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SOUHRN 

 Tato bakalářská práce Folklorní soubory na Znojemsku pojednává o představení 

folkloru a několika lidových souborů působících v minulosti i současnosti na Znojemsku. 

Přestože Znojmo není přímo folklorní oblastí, jsou zde lidé a tradice, jež ho na Znojemsku 

udržují. Zejména se zaměřím na soubor Dyjavánek, který zde působí více jak 25 let. Dále 

na několik dalších těles, lidové kroje, písně a tance. 

 Cílem této práce je představení hudebního života na Znojemsku, který je velmi 

bohatý a snaží se co nejvíce přiblížit lidem pořádáním svátků hudby a různých hudebních 

festivalů. 

 

SUMMARY 

 This bachelor work Folklore ensembles in Znojemsko threat about introduction 

folklore and another few ensembles operating in the past and in the present in Znojemsko. 

Whereas Znojmo isn´t folklore region, there are traditional and people who are holding this 

in Znojmo. In particular I will concetrate on ensemble Dyjavánek, which is operating more 

than 25 years. Then I will introduce another few ensembles, folk costumes, songs and 

dances. 

Purpose of this work is introduction of musical live in Znojemsko, which is very 

multefarious and try to draw near the people, so administrators begin with distribution 

various musical festivals. 
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ÚVOD 

 Práce Folklorní soubory na Znojemsku pojednává o folkloru a vybraných 

folklorních souborech působících v minulosti i současnosti na Znojemsku. Přestože 

Znojmo není výrazně folklorní oblastí a v důsledku rozmáhající se germanizace byl 

tradiční folklor téměř vytlačen, jsou zde tradice a lidé, kterým se folklor líbí, kteří ho mají 

rádi, zajímají se o něj a tím ho tak na Znojemsku udržují pro budoucí generace. 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala především z hlediska svého 

dlouholetého působení v několika níže uvedených souborech. Předně bych se ráda zaměřila 

na folklorní soubor Dyjavánek, který jsem navštěvovala deset let a mám k němu silné 

citové pouto. Chtěla bych tedy zdokumentovat práci souboru, která je velmi zajímavá 

mimo jiné také tím, že soubor pořádá spoustu krásných a přínosných akcí. Dalším 

souborem je Cimbálová muzika Tajána, kde jsem působila v letech 2000-2005. Jsem moc 

ráda, že jsem měla možnost se do této muziky po několik let aktivně zapojovat. Hlavní 

obohacení vidím v poznání nových lidí, rozšíření znalostí o nové písničky a cestování 

nejenom po velké části České republiky, ale i do zahraničí. Cítím se bohatší o krásné 

zážitky a nové zkušenosti, ať už v muzice, nebo v osobním životě. Je pro mě velkou ctí, že 

jsem se v prosinci roku 2009 stala členkou Cimbálové muziky Antonína Stehlíka, kde 

působím dodnes jako houslistka a zpěvačka. Spolupráce s těmito výbornými muzikanty je 

velice příjemná a velmi mě baví. Doufám, že bude dlouhodobá. 

 Jak jsem již zmínila, znojemský region není typicky folklorní, a právě z tohoto 

důvodu používají tyto soubory písně, tance a zvyky z ostatních oblastí a regionů, které jsou 

folklorem proslavené a kde se folklor již řadu let udržuje a traduje. Najdeme zde ale i 

písně, které vznikly přímo ve Znojmě. Pozornost zaměřím i na několik dalších těles, lidové 

kroje, písně a tance. 

 Cílem této práce je podrobnější představení jak folkloru, tak i mého rodného města 

Znojma a hudebního života na Znojemsku, který je velmi bohatý a snaží se co nejvíce 

přiblížit lidem pořádáním svátků hudby a různých hudebních festivalů a slavností. Ráda 

bych dosáhla toho, aby se o Dyjavánku a obecně o folkloru na Znojemsku dozvěděli lidé, 

kteří o něm doposud neslyšeli. Doufám, že tím přibydou další příznivci nejenom folkloru 

a znojemského regionu, ale i případní noví členové těchto souborů. 
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Bakalářská práce je rozdělena do šesti velkých kapitol. První kapitola 1. Znojmo – 

město s přívlastkem je rozdělena do čtyř podkapitol. Část 1.1 Historie města stručně 

popisuje dějiny královského města Znojma, jeho panovníky a významné události. 

Následují části 1.2 Významné památky, 1.3 Osobnosti Znojemska, kde si představíme 

několik umělců (hudebníky, malíře, herce apod.), kteří působili v minulosti i současnosti ve 

Znojmě. Poslední podkapitola 1.4 Hudební život na Znojemsku je soustředěna na vývoj 

hudby od baroka po současnost ve Znojmě. Druhá kapitola 2. Úvod do folkloru s 

podkapitolou 2.1 Folklorní oblasti České republiky popisuje celkové etnografické 

rozdělení celé České republiky. Jsou zde regiony hlavní se svými centrálními městy  a v 

některých případech i svými subregiony. Kapitola obsahuje i názornou mapku těchto 

oblastí. Další kapitola 3. Historie a současnost souboru Dyjavánek, je zaměřená na tento 

konkrétní soubor, na jeho popis, vývoj a aktivity. Podkapitola 3.1 Události podle letopočtu 

popisuje všechna vystoupení a dosažené úspěchy tohoto souboru v chronologickém pořadí 

v letech 1990–2008. Rozsáhlejší kapitola 4. Další folklorní soubory na Znojemsku 

představí i jiná tělesa působící v uplynulých letech po současnost v tomto městě. Tyto 

soubory jsou rozdělené do čtyř podkapitol, které jsou nazvány podle jednotlivých těles 4.1 

Cimbálová muzika Polajka, 4.2 Cimbálová muzika Tajána, 4.3 Cimbálová muzika 

Antonína Stehlíka, 4.4 Cimbálová muzika Denár. Je zde popsaný repertoár a nástrojové 

obsazení. V předposlední kapitole 5. Lidové kroje na Znojemsku si popíšeme znojemský 

kroj a poté také kroje všech pěti folklorních souborů ve Znojmě. Následují podkapitoly 5.1 

Lidové tance, 5.2 Lidové zvyky a tradice a 5. 3 Znojemská lidová píseň. Třetí podkapitola je 

doplněna o dvě ukázky lidových písní ze Znojma. Závěrečná kapitola 6. Hudební festivaly 

ve Znojmě představí šest významných hudebních akcí s několikaletou tradicí. 

V přílohách jsou k nahlédnutí fotografie a loga popsaných uměleckých souborů a 

také obrázky znojemského kroje. 
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1. ZNOJMO – MĚSTO S PŘÍVLASTKEM 

 Město Znojmo leží na jihu Moravy na levém břehu řeky Dyje a je se svými 35 000 

obyvateli druhým největším městem Jihomoravského kraje. V letech 1949–1960 bylo 

součástí Brněnského kraje. V současnosti je město díky velkému množství historických 

objektů městskou památkovou rezervací. 

Díky příhodným klimatickým podmínkám se zde daří i vinařství a ovocnářství. 

Znojmo proslulo rovněž pěstováním okurek. Dnes se město stalo opětovně centrem 

vinařství a cílovým místem milovníků přírody, a to zejména zásluhou nově vzniklého 

Národního parku Podyjí. 

Podle etnografického členění spadá Znojmo do regionu Podhorácko a subregionu 

Horácké Dolsko (Znojemsko, Moravskokrumlovsko). Znojemský region má specifický 

charakter mluvy a vyznačuje se jazykovou heterogenitou.
1
 

 Mezi partnerská města patří Nové Zámky a Ružinov (Slovensko), Strzegom 

(Polsko), Povo, Villazano, Pontassieve a Trento (Itálie), Torgau (Německo), Retz 

(Rakousko) a Harderwijk (Holandsko). 

 Znojmo, především kvůli své významné bohaté historii, získalo titul ,,Nejkrásnější 

historické město České republiky“. Je tedy patrné, že město Znojmo je plné zajímavých 

objektů, ať už historických, nebo přírodních. Ne nadarmo se mu říká Znojmo – město 

s přívlastkem. 

1.1 Historie města 

Zakladatelem byl v minulosti kníže Konrád. Mezi panovníky, kteří usedli na trůn, 

patřili Konrád I., Konrád Ota Znojemský a král Přemysl Otakar I., který město Znojmo 

povýšil roku 1226 na město královské. Další, kdo usednul na trůn, byl Přemysl Otakar II., 

jehož tělesné pozůstatky po bitvě na Moravském poli byly uloženy více jak sedmnáct let 

v kryptě znojemského minoritského kláštera. Po vymření Přemyslovců se stal roku 1308 

českým králem Jan Lucemburský, který Znojmo každý rok pravidelně navštěvoval za 

doprovodu velmi bujarých oslav, díky nimž vyhořela téměř polovina města i s hradem. Po 

smrti císaře Zikmunda ve Znojmě v roce 1437 vymřela dynastie Lucemburků a na trůn 

nastoupil král Ludvík Jagelonský. Ve městě se objevil i Napoleon, který zde v roce 1809 

                                                 
1
 Heterogenita – různá struktura složení, různorodost 
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svedl svou vítěznou bitvu. V roce 1938 sem přijel na osobní inspekci Adolf Hitler. 

V poslední den druhé světové války, kdy město utrpělo rozsáhlé škody bombardováním, 

bylo osvobozeno Rudou armádou. V roce 1971 bylo historické jádro města pro svoji 

značnou památkovou hodnotu prohlášeno za historickou památkovou rezervaci. 

1.2 Významné památky 

 Mezi nejvýznamnější památky patří znojemský hrad s rotundou sv. Kateřiny, 

radniční věž z 15. století, která svým provedením a unikátností patří mezi dominanty 

města. Významné je i znojemské podzemí, které patří k unikátním stavbám. Labyrint 

chodeb se táhne pod celým městem v délce třiceti kilometrů. Ve Znojmě se také nachází 

velké množství církevních staveb. Mezi hlavní dominanty patří kostel sv. Mikuláše, kostel 

sv. Michala, Loucký klášter
2
 a mnoho dalších. 

 Je zde i několik památníků, například Kopalův pomník na Komenském náměstí 

jako připomínka vítězství císařských zbraní, Dům Svatého Klementa Hofbauera na 

Václavském náměstí, kde se světec učil pekařem, Památník Prokopa Diviše v Příměticích, 

Pomník vítězství na Mariánském náměstí představující oslavu konce druhé světové války 

nebo Památník bitvy u Znojma 1809 v Dobšicích na památku všem padlým. 

 Prapor města Znojma má dva vodorovné pruhy, horní žlutý a dolní červený. 

V horním je dále modrý čtverec se žluto-červenou šachovanou orlicí, která má zlatou 

korunu se žlutou zbrojí a na prsou nese modrý štítek se žlutým písmenem ,,Z“. 

 Dnešní znak města tvoří červeno-bíle šachovaná orlice v modrém poli se zlatou 

korunou na hlavě. Na prsou nese štítek modré barvy se zlatým písmenem ,,Z“. 

1.3 Osobnosti Znojemska 

 Na Znojemsku se narodilo nebo zde působilo několik významných osobností. 

Z minulosti jsou to například sochař, medailér a tvůrce plastik Jan Tomáš Fischer, inženýr 

a architekt Bohumír Čermák, filosof, teolog a fyzik Prokop Diviš, český spisovatel a 

biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav, malířka Bedřiška Znojemská, kněz Josef 

Rudolecký, pedagog Karel Polesný, historik Lubomír Emil Havlík, plukovník Karel Kopal, 

vinař Josef Černý, učitel a zakladatel Jihomoravského muzea ve Znojmě Vratislav Drlík, 

                                                 
2
 Loucký klášter – bývalý premonstrátský klášter založen roku 1190 Konrádem Otou, významné centrum 

duchovního a hospodářského života jižní Moravy. 
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malíř Antonín František Stehlík. Mezi významné hudební osobnosti Znojemska patří 

například muzikolog Jiří Fukač, varhaník Jakub Wachter, zakladatel ZUŠ Znojmo Jiří 

Fiby, houslista, violista a ředitel ZUŠ Znojmo Emil Machain. Dále také hudební skladatel a 

dirigent Jan Dadák, skladatel a pedagog František Bauer, Josef a Karel Foerstrovi, varhaník 

a sbormistr Josef Nechvátal, pedagog a sbormistr Karel Urbánek a folklorista, sbormistr a 

zapisovatel lidových písní ze Znojemska Albert Pek. Ze současnosti to jsou například herci 

Jitka Schneiderová, Miroslav Hrabě, Martina Preissová-Válková nebo modelka Veronika 

Chmelířová. 

1.4 Hudební život na Znojemsku  

 Hudební život na Znojemsku má hluboké tradice a kořeny sahající až do 

středověku. Neustále se rozvíjel a postupnými změnami společenských řádů se rozšiřoval. 

Vyrůstají další generace věnující se hudbě. Hudební vzdělání bylo zpřístupněno nejširším 

masám obyvatelstva.  

Centrem šíření slovanské liturgie na západní Moravě bylo v 9. a 10. století 

Velkomoravské hradiště. Ve znojemských městských i klášterních chrámech našel oporu 

latinský duchovní zpěv, a to hlavně na Hradišti a v Louckém klášteře, kde bylo hudební 

středisko církevní hudby. 

 V 16. století vzniká instituce městských trubačů a rozkvět věžní hudby. V 17. a 18. 

století se město Znojmo podílelo s několika umělci na významné operní produkci u 

příležitosti korunovace císaře Karla IV. na krále českého. 

 Důležitou roli zde hrálo i divadlo provozované jezuitskou kolejí. Další složkou 

kulturního života byly i taneční zábavy pořádané pro měšťany a šlechtu na znojemském 

hradě. 

Velkého rozkvětu dosáhla ve Znojmě i barokní hudba. Zejména vynikal dirigent P. 

Basillius Graff se svým šestatřiceti členným tělesem. Také Prokop Diviš, mimo jiné autor 

neobvyklého hudebního nástroje ,,deniod´o“ (Zlatý Diviš). Tento nástroj měl čtrnáct 

klaviatur, jejichž kombinováním vzniklo přes 150 různých harmonií. 

