském bálu je zase většina lidí v kroji (pokud ho má ). Bál 

měl uţ svůj řád. Jak přibývalo kamarádů a známých, kteří to znali, ubývalo starých, 

kteří uţ byli někde nad obláčkem. Staří ale chodívali i na jiné akce. Jednou za rok se konala 

beseda u cimbálu a také beseda s důchodci. Potom na vystoupení k různým výročím 

tehdy politicky motivovaným a uskutečňovaným v obci se chodívali starší uţ jenom dívat. 

Od roku 1990 však ubývalo na akcích návštěvníků, kteří to uměli, nejenom starých. 

Ochaboval zájem o tento druh zábavy, je to i pohodlnost, dříve se sjíţděli sympatizanti, 

teď uţ ne. Na besedách u cimbálu se tancovalo, ale byl i program: beseda nad kronikou, 

beseda se Z. Jelínkovou, k výročí souboru atd. Tancovačky s místní dechovkou, kaţdoročně 

myslivecký bál a do roku 1990 hasičský bál (ten pak uţ nepravidelně), ale zde se lidové 

tance netancovaly, jen běţný dechovkový taneční repertoár. Sportovci dělávali maškarní. 

Ortodoxní dechovkář byl dlouholetý kapelník rusavské dechovky Češek. 

Byl předsedou Národního výboru a folklornímu souboru Rusavjan moc nepřál. Předseda 

osvětové besedy Miloš Kuţel byl také ortodoxní dechovkář (KSČ), ten nepustil do dědiny 

„bigbít“. Dnes uţ dechovka na veřejné hraní mimo pohřby není. Bylo to asi i proto, 

ţe v Rusavjanu nikdy nikdo nebyl v KSČ. Lepší časy pro soubor nastaly po roce 1990. 

 

Kronika velmi slušně vedená, Ing. Stanislav Urban, Mgr. Jaroslav Pavelka, kroniku vede 

mladé děvče. 
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První akce obnoveného souboru t.j. Rusavjan, kdyţ pominu nějaká vystoupení 

bez krojů ve vedlejší dědině, bylo „Kácání mája“ vůbec první akcí v roce 1976. Dělaly 

se všelijaké zpívané scénáře. Nějaká scéna hrabě Laudona, chlapi byli oţralí na střeše, 

nikdo se s nimi nedomluvil. Nic přesného ale nevím. Obnovený soubor s tím začal, vyptávali 

se starých domácích, jakým způsobem by to dělali, kdyby to dělali, ptali se Arnošta Kubeši. 

Nakonec  si však vše organizovali podle sebe (Hovořák a spol.). Podle toho, co já vím, naši 

předchůdci - zaniklý krúţek - Kácání mája nedělali nikdy! Tancovačka u mája byla.  

Scéna s maškarami – moţná, ţe něco bylo, ale to přesně nevím. Brzy se staly tyto akce 

proslulé, chodili „civilové“ z okolí hlavně, ale „lufťáci“ - majitelé chat. Byly roky, 

kdy na tancovačce bylo i čtyři sta lidí. Původně to bylo dole u hospody, potom sa tam udělal 

pomník osvoboditelů a posunulo se to před Hovořákův dům na obecní lúčku,  

tam je to dodnes. 

Skupina Petra Šica - ŠAŠIZUBE se scény „Kácání mája“ na Rusavě ujala 

asi před 15 lety, tedy kolem roku 1994. On byl ve skupině principálem, další členové byli 

jeho kamarádi z Kašavy i odjinud. To bylo proto, ţe ubývalo ochotných aktérů z vlastních 

řad, uţ aj roby sa převlékaly za chlapy, ale nebylo to ono. Petr Šico přešel do Kašavy 

z Rusavjanu. Není lepšího termínu neţ poslední květnová sobota. Vţdycky vydrţí počasí. 

 

Vzpomíná tradice předvádění svatby. Viz Válka: Od folkloru k folklorismu (Pavlicová, 

Uhlíková 1997). 

 

M. Hovořák mluvil jen o své éře, historická fakta  z předchozích období nezná. 

  

Přepis  Karel Pavlištík. Záznam rozhovoru na DVD (příloha č. 2). 

 

č.2 

Přepis rozhovoru s Mgr. Jaroslavem Pavelkou (“na dálku“ prostřednictvím elektronické 

pošty). Respondentovi Jaroslavu Pavelkovi, členu současného vedení folklorního souboru 

Rusavjan, byly zaslány tyto otázky:   

 

Program valašského bálu: nástup, vítání hostů, tombola atd. aţ do konce. 

Které soubory  byly a jsou pravidelní hosté bálu? 

Které tance se na vašem bále při volné zábavě tančily, rusavské zvlášť (jen názvy), role 

Melounovy kapely při zábavě? 
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Měli jste svůj oblíbený tanec rusavský? Který?  

Průběh „Kácání mája“ - celého dne. 

Odkud diváci? 

Pravidelní hosté? 

Odpovědi respondenta Jaroslava Pavelky: 

BÁL 

1) Program bálu: Viz článek Pavelka, J.: Na valašském bále (příloha č. 13). 

2) Pravidelní hosté dříve: Tanečnica z Brna, Mezříčan z Valašského Meziříčí, Pláňava 

z Otrokovic, Bartošův soubor ze Zlína, Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Kašava. 

3) Pravidelní hosté dnes: Rusava z Bystřice pod Hostýnem, Kašava, Ševčík z Ostravy. 

4) Tance při volné zábavě: polky, valčíky, točené, gúlané, figurálky (Ševcovský, Řeznický, 

Mašinový, Kovářský, Cigáni, Černá vlna, Dyţ sem byla malučká, Mazúr, Litery, Dyţ sem šel 

cestičkú úzkú, Holáň, Jede Valach na hody, Paraplíček, Proto sem k vám muziganti, 

Rasovská, Raubčíček, Rozpúšťaný valčík, Šusťák, Trnka, Vlaštovička, Zeman, Ţidovská, 

Pověz ně, moja milá). 

5) Bál vţdy začíná Polonézou (Zatáčaný) dál „pokračuje“ zahájením, předtančením  

Rusavjanu a hostů, volnou zábavou, tanečními hrami Adam, Metlový, dál volná zábava, 

tombola, volná zábava. 

6) Oblíbený rusavský tanec: dřívější členové – Raubčíček, Jede Valach na hody; současní 

členové - Točené z Rusavy (písně: Sedí ptáček na rokytě; Dyby ťa, má milá; Eště sa ťa jednúc 

optám). 

7) Oblíbené zpěvy při volné zábavě – dříve: Dyţ sem šla do kostela; Na tej naší kopácině; 

Maměnko milá; Rozmarýn zelený. 

8) Role Melounovy kapely při zábavě: pan Meloun byl ryze valašský muzikant, 

takţe málokdy mísil regiony a pokud se jednalo o valašský bál či „Kácání mája“, hrával 

pouze valašské písně (narozdíl od mnoha jiných dnešních muzik, které se nestydí 

hned v úvodu hrát slovenské nebo slovácké písně a pokud hrají valašskou píseň, tak snad 

„nějakým nedopatřením“); aţ hodně po půlnoci někdy hrával i slovácké písně, čardáše, 

Doudlebskou polku; byl velmi respektován vedením i členy souboru (byl přirozenou 

autoritou); přes svůj  vysoký věk hrával velmi sviţným tempem (vţdy se dalo „poznat“, 

ţe hraje pan Meloun – jeho hraní bylo charakteristické); byl znám svými nekonečnými 

sériemi polek a valčíků (opět valašských), a přestoţe se to některým zdálo být uţ neúnosné, 

jen málokdo skončil – vţdyť hrál strýček Melounů; byl velmi vstřícný – rád se bavil 

s kýmkoliv (mezi lidmi nedělal rozdíl). 
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Další informace J. Pavelky viz jeho články Na valašském bále (Příloha č. 13) a  Kácání mája 

30. 5. 2009 (příloha č. 14). 

 

Přepis Karel Pavlištík 
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ZÁVĚR 
 

Taneční medailon obce Rusava je výzkumnou sondou do rozsáhlé problematiky 

vývoje folklorismu v druhé polovině 20. století v jednom z nejznámějších národopisných  

regionů na Moravě – Valašsku – se zaměřením na jednu obec – Rusavu, která v tomto regionu 

zaujímá svým způsobem specifické postavení vzhledem k některým charakteristickým rysům 

své lidové kultury. Ve zkoumaných materiálech a podkladech je tato svébytnost lidové 

kultury často deklarována a spatřována zejména v osobitosti lidového tanečního projevu  

odráţejícího osobitost mentality obyvatelstva. 

Prezentované poznatky vychází z bohaté pramenné základny, která byla k dispozici 

a z níţ jsou některé části v podobě citací či kompletního znění v přílohách součástí tohoto 

tanečního medailonu. Z těchto poznatků vyplývá, ţe v rámci transformace tradičního lidového 

tance stejně jako transformace dalších jevů tradiční lidové kultury existují ve sledované obci 

v  současnosti příleţitosti pro uplatnění dvou funkcí tradičního lidového tance: 

1. funkce zábavní a společenská: souborové (valašské) bály, tzv. lidové zábavy realizované 

jako pořadatelem vyţádané pokračování některých pódiových vystoupení, zábavy 

jako součást revitalizované zvykoslovné aktivity (Kácání mája). 

2. funkce artistní: vyuţití folklorního materiálu k choreografickému zpracování pro jevištní 

produkce.  

Z rozhovorů s informátory jednoznačně vyplývá, ţe v souboru Rusavjan dbají 

cílevědomě ti, kdo tvoří dramaturgii současných souborových vystoupení a aktivit, 

na regionální čistotu tanečního projevu, prezentují jen rusavské tance a pouze v některých 

situacích i tance z jiných, ponejvíce sousedních regionů Valašska. Tato zásada bývá důrazně 

deklarována i v některých písemných pramenech – viz např. J. Pavelka Na valašském bále 

2009. (příloha č. 13) 

Jedním z velmi důleţitých zjištění je, ţe ve vývojovém procesu soudobé existence 

lidového tance ve sledované lokalitě sehrála mimořádnou roli výzkumná i pedagogická práce 

Zdenky Jelínkové, autorky sbírky Lidové tance z Rusavy (1967, 1988), jejíţ elektronická 

podoba je vzhledem k nedostupnosti originálu přílohou tohoto medailonu. (příloha č. 3) 

Hodnotu sbírky a její význam pro zmíněný proces znásobuje skutečnost, ţe Jelínková 

shromáţdila dostupné zdroje potřebné pro studium poznání lidových tanců v Rusavě 

a to z minulosti i z doby, kdy sama výzkumy prováděla. Tato komplexnost shromáţděných 

poznatků o místním folklorním tanečním repertoáru řadí Rusavu mezi výjimečné moravské 

taneční lokality. 
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Kvalita a hodnověrnost zápisů spolu s aktivní výukovou činností, které zde stejně 

jako v jiných moravských regionech Zdenka Jelínková intenzívně rozvíjela, jsou i na Rusavě 

jednou z hlavních příčin úspěšného uchovávání tradic a jejich novodobého rozvíjení. 

Své poslání zpracování tohoto medailonu splní v případě, stane-li se východiskem 

dalšího, podrobného bádání provázeného kinetickou dokumentací.  
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Příloha č. 2 - Rozhovor Karla Pavlištíka s Miroslavem Hovořákem. 
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Gottwaldov, 72 s., 1988, rotaprint. 
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Příloha č. 6 -  Kácání mája z let 2003 – 2005 

Převod videozáznamu na DVD, videoarchiv NÚLK inv. č. V 4152, V 4153, V 4154; 

přírůstková čísla: 190/2009, 191/2009, 192/2009. 

 

Příloha č. 7 - Valašská svatba 2007 

Převod videozáznamu  na DVD, videoarchiv NÚLK inv. č. V 4155; přírůstkové 

číslo:193/2009. 
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Převod videozáznamu na DVD, videoarchiv NÚLK inv. č. V 4151; přírůstkové číslo: 

189/2009. 

 

Příloha č. 9 - Výročí 30 let Rusavjanu 2007  

Převod videozáznamu na DVD, videoarchiv NÚLK inv. č. V 4156; přírůstkové číslo: 

194/2009. 

 

Příloha č. 10 - CHARVÁT, M.: Rusava tančí a zpívá (výstřiţek v kronice). 

Elektronický záznam textu na CD, písemný archiv NÚLK. 

 

Příloha č. 11 - BARTOŠEK, V: Moje vzpomínky na činnost„ ve valašském krúţku na Rusavě 

(výstřiţek v kronice). 

Elektronický záznam textu na CD, písemný archiv NÚLK. 

 

Příloha č. 12 - VÁLKA, M.: Folklórní tradice obce Rusavy. In: Zpravodaj Muzea 

Kroměříţska, 1980, s. 15 – 20.    

Elektronický záznam textu a vyobrazení na CD, 1 výtisk, písemný archiv NÚLK. 

 

Příloha č. 13 - PAVELKA, J.: Na valašském bále. In:Zpravodaj obce Rusava, roč.18, 2009, 

č.1, s. 8 – 9.  

Elektronický záznam textu na CD, písemný archiv NÚLK. 

 

Příloha č. 14 - PAVELKA, J.: Kácání mája 30.5.2009. In: Zpravodaj obce Rusava, roč. 18, 

2009, č. 2, s. 8 – 9. 

Elektronický záznam textu na CD, písemný archiv NÚLK. 

 

Příloha č. 15 - Fotografie – výběr (Kácání mája z let 1977 – 2003, Valašský bál na Rusavě 

z let 1979 – 1993, výročí Valašského krúţku Rusavjan z let 1995 – 2001). 

CD, písemný archiv NÚLK. 

 

Příloha č. 16 - Doprovodné materiály (výběr pozvánek na Kácání mája na Rusavě z let 1983 – 

2009, pozvánka na valašský bál na Rusavě z roku 2009). 

CD, písemný archiv NÚLK. 



71 

 

MAGDALENA MAŇÁKOVÁ 

CHARAKTERISTIKA SEVERNÍHO VALAŠSKA 

 

Valašsko je hornatou oblastí na východním okraji České republiky při hranicích 

se Slovenskem. Tento etnografický region sousedí na severu s Lašskem a Slezskem, 

na západě s Hanou a na jihu s Moravským Slováckem. Lidová kultura tohoto kraje má horský 

pastevecký charakter typický pro masív Karpat. Delimitace hranic tohoto regionu je zde 

ale velmi problematickou záleţitostí. Region nebyl nikdy úředně vymezen a nebyl jednolitým 

ani celkem z hlediska správy, politického či etnického vymezení.  

Vnitřně bývá Valašsko nejčastěji diferencováno na tři základní části: jiţní, střední 

a severní, kterému bude v této studii věnováno nejvíce pozornosti. Severní Valašsko je totiţ 

etnografickým subregionem, který nebylo moţno v historii a ani dnes s určitostí přesně 

vymezit. Jiţ četné prameny z konce 18. století se v této delimitaci rozcházejí. Buditel 

a historik Jan Nepomuk Hanke z Hankenštejna v roce 1786 rozčlenil severní Valašsko na dvě 

panství Hukvaldské a Meziříčské a zvlášť uvedl obec Rusavu. Obyvatele tohoto území 

ale označil Zálesáky a jejich sídla umístil do okolí Vsetína, Klobouk, Brumova ale bohuţel 

aţ do horňácké obce Velká nad Veličkou. O sedm let později pak zde moravský topograf 

Fr. Josef Schwoy zmiňuje panství Vsetínské a hornatou část panství Meziříčského 

a Hukvaldského. 

 Teprve v 1. polovině 19. století se začínají tato panství vymezovat přesněji. V roce 

1804 to byl Joseph Rohrer, který jiţ zasazuje Frenštát pod panství Hukvaldské stejně 

jako v roce 1815 K. J. Jurende. O rok později vznikla mapa Bayerova, jeţ ale do této oblasti 

Frenštát nedává a limituje jej pouze nedalekou severovalašskou obcí Trojanovice. Mapa 

Hornmayerova z roku 1821 znovu zmiňuje danou lokalitu kolem Frenštátu jako panství 

Hukvaldské. Ze 30. let 19. století pochází rukopisný dokument „Notizen 

zur topographischstatistischen Darstellung der Olmützer Erzbisch. Herrschaft Hochwald“ 

uloţený v kroměříţském archivu, který dělí obyvatele hukvaldského panství na Valachy ve 

vesnicích kolem řeky Ostravice při obci Trojanovice a Lachy při městech Frýdek a Brušperk, 

coţ dokládá na odlišnostech v nářečí a kroji. Také Šembera v roce 1842 povaţuje obyvatele 

severně od Radhoště za Valachy.
21

 

                                                 
21

 ŠTIKA, J.: Valaši a Valašsko. O původu Valachů, valašské kolonizaci, vzniku a historii moravského Valašska 

a také o karpatských salaších. Roţnov pod Radhoštěm, 2007, s. 187. 
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Kdyţ byla v roce 1886 vydána mapa Valašska z pera dialektologa a sběratele 

Františka Bartoše, zohledňujícího při její tvorbě etnograficko-lingvistické hledisko, Frenštát 

na ní zachycen nebyl. Bartoš byl ale prvním vědcem, který podal vymezení území podle 

skutečného průzkumu v terénu. V této době totiţ vrcholil úpadek salašnického způsobu ţivota 

zdejších Valachů a také se po celou 2. polovinu 19. století vytrácel lidový oděv. Zmizely 

tak dva ze tří určujících faktorů, Frenštát začal být řazen více k Lašsku
22

 a toto zařazení  

především díky Bartošovi přetrvalo mezi odborníky na dlouhá léta.  

Také na Krajinské výstavě konané v roce 1893 ve Frenštátě tančila chasa z Kozlovic 

„starodávné valašské tance“ a jako Valaši jsou označováni i na Národopisné výstavě 

českoslovanské v Praze o dva roky později 1895, a tak je zaznamenává i  monumentální 

kniţní publikace o výstavě. Kroj z Kozlovic je zde ale zařazen mezi lašské a byl také 

mezi nimi vystaven. Josef Klvaňa sice poznamenal, ţe se více podobá valašskému, 

ale i přes to Leoš Janáček v této atmosféře změnil své „Valašské tance“ na „Lašské“.  

Kartografie přivítala v roce 1929 mapu Válkovu, která vznikla z pohledu etnograficko-

historického, a Frenštát zde jiţ byl jednoznačně zařazen mezi valašské vesnice. Z pohledu 

lingvistického, jak byla zaměřena mapa Vaškova v roce 1967, Frenštát opět mezi obce 

Valašska zařazen nebyl. 

Dnes se jiţ odborní pracovníci v oblasti etnologie přiklonili k rozhodnutí brněnského 

sjezdu z roku 1924, kdy bylo ustanoveno, ţe oblast Frenštátska sice patří nářečně k Lašsku, 

ale národopisně ji lze přiřadit spíše k Valašsku. „Frenštátsko s městem Frenštátem 

pod Radhoštěm a s obcemi Tichou na jedné straně a s rozlehlou pasekářsku obcí 

Trojanovicemi na straně druhé je nejsevernější částí Valašska.“
23

 Nejčastěji je severní hranice 

Valašska vymezována městem Valašské Meziříčí, hřebenem Moravskoslezských Beskyd 

s obcemi Zašová a Zubří a okolím Starého Jičína aţ do oblasti Hukvaldska a Frenštátska. 

Frenštát pod Radhoštěm spadá do oblasti valašsko-lašského pomezí s méně intenzívním 

působením karpatské salašnické kultury. Přesto je ale okolí Frenštátu oblastí, v níţ současná 

lidová tvořivost přímo navazuje na starou tradici lidového umění. Ve druhé polovině 

20. století se také u starších obyvatel povědomí o příslušnosti k Valašsku nejvýrazněji 

projevila v Trojanovicích a ve Frenštátě byla tato příslušnost doposud zřetelná.
24

 Pamětníci 

                                                 
22

 „Popravdě Bartoš v ní nikde přímo nenapsal, ţe Frenštát patří k Lašsku. Naopak poznamenal, ţe sám lid sebe 

nejmenuje nijak, nebo ţe se povaţuje za Valachy a označení Lach připisuje nanejvýš svým blízkým i vzdálenějším 

sousedům na sever od své obce.“ ŠTIKA, J.: Valaši a Valašsko. O původu Valachů, valašské kolonizaci, vzniku 

a historii moravského Valašska a také o karpatských salaších. Roţnov pod Radhoštěm 2007, s. 188. 
23

 JELÍNKOVÁ, Z.: Úvodem. In: Genserová Vlasta: Trojanovské tance. Nový Jičín, 1991, s. 1. 
24

 ŠTIKA, J.: Valaši a Valašsko. O původu Valachů, valašské kolonizaci, vzniku a historii moravského Valašska 

a také o karpatských salaších. Roţnov pod Radhoštěm, 2007, s. 189. 
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ji zakládali na podobnostech kroje a tehdy ještě často vzpomínaným vyháněním dobytka 

na salaše k roţnovskému Radhošti. 

Jiţ první řada videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska se svým 

VIII. dílem zabývá územím Valašska a rozděluje tuto oblast do tří subregionů, z čehoţ severní 

Valašsko dále dělí na Frenštátsko, Roţnovsko a Valašskomeziříčsko. Přestoţe 

k nejvýraznějším tanečním lokalitám severu patří obce Trojanovice, Roţnov pod Radhoštěm, 

Hutisko a Valašské Meziříčí, tato studie má za cíl blíţe se věnovat oblasti Frenštátska 

a respektive konkrétně městu Frenštát pod Radhoštěm, kde dodnes přetrvalo několik 

kulturních akcí, které jsou přirozeným tanečním prostředím lidových tanců. 
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FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM A JEHO SPOLEČENSKÝ VÝVOJ 
 

Historie města Frankenstat je doloţena nejstarší zmínkou z roku 1382. V 16. století 

získalo ale město na důleţitosti obchodem a trhy, které se zde výrazněji rozvinuly. Nejstarším 

z cechů zde doloţeným je od roku 1598 se rozvíjející cech tkalcovský. Za třicetileté války 

a za lidových povstání byl Frenštát vypálen, roku 1646 byl obsazen Švédy a dvakrát váţně 

stiţen morem. V polovině 17. století došlo k dalšímu výraznému rozvoji, a to hlavně 

po stránce hospodářské v oblasti textilního průmyslu. I přes mnoho historických krizí bylo 

tkalcovství zdrojem obţivy aţ do nedávné minulosti. V roce 1781 mu byl udělen titul města 

a roku 1854 bylo nazváno Frenštát. Historicky bylo město součástí Přerovského kraje a patřil 

pod Hukvaldské panství podobně jako Hukvaldy, Brušperk, Místek a Moravská Ostrava.  

