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č. 1: Vlevo hráč na Gaita de Foles. Na obrázku vpravo, hráč na gaita de foles 

uprostřed, obklopen hráčkami na adufe a úplně napravo žena hrající na castanholas. 

 

 

č. 2: Ženské kostýmy: zleva oděv prodavačky, pracovní šaty a sváteční šaty. 



II 

 

 

č. 3: Pozvánka na Festival de Folclore, který se konal 18. června v parku Quinta das 

Conchas v lisabonské čtvrti Lumiar. 

 

 

č. 4: Tocata souboru Groupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova (zleva hráč na 

bombo, akordeonista, hráči na cavaquinha, kytarista a hráč na reco-reco). 
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Tocata souboru Rancho Folclórico da Casa do Povo de Souselo (zleva flétna, dva 

akordeony, kytara, triangl a bombo).  

 

Velmi početná tocata Rancho Etnográfico de Ribeirão (několik akordeonistů, kytaristů 

a hráčů na cavaquinho). 

 

Tocata Rancho Etnográfico de Ribeirão při nástupu souboru na pódium (již 

hraje úvodní píseň). Zleva hráči na cavaquinho, reco-reco, bombo, triangl a vpředu 

několik akordeonistů. 



IV 

 

 

Tocata souboru Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra (zleva zpěvačka, 

akordeonista, hráč na almodo, hráč na cana rachado, triangl a reco-reco). 

 

Cantadeiros souboru Groupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova.  

 

 

č. 5: Vystoupení souboru Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra. 
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Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra. 

 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Souselo před nástupem na pódium. Uprostřed 

pár oblečen jako ženich a nevěsta. 

 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Souselo při tanci. 



VI 

 

 

Rancho Folclórico da Casa do Minho em Lisboa při odchodu z pódia. 

  

 

Groupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova při kruhovém skupinovém tanci. 

Vpředu jsou odloženy autentické tradiční předměty. 
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Ženy odcházejí s koši umístěnými na hlavách, v kostýmech prodavaček.  
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č. 6: Rancho Folclórico, ve kterém působí Sofia Adão, Rancho Infanto-Juvenil da 

Praia da Leirosa. 

 

Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa. Vpředu si můžeme všimnout hudebních 

nástrojů (akordeon, bombo, reco-reco). Oděvy členů Rancha souvisí s rybářskou komunitou 

(rybáři a prodavačky ryb s koši umístěnými na hlavách). 
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Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa fotografované během různých 

vystoupení. 
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č. 7: Notová předloha písně O Nosso Lavadoiro (Rancho Infanto-Juvenil da Praia da 

Leirosa). 
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Notové předlohy dalších písní souboru Sofie Adão Rancho Infanto-Juvenil da 

Praia da Leirosa. 
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č. 8: Texty vybraných písní Rancha Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa: 

 

 

č. 9: Přepis rozhovoru s členkou souboru Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa Sofií 

Adão do českého jazyka. 

1. Co je to Rancho Folclórico? 

„Jedná se o skupinu lidí, z nichž někteří jsou dançarinos (tanečníky) a někteří jsou součástí 

tocaty (muzikanty). Tanečníci jsou v páru, který vždy tvoří muž a žena. Lidé, kteří jsou součástí 

tocaty, jsou hráči na hudební nástroje, například akordeon, na rytmické nástroje, jako je 

tamburína, reco-reco nebo někdy kastaněty, a potom lidé, kteří zpívají. Ti se nazývají 

cantadeiras (zpěváci). V některých případech můžou být součástí Rancha také hráči na klarinet 

či saxofon.“ 

2. Co znamená Rancho Folclórico pro tebe osobně? 

„Rancho představuje zvyky naší země; každé místo, každá vesnice je v Ranchu zastoupena 

v souladu s jejími zvyky. Já osobně hraji v Ranchu vesnice, která se nachází v blízkosti oceánu. 

V mém Ranchu lidé představují rybářskou komunitu, rybáře a prodavačky ryb. Je velice 

důležité, aby byl hlas těchto lidí v Ranchu přítomný. Spousta z nich ztratila životy na moři a je 

nezbytné připomínat si snahy a činy našich předků, které napomáhaly rozvoji a fungování naší 

země.“  
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3. Jak ses dozvěděla o Ranchu, jak ses stala členkou a jak se tvé Rancho nazývá? 

„Jmenujeme se Rancho Infanto-Juvenil da Praia da Leirosa (děti a mladiství). Byla to má 

sousedka, kdo mě nasměřoval na pána, který zkoušel s tímto Ranchem a ten mě pak 

kontaktoval.“ 

4. Jaká je tvá role v Rancho? 

„Hraju na klarinet a jsem součástí tocaty (muzikantů).“ 

5. Jak často vystupujete, zkoušíte? Jak dlouhý je program? Jak vypadá vaše sezóna? 

„Obvykle je Rancho sezónní záležitostí, my hlavně vystupujeme a zkoušíme na jaře a v létě. 