Znojmo se později stalo centrem šíření tzv. kramářské písně.
3
 Pronikaly k nám 

nejdříve z pražských tiskáren, později byly tištěny přímo ve Znojmě. Zpívaly se hlavně na 

svatbách, posvíceních, při večerních toulkách chasy, při odvádění a verbování. Ze vsi do 

                                                 
3
 Kramářská píseň – příběh či zážitek interpretovaný formou zpěvu kombinovaného s vyprávěním. 
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vsi se písně přenášely docházením k muzikám. V době nejsilnější tvorby 18. století 

probíhal na Znojemsku tlak stále silnější germanizace. Z tohoto důvodu nejde srovnávat 

bohatost písňové tvorby s podmínkami například Hané, Slovácka nebo jižních Čech.
4
 

V roce 2005 vznikl Hudební festival Znojmo, který se od té doby rozrůstá 

a prodlužuje. Každý ročník je věnovaný jiné významné skladatelské osobnosti z období 

baroka nebo klasicismu. V minulosti to byli například J. S. Bach, Joseph Haydn, W. A. 

Mozart, A. Vivaldi, L. van Beethoven a další. S tímto úzce souvisí i obměna podtitulů 

k festivalu - ,,Na Händela Bacha, (Ne)vinná degustace Mozarta, Ludwig wein Beethoven, 

In vino Vivaldi“. 

V roce 2008 vznikl jako součást Hudby Znojmo další festival Znojmo Jazz Fest 

a v roce 2009 následoval VOC festival Znojmo s podtitulem ,,dny folkloru a originálních 

znojemských vín“. Každý rok se koná Znojemské historické vinobraní, které je spojené 

s kulturními událostmi po celém městě. 

Znojmo prezentuje nejen svou hudební kulturu také na různých internetových 

serverech. 

  

                                                 
4
 Petrovská, Michaela. Hudební život na Znojemsku. Znojmo, 1986. 
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2. ÚVOD DO FOLKLORU 

Jedná se o vědní objekt folkloristiky – lze v rámci každé národní kultury označit 

jako historicky vyvinutou otevřenou strukturu tvůrčích procesů a výsledných estetických, 

slovesných, písňových, tanečních a divadelních žánrů, vycházejících z historicky 

proměnlivé lidové tradice a ústrojně fungujících jako stereotypy v dané nositelské skupině. 

Za jistých okolností a v jisté podobě také v celonárodní kultuře. V prostředí svého původu 

je folklor bezprostředně spojen se společenskými, uměleckými a dalšími názory 

a způsobem života nositelské skupiny. Je tradován ústně nebo písemně v souvislosti se 

způsobem života skupiny a jeho nositelé jsou současně tvůrci nebo spolutvůrci, aktéry, 

vypravěči, zpěváky či posluchači nebo diváky. V širším významu, který vedle lidové písně 

zahrnuje i další oblasti folkloru, tj. projevy taneční, slovesné a dramatické kultury, se od 

60. let 20. století používá termín folklorismus.
5
 

 Takto vznikají, udržují se a mění právní, etické, filozofické, náboženské 

a světonázorové představy lidu a jeho obyčeje a zvyklosti, vyjadřované nebo 

nevyjadřované podle potřeby také estetickým tvarem. Podobným procesem procházejí také 

předměty a jevy materiální kultury, jimiž se zabývají etnografové. 

 Folkloristika i etnografie používají pro studium jevů lidové tradice obdobných 

výzkumných metod a současně si přizpůsobují řadu metod z jiných oborů a vědních 

odvětví. Tyto vztahy procházejí historickým vývojem a změnami, které odrážejí současný 

stav poznání skutečnosti v dané společnosti a historické epoše. Hudební folklor jako 

specifickou oblast folkloru pak tvoří lidové písně, instrumentální hudby a tanec a zabývá se 

jím hudební folkloristika.
6 

 V knize Bohuslava Beneše se dozvíme, jaký je rozdíl mezi folklorní skupinou a 

folklorním souborem. Ve své publikaci tento rozdíl popisuje takto: Folklorní skupina je 

označení kolektivu zájemců, obvykle pocházejících z jedné lokality, kteří na základě svých 

vlastních znalostí předvádějí na pódiu nebo na jevišti lidové obyčeje, tance, vyprávění a 

písně spolu s nástrojovou hudbou pro obecenstvo. 

 Na rozdíl od skupiny je folklorní soubor profesionálně organizovaný kolektiv 

                                                 
5
 Folklorismus – přeměna tradičních jevů lidové kultury v nepůvodních podmínkách, v nichž jsou zbaveny 

svých originálních funkcí. 

6
 Pecháček, Stanislav. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha: Karolinum, 2010. 317 s. 
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zájemců o lidovou tradici, který se zabývá předváděním místně i žánrově rozmanitých 

lidových projevů ve více nebo méně stylizované podobě.
7
 

 Podle informací v knize Stanislava Pecháčka nastal největší rozmach folklorních 

souborů po roce 1948, kdy byl tento typ zájmové umělecké činnosti nazýván lidovou 

tvořivostí a byl díky politickým orgánům obdařen silným ideologickým nánosem. Jejich 

vzorem se staly sovětské soubory a do jejich činnosti tak byly vnášeny prvky, jež jsou v 

českém folkloru cizorodé. 

 Zpracováním folklorních skladeb, předváděných obvykle mimo prostředí původu, 

se rozumějí dobově určené úpravy jednotlivých výstupů a vytváření programů nebo pásem. 

Poválečné skupiny a soubory navázaly na činnost amatérských kolektivů, které se zhruba 

od poloviny 19. století snažily shromáždit tradiční lidové projevy a dále je uchovávat. K 

historicky autentické prezentaci folkloru jsou také zaměřeny tradiční i novější 

folkloristické festivaly. Toto hnutí zesílilo koncem 80. let 19. století v souvislosti 

s rozsáhlou přípravou Národopisné výstavy československé (1985), na níž skupiny nositelů 

tradice předváděly například tradiční svatbu, jarní ,,královničky“ a další zajímavé jevy. 

Předsedou přípravného výboru za Moravu byl známý český skladatel, sběratel lidových 

písní a folklorista Leoš Janáček. 

 Po první světové válce vznikaly pro udržení obyčejového povědomí chodské, 

slovácké, hanácké či valašské kroužky či ,,krúžky“, a to nejen v oblastech s živým 

folklorním zázemím, ale také ve městech, kde studovali nebo pobývali rodáci a zájemci 

o folklor. Folklorní soubory se těšily výrazné pomoci ze strany státních organizací v rámci 

závodních klubů či kulturních domů. K podpoře jejich činnosti vznikly i ústřední instituce 

Ministerstva kultury. 

 Po druhé světové válce se v souvislosti s přehodnocením lidové tradice 

a zdůrazněním jejího aktivního místa v národní a společenské integraci obyvatel věnovala 

práci souborů systematická pozornost, kterou zajišťoval Ústav pro kulturně-výchovnou 

činnost v Praze, Osvetový ústav v Bratislavě a od roku 1998 také Ústav lidového umění ve 

Strážnici, který byl v roce 2004 přejmenován na Národní ústav lidové kultury. 

Činnost souborů a skupin patří jako samostatná složka spolu s dalšími druhy 

dobrovolné kulturní aktivity do rámce zájmové umělecké činnosti. 

 Soubory a skupiny se skládají obvykle z orchestru lidových nástrojů, taneční (často 

                                                 
7
 Beneš, Bohuslav. Úvod do folkloristiky. Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1989. 115 s. 
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současně i pěvecké) skupiny, a některé mívají i vypravěče. Jejich vystoupení se od roku 

1945, kdy se stala Strážnice střediskem národopisných slavností, začal soustřeďovat na 

přípravu tzv. slavností lidových písní a tanců, které později přerostly ve folklorní festivaly. 

V roce 1945 se také konal historicky první ročník festivalu s názvem Československo ve 

zpěvu a tanci a stal se tak základem pozdějšího Mezinárodního folklorního festivalu. 

 V současnosti je nejvýznamnější celostátní institucí zaměřenou na péči o lidové 

umění Folklorní sdružení České republiky. Sdružuje jednak folklorní soubory dětí, mládeže 

i dospělých ze všech regionů Čech, Moravy a Slezska. Současně je i zastřešující organizací 

téměř šedesáti folklorních festivalů.
8 

2.1 Folklorní oblasti České republiky 

 Českou republiku je možné rozdělit celkem na pětadvacet národopisných, jinak 

také etnografických regionů, podle různých folklorních projevů. Tyto regiony jsou tvořeny 

několika sousedními vesnicemi, které se rozkládají okolo většího centrálního města. Dále 

se dělí na subregiony. Jednotlivá území charakterizují část tehdejší populace s jejím 

typickým dialektem, krojem, tancem, hudbou, architekturou, tradicemi a zvyky. 

1. Etnografický region Kozácko 

- centrální město: Tábor 

2. Etnografický region Blata 

- centrální město: Třeboň, Vlastiboř 

3. Etnografický region Povltaví (Doudleby) 

- centrální město: České Budějovice 

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

4. Etnografický region Pošumaví (Prácheňsko) 

- centrální město: Klatovy, Strakonice 

- subregiony: Chodsko, Klatovsko 

5. Etnografický region Chodsko 

- centrální město: Tachov, Domažlice 

  

                                                 
8
 Pecháček, Stanislav. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha: Karolinum. 2010. 317 s. 
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6. Etnografický region Plzeňsko 

- centrální město: Plzeňsko 

7. Etnografický region Stříbrsko 

- centrální město: Stříbro 

8. Etnografický region Plasko 

- centrální město: Plasy 

9. Etnografický region Karlovarsko (Západní Čechy) 

- centrální město: Karlovy Vary 

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

Chebsko 

10. Etnografický region Střední Čechy 

- centrální město: Praha 

- subregiony: Mělnicko, Kladensko 

11. Etnografický region Polabí 

- centrální město: Nymburk, Pardubice 

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

12. Etnografický region Boleslavsko 

- centrální město: Mladá Boleslavsko 

- subregiony: Českodubsko, Turnovsko, Mladoboleslavsko 

13. Etnografický region Podještědí 

- centrální město: Liberec 

14. Etnografický region Podkrkonoší 

- centrální město: Špindlerův Mlýn 

- subregiony: Jíčínsko, Orlicko, Náchodsko 

15. etnografický region Náchodsko 

- centrální město: Náchod 

16. Etnografický region Hradecko 

- centrální město: Hradec Králové 
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17. Etnografický region Litomyšlsko 

- centrální město: Litomyšl 

18. Etnografický region Horácko 

- centrální město: Jihlava, Pelhřimov 

- subregiony: Boskovicko, Blanensko, Třebíčsko, Dačicko, Žďársko, Jihlavsko, 

Pelhřimovsko 

19. Etnografický region Podhorácko 

- centrální město: Znojmo 

- subregiony: Znojemsko, Moravskokrumlovsko 

20. Etnografický region Brněnsko 

- centrální město: Brno 

- subregiony: Slavkovsko, Vyškovsko 

21. Etnografický region Haná 

- centrální město: Olomouc, Kroměříž 

- subregiony: Prostějovsko, Tovačovsko 

22. Etnografický region Slezsko 

- centrální město: Opava 

- subregiony: Těšínsko, Opavsko, Hlučínsko, Jablunkovsko 

23. etnografický region Lašsko 

- centrální město: Ostrava 

- subregiony: Ostravsko, Frýdecko 

24. Etnografický region Valašsko 

- centrální město: Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín 

- subregiony: Zlínsko, Vizovicko, Rožnovsko, Valašskékloboucko, Vsacko, Frenštátsko, 

Valašskomeziříčsko 

25. Etnografický region Moravské Slovácko 

- centrální město: Uherské Hradiště 

- subregiony: a) Kyjovsko: Kyjov 

 b) Dolňácko: Strážnice 

 c) Horňácko: Veselí nad Veličkou, Veselí nad Moravou 
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 d) Podluží: Břeclav, Tvrdonice 

 e) Luhačovické Zálesí: Luhačovice 

 f) Moravské Kopanice: Žítková, Bojkovice 

Mapa folklorních oblastí České republiky 
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3. HISTORIE A SOUČASNOST SOUBORU DYJAVÁNEK 

 Dyjavánek je folklorní soubor působící již řadu let ve Znojmě. K jeho vzniku 

přispěly Slovácký krúžek a cimbálová muzika Mája, která byla založena ve Znojmě u 

Městské Osvětové besedy
9
 3. ledna 1986. Mája hrála nejprve pod vedením Jiřího Sedláka, 

po něm převzal vedení Karel Bula. Cimbálová muzika Mája pořádala koncem každého 

měsíce tzv. Besedu u cimbálu s Májou. Zde se konalo taneční vystoupení kroužku 

z Podluží – z Moravské Nové vsi. Když Mája slyšela tyto písně, věděla, že repertoár 

Slováckého krúžku bude z Podluží. Mája požádala ředitelku Městské Osvětové besedy o 

vznik tanečního souboru. A tak vznikl taneční soubor Dyjavánek. 

 Taneční soubor Dyjavánek vznikl roku 1987 ve Znojmě. Své jméno si vybral podle 

řeky Dyje, která tímto malebným jihomoravským městem protéká. Vzhledem k tomu, že 

město Znojmo nemá vlastní folklorní tradice, zpracovává soubor dětské hry, písně a tance 

z nedalekého Slovácka. Zavítá také na Slovensko a Moravskoslezské pomezí. 

 Vystupoval společně s Májou, která ho doprovázela na hudební nástroje. Děti byly 

podle věku rozděleny do dvou skupin. Skupinu starších dětí vedla Miluše Polášková 

a skupinu mladších dětí vedly Anna Bulová a Ludmila Besedová. Taneční soubor působil 

ve Znojmě v Městské Osvětové besedě. 

 Vystřídaly se zde desítky dětí, které měly opravdový vztah k tanci a lidové písni. 

