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1 Úvod 

Každá země má své přírodní, ekonomické, politické či jiné podmínky a v neposlední řadě 
: -

svou historii, která společně s výše zmíněnými IVytváří a podmiňuje podobu a vývoj kultury 
• 

na daném území. Odlišnost vzniklých kultur se v posledních desetiletích stává méně 

nápadná důsledkem početné migrace obyvatel z celého světa ve spojení se změnami 

v nastavení životních hodnot. Dochází tak k setkávání a prolínání projevů několika národů, 

které vede k následnému stírání původních kulturních rozdílů. Na místě je tedy úvaha 

0 budoucích dopadech tohoto fenoménu. Zda k němu přistupovat pozitivně s myšlenkou 

poznávat a pochopit zásady jiných států, či se obávat o ztrátu světové kulturní rozmanitosti']/ J j 

se kterou souvisí i ztráta vlastní národní identity. 

1 přes hluboce zakořeněné a bohaté kulturní dědictví se v důsledku globalizace tato 

problematika dostává i do České republiky. Stejně jako v jiných zemích i u nás dochází 

k ústupu národních kulturních projevů, a to zvláště na území větších měst. Na druhou 

stranu i zde se tradice obnovují díky snahám o jejich prezentaci městské veřejnosti či 

turistům. Vzniká řada organizovaných skupin, které předávají publiku národní umění 

divadelní formou. Nejedná se tedy již o spontánní vývoj, ale jde o přenesení původní 

lidové kultury neboli folkloru do jiného kontextu. Pro tyto aktivity užívá část odborné 

veřejnosti spíše termín folklorismus, který vyjadřuje tento posun společně s určitou mírou j • /t< 

stylizace a inspirace v autentickém folkloru. Hranice mezi folklorem a folklorismem však 

není zcela jasná a na jednotné definici se neshodují ani odborníci. Obecně se pro projevy 

a aktivity vycházející z lidové kultury používá spíše termín folklor. 

Tato práce se věnuje současné podobě folkloru v hlavním městě České republiky a v jeho 

bezprostředním okolí, regionu středních Čech. V porovnání s jinými, převážně 

moravskými regiony České republiky se folklor v této oblasti rozvíjí o poznání méně, ale 

přesto zde existuje mnoho kolektivů a souborů, které se folkloru věnují a prezentují 

kvalitní výsledky. V Praze a středních Čechách se koná řada významných akcí a festivalů 

s folklorní tématikou, v rámci kterých vystupují i soubory z jiných krajů České republiky. 

Tyto příležitosti jsou přehlídkou pestrosti a rozmanitosti folklorních projevů české kultury, 

které se zachovaly až dosud a dokazují společnosti, že je třeba o toto bohatství pečovat, 

předávat ho a uchovávat, aby si svou jedinečnost udrželo i nadále. 
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2 Cíl a metodika 

Cílem práce je zmapovat činnost souborů a organizací působících na území hlavního města 

Prahy a středních Čech, zaznamenat akce a festivaly s folklorní tématikou, které se konají 

na daném území a postihnout historickou podobu původních lidových oděvů. Dále uvést 
L<- < ^ " ~ ~ —- " 

plošné rozdělení republiky na jednotlivé etnografické regiony a informovat o médiích, 

která se folklorní tématice věnují. 

Smyslem práce je přehlednou formou informovat o příležitostech setkat se s národním 

lidovým uměním v dané oblasti a prezentovat folklorní aktivity zdejších organizací 

a spolků. 

První kapitola je věnována informacím, které se týkají folkloru v celé České republice, 

jako etnografickému členění, historii lidového oděvu, médiím a Folklornímu sdružení 

České republiky. V dalších kapitolách se již práce konkretizuje na aktivity pouze v dané 

oblasti hlavního města Prahy a středních Čech. Autorka v kapitolách o médiích, folklorních 

souborech a folklorních akcích a festivalech pracuje s aktuálními informacemi získanými 

z osobního kontaktu či z písemných dotazníků. 
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3 Folklor obecně 

3.1 Etnografické členění České republiky 

Českou republiku můžeme z hlediska různých folklorních projevů rozdělit na sedmnáct 

národopisných neboli etnografických regionů. Ty se pak ještě dále dělí na subregiony. ^ ; 

Jednotlivá území charakterizují část tehdejší populace s jejím typickým dialektem, krojem, 

tancem, hudbou, zvyky, tradicemi či architekturou staveb. Etnografický region je 

tvořen několika sousedícími vesnicemi, které se rozkládají okolo většího centrálního 

města. Hranice jednotlivých oblastí nejsou objektivně vymezitelné, protože se mohou často 

překrývat.(2) 

3.1.1 Etnografické regiony České republiky 
i c 

1) Etnografický region Brněnsko - i / ' ř 

- centrální město: Brno 

- etnografické subregiony: Slavkovsko, Vyškovsko 

2) Etnografický region Haná 

- centrální město: Prostějov 

- etnografické subregiony: Prostějovsko, Kroměřížsko, Tovačovsko 

3) Etnografický region Hanácké Slovácko 

- centrální město: Hustopeče 

- etnografické subregiony: Kloboucko, Mikulovsko, Ždánsko 

4) Etnografický region Horácko 

- centrální město: Jihlava 

- etnografické subregiony: Boskovicko, Blanensko, Třebíčsko, Jihlavsko, Pelhřimovsko, 

Dačicko, Žďársko 

5) Etnografický region Kraj Pražský 

- centrální město: Praha 

- etnografické subregiony: Mělnicko, Kladensko, Nymbursko 
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6) Etnografický region Lašsko 

- centrální město: Ostrava 

- etnografické subregiony: Ostravsko, Frýdecko 

7) Etnografický region Podhorácko 

- centrální město: Znojmo 

- etnografické subregiony: Znojemsko, Moravskokrumlovsko 

8) Etnografický region Podkrkonoší 

- centrální město: Náchod 

- etnografické subregiony: Jičínsko, Náchodsko, Orlicko 

9) Etnografický region Pojizeří 

- centrální město: Turnov 

- etnografické subregiony: Českodubsko, Turnovsko, Mladoboleslavsko 

10) Etnografický region Polabí 

- centrální město: Pardubice 

- etnografické subregiony: Hradecko, Pardubicko,Chrudimsko, Litomyšlsko, Hlinecko, 

Podřipsko 

11) Etnografický region Posázaví 

- centrální město: Benešov 

- etnografické subregiony: Benešovsko, Vlašimsko 

12) Etnografický region Povltaví 

- centrální město: České Budějovice 

- etnografické subregiony: Budějovicko, Doudlebsko, Blatsko, Písecko, Milevsko, 

Táborsko, Soběslavsko 

13) Etnografický region Pošumaví 

- centrální město: Klatovy 

- etnografické subregiony: Chodsko, Prácheňsko, Klatovsko 
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14) Etnografický region Slezsko 

- centrální město: Opava 

- etnografické subregiony: Těšínsko, Opavsko, Hlučínsko, Jablunkovsko 

15) Etnografický region Slovácko 

- centrální město: Uherské Hradiště 

- etnografické subregiony: Horňácko, Podluží, Moravské Kopanice, Luhaěovské Zálesí, 

Dolňácko 

16) Etnografický region Valašsko 

- centrální město: Rožnov pod Radhoštěm 

- etnografické subregiony: Zlínsko, Vizovicko, Rožnovsko, Valašskékloboucko, 

Valašskomeziříčsko, Frenštátsko, Vsacko 

17) Etnografický region Západní Čechy 

- centrální město: Karlovy Vary 

- etnografické subregiony: Berounsko, Příbramsko, Rakovnicko, Plzeňsko, Karlovicko, 

Slánsko, Karlovarsko, Stříbrsko, Plassko, Chebsko(20) 

Obrázek 1: Mapa etnografických regionů 
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3.2 Kroje 

Podle výkladu hesla v Národopisné encyklopedii je termín kroj označením 7 

charakteristického oděvu pro různé etnografické, profesní, spolkové a jiné skupiny 
,í> / 

populace (2, s. 50). V rámci folklorní terminologie se však toto označení jeví jako nepříliš 
j 

odpovídající, protože nese spíše význam takového šatu, který je téměř neměnný a má 

víceméně charakter uniformy. Vhodnější variantou bývá spojení s adjektivem lidový, tedy ^ .j^*1 ' 

lidový kroj, nebo nejlépe termín lidový oděv, který je mezi odborníky od dob 2. světové 

války vnímán jako nejvýstižnější. H j r J 

Sousloví lidový oděv je obecnějším označením pro veškeré oděvní součástky lidové 

komunity ve všech jejich podobách a fázích vývoje, vystihuje lépe určitou míru 

proměnlivosti. (56) 

3.2.1 Historie 

Počátky vývoje lidového oděvu se datují zhruba do období 17. století. Do této doby se 

větší rozdíly mezi oblékáním venkovských vrstev a měšťanstvem téměř neprojevovaly. 

Ke změnám došlo až v souvislosti s ekonomickými možnostmi jednotlivých vrstev 

obyvatelstva po skončení Třicetileté války. Movitější vrstvy přejímají módu francouzského 

dvora, vesničané nadále zůstávají nositeli původního oděvu. (56) 

Lidový oděv se tedy začal formovat anonymně na určitém geografickém území, které 

podmiňovalo jeho podobu ve smyslu získávání materiálu pro jeho výrobu, nutnosti 

jednotlivých složek oděvu s ohledem na podnebí či uzpůsobení doplňků v souvislosti se 

způsobem zaměstnání. Za další faktor, který se podílel na vzhledu lidového oděvu, se 

považují historické události jako kolonizace či války, při nichž došlo k prolnutí české 

kultury s cizími prvky, které se později projevily na novějších typech oděvu. Dále se ve 

vývoji lidového oděvu projevil styl oblékání vyšších vrstev, který ovlivnil lidové oblékání 

vždy až s určitým časovým zpožděním, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých 

společenských stavů. Výrazným mezníkem ve vývoji lidového oděvu je posun od domácí 

či řemeslné výroby k výrobě tovární, kdy došlo k ustálení střihu. (2) — " > f / J^ íA • 

Tato změna ale nezamezila dalšímu vývoji ve zdobení či doplňcích a podoba oděvu se stále 

formovala. Na přelomu 18. a 19. století dochází ke změně vnímání šlechty a lidový oděv se 

stává vyhledávanou součástí a ozdobou slavností, dožínek a korunovací (1791 korunovace 

Leopolda II., 1792 korunovace Františka II. a 1836 korunovace Ferdinanda I. (63) ). 
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Šlechtická vrstva si lidové prvky natolik k oblíbila, že si na podobné slavnosti nechávala 

šít stylizované lidové oděvy na zakázku. Takový oděv se již ale nedá nazývat lidovým 

oděvem v pravém slova smyslu. Objevuje se v uměle vytvořeném prostředí a jeho nositelé 

jsou jen převlečeni ze svého běžného ošacení. Tímto získává lidový oděv další rozměr, 

stává se kostýmem. Přesto, že v určitých oblastech se lidový oděv udržel ještě dlouhou 

dobu, zde už se začínají projevovat počátky mizení lidové tradice. 

Kolem roku 1848 se ale znovu začíná projevovat velký zájem o lidovou tradici a s tím 

i o samotný lidový oděv. Politická situace vyvolala silné národní cítění a stylizovaný 

lidový oděv se stává i běžným šacením měšťanské vrstvy. Vznikaly i spolky, které chtěly 

vytvořit unifikovaný národní stejnokroj s motivy slovanských lidových oděvů (Slovanská 

Lípa). (56) 

S rokem 1848 ale přichází úplné zrušení roboty a s tím naprosté osvobození od poddanství. 

Tato změna vyvolala odklon od původního lidového oděvu ve všech společenských 

vrstvách. Potřeba venkovských obyvatel přizpůsobit svůj oděv městskému stylu mění 

lidový oděv v nevkusnou kombinaci původního oděvu s městským šatem. (53) 

Vzniklá situace postupného odkládání lidového oděvu současně umožňuje jeho první 

soustavné zkoumání. Lidový oděv se tak stal předmětem sběratelství, které postupem času 

vyústilo v pořádání národopisných výstav a zakládání muzeí s touto tématikou. Hlavní 

sběratelská střediska vytvořily rodiny Náprstkova (v Praze), Wanklova a Havelkova 

(v Olomouci a rodina Lábkova (v Plzni) (32). Poprvé byl český lidový oděv (konkrétně 

chodský) vystaven v zahraničí - v roce 1867 na Slovanské výstavě v Moskvě (53). První 

výstavou u nás byla v roce 1880 výstava v Praze na Žofíně organizovaná pražským 

Náprstkovým muzeem, kde bylo veřejnosti představeno na 1300 kusů sebraných textilií 

(32)!Óbdobnou výstavu uspořádala o pět let později roku 1885 Musejní společnost 

v Olomouci a v roce 1887 vTurčanském sv. Martině. Největší pozornost však lidová 

tvorba sklidila v rámci Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891, kde jí byl 

věnován celý pavilon s názvem „Česká chalupa". Její úspěch byl inspirací k uspořádání 

ještě rozlehlejší Národopisné výstavy českoslovanské v pražské Stromovce roku 1895, kde 

byly prezentovány lidové oděvy shromážděné z celonárodních sbírek (2). Díky této akci 

i aktivitám, které jí předcházely, mohla po ukončení výstavy vzniknout jednotlivá muzea 

v krajích, kam se vracely posbírané předměty. Větší část exponátů však zůstala v Praze 

a stala se tak základem krojové sbírky nově vzniklého Národopisného muzea 
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českoslovanského, založeného v roce 1986. Muzeum od roku 1903 sídlí v Letohrádku 

Kinských na Smíchově a od roku 1922 je jednou z expozic Národního muzea. Po rozsáhlé 

rekonstrukci se znovu otevřelo v roce 2005 a dodnes funguje jako ústřední instituce pro 

obor národopisu. S fondem obsahujícím přes 200 000 kusů sbírek patří k největším 

a nejstarším národopisným muzeím v Evropě. (32) (43) 

3.2.2 Typy 

Lidový oděv měl významnou úlohu nejen jako ošacení, ale jeho jednotlivé doplňky 

sloužily rozlišovací prvek v sociální skupině. Od zjevného rozlišení pohlaví a věku až po 

rozlišení příslušnosti k určitému regionu, stavu (čepec u vdaných žen), zaměstnání či 

ekonomického postavení jednotlivých osob. Dalším kritériem rozdělení krojů jednoho 

regionu bývá míra estetické složky, čím estetičtější, tím svátečnější funkci oděv plnil 