V zimě nevystupujeme. Od května do září máme většinou několik vystoupení a zkoušíme tedy 

pravidelně jednou týdně, v pátek večer, cca hodinu a půl.“ 

6. Jak si vybíráte repertoár? Odkud máte materiály? Jsou vaše vlastní? 

„Repertoár tohoto Rancha je převzatý od jiného Rancha, jehož členy byli dospělí lidé a které 

zde působilo dříve. To zaniklo a naše Rancho materiály převzalo.“ 

7. Má tedy Váš repertoár spojitost s tím, co jsi zmiňovala dříve? Zpíváte o rybářích a této 

tématice? 

„Ano. Naše Rancho začíná vystoupení písní/pochodem ‚O Peixinho‘ (Rybička) a potom máme 

píseň věnovanou prodavačkám ryb. Tato píseň je pochodovou písní a nazývá se ‚A Peixeirinha‘ 

(Malá prodavačka ryb). Další písní je ‚O Pescador‘ (Rybář), která zakončuje naše vystoupení, 

a také pochod ‚O Vapor‘ (Parník), který je písní naše města Figueira da Foz.“ 

8. Jak tvoříte taneční choreografie? Jsou vaše vlastní či převzaté? A jak je přizpůsobujete 

jednotlivým vystoupením? 

„Naše choreografie, stejně jako písně, pochází od dospělého Rancha, které jsem již zmiňovala. 

A naše vedoucí upravuje choreografie tak, aby je mohly tančit i malé děti, ale především jsou 

to převzaté choreografie.“ 

9. Když už mluvíme o dětech, jaký je věk tanečníků a jak jsou staří členové tocaty, 

muzikanti a zpěváci? 

„Tanečníci jsou obvykle mezi 4 a zhruba 16 lety, a jsou to tedy děti a mladiství. Součástí tocaty 

jsou dospělí a zpěváci jsou obvykle matky dětí, které tančí.“ 

10.  A kolik Vás zhruba v souboru je? 

„Vždy máme osm párů, chlapce a dívky, tedy 16 dětí. Děti, které netančí jsou součástí tocaty a 

zpívají. V tocatě máme jeden či dva akordeony, klarinet, saxofon, tamburínu, reco-reco, bombo 

a alespoň tři cantadeiras (zpěvačky).“ 

11. A Vaše oblečení? Co je pro něj typické a proč máte právě takové? 

„Jak už jsem řekla, naše Rancho představuje prodavačky ryb a rybáře. Oděv rybáře tvoří 

kostkované košile, kalhoty ohrnuté pod kolena a na hlavách mají baret. Dívky mají sukně, 
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vyšívané zástěry, které jsou hlavním symbolem našeho Rancha, květované halenky a šátky ve 

vlasech. Děti vždy tančí bosy. Dívky mají na hlavách umístěné také koše, které mívaly 

v minulosti prodavačky ryb.“ 

12. A Vaše vystoupení? Kde vystupujete? Na festivalech? Existují nějaké soutěže? 

„Obvykle vystupujeme na přehlídkách a festivalech organizovaných různými soubory Rancha. 

Dále na oslavách vesnic, potom také vystupujeme v kasinu v našem městě Figueira da Foz. 

Toto vystoupení je organizováno proto, aby se setkala různá folklórní seskupení. A v současné 

době máme také projekt, kdy vystupujeme po hotelích, abychom turistům představili Rancho a 

naši kulturu.“ 

 

 

č. 10: Přepis rozhovoru s Tiagem Amadem Gomesem, členem souboru Rancho Folclórico „Os 

Camponeses“ de Riachos do českého jazyka: 

1. Co je to Rancho Folclórico? 

„Rancho Folclórico.. pokud použiji obecnou definici, rancho představuje skupinu lidí a 

folclorico znamená tradiční, folklórní. Můj soubor jsem součástí Federado Rancho Folclórico 

(Federace). To znamená, že respektuji vše, co je vytvořeno pro soubory rancho. Někdy míváme 

nárazové inspekce a potom roční inspekce. Součástí souboru rancho se může stát jen osoba 

žijící v dané oblasti. Například já pocházím z regionu Ribatejo a patřím tedy do Fundaçao do 

Rancho Folclórico dos Templários (templářská komunita). Ribatejo má dvě části Lezíria a 

Templários (severní část Ribatejo). 

2. Účastníte se nějakých soutěží, když jste součástí Federado? 