 Výraznější rozvoj města nastal v druhé polovině 19. století hlavně zásluhou zavedení 

ţelezniční dopravy roku 1888 a s rozvojem dalších komunikačních cest vedoucích k rozšíření 

průmyslu a obchodu.  

Město je od roku 1921 pojmenováno dnešním souslovím Frenštát pod Radhoštěm 

a na konci 40. let se stalo okresním městem spravujícím obce Frýdlant nad Ostravicí, Kunčice 

pod Ondřejníkem, Čeladná, Trojanovice, Bordovice, Tichá, Lichnov, Ostravice, Nová Ves, 

Veřovice a další. Okresním městem byl Frenštát aţ do roku 1960, kdy se stal součástí okresu 

Nový Jičín. V současné době má Frenštát pod Radhoštěm asi 11 600 obyvatel. 

Ve 30. letech byl Frenštát sídlem mnoha spolků (v městské kronice jich bylo zapsáno 

na 41). Nejvýznamnějším z nich byl střelecký spolek, ochotnické divadlo, Občanská beseda, 

Tělocvičné jednoty Sokol a Orel, Národopisný odbor, Křesťansko sociální spolek, 

Okrašlovací spolek, Matice Radhošťská, obec umělecké tvorby Koliba či Pohorská jednota 

Radhošť.  

Zvláštním kulturním významem se ale vyznačovala v roce 1861 zaloţená Občanská 

beseda organizující ve městě divadelní představení, besedy, přednášky či Mikulášskou 

a Silvestrovskou taneční zábavu s cílem uvědomění si vlastního národního zařazení. 

Tento spolek se také přičinil o uspořádání Národopisné, průmyslové, školské a umělecké 

výstavy roku 1893 a výtěţek z ní přispěl ke zřízení valašské osady na Národopisné výstavě 

českoslovanské v Praze o dva roky později. 

Se vznikem samostatného Československa ukončila řada spolků svou činnost 

(např. Osvětová beseda, Matice školská apod.) nebo se její činnost značně oslabila 

(Křesťansko sociální spolek). Svou činnost si z dob předválečných zachovaly například 

Tělocvičné jednoty Sokol a Orel. Obě se tak najednou staly nejnavštěvovanějšími spolkovými 
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organizacemi a hlavními organizátory společenského ţivota ve městě. V roce 1939 byly 

ale také obě tyto organizace zrušeny a jejich dosavadní činnost zakázána.  

I rok 1948 přinesl do Frenštátu a jeho kaţdodenního ţivota mnoho kulturních 

a společenských změn. Mnoho spolků bylo pro nedostatek finančních prostředků sloučeno 

nebo posléze i zrušeno. Kromě Orla a Sokola tak zanikl i Křesťansko sociální spolek, Matice 

Radhošťská apod. a řízení spolkové činnosti převzal do svých rukou stát, prostřednictvím 

závodních odborových organizací vytvořených při státních podnicích. Zde se ochotnická 

činnost rozvíjela hlavně při závodech MEZ a TON. V 50. letech byla velmi významná činnost 

Valašské druţiny působící ve Frenštátě dodnes. Jiţ v této době se podílela na pořádání výstav, 

organizovala pracovní jednání nad historickými i součastnými otázkami Valašska, vystoupení  

souborů, skupin i sólistů z celého Valašska, zájezdy představující valašskou kulturu mimo 

svůj region (např. na tradiční chodskou pouť do Domaţlic, na slet Prahy, kde vystoupilo 

na 230 členů, ale i do Poděbrad, Kolína, Roţnova, Místku, Oder, Kopřivnice atd.).
25

 Valašská 

druţina se 20. 4. 1947 osamostatnila a podle stanov Valašských krúţků si zvolila svůj výbor 

a stala se tak samostatně organizovaným spolkem. 

 Od 1. poloviny 60. let se stal centrem společenského ţivota Dům kultury 

s pravidelnými koncerty a dalšími kulturními akcemi. Po roce 1989 je převzal Dům kultury, 

finančně spravovaný Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm a také Dům dětí 

a mládeţe Astra, který dnes působí za podpory státu a Městského úřadu v Martinské čtvrti 

a spadá pod něj např. soubor lidových písní a tanců Sedmikvítek. Ve městě vedle něj působí 

také folklorní soubor Radhošť a oba se stále snaţí udrţovat lokální tradice. V současnosti 

je ve městě pořádáno několik kulturních akcí, kde je víceméně lidový tanec součástí 

prezentace nebo přirozeného tanečního prostředí – Frenštátské slavnosti, Den města, Kácení 

máje, Setkání cimbálových muzik Valašského království, Velikonoční jarmark, Masopustní 

zábava a Martinský trh. 

Do historie města se významně zapsalo také působení Městského muzea, které vzniklo 

uţ koncem 19. století při přípravách Národopisné výstavy českoslovanské. Ve městě byl 

v té doby ustanoven Národopisný výbor, jehoţ členové se věnovali sbírání materiálu 

a po té tyto předměty povětšině darovali městu. Dnes má muzeum své sbírky specializovány 

hlavně na vývoj tkalcovství v tomto regionu a na lidový výtvarný projev a do jeho sběrné 

oblasti patří zde se střetávající hranice obou národopisných regionů Lašska i Valašska.  

                                                 
25

 „Taneční a zpěvní pořad rozšiřuje o scény (vánoční hry, přástky, doţatá, valašská svatba), má vzornou 

kroniku a zakládá valašskou knihovnu a archiv fotografií, spisuje a podporuje lidovou tvorbu a zúčastnila 

se svými exponáty (...) i výstavy v Kroměříţi.“ H.: Z činnosti Valašské druţiny ve Frenštátě pod Radh. Naše 

Valašsko 1948, XI, s. 178. 
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ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 
 

Základním pramenem ke studiu severního Valašska a konkrétně města Frenštát 

pod Radhoštěm musí zajisté badatelům slouţit publikace Jaroslava Šiky Valaši a Valašsko 

z roku 2007, která se zaměřuje především na historickou i současnou delimitaci oblasti, 

ale i na její hospodářský a společenský vývoj, tak důleţitý pro poznání zdejší lidové kultury. 

Dalšími jsou samozřejmě hesla z Národopisné encyklopedie (2007), slovníků či slovníkové 

publikace Od folkloru k folklorismu (1997). 

K nejstarším zmínkám o lidovém tanci na severním Valašsku patří 

např. ta v Guberniální sbírce probíhající v zemích rakouské monarchie v roce 1819, sběry 

Leoše Janáčka pro přípravu Národopisné výstavy českoslovanské roku 1893 a pro jeho 

písňovou sbírku Lašské tance (s původním názvem Valašské tance) nebo výzkumná činnost 

Xavery Běhálkové, která zapisovala valašské tance od obyvatel z Prţna u Jablůnky v letech 

1893 – 1894.  Mnohé další zprávy pocházejí pak ve 20. století od Zdeňka Kašpara 

či Joţi Orsága Vraneckého; v krásné literatuře od Jana Kobzáně, J. M. Slavičínského či bratrů 

Strnadelových působících přímo ve Frenštátě. Nejvýznamněji se ale tancům severního 

Valašska věnovala nejvýznamnější české etnochoreoloţka Zdena Jelínková, coţ dokládá 

např. článek Lidové tance na Valašsku z roku 1951 nebo velmi obsáhle zpracovaným článek 

Lidový tanec v časopise Acta musealia 2002/1. Přímo na Frenštátsku, ve Frenštátě 

a v Trojanovicích, se sběru lidových tanců a také obnově lidového kroje věnovala paní Vlasta 

Genserová (nar. 1914), která je velmi vhodně zpracovala do taneční sbírky Trojanovské tance, 

vydané v roce 1991 s předmluvou Z. Jelínkové.  

V roce 2009 se uskutečnil v rámci projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezka – 

Taneční medailony obcí Valašska výzkum ve Frenštátě pod Radhoštěm, k němuţ byla 

oslovena a přizvána paní Jana Šamánková z Frenštátu pod Radhoštěm. Je významnou 

národopisnou pracovnicí, která se práci s tradičním lidovým materiálem i jeho úpravami 

pro folklorní soubory zabývala celý ţivot. Narodila se zde v roce 12. 7. 1944 ve Frenštátě. 

Její maminkou je známá valašská sběratelka lidových tanců Vlasta Genserová. Také její otec 

byl významným národopisným pracovníkem, učitelem a organizátorem lidového ţivota 

na Frenštátsku (viz přepis rozhovoru ze 14. 11. 2009). S paní učitelkou Mgr. J. Šamánkovou 

byl proveden hodinový rozhovor, jehoţ přepis je uloţen v přílohách této studie 

a v audiovizuální podobě v archivu NÚLK. Součástí výzkumu bylo také shromáţdění 

fotografií a zpráv z historie dětského folklorního souboru Sedmikvítek, který paní Šamánková 

v roce 1980 zaloţila, a který je dnes hlavním hybatelem kulturním ţivotem spojeným 



77 

 

s tradiční lidovou kulturou ve Frenštátě. Výzkumu se zúčastnil také syn paní Šamánkové, 

Ing. Petr Šamánek, jenţ vede od roku 1987 soubor spolu s ní a je zároveň i choreografem 

souboru. V neposlední řadě byl osloven i pan Ing. Radomír Golas, muzikant, sběratel 

lidových písní a tanců na Frenštátsku, organizátor Setkání cimbálových muzik Valašského 

království (v roce 2009 proběhl jiţ 10. ročník) ale také aktivní muzikant v cimbálové muzice 

Javořina. Významně se zaslouţil např. o vzkříšení zájmu o valašskou pastýřskou hru, která 

byla v roce 2005 podle jeho zápisů zrekonstruována a zaznamenána Folklorním sdruţením 

České republiky (DVD je zařazeno ve videoarchivu NÚLK a křestní list je součástí přílohy 

této studie). Také informace získané od něj jsou součástí příloh této studie.  

Přímo v terénu byl proveden soupis všech dokladů z archivu Národního ústavu lidové 

kultury ve Stráţnici, který uchovává videodokumentaci, fotodokumentaci a obsáhlou 

knihovnu. Na Valašsku bylo osloveno Valašské muzeum v přírodě, Muzeum ve Frenštátě 

a Muzejní společnost ve Frenštátě, ale také celorepublikově platný Etnografický ústav 

Moravského zemského muzea v Brně a Etnologický ústav Akademie věd České republiky 

v Brně. Audiovizuálně byly zdokumentovány tři nejvýznamnější kulturní akce: Valašský bál, 

Končiny s pochováváním basy a Martinský trh s besedou u cimbálu. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ TANEČNOSTI 
 

Při podrobnějším zkoumání nehmotné části kulturního dědictví Valašska, respektive 

lidového tance i hudby lze vypozorovat výrazné střetávání několika sousedících 

etnografických regionů. Tance ze severního Valašska mají mnoho společného s tanci 

lašskými, a proto je moţné vypozorovat vzájemné ovlivňování obou regionů při pohybu 

obyvatelstva, docházení za prací a či následných rodinných a společenských vazeb. Podle 

etnochoreoloţky Zdenky Jelínkové bylo ještě v polovině 20. stol. dochováno na Frenštátsku 

na 80 tanců, coţ bylo nejvíce z celého Valašska, i kdyţ většina z nich mí písňové i taneční 

varianty po celém Valašsku. Na Roţnovsku pak bylo zaznamenáno 60, na Vsacku 40, 

na Meziříčsku 35, a v okolí Zlína a Klobouk kolem 30. 

Valašské tance se moţné rozdělit na čtyři základní skupin. Do první skupiny patří 

tance velmi starého původu – tance točivé a odzemek. 

Tance točivé patří k nejstarším a nejpůvodnějším tancům i v oblasti Slovácka 

a Luhačovského Zálesí. Na severním Valašsku se tyto tance označují často jako vałaský 

nebo vałaská, coţ navozuje jejich přímou souvislost s pastýřskou kulturou. Tančí se na bohatý 

písňový repertoár, který je na severu typický ¾ taktem (narozdíl od zbytku Valašska, kde je 

2/4 a je tudíţ ţivější a rychlejší). Na Valašsku jde to tance, kdy se dvojice při přednesu 

rytmicky pohybuje a dále víří na místě zvláštním krokem a jsou nazývány jako valaský, 

točená, gúlaná či hanácká. („Z třídobého vałaského se vyvinul na Roţnovsku a části 

Valašskomeziříčska zatáčaný. Vznik aplikací některých figur vałaského a jejich prostorovým 

uzpůsobením na jeden aţ tři nápěvové textové celky, pozměněné variačním procesem 

v jednotlivých severovalašských obcích.“
26

). Tanečník s tanečnicí se drţí v bočném 

nebo polootevřeném drţení a víří kolem společné osy vpravo nebo vlevo. Tanec bývá vnitřně 

členěn na tři odlišné fáze: předzpěv, společné víření a individuální projevy obou tanečníků. 

Tance tak mohou mít do jisté míry také improvizovaný charakter, kdy se dívka otáčí na místě 

stejným krokem a chlapec kolem ní poskakuje, podupává, tleská do dlaní apod.  

Tyto párové tance točitého charakteru patří podle profesova Antonína Václavíka mezi 

staré obřadní tance pojícím se k novoročním slavnostem. „Tyto tance měly určitý smysl 

v ţivotě lidském, který byl v úzkém styku s přírodou a s jevy přírodními.“
27

 Někdy se v těchto 

tancích vyvinuly zvláštní podoby, které vznikly schopnostmi vynikajících tanečníků a jejich 

přínosem individuálních a osobitých tanečních prvků (např. ve valaské z Rusavy).  

                                                 
26

 JELÍNKOVÁ, Z.: Lidové tance. Acta musealia. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002. č. 1, s. 107. 
27

 JELÍNKOVÁ, Z.: Lidové tance na Valašsku. Dolina Urgatina, 1951, roč. 5., č. 1 – 2, s. 8. 
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Tance skočné jsou na Valašsku muţské tance improvizovaného rázu odzemek 

a obuškový (charakterově odpovídají muţskému slováckému verbuňku). Jde o individuální 

sólové muţské tance horského charakteru vyskytující se po celém Valašsku, ale i v malé míře 

na Stráţnicku a Horňácku. Tanečník musí prokázat svou mrštnost a pruţnost 

při individuálním projevu, ale i obratnost při tanci s valašskou, kdy je tanec nazýván 

obuškový. Odzemek i obuškový jsou tančeny na stejnou melodii s textem vztahujícím 

se tematicky k pastýřské kultuře. Pohybově se rozvíjí od pomalých sunových a krokových 

figur, přes rytmicky vyšlapávané aţ po nejrůznější skoky a přeskoky ve stoje či dřepu. 

V kaţdé části tance si odzemkář vybírá dle svých schopností, znalostí a pohybových moţností 

z jistého mnoţství kroků, které pak skládá gradačně od nejpomalejších po nejdynamičtější za 

sebe. Jelínková dokládá, ţe se odzemek udrţel hlavně ve střední části Valašska v okolí 

Velkých Karlovic, ale v severních oblastech je doloţen také. 

Druhou skupinu tvoří tance mladšího původu nazývané tance s pevnou taneční 

vazbou či tance figurální. Jejich určité taneční prvky se při tanci střídají pravidelně 

podle taneční melodie, a proto jsou někdy označovány také jako „pestré pohybové skladby“. 

Jedná se buď o útvary cyklické, kdy se opakují určité figury po celý tanec (např. Pilky) nebo 

jsou figury rozloţeny do celého tanečního nápěvu (např. Černá vlna). Tyto tance se ve větší 

míře rozšířily na východě Moravy aţ koncem 19. stol. a v 50. letech 20. století dosáhly svého 

vrcholu. Všechny figurální tance obsahují známé taneční kroky z kolových tanců (valčík, 

polku, třasák, mazurku, obkročák šlapák) a jedná se většinou o tance párové, tančené 

po obvodu kruhu výjimečně v řadách nebo kříţovém útvaru. Několik tanců je také trojicových 

(šátečkový, zahradník atd.). Z párových to jsou nejznámější šotyšky (dvúkročky atd.) a tance 

řemeslnické (ševcovský, kovářský atd.). Patří sem hlavně valašské – Trnka, Poţehnaný, Černá 

vlna, Sviňák, Šubry aj. a většina tanců má název odvozený od incipitu dané taneční písně. 

 Zvlášť bývají někdy vymezeny tance obsahující kroky a posunky z různých 

řemeslných oborů – tance řemeslnické. Na Valašsku jsou sem řazeny hlavně šotyšky (jsou 

to módní tance společenské, přejaté a lidovým prostředím přetvořené z lidového tance 

skotského. Po celém našem území se rozšířily v 19. stol.), a to ve variantách školácká, šotyška 

na dva, na tři, na štyry, kroky panáček, šestikročka atd. 

 První řada stráţnické videoencyklopedie Lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska 

představuje šestnáct figurálních tanců ze severního Valašska: Tkalčovský, Kohut, Koţuch, 

Holešovská mazurka z Trojanovic; Vałaský, Zatáčaný, Šantavý, Pilky, Šubry, Poţehnaný 

z Roţnova pod Radhoštěm; Poţehnaný z Vidče; Poţehnaný, Husár, Šindelový, Ruská polka 

z Hutiska a Kačenka z Valašskomeziříčska.  
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Třetí a zároveň nejmladší vývojovou řadu tvoří pohybově chudší tance napodobující 

tance společenské nebo převzaté ty z jiných krajů. Bývá sem řazen např. tanec Mašinový.   

Skupinu čtvrtou tvoří specifické taneční útvary nazývané spíše taneční hry. Jde o hry 

dospělých jako např. – Hubičkový, Ţidličkový (Legátkový), Zrcadlový, tance s přebytečným 

tanečníkem uprostřed kola, Naša kotěnka brňavá (o hře na kočku a myš) nebo Kyjový (Tančí 

se ve dvou kruzích, unitř kruhu je lichý tanečník, který uhodí metlou o zem a uchopí nejblíţe 

stojící tanečnici. Tančí pak páry po kruhu polku a lichý hoch s metlou uprostřed – 

na Slovácku Gdo má ţenu) a Jeţový. Daly by se sem zařadit i tance Ţabský či Ţidovský, 

které jsou podle Antonína Václavíka zbytky dávných obřadů a tance obratnosti a zvláštních 

dovedností – Minářský (chlapci tvoří mlýnské kolo), Metlový (pohazování, přeskakování 

a chytání metly) a Cepový. 

Zdena Jelínková ve své knize Valašské lidové tance z roku 1954 zmiňuje přímo dva 

tance ze severního Valašska – Teče voda z javora z okolí Bystřice a Roţnova (nazývaný 

také jako tanec Andělský) a Uvázal koníčka z okolí Frenštátu (zvaný téţ Kyjový).   
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STAV TANEČNOSTI V SOUČASNOSTI 
 

Z tradičních tanečních příleţitostí se mnohé jiţ nedochovaly nebo alespoň do dnešních 

dnů změnily svou podobu. Z těch předjarních obyčejů to bývaly zvláště fašanky = končiny 

uchovávající po dlouhou dobu ještě i relikty starých obřadních tanců ovlivňujících nastávající 

úrodu (tanec na konopě, oves, jablka – brambory..). Podle Jelínkové se ale z původních tanců 

této specifické formy zachovalo jiţ velmi málo a samotný taneční projev se více přizpůsobil 

běţným kolovým tancům (většinou divoké polce s vyskakováním). Paní J. Šamánková 

ve svých vzpomínáních uvedla, ţe její babička Marie Kopecká (Šrubařová) narozená roku 

1894 za mlada chodívala na různé zábavy i na pochování basy. Dříve tuto akci dělaly různé 

spolky – hasiči, škračkaři atd. a od vzniku valašských souborů, po druhé světové válce, 

se pořádání ujali právě členové souborů. V této tradici pokračuje i Valašský soubor 

Sedmikvítek. 

 K dalším příleţitostem k tanci byly Velikonoce, kdy dodnes chodí chlapci, ogaři, 

na velikonoční pondělí, šlehat a koupat děvčata na tzv. „kupačku“ nebo stavění a kácení májů, 

které doprovázely humorné scénky či zapalování svatojánských ohňů, při kterých se pořádaly 

taneční zábavy. Byly to ale také doţínky, kdy gazda přijímal darovaný věnec z posledních 

obilných klasů a kvítí, při vinšování jedné z ţen. Druhá ţena chodívala při tom po jizbě, 

kde v kaţdém koutě klepala kosákem do země, jakoby vyháněla myši z domu. Potom 

uchopila hospodáře a pořádně ho vytancovala. Po slavnostní večeři uspořádané pro všechny 

domácí i pracující na poli se vyklidila jizba a tancovalo se aţ do rána (např. Sviňák, Pilky 

apod.). Konec kalendářního roku uzavíraly obchůzky Mikulášovy matičky, chození po koledě 

a dnes ještě konaná Mikulášská zábava.  

Jiţ zaniklým výročním obyčejům úzce spojeným s lidovou slovesností a tancem byly 

pastýřské vánoční hry. Jednalo se hlavně o jejich důleţité postavení mezi koledními 

obchůzkami, kterými si přivydělávali chudí chlapci v okolí svého bydliště i v blízkých 

městech. Hry byly bohuţel zapisovány sběrateli spíše náhodně, ale přesto se dochovalo 

dostatečné mnoţství informací o jejich průběhu a jejich texty. Vedle těch nejrozšířenějších 

pastýřských her s Bačou, Mičudou, Vaculou popř. i andělem se zde dochovaly i tzv. královské 

hry s králem Herodesem, Marií, Josefem, třemi králi a dalšími osobami. „... pastýřské vánoční 

hry srostly těsně s domácím prostředí, zcela zlidověly a staly se realistickým výrazem ţivota 

na moravských grúních a salaších. Vyjadřují strasti i radosti ţivota vlašských pastýřů, tlumočí 

jejich sociální postavení i názor a jiskří jejich humorem. Křesťanská vánoční tradice 

zde nalézala úrodnou půdu, vţdyť podle lidového podání se Valaši povaţovali za potomky 
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pastýřů betlémských.“
28

 V roce 2005 byla vydána Valašská vánoční pastýřská hra na DVD 

ze zápisů Radomíra Golase ze 40. a 50. let 20. století. 

