Od folkloru k folklorismu.
Slovník folklorního hnutí v oblasti dětského folkloru.
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Předmluva
Slovníková příručka Od folkloru k folklorismu - dětský folklor je přímým pokračováním
předcházejících dvou dílů a je připravena jako samostatný díl třetí. Ačkoliv oba slovníky
zahrnovaly, byť v menší míře, osobnosti, soubory i festivaly zabývající se dětským folklorem,
teprve praxe práce s nimi ukázala, že celá řada osobností, které v této oblasti zanechaly
výraznou stopu, ve slovníku chybí a že by takto podávané informace o folkloru i folklorismu
byly jen neúplným obrazem skutečnosti. Kromě toho má oblast dětského folkloru svá
specifika, jejichž zachycení dokresluje popisovaný vývoj. Odborná literatura o folklorním
hnutí spojeném s dětským folklorem je sice různorodá, v určitých periodách i četná, podává
však vždy jen dílčí obraz celé této problematiky; řada osobností, jejich aktivit je spojena
především s regionem, v němž působí, a často i tam je do jisté míry sledována vedle dalších
folklorních žánrů až „na druhém místě", což platí o dětském folkloru i hnutí obecně. Ve
shodě s vývojem zhrnuje slovníková část především folklorní hnutí po roce 1948.
Při volbě hesel jsme se rozhodli pro zařazení nejen dosud nezmiňovaných osob, souborů a
festivalů, ale i těch, které byly již zahrnuty v obou předcházejících dílech, které se však
vztahují k dětskému folkloru, zvláště k činnosti souborové a organizační. Jen výjimečně jsme
je přejímali v původní podobě, neboť nám šlo o podtržení tématiky zahrnuté do tohoto dílu
slovníku. Slovník samozřejmě nezachycuje nositele - děti, ale ty, kteří jim folklor
zprostředkovávají, kteří určují způsob práce a volí, která funkce folkloru bude mít při práci
konkrétního kolektivu zásadní roli. Způsob zprostředkování sehrává důležitou roli jak při
osvojování dovedností, tak při vytváření postojů dětí k hodnotám tradic lidové kultury. Proto
se ve slovníku nevyhýbáme pojmenování výsledků pedagogické práce uváděných osobností. I
tak byla volba a výběr otázkou zvažování. Některé osobnosti jsou uváděny jako samostatná
hesla, ale najdeme je i u hesel vztahujících se k souboru, s nimž významně spolupracovali,
jiné osobnosti najdeme jen v této části, tedy u souborů, případně festivalů, jimž vtiskli svoje
představu, a tím jejich podobu ovlivnili.
I v našem případě, přesto, že jsme mohli navázat na zkušenosti autorů obou předchozích
celků, jsme měli problém se zjišťováním a ověřováním dat. I v našem případě jsme se
mnohdy mohli opírat jen o ústní sdělení, aniž bylo možné je ověřovat z písemných
dokumentů. Usilovali jsme však především o shromáždění takových dat, která doplní obraz
folklorního hnutí podaný v předcházejících dílech a umožní další práci etnografům i
pedagogům,
ale
i
praktikům,
případně
širší
veřejnosti.
Děkujeme za ochotnou pomoc i trpělivost všem, kteří se na práci podíleli, kteří přispěli
radou.
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Od folkloru k folklorismu. Dětský folklor.
Také folklor určený dětem má svoji cestu od primární (tradiční) podoby k folklorismu
(druhotné podobě). Proces je obdobný s vývojovou cestou folkloru k folklorismu, a přece má
své zvláštnosti. Dětský folklor byl zpočátku vnímán jen jako dílčí část tradiční lidové kultury,
sběratelé proto ani nemohli zaměřit svoji pozornost k jeho specifickým hodnotám. Tato
skutečnost zřejmě souvisela s postavením dítěte ve společnosti. Dětství jakožto zvláštní,
svébytná etapa lidského života dostalo konkrétnější podobu teprve ve druhé polovině 18.
století, ale ještě na konci 19. stol. chápali pedagogové v duchu Herbartově dítě jako
nedokonalého dospělého (J. F. Herbart, 1776 - 1841, filozof, psycholog a pedagog). Tak se
přistupovalo nejen k jeho výchově, ale tak se ovšem chápal i život dětí, jejich hry a zábavy.
Proto myšlenka zajímat se o dětský folklor nebyla zpočátku ani nastolena, v rámci struktury
ostatních folklorních žánrů se zkoumal spíše okrajově a oddělil se jakoby náhodou.
Pojmovým vymezením folkloru, jehož příjemci a nositeli byly děti, se zabývali etnografové až
v 60. letech 20. století. Problém nebyl zcela jednoznačně vyřešen; od hledání výstižnějšího
pojmu se upustilo a ustálilo se sousloví dětský folklor. Pojem je proto někdy opisován, jindy
doplněn výčtem charakteristických rysů, které jeho vymezení lépe specifikují. V raném věku
jsou děti v roli příjemců, zejména posluchačů. Tehdy vnímají ukolébavky, říkadla spojená s
hrami určenými batolatům, později poslouchají pohádky. Tato sféra dětského folkloru
představuje tvorbu dospělých pro děti. Druhou částí dětského folkloru je tvorba dětí pro
vlastní zábavu - hry, říkadla, hádanky atd. Z hlediska autorství tvoří zvláštní skupinu obřadní
dětský folklor, v němž zřejmě prolíná tvorba dospělých s tvorbou dětí, ale děti jsou aktéry při
konkrétním výročním obyčeji. K dětskému folkloru dnes řadíme i ty útvary, které původně
patřily do repertoáru dospělých (některé zvykoslovné prvky proměněné ve hru, některé
hádanky a ovšem i pohádky). Ve všech výše uvedených vrstvách se jedná o folklor určený
dětem, jenž obsahem odpovídá možnostem jejich vnímání, náročností jejich pohybovému i
řečovému rozvoji. Výrazné rysy mu pochopitelně dodávají nositelé, tedy děti, neboť jej nelze
odtrhnout od dětské komunity. Dětský folklor je formálně rozmanitý i vrstevnatý, funkčně
mnohostranný a má kolektivní charakter. Oldřich Sirovátka (1983) upozornil, že k
charakteristickým rysům dětského folkloru patří také jeho nepřetržitá kontinuita, zřejmá
zejména u hry. Některé hry postupně zanikají, jiné však vznikají, neboť potřeba hrát si patří k
základním potřebám dítěte. K tomuto atributu je třeba doplnit, že právě oblast dětských her
by si v současné postmoderní době zasluhovala rozsáhlejší pozornosti a zkoumání.
Ačkoliv pojem folklorismus (druhotná existence-podoba folkloru) se začal používat až od 60.
let 20. století, jeho vznik, tj. vědomé udržování a pěstování folkloru a lidové kultury souviselo
s úsilím národního sebeurčení i emancipace od konce 18. stol. Projevilo se zejména ve
sběratelské činnosti vedené snahou zachovat, co postupně z lidové kultury venkovského lidu
mizelo a poukázat tím na pevné kořeny svébytné národní kultury. Počátky zápisů dětského
folkloru jsou spojeny se 40. lety 19. stol. Zájem sběratelů se totiž zpočátku obracel k
dětskému folkloru okrajově a spíše náhodně, jak již bylo výše řečeno, neboť do jisté míry
splýval s jinými folklorními žánry. Při sběru lidových písní byly zaznamenány dětské popěvky

a písně ke hrám, ale zpravidla chyběl záznam a popis hry, jindy při zápisu tanců byly
zaznamenány taneční hry, ale zde naopak často chyběl záznam melodie, jak na konci 50. let
20. století upozornila Olga Hrabalová. Výsledky práce prvních sběratelů jsou pro znalost
dětského folkloru nezastupitelné, a to i přesto, že na něm často oceňovali především
hodnoty výchovné: přínos pro rozvoj všech složek osobnosti - rozumu, smyslů, citu, (Štěpán
Bačkora 1855), dětskou hru jako způsob rozvoje samostatnosti a individuality (Bohumil Hakl
1872), či výraz potřeby tvořivosti (Vladimír Švácha ned.). Čeněk Zíbrt, v duchu tehdy obecně
sledovaných zájmů, zdůraznil význam dětského folkloru při prvním formování citu pro
národní tradice a kulturu i jako doklad mravů (1888 - 1889). Stěžejní a také nejobsáhlejší
práce pojaté národopisně jsou sbírky Sušilovy, Erbenovy i Bartošovy. Erbenovo třídění
dětského folkloru podle věku dítěte, které v podstatě převzal Bartoš, přineslo zásadní obrat v
zájmu o dětský folklor. Mnohá pozitiva (rozsáhlost sběru, zaznamenávání ještě od pamětníků
existence živého folkloru před rokem 1848, důraz na estetickou stránku, zachycení říkadel a
zdůraznění jejich starobylosti i primární role v dětském folkloru apod.) však třeba doplnit i
kritickým pohledem. Erben prováděl selekci při rekonstrukci zapsaných textů - z mnoha
regionálních variant vytvořil výsledný text v jediné podobě, a to v obecné češtině. I Bartošova
nedůslednost lokalizovat záznamy dětského folkloru vedla v konečné podobě k setření
krajových rysů, což brzy ještě podtrhlo otiskování lidové slovesnosti v čítankách, vesměs ve
spisovné češtině. Moralistní tendence vedly k nahrazování některých slov výrazy
vhodnějšími. Takto pojatý postup záznamů dětského folkloru jeho pestrost do jisté míry
zužoval, přitom současně idealizoval, a tím i zkresloval život dětí. Tento jev se stal na dlouho
dobu trvalým průvodním znakem prezentace dětského folkloru. Výsledný sběratelský zájem
vrcholil, jak známo, Národopisnou výstavou českoslovanskou, na níž nechyběl ani dětský
folklor. Kromě výstavní plochy (část s názvem České dítě připravila Vlasta Pittnerová a E.
Kovář), se zde děti poprvé představily v pódiovém vystoupení. Podrobnou zprávu o cestě
horňáckých dětí do Prahy i o úspěchu jejich vystoupení podal Alois Fiala v časopise
Komenský. Důsledkem bylo přesvědčení národopisců i pedagogů o nezbytnosti zachovat u
nejmladší generace povědomí o hodnotách lidové kultury prostřednictvím konkrétních
říkadel, her, písní atd. Proto je příznačné, že články s touto tématikou nalezneme jak v
periodikách národopisných, tak pedagogických. Rozsáhlé sběratelské aktivity spojené s
přípravou Výstavy kvalitativně proměnily postoj k lidové kultuře, jak ve 30. letech 20. stol.
výstižně vyjádřil Arne Novák: „...již ne toliko citové roznícení..., nýbrž bezpečná jistota
samobytné kultury zajištěné tradicí a předávané z pokolení na pokolení." Otevřela se tak
cesta k vědomému vlasteneckému úsilí, které provázelo zájem především intelektuálů (mezi
nimi měli rozsáhlé a nezastupitelné místo učitelé) o tradice lidové kultury na počátku 20.
stol., po dobu obou světových válek, a ovšem i v době meziválečné.
Doménou folklorismu vycházejícího z tradičního dětského folkloru byla po celé toto období
především škola. Diskusi na téma Lidová tradice v české škole otevřel na stránkách Českého
lidu v roce 1903 Čeněk Zíbrt. Z mnoha příspěvků je výmluvná výzva, kterou formuloval takar
Svoboda, učitel v Habrech: „Proto přimlouvám se v zájmu dobré věci, aby čítanky pro školy
obecné obsahovaly články do oboru národopisného spadající." Duchovní lidová kultura byla

obsažena v čítankách a ve zpěvnících, prostor pro její prezentaci byl tedy především ve čtení
a ve zpěvu. Po vzniku ČSR zařadily první osnovy (z roku 1933) lidovou kulturu jako učební
látku do zpěvu, kreslení, dívčích i chlapeckých ručních prací a do slohu. Jako prostředek
vlastenecké výchovy byla lidová kultura prezentována bez regionálního zřetele (písně,
pohádky). Regionální lidové umění, především na vesnických školách, mělo sloužit jako
doklad bohatství toho, co tvoří základ národní kultury; lidová kultura, pro svoji přístupnost
faktickou i obsahovou, měla zde dokonce zastupovat zpřístupnění umění jako celku. Pro dívčí
tělesnou výchovu doporučovaly osnovy nácvik „národních tanečků". Jejich prezentace byla
jen příležitostná a její formy představovaly širokou škálu - od předvádění původních tanců,
zejména místních, po nejrůznější učitelskou „tvořivost v národním duchu", tj. úpravu pohybu
na lidové písně, jak je zřejmé z archivních materiálů (školních kronik, popisu a fotografií ze
školních akademií, i ze vzpomínek pamětníků). Podobná kritéria platila pro užití a prezentaci
tanců a her při cvičebních hodinách dětí, případně při akademiích v Sokole a Orlu. S
přibližujícím se nebezpečí ohrožení samostatnosti ČSR, i na počátku druhé světové války
přibývalo ve významných pedagogických časopisech (Komenský, Tělesná výchova mládeže
ad.) seriózně zpracovaných zápisů lidových tanců s výzvou, aby učitelé jejich nácviku věnovali
zvláštní pozornost, neboť jsou dokladem spojení s národní kulturou. Po celou výše zmíněnou
dobu, tj. ve stol. 19. a ještě v první polovině 20. století, byl ovšem dětský folklor součástí
života dětí v oblastech s dosud živou tradicí. Přecházel z generace na generaci, přičemž starší
generací byli nejen prarodiče, rodiče, ale i starší děti uvnitř dětského společenství.
Další vlna folklorního hnutí spojená s dětským folklorem nastoupila až po roce 1950 a má
zcela nový charakter. Na počátku padesátých let vznikají dětské folklorní kroužky, skupiny a
soubory jednak při školách, jednak při pionýrské organizaci. Jsou jistou paralelou
mládežnických FS, avšak dětské skupiny nemohly činností navázat na tradice folklorních
skupin a krúžků z doby meziválečné, jako tomu bylo u souborů dospělých. Doménou
dětského folklorního hnutí se stává oblast mimoškolní zájmové činnosti, což je novum ve
srovnání s dobou předcházející. Počáteční činnost DFS provázelo několik problémů: jednak
nedostatek odborně tj. národopisně a někdy i pedagogicky připravených vedoucích. Mnohdy
se potýkali s neznalostmi metodickými, jak dětem folklor zpřístupnit, ale ovšem i s tím, co a v
jaké formě uvést na podium. Druhým problémem byl zřejmý nedostatek sbírek s dětským
folklorem. Mnohé soubory čerpaly proto z materiálů pro dospělé a tak také folklor
předváděly na jevišti.
Hlubší zájem některých folkloristů o dětský folklor, jakožto důležité a neoddělitelné součásti
folkloru jako celku, pomáhal tyto problémy řešit. Významným krokem byla i prezentace
dětského folkloru na folklorních festivalech, mezi nimiž vůdčí postavení má festival ve
Strážnici. Zpočátku vystupovaly děti spolu s dospělými, ale již v roce 1951 se ve Strážnici
uskutečnil první samostatný pořad s názvem Vystoupení dětských souborů lidové tvořivosti dětské hry, tance a písně (autorky Zdenka Jelínková a Kateřina Mastná), jemuž předcházel ve
Strážnici seminář o práci DFS. Obdobné semináře se uskutečnily i v následujících letech (1952
- 1955) a jejich smyslem bylo formulovat zásady práce s dětmi. Četné zprávy o tom přinášely
dobové články. Přesto trval i nadále nedostatek literatury s dětským folklorem, jak ještě na

konci padesátých let upozornila O. Hrabalová. Důsledkem bylo vyprovokování nové vlny
sběratelského a odborného zájmu o dětský folklor. Od r. 1954 byl např. předmětem
plánovitého studia v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně, v tomtéž roce vyšla
první poválečná monografie dětského folkloru s odborným tříděním, popisem i obrazovou
dokumentací (Zdenka Jelínkova, Dětské hry a říkadla z Horňácka).
Počáteční období činnosti DFS je ovšem spojeno i se státní, tj. stranickou kuratelou. Tak byl
např. ovlivňován počáteční početní růst DFS. Šlo o to podporovat, aby se již nejmladší
generace seznamovala s uměním lidu, přičemž pojem lid byl záměrně zužován, a obsah
pojmu folklor byl ochuzován o některé typické projevy i původní funkce. Také do činnosti
DFS pronikla doktrína, že folklor v nových podmínkách žije dál, což se i zde projevilo tzv.
novou tvorbou (např. brněnský Javorníček získal ocenění v soutěži LUT za scénické pásmo
Pionýrský hektar kukuřice). Falešné „zviditelnění péče" o umění lidu vedlo k zneužívání DFS
prezentováním děti v lidových krojích při nejrůznějších společenských oslavách, stranických
aktivech, při vítání zahraničních politických delegací apod.. Také tyto skutečnosti spojené s
dětským folklorem vyústily po roce 1989 k odmítání folkloru jako celku.
Vzrůstající zájem o dětský folklor mezi etnografy a folkloristy vnesl nový rys do celého
folklorního hnutí, totiž novou podobu generačního předávání a udržování znalostí folkloru i
znalostí o tradicích lidové kultury. Dřívější kontinuita zajišťovaná předáváním folkloru z
generace na generaci uvnitř rodiny se přesunula do nových generačních vazeb uvnitř
souborů. V polovině padesátých let zakládají některé FS svoje dětské skupiny. Děje se tak
někdy z potřeby získat nové, již připravené členy, o několik let později zakládají dětské
folklorní skupiny mladí lidé, bývalí nebo dosud stávající členové FS, kteří mají již vlastní
rodiny a ovšem i děti, jimž chtějí přiblížit folklor a sami s ním zůstat v aktivním kontaktu. Tak
vzniká např. Hradišťánek, Olšavěnka, Malá Jasénka, Vsacánek, Javorníček, Mladinka a další. V
obou případech se tím vytváří specifická tradice generační i souborová ve prospěch aktivního
osvojování, a tím i uchovávání folkloru (aniž přitom pomíjíme skutečnost, že se později
postupně předávala spíše celá již hotová a pro scénu připravená pásma). S dorůstáním
prvních členů DFS se objevuje i další generační vazba. Tito adolescenti, pro něž již v dětském
souboru není místo, chtějí v souborové práci pokračovat, neboť jim folklor přinesl mnoho
hlubokých zážitků i radosti, pro mnohé z nich se stal součástí jejich životních zájmů i hodnot.
A tak vzniká rovněž kontinuita, ale východiskem je dětský soubor, vedle nějž pokračuje
folklorní skupina mladých. Tak tomu bylo např. u DFS Vysočina z Račína, Gruniku,
Špindleráčku ad.
Tato skutečnost přináší nové kvality folkorismu, které jsou zřejmé ve funkcích: již nejen
zábava, případně prezentace a reprezentace, ale rovněž potřeba studovat prameny, podílet
se na sběru, vědomě usilovat o uchovávání tradic, pečovat o dorůstající generaci. Dík
odborné pomoci etnografů a folkloristů se proměňuje práce amatérů ve folklorních
souborech, včetně dětských. Od ideologicky motivované tzv. nové tvorby se i laikové ve
folklorním hnutí obracejí ke kořenům. Zaměřuje se pozornost k regionálním pramenům, i k
dosud opomíjeným folklorním oblastem (např. Horácko, Brněnsko). Také prezentace
dětského folkloru na jevišti se postupně proměňuje. Nejprve byla prezentována pásma

tanců, případně her, postupně však dochází i ke zpracování námětů, což umožňuje začlenit
nejen písně, tance, taneční hry, ale také slovesný folklor i dramatické prvky a ukázat tak
bohatství žánrů dětského folkloru. Vývoj jevištní prezentace dětského folkoru se v historii
DFS projevil také jistou mírou nevkusu, byť jen v podstatně menší míře, ale tento způsob
dlouho přetrvával. Příčinou bylo nepochopení úlohy dětí na jevišti ve spojení s folklorem a
vedlo k nevkusnému využívání i zneužívání dětské neobratnosti prezentované i obhajované
tzv. „roztomilosti dětí". Na základě zkušeností i nezbytného poučení se vývoj dopracoval k
přijetí základního poznatku o specifičnostech uvádění dětského folkloru na jeviště.
Choreograf a ovšem i vedoucí FS musí brát na zřetel jednak folklor a jeho hodnoty, jednak
pravidla jeho prezentace na jevišti. U práce s dětmi musí současně vnímat dítě i dětskou
spontaneitu a umět ji zachovat pro jeviště. Jedině tehdy dosahovala a dosahuje prezentace
dětského folkloru na jevišti umělecký účinek. Výsledkem práce talentovaných a současně již
poučených vedoucích byl vznik celé řady zajímavých ztvárnění jevištních pásem folkloru pro
děti, která se zapsala do historie dětského folklorního hnutí.
K dětskému folklorním hnutí patří jednak nositelé a interpreti, tedy děti, ale vedle nich mají
nezastupitelné místo také ti, kteří dětem folklor zprostředkovávají a spolu s dětmi prezentují,
tedy vedoucí DFS, případně učitelé. Jejich znalosti a dovednosti i postoje k tradiční kultuře
jsou východiskem pro poznání dětí. Na tuto skutečnost upozornil na MFF ve Strážnici v roce
1984 pořad Jen mít oči k vidění (autorka A. Schauerová, hudební režie M. Brtník). Dnes jsou
vedoucími většinou lidé, kteří prošli jako tanečníci nebo zpěváci folklorním souborem, často
od dětských let, jsou nejen zanícení, ale také poučení. Jsou mezi nimi učitelé i lidé
nejrůznějších profesí; zajímavé je zjištění, že to jsou převážně ženy, případně pracují v
manželském
páru.
Rozsáhlé folklorní hnutí v dětských souborech není ovšem jednolité. I zde sehrávají zásadní
roli vedoucí, kteří určují hlavní zaměření souboru. Buďto řídí činnost v DFS především jako
zábavu a plnohodnotnou náplň volného času dítěte, nebo jiní vedoucí akcentují pohybovou a
pěveckou přípravu směřující primárně ke kvalitě vystoupení, tj. k prezentaci a reprezentaci.
Mnozí vedoucí však dovedou kromě výše uvedeného vést děti také k trvalému zájmu o
folklor, učí je vnímat jeho hodnoty jako součást regionální i národní kultury. V některých
souborech je předmětem zájmu jednak folklor, jednak dovednosti směřující k poznávání
hmotné kultury (pletení velikonočních pomlázek, výzdoba kraslic, vyšívání, péče o kroj atd.).
Samozřejmě jiné jsou soubory městské a jiné soubory na vesnici, jiné soubory, jejichž činnost
se prolíná s dosud živou tradicí lidové kultury v místě, kde pracují, a jiné, které už získávaly
znalosti o materiálu jen z literatury. Přitom městské soubory se ne vždy věnují folkloru
regionu, v němž působí. Lze říci, že se tyto soubory často liší formou zpracování - první z nich
se drží více původního materiálu. Pódiová prezentace se děje nejčastěji v místě bydliště, ale i
na četných festivalech, často specificky zaměřených právě na dětské soubory, četná je i
prezentace dětských souborů v zahraničí. Soubory prezentují svoji práci v rozhlase i televizi.
Také odborníci se postupně znovu zaměřují na folklorní hnutí, které vychází z dětského
folkloru. Z podnětu ÚLK ve Strážnici vznikly v letech 1995 - 1997 a v letech 1998-1999
projekty zaměřené tímto směrem, v letech 1998 - 2003 výzkum na půdě Etnologického

ústavu AV ČR v Brně zaměřený k současným podobám dětského folkloru. NÚLK ve Strážnici
také pořádá sympozia, která jsou věnovaná problematice dětského folkloru v teoretickém
bádání
i
v
praxi
dětského
folklorního
hnutí.
Přestože od poloviny 20. stol. sehrávají v dětském folklorním hnutí zásadní roli dětské
folklorní soubory, nelze pominout, že folklor je také součástí školního učiva. V učebních
osnovách se však proměňuje jeho pojetí, což dokládá více než stoletá praxe. Pojetí reflektuje,
jak je tradiční kultura chápána a přijímána společností. Škola ovšem odráží také politické
proměny. Po roce 1948 byly jednotné učební osnovy formulovány v duchu proletářského
internacionalismu i se stálým odkazem na Sovětský svaz jakožto vzor. To se projevilo i v
pojetí tradiční kultury ve škole. Do čítanek je proto, ovšem s přísným eliminujícím výběrem,
podřízeným vládnoucí ideologii, zařazen folklor národopisných regionů Československa i
folkor národů Sovětského svazu. Jaká byla skutečná praxe ve škole, záleželo především na
učitelích a jejich poučení o lidové kultuře. Mnohdy zde sehrála roli činnost DFS a to zejména
tehdy, jestliže vedoucími byli učitelé. Odrazem toho byla v 70. a 80. letech prezentace
pedagogických čtení na Uherskobrodských pedagogických dnech. Ve vystoupeních učitelů,
kteří referovali o své práci, se uplatnila i didakticky a pedagogicky zpracovaná tématika
činnosti dětských folklorních souborů i přínos folkloru pro rozvoj osobnosti dítěte. Práce jsou
cenným dokladem činnosti konkrétních učitelů, ale i zprávou o folklorním hnutí v době, v níž
vznikaly. Také po roce 1989 se proměnilo pojetí odkazu tradic lidové kultury jakožto školního
učiva, jak ukazují dosavadní učební programy. Ačkoliv je lidová kultura (zejména slovesná)
využívána většinou jako prostředek k jiným cílům - ať už k výcviku čtenáře, k procvičování
výslovnosti, paměti atd., přesto má své místo v práci konkrétních učitelů, a to zejména
učitelů folkloristů. Tak např. uplatňují projektové vyučování, které umožňuje dětem aktivně
vyhledávat, posuzovat a osvojovat si znalosti regionální lidové kultury (viz např. Jana
Polášková v základní škole, nebo Markéta Pavlištíková při práci s dětmi v muzeu), některé
okresy přistoupily k vydání regionálních učebnic vlastivědy, kde je i zařazen oddíl věnovaný
lidové kultuře kraje.
Ani odmítavý postoj společnosti k folkloru po roce 1989 nezměnil přesvědčení mnoha učitelů
a ovšem i vedoucích DFS a o významu folkloru pro děti i o nutnosti uchovávat jeho znalost v
dalších generacích.
Alena Schauerová
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Dětské folklorní muziky
Dětské folklorní muziky jsou jedním z novodobých fenoménů, které vznikly na půdě
organizovaného folklorního hnutí. Jejich existenci zaznamenáváme teprve ve druhé polovině
20. století, a tak jim bylo dosud věnováno poměrně málo pozornosti. Vznikaly postupně jako
logický důsledek vývoje dospělých kapel. Poválečný folklorní boom a rozvoj organizovaného
folklorního hnutí je dostatečně znám, a tak jej zde není třeba podrobněji popisovat.
Připomenout chceme pouze to, že vedle rychle rostoucího počtu folklorních souborů a muzik
rostla také jejich úroveň. Snaha zdokonalit se ve hře na hudební nástroj přivedla
v padesátých letech řadu muzikantů do nově vznikajících hudebních škol. Ti talentovanější
získali hudebně pedagogické vzdělání a poté se vrátili na školy jako učitelé. Z řad svých žáků
zakládali folklorní muziky a v nich pěstovali své stejně nadšené zástupce. Vznikla tak nová
forma hudebního seskupení, která s tradicí sice nesouvisela, avšak rozvíjení folklorních tradic
si vzala jako jeden z hlavních cílů.
Zřizovateli dětských muzik jsou celkem tři instituce: základní nebo střední školy,
folklorní soubory a základní umělecké školy (hudební školy). Tím je prakticky dáno hlavní
zaměření činnosti muzik a někdy také jejich složení (žáci té které školy) či repertoár
(doprovázení taneční složky dětského souboru). Zásadní význam pro vývoj dětských muzik
má ovšem naše hudební školství. Prakticky všichni členové dětských muzik zde získali
hudební vzdělání a mnozí si právě na jejich půdě vytvořili pozitivní vztah k lidové hudbě.
Existence dětských folklorních muzik při hudebních školách však nebyla vždy takovou
samozřejmostí, jakou se dnes může zdát. Nejdříve bylo třeba překonat předsudky pedagogů
a zejména ředitelů škol, kteří uznávali pouze artificiální hudbu a k folkloru zaujímali buď
rezervovaný, nebo přímo negativní postoj. Přesto si folklorní hudba cestu na hudební školy
prorazila.
První dětské folklorní muziky vznikaly sporadicky od konce padesátých let 20. století,
od konce sedmdesátých let nabral vývoj v oblasti dětských folklorních muzik na razanci a
největšího kvantitativního i kvalitativního růstu bylo dosaženo mezi koncem sedmdesátých a
počátkem devadesátých let 20. století, kdy se muzik ujímají odborně fundovaní pedagogové
s praxí ve folklorních souborech. Jejich zásluhou se po technické stránce dostávají mnohé
mládežnické muziky na úroveň dospělých kapel. Tento trend lze sledovat až do současnosti.