Nacvičovaly jednou týdně, asi tak tři až čtyři hodiny. Jejich první vystoupení pro rodiče se 

konalo 17. února 1989 v sále Městské Osvětové besedy. Taneční soubor měl v té době 

pětatřicet členů ve věku 5–14 let. Společně většinou vystupovali s pásmem plným tanců, 

říkadel a písniček. 

 Ve dnech 14. června a 21. června proběhl výběr dětí z některých znojemských škol 

(ZŠ, SPgŠ a Gymnázium) pro účinkování v souboru. Výběr se konal v Městské Osvětové 

besedě a provedl jej instruktor pro folklor Miroslav Polášek z Břeclavi. Děti byly vybrány 

pro hudební doprovod (cimbál, basa, klarinet, housle). 

 Soubor byl rozdělen na dvě kategorie: pro mladší děti tu byl soubor Dyjavánek, pro 

starší měl název Dyjavan. Pro Dyjavánek bylo potřeba asi třicet dětí, do Dyjavanu bylo 

zapotřebí dvanáct párů mladších a osm párů starších dětí. Z vybraných dětí byly tedy 

utvořeny dva soubory: Dyjavan s dvěma oddíly a Dyjavánek rovněž s dvěma oddíly podle 

                                                 
9
 Znojemská beseda – první český spolek ve Znojmě, založený roku 1870 notářem Janem Vlkem. 
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věku dětí. Menší děti tancovaly v dětském pracovním podlužáckém kroji a starší ve 

svátečním kroji. 

 Dyjavan zkoušel jednou týdně v mlýně Nový Šaldorf, později v tělocvičně na 

Dukelské ulici ve Znojmě. Dyjavánek s nejmladšími dětmi zkoušel v tělocvičně ZŠ 

Loucká, starší děti Dyjavánku zkoušely v kulturním domě v Oblekovicích. Pro děti se 

kromě šití krojů zhotovovaly i různé rekvizity pro vystoupení. Od roku 1995 působí při 

Základní škole ulice Mládeže. 

V minulosti neměl soubor vlastní doprovodnou muziku, proto vystupoval 

s doprovodem Cimbálové muziky Antonína Stehlíka, později i za doprovodu cimbálové 

muziky Polajka pod vedením Ladislava Pospíchala. V září roku 1999 se podařilo při 

souboru založit novou dětskou cimbálovou muziku, která má dodnes dvě oddělení. Menší 

muzika doprovází malé děti, které až vyrostou, přestoupí do druhé muziky, která doprovází 

starší děti. Občas hrává i muzika složená ze samých děvčat. 

Dyjavánek pořádá vystoupení na různých kulturních a společenských akcích. 

Pořádá vánoční i velikonoční programy pro veřejnost, koncerty pro mateřské a základní 

školy, besedy u cimbálu,
10

 vystupuje v nemocnicích, podporuje akce pro domy 

s pečovatelskou službou, hraje na různých výstavách, ochutnávkách vín, podílí se na 

programu znojemského adventu a na známém Znojemském historickém vinobraní. Stranou 

nezůstávají ani soukromé akce, jako jsou například narozeninové oslavy. Oba soubory 

Dyjavan a Dyjavánek sestavují dle přání a požadavků od pořadatelů kratší, asi dvaceti 

minutové programy, nebo celovečerní hodinové. Za zmínku také stojí dlouholetá 

spolupráce s již zmíněnou Cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka, se Znojemským 

hudebním festivalem, znojemskými institucemi a organizacemi a také znojemskými 

firmami, podniky a společnostmi. Během svého působení se děti představily a představují 

na desítkách a dnes již stovkách vystoupení v rodném městě Znojmě, jeho okolí a v 

zahraničí (Holandsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie). 

V současnosti soubor sdružuje kolem čtyřiceti dětí ve věku 7–19 let. 

 Velký obdiv si za svou práci zaslouží nejen všichni členové, ale především vedoucí 

souborů za obětavou a ušlechtilou práci s dětmi při zachovávání a rozvoji krásných 

lidových tradic a zvyků v našem regionu. 

                                                 
10

 Beseda u cimbálu – příjemné podvečerní posezení dětí, rodičů a přátel souboru u cimbálové muziky, 

lidových písní a tanců s dobrým vínem. 
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3.1 Události podle letopočtu 

1990 

 První vystoupení všech oddělení Dyjavanu a Dyjavánku se konalo na výroční 

schůzi Slováckého krúžku 8. března 1990 v kulturním domě v Oblekovicích. Přípravné 

oddělení Dyjavánku (čtyři děti z MŠ a ostatní z první třídy), předvedly pod vedením Petry 

Krulišové pásmo říkadel a tanečních her dětí U kolébky. Oblečení bylo pořízeno v úzké 

spolupráci s rodiči dětí. Pásmo bylo určeno pro občanské obřady vítání dětí. Dyjavánek 

pod vedením Ludmily Besedové a Anny Bulové předvedl pásmo lidových zvyků a tanců 

na Podluží: Zima – části: Bude zima, Sněhulák a Fašanek. Děti vystupovaly v maskách 

medvěda, čerta, kačky, vrány, vrabce aj. 

 Dyjavan, vedený Miluší Poláškovou, předvedl tance a taneční hry: koníčkový, 

šátečkový, užičkový, klobúkový aj. Vystoupení se zdařilo a obecenstvo bylo velmi 

spokojeno. 

 Vystoupení na oslavě Občanského fóra, které se konalo 1. května 1990 na 

Masarykově náměstí ve Znojmě. Skupina Ludmily Besedové předváděla z pásma Jaro 

vynášení smrtky. Skupina Miluše Poláškové předvedla např. užičkový nebo koníčkový 

tanec. 

 V tomto roce soubor vystoupil také v zahraničí, a sice v Rakousku. Poprvé to bylo 

23. května v Retzu, kde vystupoval v ústavu pro mentálně postižené děti a mládež. Dále 

pak na vánočním trhu v obci Hadress.
11

 Toto vystoupení bylo uskutečněno na základě 

pozvání od souboru Polaječka, který měl původně účinkovat. Jelikož soubor připravoval 

vánoční vystoupení v divadle, měl Dyjavánek vystoupit místo nich spolu s cimbálovou 

muzikou Polajka ze Znojma. Vystoupení se konalo za mrazu na náměstíčku pod sklepy. 

 Dyjavánek měl původně vystupovat i druhý den se stejným programem, ale protože 

mrazivé podmínky k vystupování nebyly příjemné a hrozilo nebezpečí, že se dětí nachladí 

a onemocní, bylo nedělní vystoupení odvoláno. 

 Kromě těchto vystoupení byl Dyjavánek také hostem v Tvrdonicích na 

Národopisných slavnostech Podluží v písni a tanci, a také na pěvecké soutěži lidových 

písní Znojemský slavíček v Jihomoravském divadle ve Znojmě. 

 

                                                 
11

 Hadress – obec je asi 15 km od Hatí za hranicemi Znojma. Je to místo vinařů, kde se mezi sklepy před 

Vánoci koná pravidelně výstavka různých věcí k jídlu, malby a voskové odlitky. 
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1991 

 Vystoupení obou souborů pro základní školu. Soubory vystupovaly s cimbálovou 

muzikou Polaječka, která od této doby začala soubory doprovázet. 

 Většina vystoupení probíhala v dopoledních hodinách pro školy a ve večerních 

hodinách pro rodiče. 

 V tomto roce poprvé proběhlo taneční a hudební soustředění Dyjavanu a 

Dyjavánku v Podhradí od 19. do 21. dubna. 

 Dne 13. prosince se konalo zahájení adventu na náměstí T. G. Masaryka ve Znojmě 

a 20. prosince proběhlo vystoupení v Jihomoravském divadle s názvem Vánoce u cimbálu. 

1992 

 Od 29. ledna tohoto roku začíná soubor pravidelně navštěvovat kostel sv. Hypolita 

v Hradišti, kde se nachází Betlém řádových sester. Zde děti provedou  krátké vystoupení a 

za odměnu je pro ně nachystané malé pohoštění. 

 10. dubna vystoupení Otvírání jara v sále Znojemské Besedy na náměstí T. G. 

Masaryka 

 5. března vystoupení v Domově důchodců ve Znojmě, kde soubor vystupuje také 

velmi často 

 1. května část souboru vystupuje ve Znojmě v Husových sadech a část v rakouském 

městě Krems 

 V létě se uskutečnil první výlet souborů do Strážnice na folklorní festival 

4. prosince Veselé vánoční hody – vystoupení Dyjavánku doprovázené cimbálovou 

muzikou Polaječka pod vedením Antonína Stehlíka. Vystoupení se konalo 

v Jihomoravském divadle a obsahovalo pásmo vánočních tradic a koled. 

1993 

 13. března vystoupení Dyjavánku v Ústavu sociální péče pro mládež v Břežanech 

 22. dubna vystoupení na pětiletém výročí Dyjavánku v Jihomoravském divadle. 

Hostem byly soubory Veleťánek z Veletin, cimbálová muzika Terka a Mája ze Znojma. 

Dyjavánek měl zajímavý taneční program s částmi: Pásmo Fašank, Příchod jara, Léto, 

Podzim a zima. 

 24. dubna vystoupení na desetiletém výročí cimbálové muziky Polaječka, která si 

po deseti letech změnila svůj název na Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Hostem byla 

i Jarmila Šuláková. Vystoupení se konalo v Jihomoravském divadle ve Znojmě. 
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 3. prosince vánoční vystoupení Koleda nám nastala – pásmo vánočních koled 

1994 

 29. dubna  – 1. května vystoupení na druhém dětském folklorním festivalu. Kromě 

Dyjavánku zde vystoupily například soubory Moraváček ze Zábřehu, Ostravička z Frýdku 

Místku a Portaš z Brna. Vystoupení se konalo v Zábřehu. 

 V květnu se uskutečnil zájezd do Holandska. Vystupovali zde s Cimbálovou 

muzikou Antonína Stehlíka na Kultingu v ulicích města Hardewijk. 

 9. září vystoupení na Znojemském historickém vinobraní na náměstí T. G. 

Masaryka. Hostem byly opět soubory Moraváček a Ostravička. 

 Pozvání od souboru Ostravička do Frýdku Místku na předvánoční posezení 

 13. prosince vánoční vystoupení v Domově důchodců na Dukelské ulici a poté 

v Klubu důchodců na Pražské ulici ve Znojmě 

 Prosincové pásmo Vyšla hvězda  –  vánoční vystoupení pro MŠ a ZŠ. Vystoupení se 

konalo ve školách a poté ve štukovém sále Znojemské Besedy. 

1995 

 28. února vystoupení na Masopustní taškařici
12

 na náměstí T. G. Masaryka 

 1. dubna výlet do Mikulova na přehlídku souborů. Vystupovaly zde také soubory 

Břeclavánek a Pálavánek. 

 10. a 11. dubna vystoupení v Klubu důchodců ve Znojmě s velikonočním pásmem 

písní a zvyků 

 22. dubna výlet do Lužánek na přehlídku brněnských dětských souborů: Pištělák, 

Jánošíček, Valásek, Púček, Heřmánek, Slováček, Křenováček a Javorníček 

 Jarmark na Polduží – vystoupení v Jihomoravském divadle 4. a 5. května. 

Vystupoval Dyjavan a Dyjavánek, jako doprovod jim hrála Jana Smrčková na harmoniku. 

Nebylo to plánované, ale souborům nepřišla hudba. 

 6. května vystoupení v Branišovicích s cimbálovou muzikou Polajka 

 7. května vystoupení v Mašůvkách s Cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka 

 27.–28. května vystoupení Dyjavánku na Vlčnovských slavnostech 

 1. června vystoupení na Dětském dnu ve Znojmě pro ZŠ Vídeňská 

 2. a 3. června vystoupení na prvním Řemeslnickém festivalu ve Znojmě 

                                                 
12

 Taškařice – součástí jsou převleky a masky. Celá tato fraška je ve znamení tance a zpěvu. 
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 V červnu se také konal další výlet obou souborů do Strážnice, tentokrát na padesáté 

výročí nejvýznamnějšího folklorního festivalu v České republice. 

 24. června vystoupení v Čáslavi na výroční slavnosti školy s Cimbálovou muzikou 

Antonína Stehlíka 

 25. června vystoupení v Břežanech s Cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka 

 1. července vystoupení opět s CM Antonína Stehlíka na znojemském hradě při 

příležitosti Napoleonských slavností 

 2.–9. července proběhla Letní škola lidového tance v Moravském krasu ve Sloupu. 

Dyjavánek se také zúčastnil a naučil se zde mnoho nového. 

 Soustředění v Podhradí nad Dyjí. Spolu s Dyjavánkem zde byl i soubor Veleťánek 

a manželé Tučkovi, kteří se soustřeďovali na verbuňk.
13

 Děti tu tancovaly, jezdily na 

koních, pohybovaly se na lanech a lávkách, také navštívily keramickou dílnu v Uherčicích. 

 Na podzim každoroční vystoupení na Znojemském historickém vinobraní na hlavní 

tribuně. 

 Vánoční vystoupení v Jihomoravském divadle proběhlo 16.–20. prosince s pásmem 

Na Vánoce dlúhé noce 

 26. prosince Živý Betlém
14

 ve stodole u Antonína Stehlíka v Novém Šaldorfě 

u Znojma 

1996 

 27. února vystoupení na Masopustní taškařici 

 První vystoupení nejmenších dětí z Dyjavánku: první třída zaměřená na hudebně-

pohybovou složku. Děti vystupovaly na Den učitelů v Hotelu Znojmo. 

 29. března, 2. a 3. dubna Kolébka malovaná. Jako host zde vystoupil horácký 

folklorní soubor Bajdyš. 

13. dubna vystoupení Dyjavanu s cimbálovou muzikou Burčáci z Moravského Slovácka 

v restauraci U Kárníka 

 14. dubna vystoupení pro přátele z Holandska 

 20. dubna setkání folklorních souborů v Třebíči. Vystoupení se konalo ve Velkém 

sále budovy Fórum a účastnily se soubory: Bajdyš a Třebíčan z Třebíče, Sedmikvítek 

                                                 
13

 Verbuňk – viz kapitola 5.1 

14
 Živý Betlém – je složený ze členů souboru Dyjavánek a Cimbálové muziky Antonína Stehlíka. Pořádání 

tohoto Betlému je již několikaletou tradicí a opakuje se každý rok. 
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z Frenštátu pod Radhoštěm, Podjavoričan z Telče, Dyjavan ze Znojma, Štěpnička z Veselí 

na Moravě, Pramínek z Jihlavy, Velen z Boskovic a Lipta z Liptále. 

