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1. Úvod 

 

1.1 Vymezení problému 

Má bakalářská práce má předložit popis lidí, kteří dnes tančí lidové tance. 

Rozhodla jsem se proto provést terénní výzkum a zaměřit se na jeden ze 

souborů, které se v dnešní době věnují lidovému tanci. Z tohoto důvodu jsem 

pak zvolila výzkumnou metodu, kvalitativní výzkum.  

Pro popis jsem zvolila folklórní soubor Marjánek, který působí v Mariánských 

Lázních. V rámci souboru lze vyčlenit jednotlivé podskupiny. Pro můj výzkum 

jsem z podskupin Marjánku vybrala skupinu „velkých“, jádra souboru, a to z toho 

důvodu, že nejvýznamněji určují činnost celého souboru na všech rovinách. 

Pozorování souboru jsem prováděla v době od prosince 2006 do září 2007.  

 

Výzkumnou otázku kladu následovně: 

Kdo jsou členové Marjánku? 

Členy Marjánku zde pozoruji jako lidi, kteří dnes tančí lidové tance. Proto se 

pozorování odehrává v souvislosti s jejich specifickou lidově- taneční činností. 

Zodpovídání předchozí otázky se tedy orientuje následujícími pomocnými 

výzkumnými otázkami: 

Proč a jak tato skupina dnes tančí lidové tance?  

Kde a kdy Marjánek tančí lidové tance? 

 

Obsahem mé bakalářské práce jsou následující celky:  

1. Popis skupiny lidí, kteří dnes tančí lidové tance, na příkladu členů 

souboru Marjánek.  

2. Popis činnosti, která členy Marjánku pojí, tedy lidového tance. 

Pomocnými otázkami je výzkum orientován zaprvé k zachycení motivace (proč?) 

a způsobu, jak tito lidé tančí lidové tance. Předpokládám, že způsob, jakým 

soubor uchopuje lidový tanec, v sobě do jisté míry zrcadlí také rysy členů 

Marjánku. Zadruhé pak obsah podotázek také přiblíží časoprostorovou situaci, ve 

které Marjánek funguje.  

3. Na základě popsaných skutečností a na základě kategorizovaných 

indikátorů relevantních v souvislosti s předmětem práce se pokusím přiblížit kdo 

jsou členové Marjánku.  

 



1.2 Metodologie 

„Výzkum znamená proces vytváření nových poznatků.“1 Aby bylo možné 

začít vytvářet poznatky, je třeba momentů, kde se jako pozorovatel mohu s 

výzkumným problémem setkat. Kde se problém prezentuje ať už jako fenomén 

jako takový nebo jeho další projevy (kontext), přičemž i toto samotné do jisté 

míry charakterizuje předmět výzkumu. S čím z toho, co je součástí tématu práce 

se tedy mohu setkat, popřípadě to poznávat?  

 

1. Se samotnými lidmi, kteří dnes tančí lidové tance. Z tohoto důvodu 

je zásadním a prvořadým zdrojem dat v rámci celé práce terénní 

výzkum. 

2. S dokumenty, které se týkají souboru Marjánek a jeho činnosti. 

Kromě dat získaných během terénního výzkumu je popis souboru 

opřen rovněž o studium dokumentů. 

 

Popis skupiny vychází z pozorování, které v případě tohoto výzkumu je 

možné provádět v rámci zkoušek a vystoupení souboru. Pozorovat soubor na 

všech festivalech a soutěžích se bohužel z časových důvodů ukazuje být 

nemožné (akce se mnohdy konají v odlehlých částech republiky). 

Dostupnost dat prostřednictvím terénního výzkumu se kromě toho zdá být 

také ovlivněna mírou přijetí, mírou zúčastněnosti kolísající, použiji-li Dismanovy 

pojmy, od úplného pozorovatele (kterým jsem byla po velkou část výzkumu) 

k úplnému participantovi (tím jsem se stala v momentě, kdy mě paní učitelka 

požádala o pomoc při vymýšlení krokových variací do tanců). S těmito dvěma 

postoji pochopitelně souvisí i dvě odlišné perspektivy náhledu na problém a 

z nich vyplývající zkreslení.  

 

V rámci terénního výzkumu jsem nejprve provedla předvýzkum. Záměrem 

předvýzkumu bylo přesnější vymezení tématu práce, tedy možností skutečností, 

které se v souvislosti s Marjánkem naskýtají k pozorování. 

V pilotní studii jsem využila metody nestandardizovaných rozhovorů se členy 

Marjánku, dotazníků a metody pozorování. Nestandardizovanými rozhovory jsem 

zjišťovala bližší informace o činnosti souboru, o subjektivně hodnocených 

                                                 
1 Hendl, 2005. str. 30. 



funkcích konkrétních členů v rámci Marjánku, tedy „co dělají“ a také o tom, jak 

to, co dělají, chápou.  

Dotazník (příloha č.1) jsem sestavila z většiny uzavřených otázek. Účelem 

dotazníku mělo být nasměrování mé další činnosti. Proto jsem se prostřednictvím 

tohoto dotazníku snažila o porovnat náhled na skutečnost obou perspektiv, které 

jsou do popisu zahrnuty, tedy jednak svoji perspektivu pozorovatele a jednak 

perspektivu členů soboru. Dotazníky jsem z tohoto důvodu rozdávala všem 

podskupinám členů souboru, během zkoušky (21.4. 2007) a po jejím skončení si 

jej zase vybrala. Členové Marjánku tak dotazníky vyplňovali v průběhu zkoušky, 

když zrovna netancovali. 

Předvýzkum rovněž přispěl k otestování nástrojů následného výzkumu. 

Vyšlo najevo, že pro získání informací „o tančících lidech od tančících lidí“, se zdá 

být vhodným zdrojem právě nestandardizovaný, případně polostandardizovaný 

rozhovor a dotazník. Předvýzkumem jsem kromě toho sledovala možnost 

organizační dokumentace, tedy získat dokumenty organizace prostoru 

každodenního fungování souboru.  

 

Součástí pilotní studie byly nestandardizované rozhovory. Metody rozhovorů 

jsem využila také rovněž v další fázi výzkumu. Jednalo se o polostandardizované 

rozhovory, o strukturované rozhovory s otevřenými otázkami. 

Kromě dotazníků, které byly součástí předvýzkumu, jsem pro další sběr dat 

sestavila druhý dotazník. Druhý (čtyřstránkový) dotazník (příloha č.2) jsem 

rozeslala na emailové adresy členů jádra souboru v červnu 2007 (kdy již 

z důvodu konce školního roku, a tím také konce pravidelných zkoušek souboru, 

nebylo možné zkoordinovat setkání tak, abych dotazníky rozdala v tištěné 

podobě, popřípadě provedla rozhovory). Zde bylo záměrně ponecháno více místa 

pro názory jednotlivých členů, tedy pro otevřené otázky. 

Ačkoli se jedná o kvalitativní metodu výzkumu, byly její součástí dva 

dotazníky. Informace získané dotazníky by eventuálně v rámci kvalitativního 

výzkumu bylo možné získávat rovněž prostřednictvím rozhovorů. I přes to jsem 

se ale rozhodla zařadit do výzkumu dotazníky. Pozorovanou skupinu tvoří devět 

lidí. K více než jeden rozhovor s každým členem nebylo možné provést. Proto 

jsem metodu hloubkových rozhovorů uplatnila až v pozdější části výzkumu. 

Jejich prostřednictvím jsem sledovala bližší a hlubší přiblížení eventuálních 

odpovědí na výzkumné otázky.  



 

Co se týče dalších možností, jak se setkat a poznávat členy Marjánku, se lze 

v rámci studia dokumentů obrátit na internetové stránky souboru (popis 

souboru, jeho aktuálních aktivit, diskuse členů souboru prostřednictvím návštěvní 

knihy…), které vypovídají o Marjánku na různých rovinách.  

Stránky souboru tak také chápu jako faktor, prostřednictvím kterého 

členové komunikují, jednak mezi sebou a jednak „s vnějškem“. Kromě 

prostředku komunikace nahlížím stránky souboru rovněž jako část toho, co a jak 

Marjánek „vnějšku“ sděluje. Pozorovateli se zde ukazuje, jak se soubor snaží 

prezentovat sám sebe navenek (subjektivní dojem členů, kteří na vzniku a 

vzhledu stránek spolupracují), tedy výpověď o tom kdo dnes tančí lidové tance.  

Kromě oficiálního textu na stránkách souboru, kterým se soubor představuje 

veřejnosti, využívám pro analýzu komunikace v rámci souboru také „návštěvní 

knihy“ stránek, v rámci které probíhá e-diskuse členů souboru. V případech 

přímých citací výroků členů souboru (z návštěvní knihy webových stránek ale i 

v případě citací ze zkoušek) jsem data anonymizovala tím, že jsem konkrétní 

jména členů souboru velkými tiskacími písmeny (S, T, U, V, W, X, Y, Z). Údaje 

tak byly zbavena charakteristiky osobních dat. 

Informace ze stránek souboru jsem získávala v časovém horizontu, během 

kterého výzkum prováděl (prosinec 2006 až září 2007). Oficiální texty na 

stránkách nebyly v průběhu v této doby měněny.  

 

Internetové stránky spadají do oblasti neodborné literatury2.  

Co se týče odborné literatury jsou v souvislosti s tématem mé práce 

k dispozici publikace, které se vážou k problematice lidového tance, tedy 

literatura oboru taneční antropologie, případně téma folklóru a tradic chodského 

regionu.  

Pro lepší orientaci v situaci, kterou popisuji, jsem využila také literaturu 

týkající se jednak problematiky fenoménu tradičního, moderního a jejich 

vzájemné konfrontace (například Anthony Giddens), a jednak také informace o 

konkrétním regionu, ve kterém se činnost souboru odehrává.  

 

Pro tento výzkum se však neukazuje být vhodné ani možné využít všechny 

zdroje dat vypovídající o problému a jeho kontextu.  

                                                 
2 Strauss, Corbinová, 1999. 



 

Účelem výzkumu je v první řadě popis, tedy zachycení „obrazu specifických 

podrobností situace, jevu nebo vztahů“3, a ve druhé řadě explorace. 

Prostřednictvím explorace by měl v rámci práce být prozkoumán zejména 

kontext, ve kterém folklórní soubor Marjánek funguje (tradiční folklór v moderní, 

postmoderní, době a kosmopolitním lázeňském městě).  

 

Práce představuje „popis kultury skupiny lidí“, přičemž kulturu zde lze 

chápat jako „společně sdílené postoje, hodnoty, normy a jazyk.“4 K problému 

přistupuji z hlediska etnografie, protože právě tato metoda umožňuje vytvořit 

„holistický obraz skupiny“5, v tomto případě obraz členů Marjánku a zároveň 

jejich činnosti a jejího kontextu.  

 

                                                 
3 Hendl, 2005. str. 38. 
4 Hendl, 2005. str. 103. 
5 Hendl, 2005. str. 117. 



 

2. Východisko výzkumu 

 

2.1 Positioning 

Každý člověk, ať se snaží ke světu přistupovat sebeobjektivněji, zůstává 

omezen předsudky. Lidský výhled na svět je vždy omezen, vymezen, ohraničen 

objektivem předsudků. Proto jsou předsudky součástí jakéhokoli kvalitativního 

výzkumu, tedy i tohoto. Je nezbytné vědět o vlastních předsudcích vůči předmětu 

výzkumu a toto vědomí do výzkumu zahrnout. 

 

Mé předsudky vůči lidem tančícím lidové tance? Vůči lidovému tanci? 

S lidovým tancem se setkávám již od dětství. První setkání s lidovými tanci 

pro mě představovaly krátké, příjemné na pohled a rádoby veselé úryvky 

lidových tanců. Tyto úryvky byly vkládány do sestav moderní gymnastiky, které 

jsem se závodně věnovala do svých čtrnácti let. Vedle „důležitých a vážných“ 

prvků obtížnosti (piruet, skoků…) představovaly tyto dekorační vložky v rámci 

sestavy nepodstatné momenty. Často byly v kruzích gymnastek hodnoceny jako 

zastaralé, někdy směšné či dokonce trapné… každopádně ale nemoderní.   

 O čtyři roky později jsem se začala intenzivně věnovat tanci. Navštěvovala 

jsem lekce moderního, současného a jazzového tance, baletu a také nutné dávky 

lidových tanců Čech. Lidový tanec byl součástí osnov studijního programu, který 

jsem absolvovala. Podobným způsobem, tedy v rámci (moderní) instituce, jsem 

lidový tanec zažívala také v následujících letech, v rámci bakalářského studia 

pedagogiky tance na katedře tance pražské HAMU.  

 

Jak je/může být viděn lidový tanec ze sféry sportu, moderní gymnastiky, a 

moderních institucí? 

Z pohledu moderní gymnastky, který po dlouhou dobu determinoval můj 

vlastní náhled na veškeré druhy tance a sportů, se lidový tanec jeví každopádně 

jako nemoderní. 

Vzhledem k tomu, že, jak český název této sportovní disciplíny napovídá, je 

modernita určujícím charakteristikem perspektivy moderní gymnastiky, pak je 

nutně na něco tak tradičního jako je lidový tanec nahlíženo s nepochopením, 

popřípadě despektem.  



Moderní moderní gymnastika se jaksi nezdá být vybavena pro to, chápat 

tradiční lidový tanec.  

 

Co přesně ale omezuje výhled moderní gymnastiky- co tvoří rám objektivu? 

Abych popsala výhled moderní gymnastiky směrem na lidový tanec, začnu 

výčtem kritérií, kterými se hodnocení ostatních typů tance a estetických sportů 

řídí.  

Jedním z těchto kritérií je jistě akcent na formu lidského těla v pohybu. Aby 

něco bylo v moderní gymnastice ohodnoceno jako dobré, musí to „dobře“ 

vypadat. „Dobře“ v tomto případě znamená: ne zastarale, ne-tradičně, tedy 

nově- vlastně moderně. 

Z tohoto pohledu se lidový tanec ukazuje být „out“. Lidový tanec může jen 

ztěží „dobře“ vypadat za předpokladu, že „dobře“ je nastaveno na blýskavý trikot 

obepínající štíhlé, sportem vysochané tělo s extrémně pohyblivými končetinami. 

Lidový tanec coby forma tance disponující tradičním pohybovým materiálem 

rovněž nezapadne do moderních představ.  

 

Je možné shrnout opozici „moderní gymnastika X lidový tanec“ jako opozici 

„moderní X tradiční“? Je moderní gymnastika moderní? 

Moderní gymnastiku zajímá lidské tělo coby objekt, na kterém je, podle 

předem vymezených kritérií, hodnocena kvalita provedení definovaných prvků. 

Důrazem na takovýto aspekt definitivnosti je v souvislosti s člověkem vnímána 

míra dokonalosti (podobnost s ideálním objektem), a v důsledku toho také pojmy 

jako pokrok a individuální výkon.  

Vyjdu-li z popisu modernity podle Pražských přednášek Erazima Koháka, 

ukazuje se charakter moderního v souvislosti s dogmatickým vymezením 

pravidel, pevných a (objektivně) uchopitelných jistot. Tyto jistoty moderní 

gymnastice umožňují stát vedle ostatních sportovních disciplin, které jsou opřeny 

o stejně ambiciózní sítě jistot, „doupat mysli“6.   

Zároveň je možné v tomto rysu moderní gymnastiky spatřovat 

charakteristikum modernity, které Anthony Giddens shrnuje pod pojmy vyvázání 

a s ním související globalizace. Prostřednictvím objektivních, stanovených 

pravidel je možné eliminovat časoprostorové souřadnice a sledovat proces 

vyvázání. V momentu takovéto vyvázanosti je pak možná globalizace. 

                                                 
6 Kohák, 1999. 



Moderní gymnastiku, disciplinu spoluutvářející clonu mého objektivu, tedy je 

možné chápat jako skutečně moderní, tedy ne-tradiční. 

 

Naopak ale lidový tanec je naopak nositelem tradičního, ne-moderního. 

Výzkum v rámci mé bakalářské práce je orientován na tradiční, ale determinován 

předsudky vymezenými moderním.  

Nakolik rozdílné mohou být hodnoty pozorovaného (pozorovaných) a 

hodnoty pozorujícího?  

Jak vyplynulo ze semináře Adelaide Reyes7, není možné, aby člověk cokoli 

pozoroval, aniž by do tohoto procesu zasahovaly předsudky. Jaká je optimální 

míra zátěže předsudků pro výzkum? Větší než malá nebo menší než velká?  

Zdá se, že rozhodující není míra rozdílnosti, ale intenzita povědomí o 

předsudcích. 

 

2.2 Charakteristika situace výzkumu 

Lidé, kteří dnes, v době kdy je většina „velkých příběhů“ rozpojena, tančí 

lidové tance, se věnují činnosti, která je silně provázána s tradičním naladěním, 

způsobem myšlení a systémem hodnot, tedy místně a časově zasazeným 

způsobem jednání. Zdá se, že v situaci, ve které se se zkoumanou skupinou lidí 

setkávám a ze které ji popisuji, ono tradiční (opět) naráží na moderní.  

Tato konfrontace se v souvislosti s prací projevuje zejména ve dvou 

momentech. Jedním je moje, výše zmiňovaná, perspektiva pozorovatele. 

Druhým momentem konfrontace je pak samotná doba, rok 2007, o které se 

hovoří jako o moderní, popřípadě postmoderní, ale nikoli jako o době tradiční. 

 

Jako jeden z hlavních rysů modernity, na kterém lze pozorovat odlišnosti 

moderního a tradičního, uvádí Anthony Giddens „vyvázání“, ve smyslu 

emancipace situací od časoprostorových souřadnic. Lidový tanec je s regionem 

svého vzniku spjat zcela zásadně. Lidový tanec je prostorově vázán.  

Už pouze na základě tohoto argumentu jej tedy nelze chápat jako typicky 

moderní. Lidový tanec se mnohem spíše jeví jako tradiční. Nakolik tradiční je 

samotná činnost (tančení lidového tance), či ostatní rysy těch, kteří se lidovému 

tanci věnují, se budu pokusit zobrazit v následujících kapitolách. 

                                                 
7 Method in Ethnomusicology na FHS UK v Praze 9. a 23.2. 2007 



Součástí pozorovaného problému se ukazuje být problematika existence 

tradičních prvky v moderní společnosti. Taneční kultura zde vyvstává na místě, 

kde „…stojí vedle sebe projevy tradiční i globální kultury a dohromady jsou 

součástí kultury moderní společnosti.“8  

  

Následující etnografický popis folklórního souboru Marjánek je tedy psán 

z výše zmíněné, modernitou poznamenané, perspektivy pozorovatele a 

v moderní (či postmoderní) době. 

                                                 
8 Stavělová, 2001. str. 82 



 

3. Popis skupiny 

 

3.1 Kdo dnes tančí lidové tance? 

Marjánek. Kdo je Marjánek? „Marjánek, to dělaj ty lidi.“9 Podobně vyzněly i 

odpovědi ostatních členů souboru. Na otázku „Co by Ti chybělo, kdyby Marjánek 

nebyl?“, odpověděli „Kolektiv!“ nebo „Ty lidi.“ 

Jedná se o skupinu celkem 36 lidí „ve věku od 6-20 let“, kterou „doplňuje 

Malá chodská muzika,“ přičemž jádro souboru tvoří „2 vedoucí společně s 9 

studenty středních škol a vysokých škol“10 (nebo vyšších odborných škol). 