Osobnosti - seznam
Auterská, Božena
Bařinka, Antonín
Battěková, Ludmila (roz. Mrázková)
Bonuš, František
Brábníkovi, Hana a Miroslav, manželé
Brtníkovi
Brtník, Míla (Miloslav)
Brtník, Míla II (Miloslav jun.)
Brtníková, Dana (roz.Pacnerová)
Bureš, Cyril
Čápovi
Čáp, Pepa (vlastním jménem Josef)
Čápová, Majka (vlast. jm. Marie roz. Červinková)
Čech, Pavel
Černá, Vlasta
Flašarová, Eva (roz. Kučerová)
Götzingerová, Vlasta (roz.Měchurová)
Habartová, Romana (roz. Bartošíková)
Haluzová, Věra (roz. Andrýsková)
Hankovi
Hanková, Eva (roz. Jakšová)
Hanka, Lubor
Holubová, Věra (roz.Bachánková)
Hörzenbergerová, Vendula (roz. Machalová)
Jelínková, Zdenka
Jurášek, Jaroslav
Jurkovič, Pavel
Kabátová, Evženie (roz. Hřebcová)
Kadlec, Jan
Kalabisová, Jiřina

Klementová, Mariana
Koukolíková, Edita (roz. Nová)
Kratochvíl, Josef Václav
Krůzová, Zlatislava (roz. Pohlová)
Kuželová, Šárka
Macečková, Kateřina (roz. Kyselá)
Maděričová, Anna (roz.Havránková)
Macháčková, Jaroslava
Metelková, Hana (roz. Kozáková)
Mička, Antonín
Mišurcová, Věra (roz. Vrabelová)
Němejcová, Sylva (roz. Kantorová)
Okénka, František
Ondra, Vlastimil
Ondráčková, Iva (roz. Schejbalová)
Pachtová, Marie
Pancířová, Marie
Pavelkovi
Zapletalová, Miroslava (roz. Pavelková)
Pavelka, Vladimír
Pavlištíková, Božena (roz.Vodičková)
Pejchalová, Eva (roz. Kolářová)
Perůtkovi
Perůtka, Jiří
Perůtková, Libuše (roz. Adámková)
Petráková, Blanka (roz. Hekelová)
Pilátová, Šárka (roz.Synková)
Pištělák, Adolf
Polášková, Jana (roz. Škárová)
Přetáková, Alena (roz. Skřivánková)
Rapantovi
Rapant, Jan

Rapantová, Marie (roz. Tomková)
Rejšek, Radomil
Rejšková, Eva (roz. Konečná)
Rybová, Yvona (roz. Pavlíková)
Rychterovi
Rychterová, Jana (roz. Mojžíšová)
Rychtera, Jindřich
Říha, František
Schauerová, Alena (roz. Ryšánková)
Skopová, Kamila (roz.Bičovská)
Sládek, Jiří
Sládková, Jana (roz. Šepláková)
Slouka, David
Slouková, Blanka (roz.Widderová)
Smolová, Jaroslava (rozená Krčková)
Svobodová, Věra
Sýkorová, Františka (roz.Pecinová)
Šejvlová, Věra (roz. Pešková)
Šlapáková, Romana (roz. Stonavská)
Štulír, Pavel
Švach, Jaroslav
Švrčina, Milan
Tauchmanovi
Jana Tauchmanová
František Tauchman
Trávníčková, Jana (roz. Kuchaříková)
Valentová, Irena
Vejvoda, Zdeněk
Veselka, František
Vítková Jitka (roz. Widderová)
Vršecká, Marcela (roz.Kühlbergerová)
Zapletalová, Miroslava

Zdražilovi
Zdražilová, Alena (roz. Šedlbauerová)
Zdražil, Petr
Zetová, Eva (roz.Slezáková)
Ždímalová, Dana (roz.Bezubková)

Auterská, Božena
(4.1.1940 Stupno, okr.Rokycany)
Pedagožka, zakladatelka a vedoucí DFS.
Je absolventkou učňovských škol místního hospodářství ve Volyni a v Mariánských Lázních
(obor dámská krejčová) a Střední pedagogické školy v Karlových Varech. V letech 1966-1997
pracovala v Domě dětí a mládeže v Rokycanech (ředitelkou 1996-1991).
Jako tanečnice prošla několika folklorními soubory: taneční skupina při ZŠ Stupno (ved.
B.Vydrová-Ernestová), soubor Mládí ve Volyni (ved. J.Režný) a folklorní soubor při UŠMH
v Mariánských Lázních (ved. L.Štorkánová). V letech 1958-1961 pracovala s taneční skupinou
při ZO ČSM ve Stupně. V roce 1967 s podporou Josefa Režného založila dětský folklorní
soubor při Okresním domě pionýrů a mládeže v Rokycanech (dnes >Rokytka), od roku 1991
pracuje s DFS >Rokytička. Spolupracovala s J.Režným, F.Hyndrákem, >E.Rejškovou,
>A.Balounovou, >F.Bonušem, J.Fišerem, Z.Doleželovou a dalšími. Kromě počáteční inspirace
chodským folklorem se věnovala především objevování a jevištnímu zpracování
národopisných materiálů jihozápadních Čech a Rokycanska (hudebně – taneční obrázky,
zejména se zvykoslovnou tematikou, např. Budeme si hrát, Jarní suita, Koně,koníčky a my, Na
svatého Štěpána).
Taneční a hudební folklor svého kraje využívá jako přirozený prostředek rozvoje dětské
osobnosti. Je zakladatelkou rokycanského folklorismu a inspirací pro nové generace
hudebních a tanečních pedagogů v západních Čechách.
Literatura:
Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí Čechách. ÚLK, Strážnice 2000
ZV

Bařinka, Antonín
(25. 11. 1939 Valašské Klobouky, okr. Zlín)
Hudebník, pedagog, upravovatel.
Po maturitě na gymnáziu ve Val. Kloboukách (1956) vystudoval hudební vědu a výchovu na
Filozofické fakultě UP v Olomouci (1956-1960, PhDr. 1986). Krátce působil jako učitel na ZŠ v
Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově, v letech 1964-1972 byl ředitelem LŠU ve Val.
Kloboukách, 1972-1978 učitelem a 1978-1992 ředitelem LŠU ve Zlíně. Od r. 1992 až do
odchodu do důchodu v roce 2001 vykonával funkci školního inspektora.

Jeho první aktivity ve folklorním hnutí jsou spojeny se souborem Dúbrava z Val. Klobouk, kde
působil v letech 1952-1964 jako houslista, kontráš a částečně i basista. V letech 1965-1972
vedl ve Val. Kloboukách vlastní cimbálovou muziku, v r. 1967 se stal členem a v letech 19721976 uměleckým vedoucím a primášem cimbálové muziky souboru Vsacan. V r. 1976 založil
ve Zlíně cimbálovou muziku, která o rok později začala spolupracovat s valašským souborem
Kašava. Působil v ní jako primáš a umělecký vedoucí. Pro obě muziky upravil desítky lidových
písní, natáčel v Čs. rozhlase a televizi. Z hudebního folkloru vychází i jeho scénická hudba k
řadě televizních pořadů a divadelních her. Zásluhy A. Bařinky na půdě dětského folklorního
hnutí lze spatřovat zejména v pedagogické činnosti. Folklor podporoval na hudebních
školách nejdříve jako učitel a ředitel, posléze jako školní inspektor a také jako dlouholetý člen
soutěžních porot. Od roku 1965 se zaměřil na výchovu mladých muzikantů v hudebních
školách. Nejdříve tomu bylo ve Val. Kloboukách, kde založil svou první dětskou muziku,
později ve Zlíně, kde stál u založení několika dětských cimbálových muzik, pro které upravil
řadu lidových písní. Jako jeden z mála autorů publikoval na téma dětského hudebního
folklorismu: K problematice výuky folklorní hudby na základních uměleckých školách (In:
Folklor pro děti a děti pro Folklor. Strážnice, Ústav lidové kultury 2000, s.140-145). Také
mnozí jeho žáci kráčejí v jeho šlépějích a věnují se práci s dětskými folklorními muzikami.
Literatura:
XX. beseda u cimbálu. Pořad věnovaný 10. výročí trvání cimbálové muziky Valašského
souboru Kašava. Programový sborník. Gottwaldov 1986.
"Dyž sa Valášek narodí...". Pořad věnovaný životním jubileím národní umělkyně Jarmily
Šulákové, Josefa Laži, Libuše Perůtkové a PhDr. Antonína Bařinky. Programový sborník XXVI.
besedy u cimbálu Valašského souboru Kašava JZD Podhoran Fryšták. Gottwaldov 1989.
Bařinková, J.: Úpravy lidových písní na příkladu tří osobností valašského regionu(Antonín
Bařinka, Horymír Sušil, Jan Rokyta). Bakalářská práce Ústavu pro hudební vědu FF MU Brno
2005.
LU

Battěková, Ludmila (roz. Mrázková)
(29. 6. 1963 Praha)
Tanečnice, taneční pedagožka.
Svoji souborovou činnost začínala jako členka dětského pěveckého sboru Ústředního domu
pionýrů a mládeže J.Fučíka, současně navštěvovala kurzy gymnastiky. Při společném
vystoupení sboru a taneční složky se jí zalíbily folklorní písně a tance. Přešla proto do
tanečního souboru, který vedla >Eva Zetová a manželé Věra a Ivan Muchkovi. V roce 1979 se
stala členkou FS Josefa Vycpálka. Po maturitě na gymnáziu v roce 1982 nastoupila jako
referentka do tanečního oddělení Ústavu pro kulturně výchovnou činnost. Během
zaměstnání začala studovat pětisemestrální nástavbové studium taneční pedagogiky na
AMU, které ukončila v roce 1988. V roce 1986 se jí narodil syn Tomáš. Po mateřské dovolené

se vrátila do ÚKVČ (rok 1989) a pracovala jako odborná referentka v ARTAMA (IPOS) v
dětském centru do roku 1995, kdy se jí narodil syn Jan (1992). Po mateřské dovolené začala
učit na tanečním oddělení ZUŠ Bajkalská, kde učí dodnes.
Navštěvovala dvouletý cyklus seminářů hudební pohybové výchovy inspirované Orffovou
školou (1994-1996). Zde se mimo jiné seznámila s >Pavlem Jurkovičem, s nímž vedla
brněnský mezinárodní orffofský kurz. Od roku 1996 (do roku 2001) učila na katedře
Výchovné dramatiky DAMU, s niž nadále spolupracuje. Absolvovala týdenní seminář v
Orffově institutu v Salzburgu. Je členkou odborné rady pro folklor při NIPPOS - ARTAMA.
DŽ

Bonuš, František
(3. 12. 1919 České Budějovice - 16. 4. 1999 Praha)
Pedagog, choreograf, etnochoreolog, sběratel.
Vysokoškolská studia ukončil na UK v Praze v roce 1947 (obor: tělesná výchova – hudební
pedagogika). Do roku 1957 pak působil jako externí lektor pro obor lidový zpěv a hudba na
katedře hudební výchovy PF UK, poté byl externím profesorem lidového tance na Státní
konzervatoři v Praze (do r.1957) a více než třicet let pracoval jako pedagog na taneční
katedře AMU v Praze ; vedl také lekce lidového tance domácího a cizího na JAMU v Brně
(1979 –1982). V letech 1988 – 1990 pracoval jako externí profesor výuky historických tanců
na specializovaném oddělení pro lidový tanec pražské Konzervatoře. Působil jako hostující
profesor pro lidové a historické tance v tehdejší NDR a v Litvě.
Kromě bohaté pedagogické činnosti se výrazně zapojil do folklorního hnutí. Výsledky své
sběratelské činnosti promítl nejen do své pedagogické a umělecké práce v oblasti
profesionální, ale i do spolupráce s řadou českých, moravských a slezských souborů. V roce
1947 se stal zakladatelem souboru lidových písní a tanců Josefa Vycpálka. V šedesátých
letech založil a vedl dětský taneční soubor Jaro při základní škole v Praze 1, který rozvíjel
svou činnost až do sedmdesátých let. V letech 1976-1997 se podílel na choreografiích
Kühnova pěveckého dětského sboru.
Rozsáhlá byla též jeho umělecká spolupráce s významnými folklorními festivaly např. ve
Strážnici, v Rožnově p.Radh., v Lázních Bělohradu, v Českém Kostelci, Na Hané atp.
Svou hlavní myšlenku o studiu lidových a historických tanců, o jejich vzájemném ovlivňování,
uskutečnil v popularizačním scénickém pořadu pro mládež „Tanec a čas“.

K propagaci lidového tanečního umění tehdejšího Československa přispělo i jeho působení
jako hostujícího profesora na tanečním oddělení Vysoké divadelní školy v Lipsku nebo na
amerických univerzitách ve Stocktonu, Cinncinati a Berea.
Publikační činnost F. Bonuše je poměrně rozsáhlá, zaměřená většinou na lidové tance a další
folklorních projevy. (Spolu s H. Livorovou, J. Pospíšilem a V. Vycpálkem: České tance. Praha
1953, Lidová píseň a její tradice. Praha 1952, Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha
1955, Lidové písně pražského kraje. Praha 1960, Lidové tance jižních Čech. České Budějovice
1984-1985). V letech 1955-1956 se podílel na komponovaných dokumentárních filmech Na
zelené a Dětské jaro.
Ke každému semináři nebo kurzu z oblasti lidových nebo historických tanců, které vedl, vydal
příslušná skripta. K literárním publikacím byly vydávány gramodesky a videozáznamy, určené
pro výuku.
Literatura:
Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách. Strážnice: ÚLK 2000.
Čumpelíková,B.:Uvést tanec znovu do života. Životní jubileum prof. Františka Bonuše.
Taneční listy 28,1990,č.3, s.12-14.
Rejšková, E.: A léta běží…K 65. narozeninám prof. Františka Bonuše.Taneční listy
23,1985,č.2,s.14-15.
Od folkloru k folklorismu, Slovník folklorního hnutí v Čechách, ÚLK Strážnice 2000.
Bonuš František, Lidové tance, ÚLK Strážnice 1995.
JR

Brábníkovi, Hana a Miroslav, manželé
(26. 8. 1957 Nymburk)
tanečnice, choreografka
(5.1.1957 v Hradci Králové)
tanečník, organizátor
H.Brábníková vystudovala VŠP v Hradci Králové (Mgr.) a pracuje jako učitelka na ZŠ v Krásné
Lípě. Je choreografkou (např. Jarmark –1991, Drabolest a posvícení –1993, O vodní havěti –
1995, Senoseč –1999, vše pro DFS Křiničánek). Pro dospělé soubory např. vytvořila Jsou
sedláci chlapi, chlapi, Meteníky.
M. Brábník se věnuje především organizační činnosti s DFS v Krásné Lípě. Působil však i
v souboru Červánek v Hradci Králové (1978-1983) a vedl učňovský soubor Mládí

v Opatovicích nad Labem (1981-1986). Vystudoval gymnázium v Hradci Králové a Střední
pedagogickou školu v Mostě. Působí jako vychovatel v České Kamenici.
Oba patřili k zakládajícím členům souboru Lipka. Od roku 1986 žijí v Krásné Lípě, kde založili
(1987) soubor Lužičan a dětský folklorní soubor >Křiničánek. V roce 1990 převzali vedení
krásnolipského souboru Dykyta. V roce 1996 založili dětský přípravný soubor Brabenčata.
Literatura:
Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách. Strážnice: ÚLK 2000.
DS

Brtníkovi
Jihlavský rod Brtníků významně ovlivnil a ovlivňuje folklorní hnutí na Horácku. Zakladatelem
rodu je Míla Brtník nejstarší, sběratel, muzikant a zakladatel souboru Vysočan. K rozvíjení
souborové folklorní tradice v Jihlavě aktivně přispěla i jeho manželka Květuše Brtníková, roz.
Kočičková (22.4.1927 v Jihlavě), zpěvačka, tanečnice, spoluzakladatelka Vysočanu. Zvláště
v dětském folklorním hnutí se uplatňuje Míla Brtník II, ing., Dana Brtníková, roz. Pacnerová a
jejich synové Míla Brtník III (4.2.1977), absolvent JAMU obor violoncello, muzikant a
upravovatel, Jan (31.1.1980), tanečník, muzikant, zpěvák, hudební pedagog.

Brtník, Míla (Miloslav)
(7.1.1928 Jihlava)
Hudebník, upravovatel, choreograf, organizátor, sběratel, autor pořadů, vedoucí souboru.
Po vyučení malířem písma (1942-1945) pracoval u firmy K.Chalupský (1945-1948). Od roku
1949 až do roku 1988 byl zaměstnán v pletařských závodech Modeta v Jihlavě jako vedoucí
propagace a reklamy. Vzdělání si doplnil čtyřsemestrálním studiem marketingu a reklamy při
Vědecko technické společnosti v Brně (1973-1975). Po odchodu do důchodu (1988) působil
v oddělení ZUČ Domu kultury v Jihlavě jako odborný referent pro folklorní soubory.
Do folklorního hnutí se zapojil v 50.letech, kdy založil pěveckou skupinu Máj při n.p.Modeta.
Po absolvování tanečního školení u >Z.Jelínkové založil smíšenou uměleckou skupinu, z níž
vznikl soubor Vysočan. V roce 1954 obnovil skřípáckou muziku ve Velkém Beranově, která
v pozdějších letech ovlivnila také instrumentář BROLNu. Muziku připojil k souboru Vysočan,
kde byl uměleckým vedoucím, choreografem (vytvořil zde 120 choreografií včetně
hudebních úprav) a primášem muziky.Věnoval se sběru lidových písní na Jihlavsku, Telečsku
a Humpolecku, z nichž vytvořil Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných (Jihlava 2004).

Spolupracoval s FS Drahan Blansko, Kalamajka Havlíčkův Brod, Strážišťan Pacov, Velen, i
s DFS >Křenováček Křenovice, Škubánek Světlá nad Sázavou, >Vysočánek Hlinsko. Pro
všechny soubory dělal hudební úpravy. V 60. letech založil dětský soubor >Vysočánek, čímž
položil základ pro vznik řady dalších dětských skupin při souboru Vysočan (>Pramínek,
>Šípek, >Dřeváček, >Jeřabinka). Spolupracuje se Svazem českých Chorvatů v Daruvaru
(choreografie pro české soubory v Chorvatsku). Se svým souborem natáčel v Čs. Rozhlase a
televizi v Brně a Praze i v zahraničí (Velká Britanie, Finsko, Francie).
Významná je i jeho činnost organizátorská: působil jako předseda regionálního a člen
ústředního poradního sboru pro lidovou píseň a tanec, byl členem odborné rady pro DFS při
ARTAMA, je zakladatelem Horáckého folklorního sdružení, jeho předsedou (1990-2000),
členem výboru FoS ČR (od r. 1997). Autorsky přispívá k pořadům MFF ve Strážnici (od roku
1995 je členem senátu festivalu), Horáckých slavností v Telči a Světlé nad Sázavou. Svým
tvůrčím přínosem a organizátorskými aktivitami výrazně zasáhl do vývoje folklorního hnutí
na Horácku.
Literatura:
Od folkloru k folklorismu. Sovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: ÚLK
2000.
red.,ASch

Brtník, Míla II (Miloslav jun.)
(20. 1. 1951 Jihlava)
Tanečník, choreograf, pedagog, organizátor.
Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích, titul Ing. (1974) působí jako
zootechnik. V letech 1995-1996 absolvoval studium pedagogického minima na VŠZ v Brně,
v letech 1978 - 1984 studium lidové konzervatoře v Brně. Po dobu studia v Českých
Budějovicích byl členem souboru Úsměv.
Vztah k folkloru získal v rodině (otec >Míla Brtník), nejprve byl členem >Vysočánku, pak
Vysočanu. V roce 1986 založil soubor >Pramínek, v roce 1992 soubor Šípek (oba soubory
spolu s manželkou >Danou Brtníkovou). Je členem Horáckého poradního sboru,
zakladatelem jeho sekce pro DFS. Organizuje (spolu s manželkou) dětské prázdninové tábory
tanců, zpěvu a rukodělné výroby z tradiční lidové kultury (pletení pomlázek, výzdoba kraslic).
Je vedoucím instruktorem a organizátorem školení pro vedoucí DFS na Horácku.
Spolupracuje se soubory Škubánek, Vysočánek, Groš. Byl členem odborné rady pro DFS při
ARTAMA. Pro práci souborů vydal (spolu s D.Brtníkovou ) skripta.
ASch.

Brtníková, Dana (roz.Pacnerová)
(18. 3. 1954 Jihlava)
Muzikantka, hudební pedagožka, organizátorka.
Je absolventkou SEŠ, pracuje jako účetní. Po absolvování ZUŠ v Jihlavě, obor housle (studium
v letech 1962-1972), se stala členkou muziky Vysočanu. V r.1987 (spolu s manželem >Míla
Brtník jun.) založila dětskou muziku souboru >Pramínek, jejíž vedoucí je dosud. Členy muziky
jsou i synové Miloslav Brtník (Míla III), absolvent JAMU, Jan Brtník.
Spolupracuje s manželem při vedení souboru Pramínek, při organizování letních táborů pro
děti i při organizování školení jako korepetitorka.
ASch.

Bureš, Cyril
(12. 2. 1944 Žlutava, okr. Uh. Hradiště)
Pedagog, primáš, vedoucí dětských muzik.
Narodil se ve Žlutavě, po válce se s rodiči odstěhoval do Došic (okr.Znojmo). Po maturitě na
JSŠ ve Znojmě (1961) vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP (nyní Masarykova univerzita),
obor matematika-fyzika. Od roku 1966 žije v Napajedlích. Svoji učitelskou dráhu začal na UŠ,
pak působil na ZŠ v Napajedlích, kde vyučuje dosud. Výchově se věnuje i ve folklorním
hnutí. Je vedoucím dětské cimbálové muziky při souboru >Radovánek, kterou v roce 1972
založil. V souboru od počátku spolupracuje s Věrou Holubovou, s níž vytvořil řadu
zajímavých choreografií. Je rovněž primášem muziky FS Radovan.O lidovou hudbu se zajímá
od dětství, již jako žák základní školy hrál v cimbálové muzice Domu dětí ve Znojmě (19581959).
Má zásluhu na udržování tradic lidových muzik na Dolňácku, mnohé ze svých dětských
muzikantů získal pro trvalý zájem o folklor, zvláště lidovou hudbu svého regionu.
Red.

Čápovi
Spoluzakladatelé a vedoucí souboru > Javorníček Brno (dříve Vlaječka).

K činnosti ve folklorním souboru přivedli i syny Petra (1959) a Marka (1965), oba nejprve
tanečníci, nyní vedoucí složek souboru.

Čáp, Pepa (vlastním jménem Josef)
(14. 2. 1932 Brno- Husovice –1. 2. 2006 Brno)
Tanečník, zpěvák, organizátor, vedoucí souboru.
Vyučil se soustružníkem – brusičem, pracoval nejprve v Mototechně v Brně, pak v podniku
Domácí potřeby Brno. Byl tanečníkem souboru Vlajka mládí (od roku 1969 Javorník). Spolu
se souborem se podílel na sběru na Valašskokloboucku pod odborným vedením >Z.
Jelínkové.
V roce 1958 založil (spolu >s M. Čápová a V. Buryan) dětský soubor Vlaječka, od roku 1969
přejmenován na Javorníček, v jeho čele aktivně působil do konce života. Má zásadní podíl na
vytvoření organizační struktury souboru, na výchově instruktorů a vedoucích souboru, na
vybudování rozsáhlého aktivu rodičů a spolupracovníků. Mezi významné spolupracovníky
patřili >Jaroslav Jurášek (hudební úpravy), >A.Schauerová (choreografka), Zdenka Hovorková
(vedoucí pěvecké skupiny), >Jana Sládková (vedoucí cimbálové muziky) a další. Se souborem
organizoval sběr na Valašsku (Ščudlov, Lužná), od roku 1976 pravidelný letní tábor
s důrazem na rozvoj zpěvu dětí, víkendová soustředění atd.
Soubor pod jeho vedením dosáhl četných úspěchů na celostátní přehlídce dětských
folklorních souborů, na zahraničních zájezdech (Např. Portugalsko, Rusko, Rakousko,
Německo a mnoho dalších), spolupracoval s ČT Brno, natáčel filmy, pořady v rozhlase.
Novými členy souboru se stávají děti, vnuci i pravnuci původních členů. Soubor vychoval
mnoho osobností, pro něž je lidové umění předmětem zájmu, pro mnohé i součástí jejich
profese.
Svým působením významně ovlivnil několik generací dětí k trvalému zájmu o folklor,
zejména valašský.

Čápová, Majka (vlast. jm. Marie roz. Červinková)
(18. 10. 1937 Brno)
Tanečnice, zpěvačka, vedoucí souboru.
Po studiích na střední ekonomické škole (absolvovala v r.), působila jako účetní v podniku
Domácí potřeby Brno. Byla nejprve zpěvačkou a tanečnicí v souboru Moravských písní a
tanců (1953-1955), pak členkou souboru Vlajka mládí, později pojmenovaném Javorník.

Spolu s manželem (>Josef Čáp) založila soubor Javorníček, jehož vedoucí je nepřetržitě
dosud. V souboru se věnuje především nejmladší kategorii dětí. Spolupracuje při organizaci
soustředění souboru, letních táborů, krojovém vybavení, (včetně podílu na výšivkách krojů
souboru), na výběru instruktorů a vedoucích souboru. Je uznávanou autoritou.
Zájem o folklor a folklorní hnutí přenesla i na své syny a několik generací děti souboru
Javorníček.
AP

Čech, Pavel
(31. 7. 1921 Prušánky, okres Hodonín)
Pedagog, hudebník, organizátor.
Narodil se v rodině zedníka, výborného zpěváka, hudebníka a tanečníka. Studoval
gymnázium v Břeclavi (1932-1938), na počátku fašistické okupace maturoval v Hodoníně
(1940), pak nasazen v Německu. V roce 1946 doplňkově maturoval na učitelském ústavu
v Brně, tamtéž získal aprobaci pro český jazyk, německý jazyk, dějepis a zeměpis. Jako učitel
působil od roku 194ř v Charvatské Nové Vsi, od roku 1960 byl ředitelem na základní škole
v Kosticích,Tvrdonicích, Mikulčicích, v letech 1968- 982 byl okresním školním inspektorem
v Hodoníně. Na školách, kde působil, zakládal dětské cimbálové muziky a folklorní soubory:
v Charvatské Nové Vsi (1955),Kosticích, Tvrdonicích (1960, v Mikulčicích (1964). V roce 1972
založil při základní škole v Prušánkách dětský folklorní soubor Podlužánek s cimbálovou
muzikou, taneční složku vedla Julie Čechová, jeho manželka. Pracoval také s dětskými
soubory Duběnka v Hodoníně a Jatelinka v Moravské Nové Vsi. Vychoval víc než 200
muzikantů a pro cimbálové muziky sestavil třináct zpěvníků s partiturami. Patřil ke
spoluzakladatelům Břeclavanu, podílel se na utváření programové skladby slavností Podluží
v písni a tanci, se Z. Jelínkovou spoluzakládal a organizoval dětskou přehlídku Mladé
Horňácko. Byl iniciátorem soutěže dětských zpěváků O věneček rozmarýnu Fanoše
Mikuleckého. Za svou veřejnou kulturně výchovnou činnost získal mnohá ocenění, např. titul
zasloužilý pracovník kultury a medaili J.A.Komenského.
Literatura:
-kro: Jubilant Pavel Čech. MK 27, 1991, č.5, s.21.
Kropáč, J.:Úspěch dětí z Mikulčic. MK 9, 1973, č.4,s.21-22.
-m -: Píseň věčně mladá.MK 17,1981. č.6,s.20.
-SP-:Jubileum muzikanta – pedagoga.MK 7,1971, č.5, s.15.
Uher,J.: Pozvedl Podluží.MK 32, 1996, č. 6, s. 41.

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezku. Strážnice: ÚLK
1997.
JM,red.