K významným rodinným obyčejům patřila dříve svatba. Její součástí byla 

i tzv. nazývaná „lúčenka“, při které mládenci a děvčata tančili s nevěstou před čepením 

uprostřed kruhu svatebčanů na známé valčíkové melodie. 

„Pouze v Jasenné na Vizovicku se před čepením tančíval osobitý tanec typu hanácké 

s písněmi Byl tu, má maměnko, byl tu Janek a měl za klobúčkem maryjánek, Orala, orala 

sivýma volkama jde o velmi starobylé taneční obcházení svatebčanů včetně svatebního páru 

v kruhu (páry za sebou), v čele s druţbou, tančícím s koláčem na hlavě. Podobně bylo i jinde 

na Vizovicku a téţ na Vsetínsku. … Ve Fryštáku se podle Jadrníčka tančívala jako první tanec 

o svatební muzice „hanácká“, při které stará svatka zaváděla tancem do kola postupně 

všechny svatebčany a také svatební pár. Jde o podobný jev, jako je na severním Valašsku 

„zaváďaný“ a na Lašsku „shnily“.“
29

 

 Taneční příleţitosti se ale odehrávaly i mimo přirozené prostředí Valašska. 

Jak jiţ bylo zmíněno, i obyvatelé Frenštátu se podíleli na přípravě Národopisné výstavy 

českoslovanské, která se stala pro většinu přítomných první moţností předvést své tance, 

zpěvy, zvyky a kroje mimo své přirozené prostředí. Valaši se pak pravidelně zúčastňovali 

od 50. let i pořadů na Mezinárodním folklorním festivalu ve Stráţnici. K těm nejznámějším 

patří klenotnicové pořady z 50. let, kdy se přestavili např. ze severního Valašska Jan Knězek 

z Frenštátu hrou na valašskou troubu, vystoupil soubor Vsacan ze Vsetína a skupina z Jasenky 

u Vsetína, odzemek zatančil J. Růţička. Svým tanečním výkonem vznikali zpěvák, tanečník 

a vypravěč Alois Křoupal  (nar. 1876) a zpěvačka a tanečnice Anna Šablaturová z Trojanovic, 

u kterých v 50. letech zapisovala také Zdena Jelínková. 

 Významnými akcemi pro samotné Valašsko, byly 4 ročníky Valašských roků (1925, 

1935, 1946 a 1956), konaných v Roţnově pod Radhoštěm. Tato významná folklorní akce 

se pokusila představit veřejnosti valašské zábavy a zvyky celého roku (Tři krále, Sv. Dorotu, 

Šmigrust, Stavění a kácení máje, Vyhánění dobytka na sv. Ducha, svatbu, Doţínky, Portáše, 

hody, přástky, adventní zvyky a mnohé další a to vše bylo vţdy hojně navštíveno (aţ 30 tisíc 

diváků). Podle dobových zpráv se uţ i tohoto prvního ročníku zúčastnili zástupci Frenštátu.
30

 

V roce 1956 byl ale Valašský rok zastoupen alespoň končinami ze Zašové a Stavěním 

                                                 
28

 SIROVÁTKA, O.: Pastýřské kolední hry na Valašsku. K jejich původu a rozšíření. Sborník prací o jeho ţivotě 

a potřebách. XIV., 1951, s. 111 – 112. 
29

 JELÍNKOVÁ, Z.: Lidové tance na Valašsku, 1951, s. 305. 
30

 „Nácvik programu probíhal v obcích Rusava, Nový Hrozenkov, Frenštát pod Radhoštěm, Hutisko, Háţovice, 

Vidče, Horní Bečva, Val. Bystřice, Zubří, Dolní Bečva a Roţnov p. R.“ (Od folkloru k folklorismu, Valašský rok, 

s. 214). 
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a kácením máje z Frenštátu. Velkou chválu sklidily i cimbálové muziky, kde se představily 

z Liptálu, Roţnova, Frenštátu a také Jasénka, Libhošť a soubor Bača z Poličné. 

 Významnou akcí pro samotný Frenštát pod Radhoštěm byly pořady v Horečkách, 

v krásném přírodním amfiteátru. Poprvé se tyto slavnosti konaly jiţ v roce 1886, ještě 

před přípravami Národopisné výstavy českoslovanské a v roce 1888 a 1893 se nepravidelně 

zopakovaly. Tak jako na většině folkloristických slavnostní této doby, se objevily autentické 

skupiny z regionu s nenacvičenými tanci, hrami, písněmi, obřady a tradiční muzikou. Šlo 

vlastně o první pokusy o přenesení tradiční lidové kultury na podium pro diváka. Festival byl 

oficiálně zaloţen počátkem 50. let 20. století panem Genserem, otcem Jany Šamánkové. 

V roce 1956 trvaly slavnosti jiţ dva dny a představila se na nich většina stávajících 

valašských souborů (Radhošť z Trojanovic, Ostravice, soubor ZK Fez ve Frýdlantě, soubor 

OB z Kozlovic, mládeţ z jedenáctiletek z Frenštátu, Jasénka, Frýdlantu a Křupalova 

a Valašská druţina z Frenštátu). Nedělní pořad byl Klenotnicový, kde bylo ukázáno 

to nejlepší z Valašska a také divákům méně známé věci. Účinkovaly v něm také soubory obou 

krajů Valašska – kraje Ostravského i Gottwaldowského (soubory z Loukova, z Rusavy, 

z Bystřice pod Hostýnem, z Malenovic a další). Podobu dnešních Frenštátských slavností 

obnovených Janou Šamánkovou v roce 2000 a pořádaných na náměstí Frenštátu spíše Valaši 

podbarvují svou přítomností, protoţe většinu účinkujících tvoří zahraniční i tuzemští hosté. 

 Současné taneční příleţitosti jsou ve Frenštátu pořádány Valašským souborem písní 

a tanců Sedmikvítek, který byl zaloţen v roce 1980 původně v Trojanovicích, od 90. let 

působí ve Frenštátě při Domě dětí a mládeţe Astra. Svou činností soubor navázal 

na sběratelskou a choreografickou činnost paní Vlasty Genserové a v čele souboru dodnes 

stojí její dcera a zakladatelka, choreografka a organizační vedoucí Sedmikvítku 

Jana Šamánková a od roku 1987 také její syn Petr Šamánek. V současné době soubor funguje 

jako občanské sdruţení. Soubor je rozdělen do čtyř věkových kategorií: děti předškolní 

aţ 2. třída ZŠ, 3. aţ 6. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ (v době výzkumu v roce 2009 tato věková 

skupina neexistovala a nejstarší skupinou dětského souboru je mládeţnická skupina). 

Jednotlivé skupiny pracují a většinou i vystupují odděleně, ale pořádají také při výjimečných 

příleţitostech i celosouborové koncerty. Zpěváky a tanečníky doprovází při vystoupeních 

jejich cimbálové muziky. Soubor vystupuje převáţně s dějovými pásmy, v nichţ jsou 

zpracovány zvyky, tance a písně z Valašska. Sedmikvítek pořádá mnoho kulturních akcí: 

Dětský valašský bál, Valašský bál Sedmikvítku (od roku 1993), Končiny s pochováváním 

basy, Vynášení Mařeny (od roku 2000 ve spolupráci se Základními školami ve Frenštátě, 

někdy bývá akce spojena s koncertem pro školy zaměřeným na jarní zvyky), Martinskou 
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besedu, Mikulášskou besídku a Vánoční koledování. V roce 1990 připravil soubor velmi 

úspěšný koncert Zima na Valašsku a pořad pro školy Koleda je ve Vánoce. Rokem 1993 

a po několik let následujících vycházel také zpravodaj Sedmikvítku. Od roku 1996 je soubor 

spolupořadatelem dětské pěvecké soutěţe Frenštátský sedmihlásek. V jubilejním roce 2000 

byly obnoveny Frenštátské slavnosti, konané naposled v roce 1976. V roce 2002 byla 

Jana Šamánková oceněna cenou Sv. Martina za dlouholetou organizační a tvůrčí práci 

a mimořádnou kulturní činnosti na poli folklorního dění.  

Pro dokumentaci Taneční medailony obcí, byly vytipovány ve Frenštátě tři folklorní 

akce, o kterých se dosud dá hovořit jako o přirozeném tanečním prostředí. Všechny tři jsou 

pořádány valašským souborem písní a tanců Sedmikvítek. 

 

Končiny a pochování basy 

Vţdy v pátek po Popeleční středě (např. 28. 2 2009) jsou pořádány souborem Sedmikvítek 

končiny spojené s pochováváním basy. Akce probíhá v restauraci Siberie a je zahájena 

v 19.00 hod. průvodem masopustních masek jako bývali i dříve medvěd, kominík, orientální 

tanečnice, cikánka s dítětem, babka, slaměník, nevěsta a ţenich, nádraţák, čert a jdou místo 

od stavení ke stavení od stolu ke stolu. Obchůzku připravila z publikovaných 

i nepublikovaných sběrů své matky Vlasty Genserové narozené 1914 J. Šamánková.  

 

Tute nám nedali, tute nám dajů, 

komára zabili, slaniny majů. 

Fašanky, fašanky s černýma fůsy 

aj ten čert bachratý tancovat musí. 

Já nemám koţucha celý sa třasu, 

dajte ně do koša, ať sa napasu. 

 

Stylizovaná obchůzka sálem je sloţena ze známých popěvků Fašanky, fašanky 

a Poslúchajte ludé dobří, které jsou proloţeny nejrůznějšími průpovídkami a následným 

tancem zvaným Blechový, Andělský, valčík, scénický pohyb na popěvky Poskoč, poskoč, 

medvěde a Hup, hup, hup a tance Kohút, Vyhazovaný a Cuklový. Na písničky Zhusta chlapci 

zhusta a Písničky jsme dozpívali odvádí s doprovodným vyskakováním a různým 

poskakováním pohřebenář všechny masky i krojované tanečníky ze sálu ven a začíná 

normální taneční zábava, kde se tančí i valašské figurální  tance – Bystřický, Sviňák, 
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Mysliveček, Řeznický, Černá vlna a Trnka. O půlnoci jde smuteční průvod a pochová se basa 

a tím tancování končí. 

Na zábavě se dále během volné taneční zábavy za doprovodu cimbálové muziky 

Sedmikvítek tančí většinou jen polky a valčíky. Spontánní součástí jsou zde i figurální tance 

Bystřický, Sviňák, Mysliveček, Řeznický, Černá vlna, Trnka a také dívčí karičky z východního 

Slovenska tančené na písně Oči, oči, černé oči, Ani já, ani ty, robic nebudzeme 

a Ej, za luţicky polo. Objevily se také v malé míře valasské točené (píseň Ej, uţ sem přešel) 

a čardáše (Co sa stalo kdysi). Více informací v Rozborové zpráva k samotné akci 

od Jany Šamánkové, která je součástí přílohy. 

 

Valašský bál Sedmikvítku 

O měsíc později (např. 28. 3. 2009) pořádá soubor Sedmikvítek v Domě kultury ve Frenštátě 

p. R. Valašský bál. Jeho začátkem je ve 20.00 hod. nástup všech domácích i přespolních 

krojovaných (v roce 2009 se zúčastnily soubory: Sedmikvítek, Beskyd Zubří, Stará garda, 

Ostravica a cimbálová muzika Sedmikvítek s primášem Danielem Videckým), 

kteří po přivítání paní Janou Šamánkovou a zpěvu souborové hymny Na horách studénky 

zatančili valašské figurální tance. Pak pokračovala zábava na dvou sálech, kdy v Malém sále 

se tančívají jen lidové tance různých regionů (v roce 2009 zde hrála Cimbálová muzika 

Kordulka). Tady v komornějším prostředí se také více tančily točené a tradiční valašské tance. 

V průběhu večera vţdy bývá předtančení souboru Sedmikvítek s pásmem valašských 

tanců. V roce 2009 vystoupil ve 23.00 hod. soubor s pásmem v choreografii Petra Šamánka 

a kolem půlnoci humorné vystoupení členů souborů (např. na hudbu Holky z naší školky). 

Během volné taneční zábava se tančily hlavně polky (např. píseň Nechoď Janku 

přes Polanku), ale i valčík, tango nebo čardáš.  

 Jednou za dva roky probíhá soutěţ Grand-prix Valašského folklorního sdruţení 

ve valašském odzemku. Kolem 1.00 hod. po půlnoci se koná soutěţ v kozáčku, 

která je hodnocena ve třech kategoriích – nekrojovaní, krojovaní a „cérky“, kdy je cenou 

láhev alkoholu. V roce 2009 zvítězili Pavel Šimek, Lucie Dobiášová a Martin Lipka. 

 

Martinská beseda u cimbálu. 

V sobotu kolem svátku svatého Martina (např. 14. 11. 2009), který je patronem Frenštátu 

je pořádán Městský kulturním střediskem na hlavním náměstí Martinský trh, který 

je nejnavštěvovanější akcí v roce. V tento termín se koná pod záštitou souboru Sedmikvítek 

Martinská beseda u cimbálu. 
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V restauraci Siberie se schází kolem 19. hodiny bývalí i současní členové souboru 

a pokouší se tak navázat na přerušenou tradici hodových zábav. Soubor v roce 2009 na úvod 

předvedl choreografii staré uherská z jiţního Valašska, kterou podle zápisů Zdeny Jelínkové 

zpracoval Petr Šamánek. Následovala volná taneční zábava s valčíky (Okolo Súče, voděnka 

teče), polkami (My sme Valaši; Uvázala kozu; Tráva neroste, enom za vodů) či čardáši 

(Anička dušička nekašli, Na kopečku stála, plakala). Kolem 22. hod. proběhlo neplánovaně 

další vystoupení souboru s jejich oblíbenými Čardáši z pomezí severního Valašska 

a Slovenska, které podle zápisů pana Mikulenky ze Zubří zpracovala Jana Šamánková 

a později Petr Šamánek. Během večera nechyběly ani dívčí východoslovenské karičky.  

Zcela bez předchozí organizované přípravy zatančili členové souboru i odzemek a také 

valašské točené (Do hory mňa poslali; Zavrť sa ně cérečko; Uţ sem obešel celů Moravu; 

K Polance cestička šlapaná; Spadla ně šablička; Mynáři, mynáři, proč vy nemelete; Ptáčku 

jařabatý), ke kterým se připojovali i lidé z řad diváků. Večer byl zakončen po půlnoci písní 

S pánem bohem idem od vás. 
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Audiovizuální 

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Valašsko. Díl 8. Stráţnice, 1994 (VHS) 

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Muţské taneční projevy. Odzemek. Stráţnice, 2007 

(DVD) 

 

Elektronické 

http://www.frenstat.info/ 

http://www.mufrenstat.cz/ 

http://www.frenstat.cz/ 

http://www.frenstatpr.cz/ 

http://www.muzeum.novy-jicin.cz/objekty/frenstat.html 

http://www.muzeumfrenstat.cz/cs/sbirky-a-fondy 
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POPIS FOTOGRAFIÍ K VÝZKUMU 
 

 

Valašský bál Frenštát pod Radhoštěm, 28. 2. 2009 

foto Magdalena Maňáková 

 

IMG_2499 Slavnostní nástup všech krojovaných 

IMG_2500 Slavnostní nástup všech krojovaných 

IMG_2501 Slavnostní nástup všech krojovaných 

IMG_2509 Slavnostní nástup všech krojovaných 

IMG_2510 Slavnostní nástup všech krojovaných 

IMG_2511 Zahájení bálu hlavní organizátorkou Janou Šamánkovou 

IMG_2513 Jana Šamánková při zahajovacím představování 

IMG_2517 Petr Šamánek při tanci 

IMG_2521 Petr Šamánek při tanci 

IMG_2523 Petr Šamánek při tanci 

IMG_2524 Taneční krojovaný pár při volné zábavě 

IMG_2530 Zvukař 

IMG_2532 Cimbálová muzika Sedmikvítek 

IMG_2533 Cimbalista 

IMG_2539 Volná taneční zábava na sále 

IMG_2541 Předtančení souboru Sedmikvítek 

IMG_2543 Předtančení souboru Sedmikvítek 

IMG_2544 Předtančení souboru Sedmikvítek 

IMG_2555 Cimbálová muzika Sedmikvítek 

IMG_2555 Losování tomboly  

IMG_2569 Losování tomboly  

IMG_2580 Soutěţ v kozáčku – muţi 

IMG_2583 Soutěţ v kozáčku – děvčata 

IMG_2584 Soutěţ v kozáčku – děvčata 

IMG_2589 Soutěţ v kozáčku – děvčata 

IMG_2592 Soutěţ v kozáčku – muţi 

IMG_2595 Soutěţ v kozáčku – moderátor 

IMG_2597 Soutěţ v kozáčku – muţi 

IMG_2598 Soutěţ v kozáčku – útěcha znaveného vítěze 

 

Končiny a pochovávání basy 28. 3. 2009 

foto Magdalena Maňáková 

 

IMG_1891 Sál v restauraci Siberie 

IMG_1906 Cimbalista 

IMG_1915 Paní Jana Šamánková 

IMG_1929 Pochovávání basy 

DSCF0004 Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek 

DSCF0005 Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek (slaměný) 

DSCF0006 Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek (čert) 

DSCF0007  Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek (krojovaná dívka, cikánka) 

DSCF0008  Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek 

DSCF0012 Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek (medvěd) 

DSCF0014 Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek (cikánka) 
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DSCF0017 Masopustní pásmo souboru Sedmikvítek (všichni účinkující) 

DSCF0028 Smuteční průvod při pochovávání basy 

DSCF0029 Smuteční průvod při pochovávání basy 

DSCF0031 Farář, kostelník a ministrant při pochovávání basy 

DSCF0032 Krojovaní při truchlení nad basou 

DSCF0033 Pochovávání basy 

DSCF0034 Farář při pochovávání basy 

DSCF0035  Krojovaní při truchlení nad basou 

DSCF0036 Farář při pochovávání basy 

DSCF0037 Krojovaní při truchlení nad basou 

DSCF0038  Farář, kostelník a ministrant při pochovávání basy 

 

 

Martinský trh a beseda u cimbálu 14. 11. 2009 

foto Magdalena Maňáková 

 

P1200850 Vystoupení kapely Caleta na frenštátském náměstí 

P1200853 Svatý Martin ve znaku města na budově radnice 

P1200859 Zaplněné náměstí čekající na příjezd sv. Martina 

P1200864 Druţina s prapory 

P1200877 Bubeníci z průvodu sv. Martina 

P1200878 Zbrojnoš z druţiny sv. Martina 

P1200882 Sv. Martin a starosta města Frenštátu p. R.  

P1200884  Sv. Martin, starosta města Frenštátu p. R. a praporečník 

P1200887 Bubeníci z průvodu sv. Martina 

P1200891 Bílý kůň svatého Martina 

P1200897 Svatý Martin vyhlašuje vítěze soutěţe o nejlepší svatomartinskou husu 

P1200901 Svatý Martin a cena pro vítěze soutěţe o nejlepší svatomartinskou husu  

P1200904 Svatý Martin předává panu starostovi klíče od města Frenštátu 

P1200914 Koně z průvodu sv. Martina 

P1200918 Sv. Martin 

P1200925 Sv. Martin 

P1200928 Sv. Martin 

P1200934 Sv. Martin nasedá na svém koni 

P1200939 Svatomartinský trh – prodej dřevěných hraček  

P1200942 Svatomartinský trh – prodej dřevěných soustruţených misek 

P1200943 Svatomartinský trh – dřevěné soustruţené misky 

P1200947 Svatomartinský trh – medové perníčky (Betlém) 

P1200948 Svatomartinský trh – medové perníčky (Betlém) 

P1200949 Svatomartinský trh – medové perníčky (Betlém) 

P1200951 Svatomartinský trh – medové perníčky 

P1200952 Svatomartinský trh – skleněné figurální vánoční ozdoby 

P1200953 Svatomartinský trh – skleněné figurální vánoční ozdoby 

P1200957 Svatomartinský trh – zástěry 

P1200959 Svatomartinský trh – dřevěné meče 

P1200961 Svatomartinský trh – dřevěný Betlém 

P1200965 Svatomartinský trh – medové perníky s barevným malováním 

P1200966 Svatomartinský trh – peruánský Indián 

P1200972 Svatomartinský trh – občerstvení 

P1200973 Svatomartinský trh – stánek s asijským občerstvením 
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P1200976 Svatomartinský trh – grilování klobás 

P1200977 Svatomartinský trh – látkové kapsáře 

P1200978 Svatomartinský trh – dřevěné hračky 

P1200979 Svatomartinský trh – výrobky z ovčí vlny (ovečky, papuče) 

P1200981 Svatomartinský trh – výrobky z ovčí vlny (ovečky) 

P1200985 Svatomartinský trh – výrobky z ovčí vlny (polštáře ve tvaru oveček) 

P1200986 Svatomartinský trh – dřevěné struhadlo na ořechy 

P1200987 Svatomartinský trh – prodej medoviny 

P1200994 Svatomartinský trh – Martinský trh na náměstí ve Frenštátě p. R.  

P1200996 Svatomartinský trh – Martinský trh na náměstí ve Frenštátě p. R. 

P1200997 Svatomartinský trh – prodej plněných vaflí 

P1200999 Svatomartinský trh – prodej medoviny 

P1210001 Svatomartinský trh – Martinský trh na náměstí ve Frenštátě p. R. 

P1210002 Svatomartinský trh – Martinský trh na náměstí ve Frenštátě p. R. 

P1210004 Svatomartinský trh – ovčí sýry korbáčky 

P1210007 Svatomartinský trh – prodej výrobků z ovčího rouna 

P1210008 Svatomartinský trh – prodej koření 

P1210010 Svatomartinský trh – prodej výrobků z proutí 

P1210012 Svatomartinský trh – Martinský trh na náměstí ve Frenštátě p. R. 