(pracovní, polosváteční, sváteční, obřadní). Všechny dosavadní typy mají ještě další dvě 

obecnější podoby podle ročního období - letní a zimní. Letní varianta se vyznačovala 

lehčími prodyšnějšími materiály a menším množstvím doplňků. Oproti tomu zimní 

varianta byla schopná obsáhnout téměř všechny součásti šatníku jedné osoby. Kromě 

teplejších materiálů (kožešina, vlna) a zimních doplňků (beranice, rukavice) se v zimě 

užívalo tzv. vrstvení, což znamená zmnožení jednotlivých součástek oděvu. (2) (56) 

3.2.3 Středočeský lidový oděv 

Oblast středních Čech z hlediska lidového oděvu definuje Blažena Šotková jako oblast 

rozprostírající se podél toku Vltavy a Labe, přibližně od Štěchovic až po Litoměřice a od 

Slaného až po Český Brod (54). Oblečení v tomto kraji vykazuje určité společné znaky 

dané jak podobnými přírodními podmínkami tak především blízkostí s hlavním městem 

a dalšími průmyslovými centry. Dalším faktorem jednotnosti krojů je i fakt, že oblast 

středních Čech byla první, kde se kroj začal počátkem 19. století postupně odkládat 

a zanikat a tak nedošlo k vytvoření výrazných rozdílů mezi lidovými oděvy jednotlivých 

území (3). Drobné odchylky, podle kterých dnes oděvy rozlišujeme, se týkají spíše vzorů 

výšivek či výzdoby šněrovaček. Od oblečení ostatních regionů se středočeský lidový oděv 

liší svým městským charakterem (střih), bohatším materiálem (hedvábný taft, brokát, 

samet, tyl) a moderními prvky zdobení (ovlivněné městským pozdním rokokem 

a empírem). (54) (1) 
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3.2.3.1 Struktura ženského lidového oděvu 

Sukně - bílá z jemného až průhledného batistu zdobená našitou krajkou, dolní okraj je 

podšitý zuby z bílého plátna 

Spodnička - z růžového kretonu, který prosvítá skrz sukni 

Zástěra - asi o 20 cm kratší než sukně, z hedvábného taftu nebo jemně vzorovaného 

brokátu, buď v temných nebo pastelových barvách, zdobená výšivkou, okraje obšité 

krajkou, nabíraná a všitá do stuhy, která se uvazuje v pase 

Košile - z jemného batistu s malými nabíranými rukávky ohraničenými krajkou či bílou 

výšivkou, stejně jako výstřih u krku 
v 

Sněrovačka - tvrdá, hustě prošitá kosticemi, obvykle z brokátu nebo sametu pošitého 

zlatem, někdy má zapínací pásek přes šněrování, na zádech v pase je háček na zavěšení 

„honzíka" 

Honzík - vycpaný váleček uvázaný vzadu, na který se uvazují spodničky a sukně 

Kosička - batistový nebo tylový šátek bílé barvy zdobený výšivkou s okraji olemovanými 

krajkou, klade se přes šněrovačku, cípy se vpředu rozloží na boky 
v 

Čepeček - bílý, škrobený, vyšitý (bíle či zlatem), vzadu je našitá malá holubička 

(holubinka) zdobená výšivkou, okraje čepečku jsou olemovány krajkou 

Doplňky - korále - granáty v několika řadách, vzadu svázané hedvábnou stuhou 

punčochy - bílé, prolamované 

- šáteček do ruky - malý bílý s výšivkou, olemovaný krajkou, složený do cípku 

- střevíce - hedvábné, sametové, kožené, většinou v černé barvě, nízký široký 

podpatek, zdobené výšivkou 

( l , s . 26) (54) 

3.2.3.2 Struktura mužského lidového oděvu 

Kalhoty - těsné žluté koženky, vpředu sklopec - zapínání připnuté v pase dvěma knoflíky, 

po stranách nad kolenem zapínání a dva menší knoflíčky 
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J thakuly 

Košile - z tenkého bílého plátna, zapínací (celá nebo do půli) na knoflíčky, někdy 

s vyšitou náprsenkou, do podpaží všitý klínek, límeček a pásky u rukávů jsou zdvojené 

někdy obšité hrubou krajkou 

Vesta - z květovaného sametu, hedvábí nebo sukna tmavých barev, hladká, těsná k tělu, 

zdobená kovovými knoflíčky a výšivkou 

Kazajka - z pevného sukna, stojatý límeček, rozšířené rukávy v oblasti ramen od loktů se 

zužují, zapínaní na lesklé knoflíky 

Kabát - z tmavého sukna či zimní z kůže (kožich), dlouhý 

Doplňky - šátek - hedvábný, černý nebo barevný, zdobený výšivkou, uvázaný pod 

límečkem košile 

klobouk - černý, plstěný, zdobený barevnou stuhou a barevnými střapci 

- čepice - kožešina 

- punčochy - bílé nebo modré, prolamované 

boty - vysoké holinky nebo nízké střevíce svázané řemínky či kovovou 

přezkou 

Cl, S. 26) (54) 

3.2.3.3 Základní typy lidového oděvu ve středních Čechách v 19. století 

Nej bližší okolí Prahy 

Pro tuto oblast platí, že nedosáhla výraznějších znaků pro odlišení oděvu z toho důvodu, že 

právě zde došlo k zániku lidového oděvu nejdříve z okolních oblastí. Bezprostřední vliv 

velkého města potlačil veškeré lidové prvky a mladá generace začala kopírovat městské 

vzory. Jediné kusy oděvu, které si zachovaly lidovou podobu, jsou šněrovačka a čepeček. 

Ostatní části oděvu rychle podlehly módě a tak se začala vytrácet tradiční výšivka, kterou 

nahradily drahé barevné látky či se měnily střihy pod vlivem empíru. Oblečení v této 

oblasti se spíš dá nazvat městským oděvem s lidovými prvky. (55, s. 87-89) (56, s. 87-88) 

Rakovnicko, Kladensko, Slánsko 

Stále velký vliv Prahy společně se značně rozvinutým průmyslem města Kladna zařazuje 

tuto oblast mezi nejbohatší na území středních Čech. Zdejší obyvatelé si mohli dovolit 

přepych ve volbě a nákupu materiálů i v rozsáhlosti zdobení jednotlivých kusů všedního 
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oděvu. Především na Kladensku se velmi rozvinulo vyšívání barevným hedvábím, zvlášť 

karmazínem, dále pak i na Rakovnicku používali zlatý a stříbrný dracoun (tj. příze 

obtočená lesklým drátkem). Barevné hedvábí se ještě používalo k podkládání tylu. Střihy 

jednotlivých kusů byly velmi ovlivněny městskou módou, ta zavedla i šití celých 

„kompletů" (kabátek a sukně) ze stejného materiálu. 

Oděv mužů byl silně pozměněn městským stylem a téměř se s ním ztotožňoval. 

(55, s. 84-86) (56, s. 91) 

Berounsko 

Oblast Berounska je další, kde se v oblékání velmi projevil vliv města společně s dobrou 

ekonomickou situací obyvatel. Ženy na oděv využívaly drahé materiály (hedvábí, batist, 

šifon, damašek, samet), které hustě prošívaly zlatou či karmazínovou hedvábnou výšivkou. 

Postupně tak byla vytlačena charakteristická lidová tkanina. Lidová kultura se ale na 

Berounsku udržela v hojném využití ozdobných vyšívaných stuh, které sloužily i jako 

generační rozlišení (dívky - růžové a žluté, vdané ženy - tmavší, tlumenější odstíny), dále 

se ještě relativně dlouho nosily čepce překryté vyšívanou plenou, které se postupně 

zmenšovaly na půlkové čepečky, až byly ve 40. letech 19. století nahrazeny šátky. 

U mužů se tehdejší městská móda projevila v odkládání koženek, které nahradily 

manšestrové kalhoty či tzv. dlouhé pantalony (po kotníky sahající kalhoty). Kabáty 

nahradily městské fraky a hlavu ozdobily vysoké cylindry. (55, s. 80-83) (56, s. 93-95) 

Příbramsko, Dobříšsko, Březnicko 

Přestože tyto oblasti nejsou s Prahou v tak těsném kontaktu, i zde má lidový oděv velmi 

podobný vývoj jako v oblastech s Prahou sousedících. Je to ovlivněno především 

rozvinutým průmyslem (stříbrné doly) a s tím spojenou dobrou ekonomickou situací. 

Lidový oděv si zde nevytvořil žádnou specifickou variantu a tak může být dobře 

srovnatelný s oblékáním na Kladensku a blíže Praze. Ženy si oblíbily bohaté zdobené 

materiály, především tyl na šátky a zástěry, postupem času došlo ke zhotovování kabátku 

i sukně ze stejného materiálu, kabátky se podřizovaly městským střihům. Výrazným 

doplňkem bývaly kromě bílých punčoch i punčochy barevné - červené a modré. Typickým 

šperkem se pro tuto oblast stala svatohorská srdíčka. 

Muži se oblékali do manšestrových nebo plátěných kalhot střižených po kolena a používali 

městské doplňky jako cylindry, vysoké holínky a pláště. (55, s. 77-80) (56 s. 97-99) 
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Benešovsko 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v této oblasti do doby 19. století nevytvořilo žádné 

významnější průmyslové středisko, lidé se živili především zemědělstvím. Půda ovšem 

nebyla příliš úrodná a tak byla Benešovsko jednou z nejchudších oblastí středních Čech. 

Přesto, že by blízkost s hlavním městem naznačovala silné poměšťování lidové kultury, 

nebylo tomu tak. Právě chudoba tento proces zbrzdila. Z tohoto důvodu se v tomto kraji 

uchoval lidový oděv velmi dlouho a tím si vyvinul i svůj specifický charakter. Vzhled 

ženského oděvu byl velice střízlivý až jednoduchý bez přílišných ozdob či výšivek. Silo se 

z domácích materiálů nebo levných tradičních tkanin (plátno, šerka - polovlněná plstěná 

látka, kanafas). Často se jednotlivé kusy díky kvalitě materiálu přešívaly. Typickým rysem 

lidového oděvu na Benešovsku jsou krejzly u krku jak u ženského, tak i u mužského typu 

oděvu. Benešovská šněrovačka je považována za nejtypičtější ve středních Čechách, 

protože střih nebyl ovlivněn městskou módou. Šněrovačky se šily z dražších kupovaných 

materiálů (hedvábí, brokát, samet) a zdobily se výšivkou. Dlouhou dobu se udržely 

i červené punčochy, později nahrazené bílými. 

U mužů se dlouho nosily dlouhé bílé kabáty ze šerky, které byly postupně nahrazovány 

kratšími střihy tmavších barev. Kvůli krejzlu na košili se příliš nenosil šátek na krku. Žluté 

koženky zůstaly u starší generace zachovány po celou dobu, hojně využívaným typem 

kalhot byly ještě pohodlné pracovní látkové kalhoty. (55, s. 13,72) (2, s. 101-103) 

Mladoboleslavsko 

Mladoboleslavsko je místem, kde se lidový oděv ve své původní podobě zachoval z celých 

středních Čech nejdéle - do 40. až 50. let 19. století. Přestože nebyla tato oblast vzdálena 

vlivu hlavního města o mnoho více než ostatní a nebyla nijak ekonomicky slabá, čistota 

lidového oděvu se zde udržela hlavně díky konzervativnosti místních obyvatel. Oděv 

samotný se příliš nelišil od typů v okolních oblastech, výraznou dominantou však ještě 

počátkem 19. století bylo rozlišování v úpravě hlavy žen a svobodných dívek. Ozdobou 

dívek byl vínek, pruh látky různých barev vybíhající nad čelem do malé špičky a přes uši 

střižený do kulatých obloučků. Jeho konce byly bohatě zdobeny barevnou výšivkou, proto 

se vínek uvazoval v týle tak, aby se daly rozprostřít viditelně do stran. Ženy si hlavy 

zdobily měkkými čepci s oušky, které se tvarem zepředu velmi podobaly vínku, pokrývaly 

ale celou hlavu. Čepce byly většinou čistě bílé s bílou výšivkou. Přes ně se ještě uvazovala 

bílá plena, na Mladoboleslavsku spíše nazývaná zabálka. I dívky si k určitým událostem 
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(například do kostela) přes vínek vázaly karmazínový nebo žlutý šátek. Mimo úpravu 

hlavy se konzervativní přístup projevil i ve volbě materiálů na ostatní součásti oděvu. 

Přestože si lidé mohli dovolit oblékat se do dražších látek, nadále šili všední sukně 

a pracovní zástěry z levných domácích vyrážených tkanin, které už více nezdobili. 

Sváteční sukně bývala z nákladnější látky a oblékala se na několik navrstvených všedních 

sukní. Vliv města se projevil na materiálu a výšivkách pozdějších typů zástěr a střihu 

kabátků. Punčochy se nosily bílé, většinou z tovární výroby. 

Starší generace mužů oblékala koženky a dlouhé světlé kabáty, mladší už podlehla městské 

módě a volila tmavé barvy látek na dlouhé pantalony a kazajky. Hlavu mládenci pokrývali 

městskými klobouky. (55, s. 92-96) (56, s. 105-111) 

Nymbursko a Poděbradsko 

V této oblasti se lidový oděv vyvíjel podobně jako na Mladoboleslavsku s tím rozdílem, že 

se více projevil vliv města. Proces poměšťování jednotlivých částí oděvu i postupné 

opouštění lidových prvků postupoval značně rychleji. Zdejší lidé byli relativně zámožní, 

což se projevilo ve volbě materiálů (hedvábí, tyl) a v bohatém zdobení výšivkou a krajkou. 

I zde bylo zvykem odlišit oblečení mladé dívky od vdané ženy pokrývkou hlavy - vínkem 

a čepcem. Nymburské a poděbradské ženy si však čepce i pleny zdobily barevnou 

výšivkou, převážně karmazínovou. Kabátky se střihem i materiálem téměř nelišily od 

městských typů. 

U mužských oděvů byly lidové prvky potlačeny drive, než u žen. Tradiční koženky 

nahradily manšestrové kalhoty, dlouhé kabáty se zkracovaly a střihem a materiálem se 

přibližovaly městským. (55, s. 97-98) 

Kolínsko a Kutnohorsko 

Ráz zdejšího lidového oděvu je dán především dobrými materiálními podmínkami 

polabské nížiny a vybudováním železničního spojení ve 40. letech 19. století. Ženy volily 

nákladné materiály prošívané hedvábnou karmazínovou výšivkou, v oblibě byl zejména 

tyl. Velmi brzy se rozšířilo šití „kompletů" ze stejné látky. Vdané ženy si zdobily hlavy 

čepci, dívky uvazovaly kupované šátky nebo zůstávaly prostovlasé. Střih šněrovaček 

a kabátků byl velmi ovlivněn městskou módou, punčochy se nosily bílé s výšivkou. 