Černá, Vlasta
(16. 6. 1956 v Plzni)
Tanečnice, choreografka, vedoucí dětského souboru.
Narodila se v Plzni, ale celá její rodina pochází z obce Hlohová u Staňkova na Domažlicku, kde
lze také hledat počátky zájmu o folklor. Vystudovala Střední průmyslovou školu strojnickou a
poté ještě absolvovala tři roky na VŠSE, kterou však nedokončila. V současné době profesně
působí jako vedoucí prodejny elektronářadí v Plzni.
V roce 1970 se stala členkou Souboru písní a tanců Jiskra v Plzni, kde až do roku 1989
působila jako tanečnice. V letech 1979 – 1982 vedla taneční složku souboru, v letech 1991 –
1996 také choreografka souboru. Je absolventkou lidové konzervatoře při MKS v Plzni (1987
– 1988). Počátek její práce s dětmi se datuje rokem 1982, kdy stála u zrodu přípravky pro
dospělý soubor Jiskra – dětského souboru >Jiskřička. Vedoucí souboru (do roku 1993),
choreografka starší kategorie tanečníků (11 – 15 let). Mezi její nejvýznamnější dětské
choreografie patří Dvojtanec (1986, hudba M. Šimandl), Na louce (1986, hudba M. Šimandl),
Dřeváčková (1987, hudba M. Šimandl) a Motovidlo (1993, hudba M. Šimandl), s nimiž soubor
Jiskřička získal několik ocenění na nejrůznějších přehlídkách a které se staly vzorem pro
mladé tvůrce v dalších generacích. Pod jejím vedením soubor Jiskřička prezentoval dětský
folklorní materiál Plzeňska a Chodska na mnoha přehlídkách a festivalech u nás i v zahraničí
(Německo, Rusko, Francie atd.) a v roce 1987 získal Cenu za příkladný přístup k dětskému
folklornímu materiálu na národní přehlídce v Kyjově. Během své činnosti v dětském
folklorním hnutí dokázala vychovat i nové vedoucí pro současný soubor, kteří na její styl
práce s dětmi navazují. V roce 2000 stála u zrodu „seniorského“ souboru Jiskra 58 složeného
z bývalých členů Jiskry – tady dodnes působí jako vedoucí taneční složky a choreografka.
Kromě toho je od počátku (rok 1997) členkou organizačního výboru Mezinárodního
folklorního festivalu v Plzni, který rovněž věnuje významnou pozornost dětskému folkloru.
MVo

Flašarová, Eva (roz. Kučerová)
(13. 5. 1935 Prostějov – 27. 1. 1998 Prostějov)
Pedagožka, choreografka, autorka pořadů.

V letech 1950-1954 vystudovala tanec na konzervatoři v Brně (lidový tanec u M. Úlehlové).
Po absolutoriu působila v Prostějově jako taneční pedagožka v Domě osvěty Jiřího Wolkra
(1954 - 1960) a v L3U (1960-1991).
V mládí tančila v prostějovském folklorním souboru Mánes (1949) a v Moravském tanečním
a pěveckém sboru (1953) pod vedením M.Úlehlové. V roce 1965 založila s hudebníkem
Radkem Kubáníkem Hanácký soubor LŠU, tvořený žákyněmi tanečního oboru. Kolektiv pod
jejím vedením vystupoval na MFF ve Strážnici, na Přehlídce dětských hanáckých souborů
v Uničově, na Hanáckých slavnostech v Kroměříži a Prostějově. K jeho nejzdařilejším
tanečním pásmům patřily Královničky (podle L.Bakešové). E.Flašarová dlouhodobě
choreograficky spolupracovala s FS Mánes, nastudovala Staré hanácké tance a programové
bloky Suita z Hané, Masopust, U muziky ad. Od r. 1983 autorsky a režijně zajišťovala dětské
pořady na Hanáckých slavnostech v Prostějově, podílela se na přípravě pořadů MFF ve
Strážnici. Jako lektorka přednášela o lidovém tanci na školení hanáckých souborů, působila
v porotách ZUČ. Patřila k významným představitelům hanáckého folklorního hnutí ve druhé
polovině 20. století. Svými choreografiemi formovala scénickou podobu hanáckého tance.
Literatura:
Medková,M.:Eva Flašarová a její činnost v oblasti hudebně pohybové výchovy. Diplomová
práce PF UP. Olomouc 1995.
Zikmundová,J.: Eva Flašarová jubiluje. Prostějovský týden 5,1995,č.19, s.10.
MV

Götzingerová, Vlasta (roz.Měchurová)
(9. 8. 1919 Vsetín)
Učitelka, sběratelka, choreografka, organizátorka.
Narodila se na Valašsku jako nejmladší z jedenácti dětí, ale svoji činnost pedagogickou –
školní i souborovou- svázala s Horáckem. Po studiích na gymnáziu ve Vsetíně vystudovala
učitelství pro mateřské školy na Pdf Univerzity Palackého v Olomouci, pak dálkově studovala
na pedagogické fakultě MU, byla žákyní prof. Frant.Lýska. V letech 1946-1953 působila jako
učitelka na MŠ v Počítkách a Světnově (kraj Vysočina, Okres Žďár na Sázavou). Dále působila
jako ředitelka a současně učitelka na jednotřídních školách v okrese Žďár nad Sázavou
nejprve v Račíně (1953-1964), pak v Rokytně (1964-1976) a po ochodu do důchodu učila
ještě (až do svých 75 let) na různých školách ve Žďáře nad Sázavou. V Račíně založila a vedla
DFS >Vysočina (1954-1964), v Rokytně DFS >Horáček, (1965-1976) a soubor Horák, který
vznikl z odrostlých dětí, původních členů Horáčku. Po přesídlení do Žďáru nad Sázavou
(1976) spoluzaložila soubor >Rendlíček (s Jitka Maršonová), spolupracovala se souborem

Jitřenka (později s názvem Krajan). Se souborem Vysočina i Horáček získala četná ocenění
v krajských i celostátních soutěžích. Vynikajících výsledků v souborové činnosti dosahovala
schopností uchovat přirozený a bezprostřední, přitom však pohybově i pěvecky kultivovaný,
projev dětí při každém vystoupení. Specifičnost její didaktické práce se vyznačovala zřetelem
k jednotlivci i k dětskému společenství malé vesnice; do souborové činnosti zahrnula
všechny školní děti i jejich předškolní sourozence. Za svoji pedagogickou práci byla
vyznamenána titulem Zasloužilá učitelka. K významným choreografiím patří Horácké jaro,
Královničky, Horácké děti, Řehořské obyčeje, Brusinky, Otevírání studánek, U rybníka,
Muzikanti. Svoje didaktické i metodické postřehy a zkušenosti shrnula v pedagogickém čtení
Otevírání studánek dětského folklóru (KDPM a KKS Brno 1985).
Jako sběratelka i jako vedoucí DFS má zásadní význam pro uchování dětského folkloru
Horácka. Její práce byla příkladem pro vznik dalších DF horáckých souborů.
Literatura:
Rudolfová,Věra:Krajem věčných návratů. Brno 2005
ASch

Habartová, Romana (roz. Bartošíková)
(21.7.1964 Uherské Hradiště)
Etnografka, organizátorka, choreografka, moderátorka, ředitelka festivalu Kunovské léto,
autorka pořadů.
Dětství strávila s rodiči na polském pohraničí ve Stonavě u Karviné (do roku 1976). Po
maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti (1982) a ukončení studia na FF MU Brno (1986)
pracuje jako etnografka ve Slováckém muzeu v Uh.Hradišti (od roku 1984), kde připravila
scénáře řady výstav. Odborné znalosti si doplňovala na školení A.Skálové, a >Z.Jelínkové.
Folkloru se věnovala nejprve jako tanečnice a členka dívčího sboru Kunovjan, umělecká
vedoucí FS Kunovjan a vedoucí dívčího sboru Kunovjan (1991-2000). Je autorkou jejich
komponovaného pořadu Od kolébky ke hrobu (1996), Podoby ohně (2000). Se souborem
Kunovjan dosáhla četných úspěchů doma i v zahraničí; soubor získal ocenění za výjimečně
vysokou úroveň jevištního projevu (1994), a za vysokou interpretační úroveň (1999) na MFF
ve Strážnici. Od roku 2005 je členkou ženského sboru z Kunovic. Autorsky se uplatňuje i na
MFF Strážnice, dále se podílela na komponovaném pořadu folklorních souborů Čech, Moravy
a Slezska na Pražském jaru 1997 (spolu s V.Bláhovou), při realizaci koncertu v rámci akce
Praha-Evropské město kultury (2000).

Významný je i její podíl na práci s dětmi. Od roku 1986 je uměleckou vedoucí DFS Děcka
z Kunovic, hudebně spolupracuje s CM ZUŠ Uh.Ostroh. Soubor pod jejím vedením vystupoval
na MFF Strážnice (2001, 2005), na Dětské Strážnici (2000, 2003), získal ocenění na Zemských
přehlídkách DFS (2000, 2003, 2005). Je spoluzakladatelka mezinárodního festivalu Kunovské
léto (1993), od roku 1994 je jeho ředitelkou. Je autorkou pořadů na Dětské Strážnici
(Strážnice vás vítá 2000, Děti Slovácka, Hrajeme si každý den 2002, Muzikanti,
hrajte.Tentokrát o řemeslech! 2002, Co kdo umí, aneb jak to chodí ve folklorních souborech
2003, Muzikanti, hrajte…Na cimbálek cin,cin, cin, na píšťalku tralala…2004, Muzikanti,
hrajte…V pondělí je polívčička, v úterý je hrách a čočka…2005).
Je činná též jako lektorka (ŠFT), jako metodička, odborně spolupracuje na krojových
rekonstrukcích a kostýmech pro soubory na Slovácku, je vedoucí seminárních a diplomových
prací zaměřených na zvykosloví, folklor, práci s dětmi, výtvarnost v lidovém umění ad.
Je členkou programové rady MFF Strážnice, Dětské Strážnice. Její organizátorská, tvůrčí i
odborná činnost významně ovlivňuje dětské folklorní hnutí zejména na Uherskohradišťsku..
ASch

Haluzová, Věra (roz. Andrýsková)
(31. 11. 1924 Otrokovice, okr. Zlín)
Pedagožka, organizátorka, autorka pořadů, národopisná pracovnice.
Po studiu na gymnáziu ve Zlíně (1938-43) byla totálně nasazena, maturovala proto až v roce
1945, pak nastoupila jako učitelka na obecnou školu ve Zlíně. Absolvovala kurz pedagogiky
při Univerzitě Palackého v Olomouci (1945-1946), externě studovala pedagogiku a
psychologii na zlínské odbočce Vysoké školy pedagogické v Brně (1945-1947). V roce 1948
byla uvězněna (obviněna z protistátní činnosti, po osvobozujícím rozsudku znovu přijata do
školské služby). Působila jako učitelka na dvojtřídce v Biskupicích (1948-58), v Pozlovicích
(1958-59) a v Luhačovicích (1959-1984).
Od roku 1946 se podílela na organizování folklorních slavností a festivalů: Připravovala
národopisnou slavnost ve zlínské sokolovně (1946), založila dětskou skupinu her, písní a
tanců v Biskupicích a v roce 1950 organizovala slavnost Jaro na dědině, kde se představily
děti z Biskupic, Kaňovic, Polichna a Ludkovic. Iniciovala vznik mládežnického folklorního
kolektivu v Pozlovicích (1952), s nímž oživovala výroční zvyky (fašanky, vynášení smrti,
stavění a kácení máje, dožínky, hody s právem, vánoční koledování), obnovila záleský kroj.
Založila folklorní soubor Zálesí v Luhačovicích (1954) a zájmový dětský kroužek, pozdější
>Malé Zálesí (1959). Byla členkou přípravného výboru a programové rady MFF Strážnice

(1953-66), autorsky spolupůsobila na pořadech MFF Strážnice a Dětské Strážnice.
S hanáckým poradním sborem organizuje od roku 1960 Hanácké slavnosti v Kroměříži,
Olomouci a Prostějově. Celý život se významně angažovala v oblasti dětského folkloru. V roce
1964 přispěla komponovaným blokem Jarní chorovody do dětské skladby na 3. celostátní
spartakiádě, v roce 1967 byla na okresní spartakiádě představena její skladba Skřivánci. Jako
autorka a režisérka pořadů spolupracuje na přehlídkách dětských folklorních souborů
v Uničově, na Hanáckých slavnostech v Chropyni (koncipované pořady Hra na Ječmínka
krále, 1985, Ječmínkovým krajem, 1987, Haná, země požehnaná, 1991, Věneček z Hané,
1995, Naše děti, 1997, na přípravě Rožnovských slavností. V roce 1992 byl její pořad Schola
ludus aneb Hra školou předveden na Liptálských slavnostech a na přehlídce v Uničově.
V tomtéž roce autorsky a režijně připravila pro 1. Celosvětový festival dětí, konaný v ČSFR,
celovečerní pořad v Luhačovicích a úvodní část galakoncertu v Bratislavě. Od roku 1993 je
hlavní autorkou pořadů mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů zemí střední
Evropy v Luhačovicích Písní a tancem Luhačovice, autorsky zpracovala dramaturgii jeho
dvanácti ročníků, dnes je jeho čestnou prezidentkou. Dětskému folklornímu hnutí se věnuje
celoživotně,zkušenosti shrnula v Pedagogických čteních – Výchova dětí prostřednictvím
lidového umění z hlediska estetického (1956), Dítě a tradice (1983). Pravidleně se formou
přednášek věnovala lidové kultuře luhačovického Zálesí. Publikuje v Narodopisné revue,
časopise Folklor, v regionálním tisku. Pro rozhlas připravila řadu pořadů o lidové kultuře
jihovýchodní Moravy. Spolupracovala na filmovém dokumentu Staletý suvenýr (rež. Stanislav
Strnadel). Pracuje na scénáři pořadu Lux intenebris - Světlo ve tmách, mapujícím kroky
nejslavnějšího moravského rodáka Jana Amose Komenského.
Za svou celoživotní práci s dětmi v oblasti folkloru získala v roce 2004 zvláštní cenu Zlínského
kraje. Činností ve folklorním hnutí ovlivnila mnoho svých žáků, vychovala z nich zanícené
folkloristy i pokračovatele v pedagogickém působení v oblasti folkloru..
RH, red.

Hankovi
Tanečníci, organizátoři, choreografové,vedoucí souboru Dyleň.
Soustavně se zabývají lidovými tanci, písněmi a lidovým oděvem česko-německé
národopisné oblasti Širšího Karlovarska, a to i pro tvorbu dětského souboru.Vycházejí ze
sběrů manželů Balounových, jejich rukopisných sbírek i německých pramenů. Podařilo se jim
zachránit a oživit řadu dětských her a písní, které opatřili odpovídajícím textem. Manželé
Hankovi stáli v roce 1996 u zrodu mezinárodního Karlovarského folklorního festivalu, na
kterém mají své místo i dětské soubory.

Hanková, Eva (roz. Jakšová)
(18. 8. 1953 Karlovy Vary)
Po absolvování gymnázia v Karlových Varech studovala Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, obor germanistika – rusistika (1972 – 1977). Od roku 1977 působila jako
středoškolská učitelka na Střední průmyslové škole v Praze, od roku 1980 na Gymnáziu
v Karlových Varech, kde také od roku 1995 pracuje jako zástupkyně ředitele.
Její zájem o lidový tanec podnítili především manželé Eva a Radek Rejškovi v Souboru písní a
tanců Josefa Vycpálka v Praze, jehož tanečnicí se v době studií stala. Po ukončení studia a
prvních letech praxe se v roce 1980 vrátila spolu s manželem >Luborem Hankou do
Karlových Varů, kde se stali tanečníky folklorního souboru Dyleň, jehož členy jsou dodnes,
nyní je E.Hanková jeho vedoucí. V letech 1987 – 89 absolvovala studium na Lidové
konzervatoři v Plzni, specializace vedoucí dětských folklorních souborů. Navštěvovala také
semináře a dílny lidového tance, v 80. letech 20. století byla členkou Poradního sboru pro
lidový tanec při tehdejším Okresním kulturním středisku v Karlových Varech, několikrát
zasedla v porotě přehlídek dětských folklorních souborů. Spolu s manželem vede dětský
soubor Dyleň. Pod jejich vedením se soubor, který má v současné době cca 55 dětí a vlastní
dětskou muziku, zařadil mezi přední české soubory a účastní se mnoha akcí u nás i
v zahraničí (Slovensko, Německo, Lotyšsko). Děti z Dyleně se rovněž podíleli na CD „Když
nebudu milou mít“ (2004, Dyleň), v roce 2004 natočila v Karlových Varech australská televize
Vánoční pořad, ve kterém za režie Evy Hankové účinkovaly i děti z Dyleně. Eva Hanková od
roku 1995 vede taneční přípravku dětského souboru, přičemž toto oddělení dětí ve věku od
5 do 8 let rovněž vystupuje se samostatným programem. Pro tuto přípravku vytváří vlastní
choreografie – mezi nejúspěšnější patří Tři zapomenuté hry z Karlovarska (1999), Na školu
(2003), Prší, prší deštíček (2005) atd. Nejmenší děti při vystoupeních doprovází Lubor Hanka
jako dudák.
Svojí pedagogickou, organizační i tvůrčí činností významně ovlivňuje folklorní hnutí dětí na
Karlovarsku.
Literatura:
Dyleň- heslo in Od folkloru k folklorismu (Slovník folklorního hnutí v Čechách). ÚLK Strážnice
2000.
Hanková, Eva: Známé – neznámé tváře a kraje XIX. – Lubor Hanka, Dyleň a Karlovarsko.
Folklor 3/2004.
MVo, .red

Hanka, Lubor
(13. 8. 1954 Praha)
Vystudoval gymnázium (maturita v roce 1973), v současné době pracuje jako kontrolor
finančního úřadu v Karlových Varech. V letech 1971–1973 byl členem klubu společenského
tance Thermal v Karlových Varech. S folklorem a folklorním hnutím se seznámil v době studií
v Praze, kdy se stal členem Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. Tam poznal svoji budoucí
manželku. Od roku 1980 je členem souboru Dyleň, vedoucím v letech 1988-2005. V letech
1987 –1989 absolvoval studium na Lidové konzervatoři v Plzni, specializace vedoucí dětských
folklorních souborů. Navštěvoval rovněž nejrůznější semináře a dílny lidového tance, v 80.
letech 20. století byl členem Poradního sboru pro lidový tanec při tehdejším Okresním
kulturním středisku v Karlových Varech. Od roku 1991 (do r.2005) byl Lubor Hanka také
předsedou Regionálního folklorního sdružení širšího Karlovarska. Je ředitelem Karlovarského
folklorního festivalu od jeho vzniku (1996).V roce 1993 založil dětský folklorní soubor
>Dyleň. Od počátku zde působí jako vedoucí a korepetitor, choreografie vytváří dcera
Kateřina Hakenová (roz. Hanková), dlouholetá tanečnice souboru Dyleň. V roce 2003 stál u
zrodu mládežnického souboru Jeleni, tvoří jej 8 tanečních párů, bývalých členů dětského
folklorního souboru Dyleň ve věku 15–18 let, kteří vystupují s vlastním repertoárem.
Svojí činností významně zasáhl do folklorního hnutí na Karlovarsku.

Holubová, Věra (roz.Bachánková)
(29. 4. 1941 Prostějov)
Pedagožka, organizátorka, choreografka.
Zájem o lidovou píseň a hudbu získala v rodině. Otec byl aktivním hudebníkem, hrál na
několik hudebních nástrojů, byl kontrášem cimbálové muziky Radovan. V roce 1966 ukončila
studia na Pedagogické fakultě UP v Olomouci s aprobací český jazyk a ruský jazyk, ale mnoho
let vyučovala hudební výchovu. Působila na ZŠ v Napajedlích. Od roku 1957 byla zpěvačkou a
tanečnicí souboru Radovan, později vedoucí taneční složky. Zájem o dětský folklor vyplynul
z rodinné tradice a pedagogické profese. Potřeba souboru Radovan získávat a vychovávat
nové členy ji vedla k založení dětského souboru Radovánek (1972). V dětech pěstovala
pozitivní vztah k lidové písni; mnozí z nich se věnují folkloru i nadále. V souboru spolupracuje
s >Cyrilem Burešem.
Vytvořila několik úspěšných pásem, též na základě vlastních sběrů v okolních obcích, (Vaření
trnek, Šlapání stodoly), s nimiž se soubor zúčastnil přehlídek i soutěží a řadí se k nejlepším
souborům Zlínského kraje.

Patří k nejvýraznějším osobnostem, které svou pedagogickou, uměleckou a organizační prací
udržují a předávají lidové tradice na napajedelském Dolňácku.
JP

Hörzenbergerová, Vendula (roz. Machalová)
(29.9.1954, Hlinsko)
Pedagožka, choreografka a vedoucí souboru.
Vystudovala gymnázium , nástavbu na SPGŠ. Řadu let pracovala ve školství, nyní soukromě
podniká.
Folklór ji zajímal od dětství. Jako učitelka byla pověřena vedením souboru Vysočánek,
ačkoliv neměla dosud zkušeností a znalostí z oboru. Soubor vede (spolu se svou sestrou) již
20 let. Její činnost i znalosti zásadně ovlivnila spolupráce s choreografkou >V. Svobodovou.
Soubor Vysočánek Hlinsko za léta jejího působení několikrát postoupil do národních a
celostátních přehlídek, obsadil 2. místo v dětské kategorii na Světovém festivalu folklorního
tance v Palmě de Mallorca v r. 1997. Cenu tisku získal na MFF Agrigentu na Sicilii v r. 1998.
JV

Jelínková, Zdenka
(30. 3. 1920 Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - 5. 10. 2005 Brno)
Etnochoreoložka, sběratelka, tanečnice, organizátorka, autorka pořadů, metodička,
pedagožka.
Po studíích na gymnáziu ve Strážnici (1931-1934) a v Brně (1934-1939) se zapsala na
Filozofickou fakultu MU (obory tělesná výchova a francouzština). Po uzavření vysokých škol
absolvovala cvičitelskou školu Československé obce sokolské v Praze (1940-1941), složila
doplňovací maturitu na brněnském učitelském ústavu (1942) a nastoupila jako vedoucí
dětského zemědělského útulku v Kuželově (červenec-srpen 1942). Dále učila na školách
v Lipově (1942-1944), Nové Lhotě (1944-1945), Ochoze u Brna (1945),V Bukovince (1945),
v Olbramovicích (1945-1946) a v Třebíči (1945-1950). V letech 1949-1955 byla nejprve
mimořádnou a pak externí studentkou národopisu na FF MU (studium nedokončila).V roce
1950 se stala samostatnou odbornou pracovnicí tehdejšího SÚLP v Brně (pozdější ÚEF AV
ČR), kde působila až do odchodu do důchodu v r.1980.

Do folklorního hnutí se zapojila již v roce 1936 v Brně, kdy se stala členkou místního
Slováckého krúžku (v letech 1950-1953 vedla jeho soubor). Od roku 1947 až do počátku 80.
let působila v Brně také ve Valašském krúžku. V r. 1947 založila v Třebíči Horácký soubor
lidových písní a tanců, na jehož práci navázal v r. 1955 FS Třebíčan. Od konce 40.let vedla
v Brně školy lidového tance pro členy krúžků i pro širší veřejnost, ve stejné době započala její
dlouholetá práce lektorky lidového tance na Lidové konzervatoři v Brně a v Ostravě. V r.1952
se stala předsedkyní Krajského poradního sboru pro lidový tanec (později pro soubory
lidových písní a tanců), v jehož rámci, ale ovšem i jako odborná pracovnice ÚEF, vedla desítky
školení pro vedoucí dospělých i dětských souborů. Její sběratelská činnost započala ve 40.
letech. Podnětem byl přímý kontakt s autentickým dětským folklorem, s nímž se jako
vychovatelka i učitelka setkala na Horňácku, a který si z dětských let pamatovala. Z těchto let
vytěžila materiál pro svoji první sbírku dětského folkloru. I nadále se věnovala sběrům
jednak dětského folkloru, ale doménou její sběratelské práce byl taneční folklor na území
Moravy, těšínského Slezska, Čech (Chodsko, Vysočina), na Slovensku, u Lužických Srbů,
v
odborná poradkyně, lektorka lidového tance a autorka tanečních pásem při spolupráci
s řadou folklorních souborů dospělých (např. Břeclavan, Pálava, Vonica Krumvíř, Zavádka,
Světlovan, Kopaničár, Velička, Kašava, Rusava,Vsacan, Radhošť, Javořina, Klobúčan, Portáš
Jasenná,Vysočan, Třebíčan) i dětských (např. >Veličánek, >Palavánek, >Podlužánek,
>Horáček z Rokytna). Otázkami folklorismu se zabývala jednak ve vztahu k dětem ve studiích
K otázkám dětského folklóru (Knihovnička taneční výchovy. Sv.1. Praha,Ústav pro kulturně
výchovnou činnost.1971), Dětský folklór a práce v dětském folklorním kroužku. (Brno, Krajský
dům pionýrů a mládeže 1985), K práci dětských souborů LPT (Knihovnička taneční výchovy.
Sv.3 Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1974, s.1-7), jednak k dospělým ve studiích
Lidový tanec v práci souborů lidových písní a tanců (in:Životní prostředí a tradice. Brno
1975),Vesnické folklorní skupiny a jejich současná kulturně společenská funkce (in: Lidové
umění a dnešek. Brno 1977), Několik poznámek ke scénickému zpracování lidového tance a
k zodpovědnosti choreografa (TL 13,1957,č.3) atd. V oblasti metodické práce publikovala
např.Dětský folklór a jeho využití v kroužcích a souborech.( In: Říkej si a hrej! Uher.Hradiště,
Okresní kulturní středisko 1983.s.3-8), Využití dětského folklóru a lidového tance v zájmové
umělecké činnosti (Praha 1986), Tři choreografie pro dětské soubory LPT (Uh.Hradiště 1977,
spolu s Jiřinou Máčelovou), Dětské hry, říkadla, písně a popěvky z Horácka I. Říkadla (Třebíč
1983), Písňový materiál s popisy tanců
Písňový materiál a popisy tanců
(b.
Vesnické skupiny a péče o ně (in: Lidová píseň a tanec. Uh.Hradiště 1966), K
otázce metodiky práce v souborech lidových písní a tanců (Brno 1984)ad Pro dětské soubory
jsou určeny sbírky Dětské hry a říkadla z Horňácka (Praha 1954), Říkadla, hry a tance dětí
z Dolňácka (Uh.Hradiště 1967), Dětské taneční hry z Valašska (Vsetín 1976 a Gottwaldov
1985), Za našó rájó…(Brno 1982), Jak si hrají děti v Ořechově (Brno 1984, spolu se Štěpánkou
Homolkovou), Dětské taneční hry z Horácka (Třebíč 1987). Zejména pro folklorní soubory
dospělých jsou určeny sbírky a skripta Horácké tance I. /Havlíčkův Brod 1956, spolu
s Richardem Kubešem), Horácké tance z Novoměstska, Jihlavska, Velkomeziříčska, Telečska,

Třebíčska a Poličska (Jihlava 1953), Lidové tance na Slovácku (Praha 1954), Valašské lidové
tance (Praha1954), Lidové tance z Hustopečska a Břeclavska (Praha 1955), Lidové tance
z Kopanic (Brno 1957), Lidové tance z Uherskobrodska (Brno 1957), Kola, reje a taneční hry
na Brněnsku a Oslavansku
Lidové tance z Brněnska, Hané, a Horácka (Brno
1959, spolu s Ludmilou Mátlovou), Lidové tance a taneční hry na Podluží (Strážnice 1962),
Lidové tance z Rusavy (Brno 1967, Gottwaldov 1988 pod názvem Tance z Rusavy), Lidové
tance a taneční hry na Brněnsku (Brno 1974 a 1978), Zatáčaný (Praha 1975), Tance
z Náměšťska a Oslavanska (Třebíč 1976), Figurální tance z Valašskoklobucka (Gottwaldov
1977), Lidové tance Podřevnicka (Gottwaldov 1977), Záleské tance I.Tance točivé (Brno 1977
a 1980), Lidové tance z Rožnovska
Kúlaná (Praha 1978), Lidové tance
na Hostýnském Záhoří (Gottwaldov 1978, spolu s Ludvíkem Kunzem), Tance z Horňácka I-IV
- 1990), Valašský odzemek (Gottwaldov 1979), Lidové tance
z Velkomeziříčska (Třebíč 1980), Lidový tanec v Brně a na Brněnsku v pramenech 19. století
(Brno 1980 a 1983), Tanec Klátková na Slovácku (Hodonín 1981), Horňácká sedlácká
(Hodonín 1983), Lidové tance z Vizovska (Gottwaldov 1984), Zavádka a skočná I (Břeclav
Zavádka a skočná II.Písně (Břeclav 1986, spolu s Františkem Macinkou), Zvyky,
písně, tance a hry z Babic u Brna (Brno 1986), Lidové tance z Nedvědicka, Olešnicka a
Kunštácka (Žďár nad Sázavou 1986), Tance ze Žďárska (2.sv.Žďár nad Sázavou 1986),
Ověnžok (Ostrava 1987), Lidové tance z Hrčavy (Ostrava 1988, spolu s Ivo Stolaříkem a
Jaromírem Gelnarem), Královničky z Tišnovska a Velkobítešska (Brno 1988), Lidové tance
z Tišnovska (Brno 1989), Horácké tance z Telečska, Třebíčska a Dačicka (3 sv., Jihlava 1989),
Tance z Uherskohradišťska (Brno 1989, spolu s >L.Košíkovou a >J.Poláškovou), Lidové tance
ze Vsacka I
Lidový tanec na Hané a v přilehlých oblastech (Olomouc 1991) a
Tance z Bystřicka a Pernštejnska (2 sv., Strážnice 1992). Zprávy o aktivitách ve folklorním
hnutí otiskovala v časopisech Taneční listy, Lidová tvořivost, Malovaný kraj, Radostná země,
Naše Valašsko, Valašsko, Naším krajem a dále v denním tisku.Zúčastnila se práce v desítkách
porot různých přehlídek a soutěží ZUČ a festivalů (v zahraničí např. v letech 1970-1995 na
MFF v polském Zakopaném),vedla třísemestrální studium valašského lidového tance ve
Vsetíně (1991-1992), podílela se na choreografických školeních Aleny Skálové (v 90.letech),
další školení připravila (např. s >V.Šejvlovou) pro Valašské folklorní sdružení a Folklorní
sdružení Ostravy a Lašska (FOS ČR). Stála u zrodu Horňáckých slavností a spolupracovala na
jejich přípravě nejen jako autorka pořadů (od r. 1957 téměř každoročně), ale i jako
předsedkyně programové rady (1984-1995). V roce 1972 založila festival Mladé Horňácko,
pro nějž také připravovala pořady.Dále připravovala pořady pro přehlídku Brněnsko tančí a
zpívá, která vznikla z její iniciativy v r. 1975, dále pro Rožnovské slavnosti, festivaly Podluží
v písni a tanci a Krajem beze stínu i pro slavnosti na Myjavě (spolu s Cyrilem Zálešákem).V
letech 1981-1989 se podílela rovněž na organizaci Národopisné slavnosti v Troubsku
(autorka pořadů, členka programové rady, poradkyně souborů). Jako autorka pořadů (zejm.
klenotnicových),členka programové rady (1951-1995) a senátu (od r. 1995) významně
zasáhla také do podoby MFF ve Strážnici (1983 Cena festivalu za pořad Pomezními
chodníčky, 1989 Cena festivalu za pořad Dřevěný oheň - spolu s Karlem Pavlištíkem,1991

Cena festivalu za pořad Nositelé tradice- splu s
je dvojnásobnou laureátkou festivalu 1993 a 1997). Spolupracovala s Čs. Televizí v Brně na
přípravě snímků Slovácká suita (1966, rež. Karel Jureček), Horňácká suita (1973, rež. Fedor
Kaucký), Písně domova z Horácka a Podhorácka, Písně domova z Brněnska (oba 1984, rež.
Milan Peloušek), Horácko a Brněnsko z cyklu O písničkách a tancování (1995, rež. Rudolf
Chudoba) ad., pro brněnský rozhlas připravila řadu pořadů o lidovém tanci (v 80.letech např.
cyklus Lidové tance na Moravě a ve Slezsku). Byla spoluautorkou 10 dílů z videoencyklopedie
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994-1997) a k nim příslušných publikací.
Vedle celé řady ocenění jí byla udělena vyznamenání Za vynikající práci (1970) - za
výzkumnou, sběratelskou, publikační a metodickou činnost v oboru lidového tance, a
zasloužilý pracovník kultury (1985). Z.Jelínková se svou činností zařadila k nejdůležitějším
osobnostem poválečného folklorního dění v České republice, a to zejména v oblasti lidového
tance a dětského folkloru.Výrazně přispěla k udržení i obnovení lidového tance na Moravě a
ve Slezsku a zároveň vtiskla charakter jeho interpretaci v souborovém hnutí.
Literatura:
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Jurášek, Jaroslav
(25.9.1925 Újezd, okr.Zlín – 23.3.2005 Brno)
Hudebník, hudební skladatel, upravovatel, dramaturg, režisér, organizátor, autor pořadů.
Narodil se v rodině řídícího učitele a muzikanta, kde se již od dětství utvářel jeho vztah
k hudbě. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Zlíně (1944) studoval jazyky, estetiku a
etnografii na Filozofické fakultě MU (1946-1951). Studium nedokončil, nastoupil do Čs.
rozhlasu v Brně (1951), kde založil redakci lidové písně a hudby. V letech 1952-1967 byl
uměleckým ředitelem BROLNu, jehož koncepci vzniku a činnosti vypracoval (spolu s D.