„Ne, rancho nemá žádné soutěže. Každý region má odlišné druhy rancha. Hudba může být 

stejná pro různá rancha z odlišných regionů a oblastí, například můžeme mít stejné melodie 

jako rancho, které se nachází na pobřeží. Nicméně rozdílné jsou texty, každé rancho si vytváří 

texty, které pasují charakteru daného rancha. 

Dále, rancho sice vzniklo během éry zvané Estado Novo (Nový stát), během Salazarovy 

diktatury, avšak představuje společnost takovou, jak vypadala na konci devatenáctého a 

počátku dvacátého století.“ 

3. Jak ses stal součástí Rancho Folclórico? 

„Současné rancho, ve kterém působím, je mým druhým ranchem. Předtím jsem byl součástí 

jiného souboru. Ten první se nachází v oblasti Torres Novas a budova tohoto rancha stojí vedle 

budovy konzervatoře, kam jsem chodil. Jednou mi kamarádka řekla, že potřebují muže, tak jsem 

to šel zkusit. Upřímně se mi tam moc nechtělo, ale postupně jsem si to zamiloval. Do souboru 

rancha jsem se tedy dostal díky svým kamarádům, mí rodiče nikdy součástí rancha nebyli.“ 

4. Jaká je tvá role v souboru rancha? 

„Já jsem tzv. bailador. Tak se nazývá člen, který v ranchu tančí, tanečník. Někdy jsem také 

k dispozici jako cantador (zpěvák). Posledním článkem rancha jsou tzv. tocadores, kteří hrají 

na hudební nástroje.“ 
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5. Jak často zkoušíte? 

„Když jsem se stal poprvé členem rancha, bylo mi 13 nebo 14 let a zkoušky jsme měli každý 

týden. Jednou týdně jsem se tedy účastnil zkoušek rancha, dokud jsem neodešel studovat na 

vysokou školu. V současné době se tam objevuji méně často, ale stále jsem členem a občas 

přijedu, když mě potřebují nebo když mám volný víkend.“ 

6. Jakým způsobem vznikl repertoár vašeho rancha? 

„Každé rancho má základní repertoár, svůj vlastní. Ten je u každého rancha odlišný. Členové 

mého rancha představují Os Camponeses (rolníky). Repertoár mého současného rancha je 

naprosto odlišný od repertoáru rancha z Torres Novas (kde Tiago působil dříve) a to jsou to 

rancha z míst vzdálených pouhé dva kilometry. Města těchto ranch jsou tedy velmi blízko sebe. 

Hudba našeho rancha je výsledkem výzkumu a bádání jednotlivých členů, například 

Joaquimem Santanou a jinými. A tance také. Tito badatelé se chodili ptát starých lidí a snažili 

se porozumět tomu jak hudba a folklór jejich mládí, kdy jim bylo okolo osmnácti let, vypadaly. 

A tito staří lidé je naučili melodie a tance. Mezi nimi byl i muzikant, Senhor Martim, který byl 

klarinetistou v seskupení Banda dos Riachos, což je tamní město. Badatelé poté dali dohromady 

hudbu a tance, které je starší obyvatelé naučili, a tak vznikl repertoár našeho rancha. 

Existuje také hudba rancha, ke které neexistují tance. Je pravděpodobné, že starší lidé, kteří 

byli zdrojem informací, neznali tanec k dané hudbě. Nebo se jedná o hudbu, která byla původně 

čistě vokální, kdy rolníci zpívali při práci na polích, aby si krátili chvíli. K těmto písním tedy 

neexistují žádné tance a jsou také součástí repertoáru rancha.“ 

7. Jak vypadají zkoušky rancha? 

„Zkoušky trvají dvě hodiny, každý pátek večer.“ 

8. A zkoušíte všichni dohromady? Muzikanti i tanečníci? Nebo jsou zkoušky nějak 

dělené? 

„Ano, zkoušíme všichni dohromady. Nejdříve máme warm-up s písněmi fado a jednoduchými 

kroky, kdy jsou všichni tanečníci v jedné řadě. Poté tančíme fandango, tedy ti, kteří tanec znají. 

A toto tvoří warm-up, přípravu k pozdějšímu tancování. 

Zkoušky jsou vedeny pánem, kterého jsem již zmínil, Joaquimem Santanou, který stále žije. Je 

to velmi starý pán, je mu něco přes osmdesát let.. Ten tedy zkoušky vede a je hlavním vedoucím 

našeho rancha. 