 V květnu se konalo vystoupení na finále Znojemského slavíčka v Jihomoravském 

divadle 

 Výlet do Strážnice, ale tentokrát pouze jako diváci 

 Soustředění v Podhradí na táboře Dřevotvar 

 5.–12. prosince vánoční vystoupení Na Vánoce dlúhé noce. Vystoupení proběhla 

v penzionech důchodců, v divadle pro děti MŠ a ZŠ a samozřejmě také pro veřejnost. 

 V tomto roce se také konalo pravidelné vystoupení Dyjavanu s cimbálovou 

muzikou Polajka v Lechovicích. 

1997 

 11. února vystoupení na Masopustní taškařici 

 11.–14. dubna výlet do Holandska. Vystoupení v obecním domě v městě Hierdenu 

v rámci oslav desetiletého výročí skupiny De Tippe Zangers. 

 V červnu proběhlo několik výchovných koncertů pro školy, dále vystoupení pro 

rodiče 

 V červenci další soustředění v Podhradí 

 20. září vystoupení na Znojemském historickém vinobraní, tentokrát na Horním 

náměstí u kašny 

 Vystoupení Dyjavanu v obci Unterrezbach v Rakousku na Haloween v Retzer 

Landu 

 8. listopadu vystoupení obou souborů. Slavili desetileté výročí, o doprovod se 

postarala Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Jako hosté vystoupily soubory: 

Ostravička, cimbálová muzika Burčáci s tanečním souborem Háječek a holandský lidový 

soubor De Tippe Zangers. 

 19. prosince vystoupení pro 1. stupeň ZŠ a MŠ v Jihomoravském divadle s pásmem 

Nenechte nás dlúho státi 

1998 

 28. února Masopustní taškařice 

 6. června pásmo Běží to v potoku – vystoupení za doprovodu CM Antonína Stehlíka 

a jako hosti vystoupili soubor Veleťánek z Veletin a cimbálová muzika Teka 

 V červnu dopolední vystoupení pro mládež a večer pro veřejnost 



26 

 

 13. června zájezd do zahraničí, tentokrát na Slovensko do Nových Zámků. Soubory 

zde vystoupily na čtvrtém Novozámeckém festivalu dětských folklorních souborů 

s mezinárodní účastí. 

 V červenci soustředění v podhradí nad Dyjí 

 V září vystoupení na Znojemském vinobraní na Horním náměstí 

 3. prosince vystoupení v divadle – vánoční pásmo Čas radosti, veselosti. Spolu se 

soubory vystupovali žáci z Dětského centra Znojmo a chovanci z Ústavu sociální péče 

Břežany.  

 17.–19. prosince vánoční pásmo Nám, nám narodil se – vystupoval zde také soubor 

ZŠ ulice Mládeže 

1999 

 16. února účast na Masopustní taškařici 

 29. května Smrt plave po vodě – koncert Dyjavánku v divadle. Jako host vystoupil 

slovenský folklorní soubor Matičiarik z Nových Zámků. 

 11.–12. června vystoupení na V. Novozámeckém festivalu dětských folklorních 

souborů 

 4.–11. července soustředění v Podhradí nad Dyjí. Děti zde byly s holandskou 

skupinou, která byla složená z dvaceti handicapovaných dětí a deseti pedagogů. 

 18. září vystoupení na Znojemském vinobraní na Horním náměstí. Hostem byl 

folklorní soubor z Českých Budějovic Malý furiant. 

 1. prosince Čas radosti, veselosti – vánoční pásmo žáků ze Speciální internátní 

školy, dětí z denního stacionáře z Hradiště, folklorních souborů Dyjavan a Dyjavánek a 

chovanců ústavu z Břežan v sálu hotelu Dukla ve Znojmě. 

 9. prosince vystoupení ve štukovém sále Znojemské besedy 

 20.–21. prosince vystoupení v hotelu Dukla ve Znojmě s vánočním pásmem Od 

Martina po Tři krále 

22. prosince vánoční koncert ZŠ ulice Mládeže a souborů Dyjavan a Dyjavánek 

v sálu hotelu Dukla. Bylo to první hudební vystoupení, členové Dyjavánku si založili 

vlastní cimbálovou muziku. Vedoucím hudby byl Jiří Ludvík (současný primáš Cimbálové 

muziky Antonína Stehlíka). 
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2000 

 7. března účast na Masopustní taškařici 

 30. března vystoupení na vernisáži velikonoční výstavy 

 Vystoupení při otevření dětského hřiště na ZŠ ul. Mládeže 

 13. dubna Vrby sa nám zelenajú – vystoupení v Klubu důchodců na ulici Vančurova 

ve Znojmě 

 26.–29. května soustředění souboru v Podhradí nad Dyjí, konal se i výlet na 

zříceninu Frenštejn. 

 3. června vystoupení ve Vrbovci na dětském dnu 

 9.–10. června vystoupení na šestém  Novozámeckém festivalu dětských folklorních 

souborů 

 11.–20. července soustředění v Podhradí nad Dyjí, byli zde i holandští přátelé a 

country skupina Masárčata. 

 16. září vystoupení na Znojemském historickém vinobraní na Horním náměstí, 

hostem byla skupina Die Tippezangers z Holandska. 

 22. září účast některých členů Dyjavánku na Večerníčkovém limobraní 

 12. prosince Čas radosti, veselosti – vánoční pásmo žáků ze Speciální internátní 

školy, dětí z denního stacionáře z Hradiště, folklorního souboru Dyjavan a Dyjavánek a 

dětí z Ústavu sociální péče z Břežan v Jihomoravském divadle ve Znojmě. 

15. a 16. prosince vánoční vystoupení souboru Dyjavánek a pěveckého souboru Libohlásek 

2001 

 27. února účast na Masopustní taškařici 

 8. dubna vystoupení v areálu Modrého sklepa v Novém Šaldorfě na jarním setkání 

s holandskými přáteli 

 27. dubna vystoupení cimbálové muziky Dyjavánku na finále Znojemského 

slavíčka 

 26. května proběhla hlavní generální zkouška před dalším zájezdem do Holandska 

 31. května  – 6. června zájezd do Holandska: proběhlo zde několik vystoupení, 

například v kostele, v nemocnici, kde děti zpívaly křesťanské holandské písně. 

 8.–9. června vystoupení na sedmém Novozámeckém festivalu 

 15. června vystoupení v Městském divadle ve Znojmě s pásmem Daj ňa mamičko, 

daj ňa do školy 
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 10.–18. srpna soustředění v Podhradí. Dyjavánek byl celý týden se slovenským 

souborem Matičiarik a rodinou Mecelo z Holandska. Pozvání také přijala country skupina 

Masárčata. Na táboře probíhaly kromě každodenních nácviků různé sportovní aktivity, 

netradiční disciplíny, Miss sympatie, maškarní bál… 

 Vystoupení na otevření sezóny divadla Polárka v Brně 

 15. září Znojemské historické vinobraní 

 22. září vystoupení na Kamarádském limobraní 

 3. listopadu vystoupení hudební části souboru v Novém Šaldorfě a Beseda u 

cimbálu 

 24. listopadu vystoupení hudby ve znojemském Domě umění na výstavě umění 

z Hardejwiku 

 4. prosince vánoční vystoupení v Brně 

 8. prosince návštěva představení Sněhová královna v podání herců z divadla 

Polárka z Brna. Vystoupení bylo v Městském divadle ve Znojmě. 

 16. prosince vystoupení v Kyjovicích 

30. prosince se konal předsilvestrovský podvečer v tělocvičně ZŠ ulice Mládeže, kde 

soubor pravidelně nacvičoval. 

2002 

 6. ledna vystoupení v sále kláštera v kostele sv. Kříže 

 V lednu vystoupení hudby při příležitosti zápisu do prvních tříd pro rok 2002/2003 

 26. ledna výlet na Hradiště 

 Vystoupení pro pana Forejta v tělocvičně pro návštěvu z Vídně 

 Vystoupení na Jarní besídce pro mentálně a tělesně postižené děti. Besídka byla 

v jídelně školy SOŠPG (Střední odborná škola pedagogická) a Gymnázia. 

 11. dubna vystoupení v klubu důchodců na ulici Vančurova ve Znojmě 

 13. dubna vystoupení na ochutnávce vína v Dobšicích 

 18. dubna vystoupení na vernisáži výstavy Josipa Plečnika ve fotografiích Damana 

Prelovška, velvyslance Slovinské republiky v České republice 

 9.–12. května se konalo poslední jarní soustředění souboru v Dřevotvaru v Podhradí 

nad Dyjí 

 16. května vystoupení na výstavě Kateřiny Bittmanové (malba, ilustrace, kresba, 

plastika) v Domě umění Jihomoravského muzea na Masarykově náměstí ve Znojmě 
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 31. května  – 1. června výlet hudby na 20. ročník dětského folklorního festivalu 

Dětská Strážnice 2002 

 12. června vystoupení na vernisáži výstavy Pečená poezie v Minoritském klášteře 

ve Znojmě 

 2. července vystoupení na Expozici života v Domě porozumění na Slepičím trhu ve 

Znojmě 

 19.–23. června vystoupení na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů 

v Bratislavě 

 10.–18. srpna se konalo letní soustředění v Jindřichovicích u Želetavy.
15

 V tomto 

roce proběhly ničivé povodně, a jelikož tábor leží u řeky Želetavky v blízkosti rybníka, 

který se rozvodnil, zasáhly tedy i soubor. Děti byly asi na tři noci evakuovány do Mlýna. 

Pro děti to bylo velké dobrodružství, dospělí už tak moc nadšení nebyly. Byla to veliká 

odpovědnost a plno starostí. Naštěstí vše ale dobře dopadlo. 

 13. září vystoupení na šestém  ročníku Jubilejní zemské výstavy – výstava se skládá 

ze dvou samostatných podniků: 23. ročníku výstavy Znojemsko (zahrada Moravy) a 10.  

ročníku Hospodářské výstavy a je součástí Znojemského historického vinobraní. 

 14. září vystoupení na Vinobraní, hostem byl tentokrát soubor Pálavánek 

 21. září vystoupení na Narozeninovém limobraní na oslavu 50. výročí založení 

Domu dětí a mládeže ve Znojmě 

 17. října vystoupení hudby na přehlídce dětských cimbálových muzik Vzpomínka 

na Josefa Košulice. Zároveň získala cimbálová muzika souboru Dyjavánek cenu za 

nejlepší pěvecký výkon. 

 26. října se konal jubilejní koncert. Dyjavánek slavil patnáct let výročí. Jako host 

vystoupil holandský soubor KNA (Kunst naar Arbeit), slovenský folklorní soubor 

Matičiarik z Nových Zámků a italský soubor Toscana z Pontassieve. 

 10. prosince vystoupení v sále kláštera znojemského kostela sv. Kříže jako 

poděkování rakouským občanům za příspěvky a pomoc lidem, kteří byli poznamenáni 

povodněmi. 

17. prosince vystoupení s vánočním pásmem Rok na vsi v Městském divadle 

                                                 
15

 Jindřichovice u Želetavy – objekt leží v nádherném údolí, je vybaven menším bazénem, děti nocují 

v chatkách. Sociální zařízení, kuchyň i jídelna jsou umístěny v hlavní budově. Nesporným kladem tohoto 

zařízení je objekt nazývaný ,,mlýn“, který obsahuje dva velké sály, což bylo pro nácvik hudby i tance přímo 

ideálním místem. 
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2003 

 5. ledna vystoupení v kostele u sv. Kříže 

 18. ledna výlet na Hradiště do kostela sv. Hypolita 

 30. ledna  – 2. února výlet do Radostína.
16

 Zde si Dyjavánek užíval sněhu a pohody, 

vystupoval pro místní obyvatele a chalupáře. 

 V březnu se několik dětí z Dyjavánku zúčastnilo Mikulovského zpěváčku 2003. 

Získalo se pětkrát první a jednou druhé místo. 

 5. dubna vystoupení v oblastní soutěži dětských národopisných souborů 

v Mikulově. Dyjavánek postoupil spolu se souborem Pálavánek. 

 11. dubna vystoupení na koncertě folklorního souboru Mateník v Salesiánském 

divadle v Praze 

 12. dubna vystoupení pro děti ze stacionáře a speciální mateřské školy při 

znojemském Dětském centru Klub Faros 

 26. dubna vystoupení na oslavě 10. výročí vzniku charitativní oblastní charity 

Znojmo (1993–2003) v sále Lidového domu ve Znojmě 

 1. května účast v krajském kole přehlídky dětských folklorních souborů 

Jihomoravského kraje v Čejkovicích. Dyjavánek postupuje do zemské přehlídky. 

 7. května vystoupení na přehlídce tanečních souborů Vedrovické taneční sluníčko. 

Spolu s Dyjavánkem zde vystoupily soubory Tajemství vodníků, Žluťásci, Krumlováček, 

Divoké kočky, Ruchovany, Domeček, Pahoráček, Višňové, Lovci a Silver Stars. 

 7.–11. května soustředění v Podhradí nad Dyjí. Dyjavánek se zde fotil na nové 

propagační letáky. 

 16. května vystoupení na 10. výročí Novozámeckého mládežnického a dětského 

folklorního souboru Matičiarik v Nových Zámcích na Slovensku 

 31. května výlet do Strážnice na festival Dětská Strážnice 2003 

 8. června vystoupení na páté Zemské přehlídce dětských folklorních souborů 

Moravy a Slezska v Kroměříži 

 V červnu bylo soustředění cimbálové muziky v Kameničné 

 28. června vystoupení cimbálové muziky na soutěži dětských zpěváků ze Slovácka 

s přehlídkou dětských muzik Hrdélenko moje (58. ročník Mezinárodního folklorního 

                                                 
16

 Radostín – malebná vesnička mezi Malým a Velkým Dářkem. Je typickou rekreační oblastí, ležící v okolí 

CHKO Žďárské vrchy v nadmořské výšce 620 metrů. 
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festivalu Strážnice) 

 7.–17. srpna soustředění v Jindřichovicích 

 13. září vystoupení na Znojemském historickém vinobraní 

 20. září vystoupení na slavnostech limonády Limobraní v Husových sadech 

 7.–12. října výlet do Holandska 

 7. listopadu koncert Dyjavánku ve štukovém sále Znojemské besedy. Výtěžek 

z koncertu šel na projekty Oblastní charity. 