Holým). Při zaměstnání vystudoval na JAMU v Brně teorii skladby a lidovou tvořivost (19531958), dipl.práce Lidová hudba S.Dudíka z Myjavy. V letech 1967-1968 byl ředitelem Čs.
Rozhlasu v Brně. Po nuceném odchodu v roce 1970 pracoval jako metodik Ústředního výboru
Svazu Cikánů-Romů (do roku 1973) a programový pracovník OKVS Brno I (do roku 1982).
V letech 1972-1975 přednášel o lidové písni na brněnské konzervatoři. Od roku 1982 až do
odchodu do důchodu v roce 1992 byl dramaturgem hudebního vysílání Čs. televize Brno.
V roce 1946 založil společně s V. Melounem CM Valašského krúžku v Brně, vedl ji, hrál na
housle, violu, basu a později na cimbál. V letech 1950 založil MSLPT, jeho uměleckým
vedoucím byl v letech 1950-1952. Po odchodu z rozhlasu založil Klub přátel lidového umění
(1973). V roce 1976 se stal uměleckým vedoucím vojenského souboru Jánošík (od roku 1993
Ondráš). Významná je jeho spolupráce s dětskými folklorními soubory. Od roku 1967 byl
spolupracovníkem a členem vedení souboru Javorníček v Brně. Podílel se zejména na
hudebních úpravách, z nichž většina patří ke kmenovému repertoáru souboru, např. Ptačí
svatba, Královničky, Co se zdá, to je sen (všechny uvedené práce v choreografii
>A.Schauerové) ad. Dále spolupracoval např. s DFS Břeclavánek, Kunovjánek, Olšavěnka,
Podlužánek. S dětmi režijně připravil např. CD Moravské vánoční koledy (1992). Jako
hudební režisér a scénarista spolupracoval na řadě rozhlasových a televizních pořadů
věnovaných folkloru a folklorismu (cykly písně domova, Muzikanti,hrajte, Zazpívej slavíčku,
Setkání se sousedy.) S dětmi z Javorníčku např.režijně připravil televizní natáčení pořadu
Hlasy ptáků (autorka A. Schauerová) ad. Pro soubory připravil zpěvník Písně z Brněnska.
Již během studií sbíral lidové písně na Valašsku, Lašsku, pak na Slovácku a Slovensku. Při
svých výzkumech pořizoval zvukové záznamy zpěváků, muzikantů a vyprávěčů. Jako hudební
skladatel se zaměřil především na úpravy lidových písní a tanců a taneční kompozice (např.
suita Svatba na moravskoslovenském pomezí pro FS Jánošík, balada Vandrovali hudci,
programový celek Svatební veselí, koncertní skladba Primášovy noty pro sólové housle a
orchestr. Publikoval řadu článků a studií v Národopisných aktualitách, Lidové tvořivosti
Folkloru aj. Byl dlouholetým členem programové rady MFF ve Strážnici, autorem pořadů, od
roku 1996 členem senátu festivalu.
Literatura:
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Jurkovič, Pavel
(18. 8. 1933 Starý Poddvorov, okr. Hodonín)
Pedagog, zpěvák, hudebník, skladatel, upravovatel a popularizátor lidových písní. Vystudoval
Pedagogické gymnázium v Praze, soukromě harmonii a základy kompozice u K. Risingera,
sólový zpěv u E. Fuchse a E. Matouškové. V 50. letech působil na různých základních školách ZŠ Norbertov (1952), ZŠ na Bílé hoře (1956–1965), ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy v
Umělecké ulici v Praze 7 (1977–1997). Od roku 1957 byl vokalistou Nových pěvců madrigalů
a komorní hudby pod vedením M. Venhody (pozdější Pražští madrigalisté), byl členem a
později lektorem České hudební společnosti (od r. 1966).
Jeho vztah k české hudbě formovalo jednak rodinné zázemí, jednak lidová hudební tradice
na rodném Podluží. Již jako dvanáctiletý se stal žákem prof. M. Venhody v pražské Schole
cantorum (1945–1950). V letech 1968–1975 spolupracoval jako zpěvák, instrumentalista,
upravovatel lidových písní a textař se souborem Chorea Bohemica a později s celou řadou
jiných souborů a kapel (Technik Ostrava, Vycpálkovci Praha aj.). Některé soubory sám založil
a vedl (Musica Poetica, Musica Humana aj.). Jako sólista, zpěvák a instrumentalista se podílel
na přípravě a realizaci více než 120 zvukových nosičů. Jako sólový zpěvák se uplatnil v
nahrávkách středověké, renesanční a barokní hudby i jako interpret současných vokálních
skladeb. Od roku 1967 pravidelně spolupracuje s rozhlasem, zejména na hudebních
pořadech pro děti (Endele vendele, Čarohrátky, Zazpívejte si se mnou), je autorem
televizních pořadů pro děti a mládež (Tatrmani, vysílání pro školy apod.). Uplatňuje se jako
hudební režisér a skladatel (Podpísničky s doprovodem dětských nástrojů 1977, Písničky
z dětského domečku 1997, Zpívání za školou 1997, Jarní pastorale 1975, Devatero divný květ
1976 aj.). Je autorem scénické hudby (zejména pro pražskou scénu Říše loutek). V letech
1987–1990 pracoval jako redaktor hudebních stránek dětského časopisu Sluníčko. Zde
publikoval vlastní úpravy lidových písní pro nejmenší. Podobně popularizoval českou lidovou
píseň v časopisech Květy (cyklus Malujeme písničky 1985), Hudební nástroje a jinde.
Spolupracoval zejména s muzikanty J. Krčkem, I. Hurníkem, P. Ebenem, J. Rokytou, Z. Bláhou,
J. Pavlicou, J. Tichotou a M. Venhodou, choreografkami J. Rákosníkovou, A. Skálovou a E.
Kröschlovou, pedagogy C. Orffem, W. Kellerem aj.
Jeho úsilí v hudební pedagogice významně ovlivnilo postgraduální studium v Orffově
institutu v Salcburku (1965–1967). Stal se prvním propagátorem Orffova didaktického
systému na našich školách, přizpůsobil jej českým podmínkám (spolu s Iljou Hurníkem a
Petrem Ebenem). Je spoluautorem mnoha učebnic a metodických příruček pro učitele
hudební výchovy, na toto téma publikoval rovněž v odborné literatuře, zabýval se
pedagogickým využitím lidové písně (Lidová píseň ve škole, 1997). Nedílnou součástí jeho
pedagogických příruček jsou lidové písně s doprovodem orffovského instrumentáře. Vedl
odborné semináře (Letní kurzy modernizace hudební výchovy, Zpívání rodičů s dětmi aj.). Od
roku 1995 je předsedou České Orffovy společnosti. Byl vyznamenán za zásluhy o šíření
orffovských myšlenek prestižním oceněním Orffovy nadace v Mnichově Pro merito (1995),
byla mu udělena Výroční cena Československého rozhlasu za tvorbu pro děti (1980) a Cena
České hudební rady za iniciativní počiny v hudební výchově (1996).
ZV, red.

Výběrová diskografie:
LP Čítankové lidové písně. Supraphon 1970.
LP Čítankové lidové písně z Moravy. Supraphon 1980.
LP Ciprová Inka - Copánek upletený z povídání, říkánek, písniček a hádanek pro mateřské
školy. Supraphon 1987.
LP Kočka se vdávala, pes se ženil. Supraphon 1987.
CD Zvoneček. Vyd Bohumír Toušek, Pardubice 1994.
CD Spi, děťátko, spi. Musicvars 1997.
CD Co slabika, to muzika. Muzikservis 2001 (texty V. Fischer).
CD Hradišťan - Hrajeme si u maminky. Indies Record 2005 (s J. Pavlicou a J. Rákosníkovou).
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Kabátová, Evženie (roz. Hřebcová)
(13. 4. 1950 v Plzni)
Pedagožka, vedoucí folklorních souborů.
Je absolventkou gymnázia (1965–1968) a Střední pedagogické školy v Karlových Varech
(1968–1970). Pracovala jako učitelka v plzeňských mateřských školách, od roku 1993 působí
na tanečních odděleních základních uměleckých škol v Plzni a ve Starém Plzenci.
Zájem o tanec a folklor nevychází z rodinných tradic, od dětství se však věnovala hudbě
(zpěv, hra na housle). S prací ve folklorním souboru se seznámila na základní škole jako
zpěvačka a tanečnice souboru Jiskra, tehdy dětského souboru pod vedením jeho
zakladatelky F. Sýkorové. Při studiích v Karlových Varech působila v souboru Mládí (ved. A.
Balounová) a v letech 1965–1975 v souboru Škoda Plzeň (ved. M. Klementová, J. Edl, M.
Vršecký).
V letech 1987–1991 byla (spolu s M. Vršeckou) vedoucí jedné ze skupin dětského folklorního
souboru >Škodováček (Špacírka 1989, Zahrajte mně, muzikanti 1990, Panenky 1991). Lidové
písně a tance využívala také při práci s dětmi v řadě zájmových kroužků při plzeňských
základních a mateřských školách. Od roku 1993 spolupracuje se souborem >Meteláček při
Základní umělecké škole v Plzni a od roku 1996 je vedoucí taneční složky souboru >Úslaváček
při Základní umělecké škole ve Starém Plzenci. Ve svých choreografiích čerpá z tanečního a
hudebního folkloru jihozápadního Plzeňska a Chodska. Je především pedagožkou, jednou z
osobností, které vzešly z okruhu plzeňského souboru Škoda.
ZV

Kadlec, Jan
(17. 8. 1927 Prostějov – 25. 4. 1998 Prostějov)
Tanečník, choreograf, organizátor, autor pořadů.

Vystudoval Oděvní průmyslovou školu v Prostějově (1942-1945),v r.1967 složil doplňovací
maturitu na SVVŠ. Pracoval jako technický pracovník ve firmě Moravia oděvy Prostějov
(1946-1949), v r.1951 krátce jako dělník a později tajemník TJ v Železárnách Prostějov. Od
r.1952 byl zaměstnancem Krajského výboru Čs.svazu tělesné výchovy v Olomouci a v r. 1960
se stal ředitelem Domu kultury a vzdělávání v Prostějově. Po nuceném odchodu ze
zaměstnání v r. 1971 pracoval až do r. 1989 ve zdravotnictví jako zásobovač a vedoucí
zásobovacího oddělení OÚNZ Prostějov.
Patřil k členům kroužku hanáckých písní a tanců, který vznikl v Prostějově v r. 1945.
S hanáckým tancem se seznámil při spolupráci s F.Novotným (národopisným pracovníkem a
sběratelem), který kolektiv připravoval na vystoupení u příležitosti všestudentského
kongresu v Praze (1945), a na školeních L.Mátlové. Na tradice kroužku navázal soubor
Mánes, jehož uměleckým vedoucím a choreografem byl J.Kadlec do r. 1971. V r. 1972 se stal
uměleckým vedoucím FS Klas v Kralicích na Hané. Spolupracoval s DFS, zvláště se souborem
Klásek, byl nápomocen při jejich tvorbě programu, radou a příkladem motivoval vedoucí.
Většina dětí souboru Klásek přešla v r. 1995 do souboru Klas. Jako autor pořadů se od 50.let
podílel na formování dožínkových slavností v Náměšti na Hané, folklorních přehlídek
v Troubkách nad Bečvou, Hanáckých slavností v Kroměříži, Prostějově a Chropyni. Byl členem
programové rady MFF ve Strážnici (1958-1987)a spoluautorem festivalového pořadu Aj,ta
naša Haná (1986), jenž přispěl k výrazné aktivizaci folklorních kolektivů regionu. V rámci
lektorské a metodické práce ve folklorním hnutí školil choreografy a tanečníky a
spolupracoval s dalšími hanáckými soubory při vytváření repertoáru. Působil v okresních,
regionálních i ústředních poradních sborech: předseda krajského poradního sboru
v Olomouci (1953-1961), člen hanáckého poradního sboru v Kroměříži (1970-1977) a
Olomouci (1982-1991). Od r. 1990 až do své smrti byl předsedou Hanáckého folklorního
sdružení.
Výrazným způsobem zasáhl do vývoje folklorního hnutí na Hané ve druhé polovině 20. stol.
Při příležitosti 10.výročí založení Folklorního sdružení ČR mu bylo in memoriam uděleno
Uznání a poděkování za cílevědomou a významnou práci pro uchování, další rozvíjení a
pěstování tradic lidové kultury a národopisu České republiky.
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Kalabisová, Jiřina
(4. 1. 1931 Ježkovice, okr. Vyškov)
Učitelka, choreografka, vedoucí souboru.
Ačkoliv vystudovala obchodní akademii a profesní dráhu začínala jako účetní, celý život
působila jako učitelka. Pedagogické vzdělání si doplnila dálkově na Pedagogické fakultě
dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogickou dráhu zahájila v MŠ ve Znojmě, poté
vyučovala na ZŠ v Náměšti nad Oslavou, v Lukách nad Jihlavou i v Jihlavě. Významně se
zasloužila o integraci handicapovaných dětí do běžné třídy. Jako jedna z prvních pedagogů
přijala do třídy nepostižených dětí nevidomou žákyni bez asistenta. Všechny děti získávala
schopností zajímavého spojení vzdělání a výchovy formou hry. Za důležitý motivační činitel
ve vyučování považovala zpěv, pohyb a tanec. O svých zkušenostech s integrování
postižených dětí besedovala v České televizi, televizi Prima, v rádiu Proglas i v Českém
rozhlase. Její postřehy publikovaly deníky Mladá svět, Právo, Lidové noviny, časopisy Děti a
my, Porozumění aj.
Byla členkou jihlavského FS Vysočan a z pohnutky >M.Brtníka vedla sedmnáct let nejmladší
skupinu Vysočanu- DFS >Jeřabinka. Pro soubor vytvořila řadu zajímavých choreografií.
Největší úspěch dosáhl Strejdův klobouk, v němž prokázala znalost folklorního materiálu i
schopnost prezentovat jej dětem i s dětmi. Inspirací jí jsou děti, jejichž přirozenost v nich
dokáže podporovat a udržet i při vystoupeních na jevišti. Nyní vede školní DFS v Náměšti
nad Oslavou, příležitost v něm dává i dětem se zdravotním handicapem. Čerpala a čerpá
z folkloru Horácka, zejména Jihlavska a Náměšťska.
Za svoji pedagogickou činnost byla několikrát oceněna MŠMT: Medaile J.A.Komenského
(1992), Cena Martina Palase za průkopnickou práci se zdravotně postiženými dětmi, první
místo za soutěžní práci Integrace, druhé místo za metodickou práci Písmo mě nebolí. Svoje
zkušenosti shrnula v knize S kloboukem na nepřítele.
LH

Klementová, Mariana
(9. 2. 1938 Plzeň)
Pedagožka, taneční pedagožka, choreografka, tanečnice, zpěvačka.
Po absolvování Vyšší pedagogické školy v Plzni (1957) vystudovala tamtéž Pedagogickou
fakultu. Studia ukončila v r. 1966, Pead.Dr.1988. Působila jako učitelka na ZŠ v Hrdlovce na
Duchcovsku a v Plzni (1957-1963), pak jako asistentka na katedře technické výchovy na

Pedagogickém institutu v Plzni (1963-1965) a dále jako odborná asistentka na Pedagogické
fakultě v Plzni (1965-1994). Kromě pedagogického vzdělání získala i vzdělání v oboru lidový
tanec. Již jako mladá dívka založila dívčí pěveckou a taneční skupinu, z níž v r. 1954 vznikl
Soubor písní a tanců Škoda Plzeň, kde působila v letech 1954-1969. V r.1962 nastoupila jako
učitelka na 14.ZŠ v Plzni, Jablonského ulici. Tam nejprve spolupracovala na vedení DFS >Jiskra
s >F. Sýkorovou, pak vedení převzala. Byla také vedoucí dospělého souboru Jiskra Plzeň. Je
autorkou řady choreografií. Má významný podíl na rozvoji folklorismu v regionu Plzeňsko.
Za svoji činnost získala v oboru dětské taneční výchovy Čestné uznání ÚDLUT.
MVr.

Koukolíková, Edita (roz. Nová)
(5. 5. 1947 Teplice v Čechách)
Muzikantka, pedagožka, vedoucí dětského souboru.
V dětství se učila hrát na akordeon a klarinet, byla členkou dechové kapely a školního
symfonického orchestru při LŠU v Ostrově nad Ohří. Bližší vztah k lidové písní získala
v pěveckém sboru na základní škole. V letech 1962 - 1966 studovala hru na klarinet na
konzervatoři v Plzni. Po jejím absolvování vyučovala hru na klarinet a akordeon v ZUŠ
v Třemošné, od roku 1975 působí ve 4. ZUŠ Chválenická ul. v Plzni, kde vyučuje hru na
klarinet, zobcovou flétnu a dudy. V letech 1966 - 1972 byla členkou Souboru písní a tanců
Škoda (dnes Mladina), kde působila společně se svým manželem klarinetistou Karlem
Koukolíkem. Společně s ním se také věnovala úpravám lidové hudby.
Kromě výuky žáků na ZUŠ pracuje s dětmi v dětském folklorním souboru >Meteláček při 4.
ZUŠ Chválenická ul. v Plzni. Od jeho vzniku v roce 1982 pro něj systematicky připravuje
muzikanty – klarinetisty a dudáky, počínaje rokem 1987 je zároveň jeho vedoucí (dodnes).
Věnuje se rovněž hudebním úpravám pro tento soubor. Pod jejím vedením se soubor
Meteláček zařadil mezi nejlepší české dětské lidové muziky. Pravidelně se účastní mnoha
festivalů u nás i v zahraničí, natočil přes 20 snímků v Českém rozhlasu Plzeň, kde také
několikrát vystoupil v přímém přenosu. E. Koukolíková dodnes vede i další soubor, u jehož
zrodu stála v roce 1989 – Malý Meteláček, který navštěvují nejmladší děti. Ve své
pedagogické činnosti dosahuje vynikajících výsledků. Řada bývalých členů dětského souboru
Meteláček se lidové hudbě věnuje i v dospělosti, nejčastěji ve folklorním souboru Jiskra.
Celkem osmkrát získala ocenění Ústřední poroty soutěže základních uměleckých škol
vyhlášené Ministerstvem kultury ČR za vzornou přípravu žáků a komorních her pro tyto
soutěže. Soubory Meteláček a Malý Meteláček pod jejím vedením v této soutěži získaly
dvakrát 1. cenu (v roce 2000 a 2003 - Meteláček), dvakrát 2. cenu (v roce 1997- Meteláček a

2000 – Malý Meteláček) a Ocenění pěveckého sboru souboru (v roce 2000). Lidové hudbě se
věnovali i její synové - Martin (absolvent konzervatoře - hra na kontrabas) a Josef (hra na
klarinet), kteří byli v dětství členy dětského folklorního souboru Jiskřička z Plzně.
Pedagogickou činností ovlivnila mnoho svých žáků a získala je pro činnost ve folklorním
hnutí na Plzeňsku.
MVo.

Kratochvíl, Josef Václav
(30.8.1906 Hoštice u Prahy – 11.8.2002 České Budějovice)
Pedagog, hudebník, sběratel.
Po studiu na pražské konzervatoři (oddělení instrumentální a hudebně pedagogické) působil
jako učitel hudby na HŠ v Čáslavi, od roku 1945 byl ředitelem HŠ ve Vrchlabí a učitelem
hudební výchovy na gymnáziu tamtéž, v letech 1958-1969 ředitelem LŠU v Českých
Budějovicích.
Věnoval se vzdělávací činnosti, organizoval a vedl kurzy pro učitelky mateřských škol a lidové
hudebníky. Byl organizátorem veřejného kulturního života; připravoval a uváděl Vrchlabské
hudební středy,Vrchlabské umělecké pátky. K rozvoji hudebního cítění dětí-především
pěveckých dovedností - přispěl založením a řízením dětských sborů Opočenští zpěváčci
(1940-1945) pak Vrchlabští zpěváčci. Byl zakladatelem, uměleckým i organizačním vedoucím
souboru Krakonoš, prvního národopisného souboru na Vrchlabsku, na nějž navázaly soubory
Hořec, Horal, >Špindleráček.
Lidové písně sbíral ve středních Čechách a Podkrkonoší a publikoval ve sbírkách
Podstrážišťské písničky, Krkonošské písničky (1975); staly se základním materiálem
folklorních souborů krkonošského regionu. Je autorem odborné hudební literatury, napsal
též Paměti mého života a Mé styky s umělci.
Jeho celoživotní úsilí o rozvoj hudebnosti, zvláště u dětí, kulturní a organizační činnost
výrazně ovlivnily společenský život v místech, kde působil. Mnozí jeho žáci pokračovali v
amatérské i profesionální hudební činnosti i v dospělosti.
JT

Krůzová, Zlatislava (roz. Pohlová)
(5.8.1938 Rakvice,okr. Břeclav)
Učitelka, organizátorka, vedoucí souboru.
Jedenáctiletou střední školu absolvovala v Břeclavi, maturovala v roce 1956. V letech 19561957 absolvovala pedagogický abiturientský kurz na střední pedagogické škole v Břeclavi,
který zakončila doplňující maturitou z pedagogiky a psychologie v r. 1957. V letech 19871988 absolvovala Krajskou konzervatoř v oboru choreografie lidového tance. Jako učitelka
nižšího stupně základní školy působila na různých místech Břeclavska (Rakvice, Pavlov,
Strachotín, Horní Věstonice-ředitelkou školy, Dolní Věstonice-zástupkyně ředitelky (1957 –
1984). Po přestěhování do Mikulova působila na základní škole tamtéž až do odchodu do
důchodu (1993). V 80.letech byla předsedkyní poradního sboru pro SLUT a členkou krajského
poradního sboru, je předsedkyní Národopisného spolku Pálava, uměleckou vedoucí
mikulovských národopisných souborů, vedoucí DFS Palavánek, členkou kulturní komise MěÚ
Mikulov a členkou Muzejního spolku Mikulov. Vztah k folkloru získala nejen doma (matka
vyšívala lidové kroje), ale také ve škole. Pro práci s folklorním souborem ji získalo absolvování
národopisných školení pod vedením >Zdenky Jelínkové. Nejprve vedla pěvecký a taneční
soubor v Rakvicích (1955-1959), v roce 1975 založila dětský folklorní soubor >Palavánek,
z něj se později oddělila skupina mladých lidí a vznikl soubor Pálava, a mladší skupina
Palavěnka (od roku 1993 existují pod společným názvem Národopisný spolek Pálava). Soubor
pod jejím vedením dosáhl úspěchů nejen u nás, ale i v zahraničí, na jeviště uvedl mimo jiné
folklor moravských Chorvatů ze sběrů Z. Jelínkové.
Za svoji práci získala četná ocenění (Čestné uznání vlády ČSSR - 1976, titul Vzorný učitel –
1979, Čestné uznání odboru kultury JmKNV Brno - 1981, Čestné uznání rady ONV Břeclav1985, Vzorný pracovník kultury-1988, stříbrná medaile Milénium 2000 s pamětním listem z
ONV Břeclav-2000).
Literatura:
Blažek,J.: Vesnická učitelka.Nový život, 22.3. 1979.
Blažek,J,: Vesnická učitelka. Národní výbory, 1979, č.16.
Zprávy v místním tisku Hlas Pálavy, Zpravodaj, Nový život, Moravský jih.
A.Sch.

Kuželová, Šárka
(24.7.1961 Praha)
Učitelka, choreografka, tanečnice, zakladatelka a vedoucí souboru Jarošáček.

Studia na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor učitelství I.stupně a hudební výchova,
ukončila v roce 1983. V roce 1995 absolvovala pětisemestrální studium taneční pedagogiky v
Praze na HAMU. Po studiích působila nejprve jako učitelka na prvním stupni ZŠ
v Neratovicích (1983-1995), pak na částečný úvazek jako učitelka tanečního oboru na ZUŠ
v Neratovicích (1993-1994) a od roku 1995 působí jako učitelka a zástupkyně ředitele (od
2001) na ZUŠ v Mělníku. Jako vedoucí tanečního oboru na této škole připravuje každoročně
samostatné představení s názvem Setkání.
Činnosti ve folklorním hnutí se věnuje od roku 1984 nejprve jako členka souboru
kpt.O.Jaroše, postupně rovněž jako choreografka i režisérka. Iniciovala obnovení folklorního
festivalu Mělnický vrkoč (spolu s Alenou Wolfovou), na jehož realizacích se podílí
organizačně, dramaturgicky, choreograficky i režijně. Pro Dětskou Strážnici autorsky
připravila pořad Co potěší srdce (2004). Choreograficky se podílela na pořadech MFF ve
Strážnici v roce 1995 a 1998. V roce 1994 založila DFS >Jarošáček. Pro soubor připravila
úspěšné choreografie např. Tanec o dětský vrkoč (1998), V městě Betlémě (2000), Vejr-aneb
kdo jinému jámu kopá (2003). Soubor pod jejím vedením úspěšně vystupoval v ČR (např. na
MFF ve Strážnici - 2000 a 2001, na Dětské Strážnici - 2004, na MFF Písní a tancem
v Luhačovicích – 2001, pořádá vánoční a výchovné koncerty) a v zahraničí (na folklorním a
hudebním festivalu v Turecku, Maďarsku, Portugalsku, Polsku).
Š. Kuželová je členkou odborné rady pro dětské taneční kolektivy NIPOS-ARTAMA, členkou
porot při dětských tanečních soutěžích, lektorkou Školy folklorních tradic, pro jejíž
frekventanty připravila skriptum Pohybová průprava pro vedoucí dětských tanečních souborů
(NIPOS - ARTAMA, Praha 2000).
Organizátorskou, pedagogickou i tvůrčí činností ovlivňuje folklorní hnutí na Mělnicku.
ASch.