Rychleji poměšťování probíhalo na Kolínsku, obyvatelé Kutnohorska zachovávali tradici 

déle. 
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Muži pokrývali hlavy městskými klobouky, postupně prodlužovali délku kalhot a měnili 
koženky či soukenné kalhoty za moderní pantalóny. (55, s. 98-101) 
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3.3 Média 

3.3.1 Rozhlas 
3.3.1.1 Český rozhlas 2 - Praha 

Putování za folklórem 

Pořad Putování za folklorem je každodenní čtvrthodina lidové hudby české, moravské 

i zahraniční na vlnách Českého rozhlasu 2 - Praha. U mikrofonu se pražští redaktoři střídají 

s redaktory z jiných regionálních vysílání Českého rozhlasu. 

Folklórní notování 

Folklórní notování je ranní nedělní relace, věnující se odkazům sběratelů lidových písní 

a jejich následným úpravám. Pořadem provází skladatel, dirigent a zakladatel souboru 

Musica Bohemica Jaroslav Krček, který ho připravuje ve spolupráci s regionálními studii 

Českého rozhlasu. Třicet minut folklorní hudby je většinou tematicky provázáno 

s aktuálním ročním obdobím, životem či s významným výročím některého ze sběratelů. 

Špalíček lidových písní 

Tento pořad se na vlny Českého rozhlasu Praha dostává jako repríza pořadu Špalíček. Ten 

vysílá studio regionálního vysílání Český rozhlas Plzeň jako pravidelnou každodenní 

půlhodinovou relaci. Na vlnách Českého rozhlasu 2 - Praha má repríza vyhrazený čas 

jednou týdně v ranních hodinách. V pořadu zazní lidové písně z archivu Českého rozhlasu 

Plzeň, které jsou ve většině případů nahrávkou profesionálních západočeských lidových 

těles - Malé muziky a Plzeňského lidového souboru. Hudební ukázky se soustředí 

převážně na region západních a jižních Čech. Pořad je provázen mluveným slovem 

tematicky zaměřeným na regionální lidovou kulturu, muzikanty, zpěváky či sběratele 

lidového umění. 

3.3.1.2 Český rozhlas Brno 

Folklórní notování 

Tento pořad je totožný s Folklórním notováním studia Českého rozhlasu 2 - Praha. 

Brněnské studio se na jeho vzniku podílí jednou za čtyři týdny. 
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Na moravskou notu 

Každý den kromě neděle vysílá Český rozhlas Brno půlhodinový pořad plný lidových písní 

Putování za moravskou písní 

Jednou týdně nás pořad seznamuje s klenoty moravské lidové písně. Ukázky jsou do 

jednotlivých vysílání řazeny podle ročního období, původu či podle konkrétního obsahu 

textu. Redaktoři během čtvrthodinového pořadu stihnou představit několik písní 

v historickém a tematickém kontextu. 

Cimbál a husle 

Pořad Cimbál a husle propůjčuje zhruba třicet minut z vysílání Českého rozhlasu Olomouc 

lidovým písním z Moravy a Čech. Redaktorka Zuzana Gregorovičová informuje 

o folklorních děních, která se chystají či hodnotí ta, která již proběhla. Přibližuje i lidové 

zvyky a tradice, které se váží k aktuálnímu datu jednotlivých dílů pořadu. 

3.3.1.4 Český rozhlas Ostrava 

Muzikanti, hrajte! 

Muzikanti, hrajte! je třicetiminutová relace ostravského studia Českého rozhlasu. Dvakrát 

týdně se věnuje folklorní hudbě z celé oblasti České republiky i folkloru zahraničnímu, 

především slovenskému a polskému. Kromě nahrávek informuje posluchače o aktuálních 

folklorních děních. 

Ostravské folklorní kalendárium 

Nedělní kalendárium upozorňuje na významné události, muzikanty, tanečníky a skladatele 

z oblasti lidové hudby. Mluvené slovo je provázáno s lidovou hudbou. Redaktor 

upozorňuje na folklorní akce v ostravském regionu a okolí. 

z Moravy, Čech i Slovenska. V sobotu jsou pod stejným názvem uváděny reprízy pořadu, 

které natočil nedávno zesnulý autor tohoto pořadu Josef Prudil. 

3.3.1.3 Český rozhlas Olomouc 

(7) 

(8) 
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Píseň domova 

Pořad Píseň domova je zaměřen pouze na lidové písně z určitých oblastí a to Valašska, 

Lašska, Opavska a Těšínského Slezska. K písním přistupuje spíše z vědeckého hlediska. 

Informuje o jejich konkrétních hudebních rysech, rozebírá jejich historii, původ a nářečí 

v textech. Dále seznamuje s významnými folklorními osobnostmi, tělesy a událostmi 

z ostravského regionu. 

(9) 

3.3.1.5 Český rozhlas Plzeň 

S Plzeňáky za folklorem 

Pořad plzeňského studia Českého rozhlasu je jedním z těch, které mají nejrozmanitější 

výběr folklorního hudebního materiálu. Disponuje širokou sbírkou archivních folklorních 

nahrávek, kterou nadále doplňuje. Věnuje se převážně lidové hudbě z oblasti západních 

Čech, ale prezentuje i ostatní regiony. Podporuje současné folklorní soubory a interprety 

rozhlasovými pozvánkami na jejich aktuální akce a festivaly. 

Špalíček 

Špalíček je nejdéle vysílanou pravidelnou folklorní relací na vlnách Českého rozhlasu. 

Má možnost čerpat z bohatého archivu plzeňského rozhlasu a každý všední den vyplňuje 

půlhodinový blok západočeskou a jihočeskou folklorní hudbou. 

Další informace jsou zmíněny u pořadu Špalíček lidových písní v sekci pořadů Český 

rozhlas 2 - Praha. 

(10) 

3.3.1.6 Folklorní rádio 

Folklorní internetové rádio vysílá pod hlavičkou Českého rozhlasu od roku 2005 a funguje 

ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR. Disponuje osmi tematickými bloky folklorní 

hudby v délce jedné hodiny, které se cyklicky opakují. Tato nabídka bývá doplňována 

o nahrávky koncertů Brněnského rozhlasového orchestru, které je možné si zdarma 

stáhnout. 

d l ) (83) 
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3.3.1.7 Rádio Proglas 

Folklorní okénko 

Hodinový pořad který se věnuje lidové hudbě a folkloru každou středu. Připravuje 

a provází jím už po řadu let redaktorka Helena Hájková, která je sama členkou folklorního 

souboru a mimo působení v rádiu moderuje i významné folklorní akce. Folklorní okénko 

většinou podává informace o aktuálním folklorním dění či propůjčuje svůj hodinový blok 

k prezentaci medailonu významné osobnosti působící ve folkloru. 

Vonička lidových písní 

Vonička lidových písní je dalším pořadem rádia Proglas, který se věnuje lidovým písním. 

Je vysílán každý den kromě neděle a provází jím také Helena Hájková. V necelé půlhodině 

zazní lidové písně z různých oblastí České republiky společně s pozvánkami na aktuální 

folklorní akce. 

(48) 

3.3.2 Časopisy 

3.3.2.1 Český lid, Etnologický časopis 

Český lid je nejstarším národopisným periodikem na území České republiky. Vychází 

s menšími odmlkami od roku 1891 (první číslo vyšlo 1. září 1891 s obálkou od Mikoláše 

Alše). Zakladateli časopisu byli významné osobnosti českého národopisu Čeněk Zíbrt 

a Lubor Niederle. Posláním' časopisu bylo informovat o výsledcích odborných 

národopisných studií, publikovat recenze, zprávy a jiné články z oblasti lidové kultury. 

Tuto vědeckou orientaci si zachoval dodnes, kdy je od roku 1953 vydáván jako čtvrtletník 

Etnologického ústavu akademie věd České republiky. V současné době se časopis orientuje 

na celoevropskou problematiku a mezi autory se objevují i zahraniční badatelé. Umožňuje 

tak srovnání výsledků z oblasti tradiční i soudobé národní kultury v širším kontextu. Od 

roku 1999 jsou všechny příspěvky před publikováním anonymně posouzeny minimálně 

dvěma oponenty. Český lid tak významně slouží nejen badatelům či studentům etnologie, 

historických, antropologických a jiných věd, ale i domácí a mezinárodní odborné 

veřejnosti. (2) (17) (34) 
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3.3.2.2 Folklor 

Časopis Folklor vychází pravidelně od roku 1990 jako informační periodikum Folklorního 

sdružení české republiky. Původně měl podobu bulletinu, který informoval členy sdružení 

čtyřikrát ročně. V roce 1994 se změnil na časopis, interval mezi jednotlivými výtisky se 

zkrátil na dva měsíce a články byly obohaceny o fotografie. Dnes je časopis Folklor 

důležitým měsíčníkem, který informuje o veškerém folklorním dění v České republice. 

Přináší kalendář akcí na daný měsíc, zveřejňuje zprávy z regionů, institucí a souborů, 

rozhovory s osobnostmi z oblasti folkloru a v neposlední řadě informuje své čtenáře 

a členy Folklorního sdružení České republiky o aktuálních organizačních záležitostech. 

(21)(34)(60) 

3.3.2.3 Národopisná revue 

Časopis od roku 1990 volně navazuje na dřívější Národopisné aktuality (1964-1990). Jako 

čtvrtletník ho vydává Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Od dob Národopisných 

aktualit změnil nejen grafickou podobu a formát, ale především obsah a styl předávaných 

informací. Stále splňuje nároky odborníků, ale díky popularizaci si získal širší okruh 

čtenářů. V současné době je jediným populárně-vědeckým časopisem s touto tématikou na 

území České republiky. Jednotlivá čísla jsou tématicky zaměřená a dávají prostor 

k mezioborovým výzkumům. Jednotlivé rubriky jsou věnovány studiím, zprávám, 

článkům, rozhovorům, recenzím, fotografiím s folklorní tématikou. Jako součást 

Národopisné revue vychází samostatně personální bibliografie význačných osobností 

z oboru etnologie.(2) (34) (44) (60) 

3.3.3 Internet 

3.3.3.1 Folklornet.com 

www adresa: www.folklornet.com 

Folklornet.com jsou webové stránky obsahující abecedně řazenou databázi folklorních 

souborů, muzik, muzikantů a lidových řemeslníků z celé České republiky. Informují 

o folklorních akcích, především na Moravě, zveřejňují články s folklorní tématikou, 

provozují burzu a diskusní fórum. 

3.3.3.2 Folklorní sdružení České republiky 

www adresa: www.fos.cz 
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Portál Folklorního sdružení České republiky mapuje veškerou jeho činnost. Rubrika 

kalendárium informuje o aktuálním folklorním dění po celé České republice a pořadech 

v médiích, články referují o chystaných či proběhlých akcích, galerie dávají prostor 

k prezentaci fotografií z různých akcí, často jsou zastoupena i videa. Návštěvníci mohou 

zveřejňovat své názory ve fóru či inzerovat prodej a nákup folklorního zboží na burze. 

Stránky obsahují širokou databázi folklorních souborů a festivalů z celé České republiky. 

3.3.3.3 FolklorWeb.cz 

www adresa: www.folklorweb.cz 

Tyto webové stránky prezentují folklorní soubory z oblasti Moravy, informují o aktuálních 

folklorních akcích, umožňují návštěvníkům stránek zveřejňovat články, přispívat do 

diskusí na témata týkající se lidové kultury či nabízet a nakupovat různé zboží související 

s folklorem. Mimo to poskytují kalendář pořadů (mnohdy s krátkou anotací), které bude 

možné v nadcházejícím měsíci slyšet v rozhlase či vidět v televizi. 

3.3.3.4 Lidovakultura.cz 

www adresa: www.lidovakultura.cz 

Portál Lidovákultura.cz je provozován Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. 

Funguje nejen jako informační server mapující folklorní dění, spolky a instituce v celé 

České republice, ale slouží i k prezentaci a archivaci článků, dokumentů a výzkumů 

s folklorní tématikou. 

3.3.3.5 Národní ústav lidové kultury 

www adresa: www.nulk.cz 

Stránky Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici poskytují veřejnosti informace o své 

činnosti, o dění v jednotlivých institucích, které ústav zaštiťuje. Zveřejňují odborné články, 

výsledky výzkumů, témata plánovaných výtisků Národopisné revue, soupis festivalů a akcí 

na daný rok. Návštěvníci se zde mohou informovat o organizačních pokynech 

a náležitostech Ministerstva kultury České republiky, UNESCA a jiných významných 

institucí, které zajišťují folklorní a další kulturní akce. 

¡¡¡Jfjjí 
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3.3.4 Televize 
3.3.4.1 Folklorika 

Folklorika je pořad České televize pocházející z dílny televizního studia Brno. Jednou za 

čtrnáct dní informuje diváky o dění na převážně české, ale i zahraniční folklorní scéně. 

Folklorika se vysílá již pátým rokem. První díl pořadu byl odvysílán 27.2.2005. Zhruba 

dvacetiminutový prostor je věnován reportážím z uplynulých akcí, rozhovorům 

s významnými osobnostmi folkloru či lidovými umělci, zve na nadcházející události 

a připomíná zvyky a tradice, které se váží k danému dni či období. 

3.3.4.2 Folklorní magazín 

Pořad s názvem Folklorní magazín vyrábí ostravské studio České televize a je obdobou 

pořadu Folklorika. První díl byl odvysílán v roce 2006 a od té doby se na obrazovku České 

televize dostává v intervalu jednou za čtrnáct dní po dobu 25 minut. Během této doby 

divákům nabídne servis ze světa současného českého folkloru. Od informací o chystaných 

či proběhlých akcích po reportáže z oblasti řemesel, architektury a životního stylu. 

(5) (81) (82) 
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I 1 

3.4 Folklorní sdružení České republiky 

Občanské sdružení dětí mládeže Folklorní sdružení České republiky vzniklo 8.5.1990 

v Pardubicích, kdy bylo ustanoveno na setkání vedoucích folklorních souborů. 

Posláním Folklorního sdružení České republiky je uchovávat a rozvíjet lidové tradice 

a národní kulturní hodnoty v rámci současné generace dětí a mládeže, a to zejména 

v oblastech lidové hudby, tance a zpěvu. 