 9. listopadu vystoupení na přehlídce dětských folklorních muzik Vzpomínka na 

Josefa Košulice 

 27. listopadu vystoupení malé cimbálové muziky
17

 na výstavě Od adventu po Tři 

krále v Minoritském klášteře 

 Ve dnech 4., 8. a 18. prosince proběhlo několik vánočních vystoupení. V klubech 

důchodců, besedě i divadle. 

 26. prosince účast dětské cimbálové muziky Dyjavánek na vánočním koncertě 

Cimbálové muziky Antonína Stehlíka v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě 

2004 

 29. ledna  – 1. února zimní soustředění v Radostíně 

 12. března vystoupení v Bílém domě ve Znojmě pro znojemskou veřejnost 

 3. dubna vystoupení pro handicapované děti z Dětského centra – velikonoční 

besídka 

 11. dubna jarní koncert v chrámu sv. Mikuláše ve Znojmě 

 15. dubna vystoupení pro holandskou návštěvu v Městském divadle ve Znojmě 

 23. dubna vystoupení v hotelu Prestige ve Znojmě 

 15. května vystoupení v Městském divadle ve Znojmě u příležitosti 20. výročí 

založení Cimbálové muziky Antonína Stehlíka, vystupoval zde i houslista Pavel Šporcl. 

 V červnu se konalo první soustředění v Žamberku. 

 29. července  –  7. srpna soustředění v Jindřichovicích 

 18. září Znojemské historické vinobraní, vystoupení na hlavní tribuně 

 5. října vystoupení na Dni zdraví v Kyjově 

 8. října vystoupení na výstavě mladých vín Znovín 

                                                 
17

 Malá cimbálová muzika – kapela je složená z mladších členů souboru 
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 V prosinci opět několik vánočních koncertů ve Znojmě a okolí 

 Od tohoto roku již nevede soubor paní Anna Bulová, protože odešla žít do 

Holandska, kde se provdala za člena skupiny De Tippe Zangers. Po ní převzaly soubory 

její dcery: Anna Bulová mladší a Karolína Bulová. 

2005 

 29. ledna vystoupení na výstavě obrazů Jana Repina v hotelu Prestige ve Znojmě 

17.–20. února soustředění v Radostíně 

 9. dubna Regionální taneční přehlídka, kterou pořádal folklorní soubor Dyjavánek 

ve spolupráci s Městským úřadem, Znojemskou besedou a ZŠ ulice Mládeže. Kromě 

Dyjavánku zde vystupoval soubor Pálavěnka a Pálavánek z Mikulova, Dunajem z Dolních 

Dunajovic, Hrozének z Bulhar, Borověnka z Valtic a Hanýsek z Rakvic. Do krajského kola 

tehdy postoupily soubory Dyjavánek ze Znojma a Pálavánek z Mikulova. 

 1. května vystoupení na Majálesu na zimním stadionu ve Znojmě 

 7. května vystoupení na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů (krajské 

kolo) v Čejkovicích 

 5. června vystoupení na národopisných slavnostech Podluží v písni a tanci 

v Tvrdonicích 

 12. června vystoupení na Zemské přehlídce moravských a slezských dětských 

souborů v Liptále 

29. července  – 6. srpna letní soustředění v Jindřichovicích. Téma soustředění bylo 

Pohádkový kolotoč. Spolu s Dyjavánkem zde byla country skupina Zuzana a holandští 

přátelé, kteří byli v České republice v rámci výměnného pobytu. 

2006 

 V lednu hrál soubor Dyjavánek na Dni otevřených dveří ZŠ ul. Mládeže a 

absolvoval další výlet a vystoupení pro řádové sestry na Hradišti. 

 28. března Masopustní obchůzka 

 22. dubna Den Země na Návštěvnickém středisku NP Podyjí v Čížově 

 8. září vystoupení cimbálové muziky na Dni kulturních památek 

 23.–24. září vystoupení malé cimbálové muziky na Folklorfestu Ružinov 2006 

v Bratislavě. Tradiční každoroční zájezd v rámci udržování dobrých vztahů města Znojma 

s městskou částí Bratislava–Ružinov. Co se tohoto festivalu týče, vystupují zde především 

bratislavské folklorní soubory a soubory z družebních měst, a sice Umag ze Slovinska a 



33 

 

Tapolc z Maďarska. 

 25.–29. října podzimní soustředění v Jindřichovicích 

 5.–8. prosince vánoční koncerty s názvem Pospěšme si pastýři 

2007 

 20. ledna výlet a vystoupení pro řádové sestry v Hradišti. V tomto roce byl tento 

koncert poslední, jelikož se řádové sestry přestěhovaly z Hradiště do Moravských 

Budějovic. 

 28. května – 2. června sedmý Mezinárodní dětský folklorní festival ve Zvolene. 

Účastníci přijeli až z dalekého Ruska, Černé Hory, Německa, Moravy. Vystoupily i domácí 

slovenské soubory. 

 3. června 21. Regionální folklorní festival ,,Pod křenovskó majó“ 

 16. června Dětské krojované hody ve Starém Podvorově 

 29. června – 2. července absolvovala velká hudba zájezd do Itálie 

 2. září MFF Brno – vystoupení na nové radnici 

 V září proběhlo i mnoho dalších vystoupení a akcí, například Slavnosti chleba, 

Znojemské historické vinobraní, Vinařská stodola nebo Svatováclavské slavnosti 

v Břeclavi. 

 12. listopadu vystoupil Dyjavánek při slavnostní návštěvě prezidenta Václava 

Klause ve Znojmě 

 V prosinci pak místo tradičního vánočního koncertu proběhlo slavnostní vystoupení 

Dyjavánku v Jihomoravském divadle ve Znojmě u příležitosti 20. výročí jeho založení. 

2008 

 11.–14. dubna soustředění souboru na Dětskou strážnici ve Staré škole 

v Havraníkách 

 29.–30. května vystoupení v Božicích a výlet na Memoriál Stanislava Polácha
18

 do 

Velkých Bílovic 

 30. května Dětská Strážnice 

 V září proběhl další zahraniční zájezd, tentokrát si soubor udělal výlet do Polska. 

1. října setkání rodáků v Jaroslavicích. Malá hudba hrála za velkého ohlasu a 

                                                 
18

 Memoriál Stanislava Polácha - koná se pravidelně již řadu let. Jedná se o vzpomínání na tragicky 

zesnulého mladého houslistu, který vynikal především v cimbálových muzikách jako výborný primáš. Toto 

vzpomínání ale není nijak truchlivé. Sjíždějí se sem cimbálové muziky z širokého okolí a společně hrají. 
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připravila tak krásné vystoupení rodákům z Jaroslavic žijícím trvale v Rakousku. 

 

 Bohužel končím tuto kapitolu rokem 2008, z důvodu toho, že mi nebyla poskytnuta 

poslední kronika zapisována v letech 2009–2014. Do kroniky se v těchto letech aktivně 

zaznamenávaly jednotlivá vystoupení a akce, kterých má folklorní soubor Dyjavánek 

každý rok velmi mnoho, a já tedy neměla během psaní své bakalářské práce k této kronice 

přístup. 

 

Nyní bych vám ráda ve stručnosti představila již výše uvedené soubory spřátelené 

s folklorním souborem Dyjavánek. Jedná se o různé soubory ze zahraničí a s Dyjavánkem 

absolvovaly nejedno představení, ať už společné nebo samostatné. 

 

MATIČIARIK: soubor navštěvuje asi padesát dětí. Byl založen v roce 1993 a v roce 

2003 oslavil své desetileté jubileum, na které soubor Dyjavánek obdržel pozvání. 

Matičiarik obnovuje a uchovává tradici slovenského folkloru. První kontakty byly 

navázány v roce 1998 na čtvrtém Mezinárodním festivalu v Nových Zámcích. 

V následujícím roce dostal Dyjavánek opět pozvání na společné vystoupení a o měsíc 

později mohli návštěvníci znojemského divadla shlédnout vystoupení Matičiariku i u nás. 

V roce 2000 společně strávili deset dnů na táborovém soustředění v Podhradí nad Dyjí. 

 

KNA: tento holandský soubor má dlouholetou tradici. Byl založen v roce 1945 a 

dirigentem tohoto tělesa je Dhr. H. Beeklof. Pochází z malebné vesničky Hierdenu, která 

leží asi dva kilometry od Hardejwiku. Se souborem Dyjavánek se poprvé setkal ve Znojmě 

v roce 2000, kdy soubor KNA vystupoval v rámci programu Hurá na prázdniny!, a také se 

představil veřejnosti promenádním koncertem. V roce 2001 strávily oba soubory dva dny 

naplněné hudbou a tancem v Holandsku. Nutno podotknouti, že tento soubor získal již 

čtyřikrát první místo na mezinárodním festivalu v Kerkrade. 
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4. DALŠÍ FOLKLORNÍ SOUBORY NA ZNOJEMSKU 

 V této následující kapitole bych se ráda zaměřila na několik dalších folklorních 

souborů na Znojemsku, které zde v minulosti působili nebo ještě stále působí. Jedná se 

především o cimbálové muziky. 

4.1 Cimbálová muzika Polajka 

 Nejstarší vzniklou kapelou ve Znojmě byla cimbálová muzika Polajka. Své jméno 

dostala podle prosté drobné květinky, které se přisuzovala kouzelná moc – máty polejové. 

Důvodem vzniku byla schůze několika nadšenců lidové hudby, jejímž cílem bylo založit ve 

Znojmě národopisný soubor. V roce 1973 ji založili manželé Jaroslav Gronych (viola, 

terc), Dagmar Gronychová (cimbál) a Jan Vajčner starší (kontrabas). V březnu roku 1973 

se uskutečnilo první vystoupení tehdy sedmičlenné kapely. Toto vystoupení bylo 

považováno za počátek existence cimbálové muziky, jejímž zřizovatelem byla Městská 

osvětová beseda ve Znojmě. 

 Repertoár této muziky obsahoval lidové písně a tance zejména z Moravského 

Slovácka, z národopisných oblastí Podluží, Strážnicka, Kyjovska, Horňácka, ale i Valašska 

a z některých oblastí Slovenska. Byly to regiony, odkud se na Znojemsko přistěhovali jeho 

nynější obyvatelé a byly to hlavně samotní členové muziky, kteří si přinesli do svých 

nových domovů jako kulturní dědictví písně, tance, zvyky a kroje rodného kraje. V novém 

prostředí a v současných domovech a podmínkách je nadále pěstovali a vytvářeli tak nové 

tradice, které se promítaly nejen v souborové činnosti, ale i v občanském životě na 

Znojemsku. 

 Pro milovníky moravského lidového umění pořádala kapela pravidelné Besedy u 

cimbálu, na kterých začaly později vystupovat jako hosté významní interpreti folkloru, 

zejména uznávaní zpěváci lidových písní – Jožka Severin, Julie Severinová-Kučerová, 

Jožka Černý, František Múčka, Jan Múčka, Jan Gajda, Lubomír Málek, tanečníci ze 

Strážnice a další. Tyto tolik oblíbené besedy často převyšovaly kapacitu sálů, ve kterých se 

odehrávaly, proto musely být hojně navštěvované večery opakovány. Repertoár této kapely 

obsahoval přibližně 500 lidových písní. 

 Polajka pravidelně účinkovala na významných kulturně politických akcích v rámci 

města Znojma i celého okresu. Soubor byl také za svou prospěšnou práci pro okres Znojmo 

vyslán do zahraničí, kde reprezentoval celé naše město. Kapelu tak mohli obdivovat 
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v Jugoslávii, Itálii a Vídni. 

 Kromě cimbalistky Dagmar Gronychové byla muzika tvořena jen samými muži. 

Občas s nimi vystupovala jako host i primášova manželka Marta Stehlíková, která byla 

zpěvačkou. Primášem byl velmi uznávaný muzikant, zpěvák a pedagog Antonín Stehlík, 

který založil roku 1983 dětskou cimbálovou muziku Polaječka, která se stala jejich 

pokračovatelem, ale dnes vystupuje pod názvem Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Po 

jeho smrti nastoupil na jeho místo další vynikající houslista a pedagog na LŠU, Ladislav 

Pospíchal. Dalšími členy byly například Petr Puček, později i jeho syn, oba hráli na housle. 

Na basu hrál Pavel Vajčner a na cimbál Jaroslav Pikner a poté také Viktor Veleba, bývalý 

člen souboru Dyjavan. Cimbálová muzika měla řadu svých soukromých vystoupení, ale 

navíc ještě doprovázela taneční vystoupení folklorního souboru Dyjavánek. 

 Od roku 2010 se na podzim koná vzpomínkový večer na Antonína Stehlíka 

s názvem In Memoriam. Vystupují zde spřátelené cimbálové muziky, ale hlavně Cimbálová 

muzika Antonína Stehlíka, kterou před třiceti lety založil. Troufám si říct, že to byl právě 

ON, komu vděčíme za rozvoj folkloru na Znojemsku. 

 ,, Jak dětem, tak i dospělým přináší lidová píseň radost, o kterou se rádi podělí se 

všemi, kteří chtějí odstraňovat přehrady mezi národy a kteří touží po vzájemném poznání a 

porozumění“. Antonín Stehlík, primáš cimbálové muziky Polajka. 

4.2 Cimbálová muzika Tajána 

Další cimbálovou muzikou, která zde několik let působila, je cimbálová muzika 

Tajána. Vznikla na podzim roku 2000 při Základní umělecké škole ve Znojmě. 