Součástí dotazníků (viz příloha č. 2) vyplňovaných členy souboru byly 

otázky týkající se rodin členů souboru. Členové pocházejí z rodin, kde nejvyšší 

dosažené vzdělání je minimálně středoškolské. Všichni respondenti mají jednoho 

sourozence a v polovině případů se tento sourozenec rovněž věnuje folklóru. 

Nikdo neuvedl, že by se folklóru věnoval některý z rodičů. 

Letní prázdniny hodlají členové souboru trávit s rodinou a se členy 

Marjánku.11 Pouze v jednom případě byl zmíněn partner. Vztah k rodině je tedy 

podstatnou součástí každodenního života členů, stejně jako kolektiv souboru 

Marjánek.  

Členové pozorované skupiny v budoucnu hodlají studovat12. I z dalšího 

popisu představ o budoucnosti nevyplývaly nijak neobvyklé, příliš individuální 

plány.  Ani z jedné odpovědi nebylo patrné, že by někdo ze členů měl přesně 

stanovené a definované plány do budoucnosti. Z odpovědí bylo mnohem spíše 

možné interpretovat spíše tendenci k „normálnosti“ ve smyslu nevybočovat, 

uchylovat se k tomu, co se dělá, a vycházet z toho, co se naskýtá. 

 

3.2 Co je podle Marjánku Marjánek? 

Všichni ze zkoumané skupiny se podle výsledků dotazníků jakožto členové 

souboru Marjánek vnímají jako lidé, kteří dnes tančí lidové tance. Marjánek jako 

skupina určuje a zaobírá podstatnou část jejich každodenního života (jak na 

rovině společenských interakcí, tak také na rovině konkrétních činností). Právě 

                                                 
9 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 4. 
10 www.marjanek.cz 
11 Odpověď na otázku z dotazníku „Jak a kde budete trávit letošní léto?“ - viz příloha č. 2  
12 Doplnění věty z dotazníku „V budoucnu bych rád(a)…“ - viz příloha č. 2  
  



skupina, pospolitost, se zdá být v centru zájmů a priorit členů, více než ostatní 

faktory, které lze pod pojem „Marjánek“ zahrnout. Proto věnuji následující 

kapitolu popisu skupiny jako takové. 

 

„Soubor Marjánek byl založen v roce 1994 na platformě dramatického 

kroužku, který působil zhruba stejnou dobu v Mariánských Lázních.“  „Soubor 

Marjánek vznikl z velké iniciativy několika lidí, které spojilo nadšení.“13  

Skupina, která dnes tvoří jádro souboru, fungovala již před založením 

„Marjánku- folklórního souboru“.  

 

Z jednoho z nestandardizovaných rozhovorů s paní učitelkou (kterou takto 

berou a oslovují i „velcí“, jádro souboru), během zkoušek souboru, vyplynulo, že 

v době, kdy soubor působil jako dramatický kroužek, se jim nedařilo uspět 

na soutěžích a přehlídkách dramatických souborů. Vždy údajně „naráželi na to, 

že u toho tancovali.“14 Když ale jeli na přehlídku tanečních souborů, bylo zde 

zase příliš dramatu, povídání.  

Z tohoto rozcestí se soubor vydal směrem tanec. Impulsem pro rozhodnutí 

byl, podle paní učitelky, seminář chodských lidových tanců, chodských kol, 

kterého se sama účastnila. Proto se činnost souboru přeorientovala na chodské 

lidové tance.  

Z rozhovorů se členy souboru však vyplynulo, že oním směrodatným 

impulsem byl tento moment:  

„Paní učitelka pak ale dostala nějaké chodské kroje a, protože to je tvor 

zvídavý, začala se o chodský folklór více zajímat.“15  

„Začali jsme (poté, co byly souboru nabídnuty kroje) shánět materiály o 

chodském tanci. Měli jsme asi dvě videokazety a knížky. Postupně jsme tak 

rekonstruovali kroky a figury. Ze začátku to bylo hodně amatérský. Jezdili jsme 

také na semináře o chodském folklóru.“16  

Lidový tanec tedy v začátcích fungování skupiny Marjánek nehrál 

podstatnou roli.  Od kdy je ale o členech Marjánku možné hovořit jako o lidech 

tančících lidové tance? 

                                                 
13 Doplnění věty z dotazníku „V budoucnu bych rád(a)…“ - viz příloha č. 2 
14 Nestandardizovaný rozhovor 23.6. 2007 
15 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 4. 
16 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 



„Lidmi tančícími lidové tance jsme se stali, když jsme začali studovat ty 

knížky a rekonstruovat kroky.“17 

Část pozorované skupiny (tři členové původního dramatického kroužku) se 

lidmi tančícími lidové tance stala jaksi automaticky, společně s Marjánkem jako 

takovým. Zbylí se do Marjánku dostali později. Všichni již před vstupem do 

souboru alespoň někoho ze členů znali. Ve většině případů vyzněly motivace pro 

to, začít chodit do Marjánku, jako „chtěl(a) jsem to zkusit“. Jako další možnosti 

členové uvedli skutečnost, že zkoušky Marjánku probíhají blízko jejich bydliště a 

také, že Marjánek představuje jednu z mála možností, jak se v Mariánských 

Lázních vůbec věnovat tanci. „Už nemohla jsem dál pokračovat v mažoretkách a 

chodila jsem do školy se dvěma holkama, co už v Marjánku byly. Tak pro mě byl 

Marjánek vlastně náhradou za mažoretky.“18 

Volba začít chodit do Marjánku se zdá být orientována hesly: blízkost, 

dostupnost a dosažitelnost.  

 

3.3 Image Marjánku 

Marjánek lze jednak chápat jako skupinu konkrétních lidí, jako jejich 

vzájemné specifické interakce, a jednak jako folklórní soubor (instituci). 

Následující popis má zprostředkovat obrázek Marjánku právě na základě popisu 

jeho členů a jejich chování.  

 

Zaměřím se nejprve na Marjánek jako skupinu konkrétních lidí. Sledovat zde 

lze jednak to, jak se členové skupiny jeví svému okolí. Jednak ale také vyvstává 

vnitřní podoba Marjánku, struktura jeho fungování, interakce a vztahy mezi 

členy. 

 

Následující výpověď popisuje, jak Marjánek vnímala jedna ze členek 

předtím, než se k Marjánku přidala, tedy zvenčí: „Znala jsem je ze školy ale i 

odjinud. Byli to lidi, kteří se baví trochu jinak než ostatní. Ne že by nikam 

nechodili, ale například tak nekalí jako ti ostatní.“19 Výrok lze chápat jako popis 

Marjánku jakožto skupiny vydělené z ostatních stejně starých lidí žijících 

v tomtéž městě a prostředí.  

                                                 
17 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 
18 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 
19 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 



Z opačné strany, zevnitř, pak dojem z toho, jak Marjánek vypadá, tedy jak 

se na něj dívají ostatní lidé (během vystoupení), byl vyjádřen takto: „Na 

vystoupeních pak na nás koukají jako: ´Jo to je ten folklór!´, jako na ´něco´…“20 

To, co členy Marjánku charakterizuje, a v čem je zřejmě zahrnuta i část toho, co 

dělá ono „něco“, to, čím se členové souboru odlišují, vyjadřuje samotný soubor 

na internetových stránkách následovně: 

„…vyniká svým osobitým stylem tance“,  

„…folklórní tance jí chytly za srdce... tichý člověk, který řeší vše, co nemá 

v tanci svou logiku“,  

„sportovec duchem i svým zevnějškem“,  

„…když promluví, nikdo na něho nikdy nezapomene“, 

„…rozdává úsměvy na všechny strany, ale…je nekompromisní a důsledná“,  

„blázen do života, což se projevuje v její rázné a veselé povaze“, 

„…díky svému neutuchajícímu úsměvu zapadla skvěle do kolektivu“,  

„…jí říkají sluníčko“21. 

Jak z perspektivy outsidera, tak také z perspektivy insidera se členové 

Marjánku odlišují. 

 

Nejplodnějším zdrojem informací o tom, jak se soubor snaží působit, jsou 

internetové stránky, zejména návštěvní kniha. Vnější vzhled souboru, jeho 

image, členům očividně není lhostejný. Lze totiž sledovat jakýsi „dozor“ 

vykonávaný nad úrovní textů na stránkách:  

„Co takhle trochu rozvířit stojaté vody knihy návštěv? ... citace z článku o 

festivalu: Festival vzniknul za velké iniciativy Folklórního souboru Marjánek, 

konkrétně jeho starší složce. jak se to jmenuje? anakolut? tuším nějaká 

nemotivovaná odchylka od vetne stavby...“22  

Následující výroky jsou úryvky rozhovorů členů souboru ohledně umístění 

fotografií, konkrétních obrazů, které si veřejnost s Marjánkem může/má 

spojovat, do fotogalerie stránek souboru. K dispozici se ukázaly být pouze fotky 

„Marjánek na bowlingu“, „Marjánek u ohně“… a to se členům nelíbilo: „Myslím ze 

by nebylo dobré na reprezentační stránky souboru, dat Marjánek na pláži…“23  

Na úvodní stránce sekce internetových stránek souboru věnujících se 

festivalu Mariánský podzim je fotografie členky souboru v kroji u Zpívající 
                                                 
20 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 
21 www.marjanek.cz 
22 www.marjanek.cz, příspěvek z 27.10. 2006 
23 www.marjanek.cz, příspěvek z 11.10. 2006 



fontány. Z toho lze vyvodit, že Marjánek se Marjánku zdá být více Marjánkem 

v krojích na kolonádě u fontány  než společně na bowlingu nebo u ohně.  

Souboru očividně záleží na tom, jak se prezentuje. Jak moc si členové 

uvědomují způsob, jakým se prezentují, lze sledovat prostřednictvím návštěvní 

knihy na internetových stránkách souboru. V rámci jedné části diskuse týkající se 

výroku jednoho z členů, z něhož vyplývalo, že ho vystupování s Marjánkem 

nebaví, se objevil následující příspěvek:  

„Má cenu veřejně hanit práci našeho souboru? Jestli má kdokoli nějaké 

připomínky, nechť dorazí v pátek v 10 hodin na zkoušku a můžem si o tom 

popovídat. Prosím Z (správce internetových stránek souboru), aby posledních 

šest příspěvků smazala!“24  

„Já bych je ráda smazala, ale neumím to.“25 Další člen souboru jí 

v následujícím příspěvku poradil jak…  

Kromě vnější podoby souboru, na které se členové vědomě podílejí, existuje 

ještě vnitřní podoba souboru, soukromí Marjánku. 

 

Popisuji-li podobu skupiny souboru Marjánek, je třeba zmínit její vnitřní 

strukturu, tedy systém podskupin.  

 

„Většina lidí ve třídě se v rozptýlené spoušti barev mezi sebou bavila 

v malých, věkově jednotných, skupinkách. Celkem tu bylo sedm, přibližně 

osmnáctiletých, na jejichž chování a vyjadřování bylo vidět, že jsou již delší dobu 

členy souboru. Tři dospělí (vedoucí kapely, maminka sourozenecké dvojice členů 

souboru s houslemi v ruce, a vedoucí celého souboru) se mezi nimi téměř 

ztráceli. Podstatně méně sebejistě v této situaci  působily dvě dvanáctileté dívky, 

které seděly na jedné z lavic u okna a potichu si s mobilními telefony v ruce 

povídaly.  

V zadní části prostoru stálo u zdi osm dětí ve věku mezi osmi a deseti lety, 

sedm dívek a jeden chlapec. Děti stály u zdi a spíše než nadšení a motivaci 

k tanci, připomínal jejich výraz a držení těla (svěšená ramena, úzký postoj, 

popřípadě zkřížené nohy, ruce…) situaci při zkoušení u tabule. Mezi nimi pobíhalo 

tříleté dítě (dcera paní učitelky), hrálo si s hračkami a místy komentovalo dění ve 

třídě.“ 26 

                                                 
24 www.marjanek.cz, příspěvek z 16.11. 2006 
25 www.marjanek.cz, příspěvek z 17.11. 2006 
26 Terénní zápisky z 20.1.2007. 



 

 

Během terénního výzkumu jsem zřetelně sledovala ostré vymezení skupin 

v rámci souboru a to i přes to, že údajně je pro členy souboru nejdůležitější „být 

spolu“27. Vysledovala jsem konkrétně následující rozdělení: 

Členové Marjánku jsou rozděleni na „velké“ a „malé“. Označení „velcí“, 

„malí“ používají v běžné komunikaci i členové souboru. Samotné skupiny se tedy 

s tímto označením identifikují.  

 

Struktura vychází najevo jednak při tanci samotném („velcí“ například 

tancují a zpívají zcela jiné písně než „malí“),  jednak ale také v teritoriálním 

uspořádání prostoru, ve kterém se soubor nachází. „Velcí“ se tak například po 

většinu času zkoušky nacházejí uprostřed místnosti, na dominantních místech a 

nebo sami, volně po třídě přecházejí. Naopak „malí“, když zrovna netancují, se 

drží spíše při okrajích místnosti. Pouze místy si jeden  z „malých chlapců“ (spíše 

extrovertní typ) dovoluje tyto hranice překračovat, zasahovat do teritoria jiné 

skupiny.  

 

„Velcí“, skupina devíti členů ve věku 18-23 let, se zdají být nejsilnějším 

článkem souboru Marjánek. Většina z nich zde působí již velmi dlouho (někteří už 

11 let). Tato skutečnost se promítá i do vztahů, které mezi sebou mají. Je velmi 

dobře vidět, že se znají již dlouho, a dobře (nejen z rámce činnosti Marjánku, ale 

také ze školy a jiných mimoškolních aktivit).  

Autorita „velkých“ a „paní učitelky“ je pro celý soubor směrodatná. Role a 

úkoly „malých“ jsou v souboru pevně stanovené.  

Tak na jedné zkoušce „malí“ například „…klečely téměř v řadách na šedivém 

koberci mezi barevnými hračkami.“28 Naopak „velcí“ na zkoušce byli 

„…rozprostřeni po celé místnosti v co nejpohodlnějších polohách, většinou v lehu. 

Někteří z přítomných měli dokonce přivřené oči. Pod sebou měli žíněnky, polštáře 

nebo plyšová zvířátka, v rukou další hračky, kterými po sobě příležitostně házeli, 

a to i když v téže místnosti zkoušela muzika. I přes to, že většina přítomných 

ležela či seděla, zabírali prostřednictvím předmětů a slov, které posílali 

prostorem, celou místnost.“29 

                                                 
27 Terénní zápisky nestandardizovaného rozhovoru s jedním s členů z 20.1. 2007. 
28 Terénní zápisky z 3.3.2007. 
29 Terénní zápisky z 23.6.2007. 



 

Mezi popsanými skupinami lze vidět zřetelné rozdíly, zejména v rozsahu 

jejich pole působnosti. „Velcí“ tak mohou téměř vše, pro co se rozhodnou. S tím 

do jisté míry koresponduje jejich funkce těch, co určují činnost Marjánku, tedy 

tvoří a formují lidový materiál. Naopak „malí“ pouze přijímají, jsou dirigováni a 

formováni. 

 

Kromě výše zmíněných dvou skupin je v Marjánku i skupina „středních“ (dvě 

dívky 15 a 13 let, a dva chlapci 12 a 15 let). Pojem „střední“ se v Marjánku však 

nepoužívá nahlas a tato skupina se neodlišuje ani vlastním místem nebo 

repertoárem ve vystoupeních. Oficiálně jsou řazeni do skupiny „velkých“. 

Očividně ale zcela „velkými“ nejsou.  

 

Co se týče teritoria, se tato skupina většinou nachází v jednom z rohů 

místnosti, sedí například na jedné z lavic, těsně, jeden vedle druhého a potichu si 

povídají. Málokdy se účastní debaty, kterou vedou „opravdoví velcí“. 

 

V rozvrstvení, které zde popisuji, by bylo do jisté míry možné pozorovat 

podobnost se společenským statutem „děti- dospělí“. Bylo by tak možné vysvětlit 

existenci „středních“. Tedy jakési „přechodové“ skupiny mezi „malými“ (dětmi) a 

„velkými“ (dospělými).  

Na druhé straně  je ale patrné, že věk 18-23 v dnešní době neodpovídá 

úplné dospělosti, tedy samostatnosti a nezávislosti na sociální a ekonomické 

rovině. Většina ze členů „velkých“ jsou studenti SŠ nebo VŠ.  

Do jisté míry lze v tomto rozvrstvení pozorovat jistou část onoho tradičního, 

která v souvislosti s lidovým tancem vyvstává. S jistotou zde lze opět pozorovat 

determinovanost tím, co je, co je dáno (například věk), a tím, co se v takovéto 

situaci dělá. 

 

Příslušnost ke skupinám se každopádně ukazuje být pevně daná, připsána 

věkem člena souboru. Zdá se, že prostupnost skupin, mobilita, je malá, téměř 

žádná. Soubor jsem sice pozorovala pouze několik měsíců, ale vypozorovat 

vývoj, posun či přestup některého ze členů se mi nepodařilo.  

 

 



Velcí + Paní učitelka 

Střední Malí Chodská muzika 

obr. č.1. „Struktura Marjánku“ 

Struktura souboru, jak jsem ji zde popsala, se poměrně přesně shoduje se 

členěním, které je uvedeno i na oficiálních stránkách souboru. Kromě „jádra 

souboru“ (skupina, která je identická s výše užívaným pojmem „velcí“) je 

Marjánek tvořen ještě skupinou „10 dětí od 4. třídy až po 2. stupeň základní 

školy“ (řekněme „středních“) a také třetí skupinou „15 nejmladších, kteří se učí 

úplným základům“30 (tedy „malých“). 

 

3.4 Malá chodská muzika 

Malá chodská muzika tvoří zvláštní skupinu v rámci Marjánku. Na základě 

pozorování jsem ji zařadila v diagramu znázorňujícím strukturu  souboru (obr. 

č.1.) pod rozhodující autoritu „velkých“ a „paní učitelky“. Komunikace a 

komentáře týkající se hraného se totiž odehrává pouze v rámci skupiny 

hudebníků, nepřesahuje k tanečníkům. 

Malá chodská muzika soubor Marjánek „doprovází“, což ve skutečnosti 

pozorované v rámci terénního výzkumu znamená, že hudebníci hrají, to, co, kdy 

a jak tanečníci zrovna potřebují.  

 

Nástrojové obsazení kapely odpovídá požadavkům chodské lidové hudby. 

„…s klarinetem v ruce vedoucí kapely a vedle něj brýlatá klarinetistka. Za 

stojánkem stál chlapec hrající na basu a houslistka (maminka 2 členů souboru). 