P1210015 Svatomartinský trh – prodejce korbáčků 

P1210016 Svatomartinský trh – prodej nafukovacích balónků 

P1210020 Svatomartinský trh – cimbálová muzika Radegast 

P1210022 Svatomartinský trh – cimbálová muzika Radegast 

P1210023 Svatomartinský trh – cimbálová muzika Radegast 

P1210029 Svatomartinský trh – cimbálová muzika Radegast 

P1210030 Svatomartinský trh – cimbálová muzika Radegast 

P1210033 Svatomartinský trh – cimbálová muzika Radegast 

P1210037 Tabule s fotografiemi z Frenštátských slavností 

P1210039  Tabule s fotografiemi z Frenštátských slavností 

P1210040  Tabule s fotografiemi z Frenštátských slavností 

P1210041  Návrh na rekonstrukci kroje z Trojanovic z pera A. Strnadela (dívčí kroj) 

P1210042  Návrh na rekonstrukci kroje z Trojanovic z pera A. Strnadela (ţenský kroj) 

P1210043  Návrh na rekonstrukci kroje z Trojanovic z pera A. Strnadela (muţský kroj) 

P1210044  Návrh na rekonstrukci kroje z Trojanovic z pera A. Strnadela (ţenský kroj) 

P1210056 Paní Jana Šamánková při výzkumu 14. 11. 2009 

P1210099 Vystoupení souboru Sedmikvítek – Stará uherská z jiţního Valašska 

P1210110 Beseda u cimbálu – volná taneční zábava (polky, valčíky) 

P1210111 Beseda u cimbálu – volná taneční zábava (polky, valčíky) 

P1210118 Beseda u cimbálu – volná taneční zábava (polky, valčíky) 

P1210125 Vystoupení souboru Sedmikvítek – Čardáše z pomezí 

P1210126  Vystoupení souboru Sedmikvítek – Čardáše z pomezí 

P1210127  Vystoupení souboru Sedmikvítek – Čardáše z pomezí 

P1210143  Vystoupení souboru Sedmikvítek – Čardáše z pomezí 

P1210144 Odzemek  

P1210145  Odzemek 

P1210146  Odzemek 

P1210147  Odzemek  

P1210148  Odzemek  

P1210159  Odzemek 

P1210160  Odzemek 
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P1210162 Cimbálová muzika Sedmikvítek 

P1210165 Volná taneční zábava – polky, valčíky 

P1210173 Volná taneční zábava – točené 

P1210175 Volná taneční zábava – točené 

P1210177 Volná taneční zábava – točené 

P1210178 Volná taneční zábava – točené 

P1210179 Volná taneční zábava – točené 

P1210181 Volná taneční zábava – točené a CM Sedmikvítek 

P1210182 Volná taneční zábava – točené 

P1210184 Volná taneční zábava – polka 

P1210198 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210199 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210200  Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210203  Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210204 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210205 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210206 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210207 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210208 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210210 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210211 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210212 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210213 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210216 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210221 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210222 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210223 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210224 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210225 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210226 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210227 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210228 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210229 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210230 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

P1210232 Ukázky z kroniky Sedmikvítku 2008 – 2009  

 

 

Fotografie získané během výzkumu  

soukromý archiv paní Jany Šamánkové 

 

Valašský bál 1993 – Slavnostní nástup všech krojovaných 

Valašský bál 1993 – Soutěţ v kozáčku 

Valašský bál 1997 – Slavnostní nástup všech krojovaných 

Valašský bál 1997 – Soutěţ v kozáčku 

Valašský bál 1998 – Předtančení souboru Sedmikvítek 

 

Pochovávání basy a končiny 1998 – cimbálová muzika Sedmikvítek 

Pochovávání basy a končiny 1998 – taneční vystoupení děvčat ze souboru Sedmikvítek 

Pochovávání basy a končiny 1998 – chlapci při vystoupení s palicemi 

Pochovávání basy a končiny 1998 – z taneční zábavy v restauraci Siberia 
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Pochovávání basy a končiny 1998 – cimbálová muzika Sedmikvítek 

Pochovávání basy a končiny 1998 – cimbálová muzika Sedmikvítek se sólistou 

 

Dětský bál 1985 ČB 

Dětský bál 1986 ČB 

Dětský bál 2000 

Dětský bál 2000 

 

Vynášení Mařeny 1993 – průvod 

Vynášení Mařeny 1993 – házení figuríny do vody 

Vynášení Mařeny 1995 – průvod 

Vynášení Mařeny 1995 – průvod městem 

Vynášení Mařeny 1995 – vhazování figuríny do vody 

Vynášení Mařeny 2000 – průvod na náměstí 

Vynášení Mařeny 2000 – průvod 

Vynášení Mařeny 2000 – vhazování do vody 

Vynášení Mařeny 2007 – průvod 

 

Kácení máje 50. léta – u Bačů při vaření guláše 

Kácení máje 1952 – chlapci tančí „krpcový“ (vpravo vedoucí a sběratelka Vlasta Genserová) 

Kácení máje 1952 – dívčí hry (vpravo J. Šamánková) 

Kácení máje 1952 – dívčí tance  

Kácení máje 1984 – taneční vystoupení 

Kácení máje 1984 – taneční vystoupení 

Kácení máje 1989 – humorná scénka při kácení máje (babka a dědek) ČB 

Kácení máje 1989 – humorná scénka při kácení máje (chlapci nesou babku) ČB 

Kácení máje 1989 – podřezávání máje (Kunčice)  

Kácení máje 1989 – scénka pod májem (27. 5. 1989 v Lipách) 

Kácení máje 1990 – cimbálová muzika Sedmikvítek (2. 6. 1990 Karlovice) 

Kácení máje 1990 – děvčata ze souboru Sedmikvítek (2. 6. 1990 Karlovice) 

Kácení máje 1991 – taneční vystoupení souboru Sedmikvítek (Niva) 

Kácení máje 1991 – humorná scénka při kácení máje (babka a dědek) 

Kácení máje 1991 – humorná scénka při kácení máje (tři chlapci) 

Kácení máje 1995 

Kácení máje 1995 

Kácení máje 2003  

Kácení máje 2003  

Kácení máje 2003  

 

Výstava ke 100 letům jubilejní výstavy ve Frenštátu 1994 – expozice 

Výstava ke 100 letům jubilejní výstavy ve Frenštátu 1994 – expozice 

Výstava ke 100 letům jubilejní výstavy ve Frenštátu 1994 – chlapci ze souboru s figurínou 

Výstava ke 100 letům jubilejní výstavy ve Frenštátu 1994 – předtančení souboru 

 

Horečky 1945 – diváci ČB 

Horečky 1945 – průvod 

Horečky 1945 – průvod kolem lesa 

Horečky 1945 – děti v průvodě s cedulí Frenštát 

Horečky 50. léta – skupina dětí s májkami 

Horečky 50. léta – pódiové vystoupení 
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Horečky 1957 – v průvodě (v čele J. Šamánková) 

Horečky 1985 – děti při vystoupení  

Horečky 1985 – děti při vystoupení 

Horečky 1991 – děti při vystoupení 

Horečky 1991 – děti při vystoupení 

Horečky 1991 – skupinové foto souboru Sedmikvítek s J. Šamánkovou (foto V. Uhlíř) ČB 

Frenštátské slavnosti 2000 – cimbálová muzika Sedmikvítek 

Frenštátské slavnosti 2000 – děvčátka ze Sedmikvítku při vystoupení s panenkami 

Frenštátské slavnosti 2000 – děvčátka ze Sedmikvítku při vystoupení s panenkami 

Frenštátské slavnosti 2000 – děti ze Sedmikvítku (dívky s panenkami, chlapci s dřevěnými 

koníky) 

Frenštátské slavnosti 2000 – starší skupina Sedmikvítku při vystoupení 

Frenštátské slavnosti 2000 – mládeţnická skupina Sedmikvítku při vystoupení 

Frenštátské slavnosti 2001 – taneční vystoupení Sedmikvítku 

Frenštátské slavnosti 2001 – chlapecké hry 

Frenštátské slavnosti 2001 – mládeţnická skupina Sedmikvítku 

Frenštátské slavnosti 2003 – Malý Sedmikvítek při průvodu městem 

Frenštátské slavnosti 2003 – mládeţnická skupina Sedmikvítku při průvodu na náměstí 

Frenštátské slavnosti 2003 – propagační vystoupení souboru Sedmikvítek před radnicí  

Frenštátské slavnosti 2003 – Malý Sedmikvítek při vystoupení na podiu 

 

Martinský trh – předávání klíče od města Frenštátu dětmi 

 

Mikulášská besídka 1992 – předtančení dětí ze Sedmikvítku 

Mikulášská besídka 1992 – nadílka 

Mikulášská besídka 2001 – členové souboru Sedmikvítek 

Mikulášská besídka 2001 – členové souboru Sedmikvítek 

Mikulášská besídka 2001 – nadílka 

Mikulášská besídka 2001 – nadílka 

Mikulášská besídka 2001 – řádění čertů 

Mikulášská besídka 2002 – cimbálová muzika Sedmikvítek 

Mikulášská besídka 2002 – děti ze souboru Sedmikvítek 

Mikulášská besídka 2002 – děti ze souboru Sedmikvítek před vystoupením 

Mikulášská besídka 2002 – čerti 

Mikulášská besídka 2002 – nadílka dětem  

Mikulášská besídka 2002 – děvčata ze souboru Sedmikvítek 

Mikulášská besídka 2004 – čerti, andělé a Mikuláš 

Mikulášská besídka 2005 – mikulášská nadílka 

 

Koledování v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy 1991 – Pastýřská hra (pastýři) ČB 

Koledování v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy 1991 – Pastýřská hra (tři králové) ČB 

Koledování v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy 1991 – děvčata ČB 

Koledování souboru Sedmikvítek 1992 – cimbálová muzika Sedmikvítek 

Koledování souboru Sedmikvítek 1992 – Pastýřská hra (tři králové) 

Koledování souboru Sedmikvítek 1992 – Pastýřská hra (pastýři) 

Koledování souboru Sedmikvítek 1992 – Pastýřská hra (zpěv děvčat) 

Koledování souboru Sedmikvítek 1992 –  
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SOUPIS VIDEOZÁZNAMŮ Z VIDEOARCHIVU NÚLK 
 

Přírůstkové 

číslo 

Inventární 

číslo 

Popis záznamu Rok 

vzniku  

12/1994 V 639 Lid. tance z Čech, Moravy a Slezska – Valašsko 1994 

176/1998 V 1376 Přehlídka dětských folk. souborů – Frenštát p. R. 1994 

7/1999 V 1619 Pod hory přišlo jaro – soubor Sedmikvítek 1997 

16/2003 V 2561 Frenštátské slavnosti 2002 (1.) 2002 

17/2003 V 2562 Frenštátské slavnosti 2002 (2.) 2002 

18/2003 V 2563 Frenštátské slavnosti 2002 (3.) 2002 

19/2003 V 2564 Frenštátské slavnosti 2002 (4.) 2002 

11/2006 V 3165 Frenštátské slavnosti 2005 (1.) 2005 

12/2006 V 3166 Frenštátské slavnosti 2005 (2.) 2005 

187/2007 V 3477 Frenštátské slavnosti 2006 (1.) 2006 

188/2007 V 3478 Frenštátské slavnosti 2006 (2.) 2006 

189/2007 V 3479 Frenštátské slavnosti 2006 (3.) 2006 

202/2009 V 4164 Val. bál Sedmikvítku 2000, Fren. slavnosti 2000 2000 

2042009 V 4166 Pochovávání basy 2008 2008 

203/2009 V 4165 Frenštátské slavnosti 2004 2004 

   205/2009 V 4167 Valašská vánoční pastýřská hra – rekonstrukce 2005 

196/2009 V 4158 Končiny a pochovávání basy 2009 2009 

197/2009 V 4159 Valašský bál Sedmikvítku 2009 2009 

198/2009 V 4160 Martinský trh a beseda u cimbálu 2009 2009 
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ROZBOR PŘILOŽENÝCH VIDEOZÁZNAMŮ 
 

Předregionální přehlídka DFS 

Frenštát pod Radhoštěm, 26. 6. 1994 

 

0:00:01 Úvod, zahájení 

0:02:52 soubor MŠ Kopaná z Frenštátu p. R. – Valašské tance 

0:12:07 soubor Malý Soláněk z Hutiska Solance – Aţ já budu velký, Dětské hry, 

Na školu 

0:19:35 soubor Velký Soláněk z Hutiska Solance – Na pasínku 

0:35:30 soubor Sedmikvítek z Frenštátu p. R. – Ţenilo se motovidlo, Kdes kukačko 

0:48:08 přípravka souboru Sedmikvítek z Frenštátu p. R. – Hrajeme si 

0:54:42 soubor Valášek – Šili ševci, šili boty 

1:02:33 soubor Záhumníček při MŠ Záhumní – Koníčku, hopsa hop 

1:09:27 soubor Sedmikvítek z Frenštátu p. R. – Prší 

1:13:56 Závěr záznamu 

 

 

VALAŠSKÁ VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÁ HRA 

 

0:00:50 titulky a menu 

- Valašská vánoční pastýřská hra 

- Rozhovory, Bonusový materiál 

0:01:30 příchod tří pastýřů do domu a ţádost o povolení předvést hru 

0:02:35 začátek pastýřské hry 

0:21:00 závěrečný vinš 

0:22:20 občerstvování a podarování domácími 

0:23:40 koleda Pánbůh vám zaplať, za ty všecky dary 

0:25:20 odchod z domu 

 

Hrají: 

Bača   Petr Adámek 

Mičuda  Miroslav Kutěj 

Vacula  Jiří Adámek 
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Anděl  hraje Jana Juračáková, zpěv Kateřina Jurčová 

hospodář Radomír Golas 

hospodyně Marie Hrnčířová 

děti  Matouš Golas, Marie Golasová, Marek Golas 

hudební doprovod  cimbálová muzika Javořina 

 

Choreografie tanců Radomír Golas 

Kostýmy  Jiří Adámek 

Scénář a reţie  Radomír Golas 

Kamera  Gabriela Opletalová, Jiří Martínek, Michal Opletal 

Střih   Michal Opletal 

Pořízeno ve Valašském muzeu v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm 

Vyrobilo studio zvláštních efektů VEMORI 2005 

 

Titul 5   Kap. 1 – Kancionály 

Drahomíra Klimková, cimbálová muzika Javořina 

 Kap. 2 – Betlém 

Pavel Orlík, lidový řezbář 

Kap. 3 – Zvyky 

Alena Genzerová, členka souboru Radhošť  

– hovoří o chození po koledě a pastýřských hrách, přípravách vánočních 

ozdob, zvyky Štědrého večera 

Kap. 4 – Reţie 

Radomír Golas, reţisér Valašské vánoční pastýřské hry 

Kap. 5  – Cimbálová muzika Javořina 

Kap. 6 – Bonusový audio materiál – Tak sem počal sobě chutě spáti  

(zpěv R. Golas, 3:55 min.) 

 

 

Křestní list vyrobila Magdalena Maňáková 

DVD věnoval archivu Radomír Golas 
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Valašský bál Sedmikvítku 2000 

Frenštátské slavnosti 2000 

Kysucký čardáš 

 

 
0:00:01 Valašský bál Sedmikvítku (25. 3. 2000) – CM Sedmikvítku – Ej, padá, padá 

rosenka 

0:01:28 slavnostní nástup všech krojovaných (špatná kvalita obrazu!) 

0:05:48 souborová hymna Sedmikvítku Na horách studénky 

0:08:35 zahájení bálu Petrem Šamánkem, účinkující soubor Troják z Valašské Bystřice, 

  Radhošť z Trojanovic, Radhošť z Roţnova, Dunajec z Olomouce, Beskyd ze 

Zubří... (další vyjmenovány nejsou i kdyţ se účastnily) 

0:10:20 Čardáše z pomezí – choreografie souboru Sedmikvítek 

0:14:30 humorné číslo 

0:17:01 závěr záznamu 

 

0:02:18 volná taneční zábava, pohledy na diváky 

0:03:50 losování tomboly 

0:04:55 taneční zábava – Vysoký jalovec 

0:05:40 východoslovenské karičky (Ej, za luţicky polo) 

0:08:15 Soutěţ v odzemku (kategorie krojovaní a nekrojovaní) 

0:10:15 Frenštátské slavnosti (1. – 3. 8. 2000) – vystoupení dětských i dospělých  

souborů, hovoří J. Šamánková o obnově festivalu, hovoří Z. Pšenica o činnosti 

FOS ČR na Valašsku 

0:17:01 závěr záznamu 

 

Kamera a střih: Pavel Ručka, TV Beskyd 2000 

 

0:10:25 – 0:13:42 Kysucký čardáš 

       Pámbůh zaplať, pane hospodáři, za tú koledu (3 min.) 

 

 
Křestní list vyrobila Magdalena Maňáková 

Kopie pořízena z DVD zapůjčeného J. Šimánkovou 
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Frenštátské slavnosti 2004 

Frenštát pod Radhoštěm 

 

0:00:01 Úvod 

0:00:30 O historii a účinkujících hovoří prezidentka festivalu Mgr. Jana Šamánková 

0:02:38 Soubor DEMIŢON ze Stráţnice – vystoupení v rámci průvodu – zpěv 

verbuňku Kam sa ně ten grajcar děl 

0:03:13 J. Šamánková hovoří o zahraničních souborech ze Slovenska, Polska,  

  Argentiny a Japonska 

0:35:50 soubor EL CIMARRON z Argentiny – tango 

0:12:25 J. Šamánková hovoří o Valašsku 

0:12:43 soubor MALÝ SEDMIKVÍTEK z Frenštátu p. R. – dětské taneční hry 

z Valašska 

0:15:30 soubor DEMIŢON ze Stráţnice – chlapecké hry 

0:17:58 pořad slovanské vzájemnosti v pátek večer – účinkují soubory z Polska, Ruska,  

  Slovenska a České republiky 

0:18:17 soubor POVAŢAN z Povaţské Bystrice (Slovensko) – chlapecké hry s cepy 

0:23:23 moderátorka 

  soubor SEDMIKVÍTEK z Frenšátu p. R. – dívčí dřevákový, chlapecké mlýnské 

kolo, párové figurální tance po kruhu 

0:28:36 soubor URALSKIJE VĚČORA z Jekatěrinburgu (Rusko) 

0:33:14 J. Šamánková hovoří o přijetí u starosty města Ing. Pavla Orlíka 

  Krojovaný průvod s krátkým propagačním vystoupením (Průvod jde cestou  

od Domu kultury na náměstí) 

0:34:40 taneční skupina z Japonska – ţeny s bubínky 

0:37:28 tři děti v rolích moderátorů hlavního pořadu na náměstí 

0:38:23 DEMIŢON ze Stráţnice – kosecké písně, verbuňk, trefa, polka 

0:42:35 J. Šamánková hovoří o lidových řemeslnících + Jarmark 

  sólo dívčí zpěv Zdáło še mi, zdáło (Slezsko) 

0:45:08 soubor POVAŢAN z Povaţské Bystrice (Slovensko) 

0:48:06 soubor MOGILANIE z Mogilan (Polsko) 

0:50:35 soubor VRTEK z Opavy  

0:53:57 J. Šamánková – závěr 

Vyrobilo Studio zvláštních efektů VEMORI, 2004 
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Končiny a pochovávání basy 

Frenštát pod Radhoštěm, restaurace Siberie, 8. 2. 2008 

 

 

0:00:01 cimbálová muzika Sedmikvítek 

- Ej, veru nebudem na tej strani bývat 

- Straňanské děvčata 

- Eště vínko nevykyslo 

 

0:05:20 masopustní pásmo souboru Sedmikvítek (členové jsou oblečeni v kroji 

i v maskách – medvěd, kominík, orientální tanečnice, cikánka s dítětem, babka, slaměník, 

nevěsta a ţenich, nádraţák, čert 

 

 

Tute nám nedali, tute nám dajů, 

komára zabili, slaniny majů. 

 

Fašanky, fašanky s černýma fůsy 

aj ten čert bachratý tancovat musí. 

 

Já nemám koţucha celý sa třasu, 

dajte ně do koša, ať sa napasu. 

 

Poslůchajte ludé dobří, co sa u nás stalo, 

němý hluchému pověděl, ţe má vdolků málo. 

 

Slepý škaredě pohlédnul, sedl na lavicu 

a bez hlavy po celý rok nosil baranicu. 

 

Stará baba šla k muzice, ale nemá zubů 

ráda by si zazpívala mosí drţat hubu. 

 

Hrci, prci, stará babo, dycky sem ti dobrý byl, 

ve dne sem ti drva štípal, a v noci zas blechy bil. 

 

Teče voda z javora, mojí milé do dvora 

/: to je děvče, ono mě chce, ono černé oči má. :/ 

 

/: Poskoč, poskoč, medvěde, čert si pro ťa přijede :/ 

s velkým měchem pod ořechem a do ňho ťa zebere. 

 

Hup, hup, hup najedla sa krúp 

a jak jednú poskočila, eště krúpka vyskočila 

hup, hup, hup najedla sa krúp. 

 

/: Pásla barany, mezi horami :/ 

/: co sme sa jí nahledali :/ mezi horami. 

/: Spadla do bečky, hore zůbečky, :/ 

/: co sme sa jí nahledali :/ mezi kopečky. 
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Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta 

/: masopust sa krátí, věc sa nenavrátí. :/ 

 

Něco na konopě, něco na len, 

něco zaplatíme, něco zapřem. 

Něco na cibulu, něco na křen, 

co nezaplatíme, všecko zapřem. 

 

Počkaj, Kačenko, hop šup šup, 

já na ťa povím, hop šup šup.... 

 

0:09:28  polka krojovaní + civilisté: 

 

Nechoď Janku přes Polanku, /: tam ťa zabijů, pre galánku. :/ 

A já su synek z Polanky, a já si hledám galánky. 

A já su cérka z Lidečka, a já si hledám synečka. 

Za stodolenků za našů, tam by svědčalo salašu. 

A já by sem tam bačoval, hezká děvčátka miloval. 

Vem si ňa Juro za ţenu, budeš mět dobrů gazděnu. 

Ty budeš orat a já sit, budem sa spolem dobře mít. 