Uměleckým vedoucím byl Ladislav Pospíchal (bývalý primáš Polajky). Svůj název si 

vybrala podle víly Podyjí – Tajány. Původně byla složena z deseti mladých muzikantů ve 

věku 8-11 let. V tomto složení hrálo šest houslí, klarinet, violoncello, kontrabas a cimbál. 

Později pár členů z kapely odešlo, zůstalo jich sedm a hráli v obsazení prim, terc,
19

 viola, 

klarinet, kontrabas a cimbál. 

 Repertoárem bylo na 150 lidových písní všech regionů, ale i pár písní ze 

Znojemska. V roce 2001 se Tajána zúčastnila festivalu Dětská strážnice, Znojemského 

historického vinobraní a dokonce absolvovala několikadenní soustředění se známým 

zpěvákem lidových písní Jožkou Černým v Oleksovičkách u Znojma. V roce 2002 byli 

                                                 
19

 Terc – houslový druhý hlas v cimbálové muzice 



37 

 

členové hosty na jeho slavnostním koncertě v Besedním domě v Brně. Ve stejném roce na 

podzim přivítali bývalého prezidenta České republiky Václava Havla a prezidenta 

Rakouska Thomase Klestila na znojemském hradě. Zúčastnili se festivalu Toulky za 

písničkou v Mikulově a v tom samém roce navštívili Itálii, kde vystupovali v městech 

Trento a Povo. Roku 2003 předvedli svůj program na festivalu Ružinovské hodové 

slavnosti v Bratislavě a zúčastnili se festivalu v Lucembursku. 

 Z důvodu toho, že členové této kapely byli nepatrně rozdílného věku a každý z nich 

odešel studovat na jinou školu do jiného města, se cimbálová muzika v roce 2005 rozpadla. 

Někteří členové vystudovali konzervatoř v Brně nebo v Praze. 

4.3 Cimbálová muzika Antonína Stehlíka 

Mezi nejdéle působící cimbálovou muziku ve Znojmě patří určitě Cimbálová 

muzika Antonína Stehlíka, která byla založena roku 1983 ve Znojmě. Původně vystupovala 

jako dětská folklorní skupina Polaječka, která čerpala svůj repertoár zejména z blízkého 

Podluží. Jejím zakladatelem a vedoucím celé kapely byl Antonín Stehlík starší (tehdejší 

primáš cimbálové muziky Polajka, který v letech 1991-1995 primášoval i tuto muziku). 

Postupem času prošlo tímto souborem na čtyřicet muzikantů a zpěváků. U příležitosti 

desátého výročí založení kapely se cimbálová muzika na počest jejího zakladatele 

přejmenovala po svém primáši Antonínu Stehlíkovi. Když v září roku 1996 po zákeřné 

nemoci navždy utichly primášovy housle, nastoupil na jeho místo a primášem se stal Jiří 

Ludvík, který vede kapelu i v současnosti. V této době zde působí devět muzikantů. 

Muzika hraje ve složení: prim (první housle), terc (druhé housle), klarinet, viola, kontrabas 

a cimbál. Většina muzikantů absolvovala pouze Základní uměleckou školu a jejich 

zaměstnání vůbec nesouvisí s hudbou. Dá se tedy říci, že je kapela tvořena z ,,amatérů“, 

kteří mají rádi lidové písničky a kterým přináší radost hrát lidem a bavit je. Konzervatoř 

vystudovali pouze dva členové. 

 Muzika hraje k nejrůznějším příležitostem, jako jsou ochutnávky vín, plesy, 

prezentace města Znojma, regionu i soukromých firem, veřejná vystoupení i soukromé 

oslavy, jako jsou například narozeniny nebo svatba, ale mají i vlastní koncerty. Má také 

mnoho zkušeností z mnoha zahraničních vystoupení, například na Slovensku, v Rakousku, 

Polsku, Anglii, Holandsku nebo Španělsku. Její repertoár tvoří asi 250 lidových písní. 

Kapela čerpá ze všech folklorních regionů Moravy a Slovenska. ,,Postupně jsme se 

prohráli k dnešní nespoutané, svobodné a hravé nadregionálnosti“. (uvedl primáš Jiří 



38 

 

Ludvík na webových stránkách kapely). 

 Hosty na jejich vystoupeních byli například Jarmila Šuláková, Pavel Šporcl nebo 

Cimbal Classic. Dlouholetou každoroční tradicí se staly také vánoční koncerty konané 

vždy 26. prosince ve Znojmě v kostele sv. Mikuláše. Tyto tradiční koncerty cimbálové 

muziky patří k hojně navštěvovaným akcím v adventním čase. Do kostela sv. Mikuláše se 

každoročně vracejí stovky lidí, aby si poslechli pásmo známých i neznámých koled, 

křesťanských zpěvů či balad v neobvyklém podání. Kapela má vlastní aranžmá těchto 

skladeb, kterou vymýšlejí společně pod vedením primáše Jiřího Ludvíka. Jeden z těchto 

koncertů se nahrál na CD, které se úspěšně vyprodalo. Spolupracují s dirigentem 

Romanem Válkem, se skladatelem a varhaníkem Martinem Jakubíčkem a pěveckým 

sborem Ars Brunensis Chorus. Společně pořádají velikonoční koncerty v Mikulášském 

kostele ve Znojmě, kde každoročně zaznívají velikonoční lidové koledy a pásmo 

velikonočních písní skladatele Martina Jakubíčka. V únoru 2004 byla muzika hostem 

houslisty Pavla Šporcla v hudebním pořadu České televize Noc s Andělem. 

 15. května 2004 oslavila Cimbálová muzika Antonína Stehlíka dvacet let od svého 

založení. Hosty na tomto slavnostním koncertě byly soubor Dyjavánek, Ars Brunensis 

Chorus pod taktovkou Dana Kalouska, Roman Válek, dlouholetý přítel a vinař Stanislav 

Mádl, Martin Hrbáč a Pavel Šporcl. 

 U příležitosti 25. výročí jejího založení, vydala kapela CD s názvem ,,CMAS … ze 

stodoly“, na kterém se soubor snažil projít všechny regiony, ze kterých čerpá – Podluží, 

Strážnicko, Uherskohradišťsko, Horňácko, Slovensko, Valašsko, Uherskobrodsko a 

Kyjovsko. Své putování uzavírá ve Znojmě písní zapsanou v guberniální sbírce roku 1819, 

Člověče mizerný. Nahrávka není studiová, ale přímo ze stodoly, kde cimbálová muzika 

velmi často hrává. 

 Cimbálová muzika Antonína Stehlíka dodnes slaví nemalé úspěchy nejen ve 

Znojmě, ale i po celé České republice. 

4.4 Cimbálová muzika Denár 

Poslední soubor, který bych vám ráda představila, je soubor, který vznikl teprve 

nedávno. Cimbálová muzika Denár byla založena v únoru roku 2013, ale muzicírování 

jejich nynějších členů začalo již o několik let dříve. V minulosti navštěvovali někteří 

členové dětský folklorní soubor Dyjavánek, kde většina z nich začínala v taneční skupině. 

Tehdy byli ve věku 8–12 let. Od tancování se přesunuli k hraní, většinou na Základní 
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umělecké škole, aby pak o několik let později založili vlastní kapelu. Dnešní sestava je 

tvořena sedmi členy – prim, terc, obligát, klarinet, viola, cimbál a kontrabas. Repertoár, 

který hrají, čerpají povětšinu z oblasti jižní a severní Moravy, středního a východního 

Slovenska. Několik zajímavostí mají i z Rumunska, Maďarska nebo Balkánu a nevyhýbají 

se ani moderním a jazzovým skladbám. 

 Přestože je muzika složena převážně z mladých lidí a její muzicírování začalo 

teprve nedávno, už teď je ve Znojmě velmi oblíbená a populární. 
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5. LIDOVÉ KROJE NA ZNOJEMSKU 

 V minulosti měla každá oblast své typické tradiční oděvy. Na jejich rozmanitost 

měly největší vliv faktory geografické, symbolické, obřadní a sociální, které se 

vyskytovaly v dané oblasti. Zároveň byl určující i účel a příležitost, k nimž byl oděv 

oblékán. 

 Oděvy pro běžný pracovní den se na první pohled lišily od krojů svátečních. Jejich 

provedení a součásti ihned pozorovateli prozradily, zda se jedná o svobodné děvče nebo 

vdanou ženu, popřípadě o kroj určený na svatbu. V krojových typech se neprojevovaly 

sociální rozdíly a kroj nepodléhal módě tak, jako dnešní oblečení. Na většině místech se 

zachovaly zejména slavnostní kroje dodnes a dědí se z generace na generaci. Tudíž je 

možné je vidět i v současnosti v mnoha podobách při různých výročních slavnostech 

a folklorních festivalech. 

 Do tohoto obrovského bohatství můžeme nahlédnout i v muzejních sbírkách a 

skanzenech, které jsou po celé Moravě a několik z nich i v Čechách. Můžeme zde nalézt 

například lidovou architekturu, tradiční řemesla, dochované lidové tradice a zvyky 

a především pestré a bohatě vyšívané kroje jižní Moravy. Ve Znojmě to jsou Jihomoravské 

muzeum a Dům umění.
20 

 

 Z lidových krojů na Znojemsku se nám toho moc nezachovalo, pouze ve sbírkách 

textilu Jihomoravského muzea ve Znojmě se nalézá několik krojových částí, mezi nimiž je 

kompletní mužský a ženský kroj z Louckého panství. Podoba kroje z tohoto panství je 

výrazně ovlivněna kroji rakouskými. 

 Mužský kroj se skládá z kalhot, blůzy, vesty, čepice a střevíců. Kalhoty jsou úzké, 

světlemodré barvy a mají soukenné nohavice. Krátká blůza z černého sukna s fazónovým 

límcem, dvouřadá se čtyřmi zdobenými knoflíky po každé straně. Na levé náprsní straně je 

všitá kapsička. Světlezelená vesta z atlasu, přední okraj límečku a vesty je lemován žlutou 

(zlatou) lemovkou. Vesta se zapíná na osm zlatých knoflíků. Na levé náprsní straně vesty je 

přišitá malá kapsička. Vesta má podšívku z proužkovaného kanafasu.
21

 Čepice se skládá 

                                                 
20

 www.fkaleidoskop.cz 

21
 Kanafas – bavlnářská tkanina z barevných přízí, tkaná v plátnové vazbě. Známé vzory jsou drobné červené 

nebo modré kostičky o velikosti cca 1 cm. 
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z vlastní čepice lemované hnědým kožešinovým pásem v šířce 5 cm. Na zadní části této 

čepice se zvedá 30 cm vysoký vyztužený výstupek po celém svém okraji lemovaný hnědou 

kožešinou ve stejné šíři jako u vlastní čepice. Výstupek, který je na svém dolním okraji 

široký 28 cm a na horním 35 cm, je na vnitřní straně potažen zeleným sametem a na vnější 

straně hnědým sametem. Vrchní kryt čepice je z černožlutého sametu, klínově se 

sbíhajícího do středu. Žluté sametové klíny mají našity po dvou černých proužcích. 

Střevíce jsou černé polobotky s velkou kovovou stříbrnou sponou. Ta je opatřena uprostřed 

hrotitým závěrem, který držel kožený řemínek a velký kožený jazyk střevíce. Muži 

nosívali kolem krku černý nákrčník nebo šátek. 

 Ženský kroj se skládá z dlouhé bílé sukně, spodní orgatýnové
22

 sukně, zástěry, 

živůtku, čepce z černé krajkoviny a bílých atlasových střevíčků. Sukně je z bílého plátna 

v pasu o šíři 90 cm a na spodním okraji 280 cm. Spodní sukně z bílého orgatýnu je 

stejných rozměrů. Zástěra je hedvábné starorůžové barvy – vdané ženy nosily zástěru 

modré barvy. Živůtek je z tmavomodrého rypsu s všitou vestičkou z černého hedvábí. 

Dívčí čepec z bílého brokátu s květinovými vzory, vpředu se zlatým dracounem
23

 v šíři 5 

cm a stuhou zdobenou květinami. Čepec z černé krajkoviny byl pro vdané paní k hornímu 

okraji rozšířen a opatřen zdobenou bílou širokou stuhou. Výška čepce je asi 35 cm. 

Svatební čepec je ze zlatého dracounu s bílou hedvábnou stuhou zdobenou květinami. 

Výška asi 37 cm. Střevíce jsou z bílého atlasu vpředu zdobené oválnou broží z barevných 

korálků.
24

 

 Z tohoto pozůstatku ženského a mužského kroje, jehož některé části jsou již značně 

sešlé, se dá usoudit, že tento kroj byl běžně využíván v obcích bývalého Louckého panství 

během druhé poloviny minulého století, a to zejména v obcích Starý Šaldorf, Sedlešovice 

a Oblekovice. 

Z důvodu, že se žádný typický znojemský kroj nedochoval, užívá každý soubor 

a všechny kapely jiný kroj, který si sami navrhnou, nebo se inspirují kroji z jiných regionů. 

Ale i tyto kroje časem obměňují. 

 V současnosti Dyjavánek prezentuje kroje, které nejsou tak zdobené jako kroje 

                                                 
22

 Orgatýn – řídká tkanina v plátnové vazbě z měkké bavlněné nebo směsové příze. Používá se na vyztužení 

dámských oděvů, a pokrývek hlavy. 