Macečková, Kateřina (roz. Kyselá)
(nar. 27. 5. 1955 Ostrava – Vítkovice)
Tanečnice, choreografka, autorka pořadů, organizátorka.
Rodinné prostředí ji přivedlo k zájmu o lidovou kulturu. (Otec Milan Kyselý /13. 10. 1928- 16.
10. 1989/, novinář, dramaturg ČT, autor mnoha pořadů folklorních festivalů v Janovicích,
Dolní Lomné, Rožnově p.Radh., Strážnici a matka Zdena Kyselá /20. 8. 1918 - 18. 12. 2004/,
taneční pedagožka a choreografka, zakladatelka a umělecká vedoucí SLPT Hlubina a FS
Javorový, autorka řady pořadů folklorních festivalů.) K.Macečková byla od dětství členkou
dětského folklorního souboru >Hlubinka, od r. 1970 členkou FS Hlubina. Po maturitě na

Gymnaziu s rozšířeným vyučováním moderním jazykům v Ostravě (1974), ukončila studium
na Lidové konzervatoři SM kraje při KKS v Ostravě, obor - lidový tanec (1980), nástavbové
studium pohybové výchovy (1987) a Střední knihovnickou školu v Brně, studium absolventů
středních škol, obor - kulturně výchovná činnost (1981).
Profesionálně se uplatnila jako lektorka kurzů pohybové výchovy dětí při ZK ROH Slezan
Frýdek-Místek (1975-1976), učitelka tanečního oboru na LŠU v Třinci (1976-1977), lektorka v
kurzech pohybové výchovy DK NH Ostrava – Zábřeh (1977-1978), jako samostatná odborná
referentka - specialistka pro kulturně výchovnou činnost působila v Krajském kulturním
středisku v Ostravě (1978 - 1987), v tanečním oddělení (1987-1991), jako lektorka pohybové
výchovy dětí při DK ROH Vítkovice (1988-1999), jako učitelka ZUŠ ve Slezské Ostravě (19901992) V současné době působí jako učitelka tanečního oddělení Lidové konzervatoře
v Ostravě (od roku 1991) a učitelka lidového tance Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (od
roku 2005).
Je vedoucí a choreografka dětského folklorního souboru Hlubinka, s nímž dosáhla mnoha
úspěchů a ocenění na výběrových přehlídkách dětských folklorních souborů, vystoupení v
dětských pořadech MFF ve Strážnici (1994, 1996 1999, 2002) a dalších folklorních festivalech
na Moravě (Dětské Strážnici, MDFF Kunovské léto v Kunovicích, Luhačovicích, Lhotce pod
Ondřejníkem, Frýdku-Místku, Lipníku, Břeclavi, zde v r.2004 získala Hlubinka l. místo ve
zpěvu a 2. a 3. místo v párovém tanci). Od r. 1999 se děti z Hlubinky pravidelně účastní
mezinárodního folklorního festivalu "Folklór bez hranic" v Ostravě.
Je vedoucí SLPT Hlubina (od r. 1990 - dosud, choreografie Na havířském bále - 2002),
ředitelkou MFF Folklor bez hranic - Ostrava (od r.1998 – dosud), členkou odborné rady
NIPOS-ARTAMA Praha pro dětskou taneční tvořivost, členka programových rad
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a Dětské Strážnice. Jako autorka se podílela na
realizaci dětských pořadů MFF Strážnice (Cinky, břinky, podkověnky -1996, Vyrostla mi
jablunečka –1999, Od říkadla k písničce – 2002 - hlavní cena festivalu). Byla členkou
hodnotící komise MFF Strážnice (2003, 2004, 2005), předsedkyní Regionálního folklorního
sdružení Ostrava (1990 – 2000), pracuje jako členka výboru Regionálního folklorního
sdružení Ostrava (2000 – dosud) a lektorka Školy lidových tradic - lidový tanec regionů
Slezsko a Lašsko.
K zájmu o folklor přivedla spolu s manželem (ing. Oldřich Maceček, dlouholetý člen SLPT
Hlubina, absolvent lidové konzervatoře - obor lidový tanec a obor hra na gajdy) i děti:
Martin, od dětství člen DFS Hlubinka a SLPT Hlubina (v r. 2005, spolu s partnerkou, laureát
MFF Strážnice za tanec Starodávný), Mgr. Barbora Vlčková, učitelka 1. stupně ZŠ, od dětství
členka DFS Hlubinka a SLPT Hlubina (tanečnice a zpěvačka), absolventka Školy folklorních
tradic a Jan Maceček, od dětství člen DFS Hlubinka a SLPT Hlubina.

V roce 1974 byla oceněna diplomem Všesvazového festivalu folklorních souborů v Kišiněvě
jako sólistka za vysoké interpretační mistrovství.
Svojí organizační i tvůrčí činností významně ovlivňuje zejména dětské folklorní hnutí v ČR.
RH

Maděričová, Anna (roz.Havránková)
(21. 7. 1943 Kvítkovic, okr. Zlín)
provdaná Nyklová, Maděričová
Iniciátorka, organizátorka, autorka pořadů.
Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Uh.Hradišti (1961), absolvovala při
zaměstnání pomaturitní studium choreografie v Ústavu výchovy a vzdělávania pracovníkov
kultúry v Bratislavě (1983-1985). Pracovala jako technička v Královopolských strojírnách
v Brně (1961-1965), poté jako fotoreportérka v regionálních novinách Slovácká jiskra (19681969), odborná pracovnice pro ZUČ v OKS (1969-1991) a odborná pracovnice odboru kultury
Okresního úřadu v Uh.Hradišti (1991-1994), na okresním pozemkovém úřadě (1994-2002).
Folkloru se věnovala od dětství v souboru >Hradišťánek (od roku 1955), jako tanečnice
souboru Hradišťan (1964-1974), členka skupiny CM Jaroslava Čecha (1980-1984). Během
svého působení v kultuře se metodicky a organizačně věnovala práci v souborech a
folklorním hnutí na Uherskohradišťsku. Byla iniciátorkou vzniku regionální zpěvácké soutěže
dětských interpretů Zazpívej, slavíčku (od roku 1975), která nejen podchycuje zpěvnost
v regionu, ale také napomáhá při vyhledávání talentovaných dětí. Jako vedoucí (spolu se
Šárkou Pilátovou) se věnovala práci v dětském souboru Hradišťánek (1973-1986). Od roku
1997 aktivně spolupracuje se souborem Rosenka ve Spytihněvi, v roce 2005 založila skupinu
předškolních dětí (3-6 let) Poupata v Mikovicích, na jejímž vedení se podílí.
Je členkou programové rady Vlčnovských slavností (od roku 1975), podílela se na práci
autorského štábu, každoročně připravuje především pořady dětského folkloru, v době svého
působení na OKS v Uh.Hradišti metodicky a autorsky spolupracovala s organizátory
kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově. Od roku 1976 je členkou programové rady
MFF Strážnice a Dětská Strážnice, je autorkou a spoluautorkou především dětských pořadů
na MFF Strážnice (Mladé štěpy 1976, Zahrajme si ještě chvilku 1982, Děti Slovácka 1984,
Z kódele buben, z cibule paličky 1985, Jak se chytá sluníčko 1988, Slovácké soubory jubilující
Strážnici 1990, Prameny a tvorba 1991, Podvečerní zpívání 1993, Soutěž ve zpěvu 19941996, Písničky v trávě 1997, Pěvecká soutěž dětí ze Slovácka 1997, Slovácko zpívá 1998,
Hrajte mně husličky – setkání dětských muzik po deseti letech 1999, Moravskými chodníčky

2000, Ozvi se, písničko! 2001, Zpívání bez hranic 2002, Hrdélenko moje 2003, Přeletěl slavíček
přes hory 2004, Na veselém vandru 2004 -Dětská Strážnice.)Věnuje se práci v odborných
porotách zpěváckých soutěží a soutěžích DFS na Slovácku. Články s tematikou folklorního
hnutí publikuje v regionálním tisku.
Dlouhodobě ovlivňuje folklorní hnutí dětí zejména na Uherskohradišťsku.
RH

Macháčková, Jaroslava
(31.12.1952 Jičín)
Zakladatelka a vedoucí folklorního souboru v Chomutově.
Vystudovala Právnickou fakultu UK (1972-1978), titul Mgr. Od roku 1977 žije v Chomutově a
pracuje jako státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství.
S folklorem se seznámila jako členka souboru Český ráj (1968-1972), jehož vedoucí byla
J.Holubová. V době vysokoškolských studií byla členkou souboru Josefa Vycpálka (ved.
E.Rejšková, M.Rychta). Svoje zkušenosti přenesla i do Chomutova, kde spolu s dalším
bývalým členem Vycpálkova souboru založila (původně jen dětský) Český soubor písní a
tanců >Krušnohor, první svého druhu v severozápadních Čechách. Zde také začala působit
jako choreografka a od roku 1995 jako umělecká vedoucí souboru. Zaměřuje se na
národopisné materiály Podkrušnohoří a Chomutovska. Vytvořila např. taneční pásma Dětské
hry (1993), Formanský písně (2000). Spolupracovala s >F.Bonušem, >E.a R.Rejškovými,
>A.Balounovou, J.Režným, M. Vršeckým, K.Krasnickým, M.Rychtou.
ZV

Metelková, Hana (roz. Kozáková)
(4. 4. 1940 Vstiš, okres Plzeň)
Pedagožka, houslistka, zakladatelka dětských lidových muzik.
Vyrůstala v hudební rodině, otec hrál amatérsky na housle a trubku, jako vedoucí jazzové
kapely a dechovky vychovával pro své orchestry mladé muzikanty.
Vystudovala konzervatoř, byla členkou Plzeňského rozhlasového orchestru a zároveň velmi
úspěšně působila jako pedagog na lidových školách umění v Plzni. Od roku 1982 vyučuje na
Hudební škole Hlavního města Prahy a od roku 1995 zároveň i na pražském Gymnáziu J.
Nerudy s hudebním zaměřením. Od roku 1954 byla zakládající členkou kapely folklorního

souboru Škoda Plzeň (ved. M. Šmíd), později kapely Úsměv v Horní Bříze (ved. Z. Bláha).
Spolu s dalšími významnými sólisty rozhlasového orchestru a osobnostmi z regionů natočila
desítky snímků pod hlavičkou Plzeňského lidového souboru (ved. Z. Bláha, J. Krček).
Pracovala s dětskou folklorní kapelou, která po jejím odchodu do Prahy přijala název
>Meteláček. V Praze roku 1982 založila dětskou lidovou muziku Špalíček. Základem
repertoáru obou kapel jsou dodnes úpravy lidových písní od skladatelů z okruhu Plzeňského
lidového souboru (Z. Bláha, J. Krček, Z. Lukáš, J. Málek, J. Slimáček). Členy Špalíčku byli vždy
mimořádně talentovaní dětští instrumentalisté, z nichž jsou dnes často profesionální
muzikanti. Práce ve vzorně vedené kapele pozitivně formovala jejich vztah k českému
folkloru a podpořila jejich přirozenou muzikálnost a radost z hudby. Pedagogické nadání H.
Metelkové a její láska k české lidové písni byla pro řadu z nich zásadní pro jejich další
umělecké směřování.
Literatura:
Ullrychová M.: Špalíček - Písně jižních a západních Čech. Národopisná revue 14 (2004), č. 2, s.
118–119. (recenze)
Diskografie:
CD Kapela Špalíček: Půjdem spolu do Betléma. Praha, Kubešovo nakladatelství 1995.
CD Kapela Špalíček: Písně jižních a západních Čech. Praha, Hudební společnost Z. Janžurové
2002.
ZV

Mička, Antonín
(10.10.1945 Velká nad Veličkou)
Pedagog, folklorista, regionální vlastivědný spisovatel, tanečník, zpěvák.
Narodil se jako třetí ze sedmi synů Alžbětě a Janu Mičkovým. Po základní škole ve Velké nad
Veličkou studoval od roku 1960 na gymnáziu ve Strážnici. V letech 1965-1968 vystudoval
Pedagogickou fakultu MU (tehdy UJEP) v Brně. Po ukončení studia byl učitelem na základní
škole v Nové Lhotě, kde začínají jeho sběry lidových písní. Na tamější škole založil dětský
národopisný kroužek. Dále učil na ZŠ v Hroznové Lhotě (1976-1978), Louka (od roku 1978),
nyní zde ředitelem.
Od roku 1965 byl členem národopisného kroužku a od roku 1971 členem souboru ve Velké
nad Veličkou, který několik roků vedl. Je členem mužského pěveckého sboru Malina
v Kozojídkách. Od roku 1984 je členem programové rady Horňáckých slavností, pro které
vytvořil několik pořadů a tematických výstav. Je dopisovatelem deníku Slovácko, Slovácké
noviny a Rovnost, i odborných časopisů např. Národopisná revue a Malovaný kraj, zde i

členem redakční rady. Tematicky se zaměřuje na zvykoslovný folklor, folklorní osobnosti,
spisovatelé a pedagogové, výtvarní umělci, muzikanti, horňácký odboj, folklorní festivaly,
historie školství atd. Je autorem knih Pěšinkami Horňácka (o místním odboji), Vývoj školství
na Horňácku, spoluautorem knih Školství v obci Louka, Louka – 950 let horňácké obce.
Za svou pedagogickou, literární a osvětovou činnost získal od školských orgánů řadu
ocenění.
Literatura:
Vrba, A.: Národopisná trojčata oslaví šedesátku. In: Horňácké slavnosti, 2005, s.40-44.
MPet.

Mišurcová, Věra (roz. Vrabelová)
(9. 2. 1926 Paříž, Francie)
Pedagožka.
Po absolvování studia pedagogiky a psychologie na FF UK v Praze (PhDr.1952, CSc.1961)
působila až do roku 1953 jako vědecká pracovnice v Pedagogickém ústavu J.A.Komenského
ČSAV v Praze, kde se věnovala problematice předškolního věku. V roce 1948 se zúčastnila
založení Světové organizace pro přeškolní výchovu (OMEP), později pracovala v řadě dalších
mezinárodních organizací zabývajících se výchovou, vzděláním a zájmy dětí. V letech 19681974 byla lektorkou pedagogiky na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Od roku 1991 je
předsedkyní české sekce DCI (Defence for Children International) – Sdružení zastánců
dětských práv.
V době studíí absolvovala taneční školu J. Kröschlové a od roku 1947 byla tanečnicí Souboru
písní a tanců Josefa Vycpálka. V roce 1949 se stala spoluzakladatelkou taneční skupiny
pražského Vysokoškolského uměleckého souboru, který později umělecky vedla.
Své odborné zaměření a zájem o lidové umění propojila do koncepce estetické výchovy dětí
předškolního věku. Zpracovala Hry se zpěvem /pro mateřské školy/, (Praha 1958), které se
dočkaly šesti vydání. Vydala řadu odborných a metodických prací, např. Hra a hračka v životě
dítěte (Praha 1980 spolu s J.Fišer,V.Fixl), Děti, hry a umění (Praha 1997, spolu s M.Severová),
Zpívánky- jaro, léto, podzim, zima (Praha 1986,1987,1988), Dětský folkor a dnešní rodina (in
Zpívejte v rodině. Praha 1986, s.38-42), Hry nejmenších a výchova uměním (in Společenství
dětí a kutura. Strážnice 1997, s. 198-201) ad. Mnohé z jejich studí jsou rovněž cennými
podklady pro práci v DFS.

Literatura:
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20.stol. Praha 1998, s. 391.
ZM

Němejcová, Sylva (roz. Kantorová)
(29. 10. 1955 Strakonice)
Pedagožka, choreografka, vedoucí souboru.
Po studiích na gymnáziu (1970-1974) vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých
Budějovicích s aprobací pro 1.stupeň a hudební výchovu (1974-1978). Od roku 1978 učí na ZŠ
ve Strakonicích. Již od středoškolských studií byla členkou FS Prácheňský soubor lidových
písní a tanců (1972-1984), v roce 1981 stála u zrodu DFS Prácheňáček, který vedla spolu
s manželem (Frant.Němejcem) do roku 1991, po rozvodu na krátkou dobu činnost přerušila a
od roku 1993 pracuje se souborem opět (spolu s Jaroslavem Baštou, bývalým členem
Prácheňáčku). Pro soubor, se spoluvedoucími, vytvořila řadu velmi úspěšných pásem, které
se většinou prezentovaly na Národní přehlídce DFS (Mořena, Královničky, Chůdy, Hadrník,
Na potoce, Hrátky naší čeládky ad.), nebo na MFF ve Strážnici (Honění Jidáše). Pro děti ze
souboru organizuje také soustředění, letní tábory a podobné aktivity. Organizačně i autorsky
se podílí na Dudáckém festivalu ve Srakonicích.
Dík znalosti dětské mentality i znalostí folkloru svého kraje dokázala vychovat desítky dětí, z
nichž mnozí pokračují ve folklorních souborech dospělých, ale především si odnesli trvalé
zážitky na množství podnětů, které jim soubor poskytl.
ASch

Okénka, František
(5.5.1921 Malá Vrbka, okr.Hodonín)
Zpěvák, vypravěč, muzikant, tanečník, konferenciér, učitel.
Po absolvování učitelského ústavu v Brně (1937-1941) a pracovním nasazení v Avii Kunovice
působil na obecných školách v rodném kraji, nejdéle ve funkci řídícího učitele v malovrbecké
jednotřídce (1948-1965) a ředitele na trojtřídní škole v Hrubé Vrbce (1965-1982). Od roku
1964 žije v Hrubé Vrbce.
Od počátku 40. let byl členem muziky Jožky Kubíka III z Hrubé Vrbky, a to jako houslista,
zpěvák, tanečník a organizační vedoucí. Muziku většinou doprovázela skupina tanečníků,

k jejímuž vzniku se Okénka hlásí jako inspirátor a vedoucí. Od počátku 70. let vystupuje jako
muzikant, sólový zpěvák, vypravěč a konferenciér s HCM Martina Hrbáče, příležitostně i
s jinými moravskými muzikami (např. CM Viléma Zahradníka, CM Dolňácko, HCM Jarka
Miškéříka, CM Josefa Varmuži, CM Technik). Celý život cílevědomě usiloval o udržení
regionální folklorní tradice, zvláště u nejmladší generace. Stál u zrodu Mladého Horňácka, na
jehož pořadech se autorsky podílel až do roku 1983 je také uváděl. Byl členem programové
rady Dětské Strážnice.
Jeho vyprávění a zpěvní projev jsou zachyceny např.ve filmech Ještě svatba nebyla (1954,
rež.Jaroslav Mach), Majstr (1973, rež.R.Adler), Poslední hudci (1974,rež.K.Fuksa), Hudci
z Velké (1975, rež.K.Jureček), Putovali hudci (1983, rež.R.Chudoba), Nad kronikou školy
v Malé Vrbce (1986. rež.J.Urbášek), Medailon Františka Okénky (1991, rež. K.Fuksa),
Rozjímání v Kuželovském mlýně (1993, rež.P.Šamánek). Mnohokrát účinkoval na MFF ve
Strážnici, v roce 1996 se stal laureátem za celoživotní přínos tomuto festivalu.
Profilová diskografie:
František Okénka. Preletěuo vtáča.CD.Gnosis 1996.
Literatura:
Pavlík, J.:Vrostl do rodného kraje (věnováno horňáckému učiteli Františku Okénkovi k jeho
životnímu jubileu). MK 32,1996,č.3,s.40.
Smutná, R.:František Okénka z Malé Vrbky. Diplomová práce FF UJEP.Brno 1986.
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Ondra, Vlastimil
(8.8.1972 Uherské Hradiště)
Učitel, vedoucí souboru, organizátor.
Po studiích na gymnáziu v Uherském Brodě (1986-1990), vystudoval

Ondráčková, Iva (roz. Schejbalová)
(12. 8. 1964 Pardubice)
Učitelka, choreografka, vedoucí souboru.

Vyrůstala v Pardubicích, pak v Hradci Králové. Vystudovala zde gymnázium a Pedagogickou
fakultu, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy.
S folkorem se prvně setkávala u své babičky v Pardubicích a u prarodičů na Moravě.
V patnácti letech začala tančit ve folklórním souboru LIPKA. Nejprve pomáhala jako
instruktorka v dětském folklórním souboru Červánek a později soubor převzala pod své
vedení. V roce 1984 dokončila také studium na lidové konzervatoři pro vedení dětských
folklorních souborů.
Se souborem se podařilo znovu uvést do života několik tradičních zvyků, jako je například
masopustní obchůzka nebo vynášení Smrtholky. Společně se souborem Dupák (který vznikl
jako pokračování souboru Červánek pro dospělé) pak stavění májky. Pro děti připravuje
pravidelně Dětský krojovaný bál.
Soubor se pod jejím vedením několikrát probojoval na zemskou přehlídku.
JV

Pachtová, Marie
(15.11932, Dědice, okr. Vyškov)
Lidová výrobkyně, vyprávěčka, pedagožka, organizátorka.
Po maturitě na pedagogickém gymnáziu v Brně (1951) pokračovala v letech 1951-1957 ve
studiu na Pedagogické fakultě MU (obor čeština-ruština). Od roku 1951 až do odchodu do
důchodu (1989) působila jako učitelka na základní škole ve Vyškově.
Vztah k lidové kultuře u ní formovala babička Josefa Kudličková (1864-1957) a učitelka
ručních prací Julie Kummerová-Kubíčková (1903-1980).
Dlouholetou péči o uchovávání tradic lidové umělecké výroby (zdobení hanáckých kraslic
slaměnou intarzií a hanácké obřadní pečivo) prezentuje M. Pachtová jednak vlastní tvůrčí
prací, (v roce 1972 za kolekci hanáckých kraslic získala osvědčení mistryně lidové umělecké
výroby), jednak schopností předávat takové řemeslné dovednosti dětem (např.kurzy
hanáckých kraslic pro děti a mládež ve Vyškově a Prostějově).
Zdobení kraslic předváděla doma i v zahraničí (Zlín 1970, Libotenice 1979, Bonn 1982, Berlín
1995, 1997, Eutin 1996,1997), kraslice vyráběla pro Ústředí lidové umělecké výroby.
Hanácké obřadní pečivo předváděla na přehlídkách, výstavách a folklorních festivalech
(Šumperk 1976, Kyjov 1977, Vyškov 1987, Lipsko 1979, Udine 1992).

Od roku 1970 spolupracovala s dětským folklorním souborem >Klebetníček, jehož vedoucí se
stala v roce 1975. Jako lektorka spolupracuje i s dalšími dětskými kolektivy na Hané (využití
mluveného slova, her a zvyků). Spolupracuje rovněž s FS Trnka. K činnosti dětských
folklorních souborů přispěla i vydáním výborů dětského folkloru z Hané (Hanáckým dětem.
I.Lidová slovesnost; II.Dětský rok- zvykosloví a výroční obyčeje; III.Dětské hry. Prostějov 1985,
1987 a 1994). V nich uveřejnila i vlastní sběry. Zpracovala podkladový materiál pro publikaci
Jarmily Šťastné a Ludmily Prachařové Lidové pečivo v Čechách a na Moravě (Praha 1988). Ve
spolupráci s OKS ve Vyškově se podílela na organizaci výstav velikonočních kraslic, Výtvarné
umění Hané (1987) a Haná v tvorbě umělců (1988). Od r. 1982 uvádí pořady Hanáckých
slavností v Prostějově. Svou mnohostrannou činností patří k významným představitelkám
folklorismu na Hané.
Literatura:
Pachtová,M.: Rozvoj folklorní činnosti ve Vyškově od roku 1945 do současnosti. Folklor
6,1995, č.7, s.49-53.
Pachtová,M.:Dětský hanácký soubor Klebetníček SZK Vyškov.Zpravodaj Hanáckého
poradního sboru 1972, č.2-3, s.1.
Schauerová,A.:K životnímu jubileu Marie Pachtové. Národopisná revue13, 2003,č.1,s.49-50.
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Pancířová, Marie
(7.7.1948 Hradec Králové)
Choreografka, vedoucí souboru., organizátorka.
Po studiích na střední zdravotní škole v Hradci Králové působí jako laborantka na
Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.
V roce 1976 byla zakládající členkou tanečního souboru Lipka, v roce 1982 založila soubor
>Kvítek při ODPM v Hradci Králové. Je organizátorku souborových tradičních akcí: Jarní
muzicírování (v r. 2005 se uskutečnil již 7.ročník), Setkání s folklorem (v roce 2005 17..ročník)
a koncert Kvítek vánoční (2005 9. ročník).
Muzika souboru pod jejím vedením vydala nosiče: Kvítek…a česká písnička (1995), Spi, spi,,
neviňátko (1996), dále CD Lidové písničky nejen z Hradecka (2002).
JV

Pavelkovi
Pocházejí z dělnické rodiny ze čtyř sourozenců, matka původem z Mostů u Jablunkova, otec
z Brna. Členové valašského krůžku při Dolní škole ve Vsetíně (pod vedením E.Slámové), od
roku 1951. Od roku 1959 pokračovali v DFS >Vsacánek, s nímž se jejich školní soubor spojil.
Oba po čase přešli do Vsacanu, kde od roku 1966 – 1981 tvořili stabilní pár. Jejich vztah
k folkloru zásadně ovlivnila >Alena Přetáková , vedoucí Vsacánku.
Oba sourozenci se společně podíleli na námětech, scénářích a režii několika dětských pořadů
na Rožnovských slavnostech a na slavnostních galaprogramech při výročích Vsacánku.

Zapletalová, Miroslava (roz. Pavelková)
(25. 12. 1946 Vsetín)
Tanečnice, choreografka, vedoucí souboru.
Dosáhla pedagogického vzdělání pro vychovatele (maturita 1965), působila jako
vychovatelka v Přerově. Svoje pedagogické znalosti i dovednosti uplatňovala také při práci
s dětmi v souboru Vsacánek, jehož uměleckou vedoucí byla v letech 1971-1988. Jako dítě
byla členkou valašského krůžku při Dolní škole ve Vsetíně (1951-1959) a členkou souboru
Vsacánek (1959-1962), později tanečnicí v souboru Vsacan (1962-1081). Jako vedoucí
souboru i jako choreografka ovlivnila děti svým citlivým vnímáním dětských říkadel a her,
z nichž vytvářela obrázky ze života dětí Valašska. Soubor pod jejím vedením dosáhl řady
úspěchů na domácí scéně i v zahraničí.
Podílela se také na námětech, scénářích a režii několika dětských pořadů na Rožnovských
slavnostech.

Pavelka, Vladimír
(22. 10. 1945 Vsetín)
Tanečník, choreograf, vedoucí souboru, autor pořadů.
Vyučil se zámečníkem, pracoval jako řidič. Absolvoval Lidovou konzervatoř – obor lidový
tanec (1977-1980).
Byl členem valašského krůžku při Dolní škole ve Vsetíně (1951-1959), členem Vsacánku
(1959-1961), členem Vsacanu (1961-2003). Od roku 1975 spolupracuje s DFS Vsacánek jako
choreograf, v letech 1961-1993 byl vedoucím. Od r. 1975-2003 byl uměleckým vedoucím
souboru Vsacan. Některé jeho choreografie pro děti získaly ocenění na národní přehlídce DFS

(Konopě a plátno-1983, Na pastvě-1985), jiné zaujaly nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí
(Metlový, U muziky aj.)
V roce 1993 byl autorem scénáře a režisérem pořadu Vsacan – 50 let ve zpěvu a tanci, který
získal cenu Laureát MFF Strážnice 1993.