 

12:22   zábava u stolu 

 

12:40   volná taneční zábava (A ja taka čarna) 

 

12:56  Pochovávání basy Barbory 

- průvod kolem parketu (v pořadí – „kříţ“ – trháček na jablka, farář s kostelníkem 

a ministrantem, basa nesená na ramenou dvou muţů, ţeny, muţi) 

- uloţení na dvě ţidle + přítomnost lékaře 

- zpověď místního hříšníka 

- zpěv pohřební písně 

- rozdávání pozůstalosti po base 

 

21:28   závěr záznamu 

 

 

 

 

Vyrobilo DVD VIDEO Frenštát pod Radhoštěm, 2008 

Křestní list vyrobila Magdalena Maňáková 
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Končiny a pochovávání basy 

Frenštát pod Radhoštěm, restaurace Siberie, 28. 2. 2009 

 

 

0:00:01 Fašankové pásmo Valašského souboru Sedmikvítek – písně a tance 

s masopustním námětem, stylizovaný průvod maškar (medvěd, pohřebenář, 

nevěsta se ţenichem, cigánky, čert, kominík apod.).  

Tanec Blechový, Andělský, tanec na popěvky Poskoč, poskoč, medvěde a Hup, 

hup, hup, tance Kohút, Vyhazovaný a Cuklový, tanec na písně Zhusta chlapci 

zhusta a Písničky sme dozpívali. 

0:06:14 Cimbálová muzika Sedmikvítek (písně: Neraz som ja nevečeral;  Do hory ňa 

 poslali) 

0:10:30 Figurální valašské tance (Bystřický, Sviňák, Mysliveček, Řeznický, Černá vlna, 

Trnka) 

0:18:34 Valasské točené (Ej, uţ sem přešel) 

0:22:00 Čardáš (Co sa stalo kdysi) 

0:23:22 Zpěv návštěvníků u stolů 

0:27:00 Čardáš a východoslovenské karičky (Oči, oči, černé oči; Ani já, ani ty; Ej, 

za luţicky polo)  

0:32:25 Pochovávání basy (oplakávání, slova a zpěv faráře) 

 

Vedoucí Valašského folklorního souboru Sedmikvítek z Frenštátu p. R. je paní 

Mgr. Jana Šamánková. 

 

 

Vyrobilo Studio107 (Zbyněk Pop, Jarcová) 

Křestní list vyrobila Magdalena Maňáková 
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Valašský bál souboru Sedmikvítek 

Frenštát pod Radhoštěm, Dům kultury, 28. 3. 2009 

 

 

 

0:00:23 Slavnostní nástup krojovaných (folklorní soubory Sedmikvítek, Beskyd Zubří 

Stará garda, Ostravica + cimbálová muzika Sedmikvítek s primášem Danielem 

Videckým) 

0:04:53 Přivítání – Jana Šamánková 

0:06:10 Píseň Na horách studénky („hymna“ souboru Sedmikvítek) 

0:07:00 Valašské figurální tance 

0:12:40 Volná taneční zábava (polky – Nechoď Janku přes Polanku) 

0:17:13 Cimbálová muzika Kordulka hraje v Klubovnách + valasské točené 

0:23:00 Předtančení souboru Sedmikvítek (choreografie Petr Šamánek) 

0:28:07 Volná taneční zábava (polky, tango, čardáš) 

0:38:25 Losování tomboly 

0:43:15 Humorné číslo Sedmikvítku – Holky z naší školky 

0:47:28 Východoslovenské karičky 

0:52:35 Soutěţ v odzemku – muţi 

0:55:35 Soutěţ v kozáčku – muţi, ţeny 

  Zvítězili Pavel Šimek, Lucie Dobiášová, Martin Lipka 

0:59:00 Závěr záznamu 

 

Vedoucí Valašského folklorního souboru Sedmikvítek z Frenštátu p. R. je paní 

Mgr. Jana Šamánková. 

 

 

Vyrobilo Studio107 (Zbyněk Pop, Jarcová) 

Křestní list vyrobila Magdalena Maňáková 
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Martinský trh a beseda u cimbálu 

Frenštát pod Radhoštěm, náměstí a restaurace Siberie, 14. 11. 2009 

 

 

- Ej, hory, hory, hory černé; Nechoď Janku přes Polanku; Běţala ovečka, hore 

do kopečka; Nedaj Boţe, abych umřel 

- Beskyde, Beskyde 

- Co sa stalo kdysi 

 

Vystoupení souboru mládeţnické skupiny souboru Sedmikvítek – pásmo na 7 tanečních 

párů Stará uherská připravil choreograf a vedoucí Petr Šamánek. Jedná se o tance z jiţního 

Valašska podle zápisů Zdeny Jelínkové. 

 

- Okolo Súče, voděnka teče 

- Ja keď sa Janoško do vojny bral; Ej, čo koho do toho; A ja taka čarna; Pilo, by sa pilo 

- My sme Valaši; Uvázala kozu; Tráva neroste, enom za vodů 

- Hledám galánečku; Včera sem byl u muziky 

- Anička dušička nekašli 

- Na kopečku stála, plakala 

 

Vystoupení souboru mládeţnické skupiny souboru Sedmikvítek – Čardáše z pomezí 

severního Valašska a Slovenska. Podle zápisů pana Mikulenky ze Zubří zpracovala 

Jana Šamánková a později Petr Šamánek, který je autorem této choreografie.  

Karičky 

Odzemek 

 

Valašské točené: Do hory mňa poslali; Zavrť sa ně cérečko; Uţ sem obešel celů Moravu; 

K Polance cestička šlapaná; Spadla ně šablička; Mynáři, mynáři, proč vy nemelete; Ptáčku 

jařabatý. 

 

Vyrobilo Studio107 (Zbyněk Pop, Jarcová) 

Křestní list vyrobila Magdalena Maňáková 
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PŘEPIS ROZHOVORU S PAMĚTNÍKY 
Jana Šamánková, Frenštát pod Radhoštěm, 14. 11. 2009 

 

Můj děda byl z Tylovic, Roţnovák z poza hor a babička tadyk z této chalupy pochazela. 

No a děda byl řídící učitel a dostal se tady na školu a ta škola byla vlastně u susedu v chalupě. 

To eště nebyly školy tak, ale byly po chalupach. No a tak se vlastně, protoţe babička byvala 

tu, a v susedni chalupě byla škola, kde děda učil. A ona myslim i tam do te školy chodila, 

tak se poznali. Děda byl řídící učitel, měl tři dcery, všecky tři učitelky. Dvě z nich, moja 

mamka a ještě jedna teta si vzaly taky učitele, takţe my sme úplně taková kantorská rodina. 

I můj syn, coţ je vlastně čtvrtá generace a dokonce i čtvrtá generace folkloristů. 

Takţe to pasuje, jak si potřebujeme mluvit o folkloru i o tom to tady bude. 

Můj táta učil tady na škole a mamka taky učily tady na škole. Mamka kromě toho, ţe učila, 

vedla na škole dva soubory – jeden dětský, jeden mládeţnický jako na gymnáziu. Jmenoval 

se Ondráš a byl to velmi úspěšný soubor, který i v Ústředním kole lidové tvořivosti 

se umísťoval docela slušně. Vlastně ten soubor vznikl 1955, ale moje mamka uţ od roku 1945 

vedla nácvik tanců. Udělala tady po pasekách kolem Frenštátu sběr, no a doprovázel 

ju většinou o těch lidech spisovatel Bohumír Četyna, jeden z bratří Strnadlů, protoţe jí říkal: 

„Víte, oni vás neznají, oni by vám nic neřekli, ale mě uţ tu znají, já tu chodím furt po těch 

chalupách, toţ ti lidi budou přístupnější a řeknou vám.“ Ona opravdu zapisovala tady v okolí 

Frenštátu. Protoţe Frenštát je zajímavý tím, ţe kolem dokola téměř jsou Trojanovice, akorát 

z jedné strany je Lichnov a Burdovice, ale ostatní kolem Frenštátu jsou Trojanovice. 

Taky měly štyry školy ty Trojanovice. Můj děda byl tady nějakou dobu, tady pod Javorníkem, 

řídícím na té škole a já sem tady začala chodit do školy pod Javorník v roce 1950, v přesné 

polovině minulého století. Hrozně ráda na tu školu vzpomínám, protoţe pan řídící byl 

jednak spoluţák mojí mamky z Učitelského ústavu z Příbora a jednak spolupracovník 

ze souboru, protoţe 1950 oni zaloţili tady v Trojanovicích soubor. Moje mamka, 

jak sem zmínila, uţ od 1945 vedla nácvik tanců ve Frenštátské druţině, kde i děda s babičkou 

i táta se angaţovali, ale potom tady přišli za dědou chlapi z Trojanovic: „Pane řídící, my by 

sme chtěli téţ takú druţinu jak to mají Frenštátčani, toţ pomoţte nám s tým“. No tak děda, 

oni byli zvyklí za dědou chodit, on byl tady oblíbený, on byl velice hodný člověk a jim dycky 

vyplňoval ty soupisy zvířectva a gde co všecko, ty listiny. Prostě chodili za naším dědou tady 

ti susedi okoliční to vyplňovat, on jim s tím pomáhal, tak se na něho obrátili i v tady tom, 

aby jim pomohl zaloţit ten soubor. Tehdy se říkalo druţiny tady aspoň u nás nebo krúţky. 

 

(3:50) Na to potom postupně navázaly ty soubory, které jsou teď... 

 

Ano, zůstalo to víceméně v rodině, ale třeba já kdyţ sem zaloţila Sedmikvítek, tak tady 

v podstatě dětský soubor nebyl. Tak sem si říkala, je potřeba aby se to od malých dětí začalo, 

takţe v roku 1980 sem zaloţila ten dětský soubor Sedmikvítek, za pomoci mamky tehdy. 

Táta zase tady organizoval Frenštátské slavnosti, které byly v 50., 60. letech tady. Poslední 

byly v roce 1976 na Horečkách. Aby tam ty slavnosti byt, tak se tam musel zbudovat 

amfiteátr. Takţe tata v akci Z zbudovali se spoluobčany přírodní divadlo na Horečkách, 

kde pak ty slavnosti okresního i krajského významu bývaly. 

 

Od kterého roku tam ty slavnosti bývaly? 

 

Já přesně nevím, jestli to bylo v tom 1951 nebo 1953, ale vím, ţe to bylo v těch 50. letech. 

Jako víte, já sem se tím tak přesně jako nezabývala, abych si pamatovala, co bylo a které roky. 

Mě jenom zaujaly, kdyţ sem měla pět nebo šest rokům, nějak tak jestli sem uţ chodila 

do školy nebo sem šla teprv do školy, jak mamka zapisovala ty tance. Tak někdy si zvala 
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tetky i tady k nám domů na stodolu. Tam na stodole v půlce byl ţebřiňák, na kterém sem 

seděla já a v druhé půlce tancovaly tetky a strýc Konrád Konvička jim hrál na harmoniku. 

A to bylo moje první setkání s folklorem a od té doby tu káru táhnu doteď, coţ uţ je 60 let.  

 

Ona zapisovala jenom tady z okolí, nebo si zvala i z větší dálky nebo zajíţděla? 

 

Ne, ona chtěla nacvičovat tady v těch souborech, a aby měla dostatek materiálu 

pro ty soubory, jak ve Frenštátě, tak v Trojanovicích, tak to sbírala tady po těch Trojanovicích 

a Frenštátských pasekách. Ale taky za pomoci Antonína Strnadla, zase jednoho z bratří 

Strnadlů, on byl akademický malíř působící v Praze, tak obnovila trojanovský kroj tady v těch 

50. letech. Téţ jako vytahovali lidi z truhel, co ještě měli jakési zbytky a ona pak s tým 

Antonínem Strnadlem, on tomu dal nějakou estetickou podobu a nakreslil takové předlohy, 

podle kterých se to pak ve Slovači šilo a dokonce někdy aj do Slovače s mamku jel, 

dohlídnout na to, ţe je to právě správné a dobré. 

 

Maminka se narodila kdy? 

 

Mamka je ve 14. roce se narodila. Babička byla 1894, děda 1888 a tak on prodělal válku 

i na italské frontě i tyfus tam měl, ale on byl strašně hodný člověk. Jak se říká optimistický 

a já si myslím, ţe mám po něm ten ţivotní optimismus takový. Dycky nám dával penízky 

na cestu, dyţ sme jezdili na výšku do Brna a to dycky: „Na te, tu mate na cestu.“ 

Tehdy to stálo 10 korun, dyţ sem jezdila já. A to je hodně dávno, protoţe já sem ještě jezdila 

v dřevěných vagonech. 

 

(7:40) Mohla byste se vrátit ještě jednou k té mamince?  

 

No, mamka se narodila ve 14. roku, vystudovala Učitelský ústav v Příboře. Oni byly tři sestry 

a šecky učitelky. Dvě z nich právě studovaly právě v Příboře Učitelský ústav a teta nejmladší 

pak měla nějakou školu, ta se jmenovala Vesna. Jako pro učitelky domácích nauk a pak 

si dělala teprve na fakultě, jako rozšířila studium. Mamka po skončení ústavu učila tady v těch 

okoličních školách. Učila v Kozlovicích, v Ţabně, učila v Kunčicích, tam ji dodnes ţáci zvou. 

Teď uţ pět roků je nemocná, ale ještě kdyţ jí bylo devadesát, ještě tam byla na tom srazu těch 

bývalých ţáků.  

Výborná štace byla ve Vlčovicích. To byl můj děda tam řídícím učitelem a co je zajímavé, 

můj děda tam nechal postavit sochu Masaryka. A ta socha Masaryka tam vydrţela přes válku, 

přes období komunismu stále, aţ teďka zub času hlodá a uţ ji museli nějak dát do opravy. 

Nebo ji zlikvidovali, protoţe byla notně. A vydrţela tam proto, ţe ten Masaryk nebyl moc 

povedený. On vypadal jako Jirásek, takţe jako ty předchozí garnitury těch politiků a těch  

všech si mysleli, ţe to je Jirásek a proto Masaryk ve Vlčovicích vydrţel aţ do loňského roku. 

Jinde skutečně tak dlouho nevydrţel. Ani na Horečkách frenštátských, kdy byla socha jeho 

ohromná bronzová.  

 

A učila jste se tancovat tak přes tu maminku. Ţe jste to viděla a začala sama zkoušet? 

Nebo třeba aţ s tím souborem, jak jste začala chodit? 

 

Ne, já jsem od malička tancovala, protoţe naše mamka vedla i dětské soubory, tak já vlastně 

od šesti roků sem tancovala v souborech, aţ do té doby, jak sem se přestala pohybovat díky 

zdravotním problémům. Myslela sem, ţe nikdy s tancováním neskončím, protoţe sem to měla 

strašně ráda. No i stalo se a uţ si to můţu jenom myslet. Enom ve snu uţ tančit, 

takţe tak to vypadá.  
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V podstatě sem se učila, já sem chodila s mamkou na zkoušky toho Ondráše a těch souborů. 

Já sem byla do toho šíleně zaţraná. Mně to strašně líbilo a kdy sem mohla, tak sem byla 

ve zkoušce nějaké. Takţe já sem to všechno v těch zkouškách zkoušela, co ostatní tancujou. 

Odzemek sem tancovala bezvadně jako ještě na bále. Jak Štruncova muzika z Roţnova 

hrávala tady v Trojanovicích na bále, tak ještě Jarek Štrunc primáš, taky profesor, říkal: 

„De sú nějací chlapi. Enom baby tu tančá odzemek.“ Bo tam bylo ještě víc těch šikovně 

pohybových holek. Teď chlapi ani nechcú ať jim do toho mluvíme.  

 

(11:90) Jak maminka třeba vzpomínala na ty taneční příleţitosti jejího mládí? 

Pak uţ se to v průběhu jejího ţivota trošku měnilo, protoţe to skončilo jako ty folklorní 

festivaly… 

 

Za mladých let naší mamky, oni celá rodina hrávaly divadlo. Oni byly divadelníci. Babička 

ta hrávala divadlo ještě v 50. letech minulého století, ale tady ty soubory vznikaly po válce. 

To byla taková renesance folkloru po válce. Takţe dřív chodívaly i na tancovačky. Hasiči 

pořádaly, ty spolky pořádaly nějaké ty tancovačky, pochovávání basy a takové to všecko bylo, 

ale nějak se to nebralo jako něco tradiční lidová kultura. Prostě nějak soudobě to probíhalo 

a ty lidi to tak braly, ţe je to normální záleţitost, ne ţe je to nějaký odkaz předků, ţe se nám 

tu zachovaly nějaké tance a zvyky, ale to povaţovaly za svoje.  

 

A bývaly taky takové to stavění máje… 

 

Ano, stavění máje, kácení máje. Hodně chodili tady. Bylo hodně kříţů a boţích muk. 

Tady nad nama je kříţ a tam chodívaly vţdycky na májové. Většinů ty ţenské. No my 

jako děcka téţ. Ogaři nám cpali za krk chrousty, si pamatuju. Tak sem tam nerada chodila. 

To sem se toho bála, to bylo protivné.  

 

(12:40) A třeba na doţínky? 

 

Doţínky téţ bývaly. To ještě já si pamatuju jako děcko, ţe sme chodívaly na ty doţínky 

vystupovat, dyţ uţ sem potom tancovala od tých šesti roků, tak sme na různá vystoupení 

chodili. Protoţe ty spolky pořádaly takové akce, tak to bylo. A mamka vzpomínala, 

jak chodívaly na ty taneční zábavy hodně daleko. Hodně vzpomínala, ţe bývaly nějaké čaje 

o páté a ţe na ně chodívaly. A to tehdy bydleli ve Vlčovicích, coţ je od Frenštátu sedm 

kilometrů a chodívali tam pěšky.  

 

A ty bývaly k nějakým příleţitostem nebo jenom tak? 

 

Já si myslím, ţe to bylo spíš v té sezoně plesové, bálové. Samozřejmě aţ ustala práce na poli, 

tak nastal čas zábavy, svateb a různých tancovaček a tak dál. Takţe v té době pravděpodobně. 

 

A to tam jenom seděli a vykládali nebo tancovali? 

 

Tancovali, no to víte, ale naše mamka jak byla mladá, tak se tancovalo takové to šimi 

a podobné věci. A teta jedna ona hrála na kytaru, oni spolu zpívaly s kytarou. Nebyl to přímo 

jako ţe jenom folklor, ale kdyţ začala tady ta Trojanovská druţina, ona byla 1950 zaloţená, 

tak oni aby si vydělali na ty kroje a všecko, tak hrávali divadla. Takţe třeba i Četyna, 

Bohumír Strnadel, psal nějaké hry. Byla tady třeba hra, pamatuju si to sem byla děcko, 

ţe hrávali O staříčkovi Bernatském. To byl nějaký prorok Bernatský, který pak byl 

na hukvaldském panství hozený do hladomorny za neposlušnost. A za to ţe nějak… 
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šak Četyna o tom píše v těch svých kníţkách o té historii tady toho kraje, hlavně 

hukvaldského panství. Protoţe první Valaši přišli na hukvaldské panství. Ještě o sto let 

později do Vsetína a ještě později do Valašských Klobuk, ale ti co šli tady tak šli od Kysuc 

a ti do Klobuk přišli od Trenčína, tam z té strany. Ale ti došli po tom Karpatském oblouku 

z Kysuc, první byli na hukvaldském panství, v Kozlovicích. 

 

(15:30) Takţe ty valašské kořeny tady opravdu jsou… 

 

To taky někteří říkají, ţe vy uţ jste tady Laši, ale Lašsko v podstatě nebylo jako region. 

To bylo Valašsko. Co bylo na kopcu bylo Valašsko, aj Ostravica. Petr vzpomíná, ţe má 

nějakou kolegyni na fakultě v Ostravě ţe učí a je z Ostravice a ţe: „Neříkej Lašsko. Dycky 

to bylo Valašsko.“. Jak to, ţe je Ostravica Lašsko. Pak přišel někdo a řekl: „To bude Lašsko. 

Uděláme tady Lašsko.“. 

 

Ale v některých prvcích – písničkách, krojích, nářečí. Nejsou ţádné takové prvky, které 

by to směřovaly k Lašsku? 

 

To je Slezsko. Od Slezska to šlo. To opravdu jsou. Jednak ta Ostrava, to „kratke nařečí“ a tak 

dal. Ty lidi tam byli zaměstnaní. Dyť tady soused chodil do Ostravy na hutě ještě 

co já si pamatuju jako děcko hrozných roků. Nebo staříček Křúpala, ten dělal hrazení bystřin, 

ten taky dovezl kde co, z té ciziny vlastně. On působil v té druţině a tančil s nějakou paní 

Šablaturovou a oni se věčně hádali. Ona nevytáhla paty tady odsud z Trojanovic a on dycky 

tam měl nějaký nový prvek a ona mu říkala: „Šak toto tam nebylo. Tak se to tu netancovalo.“  

A nemohli se kolikrát shodnout, protoţe on dovezl nějaké ty prvky z jiných regionů. A tak se 

to tu míchá. Máme písničky na Slovácku a na Valašsku, které se moc neliší, ale to nářečí 

krátké to tu naši oblast uţ zasáhlo. I do Roţnova lidi chodili, i do Ostravy. I Roţnov, kdyţ 

vzniklo to nové státoprávní uspořádání, tak Roţnováci hrozně chtěli být pod Ostravou. Ţe do 

Zlína to mají z ruky a daleko. Ale nakonec to je, tak jak to je a dycky říkají: „Pindula je předěl 

a za horama uţ nejsou Valaši.“ Ale já myslím, ţe tak jak se lidi cítí. 

 

(17:42) Ale třeba na té Národopisné výstavě českoslovanské tam jste reprezentovali 

Valašsko. 

 

Ano. Jak bylo těch sto let, tak já sem na Ţofíně ještě spolu s ostatními dělala program 

za Valašsko, protoţe kaţdý region tam měl svůj program v rámci té stoleté výstavy. A my 

sme to začínali tady od nás aţ po Klobuky. Tam to je taky uţ ta přechodná oblast. 

Tam uţ to Zálesí je taky cáklé Slováckem. Tam v těch tancích je to poznat. A nakonec 

uţ i u oblečení, to uţ má taky něco z toho. 

 

A tady z té výstavy dochovaly se nějaké sběry přímo k tomu? Nějaké fotky nebo přímo, 

kteří lidi tam byli. 