Hlavní náplní práce Folklorního sdružení České republiky, které v roce 2007 získalo titul 

státem uznané organizace v práci s dětmi a mládeží, je činnost programová (přehlídky 

a festivaly), vzdělávací (hodnocení pořadů, semináře, kurzy), ediční (časopis Folklor, 

Kalendář akcí, katalog Cesty za Folklorem, metodické a jiné materiály) a vnitřní 

(spolupráce s regiony, se zahraničím a s dalšími institucemi). Sdružení spolupracuje 

s Českým rozhlasem, Českou televizí, rádiem Proglas a jinými médii, čímž zajišťuje 

informovanost veřejnosti o svých aktivitách. 

Folklorní sdružení České republiky sdružuje dětské i dospělé folklorní soubory z celé 

republiky. Je neziskovou organizací, která funguje díky dotacím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, grantům Ministerstva kultury ČR a dalším finančním darům 

jiných organizací, institucí a ekonomických subjektů. Jeho nejvyšším statutárním orgánem 

je Valná hromada, což je shromáždění zástupců členských folklorních souborů, které 

svolává výbor Folklorního sdružení České republiky jednou za čtyři roky. Zde se pak 

hodnotí plnění úkolů Folklorního sdružení České republiky, výboru a kontrolní komise , 
schvaluje se program práce Folklorního sdružení České republiky na následující čtyřleté 

období do příští valné hromady, stanoví se úkoly výboru a kontrolní komisi a v neposlední 

řadě dochází k volbě členů orgánů sdružení na čtyřleté funkční období. Poprvé se Valná 

hromada uskutečnila v roce 1990, kde byl zvolen předsedou Folklorního sdružení České 

republiky Jiří Pitter. Ve své funkci setrval do roku 1991, kdy byl vystřídán Františkem 

Synkem (1991-1996). Od roku 1996 byl v předsednické funkci Miloš Vršecký. Posledním 

a současným předsedou Folklorní sdružení České republiky je od roku 1997 Zdeněk 

Pšenica. 

Folklorní sdružení České republiky je dnes nejpočetnější organizací zájemců o lidové 

umění na území České republiky. Sídlí na Senovážném náměstí v Praze a v současné době 
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sdružuje přes 14 000 členů ze 412 členských souborů, které působí v samostatných 

regionálních sdruženích po celé republice. 

Mezi majoritní akce pořádané Folklorním sdružením České republiky patří Mezinárodní 

folklorní festival Pražský jarmark, Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní 

a tancem v Luhačovicích, Národní krojový ples, regionální přehlídky folklorních souborů 

Prameny, soutěž a přehlídka dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci, galakoncert 

Zpěváček - Slávik a Zpíváme pro radost. Dále se sdružení podílí na organizaci dalších 

56 folklorních festivalů a lidových slavností na území České republiky. 

3.4.1 Regionální sdružení Folklorního sdružení České republiky 

Většina regionálních sdružení Folklorního sdružení České republiky vznikla v průběhu let 

1991 až 1994 v jednotlivých národopisných regionech české republiky. Sdružení mají 

samostatnou právní subjektivitu a úzce spolupracují s Folklorním sdružením České 

republiky. Mezi regionální sdružení Folklorního sdružení České republiky patří: 

Armádní folklorní sdružení, Folklorní sdružení Kyjovska, Folklorní sdružení Opavského 

Slezska, Folklorní sdružení Ostrava, Folklorní sdružení Plzeňsko, Folklorní sdružení 

Severovýchodní Čechy, Folklorní sdružení Strážnicko-Veselsko-Horňácko, Folklorní 

sdružení Těšínské Slezsko, Folklorní sdružení Uherskobrodská, Folklorní unie Prahy 

a Středočeského kraje, Hanácké folklorní sdružení, Horácké folklorní sdružení, Jihočeské 

folklorní sdružení, Regionální folklorní sdružení Moravia, Regionální sdružení širšího 

Karlovarska, Sdružení přátel folkloru v Brně, Valašské folklorní sdružení. (19) (60) 

tJhkMi 
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4 Folklorní akce a festivaly 

4.1 Dětský festival Zahrada 

Místo konání: Praha 

Termín: červen 

Délka trvání: 1 den 

První ročník: 2000 

Pořadatel: Dětská lidová muzika Osminka, ZUŠ Taussigova 

Dětský festival Zahrada má již téměř desetiletou tradici. Pořádá se každým rokem jako 

slavnostní ukončení školního roku. V rámci festivalu se koná dopolední výchovný koncert 

pro školy a školky v prostorách ZUŠ, poté probíhá oficiální zahájení festivalu, kdy jsou 

účastníci přivítáni na radnici Prahy 8 a průvodem Ďáblických sídlištěm se soubory přemístí 

do prostor ZUŠ Taussigova, kde probíhá hlavní program festivalu až do večerních hodin. 

Festivalu se účastní především pražské dětské folklorní soubory, ale pozvaní hosté z jiných 

krajů či ze zahraničí. (86) 

4.2 Folklorní festival Polabská Vonička - Šebků v Nymburk 

Místo konání: Nymburk 

Termín: září/ říjen 

Délka trvání: 3 dny 

První ročník: 1997 

Pořadatel: Městské kulturní středisko v Nymburce 

Spolupořadatelé: FoS ČR, Město Nymburk, DFS Šáteček ZŠ Semice - DDM Nymburk 

Festival Polabská Vonička svým termínem uzavírá sérii velkých festivalů probíhajících od 

jara do podzimu. Probíhá pravidelně na podzim od roku 1997, kdy byl založen folkloristou 

Ing. Oldřichem Kusovským (1932-2001), zakladatelem folklorního souboru Šáteček, který 

v Nymburce působí a podílí se na organizaci festivalu. Jak název napovídá, festival je 

pořádán mimo jiné i k uctění památky hudebníka Svatopluka Šebka (1926-1996), který je 

zdejším rodákem a významným sběratelem lidových písní v oblasti Polabí. V rámci 
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festivalu se představují nejen české folklorní soubory, ale každoročně přivítá několik 

souborů z různých zemí Evropy. Dosud se zúčastnily soubory ze Slovenska, Polska, Litvy, 

Gruzie, Španělska, Ruska a Řecka. (18) (51, s.59) 

4.3 Folklorní festival Setkání lidových muzik a Setkání dětských 

lidových muzik 

Místo konání: Praha 

Termín: listopad 

Délka trvání: 2 dny 

První ročník: 1981 

Pořadatel: Občanské sdružení Kytice 

Spolupořadatelé: Folklorní sdružení ČR, Kulturní dům Vltavská, Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 7, MČ Praha 18 

a Magistrát Hlavního města Prahy 

Jeden z podzimních víkendů již přes dvacet let patří festivalu Setkání lidových muzik. 

U počátků festivalu stály osobnosti jako Zdeněk Mišurec a Jiří Pospíšil společně 

s tehdejšími členy souboru Kytice. Dlouhou dobu patřil setkáním sál Domoviny 

v Holešovicích, poté se přesunul do jiného holešovického kulturního centra - do 

Kulturního domu Vltavská, kde se koná dodnes. K tradici setkávání dospělých muzik se 

před čtyřmi lety připojila tatáž akce s muzikami dětskými. Tento festival se těší velké 

oblibě i díky kasací lidové zábavě, která má své místo každý rok po skončení hlavního 

programu. Návštěvníci mají možnost si zatančit, zazpívat i zahrát s muzikami účinkujícími 

v hlavním programu. Každý ročník se liší zpracovávaným tématem. Dosud muziky 

vystoupily s repertoárem například k tématům „Práce na poli", „Od Velikonoc do žní", 

„Co roste a urodilo se v naší zahrádce" a jiným. Účinkující jsou převážně muziky z České 

republiky, ale představili se i hosté ze Slovenska, Maďarska či Polska. (18) (51, s.68) 

4.4 Jižní město zpívá, hraje a tancuje 

Místo konání: Praha 

Termín: červen 
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Délka trvání: 1 den 

První ročník: 1998 

Pořadatel: ZUŠ Jižní město, MČ Praha 11 

Festival se již přes deset let těší zájmu diváků. Probíhá na území Prahy 11 v zahradě 

Základní umělecké školy a v prostorách Centrálního parku Komunitního centra Matky 

Terezy. Zahájením je slavnostní průvod souborů od ZUŠ ke kostelu, kde probíhají 

jednotlivá vystoupení souborů. (18) (46) 

4.5 Mělnický Vrkoč a Česká zemská přehlídka dětských 

folklorních souborů 

Místo konání: Mělník 

Termín: červen 

Délka trvání: 3 - 4 dny 

První ročník: 1978 

Pořadatel: Sdružení Mělnický Vrkoč 

Spolupořadatelé: Folklorní sdružení ČR, Město Mělník, folklorní soubory Jarošovci 

Mělník a Jarošáček ZUŠ Mělník, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

Ministerstvo kultury ČR 

Festival Mělnický vrkoč se s malými přestávkami a obměnami koná v první polovině 

června již bezmála 20 let. První pořadatelé navázali na tradici regionálních přehlídek 

souborů středočeského kraje. Od roku 1998 se festival koná pravidelně každým rokem. 

Každý sudý rok je pak spojen s Českou zemskou přehlídkou dětských folklorních souborů. 

Vedení festivalu se ujalo sdružení Mělnický Vrkoč, založené v roce 2000. Festivalu 

a přehlídky se účastní především folklorní soubory z Čech doporučené porotami 

regionálních dětských přehlídek a další vybraní hosté z Moravy a Slezska. (18) (51, s.30) 

4.6 Moravský ples 

Místo konání: Praha 

Termín: únor 

Délka trvání: 1 den (večer) 
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První ročník: 1920 

Pořadatel: Slovácký krúžek v Praze, Valašský knížek Praha, Hanáci-spolek rodáků 

a přátel Hané v Praze, Folklorní sdružení ČR 

Moravský ples je se svým každoročním počtem vystupujících souborů a muzik, účastníků 

v lidových krojích i množstvím návštěvníků největším plesem tohoto typu na území 

hlavního města. Akce je prezentací regionů jižní, severní a střední Moravy. Během večera 

zazní melodie moravských souborů, chas, sborů a muzik z Moravy, Prahy i Bratislavy. 

Vzhledem ke své dlouholeté tradici už Moravský ples vystřídal několik působišť přes sál 

Obecního domu, Národního domu na Vinohradech či Kongresového centra, až se usadil 

v Národním domě na Smíchově, kde je pořádán dodnes. Program plesu probíhá současně 

ve všech prostorách Národního domu a umožňuje tak vystoupení mnoha souborů a tím 

i velkolepou podívanou pro návštěvníky. (18) (51, s. 10) 

4.7 Národní krojový ples FoS ČR 

Místo konání: Praha 

Termín: únor 

Délka trvání: 1 den (večer) 

První ročník: 1998 

Pořadatel: Folklorní sdružení ČR 

Další akcí v době plesové sezóny je Národní krojový ples FoS ČR. Celých jedenáct 

ročníků proběhlo v sále Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou, následující 12. ročník se 

poprvé uskuteční v prostorách Obecního domu v Praze. Každým rokem se ples zaměřuje 

na prezentaci folkloru jedné národopisné oblasti České republiky (již proběhlo například 

Horácko, Jižní Čechy, Valašsko). Návštěvníci se mohou zúčastnit v kroji i v civilním 

oblečení. V průběhu večera mají možnost tančit za doprovodu lidových písní a melodií, 

shlédnout výrobky lidových umělců či ochutnat kulinářské speciality daného kraje. 

V závěru je vyhlášena Miss plesu a Nejsympatičtější krojový taneční pár. (18) 

4.8 Pošumavský věneček 

Místo konání: Praha 

Termín: únor 
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Délka trvání: 1 den (večer) 

První ročník: 1936 

Pořadatel: Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci v Praze 

Pošumavský věneček je reprezentačním plesem Chodska v Praze. Je považován za 

nejstarší akci tohoto druhu na území Prahy. Deset posledních ročníků se konalo 

v prostorách Národního domu na Smíchově nejinak tomu bude s následujícími, již 

naplánovanými ročníky. V rámci akce se po pochodu a úvodním ceremoniálu představují 

chodské muziky, zpěváci a soubory. Návštěvníci v krojích i v oblecích tak mají možnost si 

zatančit v duchu lidové tradice. Vrcholem večera bývá bohatá tombola plná tradičních 

uměleckých i kulinářských výrobků. (18) (26) 

4.9 Praha srdce národů 

Místo konání: Praha 

Termín: květen 

Délka trvání: 5-7 dní 

První ročník: 1999 

Pořadatel: Slovenské Združenie Limbora, Hlavní město Praha 

Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů se koná na území hlavního města Prahy 

již deset let. Cílem festivalu je propojit různé lidové kultury v rámci vystoupení na různých 

místech (Staroměstské náměstí, Divadlo u Hasičů, Divadlo na Vinohradech, Slovenský 

institut a další). Mottem festivalu je myšlenka, že hudba, zpěv a tanec jsou univerzálním 

jazykem pro porozumění tam, kde slova nestačí. Každoročně se festivalu účastní na 500 

účinkujících ze souborů z České republiky i zahraničí. Návštěvníci dosud mohli zhlédnout 

například folklor africký, bulharský, slovenský, polský, srbský , ruský a další. (35) 

4.10 Pražské folklorní dny 

Místo konání: Praha 

Termín: červenec 

Délka trvání: 4 dny 

První ročník: 2007 
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Pořadatel: Millenium Travel 

Přestože je festival Pražské folklorní dny akcí s nejkratší tradicí na území Prahy, již 

druhým rokem dokázal, že je schopen přilákat široké publikum a především představit 

velké množství účinkujících z různých zemí Evropy. Návštěvníci mohou sledovat program 

probíhající současně na třech scénách - na Staroměstském náměstí, Ovocném trhu a před 

Palácem Flóra. Vyvrcholením festivalu je průvod všech účastníků ulicemi Starého města se 

zastávkami a ukázkami vystoupení jednotlivých souborů. (47) 

4.11 Pražský Jarmark 

Místo konání: Praha 

Termín: srpen/září 

Délka trvání: 6 dní 

První ročník: 2004 

Pořadatel: Folklorní sdružení ČR, SOL group, Sdružení tradice, Hlavní město Praha 

Mezinárodní festival Pražský Jarmark se dá považovat za jeden z nejdelších a nevětších 

festivalů na území České republiky. Přestože proběhl teprve 5. ročník, festival si dokázal 

vybudovat velmi silné zázemí, tradici a početný okruh stálých příznivců. Od roku 2004 

každým rokem pohltí svou atmosférou Ovocný trh v centru Prahy i jeho okolí, když 

v rámci zahájení prochází slavnostní průvod všech souborů Starým městem. Během 

uplynulých ročníků se festivalu zúčastnilo na 70 000 účinkujících z celé republiky a téměř 