Pavlištíková, Božena (roz.Vodičková)
(10. 2. 1936 Brno)
Taneční pedagožka, tanečnice, choreografka.
Základní vzdělání získala na Obecné a měšťanské škole v Brně, poté se vyučila soustružnicí
v Odborném učilišti Závodů Jana Švermy v Brně a studovala jeden rok na Střední průmyslové
škole strojnické v Brně. V roce 1954 nastoupila dráhu profesionální tanečnice v taneční
složce Uměleckého vojenského souboru Praha. Po reorganizaci uměleckých těles v armádě
se stala členkou taneční skupiny Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého
v Praze.V době svého působení v AUSu absolvovala studium na střední škole pro pracující,
které v roce 1959 zakončila maturitou. V letech 1962–1965 absolvovala na Státní
konzervatoři v Brně dvouleté doplňkové pedagogické studium při zaměstnání pro učitele
tanečního oboru na LŠU, zakončené závěrečnou zkouškou. V letech 1965–2005 působila jako
učitelka pohybové výchovy ve zlínské Lidové škole umění.
Od roku 1952 byla členkou tanečně-pěveckého souboru RADOST při JAMU v Brně, dalších
deset let se věnovala tanci profesionálně. Poté působila ve Zlíně jako taneční pedagožka a
vykonávala též funkci okresní metodičky tanečních oborů LŠU. Desítky jejich žáků našlo
uplatnění v amatérských folklorních souborech, v kroužcích společenských tanců a v dalších
tanečních formacích ve Zlíně i jinde v republice. Řada z nich dnes zastává funkce choreografů
i vedoucích tanečních skupin. V roce 1972 stála společně s manželem Karlem Pavlištíkem u
vzniku zlínského dětského folklorního souboru >Vonička a v prvních letech existence byla
jeho uměleckou vedoucí. Uznání a ocení získala její scénická pásma Spi, Františku, spi a
Hrajeme si na konopky. Úzce spolupracovala se zlínskými folklorními soubory Vonica a
Kašava. V Kašavě vedla řadu let taneční přípravku a působila jako odborný konzultant
uměleckého vedení souboru. V sedmdesátých letech bylo v rámci normalizace její veřejné
působení ve folklorních souborech přerušeno, o to více se proto věnovala pedagogické
stránce přípravy a vzdělávání vedoucích dětských folklorních souborů a na školeních a
kurzech předávala zejména v praktických ukázkových hodinách své bohaté zkušenosti
z metodické přípravy a vedení taneční průpravy dětí.
KP

Pejchalová, Eva (roz. Kolářová)
(22. 12. 1956 Toužim, okr. Karlovy Vary)
Učitelka, choreografka, vedoucí souboru, organizátorka.
Zájem o folklor v ní vzbudil její otec, J.Kolář, učitel, zpěvák, muzikant, člen souboru Krašovjan
v Krásném Údolí, okr.Karlovy Vary. Při tamější škole založil a vedl DFS Věneček, jehož byla od
útlého dětství členkou. V rodině se také hodně zpívalo. Rodiče ji podporovali v mnoha
zájmech: hrála divadlo, recitovala, učila se hrát na housle, klavír, kytaru, věnovala se sportu.
Již v dětství u ní převážil dvojí zájem: folklor a práce s dětmi; to rozhodlo o její životní dráze
učitelky i o práci s dětským folklorním souborem.
Po studiích na Pedagogické fakultě v Plzni, obor český jazyk a dějepis (ukončení 1980),
působila jako učitelka nejprve krátce na ZŠ ve Žluticích, okr. Karlovy Vary, od roku 1983 –
dosud - na ZŠ ve Světlé nad Sázavou. Učí též hudební výchovu. Její další práci s dětmi také
významně ovlivnilo absolvování Letní školy občanské iniciativy, školení u Aleny Skálové a u
Evy Jenčekové na Pedagogické fakultě UK v Hradci Králové. V roce 1984 založila nejprve
folklorní taneční kroužek, který se postupně rozrostl ve tři věkově odlišné skupiny DFS
>Škubánek (dnes má soubor ještě čtvrtou skupinu dospělých, původních členů Škubánku). Se
souborem se opakovaně zúčastnila zemské přehlídky, vystoupení na MFF ve Strážnici.
Spolupracovala s M. Brtníkem sen., M.Brtníkem jun., V.Svobodovou, J.Langhammerovou ad.
Významná je také její činnost organizační: je lektorkou školení, které je zaměřeno na vedení
dětských souborů, působí jako ředitelka festivalu Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad
Sázavou, (na němž se prezentují převážně DFS kraje), od roku 2001 je předsedkyní
Horáckého folklorního sdružení, spolupracuje při organizaci soutěže Zpěváček ve Velkých
Losinách, je zástupkyní ředitele Národního krojového plesu organizovaného FoS.
Za svoji činnost získala Pamětní list FoS ČR za dlouholetou spolupráci (2000), FoS jí rovněž
udělil čestné uznání za práci s malými dětmi (2005).
ASch,

Perůtkovi
Sóloví tanečníci - laureáti MFF ve Strážnici (1989), zakladatelé a první vedoucí souboru
Kašava, lektoři Školy folklorních tradic pro oblast Valašska. Od roku 1994 organizují okresní
soutěž dětských zpěváčků Trnečka. K zájmu o folklor přivedli i svoji dceru Jitku (nar.1962),
členka FS Kašava (1978-1995).

Perůtka, Jiří
(12. 7. 1933 Přerov)
Vyrůstal na Zlínsku - v Lípě a Želechovicích nad Dřevnicí. Vyučil se obchodním příručím u
firmy Baťa ve Zlíně, v letech 1948-1950 absolvoval Obchodní školu tamtéž, Strojní
průmyslovou školu ve Zlíně ukončil v roce 1961. Působil jako mechanik ve strojírenském
závodě n.p. Svit (1951-1993). Od roku 1993 je v důchodu.
V roce 1951 se stal členem Valašského krúžku v Želechovicích. Pod vlivem učitele Vlastimila
Válka, vedoucího krúžku, si vytvořil trvalý vztah k fokloru, zvláště Valašska. Znalosti
folklorního materiálu valašského regionu získal rovněž jako účastník tanečních seminářů
vedených >Zdenkou Jelínkovou. Po dobu základní vojenské služby v Levici na Slovensku
(1953-1955) založil a vedl Valašský soubor písní a tanců Ondráš. V letech 1956 –1976 byl
členem Bartošova souboru, kde se seznámil s >Libuší Adámkovou, svojí pozdější manželkou.
Spolu s ní vedl dětský folklorní kroužek při Pionýrském domě ve Zlíně (1959-1962). Byl
krajským instruktorem pro skladbu Píseň rodné země a skladbu Starodávný na II. a III.
Celostátní spartakiádě. Je častým členem porot při soutěžích folklorních souborů, soutěží
odzemkářů a soutěží dětských zpěváků.

Perůtková, Libuše (roz. Adámková)
(18.4.1939 Zlín)
Studia na Střední ekonomické škole v Brně, obor veřejné stravování, zakončila maturitou v r.
1958. V letech 1963-1965 vystudovala na Pedagogické škole v Kroměříži obor učitelka
mateřské školy, (maturita v r. 1965). V letech 1958-1963 byla účetní v podniku Restaurace a
jídelny ve Zlíně. Většinu aktivní dráhy však působila jako učitelka a pak ředitelka na mateřské
škole ve Zlíně (1964-1993). Od roku 1993 je v důchodu.
O folklor se začínala zajímat již jako žákyně a studentka. V letech 1948-1954 byla členkou
Slováckého krúžku ve Zlíně, v době studií v Brně byla v letech 1954-1957 členkou přípravky
tamějšího valašského souboru Vlajka mládí (dnes Javorník). Byla rovněž členkou Bartošova
souboru ve Zlíně (1954-1976). Znalosti folklorního materiálu valašského regionu si rozšířila
jako účastnice tanečních seminářů pod vedením >Zdenky Jelínkové. Spolu s manželem (>Jiří
Perůtka) byla krajskou instruktorkou spartakiádních skladeb Píseň rodné země a Starodávný.
Bývá členkou porot při soutěžích folklorních souborů – dětských i dospělých.
A.Sch.

Petráková, Blanka (roz. Hekelová)
(10. 2. 1964 Valtice, okr. Břeclav)
Etnografka, organizátorka, autorka pořadů. Po maturitě na Střední umělecko-průmyslové
škole v Uherské Hradišti (1982) vystudovala národopis na brněnské Filozofické fakultě (19821986, PhDr. 1987) a nastoupila do zaměstnání v etnografickém oddělení Moravského
zemského muzea v Brně (1986-1988). Poté působila v Krajské galerii výtvarného umění ve
Zlíně (1988-1993) a krátce na ZUŠ v Luhačovicích (1996-1998). Od roku 1998 pracuje na
luhačovickém pracovišti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
V první polovině devadesátých let začala spolupracovat s dětským folklorním souborem Malé
Zálesí v Luhačovicích, nejprve jako poradce v otázce krojového vybavení a krojových
rekonstrukcí. V roce 1998 se stala organizační vedoucí dětské skupiny Malého Zálesí a v roce
2000 převzala vedení (organizační i umělecké) celého souboru po jeho zakladatelce Věře
Haluzové. Od roku 2000 je členkou programové rady MF DFS Písní a tancem v Luhačovicích,
kde se podílí na přípravě doprovodných pořadů. V rámci strážnického festivalu spolupracuje
od roku 2001 na pořadu Dětský dvůr, nejprve při přípravě tvořivých dílen, od roku 2003 jako
spoluautorka (Hrátky taky s pimprlátky, Od Adama k malovanému Hrnku, Příběhy za
tkalcovským stavem). Patří k těm představitelům dětského folklorního hnutí, kteří dokázali
citlivým způsobem propojit odbornou erudici s výraznou osobní tvůrčí invencí.
red

Pilátová, Šárka (roz.Synková)
(30. 10. 1954 Jaroměř)
Choreografka, autorka pořadů, vedoucí souboru.
Po studií na Hotelové škole v Praze (1963) a po provdání se přestěhovala do Uherského
Hradiště, kde působila jako odborná referentka ZUČ v Městském kulturním středisku.
Zájem o folklor získala již jako dítě - působila ve školním folklorním souboru Český rok
v Praze.V době studií tančila ve Slováckém krúžku v Praze, kde se seznámila se svým
pozdějším manželem Jožkou Pilátem, zpěvákem lidových písní. Od roku 1966 byla tanečnicí
souboru Hradišťan, pak tanečnicí v CM Jaroslava Čecha. Od roku 1975 vedla jednu skupinu
souboru >Hradišťánek, kterou v roce 2003 předala dcerám-Jitce a Gabriele. Připravila řadu
úspěšných choreografií pro DFS Hradišťánek. Některé z nich se zajímavým a výrazným
ztvárněním jevištní prezentace dětského folkoru staly inspirací pro jiné vedoucí a
choreografy DFS (Vtákovina 1985- hlavní cena na Národní přehlídce DFS, Kačky 1987).
Připravovala rovněž premiérové pořady (Orbis pictus-1992, Hradišťánek svému městu-1997,
U stařečků na hůře - 2000) .

Schopností opřít se o dětskou hravost a fantazii i užitými prostředky obohatila způsoby
prezentování dětského folkloru nejen na Slovácku.
JP,red

Pištělák, Adolf
(13. 5. 1911 Brno- 3. 1. 1994 Brno)
Tělovýchovný cvičitel, vedoucí souboru, organizátor.
Práci s dětmi začal v roce 1930 jako cvičitel žactva a dorostu, později náčelník v DTJ Brno IV,
pak v Sokole. Po rozpuštění Sokola soustředil v roce 1940 kolem sebe skupinu dětí a
mládeže, jež učil lidové písně a tance. Skupina se brzy rozrostla, příležitostně vystupovala
v Brně i okolí a stala se symbolem národního uvědomění (např. v r.1944 uspořádal akademii
s 200 účinkujícími za doprovodu muziky Slováckého krúžku v Brně). Po válce v činnosti
pokračoval nejprve v rámci Sokola Brno IV. Po reorganizaci tělovýchovy původní skupinu
přeměnil v Dětský soubor písní a tanců (1955), který působil jako součást TJ První brněnské
strojírny, od roku 1980 existuje od jménem >Pištělákův dětský soubor písní a tanců.
Souborem pod jeho vedením prošlo velké množství dětí (cca 6000), z nichž mnozí se stali
významnými uměleckými osobnostmi (herec V. Menšík, Z. Macháček, šéfdirigent Nové scény
v Bratislavě, V.Malač, výtvarník, Boh.Smejkal, primáš BROLNu a pak primarius Janáčkova
kvarteta, Jaroslav Kratochvíl, lékař a skladatel ad.) Svoje znalosti z oblasti folkoru rozšiřoval
studiem, konzultacemi s F.Svobodou, L.Mátlovou-Uhrovou. Pro soubor zajímavě sestavil
pásma Hajduk, Brněnská kola, Písně z Brněnska aj. Pro práci v DFS získal a vychoval řadu
spolupracovníků. V roce 1976 organizoval soutěž Černovický zpěváček. Soubor vedl až do
roku 1980, i poté, téměř do konce života, silně slabozraký, vyhledával pro soubor folklorní
materiál.
Za svoji práci s mládeží získal medaili Za zásluhy o rozvoj města Brna (1990).
AP,red.

Polášková, Jana (roz. Škárová)
(9. 6. 1952 Topolčany, Slovensko)
Pedagožka, organizátorka, choreografka, metodička, autorka pořadů.
Po maturitě na SVVŠ v Uh.Hradišti (1970) vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně,
učitelství pro 1.- 5.ročník, specializace hudební výchova (1970-1974). Jako učitelka působila
v Nedakonicích (1974-1978), pak v Kněžpoli, kde je od r. 1992 ředitelkou školy. Odborné
znalosti si doplňovala studiem na Krajské lidové konzervatoři v Brně (1988), absolvováním

choreografického školení u A. Skálové v Praze (1993) a materiálovými semináři u >Z.
Jelínkové.
Folkloru se věnuje od dětství. Byla členkou souboru >Hradišťánek (1963-1967) a FS Hradišťan
(1967-1987), kde v letech 1976-1987 působila jako vedoucí taneční složky a podílela se na
tvorbě tanečního repertoáru. V letech 1971 - 2002 byla vedoucí jedné ze skupin souboru
Hradišťánek, se kterým dosáhla řady úspěchů na národních přehlídkách a v zahraničí. Pro
tuto skupinu připravila celovečerní pořady Ozvi se, písničko (1989), V dobrém jsme se sešli
(1994).Od roku 1989 je členkou odborné rady pro dětské taneční kolektivy při NIPOSARTAMA v Praze, pravidelně se zúčastňuje práce v odborných porotách dětských soutěží. Od
roku 1990 je členkou programové rady MFF Strážnice a obnovené Dětské Strážnice, je
autorkou především dětských pořadů, např. Sedm klíčů k radosti (1995), Kde se berou (1998),
Co se stalo, přihodilo (2003). Za pořad Vodo,vodičko, vodo (spolu s >L.Košíkovou) získala
Cenu festivalu za promyšlenou kompozici programu a jeho působivě živé ztvárnění (1993),za
odbornou přípravu krojovaného průvodu v pořadu Kytice ze Slovácka získala titul Laureát
Strážnice (2005). Autorsky spolupracuje s programovou radou Dolňáckých slavností v Hluku
např. pořady Veselé chvíle v životě lidu (2002), Ej, od Buchlova větr věje (2005). Společně se
>Z.jelínkovou a L.Košíkovou připravila k vydání sbírku Tance z Uherskohradišťska, Staré
Město a Mařatice (Brno 1989). Je rovněž autorkou příležitostných tiskovin Hradišťánek – 40
let (Uh.Hradiště 1995). Důležitá je i její činnost pedagogická a metodická (taneční semináře a
školení, přednáší v kurzech DVPP, je konzultantkou diplomových prací o lidovém umění
v práci s dětmi, do školních programů začleňuje regionální prvky lidového umění.
Za pedagogickou činnost získala ocenění Krajského úřadu ve Zlíně (2002).
red. RH

Přetáková, Alena (roz. Skřivánková)
(28. 5. 1936 Zlín)
Pedagožka, choreografka, organizátorka.
Po maturitě na Gymnáziu ve Zlíně (1954) vystudovala v letech 1954-1956 Vyšší školu
pedagogickou v Brně. Učila zeměpis, dějepis a tělesnou výchovu na ZDŠ v Brumově (19561959) a SVVŠ ve Vsetíně (1959-1961). V roce 1961, po sňatku, odešla do Brna a do roku 1993
působila na ZDŠ v Křenovicích.
Již v Brumově a ve Vsetíně vedla A.Přetáková FS. Jako tanečnice a vedoucí taneční složky
Vsacanu (1956-1961) iniciovala v roce 1959 založení DFS >Vsacánku. Vztah k valašskému
folkloru se u Přetákové formoval od mládí; výrazné podněty získala již v dětství od své
učitelky >V.Haluzové. Za studií v Brně se seznámila s folklorem Brněnska i metodickými a
choreografickými přístupy u >Z.Jelínkové. V Brně navštěvovala v letech 1954-1956 MSLPT,

v roce 1960 vedla s tanečním partnerem nácviky valašských tanců pro spartakiádní skladbu
Píseň rodné země (autorem moravské části byl J.Čumpelík). Za svého učitelského působení
v Křenovicích se věnovala využívání folklorních tradic v životě obce, zejména při práci
s dětmi. V rámci hodin tělesné výchovy učila lidové tance a v roce 1963 založila DFS
>Křenováček, pro který připravila řadu pásem (Ta křenovská mája, Za křenovskó stodoló, Na
císařské,na Francouze! ) V roce 1970 rekonstruovala pro MFF ve Strážnici Chození s Mařenou
z Újezda u Brna a tuto tradici pak se souborem obnovila v Křenovicích. V roce 1983 založila
soubor Křenovák (vznikl z odrostlých dětí Křenováčku), který prezentuje folkor Brněnska.
Mimo choreografickou a pedagogickou práci vyvíjela v Křenovicích i další kulturní iniciativy;
organizovala přehlídky folklorních souborů, slavnosti Pod křenovskó májó,výtvarné výstavy,
besedy u cimbálu a ve spolupráci s CM Jasénka organizovala valašské bály. V letech 19781993 pracovala v Okresním poradním sboru pro SLPT ve Vyškově a v letech 1974-1989
v Krajském poradním sboru pro SLPT v Brně.
Za činnost v oblasti kultury jí byla udělena řada vyznamenání (např. v roce 1985 vzorný
pracovník kultury).
Literatura:
Patschová,H.: Zájmová činnost žáků na ZŠ Křenovice. Diplomová práce Ped.F UJEP. Brno
1989.
Šafařík, P.:
VF, red.

Rapantovi
Dlouhodobě se věnují pěstování folklorních tradic moravských Kopanic. Pracují se souborem
Kopaničár, vedou dětský folklorní soubor Kopaničárek.

Rapant, Jan
(24. 10. 1940 Žítková, okr. Uherské Hradiště)
Učitel, muzikant, zpěvák.
Maturoval na Pedagogické škole pro vzdělání učitelů národních škol v Kroměříži (1959). Po
ukončení vojenské základní služby působil od roku 1961 v okrese Uherské Hradiště jako
učitel na základních školách (Březová, Lopeník, Starý Hrozenkov). Přizaměstnání absolvoval
studium učitelství na Pedagogické fakultě UJEP v Brně (nyní MU), obory matematika, fyzika
(1963 – 1967). V letech 1986 – 2004 byl ředitelem Základní školy ve Starém Hrozenkově.

Vztah k tradiční kultuře a zejména lidové písni moravsko-slovenských Kopanic získal od svého
otce, který byl prvním primášem souboru Kopaničár. Už na pedagogické škole hrál v hudecké
muzice s primášem Mojmírem Vlkojanem. V letech 1963 – 1969 byl členem CM Olšava z
Uherského Brodu, současně působil také v hudecké muzice souboru Kopaničár. V roce 1969
se s rodinou přestěhoval do Starého Hrozenkova a od té doby se společně s manželkou Marií
plně věnoval práci v souboru Kopaničár jako primáš hudecké muziky a později také umělecký
vedoucí souboru. Jako zpěvák nahrál v Čs. rozhlasu v Brně s BROLNem a CM Olšava písně z
Kopanic. Významnou měrou se podílel na vydání prvního CD lidových písní z Kopanic pod
názvem Okolo Hrozenka (1999). Od roku 1975 vede společně s manželkou dětský folklorní
soubor >Kopaničárek a společně také připravují všechna scénická pásma a choreografie
tohoto kolektivu. Patří k výrazným osobnostem folklorního hnutí Uherskobrodska a
moravských Kopanic.
Literatura:
Jilík,J.: Hudec z Kopanic. In: Rebelové proti všednosti. Velehrad: Ottobre 12, 2003, s. 86-90.

Rapantová, Marie (roz. Tomková)
(25. 9. 1948 Rudice, okr. Uherské Hradiště)
Učitelka, tanečnice, zpěvačka, choreografka.
Po maturitě na Střední pedagogické škole v Přerově pracovala od roku 1977 jako
vychovatelka a učitelka na Základní škole ve Starém Hrozenkově, kde působí dosud. Při
zaměstnání absolvovala studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
obory zeměpis a tělesná výchova.
Marie Rapantová se folkloru začala věnovat jako tanečnice souboru Olšava v Uherském
Brodě. Působila zde v letech 1966 – 1980. Po přestěhování do Starého Hrozenkova (1969)
tancovala také v místním souboru Kopaničár, který od roku 1981 vede společně s manželem.
Je choreografkou a vedoucí taneční složky, podílí se také na organizačním zajištění
vystoupení. V roce 1975 převzala po učitelce Jarmile Kopuncové vedení dětského souboru
Kopaničárek, s nímž dosáhla řady ocenění a úspěchů na soutěžích a přehlídkách. V roce 2003
postoupil soubor s pásmem Ptačí svatba až na zemskou přehlídku dětských folklorních
kolektivů.
MP

Rejšek, Radomil
(16. 2. 1929 v Dyji, okr. Znojmo)
Tanečník, zpěvák, pedagog, metodik.

Po maturitě na Reálném gymnáziu ve Znojmě (1948) vystudoval v letech 1948-1952 PF a PřF
UK v Praze, obory tělesná výchova a geografie (PhDr. 1968, Csc.1976). Od roku 1952
vyučoval na katedře tělesné výchovy Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze (doc. 1979), v
letech 1975-1992 byl jejím vedoucím.
V letech 1949-1992 působil v souboru Josefa Vycpálka jako sólový tanečník, zpěvák a
pedagog. Metodicky spolupracoval s řadou souborů (např.Hořeňák, Šumava)
a na Moravě (Žerotín,Tanečnica). Dodnes se zúčastňuje práce v porotách mnohých
regionálních festivalů. Spolu se svou manželkou >Evou Rejškovou spolupracuje na
festivalech-Slavnosti Pod Zvičinou,U nás na Náchodsku, Čermenské slavnosti, Polabská
vonička. Spolu s manželkou úspěšně vedli kurzy lidových tanců pro děti, ve čtyřech věkových
skupinách. Prostřednictvím řemeslnických tanců seznamovali děti se starými řemesly,
dětským zvykoslovím, hrami a jednoduchými tanci. Pražským dětem, které se nedostaly do
dětských souborů, bylo tak umožněno rozvíjet hudebnost, zpěvnost a tanečnost na záklaě
tradiční lidové kultury.
Jako autor působil také na MFF ve Strážnici, kde v roce 1993 získal jako člen autorského
kolektivu Cenu festivalu za vynikající výběr souborů a pestrý i umělecky působivý program
v pořadu Bez hranic.
Jako sólový zpěvák natočil v roce 1987 v ČRo řadu českých lidových písní.
Významná je i jeho lektorská činnost v zahraničí (Belgie, Švýcarsko, Lucembursko, Německo
ale i Japonsko, Kanada, Kuba a USA). Je dlouholetým členem světového prezídia I.O.V.
(Mezinárodní organizace lidového umění) a od založení národní sekce v ČR jejím
tajemníkem.
Jeho publikační činnost je rozsáhlá, zaměřená zejména na oblast metodiky
lidových tanců a souborového hnutí, např. Základní názvosloví tělesných cvičení
pro taneční soubory (Praha 1972), Výběr snadných českých tanců I.a II. (Praha 1972),
Zatancujme si! Výběr lidových tanců z Čech a Moravy (Praha1981), Úvod do studia lidového
tance (Praha 1987), Zakládáme folklorní soubor (Praha1988), Lidové tance českého Horácka.
Z díla Č.Holase, J.Seidla a J. Špičáka, Z.Soukupové a J. Zemánka (Praha 1993), Náš tatíček
ševcuje. Řemeslo v českých lidových tancích (Praha 1993), Východočeské mateníky. Upravené
zápisy tanců s proměnlivým taktem ze sbírek Č.Holase a J. Zemánka (Praha 1993), Vesele do
kola, děti! (Praha l999).
V roce 1987 mu byl udělen titul Zasloužilý pracovník kultury.
Red. ASch.

Rejšková, Eva (roz. Konečná)
(5.8.1930 Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor)
Tanečnice, choreografka, vedoucí souboru, autorka pořadů, organizátorka.
Absolvovala Učitelský ústav v Jičíně (1948) a složila maturitu na Reálném gymnáziu v Nové
Pace (1950). V letech 1948-1952 vystudovala PF a FF UK v Praze, obory hudební výchova a
český jazyk (PaedDr 1953). Od roku 1952 byla zaměstnána jako odborná pracovnice pro
lidový tanec v Ústředí lidové tvořivostí (ÚDLT) v Praze, v letech 1979-1989 jako vedoucí
tanečního oddělení.
V souboru Josefa Vycpálka, jehož členkou byla v letech 1949-1992, působila jako tanečnice,
pedagožka a od roku 1967 jako umělecká vedoucí a choreografka.
Ve všech těchto funkcích i jako vůdčí osobnost Vycpálkovců se snažila obnovit organické
spojení lidového tance se zpěvem, a tak vytvořit český taneční styl se špičkovými výkony, ale
se zachováním typických tradičních znaků. Jako choreografka spolupracovala s řadou
dalších, především českých souborů, ale působila i na Moravě (Danaj, Ondráš) a v zahraničí
(např. v Kanadě, Belgii a Německu). Na celostátním festivalu amatérských souborů v Popradě
v roce 1971 obdržela Cenu za vynikající choreografii (Kajda v interpretaci souboru Úsměv) a
tutéž cenu získala na 3.čs. festivalu folklorních souborů v Košicích v roce 1977 (Furiant a
Skočná v interpretaci souboru Josefa Vycpálka).
Rozsáhlá je její pedagogická a metodická činnost (semináře, školení, účast v porotách
tanečních soutěží apod.). Patřila mezi zakladatelský tým Lidové školy umění pro pracující v
Praze (nyní Konzervatoř Jaroslava Ježka) a působila zde déle než 15 let jako externí učitelka
lidového tance. Jako lektorka spolupracovala osm let se sociálními ústavy Prahy a
středočeského kraje. Postižené děti učila lidovým tancům a s vychovateli připravovala
folklorní vystoupení na každoroční kulturní akademii. Byla to specifická práce, kdy nelze
improvizovat
či
obměňovat
již
přesně
zafixované
pohyby.
Spolu s manželem >Radomilem Rejškem vedla z podnětu ÚKDŽ (Ústřední kulturní dům
železničářů v Praze, nyní Národní dům na Vinohradech) první kurzy lidového tance pro
veřejnost a déle než 10 let kurzy pro čtyři věkové kategorie dětí. Jako lektorka lidových tanců
učila na mezinárodních kurzech v ČR i v zahraničí (např. Belgie, Švýcarsko, Německo,
Japonsko,
Kanada,
Kuba,
USA).
Publikovala články o folklorním hnutí, zejména v Lidové tvořivosti,Tanečních listech, Folkloru
a v německém časopise Der Tanz. Autorsky se podílí na přípravě českých folklorních festivalů
a s manželem spolupracuje na festivalech Slavnosti pod Zvičinou, U nás na Náchodsku,
Čermenské slavnosti, Polabská vonička.V tomto smyslu působí i na Moravě. V roce 1993 se
na MFF ve Strážnici autorsky podílela na zahraničním pořadu Bez hranic, který získal Cenu
festivalu za vynikající výběr souborů a pestrý i umělecky působivý program. V roce 1957
získala spolu s manželem R. Rejškem bronzovou medaili a titul laureáta v kategorii sólového

tance na Světovém festivalu mládeže a studentstva v Moskvě.V roce1979 získala titul
Zasloužilý pracovník kultury.
Je členkou senátu MFF ve Strážnici a členkou světového prezídia I.O.V.(Mezinárodní
organizace lidového umění).
Dnes se spolu s manželem věnuje spíše odborné pomoci např. přehlídce dětských školních
souborů Polabská vonička (Nymburk) a individuální pomoci FS i DFS.
Red. ASch.

Rybová, Yvona (roz. Pavlíková)
(18. 8. 1958 Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí)
Učitelka, vedoucí souboru, organizátorka,tanečnice.
Vystudovala Vysokou školu chemicko technologickou v Pardubicích (1977-1982), titul ing
(1982), dále jednoroční doplňkové pedagogické studium na ČVUT Praha ukončila v roce
1986. Je učitelkou na základní škole Vincence Junka v Dolní Čermné, okres Ústí nad Orlicí.
Byla členkou folklorního souboru Jaro v Ústí nad Orlicí v letech 1984 - 2000. V roce 1995
spolu s manželem Petrem Rybou a s vedoucím muziky Janem Dostálem založila >DFS Jitřenka
při ZŠ Dolní Čermná, jehož je vedoucí a choreografkou. Při vedení souboru spolupracuje
s Ivanou Hamplovou a Ivanou Moravcovou. Soubor se pod jejím vedením zaměřuje na oblast
východních Čech, zejména na Podorlicko, Žamberecko a Rychnovsko. Její zásluhou
prostřednictvím dětí ožívají folklorní tradice v obci Dolní Čermná, která patřila do bývalých
Sudet. Členy souboru jsou děti téže školy - ze 190 žáků je členy DFS Jitřenka víc než třetina
dětí. Od roku 1995 se podílí na organizování každoročních Čermenských slavností, pro něž se
soborem připravuje program tří věkových kategorií. Podílí se rovněž na organizaci festivalu
Tradice Evropy.
JV, red.