 

No ano, to byla nějaká Válkova muzika z Kunčic a tanečníci z Kozlovic. Tehdy v té hospodě, 

ţe předvedli valašské tance. Pantáta Pustka měl nějaké, pan učitel Socha, na Štramberku pan 

učitel Hykl, snad to říkám dobře. No určitě se něco dochovalo. Kdyţ se tu dělalo v 50. letech 

minulého století, se nějak obnovovaly muzejní sbírky, tak mamka tam tehdy dělala krojové 

sbírky, které uţ jsou kdoví kde. Ve zdejším muzeu nic není takového. Vlastně prala 

ty výšivky a dávala to do pořádku. Malovala na sklo tuţí vzory, jaké tu byly. Ona měla hodně, 

jak tu sbírala, jak chtěla ten kroj obnovit, měla hodně vzorů všelijakých. Tak to přenášela 

na to sklo, aby to v tom muzeu bylo. A vím, ţe ještě kdyţ byl ředitelem toho muzea profesor 
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Alois Zbavitel, taky to jsou 50. léta minulého stole, tak ţe to bylo v tom muzeu. 

Já si to pamatuju. Pravda muzeum bylo jinde, neţ je. Sbírky nevím jak to ţe to uţ není. 

Nevím, kde to teď je. Jestli je to zničené nebo kde. 

 

(20:25) Zasáhlo to muzeum nebo nějaký muzejní spolek do toho ţivota tady ve 

Frenštátě? Organizovali něco nebo se kolem muzea shromaţďovali nějací ti vzdělanci? 

 

Teďka mají Muzejní spolek, vydávali tady časopisy. Teďka se ten časopis jmenuje Hlasy 

a funguje ta Muzejní vlastivědná společnost. No určitě to ale bylo. Já sem se o muzejnictví 

moc nezajímala. Já sem radši tancovala a zpívala. Oni ale určitě pořádali něco pro to město. 

Zvlášť teda Pohorská jednota Radhošť. To byla turistická záleţitost, ale to ty stavby 

Jurkovičové oni tehdy nechali zbudovat. Ta Pohorská jednota Radhošť tady hodně udělala 

do kultury.  

 

Do dneška ty společnosti zůstaly jak? 

 

Funguje to. Nedávno došel mail od předsedy Pohorské jednoty, nějaký průzkum dělal 

pro nějakého svého studenta na bakalářskou práci. A teďka funguje i Matice Radhošťská. 

Ale pořádají akce spíš sportovního rázu, myslím, ţe do těch kulturních uţ tolik nezasahují. 

Sice kdyţ Klub českých turistů dělá teďka to Eurorando, tak nás třeba pozvou aby sme 

vystoupili. Byli sme na Bumbálci, na Poustevnách. Nevím ale jak spolupracuje ten Klub 

českých turistů a Pohorská jednota, nevidím do toho.  

 

(22:50) Kdybychom tak probraly ty taneční příleţitosti, které se dochovaly do dneška. 

 

Ty končiny, to pochovávání basy. Ty bývaly. Dřív to dělávaly hasiči a všechny spolky 

to dělávaly. I tu Martinskou besedu u cimbálu. No spíš jako taneční zábavu nejen u cimbálu. 

Co bývá hodně, tak se zachovalo chození „na kupačku“. Tady se říká „kupačka“, za horama 

„šmigrust“. Tady se polévá vodou. Za horama myslím uţ ne, ani nevím, tak sem nebyla 

„na kupačku“ ještě. Tak to se tu zachovalo, kluci chodí pořád. Já si pamatuju, jak sem chodila 

do sedmé třídy, ţe dokonce na koňách přijeli tady. „Kupači“ jim říkáme. Teďka uţ chodí 

souborově. Kluci ze souboru: „Jde se stavět máj, jde se to, jde se to…“. To uţ jsou akce, 

do kterých já třeba jako vedoucí souboru nezasahuju. To uţ jde z ních. Oni sami se nějak 

domluví. Chodí ještě pořád i v krojích.  

 

Chodí i někdo mimo soubor? 

 

Chodí. Já si pamatuju, ţe moji studenti, oni maturovali 1984, tady se dělala plynofikace 

a bylo to všecko rozkopané a oni mě tahli do potoka okupat, abych byla čistší. Ale přišla sem 

domů jak prase, jak mě tu táhli přes ty rigoly. Tak to nikdy nezapomenu. Bylo to asi v roku 

1982 nebo 1983. Ale chodí se pořád. Chodívali tady sousedi. Susedi na susedy chodí. 

To tu bývá. Taneční zábava u toho bývala téţ. Teď uţ ale není. Ono se víc pije a kdo pak ještě 

šel na zábavu. Jsou společensky unavení a nemají uţ na to, aby šli na zábavu. To jim stačí 

jak obejdou ty chalupy.  

 

Nebyly třeba nějaké tradiční tance, které se tancovaly jenom na této zábavě, 

a které by tím vlastně skončily? 

 

Je to moţné, ale nevím o tom. Asi se to nedochovalo. Ţe kdyby se uchovalo, tak bych 

o tom věděla. Ne všechno se podařilo zapsat. Tady v té lokalitě dělala skutečně ten sběr 
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jenom mamka, nikdo jiný dřív ty tance nedělal. Písničky tu zapisovaly. Třeba ten pan řídí 

Rek, jak sem říkala  

To sem ještě, jak sem chodila tady do té školy po Javorník, tam sme chodili strašně rádi, 

protoţe sme tam měli i pěvecký sbor. Pan řídící nás učil všecky ty lidové písničky. Zpívali 

sme i slovácké, třeba Konopa, konopa, protoţe to jsou pěkné písničky a tady bylo fůra 

rekreačních středisek a ty velké podniky si rády stavěly v Beskydech rekreační objekty 

pro své zaměstnance. Tak i ta Trojanovská druţina, Frenštátská druţina i Ondráš, všichni 

si vydělávali na tu svou činnost tím, ţe tady chodívaly vystupovat tem rekreantům za nějaký 

bakšiš. A chodili sme vystupovat za hory tem rekreantům, to byla hospoda U Faldyna, 

pak Rudý říjen pod Pindulou je to. Aj do Roţnova na Výsluní na Energetik, sme jezdívali 

jako soubory vystupovat. Ale doménou byla tady hlavně ta Horečky. Pantáta Polach, 

tady zbudoval ty Horečky, to byl jeden frenštátský továrník, ale říkalo se mu pantáta. 

V těch Horečkách vystupovaly soubory z toho nejbliţšího okolí. Aj ta doprava je tam sloţitá. 

Tam se šlo aj do kopca ve sněhu a zpátky se jelo na kufrech dolu z toho rekreačního střediska 

 Kaţdý sedl na kufr a hned sme byli dole. To ale bývaly rekreace po celý rok. Kdyţ byly tři 

soubory, tak se střídaly pořád dokola ty tři, tak aby se na kaţdého dostalo. 

 

(27:49) V tom zvykosloví to byly ty Velikonoce a potom to byly aţ ty doţínky 

nebo se dělalo něco i na sv. Jána nebo jindy? 

 

Na svatého Jána si jako děcko pamatuju, ţe se pálily ohně a to bylo krásné. To opravdu 

na šeckých tých kopcách, ty ohně hořely. Tady sem před lety udělala jedno pásmo 

Svatojánské. Stejně soubor z Roţnova dělal taky svatojánský oheň, velmi zdařilé pásmo 

to bylo. To bývalo, tam se tancovalo dycky kolem těch ohňů. Tam chlapi skákali přes oheň. 

My si to teď děláme sami. Aj u nás na zahradě. Ogaři pak skáčou přes oheň. No kdysi sme 

to dělali aj na kopcách, ale je to náročné. Potřebujeme k tomu i hasiče a všecko kolem. 

A teď dyţ lidi šli, aby měli jest a pit. A jak to má člověk všecko zorganizovat. Je to náročné 

to teďka na kopcu někde dělat. Letos sme dělali u hospody na Střelnici s dětma, hledali sme 

poklady a strašidýlka. Všecky děcka se nabalamutily. Děcka z toho měly velký záţitek 

z toho svatojánského ohně.  

 

Z toho přirozeného ţivota to vymizelo tak v kterých rokoch?  

 

Já přesně nevím. Potom se z toho udělali letnice. Ty slavnosti svatojánské přešly na letnice 

se tomu začalo říkal. To si pamatuju, ţe to svazáci dělávali. Pamatuju si, ţe se věšely věnce 

z mateřídoušky nade dveři na svatého Jána, to tady byl taký zvyk. Všecko to bylo 

prostoupeno tou magií a zvyky, tím zajistit si dobrou úrodu a hojnost ve chlévě. Ty lidi tady 

byli v podstatě zemědělci, takţe to bylo všecko úzce spjato se zemědělskou činností. 

 

(29:55) Od svatého Jána kdyţ to vezmeme dál? 

 

To uţ si pamatuju akorát ty doţínky. No tak samozřejmě stavení máje, kácení máje, 

svatojánské ohně a doţínky. Ono zas toho je dost, ţe. Protoţe dyť se muselo pracovat. Lidi 

z něčeho museli být ţivi. Takţe si myslím, ţe těch zvyků je poměrně dost. A potom 

uţ opravdu začalo to období, kdy bylo všecko sklizeno, po doţínkách, začalo to období zábav, 

svateb a veselí všelijakého. To pak končilo těma končinama, tady u nás se říká končiny 

jako tomu období fašanků, masopustů. Ale zajímavé, ţe ten název masopust, to před tím 

znamenalo jiné období. Dřív to bylo období půstu, a ţe to přešlo. „Karne vale“ = masopust. 

Karne je maso. A teď ţe je to vlastně úplně jiné období. To je zajímavé. 
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(31:05) Ten Martinský trh a tady ta zábava? 

To je jako hody na Slovácku. Tady od nás dál se tomu říká „krmaš“, „krmaše“. V Tiché 

je krmaš, v Kozlovicích kramař i v těch dědinách tam dolu, Lichnov a tam jsou krmaše. 

Je to jako hody. Tady je kostel, zasvěcený Martinovi, ten horní, tak Martinský krmaš, 

Martinský trh, Martinské hody. 

 

Jak dlouho uţ se tyto zábavy provádějí? 

 

Jako děcko sem po zábavách nechodila, tak ani nevím, ale řekla bych, ţe to bylo nepřetrţité. 

Protoţe zas to udrţovaly ty spolky, třeba ta Valašská druţina. Kdyţ ona vznikla 

v tom 45. roce ve Frenštátě, tak ty Frenštáťani z té Druţiny to udrţovali. A pak zase přešla 

štafeta na nás. Vţdycky to nějaké to společenství udrţuje. Jak to pochovávání, tak i koledy 

se dělají, tak mikulášské. Mikulášské děláme pro děti, co máme soubor Sedmikvítek, 

tak od té doby. Soubor má mimo jiné příští rok 30 let (tzn. 2010), takţe budeme mít velké 

oslavy, které začnou vernisáţí výstavy ze ţivota Sedmikvítku. Další velká akce bude 

4. Vševalašský reprezentační bál ve Frenštátě. 1. byl v Bystřici pod Hostýnem, 2. byl 

ve Vsetíně, tam to bylo spojeno s oslavou výročí města, 3. byl ve Valašských Klobukách 

a 4. bude u nás. Ne kaţdé město má prostory na to, aby to mohlo udělat, takţe Roţnov 

ho třeba ani nemůţe dělat, ten bál, nemá kde. Tady sme s ředitelem, máme nového ředitele 

kulturního domu, tak sme se dohodli, ţe celý kulturák bude ţít tady tím reprezentačním 

bálem. Tak sem moc zvědavá, jak to dopadne. Uţ to chystáme a sháním peníze, aby ty lidi 

sem mohli dopravit a těm co budou vystupovat a hrát dát aspoň pojest. Ţádné honoráře nebo 

něco. To bude připadat v úvahu, kde bysme na to vzali. Soubor třeba funguje tak, ţe my sme 

občanské sdruţení. Nejsme ţádná příspěvková organizace, takţe my si na sebe musíme 

vydělat. Pořádáme právě ty zábavy a takové všecky akce, ze kterých není moc, ale dejme 

tomu, z takového pochovávání basy 1000 aţ 2000 Kč., ale tak se to nasbírá, ţe tam se vydělá, 

tam se vydělá. Musí se kroje obnovit. Teď kdyţ jezdíme někam na festivaly, tak si musíme 

dopravu všude platit. A taky chceme, aby se to někam dostalo, ty naše tradice a zvyky. 

Tak se snaţíme vyjet.  

 

(34:30) Jak to tak vlastně bylo, ţe vznikl Sedmikvítek?  

 

Já sem byla 20 roků mimo Frenštát. Já kdyţ sem odešla na vysokou školu a pak sem dostala 

umístěnku do jedné vesnice na Hané, pak sem učila zahraniční studenty 10 let, to byla nejdřív 

Univerzita 17. listopadu a pak to bylo pod Karlovou univerzitou. V roce 1982 jsem se vrátila 

do Frenštátu, a protoţe folklor to bylo dycky moje, i kdyţ sem byla na výšce, tak sem 

tancovala dokonce ve slováckém souboru, tehdy se jmenoval Mládí, při medicíně 

to fungovalo. Tehdy sem si řekla, není tady dětský soubor, tak ho zaloţíme. Dospělé 

tady byly, tak sem si říkala, ať mají nějaké podhoubí. Ať ty děti k tomu taky trochu čuchnou. 

A kdyţ sme se Sedmikvítkem začali tady ty zvyky, tak sme oslovili školy, aby šli s náma 

vynášet Mařenu, takţe je teď do toho zapojujeme řadu. Teď sem nově vypracovala takový 

projekt „K našim kořenům“ sem to nazvala. A udělala sem takové roční zvykosloví 

a pro školy, jak by to mohly těch dětem přiblíţit. Dejme tomu ty Končiny, Vynášení Mařeny, 

velikonoční zvyky, svatojánské ohně, doţínky, máje, zimní zvyky. Jako děcko si pamatuju, 

říkalo se tomu „škubačky“, jak se dralo peří. To bývalo bezvadné, ţe sem jako děcko hrozně 

ráda na to chodila. Jak se sešly ty tetky u nás, škubalo se. Teď uţ se to nedělá, protoţe 

uţ se v peřinách nespí a molitan se neškube. Ale bylo to hrozně fajn. Moc se přitom 

nezpívalo, protoţe to peří by všude lítalo všude moţně. Bývaly i přástky, tu bývalo hodně 

kolovrátků. Já si pamatuju, jak tady se tkalo na tkalcovských stavech. Můj staříček, otec mého 

otce, byl tkadlec. Tady byly hodně ty textilky ve Frenštátě. Frenštát byl tím vlastně proslulý. 
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Tady ke Stavárkům pod kopec, sme dycky chodívaly na med. A ten staříček jejích, a myslím, 

ţe i otec, co jsou teď ty kluci ti moji vrstevníci, ţe ještě on tkal. Pamatuju si, ţe tam sme 

téţ vydrţeli se dívat. Bo to bylo velice zajímavé, jak tema rukama, dycky to nahodil a potáhl. 

A to je nakonec zachyceno v tanci Tkalcovský, který mamka tady zapsala, a tam se ten pohyb 

taky zachoval.  

 

(38:00) V Adventu si pamatujete, ţe chodil jenom Mikuláš nebo i jiné maškary? 

 

Já osobně si moc ty maškary nepamatuju, ale moja babička, která byla narozená 1894, 

tak ona říkala, ţe tady chodila „matička“, ne Mikuláš, ale Mikulášova matička. 

Nikdo ju nikdy neviděl. Měla to byt bíle oděná osoba, která vţdycky dětem nechávala 

za oknem. A loţila v předvečer nebo po Mikulášu, to uţ z hlavy nevím, musela bych 

se do svých záznamů podivat. Nebylo to v ten den Mikuláše, ale v tom období. Ale k nám 

chodili Mikuláši, kdyţ my sme byly děcka. A jednou přišel takový Mikuláš, ţe měl mamčiné 

papuče. Sem říkala: „Ten Mikuláš si půjčil mamčiné papuče.“ 

Kolem vánoc se chodilo na koledy po susedách. Jako děcka si to ještě pamatuju, ţe sme 

chodily pokaţdé na koledy. Chodilo se na Štěpána. Na Štědrý večer sme třepaly bezem. 

To jako uţ holky takové, ale ty koledy to byl moc pěkný zvyk. Za mých děckých let 

to se chodilo jenom po susedech a po příbuzných, uţ se nechodilo po kdekem. Ale chodilo 

se dlouho. To uţ sem byla na výšce a ještě sme chodili po příbuzných koledovat.  

 

Tancovalo se také při rodinných obyčejích? Např. při svatbách? 

 

To jo, to vţdycky. Kaţdá ta svatba byla spojená s nějakou tou muzikou. A dokonce se zpívalo 

i po pohřbu, jak byly dycky ty pohřební hostiny. Ne ţe by se tancovalo, to si nepamatuju, 

ale kdyţ si lidi popili, tak si i pozpívali.  

 

I kdyţ se třeba slavily nějaké narozeniny? 

 

Tu bývaly „vyhravačky“. Jako děcko si pamatuju a to bylo krásné, jak bylo Anny, Josefka, 

Marie, těch jmen co se dávaly častěji, tak tu byli všelijací ti muziganti, takoví amatéři. 

Oni se dycky zešli a chodili vyhrávat. A to bylo krásné. To sme uţ otvírali okna a poslouchali, 

kde zas vyhrávají. Jestli se budou blíţit a kdo se tu jmenuje tak, aby tu přišli blízko. Hodně 

hrávali na trubky, housle. To je zajímavé, ţe se tu spojily housle s trubkou. Na harmoniku 

se tu hrávalo, heligonku. Právě ten Konrád Konvička, kterého uţ sem vzpomínala ţe hrál, 

tak ten hrál na tu heligonku. My eště kdyţ sme začali s děckama ze souborem, tak nám eště 

strýc Šmahlík hrával na heligonku. Ti muzikanti při vyhrávání hráli spíš národní pěsničky, 

ne valašské. To uţ z těch zpěvníků, co bývaly v národních školách. To uţ byli totiţ lidi 

narození mezi válkami nebo po první světové válce, tak ti. 

A ještě je zajímavé, tady byla taková rodina Kokšovi. Chlapec ještě nedávno hrával u nás. 

Teďka začal hrát na trubku, tak uţ se trhl od folkloru, ale někdy zaskočí, kdyţ je třeba. Přijde 

si zahrát. Starý Kokeš, on byl nějak téţ narozený jak naša babička v tom minulém století, byl 

aj v Americe...Tu bylo hodně vystěhovalectví do Ameriky z našeho kraja i z naší rodiny. 

Nejstarší Čech byl nějaký Augustin Kocián a to byl od mojí babičky, moja stařenka byla 

Kociánova, a to byl nějaký strýc mojí babičky. Tak to byl nejstarší Čech v Americe. Tehdy 

z té Ameriky došly jakési papíry. My sme neměli čas tady se tím vystěhovalectvím zabývat, 

protoţe člověk nemůţe dělat všecko, kdyţ děláte folklor, tak uţ nemůţete dělat nic jiného. 

Tak ten Kokeš – muzikant, ohromně psal i opery a operetky. Pak jeho syn Josef Kokeš. 

Jak ten starý se jmenoval, to uţ si nevzpomenu. Myslím téţ Josef, ale nejsem si jistá. 

Ten Josef, téţ muzikant, hrál, měl kapelu. Potom jeho syn, ten se jmenoval Laďa Kokeš, 
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tak ten hrál v muzikách a potom v kostele uţ začal hrát na housle a více méně na pohřbech 

a tak dál. A jeho syn, taky Laďa mladší, tak to je ten, co teď začal hrávat na tu trubku. 

Uţ i hraje v nějaké jazzové kapele, ten Ladik. No, ale je to vlastně čtvrtá generace muzigantů 

a dobrých muzigantů. Ne ţe by to byli jacísi šumaři, ale měli na to všichni.  

 

(43:50) Byl tu ještě někdo takový významný, koho jsme ještě nevzpomněli? Nějaký 

jednotlivec nebo rod, který tak zasáhl do té lidové kultury? 

 

Já kdyţ sem byla děcko, tak tu byl nějaký Rudolf Podešva, ten se velice zajímal o kroje.  

Významný vlastivědný pracovník byl ten profesor Alois Zbavitel, ale potomstvo jeho se tomu 

uţ nějak dál nevěnovalo. On to byl vrstevník mojého dědy, nevím, jestli byl téţ 1888 

narozený, ale tak nějak 1880 byl. Ten se zaslouţil o to muzeum a byl tady prvním kustodem 

toho muzea.  

Teď v současné době velký zájem o kulturu ve Frenštátě je bývalý starosta Orlík. Ten tehdy 

organizoval i výstavu [1893 výstavka a její 100leté výročí]. Organizoval i akce, 

např. pochovávání basy... 

I členové Druţiny, poté se jmenovala Křupalova ta druţina, po tom strýkovi Křupalovi, 

co sem o něm mluvila, ţe dělal na tem hrazení bystřin. Tak tam byla rodina Pavlásků, 

Knězků, Kociánů, tak to byli takoví, co dělali do toho folkloru. Více méně to bylo jednu, dvě 

generace a uţ to potom nepokračovalo dál.  

Nebo třeba teď jedna soudobá rodina. U nás tančí holka, jmenuje se teď Kučova, ale její 

mamka tancovala, zpívala v souboru. Její babička byla tanečnice toho Křupali. Vlastně tři 

generace co se tím folklorem jako zabývají.  

Neni těch rodin moc, ale jsou. U těch Knězků taky. Staří Knězci, potom ty jejích děcka, 

Milan Knězek on umřel je to tak dva roky, ale uţ jeho děcka ne. Ale ten Milan ještě tancoval 

v AUSU, to byl první tanečník odzemku tady ve Frenštátě, ten Milan Knězek. Potom to tady 

tančil ještě Dalibor Norský, ale ten uţ teď dělá do sokola, je myslím šéfem sokola. Ale oni téţ 

Norští, jeho rodiče, to byli kulturtrégři, hrávali divadlo a tak. Ta další generace uţ ale ne.  

Šmahlíkova rodina – děda Šmahlík sem vzpomínala, ţe nám hrál na tu harmoniku. Jeho jeden 

syn, nikdo z těch dalších sourozenců, jeden z nich měl valašskou svatbu. A jejich děcka obě 

dvě byly u nás v Sedmikvítku. Ten Svatík dělal aj primáša u nás v souboru. Takţe téţ vlastně 

– děda, rodiče a děcka. On je uţ ale teďka v Brně za prací. I kdyţ jsou ty lidi mimo, 

tak to mají rádi, ale to nedělají.  