Vedle nich stál patnáctiletý chlapec obalený dudami.“ 31  

Již při prvním pozorování kapely nebylo možné přehlédnout, že dudy 

představují nejdůležitější a centrální část hry souboru a zabírají nejvíce 

pozornosti všech členů. Dudy stanovují také tóninu (Es-dur), ve které jsou písně 

hrány a zpívány. Ta je však pro děti, které je v tomto případě zpívají příliš 

vysoko, což je na zpěvu dětí v Marjánku očividné. Kromě pouhého pozorování lze 
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tento závěr doložit také následujícím tvrzením: „Způsob hry dudácké muziky není 

dětské hudbě přístupný.“32  

Dudy na sebe strhávají velkou část pozornosti v rámci činnosti celého 

souboru.  

V souvislosti s funkcí Malé chodské muziky bylo v rámci pozorování možné 

zaznamenat, že virtuózní výkony, tedy hodnoty, které jsou povětšinou uznávány 

například v ZUŠ (kterou mnozí členové kapely také navštěvují) nebo institucích, 

kde mají co říkat kritéria evropské vážné hudby, zde nejsou až tolik uznávány. 

Na připomínku basisty: „Zní to příšerně,“ reagovala hlava kapely: „Zní to trochu 

kakofonicky, ale to se poddá...“  

Při dalším opakování písně, doprovodil její začátek výrokem: „A jsme jako 

veselí!“  

V souvislosti s hudbou lze pozorovat, že dokonalost či výkon zde mají menší 

význam než „být spolu“ a „vesele“. Nakolik lze tento postoj zaznamenat rovněž u 

pozorované skupiny tanečníků? A je příčinou eventuální shody postoj, který je 

vlastní jednotlivým členům, jejich individuálnímu charakteru, nebo je shoda 

výsledkem společné činnosti v rámci souboru Marjánek? Je ono charakteristické 

naladění v těch lidech nebo ve fenoménu Marjánek? 

 

Proto jsem se snažila zaznamenat, jaký je vztah pozorované skupiny 

tanečníků k hudbě (nejen k Malé chodské muzice). Součástí dotazníků 

(příloha č.2) tak byla sada otázek týkajících se hudby.  

 

32% respondentů na žádný nástroj nehraje, ostatní ale uvedli hned několik 

nástrojů v následujících kombinacích: klavír+ basa, pozoun+ vozembouch+ 

basa, kytara+ banjo+ basa+ klavír, klavír+ flétna+ kytara.  

Na otázku „Jaký koncert(y) jste v poslední době navštívil(a)?“ uvedli pouze 

dva z šesti respondentů koncert, který se konal mimo Mariánské Lázně (festival 

„Rock for People“ v Hradci Králové, koncert skupiny Čechomor v Plzni). Ostatní 

navštívili následující akce v Mariánských Lázních: „Ska před měsícem- klub 

Rampa“, „v městském divadle koncert smyčcových nástrojů“, „Dá se DigitalSun 

počítat jako koncert?:)“33. 

                                                 
32 Bonuš, 1955. str. 38. 
33 „Digital Sun“ je „multimediální benefiční festival“ (www.digitalsun.cz), který se konal několika 
kapel konaný v areálu bývalých kasáren ve Velké Hleďsebi u Mariánských Lázní 30.6. 2007. BM. 



Vztah členů Marjánku k hudbě, a to jak z pozice hudebníka tak také z pozice 

hudebního publika, se ukazuje být determinován zejména situací, tedy tím, co se 

naskýtá (nabídka místních koncertů), co je/ se dává k dispozici. 

 

Pro výzkum z této analýzy vyplynula skutečnost, že ačkoli je Malá chodská 

muzika součástí zkoušek a vystoupení souboru, představuje spíše jednotku, 

která je podřízená „velkým“, tanečníkům. Interakce mezi skupinou hudebníků a 

tanečníků je spíše jednostranná. Možné ovlivňování činnosti Marjánku a 

stanovování kritérií, hodnot a priorit, prostřednictvím spolupráce hudebníků a 

tanečníků, se nezdá být příliš významná.  

Odpověď na otázku, zdali je ono charakteristické naladění v lidech 

samotných nebo ve fenoménu Marjánek, lze podle těchto závěrů zformulovat 

následovně: Pozorovaný postoj, charakteristické naladění („být spolu“, „vesele“, 

menší závažnost kritérií vážné hudby…), existuje v konkrétních lidech, nikoli jako 

důsledek interakcí mezi podskupinami souboru Marjánek. 

Avšak, jak již bylo uvedeno, „Marjánek, to dělaj ty lidi.“34 Vychází tím 

najevo, že se obsah pojmu Marjánek překrývá se „souhrnem individuálních 

osob“, vlastně s tím, kdo dnes tančí lidové tance. 

 

3.5 Komunikace 

Předmětem následující kapitoly jsou jednotlivé způsoby a témata 

komunikace, která funguje mezi členy souboru. Jako komunikaci zde chápu 

jednak konkrétní výpovědi probíhající mezi členy, a to jak na rovině verbální tak 

také na rovině neverbální. Jako komunikaci, sdělování obsahů, je ale také možné 

označit ustálené vzorce chování, které lze mezi členy pozorovat. 

 

3.5.1 Neverbální komunikace 

Ačkoli je možné mezi projevy neverbální komunikace zahrnout také samotný 

tanec, soustředím se v této části práce na neverbální projevy kromě tance, které 

bylo možné zaznamenat mezi členy skupiny. 

 

Na první pohled se členové Marjánku od ostatních lidí, od současné 

společnosti, na místech, kde vystupují jako soubor Marjánek, odlišují. Je to 

skupina mladých lidí, čtyř dlouhovlasých chlapců a jejich partnerek s šátky 
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na hlavě. Jsou neobvykle oblečeni do tradičních, barevných chodských krojů. 

Kroj tak představuje jeden z hlavních aspektů „vnější podoby“ Marjánku, a je 

tedy součástí výpovědi lidí tančících lidové tance, která míří k publiku, tedy 

k současné, moderní či postmoderní, ne-tradiční společnosti. 

Lidový tanec byl v dotaznících jedním ze členů souboru definován jako 

„tanec v kroji“. Kroj se ukazuje být pro členy souboru nutnou součástí lidového 

tance jako takového.  

Kroj lze tedy chápat jako díl činnosti lidí, kteří tančí lidové tance a, jak 

vyplynulo z předchozího odstavce, jako nejmarkantnější rys vnějšího zjevu 

souboru Marjánek. 

 

Marjánek se okolí, publiku, ukazuje v chodských krojích. Na zkouškách tomu 

však je jinak.  

 „Většina tanečníků má během zkoušek na nohách cvičky nebo ponožky, 

popřípadě tančí naboso. Starší členové souboru na sobě často nosívají oficiální 

oranžové tričko s černým nápisem ´Marjánek´. Převládá barevné oblečení (i u 

dospělých). Dívky na sobě mají sukně a pod nimi (pro jistotu) krátké leginy.“35 

Mezi mladšími dívkami jsem pozorovala nechuť oblékat si na zkouškách 

souboru (tradiční) sukně. I přes to, že paní učitelka nabízí erární sukně patřící 

souboru, nechávají si některé dívky na sobě (moderní) džíny. Sama paní učitelka 

však na sobě sukni nemá pokaždé.  

Jádro souboru, na které je popis zaměřen, se sice na zkouškách vždy 

převléká, ale zdá se mi podstatné zmínit, že zbylé tři podskupiny souboru 

(„střední“, „malí“ a Malá chodská muzika) jsou na zkouškách oblečeni civilně, 

tedy způsobem, jak na zkoušku dorazili a jak lze předpokládat, že chodí oblečení 

například také do školy, tedy mezi lidmi, kteří netančí lidové tance. 

 

Jak vyplynulo z rozhovorů, je kroj pro členy souboru zprostředkovatelem 

jedné ze „základních kulturních hodnot“, které, podle internetových stránek, 

soubor mezi děti a lidi vnáší.  

I přes to ale nelze říci, že by v souvislosti s kroji stála na prvním místě mezi 

prioritami důsledná věrnost uchování původní chodské tradice. Například v zimě 

očividně nevadí, že většina členů má kromě kroje na sobě ještě jiné, zcela ne-

tradiční, současné, moderní, ale teplé a pohodlné oblečení. Nebo že 
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při vystoupení má jeden z chlapců na sobě černou čepici s kšiltem, na které je 

(malé) logo firmy „Nike“. Kroj, tedy to tradiční, vyvstává vedle, mezi, nad a pod 

současným, moderním oblečením 21. století.  

Mají na sobě sice kroje, ale tam, kde kroje nestačí (v zimě), a také zřejmě 

tam, kde oni nestačí krojům (nedostatek tradičních pokrývek hlav), si 

vypomůžou po svém, tedy přispějí tradici, například čepicí značky „Nike“. 

 

Hovoříme-li o komunikaci, je třeba brát na vědomí, kdo je adresátem 

sdělovaného. Sdělované se jeví odlišně z perspektivy adresáta a z perspektivy 

pozorovatele. Výše zmiňované projevy komunikace byly zaznamenány v rámci 

vystoupení, tedy za přítomnosti publika, jehož součástí jsem během sledování 

byla i já. Popisovala jsem je tedy z perspektivy adresáta.  

 

3.5.2 Obvyklé vzorce chování 

V následující části uvádím popis vzorců chování, které bylo možné v rámci 

terénního výzkumu v souboru Marjánek zaznamenat mezi členy souboru. 

Vzhledem k tomu, že do této skupiny nepatřím, nejsou pozorované skutečnosti 

zachycovány z perspektivy adresáta. 

 

Pozdravy sestávají z upřímně milého úsměvu a „ahoj“. Objímání a 

obdobných formálně vřelejších gest, které lze v dnešní době často pozorovat 

mezi vrstevníky Marjánku, jsem si během výzkumu nevšimla. Z chování členů 

souboru lze soudit, že se jedná o lidi, kteří se dobře a již dlouho znají. Momenty 

příchodu na pravidelné zkoušky a setkání s ostatními členy nepředstavují nijak 

znatelně emocionálně determinované spontánní reakce. 

 

Chování souboru na zkouškách souvisí a je do jisté míry podmíněno 

prostředím, ve kterém se zkoušky odehrávají. Jedná se o již popisované prostory 

tříd prvního stupně ZŠ.  

Všichni členové Marjánku respektují a dodržují pravidlo přezouvání se 

v malých šatnách v přízemí, tedy pravidlo, které se podle ustanovených mravů 

společnosti dodržuje.  

Další potenciální vzorce chování, pravidla k uposlechnutí, které prostor 

členům souboru ponouká, jsou dány vybavením tříd (hračky, žebřiny, lavičky a 

žíněnka v zadní části), které přirozeně svádějí k hraní. Členové souboru se také 



tady nechávají vést tím, co je k dispozici, tím, jak se na takovýto prostoru 

nejspíše nabízí reagovat (ležet na žíněnkách, sedět na lavičkách, personifikovat 

plyšová zvířátka…). Tedy skutečnost, která neprezentuje obraz autenticity 

moderního individua. 

 

„Když členové zrovna netančí, posedávají a polehávají mezi hračkami, na 

zemi a žíněnkách, často blízko vedle sebe. Děvčata během proslovu paní učitelky 

sedí na zemi vedle sebe a navzájem se škrábou a hladí po zádech, popřípadě 

češou.  

Celou atmosféru by bylo možné přirovnat víkendovému ránu doma, kdy 

postele ještě nejsou ustlány, televize vysílá animované pohádky a zívající rodina, 

ještě v pyžamech, nenásilně tráví čas.“36 

Podobný „rodinný dojem“ zprostředkovává i následující situace na zkoušce 

souboru:  

„Zatímco členové souboru probírali, kdy a kam pojedou, kolik je to bude 

stát, co budou tančit a zpívat, se jak (zhruba dvacetiletí) chlapci tak dívky (téhož 

věku) ve třídě převlékali. Ani na jednom z nich nebylo možné pozorovat 

sebemenší zaváhání nebo náznak nějakého pokusu o schování se. Dívky se za 

pokračujícího rozhovoru převlékaly, takže chvílemi byly pouze ve spodním 

prádle. Jak chlapci tak dívky se soustředili na rozhovor, ostatní upřímně 

neřešili.“37  

Ačkoli se většina souboru věnuje sportu, není u nich na první pohled patrné, 

že by jeho tělo bylo zformováno nebo záměrně a výrazně tvarováno. Spíše je 

bráno to, co je k dispozici. 

 

Podobnou danost, nebo možná spíše „stálost“, lze sledovat i ve vztazích 

mezi pohlavími ve skupině. Každý z „velkých“ má svého stálého tanečního 

partnera. Výměny partnerů jsem pozorovala pouze během krátkých pasáží tanců, 

tedy v případech, kdy to přímo vyžaduje chorografie.  

Ačkoli jsou ve skupině „malých“ pouze dva chlapci, ani zde nefunguje větší 

míra střídání tanečních partnerů. Mnohdy tak v páru tančí dvě děvčata, což se u 

„velkých“ nestává. „Toho, že po celou dobu zkoušky seděla jedna z dívek sama 

v rohu, protože neměla partnera, si Y (vedoucí zkoušku) nevšímala. Možnost 
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vyměnit si partnery, nebo aby dívka tančila sama zřejmě nepřicházela 

v úvahu.“38  

 

Zde, v případě kdy nejsem insider skupiny a adresátem sdělovaného, 

výrazně vyvstává problém interpretace pozorovaného. Atmosféru, kterou jsem 

výše označila za „rodinnou“, víkendovou, tedy ne-pracovní, by ale rovněž bylo 

možné chápat jako základnu toho specifického, co pojí a tvoří skupinu Marjánek, 

kde vzniká a v čem spočívá činnost (práce) Marjánku. 

Podobně se lze stavět také ke skutečnosti zdánlivé nepřizpůsobivosti a malé 

flexibility členů v souvislosti se střídáním tanečních partnerů. Pohled na sedící 

dívku by bylo možné interpretovat jako nevyužitý čas. Je ale rovněž možné 

připustit eventualitu, že právě takovéto udržování sítě vztahů, tedy vyhýbání se 

přesměrovávání vztahů mezi členy, může být významným faktorem pro 

fungování podstaty skupiny. 

 

3.5.3 Verbální komunikace 

Jazykem, kterým se vyjadřují členové Marjánku, je obecná čeština. V psané 

komunikaci mezi členy, kterou jsem v rámci výzkumu analyzovala, tedy 

v návštěvní knize internetových stránek, jen výjimečně užívají zkratek běžných 

ve zprávách sms nebo emailech („btw“…). Místy jsou užívány nespisovné a 

hovorové výrazy („takovej“, „písnu“, „narozky“…). 

Co se týče terminologie, která soubor specifikuje, jde jednak o pojmosloví 

lidového tance (názvy kroků, figur, hudby…) a jednak také pojmy, které si 

členové souboru sami vytvořili (Jeden z tanců tak například nazývají „vitamíny“, 

protože, jak jsem se dozvěděla od jednoho ze členů, se v písni vyskytuje mnoho 

slov označující zeleninu a ovoce). 

 

Nejvíce frekventovaným tématem rozhovorů, které jsem během výzkumu 

zaznamenala, jsou festivaly a vystoupení.  

„Členové souboru diskutovali o festivalech, vystoupeních, která je čekají a 

která mají za sebou. Slova se pak ujala paní učitelka. Jednu z událostí, kam 

plánovali jet, komentovala: ´No nepočítám, že bysme tam udělali díru do 

světa…´  
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V souvislosti s další soutěží zmiňovala jméno pána, kterého poprosila, ´aby 

se jim na to podíval a trochu jim k tomu něco řekl´. Tentýž pán údajně ´dostal 

Krušnohor (folklórní soubor ze sousedního regionu) tam, kde jsou dnes.´“39  

Ze způsobu, jakým se paní učitelka o soboru vyjadřuje, vychází najevo, že 

ačkoli si je vědomá, že Marjánek není jedním ze souborů, které na přehlídkách 

sklízejí největší úspěchy, není vyloučeno, že se jedním z nich stane.  

To, co souboru chybí k „prvoligovému“ postavení, je choreograf vzdělaný 

v oblasti lidového tance. Že by se však něco na Marjánku, popřípadě v Marjánku, 

tedy jeho členech, mělo změnit, z výroku vyčíst nelze. Ambice Marjánku 

k jakémukoli pokroku je možné chápat jako eventuální možnost přijmout radu 

zvenčí, ale pouze potud, pokud bude formovat vnějšek souboru, tedy působení 

zvenku navenek. Zásah do jádra souboru, formování vnitřku, nepřichází v úvahu.  

 

Další velká část komunikace v rámci souboru se týká záležitostí 

každodenního života jednotlivých členů souboru. Tuto skutečnost lze vysvětlit na 

základě toho, že většina skupiny „velkých“ jsou členy souboru dlouho, někdy již 

déle než 10 let, mnozí jsou studenty téže školy či třídy a bydlí v jednom, 

nevelkém, městě. 

„Mezi jednotlivými tanci, které soubor zkouší, tak například plynul rozhovor 

o plakátech na koncert jednoho z členů, o fotografii, která je na nich otištěna 

(Černobílá fotografie profilu mladého muže stojícího na břehu rybníka. Jak jsem 

se později dozvěděla, jedná se o dílo jeho sestry, kterou všichni členové souboru 

také znají.), výši vstupného (30 Kč) a poznámce ´počet míst omezen´.“40  

V souvislosti s popisem Marjánku opět vyvstává charakteristika, kterou je 

možné označit jako rodinná, domácí, dobře známá, důvěrná. Podobný přídech 

má i následující úryvek konverzace, která se odehrávala „poté, co na zkoušku 

dorazila paní učitelka s jedním ze svých dětí, tentokrát ročním batoletem. 

Následoval proslov o vystoupeních, která soubor čekají. V rámci vystoupení také 

plánovali vyfotit soubor, protože uznali dosavadní fotku, kterou fotili u bejvalýho 

starosty na zahradě, za zastaralou.“41 

 

Způsob, jakým jsou mezi jednotlivými podskupinami souboru 

zprostředkovávány informace během tance, je však odlišný od tónu komunikace, 

                                                 
39 Terénní zápisky z 3.3. 2007. 
40 Terénní zápisky z 3.3. 2007. 
41 Terénní zápisky z 21.4. 2007. 



kterou lze sledovat mezi členy, tedy oné „rodinné atmosféry sobotního rána“. 

Veškeré záležitosti spjaté s tancem jsou popisovány a označovány úsečnými, 

strohými a rozkazovačnými povely. Odborné pojmy (vyšlapávaný, zadržovaný 

krok, chodská polka…) jsou také využívány, ale křičené rozkazy v předávání 

tradičního chodského materiálu naprosto převládají („Neštvi mi, kde máš tu 

ruku!“42).  

 

Kromě zkoušek souboru bylo v rámci výzkumu možné sledovat komunikaci 

mezi členy prostřednictvím návštěvní knihy na internetových stránkách souboru. 

Prostřednictvím návštěvní knihy funguje komunikace mezi členy jádra souboru. 