23
 Dracoun – proužek kůže nebo nit obtočená zlatým i zlaceným (měď, stříbro) drátkem. 

24
 Hudec, Antonín. Lidové kroje na znojemsku. In: Podyjí. Sborník pro musejní a vlastivědnou práci. Znojmo, 

1959. 36-40 s. 
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z jiných folklorních oblastí. Inspirací k jejich vytvoření byl podlužácký dětský kroj. Pro 

menší děvčata se šijí červené krátké sukně, které mají další dvě bílé spodničky. Dále je zde 

bílá košile se zvednutými rukávy a samozřejmě tmavě modrá nebo černá vestička zdobená 

červenou stuhou. Jako obuv užívají většinou černé ,,jarmilky“, jelikož malá děvčata neumí 

chodit na vysokých podpatcích. Pro velká děvčata se užívají krásně zdobené a bohaté kroje 

– sváteční. Jsou ve třech základních barvách: světle modrá, růžová a žlutá. Sukně má tři 

spodničky a vyšívanou zástěru. Vestička je zdobená různými krajkami, výšivkami 

a stuhami. Sukně a vesta jsou ve stejné barvě. Na nohách mají děvčata vysoké černé 

kozačky zdobené výšivkou, odborně nazývané ,,čižmy“. Nad nártem je drobné příčné 

skládání, podpatky jsou projmuté, mosazné a při chůzi vesele zvoní. Jedná-li se o kroj 

svatební, je přidána ještě bohatě zdobená pokrývka hlavy s krajkou a dlouhou stuhou, která 

prodlužuje temeno hlavy dozadu rohatým čepcem.  Tyto kroje jsou velmi podobné krojům 

z Podluží. Další variantou je i ,,denní kroj“, ve kterém většinou vystupuje jen muzika, 

tvořená ze samých děvčat. Skládá se z delší sukně, košile a vestičky. Jsou laděné do 

přírodních barev a šité ze lnu nebo plátna. Sukně i košile jsou bílé barvy a vestička je 

béžová. Ozdobou do vlasů je pak obyčejná červená stužka, kterou je šněrovaná i vesta. 

 Pro malé chlapce se užívá také jednoduchý kroj. Skládá se z bílých plátěných 

kalhot a plátěné košile u krku zdobené krajkovými pásky na zavazování. K tomu je světle 

modrá zástěra olemovaná bílou krajkou ve spodní části. Tančí, podobně jako děvčata, 

v černých ,,jarmilkách“. U dospělých chlapců je kroj opět o něco zdobnější. Jedná se 

o bílou košili se širokými vyšívanými nebo krajkovými rukávy, bohatě zdobenou vestu 

s výšivkami a nejrůznějšími pentlemi. Kalhoty jsou z červeného sukna, zdobené na švech 

a přední části pestrou výšivkou. Ta je vedena dále vnějším lemem až ke kotníkům. Kalhoty 

jsou zastrčené do vysokých černých kozaček, které jsou podobné těm dívčím. Nejsou ale 

zdobené výšivkou, ale dvěma červenými dlouhými střapci, které jim při tanci poskakují. 

 Kroj by měl být při každém vystoupení řádně naškrobený, ovšem pak je problém se 

zavazováním, protože s tkaničkami nejde moc pohnout, jak jsou tvrdé. Z vlastních 

zkušeností vím, že správně naškrobený kroj vypadá tak, že když si ho sundáte, zůstane 

,,stát“ na podlaze. 

 

Nyní se zaměřím na jednotlivé cimbálové muziky a jejich kroje. 
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Cimbálová muzika Polajka: tuto kapelu tvoří samí muži a jen jedna žena. Mužský 

kroj se skládá z košile, vesty, kalhot, šátku, holinek a je laděný do tmavě modré barvy. Bílá 

košile s barevnou výšivkou v podobě květin a různých ornamentů je s dlouhým rukávem, 

zakončená zapínáním na knoflík. Tmavě modré kalhoty z teplejšího sukna mají krásnou 

zlatou výšivku v oblasti kapes, které jsou pod páskem prostřižené skrz, a v tomto otvoru je 

složený bílý šátek, který je také krásně vyšívaný. Na nohou mají pánové černé holinky bez 

zdobení. Celému kroji dominuje vesta se zlatým vyšíváním v oblasti zapínání a na spodní 

části a samozřejmě zlaté knoflíky. Ženský kroj tvoří pouze černá sukně pod kolena, bílá 

zástěrka i košile a tmavě modrá vestička. 

 

Cimbálová muzika Tajána: dívčí kroj je kombinace bílé, modré a červené barvy. 

Košile je bílé barvy s nařasenými rukávy a bílou výšivkou v oblasti zapínání u krku. Vesta 

je tmavě modrá se stříbrnými knoflíky a olemovaná červenou stuhou. Tmavě modrá je i 

zástěra, posetá velmi drobnými bílými kvítky a červeným lemováním v podobě dvou 

úzkých pruhů ve spodní části. Pod zástěrou jsou dvě skládané spodnice s krajkovým 

lemováním. Děvčata používala i červenou stuhu do vlasů a červené korálky na krku. Na 

nohou byly bílé punčochy a černé střevíce. 

Chlapecký kroj je trošku chudší, černo–bílé a červené barevné kombinace. Černé 

jsou kalhoty s páskem a botami, obojí chlapci používali většinou ,,koncertní“. Černou 

barvu má i vestička se zlatými knoflíky. Bílá je košile s jednoduchým zapínáním. Ozdobou 

kroje je červený šátek zavázaný kolem krku s cípem na zádech. 

 

Cimbálová muzika Antonína Stehlíka: v minulosti měl kroj této kapely jinou 

podobu než dnes. Dívky měly tradičně bílou košili z pevné látky s nařasenými rukávy 

a zavazováním na šňůrku u krku. Vesta byla vínové nebo oranžové barvy s dřevěnými 

knoflíky. Sukně byla jednoduchá bez spodničky, dlouhá a úzká z květované látky. Přes 

sukni byla úzká bílá zástěra s krajkou ve spodní části. Boty byly černé, kotníčkové. 

Chlapci nosili černé kalhoty s páskem, bílou košili s červenou výšivkou u krku 

a tmavě modrou vestu. 

V současnosti je podoba kroje nepatrně jiná. Dívky mají bílou košili s nařasenými 

rukávy, u zavazování krajkové lemování. Zapínání u krku je na malý knoflíček a košile je 

buď varianta s límečkem, nebo se stojáčkem. Zbytek košile se sepne jen dalšími dvěma 

cvočky a zastrčí do sukně. Sukně je černé barvy a je zavinovací. V pase má bílou výšivku 
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s různými ornamenty. Zástěra je květovaná a je mnohem širší než ta předchozí. Vesta má 

tmavě vínovou barvu s černou výšivkou a měděnými knoflíky. Boty se nosí v zimním 

období černé a vysoké (,,čižmy“) a v teplejších měsících černé střevíčky s páskem přes 

kotník. Mužský kroj se skládá z černých kalhot s páskem a krojové košile s červenou nebo 

žlutou výšivkou v oblasti prsou. 

V poslední době ale uvažují členové Cimbálové muziky Antonína Stehlíka o dalším 

návrhu kroje, který by měl být zase o něco zajímavější. 

 

 Cimbálová muzika Denár: tato cimbálová muzika má velmi jednoduchý kroj. Ten 

dívčí je pouze bílá halena, bílá sukně a modrá zástěra. Prostá bílá halena má pouze krajkou 

zdobené okraje rukávů, které se v oblasti lokte zavazují. U krku je jednoduché nabírané 

šněrování. Bílá sukně je skládaná a má délku asi do půli lýtek. Tmavě modrá zástěra, která 

je uvázaná kolem pasu, je stejné délky a zdobená drobnými bílými kvítky, což v kombinaci 

s tmavě modrou vytváří velice zajímavý kontrast. Chlapci užívají černé kalhoty a bílé 

košile s modrou nebo červenou výšivkou u krku a na prsou. 

5.1 Lidové tance 

 V této kapitole bych se ráda věnovala představení několika lidových tanců patřících 

mezi oblíbené tance folklorního souboru Dyjavánek, který většinu těchto tanců převzal 

z jiných regionů. Soubor má mnoho nadaných tanečníků, kteří se tyto tance poctivě naučili 

a i když žádný z tanců nepochází přímo ze Znojma, nemusí se za jejich prezentování vůbec 

stydět. 

 

Koníčkový tanec: kůň býval na venkově ten nejlepší pomocník a živitel rodiny, 

proto i děti byly od mládí vedeny k lásce ke koním. Dědové obvykle vyřezali dětem 

dřevěné koníky, na kterých se děti proháněly po vsi. Byly to většinou koňské hlavy 

vyřezané ze dřeva přidělané k nějakému klacku, představující koňské tělo, aby si je děti 

mohly dát mezi nohy a ,,jezdit“ na nich. Děti s těmito hračkami pobíhaly po návsi, po 

louce a po lese, a právě z této jejich hry vznikl tento tanec. Kluci drží dřevěného koně 

a hrají si na vojáky, a nebo spolu s děvčaty tančí v kolečku. K tomuto tanci se zpívají 

písně: například Když sem byl malučký pacholíček nebo Čí že su to koně ve dvore, apod. 
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Když sem byl malučký pacholíček, 

stúpil mi koníček na malíček. 

Jouvej, jouvej, to to bolí, 

snad se mi malíček nezahojí. 

 

  Užičkový tanec: na podzim se vyhřívaly trnky
25

 na povidla. Tuto dobrotu chodívaly 

děti krást jako pamlsek. Lakomá Káča před nimi schovávala plný hrnek sladkých trnek, 

děti na to přišly a chodily Káče tento hrnek vylizovat. Trnky se vybíraly dřevěnými 

lžícemi. Tanec se tančí tak, že děti mají dvoje lžíce, s kterými hrají o svoje ruce, nebo ve 

dvojici a pochodují za sebou v kolečku. Tento tanec se obvykle tančí v dřevácích, protože 

děti se pak s plnými bříšky svalí do trávy, sundají si dřeváky, zpívají písničku nebo si 

pískají a přitom tlučou dřevákama o sebe. 

 

Na užičky, na užičky trnek, trnek, 

máš jich Káčo máš jich plný hrnek, hrnek. 

A keď nedáš na užičky dosti, dosti, 

užiješ si s náma enom zlosti, zlosti. 

 

 Šátečkový tanec: vždy jeden chlapec se pomocí dvou šátků drží se dvěma děvčaty 

a různě se kolem sebe točí a proplétají se. Většinou k tomu zpívají písničku ve valčíkovém 

rytmu. 

 

 Klobúkový tanec: mladí chlapci stojí v kolečku za sebou a na hlavách mají 

klobouky. Potom každý z nich zvedne ten svůj klobouk a předá na hlavu kamaráda 

stojícího před ním. Nejprve směrem dopředu a potom dozadu. K tomu jim hraje hudba, 

která ale neustále zrychluje a je opravdu velmi těžké zvládnout předávání do rytmu tak, 

aby klobouk nespadl. Opodál stojí děvčata, zpívají písničku a tleskají do rytmu. Větší 

chlapci si tuto hru ztěžují tím, že leží na zemi. Dodnes se tento tanec užívá spíše na 

zábavách nebo na svatbách, protože tahle podívaná každého opravdu velmi dobře pobaví. 

 

  

                                                 
25

 Trnky – výraz z moravského nářečí pro švestku 
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Verbuňk: vyskytuje se v jihovýchodní části Moravy – oblast Slovácko. Slovácký 

verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Tanec je to improvizovaný a není 

vázán přesnými choreografickými pravidly. Tančí jej pouze muži při cimbálové muzice 

nebo dechové hudbě. Typickými znaky jsou zrychlující se tempo a gradace tanečních 

prvků. Tanečník nejprve zazpívá verbuňkovou píseň (Jede šohaj z Vídňa, Hněvala sa moja 

máti …), po první sloce zazní instrumentální přehrávka, kdy tanečník tančí s rukama nad 

hlavou v pomalejším tempu, které se postupně po dalších slokách zrychluje. Velmi často 

také tančí více mužů najednou. Nejdříve se drží v půlkruhu za ramena, krajní tanečníci 

mohou mít ruce nad hlavou, a zpívají společně předzpěv taneční písně. V mezihře tančí 

každý z nich individuálně, zcela nezávisle na ostatních, se snahou předvést co 

nejnáročnější a nejzajímavější kombinaci všech prvků – tzv. cifrování. Mezi ty nejčastější 

taneční prvky patří poskoky, výskoky, podřepy, otočky a tleskání rukama. 

 Říká se, že verbuňk se naučit nedá a že slováčtí chlapci se rodí s verbuňkem v krvi. 

Je součástí přirozených tanečních příležitostí (hody, zábavy), ale existuje i v pódiové 

formě. Jsou dokonce vyhlašovány soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku. 

 Od roku 2005 je tanec zapsán organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl 

ústního a nehmotného dědictví lidstva. 

  

 Odzemek: je mužský skočný sólový nebo kolektivní tanec, který má improvizovaný 

charakter a je v 
2
/4 taktu. V České republice se vyskytuje zejména v oblasti jižní a střední 

Moravy – Valašsko, Horňácko a Strážnicko. Oproti verbuňku je velmi náročný. Vyžaduje 

především gymnastiku a výbornou fyzickou kondici. Tančí se převážně v měkké obuvi, 

protože součástí tance jsou i výskoky dopadající na patu. V každém souboru můžeme najít 

skutečně jen několik opravdu zkušených ,,odzemkářů“. Tančí se buď s dřevěnými tyčemi, 

nebo valaškami. Je úzce příbuzný s tanci pastýřskými. 

 

 Vrtěná: párový točivý tanec 
2
/4 taktu s rytmicky volným předzpěvem pocházející 

z Podluží. Ve starší době byla vrtěná tancem sólovým a spojena s tancem do skoku 

(tanečník vyskakoval, tleskal rukou na holínku a tanečnice se na místě otáčela). Později se 

ustálilo taneční držení. Dvojice stojí souhlasnými boky u sebe a dochází k rychlému víření 

v bočním postavení tanečníků, s podklesnutým krokem vnitřní nohy. Typický je také 

spojený pohyb rukou tanečníků v postavení proti sobě, jenž následuje po předzpěvu 

a přechází vlastnímu víření. 
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5.2 Lidové zvyky a tradice 

 Zvyky, tradice a výroční slavnosti s nimi spojené provázejí život na vesnicích po 

celá staletí. Vycházejí z přirozeného rytmu života daného střídáním ročních období 

a zemědělských prací. Jsou založeny na křesťanské tradici, ale objevují se i stopy 

pohanských zvyků, vycházejících z propojení vesnického života s přírodou, které byla 

odnepaměti přisuzována magická moc. 

 Na Znojemsku byla lidová kultura odnepaměti spojena s vínem a vinařstvím. 