35 zemí světa, například z Mexika, Indonésie, Venezuely, Peru, Ekvádoru, Cookových 

ostrovů, Číny a dalších. Součástí festivalu je tržiště s ukázkou lidových řemesel 

a ochutnávkou staročeské kuchyně. (18) (51, s.54) 

4.12 Středočeský folklorní festival Tuchlovická pouť 

Místo konání: Tuchlovice 

Termín: květen 

Délka trvání: 3-4 dny 

První ročník: 1994 

Pořadatel: Pražská folklorní unie, Folklorní sdružení ČR, obec Tuchlovice 
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Festival Tuchlovická pouť se koná každým rokem v areálu letního kina v Tuchlovicích, ale 

mimo něj roztančí i ulice a náves obce. Během patnácti let se stal uznávanou akcí a každý 

ročník se může pyšnit velkým počtem návštěvníku i účinkujících. Výběr účinkujících se 

soustředí především na soubory působící na území středních Čech. Každý ročník má ale 

další hosty z jiných krajů či zemí a sobotní večer je vyhrazen profesionálním tělesům jako 

byl dosud Vojenský umělecký soubor Ondráš, Hradišťan nebo Javory. (18) (50) 

4.13 Zpíváme pro radost 

Místo konání: Praha 

Termín: říjen 

Délka trvání: 1 den (večer) 

První ročník: 2000 

Pořadatel: Folklorní sdružení ČR, Městská část Praha 1, Český rozhlas 

Mezinárodní galakoncert vznikl spojením dvou celostátních akcí - českého Zpěváčka 

a slovenského Slávika - a stal se jejich společných vyvrcholením. Koná se střídavě 

v Praze a Bratislavě. V průběhu koncertu se představí tři finalisté celostátní přehlídky 

dětských zpěváků lidových písní ČR "Zpěváček" (Velké Losiny), tři finalisté celostátní 

soutěže "Slávik Slovenska" (Zvolen) a vítězové obdobných soutěží ze 

zahraničí v doprovodu profesionálních muzik (Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš, 

Lidová muzika Třemešné, BROLN). Patronem a jedním z iniciátorů celého projektu je 

operní pěvec Peter Dvorský. (18) (51, s. 65) 
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5 Folklorní soubory 

5.1 Pražské folklorní soubory 

5.1.1 Betty 

Pod názvem Betty působí pražská taneční škola v prostorách ZŠ Rakovského 

v Modřanech. Založila ji Mgr. Betty Jitka Šváchová v roce 1990. Původně škola 

sídlila v MŠ Levského, ale s postupným přibýváním členů se škola v roce 1996 

přestěhovala do současného působiště, kde výuka probíhá v několika sálech. Taneční škola 

se nesoustředí jen na výuku lidových tanců, ale do svého repertoáru zahrnuje i tanec 

moderní. Přesto však těžištěm aktivit taneční školy zůstává folklor a to zejména český, 

moravský a slovenský. Některé choreografie jsou sestaveny i na hudbu staropražskou. 

Dnes soubor čítá kolem 160 členů od 4 do 25 let, kteří jsou rozděleni do jednotlivých 

oddělení podle věku. Choreografie vznikají ve spolupráci s manželi Rejškovými a hudební 

doprovod zajišťuje na zkouškách klavírní korepetitor a na koncertech muzika Jaro z Dolní 

Černé nebo nově od roku 2008 Dětská lidová muzika Modřenec. 

Stylizovaných krojů má soubor hned několik, podle oblasti, z které daný tanec pochází, 

aby byla zachována krojová čistota regionu. České tance předvádí v kroji domažlickém, 

kdy chlapci mají bílé košile, zelené vesty a žluté kalhoty a dívky červené šaty s bílou 

halenou a zástěrou; na tance moravské chlapci oblékají bílou vyšívanou košili a hnědé 

kalhoty a dívky sukně z modrotisku, červené kordule a bílé šátky. 

Soubor Betty vystupuje na folklorních akcích po celé republice a často úspěšně 

reprezentuje Českou republiku v zahraničí, například v Brazílii, Kanadě či Mexiku. (57) 

(87) 

5.1.2 Dokolečka 

Dudácká muzika Dokolečka vznikla kolem roku 1985 z bývalých členů souboru 

Vycpálkovci. Hraje lidovou hudbu jižních Čech, Chodska, i hudbu staropražskou, a pro 

svou potěchu i melodie Moravské a Slovenské. Muzika Dokolečka pod vedením primáše 

Jana Pergla připravuje již více než 20 let hudebně taneční pásma pro jevištní vystoupení, 

taneční a svatební zábavy. 
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Členové souboru, kterých je v současné době kolem 10 všichni hrají, zpívají i tančí ve 

stylizovaných českých krojích. Muži mají světlé kalhoty, bílou košili s červeným 

lemováním a jednobarevnou vestu. Dívky bílou halenu, červenou korduli, fialovou sukni 

a barevnou zástěru. 

Soubor se zúčastnil festivalů ve Strakonicích, Karlových Varech, Strážnici nebo Kyjově. 

Každoročně účinkuje na Setkání lidových muzik. V zahraničí vystupoval ve Francii, 

Německu, Dánsku, Švýcarsku či Itálii. Muzika Dokolečka organizuje vánoční vystoupení, 

benefičních koncerty pro pražský Kojenecký ústav a Karlínský dům dětí a mládeže 

Spektrum. (45) (67) 

5.1.3 Gaudeamus 

^ Soubor Gaudeamus patří k souborům s dlouholetou nepřetržitou 

tradicí. Působí při Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 
folklorní soubor 

VŠE PRAHA 1949, kde byl založen nejdříve jako pěvecký sbor, ke kterému se 
ČESKA REPUBLIKA 

později přidala taneční skupina a cimbálová muzika. V roce 1953 byl soubor dočasně 

přejmenován na Vysokoškolský soubor Zdeňka Nejedlého ZV ROH VŠE. Soubor 

spolupracoval s řadou významných osobností (F. Bonuš, J. Holý, M. Rychta a další) 

a věnoval se i klasickému repertoáru. 90. léta souboru jsou spojena s osobností hudebníka 

Jiřího Fišera a choreografky Aleny Skálové. Ta vnesla do souboru velkou míru stylizace 

a divadelnosti spojenou s nevyčerpatelnou inspirací v českém folkloru. 

Soubor se věnuje převážně scénickému zpracování tanečního lidového umění a ve svých 

pořadech se snaží propojovat tradice se současností a oslovit tak i dnešního diváka. Díky 

vysoké profesionalitě všech členů jsou představení souboru téměř divadelním zážitkem 

plným tance, hudby a především humoru. Gaudeamus spolupracuje se současnými 

předními choreografy i upravovateli lidové hudby, jako jsou Martin Pacek, manželé 

Sršňovi či David Slouka. Taneční složka pracuje pod vedením Věry Fenclové a muzikanti 

pod vedením Marka Janaty. 

Po téměř šedesátiletou dobu svého působení se soubor účastní většiny festivalů v České 

republice, kde často sbírá nejvyšší ocenění, vystupuje ve folklorních pořadech a je 

pravidelným hostem na mezinárodních folklorních festivalech ve světě (v posledních 

letech absolvoval cesty do Irska, Portugalska a Turecka). V roce 1998 a 2004 nahrál 

Gaudeamus dvě CD s českou lidovou hudbou. 
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V současné době soubor čítá na 40 členů ve věkovém rozpětí 16 - 65 let a těší se velkému 

zájmu diváků. (23) (45) (74) 

5.1.4 Hájíček 

Ze členů ZUŠ Jižní Město v průběhu roku 1998 zformoval folklorní soubor Hájíček. 

Soubor funguje jako hudební složka pod vedením Jiřího Janouška. Věnují se folkloru 

moravskému, slovenskému i českému. V posledních letech se v jejich repertoáru objevují 

i díla klasiků (Mozart, Smetana, Dvořák, Mysliveček či Martinů). 

Hájíček má zhruba 12 muzikantů ve věku od 13 do 23 let. Vystupují ve stylizovaných 

středočeských krojích. V současné době soubor prochází generačními změnami, což se 

naštěstí neprojevuje na výsledné práci. Hájíček koncertuje na festivalech, plesech a jiných 

folklorních akcích. V letošním roce již stihl pokřtít své první CD. (75) 

5.1.5 Chorea Bohemica 

Již přes čtyřicet let funguje na pražské folklorní scéně těleso s názvem Chorea Bohemica. 

Založil ho v roce 1967 Jaroslav Krček s Alenou Skálovou a několika dalšími členy 

Vycpálkova souboru. Dnes je sice už jiné obsazení, ale Chorea Bohemica si stále 

zachovává svou významnou roli mezi folklorními soubory. 

Charakteristickým rysem souboru je, že se ve folkloru spíše inspiruje a vybírá nové, 

neobvyklé náměty, jako lidové náboženské legendy či písně potulných žáků, které 

zpracovává divadelní formou a vnáší do představení výrazné výtvarné prvky. Kmenovým 

repertoárem souboru jsou díla původních zakladatelů České legendy a zpěvy vánoční 

(1970) a pořad Chorea et danza rusticana (1974) a každoroční pořad Vánoce s Choreou. 

Za dobu své existence Chorea Bohemica spolupracovala s řadou choreografů a výtvarníků, 

jako byli V. Bárta, J. Henke, M. Pacek, D. Stavělová či O. Fejková. 

Soubor prezentuje své umění nejen v Čechách, ale i v cizině. Od svého vzniku již navštívil 

několikrát Belgii, Velkou Británii, Francii, Irsko, Portugalsko, ve Španělsko, 

Lucembursko, Polsko a USA. Většina pořadů souboru je archivována v nahrávkách České 

televize. (27) (45) 
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5.1.6 Jaro 

Taneční soubor Jaro působí od roku 1983 při ZUŠ Štefánkova 

na Praze 5. Zakladatelkou a uměleckou vedoucí je 

MgA. Zivana Vajsarová, která za svou choreografickou práci 

získala řadu ocenění. Paní Vajsarová je dcerou významného 

sběratele lidového umění prof. Fr. Bonuse, což ovlivňuje zaměření souboru i výběr 

jednotlivých témat a skladeb. Jaro zpracovává folklor Čech, Moravy, především Lašska 

a Slovenska. 

Dnes je soubor rozdělen do několika oddělení podle věku tanečníků. Každé oddělení 

funguje pod samostatným názvem - Kalina, Studánka, Pramínek a Taneční přípravka. 

Soubor úspěšně vystupuje v doprovodu muziky Jara na domácích i zahraničních 

festivalech, za dobu své existence již navštívil Francii, Dánsko, Švédsko, Palma de 

Mallorcu, Německo, Turecko, Španělsko, Hong Kong a Japonsko. Jedním 

z nejvýznamnějších úspěchů je natočení videokazety v režii prof. Fr. Bonuše s názvem 

„Zlatá brána otevřená", která obsahuje 31 lidových her a tanců z Čech, Moravy 

a Slovenska pro děti, mládež a dospělé a je určena americkým tanečním pedagogům. (28) 

5.1.7 Javorový Kolíček 

Dětský folklorní soubor Javorový Kolíček působí jako jedna z tanečních složek soukromé 

umělecké školy Centrum tance Studio DAG na Praze 4. Zakladatelkou a uměleckou 

vedoucí je BcA. Lucie Pečená. 

Soubor vznikl v roce 1994 a věnuje se především folkloru z oblasti Valašska a Chodska. 

Javorový Kolíček má zhruba 12 členů ve věkovém rozpětí od 3 do 11 let. V rámci 

vystoupení spolupracuje s dospělou dudáckou muzikou, nebo na požádání s jinými 

lidovými muzikami. Tanečníci mají průpravu se základy lidového, klasického a moderního 

tance, taneční gymnastiky, rytmiky. Věnují se tanečním a pohybovým hrám, dětské lidové 

slovesnosti a zpěvu. Vystupují se stylizovaných chodských krojích na různých 

společenských a kulturních akcích, jako jsou každoroční představení Studia DAG, 

vystoupení na Staroměstském náměstí či Pošumavský věneček a Chodské slavnosti. (4) 

(72) 

(45) 
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5.1.8 Dětský folklorní soubor Kolíček 

Dětský folklorní soubor Kolíček působí při ZUŠ Ilji Hurníka pod vedením zkušené 

folkloristky Boženy Novotné, která v ZUŠ rovněž působí jako pedagožka hry na housle 

a violu. Počátky vzniku souboru sahají do roku 1989, kdy vzniklo první uskupení v ZUŠ 

Adolfa Voborského v Modřanech. Po třech letech fungování si členové souboru, 

inspirováni důležitou částí houslí, dali do názvu slovo „Kolíček". Soubor začal prezentovat 

své umění veřejnosti. První vystoupení se konala v Kunraticích a na pražském výstavišti 

v Holešovicích. Jeho řady se postupně rozrůstaly. V roce 1996 se soubor dělí na dvě části 

podle věku členů a mění své působiště. Stěhuje se do ZUŠ Ilji Hurníka, kde sídlí dodnes. 

Na přelomu roku 2005 a 2006 vzniká další skupina souboru pod názvem Malý Kolíček. 

Soubor má tedy stabilně dvě složky, které se vzájemně prostupují a mění podle 

odrůstajících generací. 

Soubor tvořený výhradně žáky ZUŠ Ilji Hurníka si za dobu své existence vybudoval 

kvalitní pověst a dosáhl mnoha úspěchů. V roce 1992 získal 1. cenu na italském soutěžním 

festivalu „Riva del Garda", v roce 1997 1. cenu v Ústředním kole Národní soutěže ZUŠ 

v Břeclavi a roku 2002 prezentoval své umění v Dánsku. 

Dětský folklorní soubor Kolíček se zaměřuje převážně na folklor moravský, slovenský 

a maďarský, v jeho repertoáru se však nachází i skladby klasické a moderní, které vychází 

z folklorních motivů. Úpravu repertoáru má na starosti Ing. Milan Ort, který se souborem 

spolupracuje od úplných počátků. 

Členové souboru vystupují ve stylizovaných valašských krojích. Chlapci mají bílou halenu, 

hnědou vestu a plátěné kalhoty, dívky bílou halenu, bílou sukni ovázanou zástěrou 

z modrotisku a červenou korduli. 

V současné době má Kolíček 10 členů ve věkovém rozpětí 13-18 let a Malý Kolíček 12 

členů od 7 do 12 let. Zúčastňuje se pravidelně Národních soutěží ZUŠ, Setkání lidových 

muzik a vystupuje v rámci vánočních a velikonočních koncertů na Staroměstském náměstí. 