9. Kolik členů má vaše rancho a jakého věku? 

„Nejsem si jistý, ale je nás okolo padesáti. Jsme schopni téměř naplnit celý autobus, když jsme 

všichni. Máme tři nebo čtyři hráče na akordeon, jednoho klarinetistu, tocador de almode, což 

je bicí nástroj, který udává pouze pulzaci, tocador de cana, hráče na triangl, jednu zpěvačku a 

jednoho zpěváka. Někdy se zpívá i sborově, zpívají ti, kteří zrovna netančí. Potom máme 

v ranchu také několik dětí, asi šest nebo sedm, jsou to synové a dcery tanečníků. A je nás cca 

třicet bailadores, kteří tančí, pokud jsou všichni přítomni. Někde se nemůžou účastnit 

vystoupení všichni, tak je nás pak méně.  
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10. Kde vystupujete? Při jakých příležitostech? 

„Obvykle vystupujeme na oslavách vesnic a na folklórních festivalech. Festival de Folclore je 

organizovaný ranchem z vesnice, či města, kde se festival koná, a toto rancho zve na svůj 

festival několik souborů z celého Portugalska. Ty se na festivalu sejdou a reprezentují své 

regiony, oblasti, ze kterých pochází. Také však vystupujeme v divadelních představeních, po 

boku profesionálních tanečníků, kteří potřebují soubor rancha pro dané vystoupení. Pak se 

například naše rancho účastí tzv. Festival de Bailado (taneční festival), na kterém vystupujeme 

se známými hudebníky jako je Maria João Grancha nebo Mário Laginha. Účastníme se tedy 

různých zajímavých akcí, avšak hlavními událostmi jsou folklórní festivaly.“ 

11. Vystupovali jste i někde v zahraničí? 

„Ano. Byli jsme na Azorech, což je stále Portugalsko, ale již ne na evropském kontinentě. A 

samozřejmě v různých zemích po celé Evropě, ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii, 

Švýcarsku, Dánsku, vždy na folklórních festivalech, avšak v těchto případech na mezinárodních 

folklórních festivalech.“ 

12. Jak vypadají vaše kostýmy? 

„Naše oblast se nachází na venkově regionu Ribatejo a naše rancho tak představuje rolníky. 

Máme oděv typický pro oblast okolí řeky Tejo. Někteří lidé můžou mít kostýmy, jaké nosili 

rybáři či lidé jiných profesí. Existují různé druhy kostýmů, a to traje de trabalho (pracovní 

šaty), traje de domingo (sváteční, nedělní šaty), traje de trabalho ao domingo (pracovní nedělní 

šaty)..například ženy, které pekly chleba mívaly rozdílné pracovní oděvy pro všední dny a pro 

neděli (traje de trabalho a traje de trabalho ao domingo). Avšak obecně vzato, oděv rancha 

představuje venkov. 

Konkrétní podoba oblečení našeho rancha: ženy mají sukně červené barvy s černým pruhem 

uprostřed, nebo sukně jiných výrazných či světlejších barev. Tyto barvy nejsou časté v severních 

částech Portugalska. Čím jižnější se v zemi nacházíme, tím barevnější oděvy soubory rancho 

mají. 

 Muži mají oblečení, jež je spojováno s jízdou na koni. Jelikož ta je pro naši oblast typická a 

není u jiných souborů rancho příliš obvyklá. Máme oděvy rolníků, dále traje de vaqueiro, což 

je muž, který se stará o krávy. Existují dvě verze těchto oděvů, sváteční a pracovní. Lidé ze 

střední vrstvy měli tyto dva druhy oděvů, které střídali podle dne, jeho náplně a případných 

oslav. Sváteční oblečení tvoří modré krátké kalhoty a červené vesty, či košile. Pracovní oděv je 

laděný do šeda a kalhoty jsou dlouhé. Oba druhy oděvů můžou být doplněny o klobouky či 

červené barety (čapky). Ženy nosí různé šátky. 

13. Co znamená Rancho Folclórico pro tebe osobně? 

„Já jsem se dostal do souboru rancho náhodou, ne záměrně. Jsem studentem hudby a všichni 

muzikanti vždy říkají, jak je rancho nudné. A já samotný vlastně nemám čas na to, chodit se 

dívat na výstupy jiných ranch. Ale být součástí souboru rancho je vážně skvělé. Osobně jsem si 

zamiloval být součástí tanců, a také to, jak reprezentujeme naši kulturu a naše předky. Miluji 

tanec samotný. Tradiční tance zbožňuji ještě víc. Choreografie je vždy stejná, ale mně se prostě 

hrozně moc líbí. Je to samozřejmě dobré také pro fyzickou kondici, potkávání lidí z různých 

branží, v ranchu máme lidi, kteří jsou doktory, pekaře, řezníky, prodavače, farmáře, a to je 

velmi zajímavé. A i setkávání lidí různého věku, v našem ranchu jsou jak děti, tak velmi staří 

lidé a ti se všichni schází, aby sdíleli své zážitky. Všichni jsme tu pro stejnou věc, portugalský 

folklór a tradici…a to je prostě dobré.“ 