Kromě toho plní internetové stránky, a tudíž také návštěvní kniha, funkci 

prezentace souboru, která je směřována k ostatní společnosti. V rámci zde 

probíhající komunikace je utvářen vnější obraz souboru, skupiny lidí tančící lidové 

tance.  

Následující text je analýzou příspěvků do návštěvní knihy z doby od srpna 

2006 (kdy internetové stránky vznikly) do června 2007. 

 

Své příspěvky sem píší téměř výhradně jen starší tanečníci, tedy jádro 

souboru. Pouze v jednom případě jsem našla vzkaz od člověka mimo soubor 

(jednalo se o uznání a  pochvalu od konkurenčního souboru z Teplé u 

Mariánských Lázní). 

 

Témata se střídají v jakýchsi vlnách. Proběhne blok, kdy se diskutuje 

například pouze o organizačních záležitostech, pak zase o jiném tématu. Je 

zřejmé, že jednotliví členové na sebe navzájem reagují, komunikují, respektují 

své vzájemné připomínky a vytvářejí tím souvislou diskusi. 

Příspěvky do návštěvní knihy jsem rozdělila do následujících tématických 

bloků:  

 

• Oslavy:  

Členové souboru zřejmě často slaví narozeniny společně: „zvu vás všechny 

na oslavu mých narozek…dá se u nás opět spát…vstupné flaška“43 , „děkuji za 

krásný narozeniny“44. Kromě toho se prostřednictvím návštěvní knihy domlouvají 

                                                 
42 Terénní zápisky z 21.4. 2007. 
43 www.marjanek.cz, příspěvek z 11.10. 2006 
44 www.marjanek.cz, příspěvek z 18.3. 2006 



také párty. Skupina se schází většinou doma, u některého ze členů, nebo 

v nějaké z místních hospod. V tomto případě jsou podmínkami pro výběr místa 

„studentské ceny“ a „nezakouřené prostředí“.  

 

• Kulturní, společenské události v Mariánských Lázních:  

Takovouto událostí byl například W-ův koncert, avizovaný: „Srdečně vás 

tímto zvu na svůj koncert.“ Bylo patrné, že se očekává přítomnost ostatních ze 

skupiny. Jeden z následujících příspěvků zněl: „…bohužel jsem se nemohla 

zúčastnit.“45 Další událostí v Mariánských Lázních, která se komunikace souboru 

dotýká, jsou pak také maturitní plesy gymnázia (na kterém studuje nebo 

studovala velká část členů Marjánku). 

  

• Organizační záležitosti související s vystoupeními a se zájezdy:  

1. Domluvy ohledně scénářů, repertoáru, tedy tančeného materiálu. 

2. Organizace dopravy do míst, kde se konají soutěže a festivaly. Konkrétně 

jsou pak kladeny otázky typu „Kdy a kde je sraz?“, „Co s sebou?“ …například 

„kolik plyšáků?“ 

3. Organizace vlastního festivalu, tedy komunikace Marjánku se zbytkem 

světa tančícím lidové tance. Například sms od Řekyně, ze které, zněl příspěvek, 

„…jsem byla docela vyplesklá.“46 

4. Vyjednávání ohledně rozpočtu souboru, vyúčtování nákladů, o které se 

stará „jádro souboru“.  

 

• Zkoušky souboru:  

Člen jádra souboru, který se ujal vedení jedné ze zkoušek, ke svému úkolu 

přistoupil následujícím způsobem: „Čeká vás drezúra. a připravte se na to, ze si 

budu hrát na pánaboha a budete mě poslouchat. mam to uleželý v hlavě a jestli 

se mi to podaří prosadit, tak to bude vynikající. tak se těším... jo, a 

nezapomeňte, VŠECHNY VÁS MILUJU!!!“47  

Sice na první pohled pokus o sportovní, moderní, trénink, ale na druhý 

pohled silná nadsázka. Podobně a (opět) tradičně, ne-pokrokově vyznívá 

komentář k fyzicky náročnější, více formující a trénikové zkoušce:  „…a Bětka 

                                                 
45 www.marjanek.cz, příspěvek z 24. 10. 2006 
46 www.marjanek.cz, příspěvek z 21.1. 2007 
47 www.marjanek.cz, příspěvek z 23.11. 2006 



(studentka soukromé taneční konzervatoře, která souboru pomohla 

s choreografiemi) dokonce i křičela…zkoušku jsme přežili“48 

 

•  „Hlas srdce souboru“: 

„Hlasem srdce souboru“ mám na mysli sféru emočních vazeb, které v rámci 

skupiny fungují. K tomuto tématu jsem zařadila následující příspěvky: „Lidičky - 

krásnýho Valentýna přeji. (ale vy víte, že Vás mám ráda).“49 O této sféře, tedy o 

její existenci vůbec, zřejmě také svědčí skutečnosti, že si členové souboru  

prostřednictvím návštěvní knihy sdělují odjezdy a příjezdy z delších cest: 

„zdravím ze Singapuru“ odpověď: „děkujeme za pozdrav!“  

 

• Image souboru (viz kapitola "Image souboru“) 

 

• Příběh „X s happy endem“: 

X: „Teda, abych řekl pravdu, tak se mi (vystoupení souboru) vůbec nelíbilo 

a asi se na vás příště vykašlu. Stejně vás tam bylo dost a já se tam děsně nudil 

(jako vždy).“50  

X:“… jestli sis všimnul, bylo nás PŘESNĚ OSM... to znamená čtyři páry... to 

znamená, že S TEBOU nás bylo tak akorát,,, nudil? myslím si, že tohle 

vystoupení bylo všechno jenom ne nudný...“  

X: „Možná pro tebe nebo pro Vás nebylo nudný, ale pro mě jo.“ 

Y: „Vystoupení nebylo špičkový, ale myslim, že jsme se bavili my i lid… co ti 

tam nesedlo, X (X zde byl osloven zdrobnělinou)?“51 

X: „Já nevim, prostě mi to nesedlo a navíc jsem byl utahanej, takže se mi to 

moc nelíbilo. Včera jsem si o tom promluvil s U, takže to teď už beru jinak a 

tímto se Vám omlouvám a vše beru zpět. Doufám že mi odpustíte.“52  

…a za měsíc již z X-ova tónu nebylo o nudnosti činnosti souboru nic cítit: 

X: „Tak jsme dnes byli v tom bazénu a zkoušeli ty zvedačky a to bylo 

hustýýýý!!!!“53  

 

                                                 
48 www.marjanek.cz, příspěvek z 5.12. 2006 
49 www.marjanek.cz, příspěvek ze 14.2. 2007 
50 www.marjanek.cz, příspěvek z 14.11. 2006 
51 www.marjanek.cz, příspěvek z 15.11. 2006 
52 www.marjanek.cz, příspěvek z 20.11. 2006 
53 www.marjanek.cz, příspěvek z 28.12. 2006 



Ze Příběh „X s happy endem“ vyvstává několik otázek, které se zdají být 

podstatné pro další popis členů Marjánku. 

1. „Baví nás to?“ Je v Marjánku ještě někdo, koho to nebaví? Může si člen 

Marjánku dovolit říct nahlas, že ho to nebaví? Proč by ho to (tančení lidových 

tanců) nemělo bavit? Na tomto místě se zdá být zajímavé připomenout jednu 

z odpovědí z dotazníků: „... člověka to musí bavit a v tom se odráží i celkový 

dojem z tance/souboru…“54 Skutečnost, že členy Marjánku baví tančit lidové 

tance, potvrzuje také pozorování souboru při vystoupeních. Ve výrazu tváře 

tančících členů souboru, v jejich úsměvu se během všech pozorovaných 

vystoupení i zkoušek nezdálo být nic, co by svědčilo o neupřímnosti jejich 

spokojenosti, o předstírání. Přirozená a upřímná motivace tančit lidové tance je 

rysem charakterizujícím členy Marjánku.  

2. Role, které je možné pozorovat v terénním výzkumu, vyplývají 

mnohem zjevněji a zřetelněji v rámci komunikace v návštěvní knize. Z tónu 

výpovědí lze roli W popsat jako jakýsi dozor nad obrazem a úrovní souboru 

(„Srdečně vás zvu…“ nebo například: „Čeká vás drezúra…všechny vás miluju“). Y 

se pak ukazuje být mluvčí souboru („děkujeme za pozdrav“). I v rámci 

jednotlivých podskupin souboru je možné vymezit různé typy postavení členů, 

které souvisí se zde zmiňovanými rolemi. 

3. Jak se Marjánek chce prezentovat? (viz kapitola „Image Marjánku“) 

 

3.6 Co je pro Marjánek důležité? 

V této kapitole se pokusím zachytit kritéria relevance55 skupiny Marjánek.  

Na oficiálních stránkách souboru Marjánek je uvedeno: „Výchozí motivací 

bylo vnést mezi děti a lidi základní kulturní hodnoty, kterých by si měli lidé v 

dnešní době vážit.“56  

V rozhovorech jsem se členů souboru ptala, co je myšleno „základními 

kulturními hodnotami“. Odpovědi zněly následovně:  

„…ukázat a zprostředkovat kulturní rozhled. Na soutěžích a festivalech 

například můžou vidět folklór ostatních regionů…“57 

                                                 
54 Odpověď na otázku „Co je, podle Vás, lidový tanec?“, která byla součástí dotazníků 
vyplňovaných členy souboru v červnu 2007. 
55 Baumann, 2004.  
56 www.marjanek.cz 
57 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 



„No, těmi základními kulturními hodnotami jsou například myšleny znalosti o 

lidových zvycích, například Barborkách, svaté Lucii nebo jsme dělali celé pásmo o 

dožínkách. To dnešní lidi mnohdy neznají.“58 

„Kulturní hodnota je to, že děláš něco, co je klasický. Že je to to, v čem lidi 

prostě žili. A taky že neděláš nic novýho.“59 

 

A jak jsou „základní kulturní hodnoty“ mezi „děti a lidi vnášeny“? 

V roli zprostředkovatele těchto „základních kulturních hodnot“ skupině dětí, 

tedy „malých“ členů souboru, vystupuje paní učitelka. Jako „zprostředkovatelské 

působení“ lze během zkoušek zřejmě chápat následující situaci:  

„Děti neznaly text písní, proto většinu času pouze pobrukovaly 

nesrozumitelné slabiky a němě otevíraly ústa. Slova bylo možné dešifrovat pouze 

v refrénech nebo na koncích frází. Paní učitelka byla tímto stavem očividně 

zneklidněna. Reagovala podrážděnými poznámkami, ale hnala děti od jedné 

písničky ke druhé, takže neměly šanci si nové texty zapamatovat.“60 

Tento způsob komunikace se členy souboru bylo možné během zkoušek 

pozorovat častěji. V rozhovorech jsem se členů ptala na efektivnost a vhodnost 

takovéhoto tónu připomínek: „Na malé členy souboru často křičí. Ale, kdo z nich 

to křičení přetrpí… to je pak vlastní jádro souboru.“61  

 

A toto jádro souboru, jeho fungování, „kolektiv“, skupina jako taková, je to, 

na čem pozorované skupině členů Marjánku zřejmě nejvíce záleží, více než 

například na tanci a vystupování souboru. Na Marjánku, který zprostředkovává 

základní kulturní hodnoty, je totiž „kolektiv“ to, co jeho členové shledávají jako 

nenahraditelné a nepostradatelné. Skupina se zde ukazuje jako jakási 

manifestace základní kulturní hodnoty, jako něco, co je třeba uchovat a o co je 

třeba pečovat. 

 

                                                 
58 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 4. 
59 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 6. 
60 Terénní zápisky z 20.1. 2007. 
61 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 4. 



 

V předchozí kapitole jsem předložila skutečnosti, které bylo možné 

pozorovat v rámci terénního výzkumu přímo na lidech, kteří dnes tančí lidové 

tance.  Jak jsem již uvedla v úvodu celé práce, nezdá se mi nepodstatné určení 

situace, ve které se tito lidé nacházejí a ve které provádějí svoji činnost.  Jak 

uvádí Clifford Geertz v knize Interpretace kultur, dnešní antropologie tvrdí, že 

„lidé neovlivnění zvyky určitých míst skutečně neexistují, nikdy neexistovali… a 

nemohou zákonitě existovat.“62 Na základě tohoto argumentu do své bakalářské 

práce zařadím následující kapitolu, prostřednictvím které hodlám zachytit místo, 

prostory, fungování souboru Marjánek. Cílem však i zde je hledání odpovědi na 

otázku: „kdo dnes tančí lidové tance?“  

                                                 
62 Geertz, 2000. str. 47. 



 

4. Situace, ve které funguje Marjánek 

 

„Tanec lze sledovat jako text v určitém kontextu… Tanec (lze chápat) jako 

entitu nebo fenomén jehož podoba se vytváří v souvislosti s prostředím, ve 

kterém vzniká a existuje nebo do něhož v jakési formě přichází.“63  

Marjánek si bere taneční materiál, text, který byl vytvořen v kontextu 

chodského regionu minulých staletích, a nechává jej přicházet do lázeňského 

města (post)moderní doby. Kontext, či prostředí, tanců Marjánku je odlišný od 

kontextu původních chodských tanců.  

I zde lze ale pozorovat skutečnost, že tanec vzniká z kontextu jehož 

podstatnou částí je také skupina. Tanec se vytváří. Tanec vzniká ze skupiny, 

z kolektivu, ze společnosti, z prostředí Marjánku.  

Do jaké míry lze o lidech tančících dnes lidové tance hovořit jako o 

prostředí, kontextu, ve kterém dnes lidový tanec vzniká, ve kterém se tvoří? 

 

4.1 Mariánské Lázně jako základna pro lidový tanec 

Soubor Marjánek působí v Mariánských Lázních, jeho členové zde bydlí a s 

ohledem na toto město soubor také zvolil svůj název.  

Bylo by možné očekávat, že regionálně specifický, lidový tanec bude 

pohybový a písňový materiál čerpat z místa jeho působení. I přes jasnou a 

slyšitelnou spjatost s městem Mariánské Lázně, ale Marjánek (nikoli Mariánek) 

pro svou taneční a hudební činnost upřednostnil tradiční materiál sousedního 

regionu.  

„… protože Mariánské Lázně jsou relativně mladým městem, bylo třeba, se 

nechat inspirovat blízkou oblastí. Byla vybrána oblast Chodska a to hned 

z několika důvodů. Mariánským Lázním je oblast Chodska nejblíže. O Chodsku, 

jako o jednom z mála krajů, existuje v současné době dostatek materiálů a 

pramenů ze kterých můžeme čerpat a v neposlední řadě je historie Chodska 

velmi zajímavá a bohatá.“64 

 

                                                 
63 Stavělová, 2001. str.82. 
64 www.marjanek.cz 



Mariánské Lázně jako místo zůstaly jako možný zdroj materiálu, inspirace či 

kulturně-historického pozadí, nevyužity. Co „mariánskolázeňského“ ale vůbec 

mohlo být využito pro činnost folklorního souboru?   

 

Je třeba uvést, že Mariánské Lázně jsou velmi mladým lázeňským městem 

(teprve roku 1818 byla osada povýšena na lázeňské město65). Po nečekaně 

rychlém vzestupu, jak na rovině stavební a architektonické tak i na rovině 

společenské a kulturní, představovaly Mariánské Lázně až do skončení druhé 

světové války jedno z neprestižnějších lázeňských měst světa. Klientela do 

místních hotelů přijížděla z celého světa. Jednalo se z velké části o významné 

politiky, umělce a osobnosti tehdejší high society. Právě tato skupina lidí byla 

hlavním orientačním bodem veškerého dění a veškeré činnosti v Mariánských 

Lázních. Místní obyvatelstvo (tvořeno převážně sudetskými Němci a Židy) bylo ve 

většině případů zaměstnáno v hotelích a lázeňských zařízeních.  

Pro rozvoj místní písňové nebo/a taneční tradice doslova „nebyl čas“. Zaprvé 

nebyl čas v důsledku pozdního založení města. Za druhé nebyl čas z hlediska 

toho, jak se místním lidem čas naskýtal, tedy jako „čas k…“. Je pravděpodobné, 

že atmosféra novobarokní kolonády plné vážených osobností, které se zde 

důstojně procházejí s pohárem minerální vody v ruce a diskutují o politických 

problémech současnosti, zkrátka nenabádá „do skoku“, „ke skoku“. 

Po druhé světové válce se v Mariánských Lázních sice změnilo mnohé (místo 

Židů a Němců nyní tvořili obyvatelstvo převážně nově přistěhovalí Češi). Ani 

poválečnou situaci ale nelze považovat za ideální podhoubí pro lidový tanec. 

Za předpokladu, že lidový tanec obsahuje a vyjadřuje jistou porci tradice 

regionu, místa, a prostřednictvím toho jsou s regionem přímo spjati také lidé 

tančící místní lidové tance, vychází najevo, že v případě Mariánských Lázní by 

regionální tradice měly být zprostředkovávány původním obyvatelstvem. 

Konkrétně to zde znamená, že by tradiční materiál prezentovat Němci, sudetští 

Němci, Čechům. Situace je však zcela opačně. Tanec souboru Marjánek není 

nikde a nikým označován za mariánskolázeňský. Marjánek „z“ Mariánských Lázní 

pouze odvodil své jméno, schází se zde k pravidelným zkouškám, učinil toto 

město místem většiny svých vystoupení a také dějištěm každoročního folklórního 

festivalu, který vedení souboru organizuje. 

 

                                                 
65 Zörkerdorfer, 1932. str. 16. 



A jaká vazba v tom případě je mezi členy Marjánku a Chodskem? Tuto 

skutečnost jsem se pokoušela zmapovat prostřednictvím otázek v dotazníku 

(příloha č.2). Respondenti měli spontánně uvést heslo, které se jim vybaví 

s pojmem „Chodsko“. Náznak provázanosti s tímto regionem byl cítit ze tří 

odpovědí: „náš soubor“, „naše kroje“, „má babička“. Zbylé odpovědi („oblast, ze 

které čerpáme materiály pro soubor“, „Chodové, kteří hlídali hranice; chodské 

slavnosti“, „červená barva; veselá povaha; brunátné obličeje“) na první pohled o 

užší vazbě na tento region nevypovídají. 

 

Mariánské Lázně se ukazují být spíše netečnou, danou kulisou pro fungování 

souboru, dokreslení vnějšího vzhledu souboru, fasádu. Ačkoli se 

mariánskolázeňská základna jeví jako ne-lidově taneční, ne-lidově tradiční, 

možná moderní, přesto zde funguje soubor lidového tance.  

Rozhodujícím kritériem ve výběru regionálně specifického tradičního 

materiálu očividně nebyla tendence navázat na autentické místní tradice. 

Skutečnost, která se zde ukázala být rozhodující, by bylo možné vyjádřit jako 

nenáročnost, dostupnost, dosažitelnost, zvládnutelnost, normálnost, 

determinovanost veřejným anonymem, tedy vlastně tím, co „se dělá či nedělá“ 

(například: „…SE nechat inspirovat…“66), podle Jana Sokola: mravem. 