Michnovi – starý Michna byl pošťák a on byl téţ v té Křupalově druţině. Obě dcery i syn 

tancovali u mamky v souboru v Radhošti v Trojanovicích. A jak mamka po 48 rokoch 

přestala a souboru se ujal syn tohoto Michny a Hrnčířová, coţ je jeho sestra. Dcera 

té Hrnčířové hraje v tom souboru na basu i Peťa Michna, syn toho Michny hraje 

v tom souboru Radhošti a k nám chodily ještě děcka Soně, té basistky. Ale uţ jích to také 

přestalo bavit. Teďka je to tak, ţe ty děcka chvilku něco baví a za chvilku se jim to omrzí. 

A ty rodiče, jim to nevadí. Střídají ty svoje zájmy. Jednou tam, jednou tam a u ničeho 

nevydrţí. Teď je to tak, ţe ty rodiče děckám neporučí. Nechávají to na benevolenci děti. 

Nevím jestli se jim to jednou nevymstí a ty děcka nebudou takoví fluktuanti všude. Teď je 

doba jiná, my sme vyrostli v jiné době. Já sem takoví obrozenec a říkám 

si. Ty latinskoamerické tance se tančí všude, nebo ten společenský tanec nebo ten fotbal, 

kaţdý kluk na dědině čutá do balonu. Ale tady ten lidový tanec kdo umí zatancovat? 

Kolik z těch děcek to umí? Nebo kdyţ přijdou do tanečních, tak tam skáčou jak kozli.  

 

 

 



115 

 

(51:50) Myslíte, ţe i při těch rodinných oslavách se tančí a tak to třeba přejde k lidovým 

tancům i u těch co se folkloru nevěnují? 

 

Na svatbách určitě. My kdyţ chodíme na svatby, kdyţ mají svatby naši členové, všude hraje 

cimbálovka a všude se tancujou ty tance. Ty co to dělali kdysi, tančí i tam. Ty co k tomu 

folkloru nečuchli, tak tam určitě ne. Ty co o ten folklor nějakým způsobem zavadili, 

tam se to promítne i do těch rodinných oslav. Protoţe cimbálku si často zvou i na nějaké 

padesátiny, nebo kulatiny atd. Zase rodiny našich členů nejen ty svatby, ale i rodinné oslavy 

všelijaké.  

 

Nerozmohly se i u vás poslední dobou krojové svatby? Dodrţují ty tradiční zvyky? 

 

Co já vím, tak jedna naše holka měla svatbu v kroji, je vdaná tam za horama. Akorát můj syn 

chtěl jít maturovat v kroji a jeden kluk téţ vloni. „Teto, já půjdu v kroju na maturitu.“ 

Já říkám: „Ty, toţ já nevím, jak na tom si, aby to nebrali jako provokaci. Si tak dobrý? Prostě 

všecko perfektní?“ Tak potom dostal strach, ţe by mohli si říct, ţe si z toho dělá srandu, ţe 

jako radši v kroji nešel. Dyţ třeba bylo poslední zvonění, kdyţ třeba náš Petr maturoval, jak 

dělají vţdycky studenti programy, tak ve všech třídách on tancoval odzemek. Jich bylo tehdy 

víc, co byli v tom souboru, takţe oni tehdy šli v krojích a tančili.  

My chodíme na svatby „šraňkovat“. To se dělalo taky dycky. To je tady takový zvyk, někde 

se tomu říká zatahování, ale u nás šraňkování, od šraňky. My chodíme se souborem šraňkovat 

v krojích a aj na tu svatbu těch našich souboráků chodíme v krojích. Takţe ta svatba je těmi 

kroji obohacená. Teď sme měli v září dvě svatby zrovna v jednom dnu a ti jedni byli z Čech. 

Ona holka se tam kdesi do Čech dostala, tam kdesi ku Praze. Ti byli všeci tak nadšení, všeci 

ti Čecháčci. Naše děcka tam dycky i něco zatancujou a vzali Katku, jako nevěstu, s nima.  

 

Dělá tam soubor potom v průběhu nějaké ty srandy? 

 

To my děláme u toho šraňkování. Musí se ukázat jak umí narubat dřevo, aby uměl zatopit 

v pecu, jak je silný ju vezu na „vůzku“. To je na cestě neţ jdou na hostinu. Dycky je tam 

cigánka s děckem „To je tvoje a tys mě nechal, šak to je tvoje...“ Ty cigáni jsou oblíbení. 

Jednak na těch fašankových zvycích. Všude to myslím ve všech regionech. Šak já si 

pamatuju, jak sem byla malá jak chovívali: „Pani mámo dajte, dajte...“. A eště si pamatuju 

dráteníky. To bylo téţ moc fajn. „Dajte hrnce drátovat! Dráteník přišel.“ Ty Kysuce jsou 

blízko a oni z tých Kysuc chodili hodně. Dyť sme měli zalátaných hrnců kolik, 

posdrátovaných, tých kameninových věcí. to běţně v těch domácnostech tak bylo. a co mě 

zaujalo, kdyţ sem byla ve třetí třídě, se tady objevil cimbál. Cimbalista, cigán to byl. Vím, ţe 

se jmenoval Martin. Starý cigán. No, hrál na cimbál. Já sem vedle toho stála hodiny a hodiny, 

protoţe ten cimbál mě ohromně uchvátil a pak sem sama na cimbál hrála. Jak sem zjistila, ţe 

nebudu moct tancovat, tak konec, cimbál šel stranou. Teď si kolikrát říkám: „Neměla bych 

aspoň na ten cimbál hrát, kdyţ tancovat nemoţu.“  

 

Co byli tady opravdu ty osobnosti to byli ti bratři Strnadli. Byli to čtyři bratři. Šak Vašek, syn 

toho čtvrtého přijde dnes na tu besedu. To byl Bohumír Strnadel - Četyna spisovatel, Antonín 

Strnadel akademický malíř, doktor Josef Strnadel taky spisovatel. To je krajová literatura 

a Antonín je ilustroval. My sme tam dost chodívali, protoţe mamka s něma spolupracovala. 

Četyny ten tu sedával, kdyţ sem byla děcko a to si pamatuju. On se ještě na stará kolena 

oţenil a onemocněl, pak uţ to šlo z kopce. A to jsou skutečné osobnosti regionu, které tady 

tu historii, zvyky, tradice všecko to zmapovali jistým způsobem. Ať uţ tím štětcem, 

nebo tím slovem. To je pro mě zdroj inspirace při vytváření různých programů. 
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Pak tady byl nějaký učitel a kulturní pracovník Felix, a co mamka nejvíc vzpomínala, 

tak valašský slavík, básník Josef Kalus. Z něho hodně čerpáme, kdyţ potřebujeme někde 

mluvené slovo.  

Teď v současnosti Drahoš Strnadel z Trojanovic, ale neni rodina s těma Strnadlama. On je 

kantor a myslím, ţe studoval historii.  

Teď uţ docela i ti mladí. Ten můj student, teďka starosta Trojanovský Jirka Novotný, 

taky tady fandí tomu kraji. Oni kluci i zaloţili nějaké to sdruţení, protoţe tu pořád chtějí 

budovat ty šachty, tak ti kluci bojují proti tomu. Je to nějaké sdruţení Beskydy.  

 

 

 

 

 

Hovořila Mgr. Jana Šamánková, nar. 12. 7. 1944 z Frenštátu pod Radhoštěm, 

vedoucí dětského folklorního souboru Sedmikvítek,  

dcera sběratelky Vlasty Genserové (nar. 1914). 

 

U příleţitosti Martinského trhu ve Frenštátě p. R. (14. 11. 2009) rozhovor vedla pro NÚLK 

Stráţnice Magdalena Maňáková 

 

videozáznam pořídilo Studio 107, Ing. Zbyněk Pop 
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Dětský valašský bál a Martinský trh 

Ing. Petr Šamánek 

V oblasti Frenštátu nás zaujalo pořádání Dětského valašského bálu a Martinská beseda 

u cimbálu. Nemáte k nim nějaké bliţší informace (datum, pořadatel, průběh akce...). 

Jaký máte na tyto akce názor vy? 

Magdalena Maňáková 

NULK Stráţnice, 19. 12. 2008 

 

 

K Vašemu konkrétnímu dotazu: obě akce pořádá Valašský soubor Sedmikvítek, o. s. 

Dětský valašský bál pořádá v domě kultury ve Frenštátě kaţdoročně začátkem ledna 

uţ od roku 1986. Letos bude bál v sobotu 10. 1. od 14 hodin, můţete se přijet osobně podívat, 

rádi Vás uvidíme. Bál býval často pořádán ve spolupráci s CVČ ASTRA, s nímţ má 

Sedmikvítek dlouholetou a všestrannou spolupráci. Na bále si děti uţijí kromě volného 

tancování téţ organizované zábavy, ať uţ formou tanečních her, výuky tanců, různých soutěţí 

či krátkých ukázek programu jednotlivých zúčastněných souborů. Často se s dětmi bálu 

účastní i jejich rodiče, byť sami většinou netancují, sledují však počínání dětí jako diváci. 

Martinské besedy u cimbálu pořádá soubor poněkud kratší dobu vţdy v listopadu v sobotu 

po Martinském trhu, který je svým rozsahem a účastí veřejnosti asi největší akcí ve Frenštátě 

během celého roku. Svatý Martin je totiţ patronem města, čehoţ důkazem je i jeho přítomnost 

na městském znaku. Dle mého názoru chtěl Sedmikvítek pořádáním Martinských besed 

u cimbálu obnovit přerušenou tradici hodových zábav. V posledních letech bývá Martinská 

beseda u cimbálu v sále restaurace Siberie. 

Můj názor na zmíněné akce: v oblasti folkloru se uţ sice od r. 2000 nepohybuji 

tak často, ale stále si myslím, ţe dětský valašský bál je ojedinělým projektem, který nemá 

jinde obdoby. Samozřejmě kdysi v minulosti dětské bály nebyly (děti chodívaly pod okna 

hospody, kde hrála muzika – u nás se říkalo, ţe chodí "na slačky"), ale v dnešní době 

je to dle mého názoru velmi zajímavá aktivita obohacující souborový ţivot o nový rozměr. 

Pořádání besedy u cimbálu po martinském trhu je podle mě téţ velmi šťastným nápadem 

neboť v tomto období se do Frenštátu sjíţdí spousta "rodáků", kteří dnes uţ zakotvili jinde, 

a beseda je pro ně vítanou příleţitostí zavzpomínat na tradice kraje, odkud pocházejí. 

Sociální sloţení účastníků besedy tak bývá velmi zajímavé, protoţe na besedu 

na Siberii našlo cestu téţ dost obyvatel této části města (uţ spíše pasekářského charakteru), 

takţe beseda částečně připomíná "sousedskou", vídám na besedě bývalé členy Sedmikvítku 
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stejně jako bývalé členy dnes jiţ neexistujícího souboru Javorník z Frenštátu, který ve své 

době navazoval na tradice frenštátské Valašské druţiny, tak také občany, kteří neholdují 

folkloru pravidelně a dovádění při cimbálovce je pro ně ojedinělým zpestřením jejich 

kulturního vyţití. 

Snad se mi trochu podařilo přiblíţit Vám atmosféru zmíněných akcí, pokud byste 

potřebovala nějaké faktografické údaje, obraťte se na zakladatelku a vedoucí valašského 

souboru Sedmikvítek Mgr. Janu Šamánkovou, která Vám je ráda poskytne stejně 

jako své osobní postřehy ke zmíněným akcím.  

 

 

Ing. Petr Šamánek 

Ostrava, 5. 1. 2009 
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Končiny a pochovávání basy - 28. 2. 2009 Frenštát p. R.  

Jana Šamánková 

 

  Moje babička Marie Kopecká (Šrubařová) narozena roku 1894 vzpomínala, 

ţe za mlada chodívali na různé zábavy i na pochování basy. Těţko říct, od kterého roku 

se tato tradice ve Frenštátě p. R. udrţuje. Dříve tuto akci dělaly různé spolky-hasiči, škračkaři 

atd. a od vzniku valašských souborů, po druhé světové válce, se pořádání ujali právě členové 

souborů. V této tradici pokračuje i Valašský soubor Sedmikvítek. 

Veselý čas masopustu, období zabíjaček, maškarních průvodů a jiných radovánek 

končí popeleční středou, jejíţ datum je pohyblivé a letos připadlo na 25. února. V dnešní 

hektické době se v úterý lidé z práce neuvolní, někteří dojíţdějí za prací do Brna i do Prahy, 

proto se termín pochovávání basy posunul na sobotu 28. února 2009. 

Abychom navodili atmosféru končin (poslední den, kdy se všichni mohou ještě dosyta 

najíst masa) procházel průvod tradičních maškar (medvěd, pohřebenář, nevěsta, ţenich, bába 

s nůší, cigánky, čert atd.) od stolu ke stolu v místní restauraci, místo toho, aby chodil 

po dědině od jednoho stavení k druhému. Sedmikvítek převedl pásmo končiny, při jehoţ 

sestavování jsem vycházela především z publikovaných i nepublikovaných sběrů mé matky 

Vlasty Genserové nar. 1914.  

Všeobecně na Valašsku známé  popěvky „Fašanky, fašanky..., Poslúchajte ludé 

dobří...“ jsem prokládala průpovídkami, dokreslujícími atmosféru. Po té následuje tanec 

Blechový v mírné úpravě. Jeho základní verze je následující: takt 2/4 tanečníci stojí čelem 

k sobě D zády po směru tance H čelem po směru tance. 4 drobnými kroky se otočí o 360 st. 

D vpravo, vychází PN, H. vlevo, vychází LN a při tom se poškrabávají a naznačují, ţe jsou 

pokousaní od blech. Dále následují 4 obkročákové kroky v  tanečním drţení v objetí. 

D vychází PN a H vychází LN, coţ se opakuje 4x po dobu celé melodie. Dalším tancem 

je Andělský v původní verzi: 3/4 takt základní postavení – tanečníci stojí vedle sebe ve směru 

tance levým bokem do kruhu a drţí se za vnitřní ruce tj. D za LR a H za PR. Jdou 

4. vyšlapávanými valčíkovými kroky vpřed D začíná PN a H začíná LN, přičemţ se mírně 

natáčejí ve směru výchozí nohy, coţ se opakuje v 5. – 8. taktu. V taktech 9. – 16. je 

8 dvojposkočných kroků, přičemţ se tanečníci opět mírně natáčejí do stran, podle výchozí 

nohy. D vychází důrazným krokem PN a H vychází důrazným krokem LN. Do konce melodie 

pak tančí tanečníci vyšlapávaný valčík v uzavřeném tanečním drţení. V pásmu se dále objeví 

scénickým pohybem doprovázené popěvky „Poskoč, poskoč medvěde... a Hup, hup, hup....“. 

Po nich následují tance: Kohút, Vyhazovaný a Cuklový v původních verzích i mých 
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choreografických úpravách. Původní verze vyhazovaný: 3/4 takt tanečníci stojí čelem k sobě 

D zády po směru tance H čelem po směru tance. V prvních dvou taktech D mírně ustupuje 

vyšlapávaným valčíkovým krokem s mírným natáčením ve směru výchozí nohy.  D vychází 

PN  a ve druhém taktu D jde LN a natáčí se doleva. H postupuje za ní, vychází v prvním taktu 

LN s mírným natočením doleva. Ve třetím taktu jsou čelen k sobě a dělají podupy v rytmu 

valčíku D, začíná PN, H začíná LN. Ve čtvrtém taktu tleskají v rytmu valčíku. 5. – 8. takt 

totéţ jako 1. – 4., takty 9. a 10. jsou stejné jako 1. a 2. a stejně tak 11. a 12. takt. V dalším 

taktu H uchopí D v pase pozvedne ji a D se mírně odrazí do výskoku. Po té lehce dopade zpět.  

Písničkami „Zhusta chlapci zhusta... a Písničky jsme dozpívali ...“ s doprovodným 

vyskakováním a různým poskakováním odvede pohřebenář všechny masky i krojované 

tanečníky ze sálu ven. 

Na končiny se smaţily koblihy, které symbolizovaly slunce, jako zdroj nového 

probouzejícího se ţivota a záruka dobré úrody. My jsme je nahradili kulatými valašskými 

koláči-u nás zvanými pecáky (jelikoţ se pekly v „pekarčaku“). 

Neţ se sál roztančil, zazpívali si muzikanti valašskou písničku Hory, hory, hory černé 

a svoji oblíbenou Do hory ňa poslali, kterou si po celém Valašsku rádi zazpívají, i kdyţ její 

původ je u našich sousedů.  

Na kaţdé besedě u cimbálu a valašském bále nesmějí chybět figurální valašské tance. 

A proto na nahrávce následují tance: Bystřický, Sviňák, Mysliveček, Řeznický, Černá vlna 

a Trnka. Tančí je krojovaní i civilisti, kaţdý jak umí. Moţno si povšimnut rozdílu zejména 

v tancích Bystřický a Černá vlna, které tančí jak místní členové souboru, tak členové souboru 

Beskyd ze Zubří, kde se objevují různé varianty v první části těchto figurálních tanců. Druhá 

část bývá obvykle stejná, jelikoţ jí bývá polka, nebo valčík. Mohou to však být různé druhy 

polek či valčíků, tančené doprava nebo doleva.  

Základní zápisy všech výše nepopsaných figurálních tanců jsou ve sbírce Trojanovské 

tance od Vlasty Genserové vydané v roce 1991 Agenturou SPEKTRUM v Novém Jičíně. 

Všichni si také rádi zatančí točivé valašské tance, dobově od figurálních starší, avšak 

temperamentnější. Tyto točivé tance se skládají ze tří části, předzpěv, společné víření 

a individuální taneční projev. V dnešní době muzikanti často tanečníky ošidí o jednu taneční 

část, takţe tanečníci na jednu hru tančí společné víření i individuálně. Díky školením 

a vedoucím tanečních sloţek, tanečníci ví, ţe valasské – mezi lidmi zvané točené se skládají 

ze tří částí. Na nahrávce si můţete všimnout, ţe ne všichni tyto tance znají. Téměř u všech 

valasských se vychází vnitřní nohou, coţ někteří civilisti neznají. Také styl kroku není 

u všech tanečníků, ani krojovaných správný.  
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Na besedách se kromě tancování i zpívá a tak se ozvaly písničky z různých částí 

Valašska: „V tom klobuckém háji“, „ Mlynáři, šafáři“, „Černé oči, černé!, „Pod horu je“.  

Kdo chce, tak si i zatančí, tak jak umí. Objevily se i na Lašsku rekonstruované Zvrtky – 

Na ohnišťu, rovněţ nepřesně zatančené děvčaty. 

V současné době vypadá, ţe typickými valašskými tanci jsou, východoslovenské 

Karičky, které se netančí na bálech a besedách u cimbálu jen na Valašsku, ale i v jiných 

regionech. Nepřesná znalost slov ani nezvládnutá technika těchto tanců, však děvčata 

neodradí od nevšedního záţitku, který jim „Karičky“ poskytují. 

Konečně nastalo pochovávání basy. Smuteční průvod včele s farářem, kostelníkem 

a ministrantem přichází do sálu. Basista za pomoci dalšího muzikanta nesou basu, kterou 

doprovází smuteční průvod cérek a ogarů, kteří ví, ţe si po nějakou dobu, aţ do velikonoc 

nezatancují a tak lamentují víc nad tím, neţ nad basou samotnou. Doprovodný slovní 

komentář jsem se snaţila udělat tak, aby se objevila kritika současné politiky, místních 

poměrů a v testamentu, aby basa odkázala něco všem těm, kteří se svou činností zaslouţili 

nejen o zdárný průběh akce, ale i o úspěšné fungování souboru Sedmikvítek. A jelikoţ basa 

tvrdí muziku a hra bez ní nestojí za nic, beseda končí. 

 

Mgr. Jana Šamánková 

vedoucí souboru Sedmikvítek   
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Lidové tradice ve Frenštátě pod Radhoštěm  

Radomír Golas 

 

Nejstarší zprávy o Valaších na východní Moravě pocházejí z hukvaldského panství – 

někdy v letech 1480 aţ 1512 (doklad podali hukvaldští poddaní za sporu o hukvaldsko-

frýdecké hranici v letech 1556 – 1560). Přicházeli z těšínského území a z Polska. 

Z významných Valachů z Kozlovic je moţno uvést např. jméno: Jan Rumanů, Gregor Fedor, 

Fedor Danidlo, Ondřej Valach, a např. z Frenštátu: Jan Kozbašín, Binek Valach, Jan Kozbořů. 

Z různých pramenů se dozvídáme, ţe např. v těsném sousedství města stávaly na Horečkách 

4 koliby a salaše. 

Po Štědrém dni v roce 1777 rektor Václav Mytný realizoval v horním kostele 

„Valašskou mši“, kterou sloţil proto, ţe se mu líbily zdejší valašské koledy. 

  Na panství hukvaldském v oboře pod Kazničovem  roku 1822 byla uspořádána 

na útraty panství velká valašská slavnost v původních krojích. 

7. a 8. září 1886 pořádala Pohorská jednota Radhošť s Akademickým klubem 

severovýchodní Moravy na Horečkách ve Frenštátě valašskou slavnost. 7. září byla večer 

uspořádána v restauraci Střelnice pěvecko-hudební akademie a druhý den 8. září 

se na frenštátském náměstí seřadil velký průvod místních i cizích spolků ve valašských 

krojích a odebral se na Horečky. 

Roku 1888 byla na Střelnici uspořádána valašská slavnost jak součást krajinské 

výstavy, kde byla předvedená zdařilá valašská svatba valašskou skupinou z Frenštátských 

pasek. Tradici valašské svatby se všemi zvyky a obyčeji měli aţ po 58 letech pan 

Milan Knězek a Nina Reznerová 23. července 1949, šest roků nato i jeho bratr Pavel Knězek 

a Jitka Zelová dne 4. června 1955 a konečně 27. července 1968 i Josef Šmahlík 

a Marie Holubová. 

13. srpna 1893 byla uspořádána tzv. Krajinská valašská výstava národopisná, která 

předcházela vlastní Českoslovanské národopisné výstavě v roce 1895 v Praze 

a to v 6 místnostech budovy školy (obdobně ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Roţnově). 