Rychterovi
manželé
Tanečníci, organizátoři, vedoucí souboru, zakladatelé dětského folklorního souboru
Hořeňáček a Hořeníček, iniciátoři vzniku Dětského festivalu v Lázních Bělohrad.

Rychterová, Jana (roz. Mojžíšová)
(24. 11. 1940 Žernov)
Vyučila se švadlenou. Pracovala jako sekretářka a vychovatelka ve Středním odborném
učilišti v Lázních Bělohrad.
V mládí se ochotnicky věnovala divadlu, k folkloru a folklornímu hnutí ji přivedl manžel
>Jindřich Rychtera. V letech 1957-1985 působila jako tanečnice souboru Hořeňák z Lázní
Bělohrad, od roku 1971 také jako jeho vedoucí (dodnes). V 60. letech 20. stol. se v kraji pod
Zvičinou účastnila sběru písní a tanců po boku Františka Bonuše, který se souborem Hořeňák
významně spolupracoval. V 70. letech 20. stol. absolvovala lidovou konzervatoř. Od počátku
se rovněž podílí na organizaci a režii festivalu Slavnosti písní a tanců pod Zvičinou v Lázních
Bělohrad.
S dětmi začali manželé Rychterovi pracovat v roce 1975, kdy v Lázních Bělohrad založili
dětský folklorní soubor >Hořeňáček jako přípravný kolektiv pro dospělý soubor. Pod jejich
vedením se Hořeňáček, zařadil mezi přední české soubory. Dodnes se pravidelně účastní
množství přehlídek a festivalů u nás i v zahraničí (Polsko, Turecko, Itálie, Maďarsko atd.),
podílel se na filmu Kolik faldů na suknici (ČT Praha, 1982) a dětská muzika souboru natočila
několik snímků v Českém rozhlasu Hradec Králové. V roce 1979 manželé Rychterovi založili
dětský soubor Hořeníček, ve kterém pracovali s dětmi již od 4 let. Hořeníček vedli až do roku
1985, kdy se spojil se souborem Hořeňáček. V roce 1988 iniciovali vznik Dětského festivalu v
Lázních Bělohrad, který se po třech letech sloučil se „Slavnostmi písní a tanců pod Zvičinou“.
Folkloru se věnují i jejich synové – Martin jako dlouholetý tanečník souboru Hořeňák a Milan,
který v roce 1985 navázal na úspěšnou práci s dětmi, převzal vedení souboru Hořeňáček a
vede jej dosud společně s manželkou Zdenou Rychterovou.
Literatura:
Rychtera Jindřich – heslo in Od folkloru k folklorismu (Slovník folklorního hnutí v Čechách).
ÚLK Strážnice 2000.
Vyznání Jany Rychterové a Jindřicha Rychtery, Folklor 1/2001.
MVo

Rychtera, Jindřich
(25. 6. 1939 v Horní Nová Ves)
Vyučil se truhlářem. Pracoval jako zámečník, soustružník, později (od roku 1991) jako ředitel
Městského kulturního střediska v Lázních Bělohrad, kde setrval až do odchodu do důchodu.
Od roku 1949 je jeho jméno spojeno s folklorním souborem Hořeňák z Lázní Bělohrad, kde

nejprve působil jako tanečník, od roku 1957 jako vedoucí taneční složky a od roku 1971 jako
organizační vedoucí (dodnes). V okolí Lázní Bělohrad se podílel na sběratelské činnosti
společně s Pavlem Krejčím. V roce 1974 stál také u zrodu dnes již mezinárodního folklorního
festivalu Slavnosti písní a tanců pod Zvičinou v Lázních Bělohrad, jehož ředitelem je dodnes.

Říha, František
(11. 10. 1950 Hluk, okr. Uherské Hradiště)
Hudební pedagog, muzikant, vedoucí cimbálové muziky.
Vyučil se nástrojařem (1969), poté vystudoval konzervatoř – hru na klarinet v Brně (1983).
V letech 1975-1982 působil jako metodik lidových hudeb při OKS v Uherském Hradišti, pak
vyučoval na ZUŠ v Uherském Ostrohu hru na klarinet, flétnu, akordeon (1982-1986), na téže
škole je ředitelem (od roku 1986).
Hudbě se věnoval již jako dítě. Byl členem, později vedoucím cimbálové muziky Dolňácko
v Hluku (1970-1995), od roku 1995 je členem CM Babica.
Je spoluautorem hudebních nosičů LP Na téj huckej věži (CM Doňácko, 1983), CD Aj, tá hucká
hospoda (CM Dolňácko, 1990), CD Slavíček zpívá (CM Babica, 1998), CD Leť, písničko po kraji
(CM Babica, 2003). Je autorem zpěvníku lidových písní Zazpívej, slavíčku (1998).
Spoluautorsky působí při pořadech na MFF ve Strážnici, na Dolňáckých slavnostech písní a
tanců v Hluku a na DMFF Kunovské léto. Od roku 1995 hudebně spolupracuje s dětským
folklorním souborem Děcka z Kunovic.
S cimbálovými muzikami získal přední umístění na krajské a národní přehlídce v Mikulově
(2000) a ve Vysokém Mýtě ( 2003). Svým přístupem k hudbě a k osobnosti každého člověka
ovlivňuje nejen děti ve škole, ale i vlastní rodinu. (Hudbě se věnují jeho synové Radovan
/10.3. 1977/ – konzervatoř Kroměříž, hra na kontrabas, pedagog na ZUŠ UH.Ostroh a Hluk
vyučuje hře na kontrabas, keybort, zobcovou flétnu a Čeněk /24. 9. 1975/ působí v CM
Kunovjan, Babica, Radošov. Folkloru se věnují i životní partnerky obou synů - Regina Říhová,
roz. Hellesiová /6.10. 1971/ a Kateřina Říhová, roz. Műllerová /26.4. 1072/. Obě rovněž
vystudovaly konzervatoř v Kroměříži - hru na housle a působí jako hudební pedagožky na ZUŠ
Uh. Ostroh.)
Získal ocenění za příkladnou pedagogickou práci s dětskou muzikou ZUŠ Uherský Ostroh a za
celoživotní přínos utváření osobnosti dítěte ke vztahu k hudbě a lidové kultuře.

Schauerová, Alena (roz. Ryšánková)
(29. 5. 1936 Brno)
Pedagožka, tanečnice, autorka pořadů, choreografka, poradkyně souborů.
Po maturitě na pedagogickém gymnáziu v Brně (1955) absolvovala tamtéž Filozofickou
fakultu MU, obory čeština, pedagogika, psychologie (1962-1967, PhDr.1971). Pracovala jako
učitelka na brněnských ZŠ (1955-1969) a odborná asistentka na katedře českého jazyka a
literatury Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1969-1973). Po nuceném odchodu a roční
nezaměstnanosti působila jako vychovatelka ve výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí
(1974), pak na různých učňovských školách (nejdéle v Zetoru Brno jako učitelka češtiny
vietnamských učňů 1976-1986).V roce 1990 byla náměstkyní primátora města Brna a od
r.1991 do odchodu do důchodu (1998) byla odbornou asistentkou Ústavu pedagogických
věd na Filozofické fakultě MU. Od roku 1998 vyučuje externě na FF a FSS MU v Brně kulturní
antropologii a gender studia.
Do folklorního hnutí se zapojila v polovině 50.let. Byla tanečnicí i sólovou tanečnicí, později
vedoucí a choreografkou brněnského Valašského krúžku (1954-1962), některé její
choreografie (hudební úpravy R.Zapletal, J.Hovorka a další) patří ke kmenovému repertoáru
souboru. Dále byla tanečnicí, vedoucí taneční složky, choreografkou CM Hynka Bíma
(Moravská cimbálová muzika,1962-1965), s níž se v r.1962 podílela na národopisných
sběrech na Horní Súči. Nejvíce se její aktivity projevily na zpracování folklorního materiálu
pro děti a v práci s DFS. V roce 1957 založila školní taneční kroužek, jenž se stal první
dětskou skupinou brněnskéhoValašského krúžku a později z něj vznikl soubor Iskérka. Od
roku 1970 spolupracuje se souborem >Javorníček jako choreografka,v letech 1972-1995 byla
členkou vedení souboru. Některé její choreografie (zejména s hudební úpravou >J.Juráška)
patří ke kmenovému repertoáru souboru a získaly ocenění na Národních přehlídkách DFS
(Ptačí svatba, Královničky, Říkadla - co se zdá, to je sen ad.). Krátkodobě spolupracovala také
se soubory >Pálavánek Mikulov, >Iskérka Brno, >Horáček Rokytno, >Špindleráček Špindlerův
Mlýn, >Prácheňáček Strakonice, Radost Trenčín. Jako členka programové rady a
místopředsedkyně senátu pracuje pro MFF ve Strážnici, rovněž je členkou programové rady
Dětské Strážnice. Autorsky se podílí na pořadech od roku 1972 (v r.1986 získala Cenu MFF za
objevný výběr dětských obchůzkových her a jejich režijní zpracování v pořadu My jsme malí
koledníci, v roce 1992 se stala laureátkou festivalu za přirozené a citlivé uplatnění odkazu
J.A.Komenského v pořadu Škola hrou, v roce 2004 získala Cenu MFF za originální a nápadité
zpracování tématu, promyšlený výběr účinkujících a citlivou práci s dětmi v pořadu Na
pastvisku). Dětským folklorem a jeho významem pro výchovu se zabývala v řadě článků
publikovaných v pedagogických i národopisných odborných časopisech. Poznání folklorních

tradic se promítá i v její odborné práci o pojetí domova dětí folklorních souborů (Kde jsme
doma 1997 (spolu s J.Švancara, V.Frolcová,Š.Portešová), Ke kořenům domova 1999 (spolu
s J.Švancara, V.Frolcová,Š.Portešová). Historií a folklorem obce na Poličsku se zabývala
v knize Telecí, historie a současnost 2003 (spolu s P.Filipi).
Podílí se na vedení Školy folklorních tradic (pedagogická vedoucí a lektorka), je členkou
odborných porot a hodnotících komisí, členkou odborné rady pro dětské taneční kolektivy
NIPOS - ARTAMA. V současnosti se podílí na výzkumných úkolech NÚLK ve Strážnici a NIPOSARTAMA tematicky se vztahujících k dětskému folkloru.
VF,red.

Skopová, Kamila (roz.Bičovská)
(5.3.1944 Praha)
Výtvarnice, metodička, organizátorka.
Po absolvování střední uměleckoprůmyslové školy v Praze (1962) působila v propagaci
Pražských obchodních domů, od roku 1993 až do roku 2000 v Městském kulturním středisku
v Chrudimi. I po odchodu do důchodu se aktivně věnuje výtvarné činnosti.
Spolupracovala s řadou FS, např. Fidlátka (uměleckou vedoucí 1976-1985), Lipka, Karmazín a
Baldrián Pardubice, Kohoutek Chrudim, ale rovněž s DFS např. >Kuřátka (spolu zakládala),
>Vysočánek Hlinsko. Ve své bohaté a různorodé činnosti spojuje výtvarný talent a zájem o
tradiční lidovou kulturu. Pro FS připravuje scénáře a scénická pásma, navrhuje stylizaci krojů
a rekvizit. Je rovněž autorkou příležitostných plakátů a pozvánek pro souborové akce.
Organizuje a vede kurzy lidové tvorby, dílny pro školy i učitele, dílny jako součást výstav
např. Hravé Vánoce, které od roku 2002 realizuje, případně se na realizaci podílí (Jičín 2002,
Zlín 2003, Semily 2004, Prostějov 2005). Autorsky se podílela na řadě výstav věnovaných
obyčejové tradici i lidové tradiční tvorbě, je autorkou třebechovické výstavy lidových hraček
Od brambor až po polínko. Podílela se rovněž na tvorbě několika filmů s touto tematikou
např. Vánoce na Veselém Kopci (Památková péče Pardubice 1983-1985), který získal první
cenu na Etnofilmu v Čadci 1986. Ilustracemi se podílela na knížce Aleny Vondruškové České
zvyky a obyčeje (Praha 2004), která získala nejvyšší ocenění v oboru populárně vzdělávacích
knih v roce 2004. Sestavila a ilustrovala příručku Lidová tvorba (Pardubice 1995), Pro edici
šikovné ruce (Grada Publishing 2004) zpracovala příručky Kraslice, Jednoduché loutky,
Pleteme věnečky po celý rok. Sestavila ilustrované kuchařky..ale máma to vařila líp (Litomyšl
2003) a Rodinné stříbro (Litomyšl 2005). Je členkou odborných porot soutěží FS a DFS.
Vyučuje ve Škole folklorních tradic obor lidový oděv.
AM, ASch

Sládek, Jiří
(18. 4. 1946 Mikulov)
Hudebník a pedagog.
Vystudoval obor housle a klarinet na konzervatoři v Kroměříži (1961 – 1967). Po studiích
působil v několika orchestrech (1967 – 1969 Posádková hudba Olomouc, 1969 – 1970
Komorní orchestr Pardubice, 1970 – 1974 Státní symfonický orchestr Havana na Kubě).
V roce 1974 se stal učitelem na ZUŠ Luhačovice, ve Zlíně a ve Slavičíně. Od roku 1988 působí
ve funkci ředitele ZUŠ Luhačovice.
Pochází z muzikantské rodiny, jeho dědeček byl známým kapelníkem dechové hudby
v Mistřicích u Uherského Hradiště, také dva z jeho bratrů vystudovali konzervatoř a jsou
aktivními muzikanty, třetí se zabývá opravami hudebních nástrojů. V roce 1978 se J. Sládek
stal členem zlínské CM Kašava, kde hrál na housle až do roku 1993. V letech 1979 – 1990 byl
primášem CM DFS Malé Zálesí v Luhačovicích. Od roku 1974 je také kapelníkem luhačovické
dechové hudby Zálesanka a od roku 1992 členem dechové hudby Vlčnovjanka. S orchestry a
kapelami účinkoval v osmnácti státech světa, natočil 5 CD a několik televizních a
rozhlasových pořadů. Za svého působení na zlínské ZUŠ byl vedoucím dětské cimbálové
muziky, která v osmdesátých letech získala mnoho úspěchů, včetně dvojnásobného vítězství
v ústředním kole soutěže souborů lidových nástrojů ZUŠ, a natáčela také v Čs. rozhlase a Čs.
televizi Ostrava (Zpívánky, Vonička z domova). V roce 2001 vznikla pod jeho vedením při ZUŠ
Luhačovice dětská cimbálová muzika, která spolupracuje s folklorním souborem Malé Zálesí.
Jako pedagog ovlivnil významnou měrou řadu svých odchovanců, kteří se nadále věnují
rozvíjení hudebních folklorních tradic na Zlínsku a Luhačovicku.
BP

Sládková, Jana (roz. Šepláková)
(21. 2. 1953 Brno)
Učitelka hudby (hry na housle a souborové hry), vedoucí cimbálové muziky DFS >Javorníček
Brno a členka uměleckého vedení souboru.
V roce 1974 absolvovala na brněnské konzervatoři obor housle. Během studia působila
v cimbálové muzice konzervatoře vedené >Jaroslavem Juráškem; tak navázala na svoji
trvalou spoluúčast v cimbálových muzikách od dětských let (1964). Pro absolventskou práci si
zvolila téma Housle a lidová píseň. Po skončení studia se věnuje nepřetržitě výuce houslové
hry a výchově dětských cimbálových muzik v Brně. Od roku 1997 se jako vedoucí krajské

sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ podílí na organizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT ve hře
na lidové nástroje a hře souborů lidových nástrojů.
K zájmu o hudební folklor ji přivedla cimbálová muzika LŠU Brno Antonínská, v níž hrála od
roku 1964. Když v roce 1968 navázala LŠU spolupráci s dětským folklorním souborem
Vlaječka (později >Javorníček Brno), započala její činnost pro tento soubor a trvá dodnes. Na
půdě LŠU Antonínská (od roku 1974) a ZUŠ Vranovská (od roku 1997) založila postupně sedm
generací dětských cimbálových muzik, které se uplatnily v souboru Javorníček.Vychovala
v této sféře více než 70 muzikantů, z nichž mnozí dodnes působí ve folklorních souborech
(Javorník, Ondráš, Májek ad.). Touto cestou zprostředkovala dětem a studentům zejména
lidovou hudbu regionů Valašsko a Brněnsko v úpravách Jaroslava Juráška, Karla Mifka, Radka
Zapletala ad.
VF

Slouka, David
(6. 8. 1974 Pardubice)
Hudebník, pedagog, upravovatel hudby.
Po absolvování gymnázia v Pardubicích se zaměřením na cizí jazyky (maturita 1992),
vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, mezinárodní
politika a diplomacie (SZZ 1997). Hudební vzdělání získal na Konzervatoři v Pardubicích, obor
hra na kontrabas, (absolutorium 2000). Od r. 2000 pracuje jako člen orchestru Moravského
divadla v Olomouci. V letech 1992-2000 byl externím učitelem na ZUŠ v Pardubicích, kde
kromě kontrabasové třídy vedl také soubor lidových nástrojů. Od roku 2003 pracuje rovněž
jako externí učitel hry na kontrabas na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.
Vztah k folkloru si utvářel již od dětství; oba rodiče (matka >Blanka Slouková) byli
dlouholetými členy
folklorního souboru Lipka Pardubice a také on byl brzy členem folklorních souborů
(>Holoubek, >Perníček, >Radost), kterými prošel jako tanečník, později klarinetista a vedoucí
muziky. V době vysokoškolských studií působil jako klarinetista v souboru Gaudeamus a
vojenskou službu absolvoval jako basista ve VUS Ondráš. Od r.1990 spolupracuje
s krásnolipskými soubory, pro něž vytváří hudební úpravy a působí jako lektor na
soustředěních muzik. Vytvořil více než 350 hudebních úprav lidových písní pro dětské i
dospělé lidové muziky (např. pro pardubické DFS >Perníček, >Marcipánek, Radost,
Kolovrátek a pro >Křiničánek z Krásné Lípy, dále pro FS Gaudeamus, Nisanka, Kohoutek,
Dykyta, Lužičan, VUS Ondráš Brno, Vycpálkovci). Jako porotce se uplatňuje při soutěžích DFS.

Má významný podíl na výchově členů dětských muzik. Jeho práce byla oceněna na národních
kolech soutěže ZUŠ.
JV.red.

Slouková, Blanka (roz.Widderová)
(16. 5. 1952 Vysoké Mýto)
Tanečnice, choreografka, pedagožka, organizátorka.
Po absolvování střední průmyslové školy potravinářské technologie v Pardubicích začala
v roce 1971 učit taneční obory na LŠU v Týništi nad Orlicí., poté v Pardubicích. Tanci se
věnovala od dětství pod vedením své matky, taneční pedagožky M.Widderové. Absolvovala
lidovou konzervatoř v Hradci Králové ve třídě >F.Bonuše (1977-1979) a kurz taneční
pedagogiky v Praze (1980-1982).
V roce 1977 stála (spolu se sestrou >J.Vítkovou) u zrodu souboru Lipka v Hradci Králové,
později v Pardubicích, kde působila jako tanečnice, zpěvačka, vedoucí souboru a
choreografka. V letech 1981-1987 vedla učňovský soubor Mládí v Pardubicích, v letech19801990 dětský soubor >Holoubek. V roce 1986 založila DFS >Perníček, jehož přípravné oddělení
od roku 1996 pracuje pod samostatným názvem Marcipánek. Je úspěšnou choreografkou
obou jmenovaných souborů, s nimiž zvítězila na krajských přehlídkách DFS v roce 1993, 1995
a 1997, 2001 a účastnila se s nimi národních přehlídek. Je autorkou pásem Naše škola aneb
přijde pan učitel, Košilanda planda, Já jsem malý kominíček, Formani jsou velký páni, pro
soubor Lipka připravila např. pásma Věnečková, Za ten len, Letnice.
Je členkou programové rady FF Pardubice-Hradec Králové, je členkou odborné rady pro
dětské taneční kolektivy při NIPOS - ARTAMA, členkou realizačního týmu DFF tradice Evropy
a reprezentantkou východní Evropy pro festival Děti celého světa tančí. O českých tancích
přednášela v Kolumbii (2005).
DS, JV

Smolová, Jaroslava (rozená Krčková)
(3. 12. 1968 v Plzni)
Muzikantka, vedoucí dětské muziky.
Vystudovala Plzeňskou konzervatoř, obor viola. Je členkou orchestru opery Divadla J.K.Tyla
v Plzni. Už ve studentských letech se začala věnovat lidové muzice, hrála na violu v muzice
Škoda Plzeň (Mladina). Zde také byla sólovou zpěvačkou. Se vznikem dětského souboru

>Škodovaček (>Mladinka) založila dětskou muziku, jejímuž vedení se věnuje nepřetržitě od
roku 1986, jen s přestávkami po dobu mateřské dovolené (tři děti). Je autorkou hudebních
úprav lidových písní, i muziky pro lidové tance Mladiny (například Jihočeské kola).
Svojí prací interpretační i pedagogickou patří mezi významné osobnosti regionu
jihozápadních Čech s velkým vlivem na rozvoj hudební kultury dětí.
ZV

Svobodová, Věra
(6. 10. 1928 Rousínov, okr. Vyškov – 22. 2. 2002)
Choreografka, pedagožka.
Vyrůstala v kulturně založené rodině, která podporovala její všestranné zájmy (divadlo,
hudba, tanec, zpěv, sport). V letech 1942-1946 vystudovala odbornou školu pro ženská
povolání v Chrudimi a nastoupila jako skladní a účetní v továrně na prádlo v Chrasti u
Chrudimi. Všeobecné střední vzdělání dokončila na 1.střední škole pro pracující v Praze
(1955), poté absolvovala (1965) na AMU v Praze obor choreografie u prof. Jiřího Němečka.
Svoje vzdělání celý život doplňovala soukromým studiem (taneční improvizace a
choreografie u J.Kröschlové 1953-1967, africké a kubánské taneční prvky u F.Towena 19731984), prošla řadou kurzů a seminářů zaměřených na jazz, Labanovu a Orffovu metodu a
především na český a moravský folklor (u >Z.Jelínková, >V Šejvlová,V.Šimkové, >F.Bonuše).
Zabývala se výrazovým a historickým tancem, jako choreografka hostovala v brněnském
Divadle bratří Mrštíků a v Hudebním divadle Karlín. V letech 1975-1977 prosadila zřízení
specializované třídy lidového tance na pražské konzervatoři, 1968-1973 a 1983-1988
působila jako taneční pedagožka a choreografka v Leuně v bývalé NDR.
O problematiku lidového umění a tanečního folklorismu se začala hlouběji zajímat po
příchodu do Československého státního souboru písní a tanců v roce 1950, se kterým
spolupracovala až do roku 1989 nejprve jako tanečnice, poté jako choreografka. Od 90.let se
intenzívně věnovala neprofesionálním folklorním souborům. Kromě příležitostné práce pro
FS dospělých (Kohoutek Chrudim, Kalamajka Havlíčkův Brod) tvořila především pro děti. Jako
hostující choreografka často zásadně a dlouhodobě ovlivňovala dramaturgii a taneční
průpravu souboru a byla inspirací pro jejich samostatné tvůrčí směřování. Vytvořila
choreografie např. pro >Ostravička (Otvírání studánek 1991, Zpěvy z Velkého Rovného 1994,
Horké léto 1998), dále pro rokycanské soubory >Rokytka a >Sluníčko (Takhle v Rokycanech
1990, V Slavickým dvoře 1992, Kateřinská zábava na Padrti 1992), >Malé Zálesí (Svatojánská
brána k létu 1994), >Vysočánek z Hlinska (Kouzlo hraček 1993, Horácká voračka 1994),
>Škubánek ze Světlé nad Sázavou (U potoka, u řeky Sázavy 1996, Kdo nevěří ať tam běží

1998). Dále spolupracovala s DFS Vínek z Janova u Litomyšle, Zaječánek ze Zaječic ad.
Vytvořila přes 70 choreografií pro FS a DFS.
Získala ocenění za práci v německém Tanzensemble Leuna, vyznamenání ÚDLT (1979) a titul
MK ČSSR Zasloužilý pracovník kultury (1981).
ZV

Sýkorová, Františka (roz.Pecinová)
(7. 9. 1915 Dřevnice, okr. Přerov)
Učitelka, vedoucí souboru, autorka pořadů, organizátorka.
Narodila se v rodině řídícího učitele, kde již v dětství získala zájem o lidové umění - hudbu,
tanec, divadlo.Vystudovala učitelský ústav v Plzni. V Plzni působila jako učitelka i po
odchodu do důchodu. První soubor (recitace, zpěv, tanec) založila v r. 1953 na ZŠ v Plzni,
Podmostní ulice. V roce 1958 založila >DFS Jiskra (spolu s manželem Vladimírem Sýkorou a
ve spolupráci s učitelem Josefem Vršeckým). Byla autorkou i spoluautorkou pravidelných
premiérových dětských pořadů. V regionu byla první, kdo založil a dlouhodobě udržel na
špičkové úrovni dětský soubor.
Za mimořádnou výchovnou činnost s dětmi byla vyznamenána Za vynikající práci (1966).
MVr

Šejvlová, Věra (roz. Pešková)
(15. 6. 1919 Frýdek Místek –3. 3. 2004 Ostravice)
Sběratelka, organizátorka, choreografka, autorka pořadů, redaktorka.
Maturovala na reálném gymnáziu v Ostravě (1938), v důsledku uzavření vysokých škol
v dalším studiu nepokračovala. Ze zdravotních důvodů byla v domácnosti (1939-1949),
v letech 1949-1968 působila jako redaktorka v redakci lidových písní Čs. Rozhlasu v Ostravě,
kde pracovala na programové koncepci pořadů krajového i celostátního vysílání. Od roku
1972 až do odchodu do důchodu v roce 1975 byla zaměstnána v Hydrometeorologickém
ústavu v Ostravě.
V roce 1947 založila a do roku 1956 vedla soubor Ostravica při OB v Ostravici, z něhož vyšli
zakladatelé a vedoucí dalších souborů regionu (Ostravica Frýdek-Místek, Vonička Havířov).
V letech 1957-1961 působila jako vedoucí taneční složky souboru L.Ševčíka při ZK NHKG
v Ostravě-Zábřehu (pozdější Moravský soubor písní a tanců). Od roku 1981 až do své smrti

byla uměleckou vedoucí >DFS Grunik a FS Grunik (1988) v Ostravici. V těchto souborech byla
rovněž dramaturgyní a choreografkou. S dětským souborem získala četná ocenění na
národních přehlídkách, naposledy v roce 2004, tedy krátce před smrtí za pořad Cesta ze
školy. Ve 40. a 50. letech prováděla s >F.Bonušem sběry lašského folkloru, z nichž byly
vydány zpěvníky Písničky z údolí Ostravice I,II (Frýdek-Místek 1984,1985).Publikovala studii
Ondrášův skok- sólový chlapský tanec severních Beskyd (RZ 3, 1953). Vedle práce sběratelské
(písně, tance, lidový oděv) a souborové se věnovala instruktážní činnosti a školení souborů,
byla členkou porot na přehlídkách ZUČ, lektorkou Lidové konzervatoře v Ostravě (v
70.letech), členkou programových rad na MFF ve Strážnici a Slezských dnů v Dolní Lomné aj.
Od roku 1955 byla spoluautorkou Sochových slavností ve Lhotce pod Ondřejníkem. Vydala
metodickou brožuru Lašsko dětem (anonymně – Ostrava 1978) a spolu s V. Šimkovou se
autorsky podílela na vydání instruktážní videokazety Lašské tance z povodí Ostravice (FrýdekMístek 1991).
red. ASch

Šlapáková, Romana (roz. Stonavská)
(19. 5. 1968 Brno)
Muzikantka, choreografka, vedoucí souboru.
Po absolvování rokycanského gymnázia vystudovala II.lékařskou fakultu UK v Praze, od r.
1992 pracuje jako dětská lékařka.
Od roku 1977 byla členkou dětského folklorního souboru při tehdejším Okresním domě
pionýrů a mládeže v Rokycanech. Nejprve se uplatňovala jako tanečnice a zpěvačka, později i
jako muzikantka, flétnistka a zejména dudačka (1.místo v soutěži dudáků na Mezinárodním
dudáckém festivalu ve Strakonicích v roce 1980).V letech 1982 – 1994 působila jako vedoucí
nejmladší generace taneční složky DFS >Sluníčko (od r.1992 s názvem >Rokytka) (spolu s
>B.Auterská). Na repertoáru souboru jsou stále její choreografie Prácheňská suita, Mateník,
Jihočeká kolečka na hudbu Jiřího Fišera. Spolupracovala s dalšími choreografy (D.Stavělová,
>V. Svobodová, >E.Rejšková) a s muzikanty (F.Hyndrák, >Z.Vejvoda). Od roku 2001 vychovává
další generaci DFS Sluníčko (spolu s A.Hirschovou aj. Frűhaufovou).
Zejména díky svému všestrannému hudebnímu a pohybovému nadání výrazně ovlivnila tvář
rokycanského souboru. Při taneční průpravě akcentovala rozvoj hudebnosti, citu pro rytmus,
velkou pozornost věnovala pěvecké průpravě dětí, z vybraných tanečníků iniciovala vznik
rokycanské dětské muziky.
ZV