 

4.2 Členové Marjánku a tanec 

Z předchozí kapitoly bylo možné vysledovat nejen specifika místa činnosti 

Marjánku, ale také způsob přístupu k regionálním specifikám této činnosti, 

k chodskému lidovému tanci. Byly popsány možnosti skýtající se členům 

Marjánku pro lidový tanec ve městě, ve kterém soubor funguje. Lze ve výše 

popisovaném rozhodnutí souboru sledovat charakteristické rysy členů Marjánku? 

Než ale se pokusím na tuto otázku odpovědět, zaměřím se další skutečnost 

spoluurčující východiska lidí tančících lidové tance. Nakolik se způsob rozhodnutí 

věnovat se chodským tancům liší od způsobu věnovat se lidovým tancům 

obecně? Jak lze popsat situaci členů Marjánku v ohledu na tanec jako takový? 

 

Mariánské Lázně jsou platformou, ze které se rekrutují členové souboru, 

tedy lidé tančící lidové tance. Jak bylo uvedeno v úvodním přiblížení souboru, 

                                                 
66 www.marjanek.cz 



mnozí členové se pro členství v souboru Marjánek rozhodli také na základě 

(omezené) nabídky tanečních aktivit v Mariánských Lázních.  

 

Šíře rozhledu v současném tanečním světě, kterou disponuje pozorovaná 

skupina, se mi jeví jako podstatná pro motivaci tančit dnes lidové tance, pro 

míru uvědomělosti volby lidového tance a také pro způsob jejich chápání tohoto 

fenoménu.   

Tuto skutečnost jsem se rozhodla zachytit prostřednictvím dotazníků (viz 

příloha č.1). Z uzavřené otázky po odlišnostech tance v Marjánku od ostatních 

typů tance vyplynula následující hierarchie specifik tance v Marjánku: 

1. technika tance 

2. kolektiv lidí 

3. fyzická náročnost 

4. hudba a přítomnost zpěvu  

5. vystupování na veřejnosti 

 

Dalšími, kvalitativními, dotazníky (viz příloha č.2) jsem se snažila zjistit 

východiska pro volbu těchto hodnocení. Touto metodou jsem sledovala možnost 

zaznamenat, do jaké míry a jakým způsobem členové Marjánku znají ostatní 

druhy tance, které jsou dnes tančeny. 

 

Mezi představeními, které členové souboru shlédli, byla uvedena následující: 

„tanec na ledě v Plzni“ (zřejmě lední revue), klasické balety v divadle („Labutí 

jezero“, „Šípková Růženka“), muzikály ( „/muzikály/…jsem také nějaké viděla, 

ale už to nechci podstupovat.“), společenské tance ( „…na ty se ráda koukám.“) 

a jako taneční představení v divadle byly uvedeny také folklórní festivaly. 

Zájem o dění na české taneční scéně (mimo Mariánské Lázně) ze strany 

Marjánku není nijak výrazný, bylo by možné říci, že je takový, jaký nabízí jejich 

situace, a který nijak nevybočuje z toho, co se v této situaci běžně dělá. 

 

Následující otázkou jsem se snažila zmapovat povědomí členů Marjánku o 

ostatních druzích tance. I přes to, že se jedná o kvalitativní výzkum, jsem data z  

otázek v dotaznících při vyhodnocování kvantifikovala. Záměrem těchto otázek, a 

také volby rozhodnutí pro kvantifikaci, totiž byla možnost srovnání jednotlivých 



tanečních stylů, zejména postavení lidového tance vedle ostatních typů tance 

v povědomí členů souboru. 

 

Možné druhy tance jsem shrnula pod následující hesla: „Lidové tance, „Jiné 

etnické tance (orientální, africké, indické…)“, „Balet“, „Jazz, Musical Dance“, 

„Standardní a Latinskoamerické“, „Moderní a Současný tanec“,  „Hip Hop, Street 

Dance, Disco Dance, Electric Boogie, R´n´B, Funky…“. 

Nikdo u žádného z druhů tance neuvedl, že by „tento styl vůbec neznal“. 

Většina odpovědí se orientovala do kolonky „už jsem tento styl viděl(a), ale 

nezkoušel(a)“. Byl to případ žánru „Jiné etnické tance (orientální, africké, 

indické…)“, „Balet“, „Jazz, Musical Dance“ a „Hip Hop, Street Dance, Disco 

Dance, Electric Boogie, R´n´B, Funky…“. Stejného počtu odpovědí, 64%, se 

dostalo výroku „občas se věnuji“ v případě „Standardních a latinskoamerických 

tanců“.  

Vzhledem k nabídce tanečních aktivit v Mariánských Lázních (nabídka 

tanečně-pohybových kroužků je omezena jednak na činnost tanečního oddělení 

místní ZUŠ, kde je naprostá většina výuky však orientována k nácviku 

vystoupení mažoretek doprovázející dechový orchestr, a jednak na kroužek 

společenských tanců při mariánskolázeňském domě dětí a mládeže), lze říci, že 

odpovědi vypovídají přesně o tom, co situace Mariánských Lázní nabízí, toho, co 

se zde dělá, nebo spíše, co se dělat/tančit dá. 

 

Dále jsem do dotazníku zařadila otázku „Jak náročné jsou následující taneční 

styly?“, která měla zmapovat náhled členů Marjánku na lidový tanec, jeho nároky 

a specifika, v porovnání s ostatními druhy tance. Soubor nárokovaných aspektů 

jsem označila následujícími pojmy: „Dramatické dovednosti, scénický výraz“, 

„Intelekt (paměť, koordinace…)“, „Fyzické nároky (vytrvalost/ kondička, 

pohyblivost…)“, „Technické předpoklady (nutnost dlouhodobého technického 

tréninku …)“,  „Všestrannost (zpěv, dramatické či výtvarné schopnosti…)“, a 

„Muzikalita (rytmus, vnímání dynamiky, formy...)“. Pořadí, ve kterém se podle 

odpovědí Marjánku jednotlivé druhy tance „umístily“ jsem shrnula do následující 

tabulky: 

 



 

Tabulka č.1 

 „Výsledky otázky ´Jak náročné jsou následující taneční styly´z dotazníku č.2.“ 

 

 „drama…“ „intelekt…“ „fyzické…“ „technika…“ „všestrannost“ „muzikalita“ 

1 Balet Balet Hip Hop… Balet Lidový t. Lidový t. 

2 Lidový t. Hip Hop… Standard… Standard… Jazz… Standard… 

Jazz…,  Standard…,  3 

Standard… Moderní… 

Balet Hip Hop… Balet Balet 

Lidový t., Moderní…,  4 Hip Hop… Jazz… 

Moderní… 

Lidový t. 

Etnické… 

Hip Hop… 

Jazz…,  5 Moderní… Lidový t. Etnické… Jazz… Hip Hop… 

Moderní… 

6 Etnické… Etnické… Jazz… Moderní… Standard… Etnické… 

7    Etnické…   

 

Člověk tančící lidový tanec má podle členů Marjánku disponovat větší 

všestranností než muzikálový tanečník (kde je obvykle předpokládáno 

akademické pěvecké, dramatické i taneční vzdělání) a rovněž během tance 

vnímavěji a intenzivněji spolupracovat s hudbou než třeba interpret současných, 

postmoderních, choreografií využívajících například hudbu minimalistů 

20. století. 

Zajímavý je však zejména rozdíl mezi zhodnocením „lidového tance“ a 

„jiných etnických tanců“. Zarážející je, že největší rozdíl se objevil v kolonce 

„muzikalita“. Lidový tanec údajně vyžaduje nejvíce vnímavosti, etnické tance 

nejméně. V obou případech se však jedná o tance, které bývají doprovázeny 

živou hudbou, které s provozováním konkrétní hudby často existenčně souvisejí. 

Tento zarážející výsledek si dovolím opět svést na situaci členů Marjánku a 

rozhled, který Mariánské Lázně umožňují.  

Etnické tance nejsou součástí stálé nabídky tanečních aktivit Mariánských 

Lázní. Pro 64% respondentů jsou druhem tance, který sice „už viděli, ale 

nezkoušeli“. Opět se zde ozývá situační determinovanost či stálost lidí tančících 

lidové tance. 

Co se týče zhodnocení technické stránky, je zajímavé srovnat výsledky 

prvních a druhých dotazníků. Z prvních dotazníků vyplynulo, že právě specifická 

technika tance je rysem, kterým se tanec v Marjánku, lidový tanec, od ostatních 

liší nejvíce. Podíváme-li se však na výsledky druhých dotazníků, kde se tanec 

v Marjánku objevuje vedle ostatních typů tance, najdeme onu specifickou 



technickou stránku lidového tance na středním, průměrném, čtvrtém místě 

v rámci náročnosti sedmi hodnocených tanečních stylů. Lidový tanec je sice 

středně, průměrně náročný, ale výrazně charakterizující a diferencující, právě 

touto svou „středností“, průměrností.  

 

Téma ostatních druhů tanců a jejich možného vlivu na činnost Marjánku, 

tedy i lidi tančící lidové tance, v této práci však zmiňuji v souvislosti s popisem 

komunikace, která mezi členy souboru probíhá. 

Výše analyzované odpovědi tedy mají přiblížit, o čem je řeč, když se členové 

Marjánku baví o festivalech, vystoupeních, tedy o lidovém tanci. 

 

Otázka na začátku této kapitoly zněla, do jaké míry si jsou podobné motivy 

rozhodnutí členů souboru tančit lidové tance v důsledku specifické situace města 

Mariánské Lázně a v důsledku obeznámenosti a rozhledu v oblasti tance jako 

takového.  

Na obou stranách lze uvést hesla: nenáročnost, dostupnost, dosažitelnost, 

zvládnutelnost, průměrnost, danost, determinovanost tím, co „se dělá či nedělá“ 

v konkrétní situaci. 

 

4.3 Zkušebna 

Cílem této části práce je, popsat jeden z prostorů využívaných Marjánkem, 

základnu, kterou zde chápu podle citovaného stanoviska Daniely Stavělové jako 

kontext, ve kterém lze číst text, v tomto případě tanec v Marjánku. Součástí 

kontextu tance v Marjánku jsou rovněž prostory, ve kterých se odehrávají 

pravidelné zkoušky. 

 

 Marjánek se pravidelně schází v prostorách základní školy, betonové 

budovy bývalých jeslí v Úšovicích, čtvrti Mariánských Lázní.  

Svá sobotní rána členové Marjánku tráví ve „třídě velké asi 5 x 8 metrů. 

Tabule plná vět jednoduchých napsaných velkými barevnými písmeny, 

podepsané ručníky u umyvadla, police s komíny písanek, plakát se seznamem 

Vojtíšků, Aniček, Vanessek či Natálek, nadepsaný  ´Jak pracujeme´, smetáček a 

lopatka na přesně vymezeném místě vedle tabule, stěny vymalované křiklavě 

žlutou barvou a, samozřejmě, tradičně, vyrovnané lavice a malé židle za nimi. 



Třída je propojena s ještě jednou, přibližně stejně velkou místností, 

dohromady tvoří tvar písmene L. V zadní části „dvojtřídy“ jsou v krabicích a 

policích srovnané hračky, na zdi žebřiny, vedle nich žíněnka, lavička, skříně a na 

nich hifi věž a zpěvníky. Zdi a okna byly vyzdobeny řadami bílých sněhuláků na 

modrých čtvrtkách, jakýmisi létajícími housenkami či motýli a plakáty 

vyprávějícími pohádku ´O veliké řepě´.“67 

 

Fungování souboru se zde ukazuje v rámci moderní instituce. Do chování 

členů se zde prolínají vzorce, které jsou automaticky spojeny právě s institucí, 

tedy mechanismy chování, které jsou dány. Všichni členové souboru se například 

„…v šatně, kde jsou jednotlivé háčky ve výšce asi 130 cm označené nálepkami 

letadel, hub a rohlíků…“68 přezouvají. To lze právě interpretovat jako jednání 

determinované tím, co se dělá, tedy jako jednání, které se očividně nesnaží o 

přemíru individualismu a autentičnosti. 

 

                                                 
67 terénní zápisky z 20.1. 2007. 
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5. Popis činnosti Marjánku 

 

Popis a analýza konkrétní činnosti lidí, kteří tančí lidové tance, není hlavním 

předmětem a záměrem této práce. Ta by měla pomoct osvětlit, kdo jsou členové 

Marjánku. Podle známé moudrosti, že „strom se pozná po ovoci“, ale v této 

kapitole předložím náčrtek „ovoce“ lidí, kteří tančí lidové tance.  

 

 Za jakým účelem vznikají tance Marjánku? 

Iniciativa spojená nadšením, ze které folklórní soubor Marjánek vzniknul, 

určila souboru cíl „…předvést publiku tradiční chodský folklór…“, avšak nikoli jako 

pouhé kopírování  „pozůstatků minulých generací, ale vnést do folklóru i část 

z nás samých (členů Marjánku) a ukázat všem, kdo budou mít zájem, krásu, 

živost a duchaplnost starých českých písní a tanců.“69  

V neposlední řadě pak mezi vytyčenými cíli nechybí již zmíněná snaha  

„…vnést mezi děti a lidi základní kulturní hodnoty, kterých by si měli lidé v dnešní 

době vážit.“70  

 

 Jak vznikají tance Marjánku? 

Na základě rozhovorů se členy souboru jsem se snažila zachytit proces, 

kterým ve skupině Marjánek vznikají tance, které soubor předvádí na 

vystoupeních a festivalech, tedy způsob, jakým Marjánek realizuje výše zmíněné 

stanovené cíle. 

 

 Základní složky tanců 

V procesu tvorby tanců hrají roli následující tři složky: 

 

1. tradiční materiál. 

Jedná se o zrekonstruované taneční kroky a figury chodského folklóru. 

„Děláme to podle knížek, protože…protože nevíme… Nevíme čím to vlastně 

opepřit, aby to vypadalo jako u muziky.“71 Pramenem tradičního materiálu jsou 

tedy jednak knihy a videokazety, které si soubor opatřil, jednak ale také 

semináře, kterých se (většina) členů účastnila, a jednak osobní zkušenosti členů 
                                                 
69 www.marjanek.cz 
70 www.marjanek.cz 
71 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 



souboru, které měli příležitost získat soubor Marjánek (Škola lidových tradic 

Brno, Mrákovský folklórní soubor, soubor Úsměv).  

 

2. nápady z vnitřku Marjánku. 

Nápady samotných členů Marjánku se ale podle další výpovědi z rozhovorů 

ukazují být v rámci folklóru dokonce důležitější než autentický materiál. „Folklór, 

to jsou prostě ty lidi, tedy jejich nápady.“72  

 

3. nápady zvenčí. 

„Marjánek si nechá poradit.“73 Jedná se zejména o připomínky lidí 

(odborníků, choreografů) mimo Marjánek, kterých se souboru dostává zejména 

v souvislosti s vystupováním na přehlídkách a festivalech. 

 

 Mechanismus tvorby tanců 

Postoj k lidovému tanci vyjádřil jeden ze členů Marjánku: „Je to (lidový 

tanec) tradice a lidé si ho utvářejí už moc dlouhou dobu a každý kdo ho tancuje 

zase přidá kousek ze sebe do téhle dlouhé tradice.“74 Způsob, jakým Marjánek 

nakládá s tradičním materiálem, tedy nelze nazvat „klenotnicovým způsobem“75. 

Jak Marjánek konkrétně přistupuje k možnostem nakládání s tradičním 

folklórním materiálem, jsem se snažila zjistit jednak otázkami v dotaznících (viz 

příloha č.2) a jednak prostřednictvím rozhovorů. 

 

Nezávisle na sobě se v duchu „oficiálního postoje Marjánku“ všech šest 

respondentů shodlo na tom, že „lidové tance může vymýšlet a upravovat jakákoli 

skupina lidí, tedy část lidu.“ S výjimkou jednoho se rovněž shodně vyjádřili, že 

„lidové tance se člověk učí od starších (známých, sousedů, členů rodiny, 

sourozenců) lidí konkrétního regionu bez nutnosti jakékoli instituce či odborného 

vzdělání.“ Naopak výroku „Lidové tance se člověk učí od odborníka v rámci 

vzdělávací instituce (školy, specializované kurzy…),“ se dostalo souhlasu pouze 

ve třech případech. Z postoje Marjánku lze tedy vyčíst názor, že oprávnění k 

                                                 
72 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 6. 
73 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 4. 
74 Odpověď na otázku „Co je, podle Vás, lidový tanec“ z dotazníku vyplňovaným členy souboru 
v červnu 2007. 
75 Podle Z. Jelínkové se soubory „dělí na kolektivy, pracující více méně klenotnicovým způsobem,a 
na soubory zpracovávající lidový tanec…formou jevištní stylizace….“ (Jelínková, 1975. str.6.) 



nakládání s lidovými tanci je neomezené, (libo)volné, nezávislé na regionu a 

institucích.  

Avšak v případě výroku: „Lidové tance si každý může vymýšlet a upravovat 

sám, protože je člověkem,“ již dva odpověděli záporně. Oproti předchozím 

výrokům jsem pro tuto uzavřenou otázku zvolila postavu „potenciálního 

choreografa tradičního materiálu“ jako samotného jednotlivého člověka, jako 

individualitu. Je proto možné předpokládat, že pro tvorbu či úpravu lidových 

tanců je zapotřebí kolektivu, skupiny.  

Jedná se o lidové tance (tance lidu-skupiny lidí), nikoli o lidské tance (tance 

člověka-jednotlivce). V tom, že „lidové tance jsou tance, které tančí lid“, se 

shodli čtyři dotazovaní. Zdánlivá neomezenost procesu tvorby a úpravy lidových 

tanců zde ale již naráží na pravidlo, podmínku přítomnosti skupiny. Teprve tím, 

že se lidový tanec odehrává ve skupině, vyvstává možnost jeho tvorby a úprav. 

Lze tedy říci, že „choreografem“ lidového tance je cosi jako veřejný anonym, ono 

tiše a silně přítomné „se“, které v souvislosti s lidmi tančícími lidové tance 

vyvstává velmi často a v různých rovinách a ohledech. Lidový tanec „se tvoří“. 

 

Kromě těchto uzavřených otázek v dotaznících jsem o procesu tvorby 

lidového tance, o interakci mezi dvěma typy nápadů a autentickým materiálem, 

získávala informace také na základě rozhovorů se členy souboru. Výrazy, kterými 

členové charakterizovali proces tvorby tanců v Marjánku, byly následující: 

„obměňovat“, „zapojovat“, „kolektivně“.  

Na procesu tvorby tance se podílejí také cíle a směr orientace činnosti 

Marjánku. Kam Marjánek „kolektivním obměňováním a zapojováním“ 

autentického materiálu míří? 

„…snažíme se prezentovat to, co ostatní (soubory) nedělají, odlišit se.“  

 „Aby to na lidi působilo…“  

„…aby to bylo scénicky atraktivní, aby to vypadalo.“76 

 

Zejména z posledního výroku je možné vysledovat otázku po tom, nakolik 

má výsledek procesu působit atraktivně, nakolik to má „vypadat“ a být 

upravené, stylizované. „My to tak trochu flákáme. Ale na druhou stranu to má 

nějakou formu, nějak to je upravený.“77  

Kdo určuje, do jaké míry to může být upravené?  