(13)(84) 

5.1.9 Krušpánek 

Folklorní soubor Krušpánek se sídlem v Domově důchodců Vraňanská na Praze 8 je jeden 

z mála pražských souborů, který se věnuje valašskému folkloru. Zpracovává písně a tance 
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z oblasti Rožnovská a Vsetínska. Soubor vznikl v roce 1994 s návazností a pokračováním 

na činnost Valašského krúžku, který v Praze působí od 50. let 20. století. 

Dnes má soubor 19 členů ve věku od 18 do 50 let, kteří prezentují typické valašské tance 

„točené", tance figurální, řemeslnické či typický mužský tanec „odzemek". Na představení 

oblékají valašské kroje. Dívky bílé haleny a sukně, široké modrotiskové zástěry a červené 

vyšívané kordule, muži bílé košile, světlé kalhoty a červené vesty. Tančí za doprovodu 

cimbálové muziky Kyčera, která byla založena Helenou Šlechtovou roku 1999 s cílem 

vytvořit hudební doprovod pražským tanečním souborům Vonička a Krušpánek. 

Uměleckými vedoucími jsou Magdaléna Lempochnerová a Milan Krupka. Krušpánek se 

účastní především domácích folklorních akcí a festivalů. (59) (77) 

postupem času přibyla i taneční složka. Tato etapa souboru po různých obměnách v roce 

1968 zanikla až do roku 1970, kdy se soubor obnovil a své řady posílil o další členy. Další 

krize později nastala v letech 1976-1978, kdy soubor nezanikl jen díky novému zřizovali 

a to byl ZK Tesla Holešovice. Téměř celé uskupení se obměnilo, do muziky přišel 

K. Untermiiller, vynikající upravovatel lidových písní a soubor se zařadil mezi přední 

amatérské soubory. V roce 1989 ukončila svou činnost muzikantská složka a v roce 1990 

soubor znovu změnil zřizovatele, kterým se stal ZK Letov Letňany. Až v roce 1994 se 

podařilo vytvořit novou studentskou muziku a dětskou taneční složku, čímž začala dodnes 

trvající etapa souboru. 

Dnes tedy Dětský folklorní soubor Kytice působí od roku 1994 v Letňanech a po téměř 

patnáctiletou dobu své existence dokazuje, že je plnohodnotným nositelem svého názvu. 

Zakladatelkou a vedoucí je folkloristka Milena Pitterová, která působila jako tanečnice 

v původní Kytici. Dnes pracuje s více než šedesátkou tanečníků pokračující generace. 

Soubor zpracovává lidové zvyky, obyčeje a lidový tanec ze středních, jižních a západních 

Čech. Členové vystupují ve stylizovaných středočeských a chodských krojích. Děvčata 

v bílých halenách, barevných sukních, vyšívaných kordulích a bílých zástěrách či 

5.1.10 Kytice 

KYT 
•Délsfý /oí^fomi souSor 

Folklorní soubor Kytice patří k nejstarším souborům na 

území hlavního města Prahy. Původně vznikl v roce 1948 při 

ZK podniku PAL Kbely jako cimbálová muzika, ke které 
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v modrotiskové kanduši (tj. šaty) a červených punčochách. Chlapci jsou v bílých košilích, 

hnědých kalhotách a modrých vestách. 

Kytice dosáhla mnoha úspěchů na mezinárodních přehlídkách a festivalech. Již třikrát se jí 

podařilo probojovat se na Zemskou přehlídku dětských souborů (v letech 2000, 2002 

a 2005). Absolvovala několik zahraničních zájezdů na Slovensko, do Chorvatska 

či Francie. 

V současné době má soubor několik oddělení rozdělených podle věku a dudáckou muziku, 

tvořenou převážně z řad studentů, kterou vede Milena Pitterová-Kmentová. (31) (45) 

5.1.11 Limbora a Limborka 

Pod názvy Limbora a Limborka se skrývají dva folklorní soubory, které jako jedni z mála 

na území Prahy pěstují pouze slovenský folklor. Fungují pod Slovenským folklórným 

združeniem Limbora v Prahe. 

Soubor Limbora vznikl při Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1951 v době 

Československé republiky a již od počátků bylo jeho snahou prezentovat slovenské lidové 

umění na území Česka. Toto zaměření si i přes rozdělení republik uchoval dodnes a plní 

tak nadále svou funkci. V roce 1992 se k činnosti dospělého souboru připojil i soubor 

dětský - Limborka, kde tančí děti ve věku od 4 do 16 let. 

Členové souboru tančí v tradičních slovenských krojích a na vystoupeních je doprovází 

vlastní muzika. Své umění prezentují jak v Čechách, tak i jinde v zahraničí, kde jsou velmi 

úspěšní. Účastní se většiny folklorních festivalů a akcí a jako organizátor do Prahy soubor 

již po deset let přináší Mezinárodní folklorní festival „Praha srdce národů". (35) 

5.1.12 Lucinka 

Folklorní soubor Lucinka, který se zaměřuje na český folklor, vznikl 

v roce 1987 v městské části Praha 13 pod vedením pí. Bohuslavy 

Kaucké. Soubor byl založen výhradně jako dětský a takto fungoval 

až do roku 2007. 

Po celých dvacet let Lucinku navštěvovaly děti mezi 4 a 18 roky. 

Celá taneční složka byla rozdělena na několik skupin - přípravku, malou Lucinku 

a Lucinku, případně byly tyto skupiny ještě dále děleny. Luěinku tvořilo přibližně 80 dětí. 
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Bohužel ale děti odrůstaly a neměly možnost se v Lucince, dětském souboru, dále 

realizovat. Tato generační změna došla až tak daleko, že se roce 2006 nepřihlásil dostatek 

dětí, aby mohla Lucinka dále fungovat. Proto vedoucí pozastavila veškerou činnost. 

Na podzim roku 2007 se bývalí členové dohodli, že Lucinku obnoví, prozatím jako 

dospělý soubor. Pí. Kaucká odstoupila z funkce vedoucí. Na jejím místě jsou dnes bývalé 

tanečnice Tereza Hrazdírová a Šárka Adamová. Lucinka tedy od listopadu 2007 - svého 

20. výročí - funguje jako dospělý folklorní soubor na Praze 13. 

Roku 2008 proběhl úspěšný nábor do dětské části souboru. Lucinka se tedy stala 

folklorním souborem, který nabízí potěšení z tance a lidové tvorby všem věkovým 

kategoriím. Lucinka má svou vlastní dudáckou muziku pod vedením Michala Ullmana 

a vystupuje ve stylizovaných Mladoboleslavských krojích. Účastní se domácích 

i mezinárodních festivalů a těší se několika významným oceněním. (36) (79) 

5.1.13 Malá česká muzika Jiřího Pospíšila 

Historie souboru sahá až do roku 1960, kdy byl založen pod názvem Malá muzika Souboru 

písní a tanců Josefa Vycpálka J. Krčkem a J. Pospíšilem. Později se soubor měnil 
) 

a rozšiřoval až se z Vycpálkovců vyčlenil a od roku 1967 fungoval jako Malá muzika 

souboru Chorea Bohemica. V roce 1982 se úplně osamostatnila a přijala nynější název 

Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. 

Muzika zpracovává zejména folklór z oblasti jižních Čech, ale i bohatství národopisného 

materiálu ostatních regionů naší republiky. Za dobu své existence spolupracovala 

s významnými osobnostmi folkloru, jako jsou A. Skálová, Fr. Bonuš, manželé Pitterovi 

a jiní. Dnes muziku o deseti členech vede Jakub Sršeň, kterému ji svěřil Jiří Pospíšil roku 

2004. Uměleckou vedoucí a primáškou je Růžena Sršňová. Vystupují ve stylizovaných 

jihočeských krojích z oblasti Táborská. 

Malá česká muzika Jiřího Pospíšila patří mezi přední představitele lidového umění 

v Čechách a pravidelně se účastní Setkání lidových muzik a jiných folklorních festivalů. 

Prezentuje osobitě zpracovaný český folklor v zahraničí, například v Německu, Maďarsku 

či Slovensku. Často spolupracuje s manželi Pitterovými, kteří představení doplňují 

o taneční složku. Dosud se muzice podařilo vydat pět nahrávek a tři ilustrované zpěvníky 

lidových písní. (37) (45) (65) 
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5.1.14 Mateník 

Folklorní soubor Mateník vznikl v roce 1991 z iniciativy současné 

umělecké vedoucí Petry Tužilové. Z původních třech tanečních párů, 

které se scházely v DDM ve Vršovicích se dnes soubor rozrostl 

o dalších deset členů a své působiště přesunul do ZUŠ Taussigova na 

Praze 8. 

Soubor čerpá inspiraci z české i moravské lidové slovesnosti a do 

svého repertoáru zařazuje i tance z oblasti Slovenska. 

V choreografiích navazuje na tradici klasického zpracování lidového tance po vzoru 

J. Vycpálka a manželů Rejškových. 

Od svého vzniku se Moták pravidelně účastní domácích festivalů a přehlídek, navštívil 

Velkou Británii a sám organizuje dobročinná a reprezentační vystoupení a každoročně 

spolupořádá folklórní festival Jižní Město. (38) 

5.1.15 Dětská lidová muzika Modřenec 

MODŘENEC (j^» 
détská lidová muzika 

_ Modřenec vznikl a dodnes působí při ZUŠ Adolfa Voborského 
« L . 
v n — v Modřanech. Začátky sahají do roku 2002, kdy se pod 

zusAdoiiavoborského %T» vedením Evy Špačkové zformovalo první folklorní těleso 
PRAHA 4•MOOftANY 

z žáků ZUŠ. Za necelých sedm let existence soubor stihl vydat 

dvě CD. Jedno vzniklo k oslavě pátého výročí souboru v roce 

2007 a druhé - Česká říkadla na objednávku holandské společnosti v roce 2008. 

Kromě vydaných CD se soubor těší z úspěchů na Soutěžích lidových nástrojů ZUŠ, na 

tuzemských i zahraničních festivalech, například roku 2005 v Itálii na Dni České hudby 

nebo v roce 2006 na Bulharském Festivalu dětského umění. V roce 2007 soubor zdatně 

reprezentoval Jan Kukal na celostátní soutěži dětských zpěváků lidových písní Zpěváček, 

kde se umístil na druhém místě. 

Soubor zpracovává folklor z celých Čech a na vystoupeních obléká stylizovaný 

středočeský kroj inspirovaný zejména oblastí Polabí. Chlapci mají bílé košile, modrou 

vestu a žluté kalhoty, dívky bílou halenu, barevnou sukni, vyšívanou korduli a bílou 

krajkovou zástěru. 
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Od roku 2007 je soubor Modřenec rozdělen na starší a mladší složku. Starší složka má 

v současné době 12 členů ve věku od 11 do 20 let. Zúčastňuje se folklorních akcí 

a festivalů na celém území České republiky a od roku 2008 se chystá koncertovat společně 

s taneční složkou souboru Betty. (40) (85) 

5.1.16 Moták 

Folklorní soubor Moták byl založen v roce 2003 v Praze. Působí v ZUŠ Music Art na 

Barrandově pod vedením umělecké vedoucí Kateřiny Kožinové. Název souboru vznikl 

z prvních slabik názvu původního - Modřanský taneční kroužek. 

Soubor Moták se zaměřuje na oblast středních Čech a při vystoupeních ho doprovází 

mimopražská muzika. V současné době má Moták zhruba 15 členů, kteří vystupují ve 

stylizovaných jihočeských krojích. Dívky mají pracovní kanafasku - červenobílé kanduše, 

bílé haleny a modrotiskové zástěry, nebo slavnostní blaťácký kroj - černá sukně a kordule 

s barevnou výšivkou, bílá zástěra a černé punčochy. Muži oblékají bílou košili, modrou 

vestu a žluté kalhoty. 

Soubor se zúčastňuje domácích festivalů jako jsou Pražský Jarmark, festival v Kovářově, 

Tuchlovicích a absolvoval i cestu do Řecka. (41) (69) 

5.1.17 Musica Bohemica 

Profesionální komorní soubor s historicko-folklórním zájmem pod vedením skladatele 
y 

Jaroslava Krčka funguje od roku 1976. Vznikl jako hudební složka souboru Chorea 

Bohemica, od kterého se později osamostatnil a začátkem 80. let se stal součástí 

Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kde fungoval do roku 1993. Díky své 

jedinečné interpretaci lidové a historické hudby se soubor stal nejznámějším tělesem 

tohoto zaměření v celé republice. Kromě zaměření na historické a lidové skladby se soubor 

věnuje i současné hudbě z pera Jaroslava Krčka, jako jsou orchestrální skladby, sbory, 

mše, oratoria a jiné. 

Soubor Musica Bohemica tvoří 13 stálých členů, k nimž se často připojují i další muzikanti 

či celá orchestrální či sborová tělesa. Koncerty souboru jsou tématicky zaměřené. Vznikají 

tak celky vánoční, velikonoční či představení s účastí významných osobností a herců. 

Musica Bohemica již vydala 38 CD a zpracovala hudbu k několika filmům. Těší se 

obrovskému zájmu publika nejen v České republice, ale i v zahraničí. (42) (45) 
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5.1.18 Dětská lidová muzika Osminka 

k Dětská lidová muzika Osminka funguje od roku 1999 pod ZUŠ 

^ t A l J Í r ^ Taussigova na Praze 8. Zakladatelkou a vedoucí je paní učitelka Jana 

l'^' < W Pavlíčková, která zde působí i jako učitelka hry na housle. Soubor má 

své počátky v komorní hře žáků houslového oddělení, ale postupem 
/ 

času se jejich řady rozšířili i o muzikanty z jiných oborů a vznikla tak plnohodnotná lidová 

muzika, která je od roku 2007 doplněna o taneční složku. 

Soubor se zaměřuje na folklor oblasti Chodska, Klatovska, Prácheňska, Budějovická 

a Berounska. Jejich zaměření odpovídají i chodské kroje, které jsou šité přímo 

v Domažlicích. Dívky oblékají červené kanduše, bílé haleny, květované zástěry a červené 

punčochy, chlapci bílé košile, žluté kalhoty a modré vesty. 

Osminka má dnes zhruba 30 členů ve věku od 5 do 20 let, kteří navštěvují tři složky 

rozdělené podle věku muzikantů. V roce 2007 soubor pokřtil své první CD s názvem 

„Zima byla, bláto bylo" v současné době dotáčí druhý díl nazvaný „Vlaštovička lítá". 