Štulír, Pavel
(15. 8. 1955 Uherské Hradiště)
Hudebník, pedagog.
Vystudoval Obchodní školu v Uherském Hradišti (1970–1973), poté pracoval jako prodavač
elektrotechnického zboží. Absolvoval obor housle na konzervatoři v Brně (1978–1985 u Jiřího
Besperáta) a doplňkové studium na JAMU zaměřené na pedagogiku, psychologii a metodiku
hry na housle (1994–1996 u Stanislava Tomáška). Od roku 1978 vyučuje obor housle na ZUŠ
v Uherském Hradišti.
S hudebním folklorem se setkal poprvé v roce 1968 jako žák LŠU a člen školní cimbálové
muziky v Uherském Hradišti vedené Jaroslavem Čechem. Po smrti J. Čecha (1970) hrál v
muzice, která na tuto školní cimbálovou muziku navázala a která si vzala do svého názvu
jméno svého zakladatele (CM Jaroslava Čecha). Po Josefu Peškovi (od roku 1982) pokračuje
v práci, kterou na tehdejší LŠU započal právě Jaroslav Čech. Při výchově mladých muzikantů
čerpá především ze své bohaté pedagogické činnosti a ze zkušeností získaných v CM
Jaroslava Čecha. Jako vedoucí školní cimbálové muziky vychoval řadu muzikantů, kteří se
dnes uplatňují ve folklorním hnutí především na Uherskohradišťsku. S jednotlivými muzikami
dosáhl mnoha úspěchů na soutěžích a festivalech (1. místo v Ústředním kole soutěže
cimbálových muzik ZUŠ v roce 1988 – Kladno, Laureát MFF Strážnice 1999, 1. místo
v Ústředním kole soutěže cimbálových muzik ZUŠ ve Vysokém Mýtě 2000, 2003 ad.).
Významná je také spolupráce s dětským folklorním souborem>Hradišťánek (od poloviny 80.
let), se kterým Štulírova dětská muzika uskutečnila řadu vystoupení u nás i v zahraničí a
natočila CD Husličky a písničky (1999).
PČ

Švach, Jaroslav
(22. 9. 1947 Stará Břeclav)
Zpěvák, tanečník, pedagog, spoluautor pořadů, organizátor.
Narodil se v kraji, kde je obyčejová tradice dosud živá. Původním povoláním je
elektromechanik, nyní vede kulturně společenské centrum v Hruškách. Od dětství se
zúčastňoval pěveckých soutěží, v nichž získal četná ocenění. V létech 1964-1974 byl
zpěvákem a tanečníkem FS Podlužan. V době prezenční vojenské služby v Mikulově založil a
vedl vojenský soubor Palavan, s ním v r….zvítězil v ASUT. V r. 1974 se stal členem FS
Břeclavan, v něm později vedoucím taneční skupiny. V r.1984 založil DFS >Břeclavánek, který
po dobu 15 let vedl. Po roce 1989 pomáhal obnovit činnost dětských souborů na Podluží

např. v Lanžhotě, Tvrdonicích, Prušánkách, Moravském Žiškově, Valticích, Hlohovci,
Moravské Nové Vsi. Nyní vede DFS v Hodoníně, Břeclavi, Hruškách, Bulharech. Je tanečníkem
a vedoucím Old Strars Břeclav. Spolupracoval na tvorbě pořadů na MFF ve Strážnici a
v Tvrdonicích.
Za svoji činnost získal ocenění KNV za rozvoj kultury a stal se osobností města Břeclavi. Jeho
činnost je uváděna v místním a regionálním tisku.
JP

Švrčina, Milan
(27. 8. 1927 Brno – 4. 9. 1981 Zlín)
Hudebník, sběratel, pedagog, organizátor, upravovatel, autor písní a tanců.
Od dětství žil na jižním Valašsku. Vystudoval Učitelský ústav ve Val. Meziříčí (1945-1947), v r.
1947 nastoupil na osmiletou střední školu ve Val. Kloboukách. Po absolvování vojenské
služby učil na školách ve Štítné nad Vláří (1951-1953), Slavičíně (1953-1965), Val. Kloboukách
(1965-1974) a ve Francově Lhotě (1974-1981).
Na housle a cimbál hrál od dětských let. Jako houslista byl žákem svého otce Floriána Švrčiny
(1900-1945), v jehož cimbálové muzice také působil. Od mládí se věnoval sběru lidových
písní, tanců a slovesnosti na jižním Valašsku; materiál upravoval pro vystoupení cimbálových
muzik a souborů, které zakládal. Řadu písní a tanců také sám vytvořil. Jeho první muzika
vznikla za studií ve Val. Meziříčí (spolupracovala s místním Valašským krúžkem vedeným
Arnoštem Kubešou) a v letech 1947 a 1948 získala 2. místo v soutěži lidových muzik na MFF
ve Strážnici. V době vojenské služby (1949-1951) byl členem AUSu a také zde inicioval vznik
cimbálové muziky. První dětský folklorní soubor založil za svého působení ve Val.
Kloboukách, další ve Štítné nad Vláří. V roce 1953 stál u vzniku dospělého i dětského FS
Slavíček ve Slavičíně. Byl jeho uměleckým vedoucím i vedoucím cimbálové muziky a podílel
se na rekonstrukci slavičínského kroje. Po svém odchodu do Val. Klobouk založil a v letech
1971-1974 vedl FS Skřivánek a žákovskou cimbálovou muziku, kterou sám primášoval (v
souboru působili i jeho dva synové a dvě dcery). Hrál také na cimbál v místní CM Antonína
Bařinky a v CM Vsacan. Po příchodu do školy ve Francově Lhotě zde založil, opět pod názvem
Skřivánek, dětský a v r. 1978 i dospělý soubor, který vedl až do své smrti. Jako houslista,
cimbalista a zpěvák vystupoval také se Slováckým krúžkem ze Strání, s CM Olšava, Lipta,
Světlovan a doprovázel zpěvačku Jarmilu Šulákovou. Patřil k nejvýznamnějším
obnovovatelům tradic a nejvýraznějším představitelům dtského folklorniho hnutí na jižním
Valašsku.
Literatura:

Havlíček, B.: In memoriam Milana Švrčiny. Národopisné aktuality 19, 1982, s.54-55.
Malíková, E.: Milan Švrčina - učitel, národopisný pracovník, lidový muzikant, zakladatel
národopisného souboru Slavíček při SK ROH Družba ve Slavičíně. Slavičín 1989.
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Tauchmanovi
manželé
Prostřednictvím tradiční lidové kultury Krkonoš a jejich podhůří přiblížili dětem
přistěhovalců (po roce 1945, po odsunu Němců, došlo ve Špindlerově Mlýně k zásadní
výměně obyvatelstva) jejich domov a pomohli jim nalézt kulturní kořeny. Založením DFS
Špindleráček při ZŠ ve Špindlerově Mlýně ovlivnili celkovou kulturní úroveň školy, vtiskli jí
osobitý charakter, v němž tradice lidové kultury měly neopominutelné místo a současně
integrující vliv na učitele i žáky školy. Soubor se pod jejich vedením stal významným
reprezentantem města.

Jana Tauchmanová
(8. 4. 1941 Brno)
Pedagožka, organizátorka, dramaturžka, choreografka, spoluzakladatelka a vedoucí souboru.
Po studiu matematiky a hudební výchovy (žákyně prof.Františka Lýska) na Vyšší pedagogické
škole v Brně působila jako učitelka v Seči, Vrchlabí a od roku 1961 ve Špindlerově Mlýně,
tamtéž ředitelkou školy (1990 -1998). Ve škole se zasloužila o rozvoj hudebního cítění žáků a
vytváření pozitivního vztahu k lidovému umění především krkonošského regionu. V letech
1977 – 1979 absolvovala Lidovou konzervatoř (obor lidový tanec) v Hradci Králové ve třídě
Františka Bonuše.
Od roku 1954 tanečnice a zpěvačka FS Krakonoš při hudební škole ve Vrchlabí, pak zpěvačka
souboru Hořec tamtéž.V roce 1972 spolu s manželem ( >František Tauchman) založila a vede
soubor >Špindleráček. V roce 1996 spoluzaložila a také vede při DFS Špindleráček skupinu
dospělých, která vznikla přirozenou cestou poté, kdy první členové dětského souboru dosáhli
dospělosti. Dík svému hudebnímu vzdělání pečuje o rozvoj dětské zpěvnosti, kterou chápe
jako nezbytnou složku činnosti dětského folklorního souboru. Je spoluautorkou (s
F.Tauchmanem) řady úspěšných programových bloků:Ševcovská suita, Malí chalupníci,
Posvícení v Martinicích, Rok na horách, Nic kalýho vod Žalýho ad.
ASch

František Tauchman
(2. 12. 1931 Studenec, okres Jilemnice)
Pedagog, organizátor, dramaturg, choreograf, spoluzakladatel a vedoucí souboru.
Po absolvování pedagogického gymnázia v Hradci Králové pokračoval studiem matematiky a
fyziky na Vyšší pedagogické škole v Praze. Jako učitel působil od roku 1951 na Vrchlabsku,
v letech 1961-1998 ve Špindlerově Mlýně, tamtéž ředitelem školy (1961 – 1970). V letech
1977 – 1979 absolvoval Lidovou konzervatoř (obor lidový tanec)v Hradci králové ve třídě
Františka Bonuše.
Od roku 1956 tanečník SPT Hořec ve Vrchlabí. V roce 1972 spoluzaložil a vede (s
>J.Tauchmanová) soubor >Špindleráček. Je spoluautorem (s J.Tauchmanová) úspěšných
programových celků souboru (viz >J.Tauchmanová), jimiž se soubor úspěšně účastnil národní
přehlídky DFS (1981,1983,1987), MFF ve Strážnici a řady vystoupení na zahraničních
festivalech.V roce 1996 se podílel (s J.Tauchmanová) na založení skupiny dospělých při
souboru Špindleráček, kterou též vede. Byl organizátorem (spolu s J. Tauchmanová) šesti
ročníků setkání DFS z Čech, Moravy a Slovenska ve Špindlerově Mlýně (1982 – 1992). Je
členem odborné rady pro dětské taneční kolektivy při NIPOS – ARTAMA a členem odborných
porot při dětských tanečních soutěžích.
ASch

Trávníčková, Jana (roz. Kuchaříková)
(14. 7. 1949 Kyjov)
Pedagožka, vedoucí souboru, choreografka, organizátorka.
Mnohostranné zájmy v dětství (recitovala, zpívala, hrála na klavír, hrála ochotnické divadlo)
ji přivedly ke studiu humanitního oboru na Pedagogické fakultě UJEP (nyní MU) v Brně, obor
český jazyk a hudební výchova. Absolvovala v roce 1971. Od téhož roku působí jako učitelka
na ZŠ T.G.Masaryka v Čejkovicích.
Od roku 1972 byla aktivní členkou souboru Zavádka (zpěv, členka vedení, nahrávky s CM
Zavádka, a CM Šmytec, CD s BROLNem). Od roku 1982 je vedoucí dětského folklorního
souboru >Iskérka při ZŠ v Čejkovicích, pro nějž připravuje hudební aranžmá i choreografické
úpravy všech pásem (např. Hra na Juru 1989, Vodo,vodičko 1993, Švec prťavec 2005). Pod
její vedením se soubor účastnil celostátních přehlídek DFS (1989,1993, 2001) a zemské

přehlídky (2003). Se souborem a jeho sólisty se zúčastňuje festivalů ve Strážnici, Břeclavi,
Krumvíři a Luhačovicích, připravila nahrávky pro Československý rozhlas, 2 CD
s BROLNem,vánoční pořad s BROLNem v Mahenově divadle( r….) a zúčastnila se natáčení
s Českou televizí.
Významná je i její činnost organizační. Několik let připravovala výchovné koncerty pro ZŠ
okresu Hodonín, připravuje regionální soutěže dětských zpěváčků hanáckého Slovácka O
malovanú pentličku Augusty Šebestové (celkem 8 ročníků). V roce 1996-1997 nastudovala
folklorní hru Jindřicha Uhra s vlastní hudební úpravou a choreografií.
Za svoji pedagogickou práci byla oceněna odborem školství v Hodoníně v r…
Hudební nadání a vzdělání společně se zkušenostmi divadelními se odrazily v její práci s DFS.
Je významnou osobností hanáckého Slovácka ve folklorismu i ve škole.
JP,red.

Valentová, Irena
(14. 1. 1940 Klatovy)
Organizátorka, vedoucí souborů.
Absolvovala střední ekonomickou školu v Klatovech (1958), poté pracovala v pobočce Státní
banky československé. V roce 1987 nastoupila místo ředitelky Městského kulturního
střediska v Klatovech, v letech 1992-1998 zde působila jako ekonomka.
Svůj zájem a volný čas od dětství dělí rovnoměrně mezi kulturu a sport. Aktivně se věnovala
gymnastice (trenérka II.třídy pro moderní gymnastiku, pohybovou výchovu a
džesgymnastiku). Ve sportu získala čestný titul Vzorná trenérka ČSTV (1986) a čestná uznání
Krajského výboru ČSTV (1985 a 1987). Od roku 1998 je starostkou Sokola Klatovy. Je
autorkou řady pódiových skladeb zaměřených na moderní gymnastiku a tanec.
Její matka byla velmi dobrá zpěvačka a zde jsou zřejmě kořeny hlubokého zájmu o lidovou
píseň a tanec Ireny Valentové. Od roku 1963 je členkou Souboru písní a tanců Šumava.
V roce 1974 převzala vedení jeho taneční složky a od roku 1978 je uměleckou vedoucí
souboru. Od roku 1994 je ředitelkou klatovského Mezinárodního folklorního festivalu,
v němž mají velký prostor i dětské soubory plzeňského regionu. Především s výchovou
nových generací souvisí její práce s dětmi a mládeží. Od roku 1983 působí v souboru
>Šumavánek jako jeho umělecká vedoucí a choreografka (Hra na školu 1990, Zlatá brána
1999, Komáři se ženili 2003). Často také spolupracovala s externími choreografy a muzikanty
(F. Bonuš, E.a R.Rejškovi, V.Bárta, Z.Bláha, Z.Vejvoda).

Velký význam má její práce obětavé organizátorky, zakladatelky tradice dětského folklorismu
na Klatovsku.
ZV

Vejvoda, Zdeněk
(22. 6. 1975 Rokycany)
Etnomuzikolog, pedagog, muzikant, upravovatel, choreograf, dramaturg, režisér, autor
pořadů,vedoucí souboru.
Po studiích na gymnáziu v Rokycanech (1989- 1993) vystudoval Pedagogickou fakultu
Západočeské univerzity v Plzni, učitelství na středních školách, obor český jazyk a literatura a
hudební výchova, (diplomová práce Píseň a tanec do kolečka v Čechách). Od roku 2003 je
doktorandem na FF UK v Praze, obor historické vědy a etnologie. Je vědeckým pracovníkem
na Etnologickém ústavu AV ČR v Praze ( od r. 2001). Od roku 1993 je externím pracovníkem
v Domě dětí a mládeže na estetickém oddělení. Učil na gymnáziu v Rokycanech (1996-2002),
na ZUŠ tamtéž (1999-2000). Od roku 2003 učí na Konzervatoři v Praze (lidový tanec). Je
členem programových rad folklorních festivalů Pardubice-Hradec Králové (1996-2000),
Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích (od roku 2002), Chodské slavnosti Domažlice
(od roku 2004), Národní kolo soutěže Zpěváčci Velké Losiny, člen dramaturgické skupiny MFF
Strážnice (od roku 2002), spolupracovník hudební redakce Českého rozhlasu v Plzni
(autorství a realizace Špalíček lidových písní).
Od roku 1980 působí ve FS v Rokycanech nejprve jako tanečník a zpěvák, pak korepetitor,
muzikant (kontrabasista), aranžér hudby, choreograf, dramaturg a režisér. Od roku 1993
vedoucí >DFS Sluníčko, Rokytí a DFS >Rokytka a Malá lidová muzika. Vytvořil pro tyto
soubory řadu úspěšných choreografií a hudebních úprav, s nimiž se soubory účastnily
národní přehlídky DFS. Např.Vandrovala blecha (s A.Hirchovou, hudba Z.Vejvoda, soubor
Sluníčko 1993), Běží čápi po roli (s A. Hirschovou, hudba Z. Vejvoda, soubor Sluníčko 1994),
Muzikantská pohádka (s V. Bártou, hudba Z. Vejvoda, soubor Sluníčko, 1996 Laureát MFF
Strážnice), Na sv. Ondřeje (choreografie i hudba, soubor >Rokytička 2003). Po dobu vojenské
služby byl členem VUS Ondráš v Brně (2000-2002). Spolupracuje se soubory Šumava Klatovy,
>Šumavánek Klatovy, >Rokytí Rokycany, Rokytka Rokycany, Ondráš Brno.
Při práci s dětmi se snaží o syntetický ve všech složkách vyvážený jevištní projev pěvecký,
hudební a taneční. V drobných tematických jevištních kompozicích i větších celcích využívá
tancujících muzikantů a hrajících zpěváků.
ASch

Veselka, František
(10. 2. 1943 Brno)
Tanečník, zpěvák, organizátor, choreograf.
Zájem o folklor získal v rodině, maminka byla organizátorkou lidových slaností a udržovatelka
lidových tradic v Olbramovicích u Mor. Krumlova, v nichž jako dítě žil.
Vystudoval zemědělskou školu ve Valticích, obor vinařství, zde si oblíbil lidovou hudbu.
V letech 1968-1976 spolupracoval ve vedení souboru Hanácké obce v Brně ( spolu s manželi
Libuší a Antonínem Špalkovými a Vlastimilem Křupkou). V roce 1976 založil dětský soubor
>Hanáček, jehož uměleckým vedoucím je dosud. Soubor dosáhl řady úspěchů na národní
přehlídce DFS s pohádkově laděnými tanečními pásmy, (Toč se kolovrátku, Brněnské kolo, O
králi Ječmínkovi ), na nichž spolupracoval (s Jiřinou Máčelovou a hudební upravovatelkou
Miladou Veselkovou, tehdejší manželkou (nyní Hrubá, roz. Průšová). Soubor vystupuje
v zahraničí i doma, mimo jiné v domovech důchodců, v dětských domovech apod. F. Veselka
je patronem muziky Šafářka při sociálním ústavu v Křižanově.
Za práci s dětmi získal četná vyznamenání: Čestné uznání za práci s mládeží od JM KNV
(1987), Nejlepší pracovník, za práci s mládeží (1988), Vzorný pracovník kultury (1988),
Vyznamenání za práci s mládeží v MČ Brno – sever (2004).
AP

Vítková Jitka (roz. Widderová)
(2. 1. 1948 Pardubice)
Tanečnice, zpěvačka, choreografka, pedagožka.
Mládí prožila v Chocni, kde navštěvovala LŠU, byla členkou národopisného souboru Proud,
který vedla její matka. Po studiu na SPŠ chemické v Pardubicích byla zaměstnána na VŠCHT,
tamtéž působila jako zpěvačka ve vysokoškolském souboru. V roce 1977 vedla taneční
kroužek, z něhož vznikl soubor >Radost; soubor vede doposud. Od roku 1978 působila
v souboru Lipka jako tanečnice a choreografka, později jako umělecká vedoucí. V letech
1979-1990 působila v ZK Tesla jako lektorka pohybové výchovy, tamtéž vedla DFS
>Holoubek (spolu se sestrou >B.Sloukovou). Kvalifikaci pro činnost ve folklorním hnutí si
zvýšila studiem Lidové konzervatoře v Hradci Králové ve třídě >F.Bonuše (1977-1979) a v
kurzu taneční pedagogiky na AMU v Praze (1980-1982). Od roku 1990 působí jako učitelka
pohybové výchovy na ZUŠ v Přelouči. Pro soubor >Radost vytvořila řadu úspěšných
choreografií s nezaměnitelným rukopisem (Na poli, Příběh, Zabíjačka, Formanskou cestou,

České tance, Romance vojenská). Choreograficky se podílela na oceněném pořadu Z Vrchlabí
do Polabí na MFF Strážnice 1997.
Je členkou odborné rady pro dětské taneční kolektivy při NIPOS - ARTAMA, je členkou
realizačního týmu DFF Tradice Evropy. Pro učitele přednáší o folkloru Čech a Moravy (2004).
red. ASch.

Vršecká, Marcela (roz.Kühlbergerová)
(29. 12. 1951…..)
Pedagožka, choreografka, organizátorka, tanečnice, zpěvačka.
Již na ZŠ (od 8.tř.) navštěvovala DFS >Jiskra, pak byla členkou Souboru písní a tanců Škoda.
K dětskému folkloru se vrátila v r. 1986, kdy vedla >Škodováček 2 (přípravka souboru Škoda
Plzeň). V létech 1990-1993 vyučovala lidový tanec skupinu dětí předškolního věku na LŠU v
Plzni, s nimiž v r. 1998 zvítězila na celostátní přehlídce pásmem U potoka. Od r.2002 je
choreografkou taneční skupiny SKANZEN souboru Škoda Plzeň. Organizačně se podílí na
folklorních akcích NIPOS - ARTAMA .

Zapletalová, Miroslava
viz Pavelkovi, sourozenci

Zdražilovi
manželé
Tanečníci, organizátoři, vedoucí souboru.

Zdražilová, Alena (roz. Šedlbauerová)
(14.11.1953 Vsetín)
Tanečnice, choreografka, vedoucí soboru, organizátorka.

Vystudovala střední stavební školu ve Valašském Meziříčí (1969-1973) a dálkově stavební
fakultu VUT (1977-1983). Je úřednicí na stavebním úřadě ve Zlíně. Již během středoškolských
studií začala její spolupráce s DFS >Malá Jasénka, od roku 1972 (dosud) je jeho vedoucí. Pod
jejím vedením (spolu s manželem >Petrem Zadražilem) dosáhl soubor mnoha úspěchů:
opakovaně zvítězil v krajské soutěži a zúčastnil se proto národní přehlídky DFS, úspěšně
reprezentoval na festivalech doma i v zahraničí. Při vedení souboru úzce spolupracovala se
Zdeňkem Kašparem a choreografem Zdeňkem Platzerem. Schopností jednat citlivě s dětmi i
činorodostí a skromností ve funkci vedoucí souboru uměla děti získat (rovněž své tři děti)
pro valašský folklor. Většina z nich pokračuje v souboru Jasénka.
Byla členkou souboru Jasénka (od počátku 70.let) a iniciátorkou vzniku ženského sboru
Jasenčanka (2001).
Za příkladnou práci s dětmi a výchovu mládeže jí byla udělena Medaile města Vsetína.
AP,red.

Zdražil, Petr
Střední školu stavební vystudoval v letech 1963-1967. Spolu se svojí manželkou >Alenou
Zdražilovou se podílel na vedení DFS >Malá Jasénka (1981-1996)
AP

Zetová, Eva (roz.Slezáková)
(20. 5. 1932 v Brně)
Choreografka, pedagožka, tanečnice.
Vystudovala Státní konzervatoř v Praze, taneční oddělení u Zory Šemberové. Po absolvování
(1951) tančila v Československém státním souboru písní a tanců (1951-1965). Od roku 1979
působila jako pedagožka v Ústředním domě pionýrů a mládeže J.Fučíka v Praze nejprve
v oddělení tělovýchovy, pak jako vedoucí (1980-1994) a choreografka Tanečního souboru
ÚDPMJF (nyní >Rozmarýnek Praha). Jako choreografka a taneční pedagožka působí dosud
(soubor Bělásek Praze). Od roku 1987 spolupracuje s českou menšinou v Chorvatsku. Mezi
nejvýznamnější choreografie, za něž získala ocenění v celostátních soutěžích, patří Taneční
soutěž (1984, hudba koláž z dechovek), Hrajeme si na čerta a Káču (1985, hudba Karel
Krasnický), Hra na paměť (1986, hudba K.Krasnický), Hra na sochy (1987, hudba
K.Krasnický), O vodní havěti (1991, hudba Miloslav Rychta), Chvála jitrniček (1993, hudba
M.Rychta) U Rokycan černý les (1994, hudba M.Rychta). Podílí se na organizaci tanečních

seminářů, je členkou odborných porot pro dětské taneční soutěže, členkou odborné rady pro
dětské taneční kolektivy při NIPOS – ARTAMA.
JR,ASch

Ždímalová, Dana (roz.Bezubková)
(1. 8. 1928 Hořice, okr. Jičín)
Tanečnice, metodička, organizátorka.
V době studí na dívčím reálném gymnáziu v Hradci Králové (maturita 1947) navštěvovala
taneční školu Blaženy Palcové, poté taneční školu Marie Skálové. Jako členka této skupiny se
pokoušela o vlastní choreografie. V letech 1961-1965 vystudovala dálkově taneční
pedagogiku na HAMU v Praze.
Lidovému tanci se aktivně věnovala jako členka Státního souboru písní a tanců (1949-1954) a
Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1954-1955). Po mateřské dovolené se
tanci, nejen lidovému, věnovala jako organizátorka, odborná referentka a metodička nejprve
v Městském domě osvěty hl.m. Prahy (1958-1979), pak v Ústavu pro kulturně výchovnou
činnost v Praze (1980-1987) a v letech 1991-1999 v IPOS - ARTAMA. Ve funkci metodičky
působila zejména v oblasti dětských folklorních souborů a v oblasti dětského scénického
tance (poradní sbory, poroty, přehlídky), podílela se na přípravě celostátních folklorních
přehlídek a festivalů, iniciovala a organizovala školení pro vedoucí souborů, spolupracovala
na koncepci rozvoje dětské zájmové taneční činnosti, podněcovala vznik odborných
metodických materiálů. Prosazovala vznik přehlídek, na rozdíl od soutěží, a to i pro soubory,
které nedosáhly špičkové úrovně, a proto nebyly účastníky národní přehlídky ( např. Hořický
kapesníček). V letech (1955-1988) spolupracovala s krajanským souborem Čechů a Slováků
ve Vídni.
Je členkou odborné rady pro dětské taneční aktivity při IPOS-ARTAMA, od roku 1995 je
členkou senátu MFF ve Strážnici.
ASch

Dětské folklorní soubory – slovník
Bajdyš (Kalamajka)

Třebíč

Barvínek

Zlín

Brněnský Valášek

Brno

Břeclavánek

Břeclav

Danájek

Strážnice

Dětský soubor Heleny Salichové Ostrava
Dolinečka

Staré Město

Doudlebánek

Doudleby

Dřeváček

Jihlava

Fryštáček

Fryšták

Hanáček

Brno

Handrláček

Kunovice

Hlubinka

Ostrava

Hluk

Hluk

Horáček

Rokytno

Hradišťánek

Uherské Hradiště

Iskérka

Brno

Jánošíček

Brno

Jarošáček

Mělník

Javorníček

Brno

Jeřabinka

Jihlava

Jitřenka

Dolní Čermná

Jitřenka

Český Krumlov

Kašavjánek

Kašava

Klebetníček

Vyškov

Kohútek

Bánov

Kopaničárek

Starý Hrozenkov

Křenováček

Křenovice

Kuřátka

Nivnice

Kvítek

Telč

Kyjovánek

Kyjov

Líšňáček

Brno

Lipovjánek

Lipov

Lúčánek

Louka

Májíček

Brno

Malá Jasénka

Vsetín

Malá Ondřejnica

Stará Ves nad Ondřejnicí

Malá Ostravica

Frýdek-Místek

Malá Rusava

Bystřice pod Hostýnem

Malá Vonica

Zlín

Malé Zálesí

Luhačovice

Malý Furiant

České Budějovice

Malý Grunik

Ostravice

Maryjánek

Zlín

Merínek

Kunovice

Mladinka

Plzeň

Olšavěnka

Uherský Brod

Opavička

Ostrava

Ostravička

Frýdek-Místek

Palavánek

Mikulov

Perníček

Pardubice

Pištělákův dětský soubor

Brno

Prácheňáček

Strakonice

Pramínek-Šípek

Jihlava

Radost

Pardubice

Slavičánek

Slavičín

Slováček

Brno

Světlovánek

Bojkovice

Škubánek

Světlá nad Sázavou

Špindleráček

Špindlerův Mlýn

Štěpnička

Veselí nad Moravou

Valášek

Zlín

Veličánek

Velká nad Veličkou

Vlčnovjánek

Vlčnov

Vonička

Zlín

Vsacánek

Vsetín

Vysočánek

Hlinsko

Žerotínek

Strážnice

Festivaly
(…asi nedokončeno…)