V den zahájení výstavy v rámci „Národní slavnosti“ vystoupila na Střelnici taneční skupina 

z Kozlovic s vlastní muzikou a předvedla starodávné valašské tance a hry a program byl 

doplněn i Válkovou valašskou muzikou z Kunčic a z Tiché. Zároveň zde byla opět 

předvedená valašská svatba valašskou skupinou z Trojanovic. 

Koncem 19. století byly pořádány na Radhošti Valašské slavnosti a patří sem 

i Řemeslnické besedy za účasti krojovaných členů. 
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Nověji v roce 1634 byla uspořádána krajinská výstava v Pobeskydí a v roce 1935 

i Valašské doţínky na Bartoškách. 

V roce 1946 dala podnět Národopisná komise osvětová sekce OPS v Moravské 

Ostravě k zakládání národopisných krouţků, kde by se udrţoval lidový kroj, tance, staré 

zvyky a písně. Z podnětu Rudolfa Podešvy se sešla 5. května 1946 řada nadšených občanů 

Frenštátu (mimo jiné rodiče mé manţelky Antonín a Františka Knězkovi, dále i otec 

Mgr. Jany Šamánkové Leopold Genser) a zaloţili Valašskou druţinu a o 4 roky později 

30. 5. 1950 zaloţili i občané Trojanovic valašský soubor Radhošť (mezi zakladatele zde opět 

patřil mj. Leopold Genser s manţelkou Vlastou Genserovou). 

26. a 27. května 1956 pořádala Valašská druţina Tradiční valašské slavnosti 

na Horečkách. 

6. a 7. června 1959 proběhly na Horečkách Krajské národopisné slavnosti, kde jsem 

měl moţnost pracovat v programové komisi.  

V roce 1993 byl realizován Ing. Radomírem Golasem pořad „Ty frenštátské zvony“ 

jako vzpomínka na 100. výročí přípravy města Frenštátu k Českoslovanské národopisné 

výstavě v roce 1895. 

Ve dnech 2. aţ 9. července 1994 proběhla Národopisná, kulturní, školská 

a průmyslová výstava v budově SPŠE. 

V tradicích pravidelného pořádání folklorních akcí ve Frenštátě p. R. je od května roku 

2000 Hudební festival „Setkání CM Valašského království“ s mezinárodní účastí lidových 

hudeb valašské kultury Karpatského oblouku trojmezí Polska, Slovenska a České republiky 

(organizuje Ing. Radomír Golas, ředitel festivalu) a od srpna 2000 jsou to „Frenštátské 

slavnosti“ (organizuje Mgr. Jana Šamánková, ředitelka festivalu).  

Valašská druţina ve Frenštátě p. R. se stála na delší dobu pokračovatelem valašských 

folklorních tradic ve Frenštátě. V těchto tradicích pak pokračoval později a souběţně i soubor 

Ondráš na tehdejší Jedenáctileté střední škole (který vedla Vlasta Genserová), Valašský 

soubor písní a tanců Javorník při Střední průmyslové škole elektrotechnické a svého času 

i cimbálová muzika Radegast a cimbálová muzika Jana Nepomuka Poláška (vše pod vedením 

Ing. R. Golase). V současnosti zde působí Frenštátská cimbálová muzika Radegast (vede 

Radomír Golas ml.). Kontinuitu současného folklorního ţivota ve Frenštátě p. R. zdárně 

udrţuje Valašský soubor písní a tanců Sedmikvítek pod vedením Mgr. Jany Šamánkové, který 

se tak stál uţ tradiční základnou folklorních tradic ve Frenštátě p. R. a dále VSPT 

v Trojanovicích (vede Ing. Petr Michna) a Valašský vojvoda v Kozlovicích (vede 

Zdeněk Tofel).           Ing. Radomír Golas, 19. 11. 2009
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ZÁVĚR 
 

Přestoţe je oblast okolí Frenštátu pod Radhoštěm velmi sloţitou oblastí, 

co do delimitace samotného subregionu v rámci Valašska s přesahy do oblasti Lašska, 

je velmi bohatým místem pro dokumentaci současných zvyků s uţitím tradičních lidových 

tanců. Pro Taneční medailony obcí Valašska v projektu Lidové tance z Čech, Moravy 

a Slezska byl proveden sběr listinného materiálu z dostupných tištěných pramenů a rozhovory 

či konzultace s osobnostmi z terénu (J. Šamánková, P. Šamánek, R. Golas). Byl proveden 

i sběr obrazového materiálu; pořízeny Studiem 107 z Jarcové tři videozáznamy z akcí: 

Končiny s pochováváním basy, Valašský bál a Martinský trh s besedou u cimbálu.  

Do projektu nemohla být z kapacitních důvodů zařazena také audiovizuální 

dokumentace Dětského valašského bálu, který je ovšem ojedinělou akcí v celém regionu 

Valašska. V roce 2009 si na jeho jiţ 23. ročník pozval soubor Sedmikvítek dětské soubory 

ke společné taneční zábavě. Tančeny zde bývají v přirozeném prostředí zábavy taneční hry – 

Kradený, Šátečkový, Metlový, Špíglový a točené valašské tance. Nebyla rovněţ obrazově 

zdokumentována akce Vynášení Mařeny, při které se děti ze souboru Sedmikvítek 

a frenštátských základní škol loučí se zimou. Tento jiţ pozměněný výroční obyčej je doloţen 

pouze na fotografiích. Další důleţitou akcí je také Kácení máje, kde bývá souborem 

předváděna humorná scénka a taneční pásmo. Dnes bývá Kácení spojeno s oslavami Dne dětí 

a konají se pod záštitou Domu dětí a mládeţe Astra i nejrůznější hry a soutěţe. 

Také na Mikulášské besídce, pořádané souborem Sedmikvítek děti předvádějí ukázky ze své 

souborové práce, za coţ je Mikuláš odměňuje malými dárky.  

Pro studium této oblasti byla oslovena také nejdůleţitější muzea a kulturní instituce. 

Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Brně nemá ani jeden písemný zápis tance 

z Frenštátu a jen jeden zápis ústního vypravování (C 111). Ve fondu fotografií lze najít tyto 

záznamy: Národopisné slavnosti na Horečkách z roku 1956 (1414 - 1417 F), Betlémáři z roku 

1950 (1900 F). Z Trojanovic jsou to fotografie Tanečník Alois Křoupal (1911 F), Tanec 

šátečková v podání Křoupala a Šablaturové (1914 F) a Pastýřská hra (1912, 1927, 1928 F). 

V knihovně jsou uloţeny dvě práce Jaroslava Gelnara (diplomová a kandidátská disertační) 

Lidová nástrojová hudba na Roţnovsku v roku 1954 (4-162) a Východomoravský tanec 

„starodávný“ a jeho vztah k příbuzným typům slovanským z roku 1963 (4-513/1, 4-513/2). 
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Muzeum ve Frenštátě nemá ve svých fondech ţádné fotografické ani filmové 

záznamy. Toto muzeum ale vydalo v roce 1991 zásadní práci sběratelky Vlasty Genserové 

Trojanovské tance, kterou má muzeum stále ještě v prodeji.  

Valašské muzeum v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm doporučilo ke studiu 

audiovizuální materiály z Valašského roku pořádaného v Roţnově v roce 1925 a záznamy 

pana Kašlíka. Oba obrazové snímky jsou jiţ od přípravy DVD Odzemek také součástí 

videoarchivu NÚLK Stráţnice. K ostatním materiálů roţnovského archivu nebyl 

z technických důvodů tohoto pracoviště povolen přístup.  

Tato studie se pokusila přinést přehled a zhodnocení nejdůleţitějších pramenů 

a literatury k tanečním příleţitostem ve Frenštátě pod Radhoštěm a mohla by slouţit 

jako podklad pro sekundární detailnější dokumentaci či realizaci podobného projektu k jiných 

národopisných oblastech.  
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SEZNAM PŘÍLOH ULOŽENÝCH V ARCHIVU NÚLK 
 

Obsah přílohy: 

- Propagační leták města Frenštát pod Radhoštěm (v polštině) 

- Frenštát pod Radhoštěm. Setkání s městem. 

- Frenštát pod Radhoštěm. Připravované akce a Výročí pro rok 2009. 

- Discover Frenštát and surroundings ... CULTURE (v angličtině) 

- Endeckem Sie die Region Frenstat... TRADITIONELL (v němčině) 

- Navštivte s námi... Expozice Frenštátského muzea. 

- Kalendárium akcí v Beskydech a na Valašsku (červenec – prosinec 2009) 

- Program Domu kultury na listopad 2009 

- Pozvánka na Pochovávání basy (28. 2. 2009) 

- Vstupenka na Valašský bál Sedmikvítku (28. 3. 2009) 

- Program a soupis cen do tomboly na Valašském bále Sedmikvítku (28. 3. 2009) 

- „Ceník všeho dobrého“ – jídelní lístek z Valašského bálu Sedmikvítku (28. 3. 2009) 

- Plakát Martinského trhu (14. 11. 2009) 

 

- PAVLISKOVÁ, V.: Frenštátský folklór. Seminární práce. Ostravská univerzita, 

Filozofická fakulta, 2007/2008. Kopie. 

 

Uloţeno v písemném archivu NÚLK.  
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PERIODIKA NA VALAŠSKU 
 

Hlasy (1954 – 1962) – časopis Okresního muzea ve Frenštátě 

Závodní noviny Stator 

Naše Valašsko (1929 – 1951) 

Nová Lubina 

Dolina Urgatina (1946 – 1952) – v roce 1952 splynula s časopisem Naše Valašsko 

v periodikum Valašsko 

Lidová kultura východní Moravy (1960, 1961) 

Valašsko 

Dědina pod Beskydem (č. 1 – 10, 1954 – 1957) 

Lubina – týdeník 

Podřevnicko (1939 – 1948) 

Sborník musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 

Výroční zprávy krajinského muzea ve Vizovicích 

Výroční zprávy Krajinského muzea v Bojkovicích 1938 – 1940 

Záhorská kronika 

Zálhotský sborník Památkového spolku v Podhradní Lhotě 

Zprávy Krajského muzea v Gottwaldowě 

Zprávy Okresního muzea ve Valašských Kloboukách 

Zprávy Okresního muzea na Vsetíně 1958 

Zprávy Okresního muzea ve Valašském Meziříčí 1958 – 1960 

Zprávy muzeí okresu Vsetín 1962 

Zprávy Vlastivědného krouţku OB ve Francově Lhotě 
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LIDOVÉ TANCE Z VALAŠSKA Z VIDEOARCHIVU NÚLK 
 

 

VIDEO 

 

Přírůstkové 

číslo 

Označení předmětu 

 

 

7/1993  Nácvik tanců + Lidové tance z Valašska 

23/1993 Lid. tance z Čech, Moravy a Slezska – Valašsko (VIII. díl, 1. část) MASTER 

24/1993 Lid. tance z Čech, Moravy a Slezska – Valašsko (VIII. díl, 2. část) MASTER 

12/1994 Lid. tance z Čech, Moravy a Slezska – Valašsko (VIII. díl) VHS + publikace 

5/1995  Oslavy 100. výročí NVČ – Valašsko (kamera Bonuš) 

6/1995  Oslavy 100. výročí NVČ – Valašsko (kamera Bayervideo) 

30/1995 Soubor Kašava – seminář profesorky Z. Jelínkové 

41/1995 Pracovní kazeta k VIII. Valašsko 

59/1998 Valašsko, Horácko, Haná 

62/1998 Nový Hrozenkov – tance 

74/1998 Valašské tance – Nový Hrozenkov 

84/1998 Nový Hrozenkov – tance 

86/1998 Valašský, Starodávný - tance 

164/1998 Přehlídka dětských folklorních souborů – Valašsko 1993 

166/1998 Přehlídka dětských folklorních souborů – Valašská Polanka 

176/1998 Přehlídka dětských folklorních souborů – Frenštát pod Radhoštěm 

180/1998 25. Liptálské slavnosti – Liptál 

181/1998 Prameny – Roţnov pod Radhoštěm (2. část) 

182/1998 Prameny – Roţnov pod Radhoštěm (1. část) 

186/1998 Cimbálová muzika Jasénka 

190/1998 Přehlídka souborů – Valašská Polanka 

192/1998 Přehlídka souborů – Roţnov pod Radhoštěm 

195/1998 Babí léto – Valašské Meziříčí 

199/1998 Prameny – Roţnov pod Radhoštěm (2. část) 

206/1998 Prameny – Zubří (1. část) 

208/1998 Prameny – Roţnov pod Radhoštěm (2. část) 

209/1998 26. Liptálské slavnosti (1. část) 

210/1998 26. Liptálské slavnosti (2. část) 

211/1998 26. Liptálské slavnosti (3. část) 

212/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (4. část) 

213/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (2. část) 

214/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (3. část) 

216/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (5. část) 

219/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (1. část) 

221/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (1. část) 

222/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (2. část) 

224/1998 Roţnovské slavnosti 1993 (5. část) 

252/1998 Roţnovské slavnosti 1993 

253/1998 Roţnovské slavnosti 1993 

254/1998 Roţnovské slavnosti 1993 

256/1998 70. výročí muzea v Roţnově pod Radhoštěm 
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257/1998 Kroměříţ, Roţnovské slavnosti 

258/1998 Kroměříţ, Roţnovské slavnosti 

259/1998 Roţnovské slavnosti 1993 

260/1998 Roţnovské slavnosti 1993 

261/1998 Roţnovské slavnosti 1993 (2. část) 

265/1998 Kroměříţ, Roţnovské slavnosti 

267/1998 Roţnovské slavnosti 1993 (2. část) 

268/1998 Roţnovské slavnosti 1993 (2. část) 

270/1998 Kroměříţ, Roţnovské slavnosti 1993 

271/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (5. část) 

272/1998 Roţnovské slavnosti 1995 (2. část) 

274/1998 24. Liptálské slavnosti 1993 (1. část) 

275/1998 24. Liptálské slavnosti 1993 (2. část) 

279/1998 Roţnovské slavnosti (4. část) 

284/1998 Roţnovské slavnosti (1. část) 

290/1998 Přehlídka dětských souborů – Zlín (1. část) 

291/1998 Přehlídka dětských souborů – Zlín (2. část) 

306/1998 Pásli ovce valaši (ČT Brno) 

351/1998 O písničkách a tancování z Valašska (ČT Brno) 

357/1998 Valašské koledy z Velkých Karlovic (ČT Brno) 

6/1999  Soubor valašských písní a tanců Radhošť 

7/1999  Pod hory přišlo jaro – soubor Sedmikvítek z Frenštátu pod R. 

9/1999  24. MFF Liptálské slavnosti – sobota 

10/1999 24. MFF Liptálské slavnosti – sobota 

11/1999 24. MFF Liptálské slavnosti 

12/1999 24. MFF Liptálské slavnosti – neděle 

21/1999 12. Dětské folklorní dny Liptál 1999 

22/1999 12. Dětské folklorní dny Liptál 1999 – neděle 

23/1999 12. Dětské folklorní dny Liptál 1999 – neděle 

24/1999 MFF Stráţnice 1999 – pořad „Velký redyg“ 

37/1999 MFF Stráţnice 1999 – pořad „Velký redyg“ (DVCAM) 

75/1999 Prameny Valašsko III. (1a) 

76/1999 Prameny Valašsko III. (1b) 

77/1999 Prameny Valašsko III. (2a) 

78/1999 Prameny Valašsko III. (2b) 

75/1999 Prameny Valašsko III. (1a) 

83/1999 II. sympozium FoS ČR Roţnov p. R. 

84/1999 II. sympozium FoS ČR Roţnov p. R. 

99/1999 Liptálské slavnosti 1997 – sobota 

100/1999 Liptálské slavnosti 1997 – neděle 

117/1999 Roţnovské slavnosti 1997 (1.) 

118/1999 Roţnovské slavnosti 1997 (2.) 

119/1999 Roţnovské slavnosti 1997 (3.) 

125/1999 Liptálské slavnosti 1998 (1.) 

126/1999 MFF Liptál 1998 

127/1999 Liptálské slavnosti 1998 (2.) 

128/1999 Liptálské slavnosti 1998 (3.) 

129/1999 Liptálské slavnosti 1998 (4.) 

9/2000  MFF Stráţnice 1999 – pořad „Velký redyg“ (ČT Brno) 

49/2001 Slavnostní koncert k 70. výročí souboru Lipta 
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50/2001 MFF Liptál 2000 

51/2001 MFF Liptál 2000 

52/2001 MFF Liptál 2000 

53/2001 MFF Liptál 2000 

54/2001 MFF Liptál 2000 

56/2001 MFF Stráţnice 1999 – pořad „Velký redyg“ (Master) 

86/2001 30. Liptálské slavnosti - pátek 

100/2001 30. Liptálské slavnosti – sobota 

101/2001 30. Liptálské slavnosti – neděle 

102/2001 30. Liptálské slavnosti – zákulisí 

124/2001 Roţnovské slavnosti 1999 (1.) 

125/2001 Roţnovské slavnosti 1999 (2.) 

126/2001 Roţnovské slavnosti 1999 (3.) 

165/2001 Prameny – Valašsko 2000 

168/2001 31. MFF Liptálské slavnosti 2000 

186/2001 13. Dětské folklorní dny Liptál 2000 (1.) 

187/2001 13. Dětské folklorní dny Liptál 2000 (2.) 

212/2001 Reportáţ o zájezdu souboru Jasénka do SSSR 

90/2002 Liptál včera a dnes 

125/2002 31. Liptálské slavnosti 2000 

126/2002 14. Dětské folklorní dny 2001 (pátek, sobota) 

127/2002 14. Dětské folklorní dny 2001 (neděle) 

128/2002 32. Liptálské slavnosti 2001 

129/2002 32. Liptálské slavnosti 2001 

130/2002 32. Liptálské slavnosti 2001 

131/2002 32. Liptálské slavnosti 2001 

132/2002 15. Dětské folklorní dny, Liptál 2002 

133/2002 15. Dětské folklorní dny, Liptál 2002 (neděle) 

134/2002 33. Liptálské slavnosti 2002 

135/2002 33. Liptálské slavnosti 2002 

136/2002 33. Liptálské slavnosti 2002 

137/2002 33. Liptálské slavnosti 2002 

16/2003 Frenštátské slavnosti 2002 (1.) 

17/2003 Frenštátské slavnosti 2002 (2.) 

18/2003 Frenštátské slavnosti 2002 (3.) 

19/2003 Frenštátské slavnosti 2002 (4.) 

53/2003 Liptálské slavnosti 1999 

54/2003 Liptálské slavnosti 2000 

55/2003 Liptálské slavnosti 2001 

56/2003 Liptálské slavnosti 2002 

110/2003 Odzemek Roţnov p. Radhoštěm (vlastní, Chudoba) 

111/2003 Valašská Polanka doţínky 

113/2003 Tance: Vsetín 

114/2003 Krajiny a exteriery: Valašká Polanka 

120/2003 Soutěţ v odzemku: Roţnov pod Radhoštěm 2003 

123/2003 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - Valašsko – digitální přepis 

124/2003 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - Valašsko – digitální přepis 

125/2003 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - Valašsko – digitální přepis 

128/2003 Valašská doţatá ve Valašské Polance 2003 

63/2004 MFF Stráţnice 2004 – pořad „Hukvaldské studánky“ (DVCAM) 
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72/2004 MFF Stráţnice 2004 – pořad „Hukvaldské studánky“ (VHS) 

102/2004 MFF Stráţnice 2004 – pořad „Hukvaldské studánky“ (DVCAM) 

125/2004 Vznik a vývoj SVPT Jasénka (1. díl) 

53/2005 MFF Na rynku – Bystřice pod Hostýnem 2005 

4/2006  30. výročí souboru Brněnský Valášek 

11/2006 Frenštátské slavnosti 2005 (1.) 

12/2006 Frenštátské slavnosti 2005 (2.) 

13/2006 Hudecké a gajdošské slavnosti – Kašava, 2005 

14/2006 MFF Stráţnice 2005 – pořad „Kytice Stráţnici“ (kamera 1) 

15/2006 MFF Stráţnice 2005 – pořad „Kytice Stráţnici“ (kamera 2) 

16/2006 MFF Stráţnice 2005 – pořad „Kytice Stráţnici“ (sestřih) 

30/2006 Školení dětských folklorních souborů – Zlín 2002 

31/2006 Školení dětských folklorních souborů – Zlín 2002 

32/2006 Školení dětských folklorních souborů – Zlín 2002 

33/2006 Školení dětských folklorních souborů – Zlín 2002 

37/2007 Valašský rok 1925, Roţnov pod Radhoštěm 

62/2007 Řemesla v písni – CM Jasénka a hosté, 2006 

63/2007 Zbojnické tance 1968 – 2004 

64/2007 Gdo vyskočí ten je chlap, 2005 

65/2007 Seminář k odzemku 2004 (VI.) 

66/2007 Seminář k odzemku 2005 (VII.) 

65/2007 Seminář k odzemku 2006 (VIII.) 

89/2007 Valašské tance (reţie V. Kašlík), 1949 

187/2007 Frenštátské slavnosti 2006 (1.) 

188/2007 Frenštátské slavnosti 2006 (2.) 

189/2007 Frenštátské slavnosti 2006 (3.) 

 

 

Záznamy z MFF Stráţnice od roku 1960 (dětské i dospělé folklorní soubory),  

MFF Luhačovice, Kroměříţ ... 

 

 

 

FILMY 

 

21/1985 Valašský rok, I. díl 

22/1985 Valašský rok, II. díl 

23/1985 Valašský rok, III. díl 

19/1986 Valašský rok, IV. díl 

4/1998  Valašsko, Horácko, Haná 

31/1998 Valašský, Starodávný
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SUMMARY 

 

The electronic publication “Dancing medallions of municipalities Moravian Wallachia” pays 

attention to the investigation into the development of the dance tradition state in the 

ethnographical area of Moravian Wallachia whose brief characteristic is mentioned here. 

In each sub-region a community is portrayed – the town of Slavičín in Southern Wallachia, 

the village of Rusava in Central Wallachia and the town of Frenštát pod Radhoštěm 

in Northern Wallachia. Each area is described in the context of its historical and social 

development with the reference to available sources and literature. Historical development 

of danciness is confronted with the results of recent research in the situation in danciness 

including the detailed description of recorded dances. A thematic bibliography has been 

compiled as to each community. Audio-visual records with written analyses depicting the 

contemporary opportunities to dance in the above areas are enclosed to the publication.
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