Osminka dosáhla mnoha úspěchů v Čechách i cizině. V roce 2008 například absolvovala 

Mezinárodní festival na Islandu. Významně se také podílí na organizaci folklorních akcí na 

území hlavního města tím, že letos se pod její záštitou bude konat již 10. ročník Dětského 

festivalu Zahrada. (86) 

5.1.19 Rosénka 

Soubor založila Radmila Baboráková v roce 1982 v kulturním domě Kaštan, kde soubor 

působil téměř 23 let. Z jedné dětské skupiny se dodnes rozrostl o několik dalších 

a vychoval i dospělou generaci, která od roku 1996 působí jako Velká Rosénka. Dnes má 

tedy soubor tři oddělení - Velkou, Střední a Malou Rosénku, a čtyři přípravné třídy dětí do 

devíti let. Tanečníky doprovází dvě muziky - mladší Mužička a Muzika tvořená 

z dospělých muzikantů. 

slovenského pomezí. 
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Zhruba 120 členů souboru Rosénka pracuje pod vedením zakladatelky Radmily 

Baborákové a Zuzany Cílové. Tančí v kroji všedně-pracovním z okolí Uherského Hradiště. 

Soubor se účastní mnoha významných domácích akcí jako jsou MFF ve Strážnici 

a Rožnově pod Radhoštěm, festival v Luhačovicích - středoevropský dětský folklorní 

festival, Jízda králů ve Vlčnově a dalších, kde často získává hlavní ceny. Podniká 

i zahraniční zájezdy, kde úspěšně prezentuje moravský folklor. (25) (89) 

5.1.20 Slovácký krúžek v Praze 

Snad nejdelší historií se může pyšnit uskupení Slováckého krúžku 

v Praze. Za počátek Krúžku je považován rok 1896, kdy se 

Moravští Slováci v Praze pravidelně setkávali v malých pražských 

V . V hospůdkách a na. Slováckých večírcích na Slovanském ostrově. 

Slovácký krúžek je krajanské sdružení, které se snaží o zachování 

tradic a o propagaci lidového umění oblasti Slovácka v hlavním městě, kde také sdružuje 

rodáky a přátele tohoto regionu. 

Slovácký krúžek v Praze má v současnosti okolo 250 členů, kteří aktivně působí 

v některém z oddělení Krúžku - v chase, muzice či v mužském sboru. 

Mezi nejvýznamnější akce Krúžku patří Moravský ples v Národním domě na Smíchově, 

který každoročně pořádá. Kromě plesu se většina členů Krúžku schází na besedách 

u cimbálu, které se konají každý měsíc a jsou přístupné veřejnosti. 

Slovácký krúžek v Praze má spřátelené krúžky v Brně a v Kyjově a společně se těší 

velkému zájmu domácího i zahraničního publika. (49) 

5.1.21 Šarvanci 

Folklorní soubor Šarvanci se věnuje zpracovávání 

folkloru všech regionů Slovenska a některá čísla čerpají 

i z pokladů maďarského lidového umění. Soubor vznikl v roce 2002 jako občanské 

sdružení a od té doby se jeho řady rozrostly na současných zhruba padesát členů, kteří se 

pravidelně schází na zkouškách v DDM v Karlině. 

Soubor se dělí na hudební, taneční a pěveckou složku, které dohromady na svých 

vystoupeních prezentují bohatství slovenského folkloru. Vystupují ve slovenských krojích, 

kterých mají několik, podle regionu, ze kterého daný tanec čerpá. 

¿ A R V a n c i 
Ir^t-kCL-^CZ-fj-T- -S>Úe><Oť2.1 
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Od svého vzniku se soubor účastní nejrůznějších kulturních a společenských akcí, 

domácích i zahraničních festivalů. Hned rok od svého založení, v roce 2003, získali 

Šarvanci cenu laureáta festivalu Jánošíkov dukát v Rožnově pod Radhoštěm. Koncem roku 

2004 soubor absolvoval měsíční pobyt v Číně, kde úspěšně prezentoval své umění. (52) 

5.1.22 Špalíček Praha 

Lidová muzika Špalíček Praha vznikla kolem roku 1984 jako dětský soubor při hudební 

škole Malá Štupartská. Po postupných obměnách našla své sídlo na Střížkově a její podoba 

se ustálila na osmi stálých členech, vesměs dospělých. Dnes své umění prezentuje 

především v oblasti pražského Proseká, kde organizuje akce se smyslem probouzet a nově 

zavádět zapomenuté lidové zvyky a tradice. Jedná se o masopust, vinobraní, obchůzku na 

sv. Martina, mikulášskou obchůzku, vánoční koncerty a jiné. Mimo hudební projekty 

pořádá muzika řadu koncertů a účastní se různých vystoupení v Čechách i zahraničí, kde 

s nimi vystupuje i taneční složka, v posledních letech se jedná o soubor Mateník. 

Uměleckým vedoucím Špalíčku je Roman Holk. Pro muziku vybírá lidovou hudbu 

z oblasti jižních a západních Čech. Členové na vystoupení oblékají stylizovaný jihočeský 

kroj. (78) 

5.1.23 Valášek Hany Dolejší 

Tento dětský folklorní soubor je jedním z dětských souborů s nejdelší 

tradicí na území hlavního města. Funguje již od roku 1976 a za více než 

čtyřicetiletou dobu existence dosáhl významných úspěchů. Soubor se pod 

vedením umělecké vedoucí a choreografky Hany Dolejší věnuje tanci, 

zpěvu a lidovým zvykům oblasti Valašska, odkud vedoucí sama pochází. 

V souboru tančí děti ve věkovém rozpětí 3 až 18 let a díky jejich vysoké profesionalitě 

snoubené s spontaneitou a hravostí jsou vítaným hostem na domácích i zahraničních 

festivalech a těší se velkému mediálnímu zájmu. 

Děti vystupují v tradičních valašských krojích. Dívky mají bílé haleny, bílé sukně, široké 

modrotiskové zástěry a červené živůtky. Chlapci bílé košile a světlé plátěné kalhoty. 

Všichni pak obouvají typické vlněné ponožky a kožené šněrovací krpce. 
i 

Valášek Hany Dolejší již navštívil země jako USA, Turecko, Mallorcu, Čínu a další a své 

umění úspěšně prezentuje dál. (58) 
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5.1.24 Vrbina 

Dětský folklorní soubor Vrbina pracuje pod záštitou ŠSK Lobkowicz 

při ZŠ v Praze 3. Vznikl v roce 1999 z iniciativy bývalých 

i nynějších členů souboru Gaudeamus, kteří zajišťují umělecké 

a organizační vedení. 

i / o r n í V e d o u c í taneční složky, která čítá na 30 členů od 5 do 15 let, je 

Martina Krajská. Soubor má vlastní zhruba desetičlennou muziku, která doprovází 

tanečníky během vystoupení, kde prezentují folklor ze středních, východních a západních 

Čech. Děti oblékají stylizovaný středočeský kroj. Do představení souboru jsou často 

zařazena i říkadla a hry, čerpající z české lidové slovesnosti, aby i ti nejmladší členové 

dostali možnost předvést svůj talent. (61) (76) 

5.1.25 Vycpálkovci 

Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka s téměř šedesátiletou tradicí je 

dalším významným souborem působícím v Praze. Sídlí v Tyršově 

domě České obce Sokolské, kde funguje od roku 1996 jako její 

reprezentační soubor. Soubor vznikl v roce 1947 jako uskupení 

vysokoškolských studentů. Od počátků byl jeho aktivním spolupracovníkem Vratislav 

Vycpálek, syn sběratele Josefa Vycpálka, což bylo podnětem k volbě názvu souboru který 

dále spolupracoval s celou řadou významných osobností jako byl F. Bonuš, A. Skálová, 

manželé Rejškovi, J. Krček či J. Pospíšil. Soubor již od počátků zpracovává folklor celých 

Čech, ale především se snaží hledat nová témata vyjádření lidovosti, hudby a tanců. 

Od roku 1989 je vedoucím muziky Martin Terezy a od roku 1992 je uměleckou vedoucí 

Daniela Stavělová. Společně s hudebníkem Miloslavem Rychtou tvoří repertoár souboru, 

který je postaven na inspiraci českými lidovými tanci, které jsou převáděny do uměleckého 

jazyka současnosti s důrazem na emocionální projev. 

Souborem dosud prošlo přes tisíc členů a bezesporu ovlivnil rozvoj a působení velkého 

počtu později vzniklých českých folklorních souborů. Dnes mají Vycpálkovci zhruba 40 

členů od 15 do 50 let, pravidelně prezentují své pořady v divadle Komedie i jinde po 

Čechách a v zahraničí. Spolupracují i s dalšími významnými soubory jako je Hradišťan 

a Musica Bohemica. (45) (62) 
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5.2 Středočeské folklorní soubory 

5.2.1 Benešáček 

Folklorní soubor Benešáček vznikl v roce 1980 původně jako dívčí soubor. Působil při ZŠ 

Dukelská, kde se současná vedoucí paní Jaroslava Hocková společně s L. Kohoutovou 

a E. Kešněrovou snažily o předání tradic rodného kraje dětem a pěstování vztahu k lidové 

kultuře. V roce 1981 byli do souboru na základě konkurzu přijati první chlapci 

a z Benešáčku se stal dětský folklorní soubor. Od roku 1985 Benešáček doprovází dudácká 

lidová muzika pod vedením Aleše Suchomela, který pro ni upravuje písně. 

Soubor prošel již několika generačními změnami až z jeho názvu nakonec zmizelo slovo 

„dětský". Dnes má soubor okolo 55 členu ve věku od 5 do 30 let, kteří zkouší odděleně ve 

skupinách podle věku. Benešáček vystupuje ve stylizovaných středočeských krojích. 

Děvčata v bílých halenách, sukni a korduli v jedné barvě a v bílé krajkované zástěře. 

Chlapci oblékají bílou košili, žluté kalhoty a modrou vestu. 

Benešáček se účastní folklorních festivalů doma i ve světě, získává významná ocenění 

a spolupracuje s řadou choreografů, jako jsou manželé Rejškovi, Marie Wurmová či Jiří 

Pitter. V roce 1995 vydal CD kvýročení 15. založení souboru. Ve svých vystoupeních 

přináší hlavně folklor z oblasti Podblanicka, Choceradska a Sedlčanska. (22) (45) 

5.2.2 Čtyřlístek 

Folklorní soubor z Nového Strašecí vznikl v roce 1976 při Gymnáziu J. A. Komenského. 

Iniciátorem byla cimbálová muzika, která v tomto roce fungovala už dvacet let. Mezi 

tehdejšími zakladateli byl i současný umělecký vedoucí souboru a předseda revizní komise 

Folklorního sdružení České republiky Bohumil Chochola. 

Soubor má ve svém repertoáru tance a hudbu ze Středních a Západních Čech, Slovácka 

a Valašska. Podle regionu, kde vznikl daný tanec, oblékají členové i patřičný kroj, 

středočeský či valašský. Na choreografiích se podílí J. Stránský a M. Pelcová. 

Soubor vystupuje v rámci domácích přehlídek a folklorních akcí a prezentuje své umění 

i v cizině. Jako organizátor připravuje již 15. rokem Středočeský folklorní festival 

Tuchlovická pouť. (45) 
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5.2.3 Jarošáček 

Dětský folklorní soubor Jarošáček vznikl v roce 1994 při ZUŠ V Mělníku. Pracují v něm 

žáci tanečního oboru ve věkovém rozpětí 5 až 18 let pod vedením Šárky Kuželové, která 

je zároveň choreografkou souboru. Soubor disponuje lidovou muzikou, kterou tvoří učitelé 

a žáci hudebních oborů a spolupracuje s dětskou muzikou ZUŠ „Mělnické zvonky". 

Jarošáček se věnuje folkloru středních Čech a Polabí. Tomu je přizpůsoben i kroj, ve 

kterém soubor vystupuje. Dívky tančí v modrobílých či červenobílých kanduších s bílou 

halenou a bílou zástěrou, chlapci oblékají bílé košile, světle hnědé kalhoty a modré vesty. 

Český folklor prezentuje na tuzemských i zahraničních folklorních akcích a festivalech 

a již několikrát dosáhl významných úspěchů a ocenění. Je hlavním spolupořadatelem 

festivalu „Mělnický vrkoč", členem Sdružení Mělnický vrkoč a úzce spolupracuje s dalším 

mělnickým folklorním souborem Jarošovci. (29) (80) 

5.2.4 Jarošovci 

Dvorním souborem města Mělník je již více než padesát let folklorní 

soubor Jarošovci. Podnět k vytvoření dali Jitka Dvořáková, V. Libich 

a Vladimír Kroupa, kteří objevili v archivu pšovského kláštera 

záznamy o lidové tvořivosti na Mělnicku. Od roku 1949 začal soubor 

obnovovat mělnickou tradici a svůj repertoár obohatil o takzvané 

„směsky" neboli polabské mateníky, které do této doby ještě nikdo neprezentoval. Toto 

číslo pak Jarošovci předvedli roku 1951 v „Klenotnici", významné části Strážnického 

festivalu. Souboru sklízel úspěchy až do konce 60. let, kdy došlo ke generačním změnám 

a následnému krátkodobému přerušení činnosti. Hned rok na to v roce 1972 začal soubor 

znovu fungovat pod vedením Jaroslava Lhotského. Dále pokračovali Jaroslav Moc, Miloš 

Huml, bratři Čermákové, Patricie Malcová, Jindřiška Kubecová, Šárka Kuželová či Alena 

Wolfová, až se v roce 1997 stal uměleckým vedoucím Filip Huml, který vnesl do 

jarošovských čísel divadlo a scéniku a je v čele souboru dodnes. 

V roce 1978 se konal první ročník festivalu Mělnický vrkoč, který soubor Jarošovci spolu 

s městem Mělník organizuje. 

V současné době má soubor kolem 30 členů, kteří v tradičních středočeských krojích 

předvádí tradiční lidový tanec svého regionu domácímu i zahraničnímu publiku. (24) (45) 

Jarošovci 
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5.2.5 Kamýčan a Kamýček 

Folklorní soubor Kamýčan vznikl v roce 1996 v Kamýku nad 

Vltavou. Hlavní iniciátorkou byla Hana Bouší, která založila taneční 

^ \ kroužek. Ten zajišťoval předtančení na místních plesech a jiných 

kulturních akcích. Později rozšířil své řady o nové členy různého 
a s e ^ ě oddělení - Kamýčan a Kamýček. 

Zpočátku se soubor věnoval pouze tradicím svého kraje, tedy oblasti na rozhraní jižních 

Čech a středního Povltaví, ale postupem času se jeho repertoár rozšířil i o písně a tance 

z různých regionů Čech. 