                                                 
76 Citace z rozhovorů- viz příloha č. 4-6. 
77 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 



„No tak nějak všichni, asi. To, co děláme v Marjánku je taková nějaká 

ideální kombinace toho všeho, ta správná míra, co právě sedí Marjánku. Jde 

vlastně o zvyk. Zvyk to určuje. Řídíme se tím, co a jak jsme zvyklí dělat. Takže 

ta ideální kombinace je nastavená tak, aby se moc nelišila od toho, na co jme 

zvyklí. Je to vlastně tak nějak nastavený. 

Kdybysme například byli natrénovaný jako ty Slovenky, myslim že by to 

změnilo i náš kolektiv, celý Marjánek. Ne všichni by to brali a zvládali.“78  

„Míra upravenosti“ lidového tance je podmíněna kolektivem. Ačkoli „lidové 

tance může vymýšlet a upravovat jakákoli skupina lidí, tedy část lidu“ je tu právě 

nutná přítomnost skupiny. Už jen přítomnost skupiny jako takové totiž působí a 

ovlivňuje. 

Z rozhovorů, z otázek po tom, co je pro členy na souboru tím nejcennějším, 

vyplynula odpověď: „skupina“.  

 

Na druhé straně se ale členové nezávisle na sobě shodli, že by soubor 

potřeboval choreografa, zkušeného odborníka („veřejného anonyma“), který by 

„vedl zkoušky malých, aby to někam vedlo. A pak by taky měl vytvářet a 

upravovat naše tancování. Tak, aby to bylo scénicky atraktivní, aby to (navenek) 

vypadalo,“79 ale pouze do té míry, aby Marjánek zůstal Marjánkem jakým je. 

Přání, aby Marjánek měl k dispozici choreografa, nepřebíjí tendenci chránit a 

pečovat o to, čím Marjánek je, kolektiv lidí, a v souvislosti s tím také to, co je 

kolektivem neseno.  

 

Je možné „to, co je kolektivem neseno“ přesněji popsat? Při pozorování 

zkoušek a vystoupení Marjánku jsem ze své perspektivy vnímala něco, co mi 

nějakým způsobem vadilo. Když jsem se „to“ pokoušela popsat, všimla jsem si, 

že se „to“ týká momentů, kdy se mi zdá, „že se nic neděje, že se… tak trochu 

ztrácí čas. Nedělají nic pořádně, naplno- ani zpěv, ani tanec ani drama, od 

každého trochu, ale ničeho příliš.“80 Uvědomila jsem si, že právě tento rys, který 

mi na tancích Marjánku víceméně podvědomě vadí, je moment, ve kterém se má 

(spíše moderní) perspektiva setkává s perspektivou Marjánku (s tou, která je 

spíše tradiční). „To, co je kolektivem neseno“ tedy lze přesněji popsat jako „to, 

co není moderní.“ 
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To, co určuje činnost Marjánku jsou jednak vlivy působící zvenčí 

(choreograf, převzatý tradiční materiál) a jednak vlivy zevnitř („vnitřní nastavení 

souboru“, zvyk). Zvenčí mohou vlivy působit pouze do jisté míry, pouze tak, aby 

se působení vztahovalo jen na vnějšek. Naopak vnitřní potenciál, obsah, skupiny 

funguje sám o sobě, nemá být utvářen, formován, tedy utváří se.  

 

 Popis tance Marjánku 

Následující text představuje popis výsledků výše zmiňovaného procesu 

tvorby lidového tance v souboru Marjánek. Vzhledem k tomu, že se největší část 

taneční činnosti souboru odehrává během zkoušek souboru, uvádím zde popis 

právě jedné z těchto zkoušek.  

„Před skupinu dětí naběhla asi dvacetiletá dívka (Y) v jednoduché, bavlněné 

bílé sukni nad kolena, pod kterou byly vidět černé cyklistické krátké leginy, 

v černém tričku, černých ponožkách a cvičkách. Postavila se čelem k dětem, dala 

si ruce v bok a začala kroužit hlavou. Za doprovodu úsečných povelů („Vztýk!“ 

„Kroužíme hlavou!“, „Rukou!“…) proběhla ryzí, tělocvičná rozcvička. 

Kapela, která seděla v rohu místnosti, začínala hrát souvislé písničky a Y 

děti postupně dirigovala do kroků.“81  

Kapela sice není přítomna na zcela všech zkouškách souboru, ale ve většině 

případů když zkouší skupina „velkých“, ano. Ne každý soubor lidového tance si 

může dovolit zkoušet s živou hudbou. V případě této lidově taneční události byl 

ale i navzdory přítomnosti živé hudby největší význam připisován tanečním 

krokům, formacím a nikoli spolupráci s hudbou. 

 

„Kroky dětem očividně nebyly novinkou. Střídavě je Y a paní učitelka, která 

stála v rohu místnosti, opravovala, opět oněmi úsečnými frázemi. Když například 

dvě děti měly mezi sebou v párovém držení příliš velký prostor, reagovala Y 

větou: „Hele a ten kilometr mezi sebou máte jako próč?“ Většina oprav se 

monotónně soustředila pouze na nedostačující práci kolen a byla dětem 

zprostředkovávána opakováním povelu „pérovat!“  

Z úvodních řad se zanedlouho stal kruh, jednotlivé kroky na sebe 

navazovaly, a skupina neustále rotovala jedním směrem.  
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Nové kroky, které byly od dětí vyžadovány, byly popisovány nepřesně. 

Povely, které měly kroky určovat, na děti Y nebo paní učitelka křičela přes 

hudbu, například ´á téď sé prójdémé nórmálněé´, dětem evidentně nic moc 

neříkaly. Děti proto musely kopírovat a napodobovat pohyby starších.“82 

Jednotlivé kroky, které za sebou následovaly, již byly vždy výslednými formami 

kroků chodských tanců. Metodická analýza dílčích částí kroků zůstávala zcela 

opomíjena, a to i navzdory skutečnosti, že většina tanečníků, byly děti věnující 

se lidovému tanci teprve krátkou dobu. 

 

„Paní učitelka chtěla, aby ´velkým´ předvedli, jak daleko jsou s 

´Jarmarkem´. Několika poznámkami a gesty rozestavěla děti na místa a spolu 

s nimi začala zpívat písničky, ze kterých je pásmo složeno...“83 „Jarmark“ 

představuje provázaný sled písniček a krátkých dramatických výstupů, které 

souvisejí s textem písní a navozují charakter jarmarku. Děti hrají role hrnčíře, 

cibuláře, prodavačky hus nebo káčat. V písních se střídají zpívaná sóla a sborové, 

skupinové, části. Prokládány jsou krátkými tanci. Tančí zde chodská kola, 

řezanku a také polku. Často se střídají formace. Kromě kruhu, kdy se děti drží 

buď za ruce nebo za zády, tančí také v uzavřeném párovém držení nebo 

v řadách.   

„…Během toho děti opravovala, a připomínkami se je snažila zformovat do 

útvarů a pohybů, které se jí zdály optimální.“84 Bylo patrné, že rozmístění dětí 

v prostoru, tedy forma a z ní vyplývající vizuální efekt, zabíralo největší část 

pozornosti a úsilí paní učitelky. Technická kvalita tanečních kroků, detaily 

pohybů, zpěvu a gest, která děti prováděly, stály na nižším místě v hierarchii 

priorit.  

Na úroveň předvedeného výkonu paní učitelka reagovala konstatováním, že 

„je na celé záležitosti ještě velmi mnoho práce. Konkrétně ale nebyla schopna 

pojmenovat to, co se jí na celé věci vlastně nelíbilo. Obracela se na ´velké´, aby 

některému z dětí, které podle ní ´dělalo psí kusy´, tyto psí kusy vymluvily. 

V čem ale ´psíkusovitost´patvarů spočívala, nedefinovala.“85 Nikdo z 

„velkých“ale „ideální formu“ kroků a pohybů mladším rovněž nebyl schopen 

zprostředkovat, vysvětlit či předat. 
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Procesy, které během zkoušky probíhaly vědomě a záměrně, se týkaly 

zejména vnější stránky, vizuální formy. Tendence k formování vnitřku souboru, 

například individuální snahy jednotlivých členů si kroky o samotě zkoušet, 

trénovat, nebylo možné zaznamenat. 

 

 Vystoupení, festivaly a hodnocení 

Marjánek svojí činnost prezentuje jednak při vystoupeních, která se konají 

v Mariánských Lázních a jejich blízkém okolí, jednak ale také na folklórních 

festivalech. 

 

 Vystoupení souboru 

Vystoupení souboru, která se konají v Mariánských Lázních, se zdají být 

momentem, kdy do činnosti souboru pronikají Mariánské Lázně jako takové. 

Mariánské Lázně vystoupení souboru Marjánek prostupují samotným místem, 

protože většina vystoupení se koná venku, mnohdy v samotném centru města, 

na kolonádě.  

 

Na otázku kde a kdy bude jejich nejbližší vystoupení, mi nezávisle na sobě 

oba dotázaní řekli, že „až v únoru, že jich je nyní málo. Ale také, že minulé čtyři 

roky vystupovali pravidelně každých čtrnáct dní v rámci tzv. ´Böhmische 

Abende´“86, právě oněch akcí, kdy český Marjánek prezentuje tradiční materiál 

původně německy hovořícího regionu německým důchodcům během jejich 

lázeňského pobytu na území České republiky (viz příloha č.3).  

U dotazovaných bylo znát, že takto vydělané peníze, pro ně byly velkou 

motivací, a rádi by na tradici těchto pravidelných vystoupení navázali. Vystoupení 

se údajně již nekonají kvůli poklesu zájmu ze strany Němců.   

I přes možnost výdělku, ale Böhmische Abende (jak akce sami členové 

nazývají) nejsou pro členy souboru motivací, aby se tomuto publiku 

přizpůsobovali, aby reagovali na jeho poptávku. „Na Böhmische Abende lidi 

chodí, protože k tomu dostanou buchtu, panáka a kafe. Chodí se tam vlastně 

najíst. Na festivalech se na to dívají lidi od fochu a koukaj na to úplně jinak.“87 

Větší motivací než výdělek je členům Marjánku případné uznání a přijetí 

ostatními lidmi, kteří tančí lidové tance. 
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 Jak vystupuje Marjánek vedle ostatních souborů? 

V souvislosti s festivaly a soutěžemi se Marjánek ukazuje jako jeden 

z mnohých folklórních souborů. Nutně tak musí vyvstávat specifické rysy, 

kterými se Marjánek vymezuje, tedy jakési „sebevědomí Marjánku“. V této 

juxtapozici se skupina podle samotných členů Marjánku vyjímá následovně:  

 

 „No dřív jsem to nesl hodně ztěžka… Ale líbí se mi, jak to ostatní (členové 

Marjánku, kteří tvoří choreografii tanců) dělaj. Jsme sví.“ 

„Na festivalech se spíš snažíme dělat a prezentovat to, co ostatní nedělají, 

odlišit se.“ 

„Na festivalech se od ostatních souborů lišíme hlavně tím, že nemáme 

vlastního placeného choreografa.“ 

„Je velký rozdíl v tom, že si všechno děláme sami. Nemáme například 

někoho, kdo by na to měl vystudované školy a 20 let zkušeností s vedením 

souboru, jako to v některých souborech je. Všechno si musíme dělat sami. A je 

nás taky docela málo.  

No a pak je pozice souboru taky daná typem oblasti, kterou se zabývá. Je 

rozdíl v tom, když nějaký soubor prostě skáče a dělá zvedačky a jiný se jen 

točí.“88 

 

Postoj Marjánku vůči jiným folklórním souborům lze načrtnout 

prostřednictvím následující skutečnosti. Jedná se o popis reakce Marjánku na 

nahrávku jiného folklórního souboru.  

„…Y přešla k hifi věži a pustila CD se slovy: ´Hele lidi, pustim vám Netolický 

údolí. V, pojď si to poslechnout!´Po celou dobu písně všichni členové poslouchali 

a nebavili se. V nakonec píseň zhodnotila: ´Mně je jedno, co tam je za slova. Mě 

ohromilo, jak to mají krásně nazpívaný.´“89   

Bylo patrné, že ocenění souboru, od kterého nahrávka pochází, je opravdu 

upřímné. Na druhé straně ale ani u jednoho člena nebylo možné pozorovat 

reakci, která by vypovídala o motivaci či impulsu „být jako oni“, popřípadě „být 

lepší než jsme“. Tedy žádné stopy po přílišné cílevědomosti a soutěživosti. 

 

Na jedné straně se ukazuje, že lidé z Marjánku jsou sví, že dělají věci po 

svém. Na druhé straně se by ale přijali, kdyby toto „jejich“ bylo spoluurčováno 
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někým zkušeným, školeným, vedoucím choreografem. Pak tu ale ještě také, jako 

třetí stránka, je jistá porce daného, toho, co je předurčené, vymezené například 

specifickým regionem lidového tance, který si Marjánek zvolil. 

 

 Hodnocení činnosti Marjánku 

Hodnocení, která se na činnost souboru Marjánek vztahují, je možné 

nahlížet v několika dimenzích: 

 

1. Jak Marjánek vnímá hodnocení ze strany jiných folklórních souborů a 

porot na festivalech?  

„Ale naši byli hodnoceni špatně… Marjánek dostává taková průměrná 

hodnocení.“90  

„Hodnocení není moc spravedlivé.“91  

„Jsou proti nám zaujatí.“92 

Podobně jako se ukázalo v předchozí kapitole, že se Marjánek vedle 

ostatních folklórních souborů cítí být hendikepovaný jednak nepřítomností 

zkušeného choreografa a jednak menší spektakulárností a působivostí zvoleného 

tradičního materiálu, chodských tanců, lze i zde v postoji členů souboru 

vysledovat jakousi nedoceněnost. Hodnocení se členům nezdá být adekvátní 

hendikepované a osamocené situaci Marjánku. 

 

2. Jaké hodnocení Marjánek očekává?  

Odpověď na tuto otázku se odvíjí od výše zmíněných, předem vytyčených 

cílů a orientací souboru.  

„Koukají na konkrétní choreografické kroky a na detaily na krojích. 

Například to, jak dlouhé sukně mají naše holky… Chtěj tam prostě taneční 

vystoupení s prvky folklóru. Oni tam vlastně rozlišují scénickej folklór a… nevim. 

To, co chtějí, je jiný, než jsme byli zvyklí dělat my.“93 Marjánek tedy 

v komentářích zvenku očividně očekává zhodnocení něčeho, čeho si právě 

vnějšek nevšímá, toho, co jsou „zvyklí dělat“, to, co je jejich. 

Odpověď lze tedy mnohem spíše interpretovat jako neshodu na rovině 

vymezení žánru a kritérií, než že by Marjánek měl o své činnosti dojem  jakékoli 

„nedokonalosti“. Nespokojenost s úrovní vystoupení souboru není cítit ani 
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v následujícím rozhovoru ze zkoušky souboru.  Bylo mi řečeno, že sice „nejsou 

tak vytancovaní a secvičení, ale to není priorita. Jde o jadrný folklór a to, že jsou 

spolu.“94 Lidový tanec je podle Marjánku „druh tance, při kterém není to 

nejdůležitější aby byl dokonalý…“95 

 

 Postoj Marjánku k lidovému tanci v dnešní době 

 

 Tanec v Marjánku 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu této kapitoly, nahlížím zde lidový tanec jako 

jeden z „produktů“ činnosti lidí tančících lidové tance, tedy jako jakési „ovoce 

s identifikačním potenciálem“.  

Vychází najevo, že lidový tanec v rámci Marjánku hraje roli až v nižších 

rovinách priorit. I přes to ale zasahuje až mezi jednotlivé členy, do sféry 

fungování kolektivu, až k obsahu skupiny. Lidový tanec je součástí jádra 

Marjánku, proto zde uvádím náhled Marjánku na tento fenomén. 

 

Součástí dotazníků vyplňovaných členy Marjánku v dubnu 2007 (příloha č.1) 

byla otázka: „Jak se, podle Vás, odborně nazývá ´tanec, který se tančí 

v Marjánku?“ Odpovědi zněly: „Lidový tanec, folklórní tanec, folklór, chodská 

kola, skočná, obkročák.“ 

 

 V následujícím dotazníku (příloha č.2), jsem opět položila podobnou otázku. 

Nežádala jsem jako odpověď již pouze „odborný název“ činnosti. Nyní jsem se 

snažila zjistit definici toho, co tančí členové Marjánku.  

Otázku „Co je, podle Vás, lidový tanec?“ jsem do dotazníku záměrně vložila 

dvakrát (do první části a na závěr). Důvodem pro toto rozhodnutí byla 

skutečnost, že jsem chtěla zachytit případnou zviklatelnost, měnivost názoru a 

postoje členů Marjánku vůči lidovému tanci. Výroky o lidovém tanci se však 

v rámci jednotlivých dotazníků lišily velmi málo. Otázky v dotaznících členy 

nezviklaly. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o otevřenou otázku, jednotlivé odpovědi se 

velmi lišily. Porovnávat odpovědi pochopitelně nebyl záměr vložení otázky do 

dotazníku.  
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Lidový tanec lze podle těchto odpovědí chápat jako: 

 

1. prostředek pojící skupinu. 

Lidový tanec jako prostor, ve kterém existuje a kterým je z podstatné 

části determinována specifická skupina lidí („…setkání s přáteli“).  

Kromě prostředku, který umožňuje setkávání skupiny, zde lidový tanec 

vyvstává také jako fenomén na základě kterého je spoluutvářen vnější vzhled, 

kterým se skupina prezentuje veřejnosti („jeden ze způsobů prezentace 

souboru na fol. festivalu“). 

 

2. prostředek kontaktu s tradicí. 

O tom, že Marjánek chápe lidový tanec jako prostředek kontaktu 

s minulostí, s tradicí specifického regionu, svědčí následující výroky: „Tanec, 

který si sami vymysleli prostí lidé.“ „Staré tance, které se tančily na vesnicích.“ 

„Tanec, který v sobě má tradice dané oblasti.“ Vztah Marjánku k tradičnímu 

materiálu vystihují také následující odpovědi: „Když vystupuji, je to pro mě 

rekonstrukce dobových materiálů.“  Lidový tanec je „…rekonstruovaný i nový 

tanec souboru při vystoupeních.“ A také  „tanec, který ukazuje dobové zvyky 

určité oblasti.“ Marjánek prostřednictvím tance k tradici přispívá, pečuje o ní i o 

její zprostředkovávání současné době a situaci.   

 

3. změnu. 

Změnu, tedy sféru, kde jsou věci jinak než obvykle, jinak než v 

každodenním (například jinak než moderně či postmoderně). Konkrétní odpovědi 

zněly: „…způsob uvolnění a odreagování.“ „Zábava.“ 

V souvislosti se „změnou“ a odlišnostmi vyvstává lidový tanec také 

prostřednictvím výroku, že se zkrátka jedná o „tanec v kroji“. Kroj lze s jistotou 

chápat jako jednu z odlišností od moderního kódu odívání. Kromě oděvu se 

lidový tanec od normálu současné společnosti podle členů Marjánku liší i hudbou 

(Odpovědi z dotazníků: „…speciální hudba, oblečení…“). 