Propojena byla též se sousedním Rakouskem, které po staletí od Znojma odděluje řeka 

Dyje. Zásadní vliv na lidovou kulturu mělo poválečné přesídlení zdejšího obyvatelstva, 

a z tohoto důvodu se původní tradice a zvyky v pohraničních oblastech dochovaly jen 

málokde. V současnosti se některé z nich snaží místní obyvatelé obnovit. Ve Znojmě se 

dodnes dodržely alespoň tyto dvě složky – masopust a posvícení. 

 

 Masopust: jinak také fašank nebo končiny, býval třídenním svátkem, který se slavil 

ve dny předcházející Popeleční středě. Tou začínal čtyřicetidenní půst, končící 

o Velikonocích. Jelikož jsou Velikonoce svátky pohyblivé a jejich čas je určován prvním 

jarním úplňkem, je také svátek masopustu pohyblivý. Stal se však pomyslným předělem 

mezi zimou a jarem. Naši předkové tvrdili, že bez masopustu by snad jaro ani nepřišlo 

a tak se na něj náležitě připravovali. Pořádají se různé taneční zábavy nebo svatby 

a vyvrcholením oslav je maškarní obchůzka vesnicí, v jejímž průvodu jde několik 

muzikantů, krojovaná chasa a nejrůznější masky všeho druhu. Večer před popeleční 

středou je veselí ukončeno taneční zábavou a pochováním basy, která je symbolem nástupu 

postního období a příprav na následující Velikonoce. 

 

 Posvícení: odehrává se na podzim, když je sklizená veškerá úroda a může nastat čas 

na zábavu. V minulosti trvala od neděle do čtvrtka a typickým pozváním na ni byly 

posvícenské koláče zvané ,,zváče“. Na stole bylo nepřeberné množství jídla, hlavně maso, 

drůbež, zákusky, apod. Jedlo se, pilo a hodovalo, ale také tančilo a zpívalo až do rána 

následujícího dne. Dnes do některých obcí přijíždí navíc i pouť, ale posvícenské koláče se 

pečou pořád. 
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5.3 Znojemská lidová píseň 

 Poměrně obtížné je zmapovat vývoj lidové písně, neboť je poměrně málo 

dochovaných materiálů, což je způsobeno převážně dlouhým obdobím germanizace této 

oblasti. Jak jsem již zmiňovala v předešlých kapitolách, folklor nemá na Znojemsku příliš 

známou tradici, prakticky vůbec. V minulosti byl vytlačen téměř na okraj, a kdyby nebylo 

pamětníků, kteří písně zapisovali, možná by vymizel úplně. Díky nim můžeme i dnes být 

hrdí na to, že máme své ,,znojemské“ lidové písně. 

 Přestože jsou v nejstarších písňových sbírkách zmíněné písně ze Znojma, jejich 

přirozený vývoj téměř ustal, neboť byla tato oblast poměrně dlouhou dobu pod německým 

vlivem. V současnosti se ale naštěstí začal folklor znovu rozvíjet díky poměrně značnému 

množství cimbálových muzik či folklorních souborů. Ty zahrnují do svého repertoáru 

nejen písně ze Znojemska, ale i z jiných oblastí, jako je například Horácko, Podhorácko 

nebo Moravské Slovácko. 

 Zásadní vliv na stav lidové písně měl rok 1945, neboť poválečná kolonizace 

přinesla do kraje svou kulturu, zatímco ta původní byla potlačena. Dnes se na Znojemsku 

zpívají převážně moravské písně ze Slovácka. Jejich hlavním znakem je durová tónina, 

která je během písně opuštěna jen velice zřídka. Takt je pravidelný, většinou dvoudobý 

nebo třídobý. Jedná se tedy o jednoduché takty a forma písně bývá zpravidla jednodílná 

nebo dvoudílná. 

 Mezi těmito písněmi se objevují také textové a melodické varianty. Objevují se 

například písně nazpívané v různých časových obdobích a ve většině z nich jsou patrné jen 

drobné melodické a rytmické odchylky. Ty mohly vzniknout i nepřesností zapisovatelů. 

Najdeme tady také varianty písně Teče voda, teče, které byly zapsány jinak v Mramoticích 

a jinak v Plavči u Znojma, což jsou místa od sebe vzdálená přibližně deset kilometrů. 

Textovou variantou je například píseň Třeba jsem já rychtářova dcera, která je zpívaná na 

nápěv písně Pasol Jano tri voly. 

 Písňové texty jsou zpravidla psané obecnou češtinou. Prvky znojemského nářečí se 

objevují pouze v jednotlivých slovech. V textu se také setkáváme se slovy přejatými 

z němčiny, ale ta jsou často zkomolená. Po porovnání všech těchto znaků snadno zjistíme, 

že znojemské písně nesou znaky těchto oblastí – Moravské Horácko a Podhorácko. 

U podhoráckých písní je to takt třídobý, časté střídání taktů a zakončení na tónické tercii. 

V případě horáckých písní je charakteristická durová tónina, která je nepříliš často 
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opouštěna a nápěvy neodvozují rytmus mluveného slova. Protože jsou písně horácké 

považovány za české a písně podhorácké za moravské, je možné tvrdit, že písně 

Znojemska tvoří přechod mezi písní českou a moravskou. 

 Největší zásluhu na zaznamenávání písně nese určitě paní Marie Urbánková 

z Plavče, a to kvůli tomu, že díky její výborné paměti se zachovalo mnoho písní na 

Znojemsku až dodnes. Mnohé z nich sama dokonce složila. Narodila se roku 1887 v Plavči 

(okres Znojmo), tudíž většina dochovaných písní obsahuje texty zejména z tohoto kraje. 

V době, kdy žila nějaký čas ve Znojmě, se setkala s českým folkloristou, dirigentem 

a skladatelem Albertem Pekem a zazpívala mu písně, které znala. A tak tedy bylo 

zaznamenáno 252 písní, které dnes najdeme v Pekově Sbírce písní z jižní a západní 

Moravy.. Tato sbírka je v současnosti uložena v archivu Akademie věd České republiky 

v Brně. Nacházíme zde převážně písně milostné a vojenské, z nichž se některé vztahují 

k pobytu neapolských vojsk ve Znojmě. V menší míře jsou tady zastoupeny písně žertovné, 

koledy, balady, kramářské, obřadní a řemeslné písně.
26

 

 

Ukázky písní, které vznikly na Znojemsku: 

 

Ej nad Palavú 

Ej nad Palavú, vyšla hvězdička.         Co že mu dává, seno aj oves.   

           Co dělá milá, krmí koníčka,                              Pověz mě milá, s kým jsi spala dnes, 

           krmí koníčka. s kým jsi spala dnes. 

  

A já sem spala, se svú mamičkú. 

      Dojdi k nám večer, můj šohajíčku, 

můj šohajíčku. 

                                                 
26

 Pokorná, Zuzana. Výsledky výzkumu lidové písně v obci Plaveč u Znojma. Brno, 1980. 
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Člověče mizerný 

 

Člověče mizerný, co tu máš na světě, Na vojně ti dajú, čižmy s ostružkami, 

pojď radšej do vojny, kuťate rentete. koníčka vraného, aj osedlaného. 

Nemáš chleba, ani vína, Šabličku na levú stranu, 

ani jména, ani syna. ta ti bude na tu ranu. 

To tu máš živý být, na tom marnom světě, Potom možeš kráčať, ak ňáký velký 

pán, pojď radšej do vojny, kuťate rentete. kuťate rentete, veď ti to povedám. 
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6. HUDEBNÍ FESTIVALY VE ZNOJMĚ 

Znojmo se v poslední době stává stále více a více hudebním městem. Během minulých 

let zde vzniklo několik významných hudebních festivalů, které existují dodnes a vznikají 

pořád nové. Jsou spojeny s hudbou klasickou, ale i lidovou hudbou, folklorem a především 

vínem. Ráda bych vám tímto alespoň ty nejdůležitější představila. Festivaly si ve Znojmě 

získávají stále větší oblibu, jak u občanů znojemských, rovněž i u turistů, kteří neváhají a 

za svým oblíbeným festivalem jezdí mnohokrát i z obrovské dálky. 

 

 Znojemské historické vinobraní: první vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. 

Autorem a zakladatelem byl František Koukal, který ve svém nápadu dokázal skloubit 

slavnou minulost královského města na řece Dyji, zachovalé historické kulisy i vinařskou 

tradici. Ústřední postavou vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který přijel roku 1327 

do Znojma oslavit úspěšné státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj připravilo bohatý 

kulturní program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, jsou 

nabízeny divákům ke zhlédnutí dodnes. 

 Doposud nejúspěšnější a největší Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo 

v roce 1967. Téměř 110 000 návštěvníků zhlédlo originální program se skoro 600 

účinkujícími. Tradice ZHV byla komunistickým režimem přerušena roku 1974 a obnovena 

až v 90. letech minulého století. Od té doby každoročně přiláká Znojmo desetitisíce 

návštěvníků z celé České republiky, kteří sem přijíždějí nejen kvůli vínu, ale také za 

bohatým kulturním programem. 

 Vrcholem událostí je průvod krále Jana Lucemburského s chotí, dvořany a celou 

družinou. Po městě je umístěno několik mázhauzů,
27

 kde hrají jednotlivé kapely. Jsou to 

kapely dechové i cimbálové muziky a kromě mázhauzů vystupuje několik z nich i na 

hlavních tribunách, které jsou na obou velkých náměstích ve Znojmě. Znojemské 

historické vinobraní se koná každý druhý víkend v září a nejoblíbenějším nápojem je 

burčák. 

 

 Burčákfest: tento projekt vznikl ve Znojmě ve spolupráci s firmou Znovín Znojmo 

a. s. v roce 2005. Festival se odehrává v nemalých prostorách Louckého kláštera a je 

                                                 
27

 Mázhaus – rozsáhlá místnost zaujímající celou přední část přízemí patrového gotického nebo renesančního 

měšťanského domu. Dříve sloužily tyto prostory např. k výčepu piva. Během Vinobraní jsou v těchto místech 

stánky s různým občerstvením a hrají zde různé kapely.   
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spojen s vinařstvím, gastronomií a folklorem. Každoročně zde vystupuje několik 

cimbálových muzik a folklorních umělců. Zajímavou podívanou bývá i soutěž ve šlapání 

vína bosýma ženskýma nohama. 

 

Festival vína VOC Znojmo: vznikl v roce 2009 s podtitulem ,,dny folkloru 

a originálních znojemských vín“. Koná se každoročně 8. května a je úzce spojen zejména 

s vinařstvím a gastronomií. Nemalou součástí tohoto sdružení je i folklor. Vystupuje zde 

hned několik cimbálových muzik domácích i zahraničních, mimo jiné také Dyjavánek a 

Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Tyto jednotlivé soubory mají svá vystoupení buď na 

společném pódiu na náměstí, nebo jsou rozmístěné po celém městě na různých místech a 

hrají přímo na ulici. 

 

Slavnosti chleba: historicky první slavnosti se uskutečnily 10. září 2005. Důvodem 

vniku byla myšlenka realizovat akci, která by zvýšila návštěvnost národní kulturní 

památky, a to Vodního mlýna ve Slupi, v jehož blízkosti se slavnosti odehrávají. Podnětem 

pro název této akce bylo spojení s národní kulturní památkou – mlýnem – a základním 

produktem mlýna – mouka, ze které se vyrábí chléb. 

Součástí festivalu je jarmark historických tradičních řemesel, jako je například 

kovářské nebo mlynářské, dále ochutnávka výrobků z pečiva a také ukázkové pečení 

chleba v peci. Kulturní program se odehrává před mlýnem na jevišti a hledišti asi pro tisíc 

diváků. Na jevišti vystupují desítky folklorních souborů z České republiky, ale i ze 

zahraničí. Včetně Dyjavánku to v minulosti byly například soubor Rozsutec ze Žiliny, 

Púčik a Brněnský Valášek, Romský taneční soubor Merci, ale také soubory z Bulharska a 

Řecka. 

 

Setkání cimbálových muzik: tento festival vznikl teprve minulý rok, tudíž nemá tak 

dlouholetou tradici jako ostatní festivaly. Poprvé se uskutečnil 18. října 2013 v Louckém 

klášteře. Založila ho Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, která doufá, že se stane 

oblíbenou a hojně navštěvovanou událostí roku. Na prvním ročníku vystoupily tyto 

soubory: Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, CM Denár, Folklorní soubor Dyjavánek, 

CM ZŠ Mládeže a jako hosté Cimbálová muzika Burčáci z Uherského Hradiště a vítěz 

loňského ročníku verbířů ve Strážnici Jakub Tomala. 
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Znojemský slavíček: od roku 1995 se každoročně pořádá tato tradiční regionální 

soutěž v sólovém zpěvu moravských lidových písní. Děti jsou zde rozdělené do tří 

kategorií – 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a 3. stupeň neboli žáci SŠ. 
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ZÁVĚR 

 Bakalářská práce měla za cíl přiblížit folklorní a hudební život na Znojemsku 

především skrze folklorní soubory a cimbálové muziky. Byly zde popsány jak stručné 

dějiny města, tak i hudební a lidová kultura, přední osobnosti, kraje, tance a mnoho 

dalšího.  

 Psaní této práce bylo pro mne velkým potěšením a radostí, protože se jedná 

o oblast, které se již od útlého dětství věnuji. Překvapením byl nedostatek literatury či 

odborných publikací, které by zpracovávaly toto téma. Proto hlavním zdrojem informací 

byly novinové články, internet a hlavně vlastní zážitky a poznatky. O jednotlivých 

souborech žádné specifické publikace bohužel dosud nevyšly. Byla bych moc ráda, kdyby 

k tomu alespoň nepatrně přispěla tato práce. 

 Místními soubory prošly stovky lidí, kteří zde získali kladný vztah a lásku k hudbě, 

kterou si odnášejí do života, stejně jako úctu k tradicím a vyznávání pozitivních životních 

hodnot. Sama se folklorní oblasti věnuji i v současnosti, i když je mým hlavním oborem 

klasická hudba a hraní ve filharmonii. Pokaždé se těším, až si obléknu kroj a zahraji si se 

svými kolegy a přáteli muziku, která mě naplňuje a obohacuje. 
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