Soubor dnes vystupuje v rámci kulturních akcí v Kamýku nad Vltavou a okolí a obnovuje 

místní tradice. Mimo to se účastní celorepublikových folklorních festivalů a přehlídek. (30) 

5.2.6 Klíček 

Dětský folklorní soubor Klíček působí od roku 1997 při ZŠ v Řevnicích. Od 

roku 1998 soubor spolupracoval s muzikou Notičky a od roku 2003 s muzikou 

Hájíček. Již před deset let soubor pracuje pod vedením Ludmily Chroustové. 

Klíček se účastní především kulturních akcí v Řevnicích a jejich okolí, kde 

děti předvádí publiku lidové tance a hry, které čerpají z tradic středočeského 

folkloru. Dále soubor účinkuje v rámci domácích folklorních festivalů a snaží se také 

o obnovení tradic v místě svého působiště a každoročně ukončuje zimu v Řevnicích 

vynášením Mořeny. 

V současné době prochází Klíček generační výměnou a vychovává novou generaci 

tanečníků. (16) (73) 

5.2.7 Mikeš 

Prvopočátky dětského folklorního souboru Mikeš spadají 

do roku 2000, kdy ze spolupráce ZUŠ v Říčanech a MŠ 

Čtyřlístek vzniklo první uskupení. Oficiální rok založení 

souboru je rok 2001, kdy vznikl soubor s názvem Sluníčko. Takto fungoval až do roku 

2004, kdy se jeho kmotry stali hudební skladatel Pavel Jurkovič a Míla Smetáčková 

a pokřtili soubor jménem Mikeš. Jako dárek ke křtu dostal soubor nově zrekonstruovanou 

kopii takzvaných říčanských dud, které zhotovil pan Jan Vít. Od téhož roku je Mikeš 
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součástí občanského sdružení Vlastivědná společnost Ladova kraje, kde pracuje 

samostatně, jako jedna z jeho součástí. Zaměřuje se na lidový odkaz Ladova kraje a ve 

svých představeních ztvárňuje některá z témat jeho děl. 

V souboru dnes působí zhruba 60 dětí ve věku od 4 do 20 let, kteří jsou rozděleni do 

oddělení podle věku. Kroje, ve kterých vystupují, navrhla akademická sochařka Jitka 

Trčková podle návrhů z dobových obrázků, které zapůjčilo muzeum Říčany. 

Dětský folklorní soubor Mikeš prezentuje své umění v rámci různých folklorních akcí 

a přehlídek a každoročně pořádá festival adventních a vánočních tradic Adventní 

prozpěvování. (39) (64) 

5.2.8 Notičky 

Dětská lidová muzika Notičky vznikla a působí od roku 1998 

v Říčanech. Soubor, který čítá kolem 60 muzikantů ve věku od 

8 do 15 let, se zabývá především folklorem středních 

a jihozápadních Čech a Chodska. Muzika je rozdělena na čtyři 

složky podle věku hudebníků na Malou muziku, Malé Notičky, 

Rytmiku a Notičky. Výraznými členkami souboru jsou sestry Kolářovy, obě velmi 

talentované houslistky. 

Za desetiletou dobu existence pod vedením Lenky Kolářové se z Notiček stala velmi 

uznávaná lidová muzika na české folklorní scéně a je žádaným tělesem na nejrůznějších 

folklorních i jiných společenských akcích v celé republice. Muzikanti se zúčastnili řady 

mezinárodních festivalů, již pětkrát prezentovali český folklor v Americe, pravidelně 

spolupracují s Českou televizí a Českým rozhlasem, několikrát vystupovali pro nadaci 

L. Klausové a byli pozváni i na setkání s britskou princeznou Annou. Natočili čtyři CD 

a vydali videokazetu s hudební pohádkou. 

Děti vystupují v chodských krojích a za svůj spontánní profesionální projev si často 

odnášejí významná ocenění. (12) (70) 

5.2.9 Šáteček 

Pod názvem Šáteček se skrývá dětský folklorní soubor ze Semic. 

V roce 1985 ho založil ing. Oldřich Kusovský při ZŠ Semice. Později 

se připojil DDM v Nymburce a tato spolupráce funguje dodnes. 
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Soubor zpracovává převážně folklor oblasti Nymburská a středního Polabí. Choreografie 

vznikají ve spolupráci s manželi Rejskovými a s absolventkou taneční konzervatoře 

v Praze Lucií Sukovou. V souboru působí kolem 40 členů ve věku od 5 do 23 let. 

Tanečníci jsou rozděleni podle věku do dvou skupin, třetí skupinu tvoří muzikanti. Kroje 

souboru navrhla etnografka Polabského muzea v Poděbradech Dr. Hrabětová. 

Šáteček vystupuje doma i v zahraničí. V roce 2007 absolvoval cestu do USA a natočil CD. 

Je spolupořadatelem folklorního festivalu Polabská Vonička. (14) (66) 

5.2.10 Vonička 

joií&o?- Dětský folklorní soubor Vonička vznikl roku 1995 při ZŠ 

í ^ » ^bp v Čestlicích. Zpočátku fungoval jako školní kroužek se zřizovatelem 

** ZŠ. Od roku 2002 má právní subjektivitu a zřizuje ho Folklorní 

sdružení Vonička. Členové souboru, kterých je dnes kolem 60 se 

pravidelně schází na zkoušky rozdělené podle čtyřech věkových 

V O N l Č T í f l skupin. Malé děti mají zkoušky prolínané dětskými hrami, větší se 

^ " ^ J Z t f . Z ' " seznamují s folklorem oblasti Valašska, kterou soubor zpracovává. 

Zaměřují se převážně na Rožnovsko a Vsetínsko. 

Vonička vystupuje ve valašských krojích. Děvčata oblékají bílé haleny s vyšívanými 

rukávci, bílé sukně, široký modrotiskový fěrtoch a červenou korduli. V zimě je kroj 

doplněn pletenými šály. Chlapci vystupují v bílé vyšívané košili, světlých vlněných 

kalhotách a tmavě červené vestě a v zimě v ovčím kožichu. Všichni obouvají ponožky 

z ovčí vlny a kožené krpce. 

Soubor vystupuje v rámci folklorních přehlídek a festivalů a prezentoval Českou republiku 

i v Řecku, Chorvatsku a Bosně. K tanci dětem hraje cimbálová muzika Kyčera. (15) (68) 
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6 Závěr 

Práce mapuje veškeré folklorní aktivity odehrávající se na území hlavního města Prahy 

a středních Čech a shromažďuje aktuální a podrobné informace o jednotlivých folklorních 

souborech, folklorních akcích a festivalech, o rozhlasových a televizních pořadech, kde je 

folkloru dán prostor, či o časopisech, které se této tématice věnují. 

Území České republiky lze rozdělit na několik etnografických regionů, v první kapitole je 

uvedena mapa, která znázorňuje, jaké etnografické subregiony spadají do území, kterému 

se práce věnuje. Dále práce obsahuje popis původních krojů z konkrétních oblastí středních 

Čech a nabízí tak možnost srovnání originálu se současnou podobou stylizovaných krojů 

místních souborů. Většina z nich se původním krojem z oblasti, kterou zpracovává, nechá 

pouze inspirovat a kroj stylizuje podle ekonomické situace a dostupnosti materiálů. 

Některé soubory si však nechávají kroj ušít přímo u místních odborníků v dané 

etnografické oblasti nebo si kroj nechávají alespoň navrhnout. 

Práce sleduje i jednotlivé rozhlasové a televizní pořady, které jsou vyhrazeny lidové hudbě 

a informacím o folklorním dění. Lze tedy říci, že prostor pro folklor v médiích v dnešní 

době je, ale bohužel pouze v médiích veřejnoprávních. Soukromé rozhlasové a televizní 

stanice (s výjimkou rádia Proglas) do svého programu pořady tohoto typu téměř 

nezařazují. Tištěných médií s tématikou folkloru vychází velmi málo a většina z nich je 

laické veřejnosti obtížně dostupná. Naopak lepší přístup nabízí internetové portály, které 

zastupují významnou roli ohledně informování veřejnosti o aktuálních folklorních akcích 

v regionech. 

Velká část práce je pak věnována informacím o pražských a středočeských folklorních 

akcích a festivalech a v neposlední řadě informacím, které se týkají zdejších folklorních 

souborů. Kapitola dokazuje, že i přes skutečnost, že se jedná o hlavní město a jeho okolí, je 

zde velké množství spolků a organizací, které národní tradici obnovují, rozvíjejí 

a prezentují. Ať už se jedná přímo o soubory samotné nebo o organizátory přehlídek 

a festivalů. Výrazným rozdílem mezi pražskými a středočeskými soubory je volba 

zaměření na folklor určité oblasti. Zatímco většina středočeských souborů zpracovává 

a prezentuje folklorní odkaz z místa svého působiště, pražské soubory jsou oproti nim 
i 

v situaci, kdy musí repertoár čerpat odjinud. Dochází tak k tomu, že v Praze vedle sebe 

působí soubory zaměřené na folklor jihočeský, valašský, slovenský a jiný. Existují 
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i soubory, které nejsou vyhraněny pouze na jednu oblast, ale jejich vystoupení jsou složena 

z jednotlivých písní a tanců různého původu. Často tomu tak bývá u dětských folklorních 

souborů, kdy je repertoár vybírán s cílem seznámit tanečníky a muzikanty s tvorbou jiných 

regionů. 

Folklorní akce a festivaly v Praze i ve Středočeském kraji probíhají v různých intervalech 

po celý rok. Jedná se buď o četná vystoupení jednotlivých souborů nebo o větší přehlídky 

a festivaly, v rámci kterých se prezentuje více souborů. Tyto rozsáhlejší akce mají větší 

potenciál přitáhnout zájem veřejnosti. 

Závěrem lze říci, že v Praze i středních Čechách je dostatečný počet příležitostí, kdy lze 

národní lidovou tvorbu slyšet či se s ní bezprostředně setkat. Větším problémem je však 

nedostatečná informovanost široké veřejnosti, což zde způsobuje nižší zájem o folklor, než 

v jiných krajích České republiky. Důsledkem toho je ústup spontánních projevů národních 

tradic v životech zdejších obyvatel a odklon od národních kulturních hodnot. 
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Souhrn 

Práce se zaměřuje na podobu folkloru na území hlavního města Prahy a Středočeského 

kraje v dnešní době. Mapuje činnost zdejších folklorních souborů a představuje místní 

kulturní akce a festivaly s folklorní tématikou. Dále se věnuje charakteristice lidového 

oděvu z této lokality, uvádí rozdělení České republiky na etnografické regiony, pojednává 

o aktivitách Folklorního sdružení České republiky a sleduje prezentaci folkloru v médiích. 

Klíčová slova 

Folklor, folklorní akce a festivaly, folklorní soubory, Folklorní sdružení České republiky 
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Summary 

The bachelor thesis focuses on the present image of folklore within the area of Prague 

and Central Bohemia Region. The thesis surveys the activities of the local folklore 

ensembles and introduces the cultural events and festivals with the folklore theme. Further 

it depicts the characteristics of the folk costume in this district, contains the division of 

the Czech Republic into the ethnographical regions, mentions the activities of the Folklore 

Association of the Czech Republic and focuses on the presentation of folklore 

in media. 

Keywords 

Folklore, folklore events and festivals, folklore ensembles, Folklore Association of the 

Czech Republic 
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8 Příloha 
Příloha č. 1: Fotografie - Pražské folklorní soubory 

Betty 

Gaudeamus 

Dokolečka 

Chorea Bohémica 

Jaro 
Javorový Kolíček 
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Dětský folklorní soubor Kolíček 
Krušpánek 

Kytice Limbora 

Lucinka Malá česká muzika Jiřího Pospíšila 
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Mateník 

Moták 

Modrenec 

Música Bohémica 

Osminka Rosénka 
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Slovácký krúžek v Praze Šarvanci 

Valášek Hany Dolejší 

Vycpálkovci 

Špalíček Praha 

Vrbina 

4 

* 
>§DN! FOLKLORNÍ 



Příloha č. 2: Fotografie - Středočeské folklorní soubory 

Benešáček 

Jarosáček 

Čtyřlístek 

Jarošovci 

Kamýček Klíček 
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Šáteček 
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Příloha č. 3: Tabulky vysílání rozhlasových pořadů 
Český rozhlas 2 -Praha 
Putování za folklórem 
Cas vysílání: 18:46 
Den: pondělí - neděle 
Redaktoři: Český rozhlas 2 - Praha - Vladimír Brand, Veronika Rezková 

Český rozhlas Ostrava - Jan Rokyta 
Český rozhlas Plzeň - Zdeněk Bláha, Michaela Vondráčková 
Český rozhlas Brno - Helena Bretfeldová 

Folklórní notování 
Čas vysílání: 8:30 
Den: neděle 
Redaktor: Jaroslav Krček 

Špalíček lidových písní 
Čas vysílání: 4:33 
Den: čtvrtek 
Redaktoři: Zdeněk Bláha 

Miroslav Simandl 
Michaela Vondráčková 
Jaroslav Krček 

Český rozhlas Brno 
Folklórní notování 
Čas vysílání: 8:30 
Den: neděle 
Redaktor: Jaroslav Krček 

Na moravskou notu 
Čas vysílání: 17:30 (sobota 16:30) 
Den: pondělí - sobota 
Redaktor: Jiří Plocek 

Magdalena Múčková 
Kateřinou Kovaříkovou 

Český rozhlas Olomouc 
Putování za moravskou písní 
Čas vysílání: 9:30 
Den: středa 
Redaktoři: Jiří Fiala 

Blanka Mazalová 

Cimbál a husle 
Čas vysílání: 19:00 
Den: neděle 
Redaktor: Zuzana Gregorovičová 
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Český rozhlas Ostrava 
Muzikanti, hrajte! 
Cas vysílání: 18:30 
Den: pondělí, pátek 
Redaktor: Zdeněk Tofel 

Ostravské folklorní kalendárium 
Cas vysílání: 18:00 
Den: neděle 
Redaktor: Zdeněk Tofel 

Píseň domova 
Cas vysílání: 18:30 
Den: středa 
Redaktor: Jan Rokyta 

Český rozhlas Plzeň 
S Plzeňáky za folklorem 
Čas vysílání: 16:30 
Den: neděle 
Redaktoři: Michaela Vondráčková 

Jan Markup 

Špalíček 
Čas vysílání: 19:05 
Den: pondělí-pátek 
Redaktoři: Zdeněk Bláha 

Miroslav Šimandl 
Michaela Vondráčková 
Jaroslav Krček 

Rádio Proglas 
Folklorní okénko 
Čas vysílání: 16:55 
Den: středa 
Redaktor: Helena Hájková 

Vonička lidov ych písní 
Čas vysílání: 10:30 
Den: pondělí-sobota 
Redaktor: Helena Hájková 
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