Odlišnosti lidového tance od nedefinovaného normálu vnímá Marjánek také 

v následujícím ohledu. „Může ho (lidový tanec) tancovat téměř každý.“ Podobné 

vyjadřuje i následující věta. „..druh tance, při kterém není to nejdůležitější aby 

byl dokonalý…“ Je zde zmiňován rys lidového tance, který naznačuje míru 

hodnoty pokroku, dokonalosti a výkonu, která je v lidovém tanci sledována.  



 

O míře blízkosti moderního, sportovního, soutěživého, pokroku-chitvého 

ducha a naladění členů Marjánku, lidí, kteří dnes tančí lidové tance, jsem se 

pokusila dozvědět prostřednictvím dotazníku. Dotazníky, které členové souboru 

vyplňovali v červnu 2007, obsahovaly otázku, jestli se někdy závodně věnoval 

nějakému sportu. Většina členů jádra Marjánku (sedm z devíti) se sportu 

věnovalo a věnuje. Mezi uvedenými byly tyto disciplíny: basketbal, floorbal, 

jachting, plavání, řeckořímský zápas, volejbal, atletika, tenis a sjezdové lyžování. 

Jedná se o sporty, které jsou součástí nabídky kroužků a mimoškolních aktivit 

v Mariánských Lázních. 

Z odpovědí bylo zároveň možné vyčíst skutečnost, že 75% respondentů se 

sportovní disciplíně věnuje 7 a více let. Věnovat se sportu po takto dlouhou dobu, 

v rekreačním tempu lázeňského regionu, nesvědčí o ambicích vrcholového 

(moderního, soutěživého a pokroku-chitvého) sportovce.  

 

Nakolik se závěry z této kapitoly podobají rysům, které v předchozích 

částech práce vyplynuly jako charakteristické pro členy Marjánku? Nakolik v sobě 

lidový tanec coby součást oné vnitřní vrstvy souboru, nese rysy charakteristické 

pro soubor?  

 

1. Členové Marjánku se snaží „být sví“- odlišit se od ostatních folklórních 

souborů.  

2. Nelze zde pozorovat nijak silnou tendenci „být lepší“- tendenci k pokroku.  

3.Co se týče jednání členů souboru, ukazuje se mnohdy jako determinované 

tím, co je dáno- tedy spokojené s nabídkou situace.  

 

 Dnešní lidový tanec 

Následující závěry vyplývají z odpovědí uvedených v dotaznících. Opět jsem 

výsledky kvantifikovala, pro lepší možnost porovnávání odpovědí. 

Do dotazníku jsem rovněž zařadila otázku, zdali dnes „lidové tance existují a 

jsou běžně, přirozeně tančeny lidem?“ 64% členů „jádra Marjánku“ odpovědělo 

„ano“. Za předpokladu, že tedy i oni tančí „dnešní tance lidu“, chtěla jsem se dále 

dozvědět, jaké konkrétní druhy tance (kromě lidového tance) tím jsou myšleny. 

Zeptala jsem se proto, jaké taneční styly využívají při tanci na maturitních 

plesech, které většina z nich navštěvuje, a které, jak vyplynulo z prvních 



dotazníků, představují jednu z mála možností, kde členové Marjánku kromě 

činnosti souboru tančí.  

Podle četnosti kladných odpovědí se ukázalo, že nejčastěji se v případě 

„dnešního tance lidu“ jedná o „Vlastní styl, spontánní improvizaci“. Na druhém 

místě oblíbenosti stojí „Lidové tance“, za nimi „Latinskoamerické tance“ společně 

s „Rock´n´Roll, jive“, poté tance typu „Walz, valčík, polka“ a nejnižší míra obliby 

byla uvedena v případě „Disco dance, Hip hop…“. U hesla „Disco dance, Hip 

hop…“ byla (v jediném případě) také (dvakrát) zaškrtnuta odpověď, že tento, 

taneční styl, moderní či postmoderní doby, nikdy nevyužívá.  

V hierarchii oblíbenosti, která z odpovědí vyplynula, lze pozorovat podobnost 

s možnostmi, které se Marjánku naskýtají. Nejdostupnější, nejbližší, je přirozeně 

„Vlastní styl, spontánní improvizace“. „Lidové tance“ jsou respondentům 

přibližovány prostřednictvím činnosti souboru Marjánek. S následujícími třemi 

kategoriemi se v Mariánských Lázních lze setkat v tanečních (které, jak bylo 

uvedeno v dotaznících, většina členů absolvovala). Avšak možnost se 

v Mariánských Lázních seznámit s „Disco dance, Hip hop…“ v rámci nabídky 

tanečních aktivit zprostředkována není.  

 

Z výše uvedených odpovědí tedy opět vyplývá tendence spokojit se 

s daným, s tím, co je, nijak intenzivně nehledat více. 

 

V předchozí kapitole jsem zmínila možnost/ nemožnost řeči o tanci mezi 

skupinami lidí, kteří dnes lidový tanec tančí, a kteří nikoli. V souvislosti s touto 

skutečností, jsem členům rozhovoru kladla otázku, jestli je v dnešní době 

normální tančit lidové tance. 

„Je to normální!“96 

„No, nevim, jestli v Mariánkách, ale například v Domažlicích jo! A chodila 

jsem tam tři roky do školy.“97 

„Proč by to nemělo být normální? Je normální tančit? Dneska je normální 

všechno! …Folklór se dneska provozuje i v šílených komunistických kulturácích ze 

70. let, tak proč ne v Mariánkách?“98 

 

                                                 
96 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 5. 
97 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 6 
98 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 4. 



Podrážděnost v odpovědích členů nebylo možné přehlédnout. Jakoby v 

Marjánku bylo špatné, nesprávné, dělat něco, co není normální, co se nedělá. 

Opět se ukazuje, že tendence dělat věci tak, jak „se dělají“, podle mravu, je pro 

členy Marjánku podstatná. 

Z postoje, kterým Marjánek hájí svou „normálnost“, jsem během rozhovorů 

vnímala silnou odtažitost, ostentativní vymezení se vůči vetřelci, a to i přes 

zdánlivě přátelský tón, kterým jsem jako pozorovatel byla během zkoušek a 

vystoupení Marjánku přijímána. 

Souboru jsem byla „představena jako ´Bára, která se dneska bude 

koukat.´Tak jsem si sedla mezi plastové kuželky a tabulky se slabikami a 

koukala.“99 Do souboru jsem vstoupila v roli úplného pozorovatele100. 

Prostřednictvím spolupráce na tvorbě choreografií souboru, o kterou mě paní 

učitelka později požádala, jsem po čas dvou zkoušek vstoupila do role úplného 

participanta.  

Po těchto dvou zkouškách jsem se však ocitla v roli participanta jako 

pozorovatele a až do konce výzkumu v ní zůstala. Ačkoli mi paní učitelka nabídla, 

jestli bych souboru i nadále nepomáhala s choreografiemi, neměla jsem pocit, že 

by mě Marjánek pustil mezi sebe. Tento dojem mi potvrdila odpověď jednoho ze 

členů na otázku, jestli terénní výzkum, který jsem v Marjánku prováděla, něco 

změnil. 

„No, o takovych těch tvých blbých otázkách se bavíme. Jestli jsme je třeba 

správně pochopili a tak… Myslím, že se ale vzájemně moc dobře známe na to, 

abys nás ovlivnila.“101  

 

Marjánek jako skupina se zde ukázal být neprostupným celkem, který hájí 

to, co nese, to, co je normální.  

 

 

 

                                                 
99 Ternénní zápisky z 20.1. 2007 
100 Disman, 2002. 
101 Citace z rozhovoru- viz příloha č. 6. 



 

6. Závěr 

 

Odpovídání na hlavní výzkumnou otázku se orientovalo pomocnými 

výzkumnými otázkami. Předpokládala jsem, že charakteristické rysy členů se 

projevují i v samotné činnosti, lidovém tanci, a přístupu k němu. Kdo jsou 

členové Marjánku, jsem se tedy snažila přiblížit na základě popisu činnosti 

souboru.  

Potvrdilo se, že ve způsobu, kterým Marjánek přistupuje k lidovému tanci, 

se zrcadlí významné rysy souboru. Jistá porce tradičního materiálu, daného 

nabídkou možností situace, je  kolektivem zpracovávána a zapojována do nápadů 

pocházejících z vnitřku skupiny. Do jisté míry je připouštěn také, zdánlivě žádaný 

a nutný, vliv zvenčí. Mez, za kterou se vnější vliv nemá dostat, je kritérium 

zachovat obsah skupiny, vnitřek Marjánku, tak, aby se nezměnil (nestal novým). 

Právě tento „tradiční, ne-nový vnitřek“ hraje hlavní roli v souvislosti s lidovým 

tancem v Marjánku, ale také v souvislosti se souborem Marjánek jako takovým. 

 

„Vnějšek“ Marjánku je utvářen vlivy zvenčí, tím, co je dané, co se nabízí, či 

co se dělá. Naopak vnitřní dimenze souboru zůstává, setrvává (tradičně) 

nastavena. Funguje samovolně, jako Marjánek.  

Pojem „Marjánek“ lze chápat jako identický s kolektivem jeho členů.  

 

Členové Marjánku jsou lidé, které baví tančit lidové tance, a pro které není 

prvořadé, aby se odlišovali od široké společnosti. Řídí se tím, co se dělá, co je 

běžné a co je „normální“. Reagují na možnosti, které jim situace a okolí naskýtá, 

akceptují je. Nesnaží se hledat výrazně odlišné způsoby odpovědí na impulsy 

světa. Spokojí se s tím, co je k dispozici, s tím, co je dosažitelné a nablízku. 

Nehledají víc. 

Soubor Marjánek má, stejně jako ostatní folklórní soubory, svá specifika. Na 

to, že „jsou sví“, jsou členové Marjánku hrdí, váží si toho a nehodlají to, čím jsou 

a jací jsou, měnit. Nejsou nespokojení s úrovní činnosti souboru, ani s úrovní 

výkonů jednotlivých členů. 

Ocenili by však větší míru akceptace, a to jak ze strany laického publika tak 

ze strany profesionálů, tedy zhodnocení toho, čeho si váží a co je pro ně 

podstatné. Hodnoty, které jsou uznávány členy souboru, nejsou moderně 



institucionalizovány, neodvíjejí se od stanoveného systému. Vycházejí 

z „vnitřního nastavení skupiny“, které se v ní a jejím prostřednictvím utváří.  

Skupina jako taková se ukázala být velmi kompaktní, provázaná pevnými 

vazbami mezi členy a vymezenými rolemi. S tím souvisí také jistá míra 

skupinové uzavřenosti102, kterou je možné na Marjánku pozorovat. Marjánek se 

oproti ostatní společnosti vymezuje, odlišuje se, ale pouze do té míry, která 

odpovídá normálu subjektivně vnímaného Marjánkem. O této míře „normálnosti“ 

Marjánek nepochybuje. Je nastavená a daná.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Giddens, 2003. 
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Příloha č.1 (dotazník pro Marjánek 1) 
 

Dotazník pro Marjánek 1          
Věk:……… 

Pohlaví:……… 
 
V kolika letech jste se stal(a) členem souboru Marjánek? …………………………………………………… 
 
Jaká je Vaše funkce v souboru Marjánek? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Činnost mimo Marjánek (volnočasové aktivity, koníčky, zájmy…): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bydliště  
Mariánské Lázně (centrum)  
Mariánské Lázně (Panská pole, Vora)  
Úšovice  
Hamrníky  
Velká Hleďsebe, Klimentov  
ostatní  
 
Kolik německých turistů je (průměrně v průběhu roku) v Mariánských Lázních? 
příliš  
mnoho  
normálně  
poměrně málo  
víc než turistů z ostatních zemí  
víc než turistů z ostatních zemí, a je to tak dobře  
víc než turistů z ostatních zemí, a mělo by se to změnit  
 
Němčina (můžete zaškrtnout více možností): 
□ rozumím a hovořím (naučil/a jsem se ve škole nebo v kurzu) 
□ rozumím a hovořím (naučil/a jsem se doma, v zahraničí, od známých, příbuzných) 
□ rozumím, ale nehovořím, protože ……………………………………………………………………………… 
□ učím se, protože chci 
□ učím se, protože musím 
□ neučím se a učit se nechci 
Lépe než němčinu ovládám tento cizí jazyk:……………………………………………………………………… 
 
Kde jste se setkal (a)/ setkáváte s tancem kromě souboru Marjánek? 
□ Taneční 
□ Plesy 
□ Diskotéky, kluby 
Jiné zájmové kroužky: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
Čím se tanec v Marjánku liší od ostatních způsobů tance?  (seřaďte od „nejvíce odlišného“ k „nejméně 
odlišnému“)  
…… technikou tance 
…… hudbou, přítomností zpěvu 
…… fyzickou náročností (méně nebo více náročný? ………………………………) 
…… kolektivem lidí, kteří zde tančí (věk, charakter) 
…… vystupováním na veřejnosti 
 
Jak se, podle Vás, odborně nazývá „tanec, který se tančí v Marjánku“? ………………………………………… 
 

Děkuji za spolupráci! 



 
Příloha č.2 (dotazník pro Marjánek 2) 
Dotazník pro Marjánek 2         
 
Děkuji, že jste si udělal(a) čas na vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako zdroj dat 

pro mojí vznikající bakalářskou práci (oboru Humanitní studia na FHS UK), jejímž cílem je 
zjistit, kdo dnes tančí lidové tance.  Dotazník by neměl zabrat příliš času, asi tak kolem 

15 min…(snažila jsem se být co nejstručnější!) 
Na úvod bych potřebovala vědět… 
 
Věk, pohlaví: ………………………………………………………………………………………………………………………  
Zaměstnání (u studentů typ školy- VŠ, SŠ, gymnázium, ZŠ…) ……………………………………… 
 
Zaměstnání a vzdělání rodičů: 

vzdělání  

ZŠ SŠ VŠ 
zaměstnání 

Otec     

Matka     

 
Počet sourozenců: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Věnuje/ věnoval se někdy kromě Vás ještě někdo ve Vaší rodině folkloru?  
� Ne 
� Ano.  
→ Kdo?(podtrhněte, prosím) 
matka   otec   sourozenec  babička 
 dědeček 
 
Tančil(a)/ tančí tento člen rodiny také lidové tance? 
� Ne  
� Ano 
 
Co je, podle Vás, lidový tanec? (napište prosím to, co Vás napadne jako první!) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…a ještě několik vtíravých osobních dotazů:  
 
Hrajete na hudební nástroj? 
� Ne 
� Ano. → Na který? ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jaký koncert(y) jste v poslední době navštívil(a)? (Kdy? Kde?) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Jak a kde budete trávit letošní léto? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Věnoval/ věnoval(a) jste se někdy závodně nějakému sportu? 
� Ne 
� Ano. → Kterému? Jak dlouho?………………………………………………………………………………………… 
 
 



Jak často se díváte na televizi? 
� nedívám se vůbec na televizi, protože…………………………………………………………………………… 
� dívám se málokdy (několikrát za měsíc) 
� dívám se několikrát do týdne 
� dívám se na televizi denně méně než hodinu 
� dívám se na televizi denně více než hodinu 
 
…a ještě takový vtíravý osobnější dotaz: 
 
V budoucnu bych rád(a)… (je možné zaškrtnout více odpovědí) 
�…studoval(a) (→jakou školu? ………………………………………………………………………………………… 
�...pracovala v oboru………………………………………………………………………………………………………… 
�…aby na prvním místě byla má vlastní rodina, mé děti. 
�…bydlel(a) ve velkém městě (nad 100 000 obyvatel) 
�…bydlel(a) v Mariánských Lázních nebo blízkém okolí 
�…bydlel(a) v malém městě, popřípadě vesnici  
�………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…a teď několik otázek o tanci: 
 
Byl(a) jste někdy na baletním představení (nebo na jiném tanečním představení v 
divadle- např. taneční projekty současného nebo moderního tance, muzikály…)? 
� Ne   
� Ano. → Jaké představení? Kde? Kdy? ………………………………………………………………  
 
Navštěvujete plesy (například maturitní)? � Ano � Ne 
  

 Ano, někdy Ne, nikdy Preference 1=nerad(a) 
5=nejraději 

Tančíte na plesech na tuto hudbu?  

„Dechovku“    

Oldies    

Současné hity    

Pomalé, blues    

Využíváte na plesech tento taneční styl? 

Latinskoamerické tance    

Walz, valčík, polka    

Rock´n´roll, jive    

Lidové tance    

Disco dance, Hip hop…    
Vlastní styl, spontánní 

improvizace 
   

 
Jaký je Váš vztah k následujícím tanečním stylům? 
(zaškrtněte, prosím, jednu možnost pro každý taneční styl) 
 

 
Tento styl 
vůbec 
neznám 

Už jsem tento styl 
viděl(a), ale 
nezkoušel(a) 

Zkoušel(a) 
jsem 

Občas se mu 
věnuji 

Věnuji se mu 
pravidelně 

Lidové tance      



Jiné etnické tance 
(orientální, africké, 

indické…) 
     

Balet      

Jazz, Musical Dance      

Standard, Latinsko-
americké      

Moderní tanec, 
Současný tanec      

Hip Hop, Street 
Dance, Disco Dance, 

Electric Boogie, 
R´n´B, Funky… 

     

 
 
Jak náročné jsou následující taneční styly  
(oznámkujte, prosím, následující taneční styly: 1 = nejméně náročné, 7= nejvíce 
náročné) 
  

 

Dramatické 
dovednosti, 
scénický 
výraz 

Intelekt 
(paměť, 

koordinace…
) 

Fyzické nároky 
(vytrvalost/ 
kondička, 

pohyblivost…) 

Technické předpoklady 
(nutnost dlouhodobého 
technického tréninku 

…) 

Všestrannost 
(zpěv, 

dramatické či 
výtvarné 

schopnosti…) 

Muzikalita 
(rytmus, 
vnímání 
dynamiky, 
formy...) 

Lidové tance       

Jiné etnické 
tance  

      

Balet       

Jazz, Musical 
Dance 

      

Standard, 
Latinsko-
americké 

      

Moderní tanec, 
Současný tanec 

      

Hip Hop, Street 
Dance… 

      

 
…konec tabulek .. už jen jedna strana otázek! 
Co se Vám vybaví v souvislosti s pojmem „Chodsko“? (…opět zcela spontánně ☺) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Která místa Chodského kraje jste navštívil(a)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Viděl(a) jste tam někoho tančit? 
� Ne   
� Ano.  
→ Při jaké příležitosti? (slavnosti, diskotéka, ples…) ………………………………………………………… 



→ Byly to chodské tance? 
� Ne. Proč? ……………………………………………………………………………………………………………………… 
� Ano. Proč? …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Souhlasíte s následujícími tvrzeními: 

 ano ne 
Lidové tance jsou tance, které tančí lid.   
Lidové tance se člověk učí od odborníka v rámci vzdělávací instituce (školy, specializované kurzy…).   
Lidové tance se člověk učí od starších (známých, sousedů, členů rodiny, sourozenců) lidí 
konkrétního regionu bez nutnosti jakékoli instituce či odborného vzdělání. 

  

Lidové tance si každý může vymýšlet a upravovat sám, protože je člověkem.   
Lidové tance může vymýšlet a upravovat jakákoli skupina lidí, tedy část lidu.   
Lidové tance dnes existují a jsou běžně, přirozeně, tančeny lidem.   

 
...a ještě jednou poprosím o odpověď na otázku: 
Co je, podle Vás, lidový tanec? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Byla po dobu vyplňování dotazníku přítomna ještě další osoba? 
� Ne   
� Ano 
Byl to člen Marjánku? 
� Ne   
� Ano 
Konzultoval(a) jste s ním odpovědi? 
� Ne   
� Ano 
 
A je to! Mnohokrát děkuji za vyplnění (a odevzdání) dotazníku! Budu se snažit, aby z Vaší 

(naší) práce vzniklo něco užitečného! 
Barbara Mikysková 

 



Příloha č.3 (leták vystoupení Marjánku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leták cestovní agentury Maria Tour, která nabízí německým turistům možnost 
shlédnout vystoupení souboru Marjánek. 
 



 
Příloha č.4 (rozhovor s W 30. 8. 2007) 
Rozhovor (muž 21, VOŠ) 30.8. 2007 
 
Jak jsi se dostal k Marjánku? 
V Marjánku jsem nebyl od začátku jeho existence. Znal jsem předtím už tři lidi, který byli 
v Marjánku. A pak jsem se k nim přidal.  
 
Proč Marjánek zvolil region Chodska jako zdroj materiálu pro svoji činnost? 
Ze začátku do ještě vůbec nebylo Chodsko. Paní učitelka pak ale dostala nějaké chodské 
kroje a, protože to je tvor zvídavý, začala se o chodský folklór více zajímat. Začala 
studovat materiály související s regionem Chodska a rekonstruovat taneční kroky. 
 
Co by v Marjánku, na Marjánku bylo jinak, kdyby místo Chodska bylo východiskem… 
například Valašsko? 
Byla by to větší fuška. 
 
Liší se vystoupení Marjánku konaná v Mariánských Lázních, před turisty, od vystupování 
na folklórních festivalech? 
Na Böhmische Abende lidi chodí, protože k tomu dostanou buchtu, panáka, kafe. Chodí 
se tam vlastně najíst. Na festivalech se na to dívají lidi od fochu a koukaj na to úplně 
jinak.  
To je například vidět na těch našich pásmech. Pásma by měly být autorský, tedy naše. A 
na festivalech jsou hodnoceny pedagožkami nebo lidmi, který učí hudebku. Nehodnotí to 
například žádný dramaturgové.  
Co vlastně pro tanečního pedagoga znamená folklór? Koukají na konkrétní choreografické 
kroky a na detaily na krojích. Například to, jak dlouhé sukně mají naše holky… Jsou proti 
nám zaujatí. Chtěj tam prostě taneční vystoupení s prvky folklóru. Oni tam vlastně 
rozlišují scénickej folklór a… nevim. To, co chtějí je jiný, než jsme byli zvyklí dělat my. 
Ale například náš Jarmark, co dělají malí, je překvapil. Byli překvapení z toho, jak ty děti 
zřetelně mluvily, jak byly spontánní a živý. I nás ale pochválili, za to, že to děláme věrně. 
Děláme to podle knížek, protože…protože nevíme… Nevíme čím to vlastně opepřit, aby to 
vypadalo jako u muziky. 
 
Marjánek si své tance vytváří sám? 
Marjánek si nechá poradit.  
 
Jak vypadá Marjánek vedle ostatních souborů, například na folklórních festivalech? 
No dřív jsem to nesl hodně ztěžka… Ale líbí se mi, jak to ostatní (členové Marjánku, kteří 
tvoří choreografii tanců) dělaj. Jsme sví. 
Ale chceme se taky s ostatními srovnávat. V zahraničí na nás například koukali 
s otevřenou pusou! Třeba v Německu nebo i v Polsku.  
 
Jak se na toto dívá paní učitelka? Je vlastně s Marjánkem a jeho činností spokojená? 
Má toho hodně. Byla nějakou dobu na mateřské, teď má vlastní, malé děti. Na malé členy 
souboru často křičí. Ale, kdo z nich to křičení přetrpí… to je pak vlastní jádro souboru. 
 
Je tohle působení tím, co je myšleno na stránkách souboru, kde se píše, že cílem souboru 
je „předat dětem a lidem základní kulturní hodnoty“? 
No, těmi „základními kulturními hodnotami“ jsou například myšleny znalosti o lidových 
zvycích, například Barborkách, svaté Lucii nebo jsme dělali celé pásmo o dožínkách. To 
dnešní lidi mnohdy neznají. 
 
Co je Marjánek? 
Marjánek dělaj lidi.  
 
Jsou členové Marjánku lidi, kteří dnes tančí lidové tance? 
Jsou. A tančí je rádi. 



Například během našeho folklórního festivalu se už minulý rok konala folklórní 
tancovačka. Lidi z ostatních souborů si pak svlékli kroje a normálně oblečení tam 
tancovali na hudbu kapel jednotlivých souborů  
Normálně?  
Jo, normálně... no dobře. Tak holt lidi, který dnes tančí lidové tance nejsou normální. 
Jsou to lidi s citem pro hudbu, rytmus, trochu exhibicionisti. Nemají problém se 
vyjadřovat. Jsou to tak trochu nadlidi, ti co tančí lidové tance. 
 
Je normální v dnešní době tančit lidové tance? 
Proč by to nemělo být normální? Je normální tančit? Dneska je normální všechno! 
Folklórní publikum je za to vděčný. 
 
Jak se na Marjánku projevuje skutečnost, že působí v Mariánských Lázních? 
V jeho jménu. No a taky na vesnici by určitě na vystoupení folklórního souboru chodilo 
víc lidí. 
Folklór se dneska provozuje i v šílených komunistických kulturácích ze 70 let, tak proč ne 
v Mariánkách? 
 
Co Ti v Marjánku chybí? Co bys v Marjánku přidal? 
Efektivnější zkoušky. Efektivnější práce, to je to, co nám chybí. Entuziasmus je to, co 
bych chtěl. 
 
Co by Ti chybělo, kdyby Marjánek nebyl? 
Lidi by chyběli.  
Jen v Marjánku je taky možné například plácnout holku jen tak po zadku a dostat za to 
jen tak facku, aniž by to něco znamenalo. Je to tak trochu taky exhibicionismus. 

 



 
Příloha č.5 (rozhovor se S 30. 8. 2007) 
Rozhovor (žena, 18, gymnázium) 30.8. 2007 
 
 Jak jsi se dostala k Marjánku? 
Už nemohla jsem dál pokračovat v mažoretkách a chodila jsem do školy se dvěma 
holkama, co už v Marjánku byly. Tak pro mě byl Marjánek vlastně náhradou za 
mažoretky. 
 
V čem byl hlavní rozdíl oproti mažoretkám? 
Kolektiv! To v mažoretkách vůbec nebylo. 
 
Znala jsi ty lidi už předtím? 
Ano. Znala jsem je ze školy ale i odjinud. Byli to lidi, kteří se baví trochu jinak než 
ostatní. Ne že by nikam nechodili, ale například tak nekalí jako ti ostatní. 
 
Co by v Marjánku, na Marjánku bylo jinak, kdyby místo Chodska byl východiskem jiný 
region? 
No hlavně by byly mnohem dražší kroje, které bychom si asi nemohli dovolit.  
A pak taky, kdybychom to dělali vážněji, narušilo by to naše vztahy. Když vidím na 
festivalech například ty Slovenky, které jsou secvičené, vrovnané a stejné… My to tak 
trochu flákáme. Ale na druhou stranu to má nějakou formu, nějak to je upravený. 
 
Kdo určuje, do jaké míry to má být upravený? 
No tak nějak všichni, asi. To, co děláme v Marjánku je taková nějaká ideální kombinace 
toho všeho, ta správná míra, co právě sedí Marjánku. Jde vlastně o zvyk. Zvyk to určuje. 
Řídíme se tím, co a jak jsme zvyklí dělat. Takže ta ideální kombinace je nastavená tak, 
aby se moc nelišila od toho, na co jme zvyklí. Je to vlastně tak nějak nastavený. 
Kdybysme například byli natrénovaný jako ty Slovenky, myslím že by to změnilo i  náš 
kolektiv, celý Marjánek. Ne všichni by to brali a zvládali. 
 
Jak vypadá Marjánek vedle ostatních souborů, například na folklórních festivalech? 
Na festivalech se od ostatních souborů lišíme hlavně tím, že nemáme vlastního placeného 
choreografa.  
 
Marjánek si své tance vytváří sám? 
Jo. I já se vlastně podílím na tom, co Marjánek dělá. 
 
Jak je Marjánek na přehlídkách a festivalech hodnocen porotami? 
Myslím, že Marjánek dostává taková průměrná hodnocení. No, například ve Varech na 
soutěži to bylo pro naše malý velký zklamání. Cenu dostaly děti, který tam chaoticky 
běhaly po pódiu. Měli tam hodně malých dětí…  
Ale naši byli hodnoceni špatně.  
 
Myslíš, že takovéhle hodnocení bylo pro členy souboru impulsem k tomu zapracovat na 
sobě a snažit se na základě připomínek zlepšit? 
Spíš ne. Spíš to působilo neutrálně a nechalo nás to být tam, kde jsme.  
  
Proč, podle Tebe, ti „malí“ chodí do Marjánku?  
Nevim, ale myslím, že to pro ty děti je dobré tam chodit. 
 
Na stránkách souboru se píše, že cílem souboru je „předat dětem a lidem základní 
kulturní hodnoty“, je proto dobré, aby tam dnešní děti chodily? 
Myslím, že chození do Marjánku může těm dětem ukázat a zprostředkovat kulturní 
rozhled. Na soutěžích a festivalech například můžou vidět folklór ostatních regionů a to 
jinde nemůžou. To je podle mě právě ten přínos Marjánku pro dnešní děti. 
 



Liší se vystoupení Marjánku konaná v Mariánských Lázních, před turisty, od vystupování 
na folklórních festivalech? 
Na festivalech se mi líbí, že se na to dívají lidé, co folklór berou jako takový. Na 
vystoupeních pak na nás koukají jako „jo to je ten folklór“, jako na „něco“… 
  
Je normální v dnešní době tančit lidové tance? 
Je to normální! 
 
Jsou členové Marjánku lidé, kteří dnes tančí lidové tance? 
Ano. 
 
Co by Ti chybělo, kdyby Marjánek nebyl? 
Kolektiv! Ty lidi! 
No a pak taky to tancování. Kromě Marjánku tady nemám jinou možnost tancovat. Je to 
možnost být… no taková ta otevřenost, že se to prostě může (tancovat, hrát…). 
 
Co by sis přála, aby v Marjánku přibylo? Co z toho, co v Marjánku není, by tam mělo být? 
Ten choreograf. Jednak by bylo třeba, aby vedl zkoušky malých, aby to někam vedlo. A 
pak by taky měl vytvářet a upravovat naše tancování. Tak, aby to bylo scénicky 
atraktivní, aby to vypadalo. 
 
Nezměnil by pak ale ten choreograf tu „nastavenou ideální kombinaci“ Marjánku? 
Asi jo. Marjánek je ale otevřený vlivům z venku. 
 



 
Příloha č.6 (rozhovor s Y 31. 8. 2007) 
Rozhovor (žena, 22, VOŠ) 31.8. 2007 
 
 Jak jsi se dostala k Marjánku? 
Známí mých rodičů se jich ptali, jestli bychom s bráchou nechtěli začít chodit do 
dramatického kroužku, který se právě zakládá. Tak jsme tam začali chodit a chodím tam 
dodnes. Nikoho z ostatních jsme tam tenkrát ještě neznali.  
Dodnes jsou členy Marjánku ještě další dva lidé z téhle původní skupiny. 
Původně jsme ještě netančili.  
To začalo až když nám někdo nabídnul chodské kroje. Začali jsme shánět materiály o 
chodském tanci. Měli jsme asi dvě videokazety a knížky. Postupně jsme tak 
rekonstruovali kroky a figury.  
Ze začátku to bylo hodně amatérský.  
Jezdili jsme také na semináře o chodském folklóru.  
 
Jezdili jste tam  všichni nebo jen určitá část skupiny? 
Ne, na semináře jsme jezdili většinou všichni, tedy všichni, kdo zrovna mohli. Nejmíň nás 
tam jelo…asi jednou jen čtyři. Ale většinou jsme jezdili skoro všichni. 
To, co jsme se tam dozvěděli, jsme pak zapracovávali do toho, co jsme už měli. 
Obměňovali jsme to a zapojovali nové věci do našich pásem. 
 
Měli jste kromě těchto seminářů i jiný přísun informací o chodském folklóru? 
No, Z absolvovala víkendové semináře na Škole lidových tradic v Brně, T je v souboru 
Úsměv a já sama jsem nějakou dobu měla příležitost tančit v Mrákovskym souboru. A 
pak nám sem tam pomáhá taky jedna paní ze Starého Plzence, co studovala etnologii. To 
všechno jsme se snažili vsunout a zapracovat do našeho. 
Pásma, co děláme jsou tak zčásti tím, co je autentické a zčásti to, co je naše, Marjánku. 
Folklór, to jsou prostě ty lidi, tedy jejich nápady. 
 
Podle čeho to vlastně do sebe „vsouváte“ a „zpracováváte do vašeho“? 
Aby to na lidi působilo. Z toho těžíme. Když se to lidem líbí, dostanem se s tím pak dál. 
Ale nikdo nemá nějakou přesnou vizi toho, jak by to mělo vypadat. Nikdo to nemá nějak 
sesumírováný. 
 
Dokážeš si představit, že by východiskem činnosti Marjánku byl jiný region? 
Chodsko se nám prostě samo naskytlo. Bylo tady. Bylo blízko, hodně z nás tam bylo a 
bylo o tom k dispozici i dost dostupných materiálů. Bylo nejsnazší se o tom dozvědět. 
 
Liší se to, co ukazujete na vystoupeních v Mariánských Lázních a to, co prezentujete na 
festivalech? 
Z toho, co máme, vybíráme. Ale máme omezený repertoár. Na festivalech se spíš 
snažíme dělat a prezentovat to, co ostatní nedělají, odlišit se. 
 
Jak se Marjánek cítí vedle ostatních souborů na festivalech a přehlídkách? 
Je velký rozdíl v tom, že si všechno děláme sami. Nemáme například někoho, kdo by na 
to měl vystudované školy a 20 let zkušeností s vedením souboru, jako to v některých 
souborech je. Všechno si musíme dělat sami. A je nás taky docela málo.  
No a pak je pozice souboru taky daná typem oblasti, kterou se zabývá. Je rozdíl v tom, 
když nějaký soubor prostě skáče a dělá zvedačky a jiný se jen točí. 
My ale prostě nemáme nápady. Nemáme choreografa. Když někdo s něčím přijde, musí 
to všichni ostatní schválit, musí to obstát přede všemi, všichni musí souhlasit, a to se 
stane málokdy. Není tu někdo, kdo by měl rozhodující slovo. Prostě jde o ty 
nápady…který nikdo nemá. 
 
Jak je Marjánek na přehlídkách a festivalech hodnocen porotami? 
Hodnocení není moc spravedlivé.  



Jde o to…co je folklór? Jak se to hodnotí? Folklór je to, co se utváří, ta tradice. Není tady 
něco daného tím způsobem jako to mají třeba mažoretky, tedy přesné kroky, přesné 
formace. Ve folklóru to je jinak. 
 
Myslíš, že takovéhle hodnocení bylo pro členy souboru impulsem k tomu zapracovat na 
sobě a snažit se na základě připomínek zlepšit? 
Snažíme se být lepší, ale možnosti jsou omezené. Je to omezené hlavně časem, ale také 
nabídkou seminářů o folklóru, kterých je teď už mnohem míň než jich bylo. 
 
Jak se „malí“ dozvědí o Marjánku? Jak většina z nich začne do souboru chodit? 
Většinou to je tak, že například jejich rodiče znají naše rodiče a tak se o tom dozví. Ale 
jinak děláme také nábory a malí tak začnou chodit do Marjánku jako do ostatních 
kroužků.  
Většina se například taky rozhodne pro to, chodit do Marjánku, protože to mají 
v Úšovicích, kde zkoušíme, prostě blízko domova. Nemusí jezdit až nahoru do města do 
lidušky.  
 
Co je míněno tím, že se na stránkách souboru píše, že cílem souboru je „předat dětem a 
lidem základní kulturní hodnoty“, je proto dobré, aby tam dnešní děti chodily? 
Kulturní hodnota je to, že děláš něco, co je klasický. Že je to to, v čem lidi prostě žili. A 
taky že neděláš nic novýho.  
Děti si to podle mě například uvědomí, když dostanou kroj. Musim jim pak vysvětlit, že si 
na něj třeba nemůžou našít motýlky. Kroj je daný. Folklór to je předávání tradic. 
Folklór a dnešní děti? 
No, to záleží na tom, kde kdo vyrůstá. Ale ta tradice se i tak prostě musí udržet. 
 
Je normální v dnešní době tančit lidové tance? 
No, nevim, jestli v Mariánkách, ale například v Domažlicích jo! A chodila jsem tam tři 
roky do školy. 
 
Jsou členové Marjánku lidi, kteří dnes tančí lidové tance? 
Lidmi tančícími lidové tance jsme se stali, když jsme začali studovat ty knížky a 
rekonstruovat kroky.  
 
Jaký postoj mají ostatní vůči těm, kteří tančí lidové tance? 
Je těžký se bavit s lidma, který netancujou lidové tance o folklóru. Většinou se pak tohle 
téma prostě přejde a bavíme se o něčem jiném.  
 
Co by sis přála, aby v Marjánku přibylo? Co z toho, co v Marjánku není, by tam mělo být? 
Asi… víc se snažit, udělat něco dokonalejšího. Především nás to ale musí bavit.  
Co se stane, když to někoho přestane bavit? 
Když to přestane bavit, řekne to nebo odejde. Z Marjánku lidi odcházejí buďto, že si 
nesedli s lidmi a nebo že prostě mají jiné zájmy. 
 
Co by Ti chybělo, kdyby Marjánek nebyl? 
Kolektiv!  
A taky například zájezdy se souborem. Je to možnost poznat jiné, co se jindy 
nenaskytne. Je to taky možnost objevit něco jiného. To je na festivalech možné jen, když 
je tam člověk jako člen souboru. Divákovi a když je tam člověk sám, tak to tam nikdy 
nemůže člověku tolik dát. 
 
Změnilo se něco tím, že jsem prováděla terénní výzkum ve vašem souboru? 
No, o takovych těch tvých blbých otázkách se bavíme. Jestli jsme je třeba správně 
pochopili a tak… 
Myslím, že se ale vzájemně moc dobře známe na to, abys nás ovlivnila.  
 
 


