
Čtvrtletník Sdružení přátel folkloru v Brně
Ročník V. číslo 2/2006

F O L K L O R N Í

ZVùSTI

FOLKLOR BEZ HRANIC
22.4.2006

DNS Brněnský Valášek pořádá pra-
videlně jednou za dva roky akci
„Setkání tří souborů“, při které vždy
představuje brněnskému publiku
spřátelené dětské kolektivy z ČR
i zahraničí. Letos ve dnech 20.-
23.4.2006 přijedou na pozvání
souboru FS Špindleráček ze
Špindlerova Mlýna a slovenský FS
Mladosť z Povážské Bystrice.
Během pobytu kromě prohlídky
Brna a okolí a přátelských setkání
s dětmi z Brněnského Valášku oba
soubory vystoupí v základní škole
Horníkova v Brně-Líšni a domově
důchodců Kociánka. Vyvrcholením
tohoto setkání bude společný kon-
cert všech tří souborů pod názvem
Folklor bez hranic, který se uskuteč-
ní v sobotu 22.4.2006 v 15.00 hod.
v sále B. Bakaly v Bílém dům,
Žerotínovo nám., Brno. Všechny
milovníky folkloru z Čech, Moravy
a Slovenska srdečně zveme. (Prodej
vstupenek na místě.)

A. Halašová

KO·T
PÁLENEK

Členové Slováckého krúžku
v Brně Vás zvou na KOŠT
PÁLENEK, který se usku-
teční 19. dubna 2006
v rámci besedy u cimbálu
Slováckého krúžku v Brně
v klubu Akademie obrany
na Šumavské.

Z obsahu:

Folklor bez
hranic

Košt pálenek

Zpěváček
v Černovicích
po devětadvacáté

Burza folklorního
materiálu

Přehled
folklorních akcí

Víte, jak..

Tradiční dětský
krojovaný ples

Informace pro
vedoucí souborů

Křížovka

Zájemcům 
o členství z řad
nesouboráků

O krála moravskej
klobásy...

Jarní koncert
dětských souborů

Vydává redakční rada SPF v Brně • Uzávěrka dalšího čísla 23.6.2006. Příspěvky zasílejte na
e-mail adresu: spfvb@quick.cz nebo faxem na č.: 548 535 765. Nevyžádané texty se nevracejí.
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Z
PùVÁâEK 

Všechny zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Ponava 

Cena diváků a poroty Kateřina Oherová

Druhý nejmladší účastník - J. Kilián Soutěžící ve druhé kategorii

(foto Pavel Kováč)

Host Jana Otáhalová, zlatý zpěváček roku 2003

V âERNOVICÍCH PO DEVùTADVACÁTÉ...
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Soutěžící ve 3. kategorii

Soutěžící v první kategorii

Soutěžící v 1. kategorii

Vítěz 2. kategorie M. Marhold Vítězka 3. kategorie J. Schejbalová

Předseda poroty Jindřich Hovorka

Zpívající porotce Václav Kovářík

Na šedesát lidových písní z Brněnska, Valašska, různých koutů Jižní Moravy, ale i Slovenska se
po dva dny neslo prostorami kulturního domu Charbulova 3. Sešli se zde ti nejlepší dětští zpěvá-
ci lidové písně z Brna a okolí. Protože se jednalo o regionální kolo soutěže, předcházela mu míst-
ní kola, uspořádaná v brněnských souborech. Odtud potom vedoucí souborů navrhli svoje favori-
ty do regionálního kola. 



Děti soutěžily ve třech věkových
kategoriích:

I. KATEGORIE do sedmi let včetně – 
zde bylo přihlášeno 10 zpěváčků

II. KATEGORIE od 8 do 11 let včet-
ně – zde se přihlásilo 17 soutěžících,
dva se ze zdravotních důvodů
nemohli zúčastnit

III. KATEGORIE od 12 do 15 let
včetně – zde soutěžili 3 zpěváčci

KATEGORIE VÍTĚZŮ od 8 do 11 let
– zde se setkali vítězové kategorie
z roku 2005 a letošní vítězové.

Nejnapjatější bylo snad kolo těch
nejmladších. Divadelní osvětlení,
muzikanti v krojích, mikrofony, poro-
ta, všetečné otázky moderátorky, to
dokáže vykolejit i ostřílené kozáky,
kteří se jinak ve světlech ramp pohy-
bují jako ryba ve vodě. Co ale měli
říkat například Natálka Petlachová
(2002) nebo Jakub Kilian (2001) -
nejmladší soutěžící 29. ročníku.
U těchto byl sice povolen doping ve
formě „držení za ruku” ze strany
rodičů či vedoucího souboru, ale
oba dva jej hrdě odmítli a na jeviště
vyšli sami. Kuba sice chvíli napínal
obecenstvo i porotu tzv. tichou pře-
dehrou, ale potom spustil a dál už to
šlo samo. Co naplat, když v hledišti
drží palce celá rodina, tak to musí
vyjít.
Porota, ve které zasedli pánové
Jindřich Hovorka – předseda,
Oldřich Krejčiřík, Pavel Kováč, Jan
König a Václav Kovářík, to věru
neměla snadné. Výkony dětí se rok
od roku zlepšují a je zde vidět půso-
bení nejen rodičů, ale také vedou-
cích souborů a jejich spolupracov-
níků. 

HODNOCENÍ POROTY ZNÍ :

I. KATEGORIE:
1. místo
Marhold Martin 122,00
2. místo
Sobolová Kamila 117,00
3. místo
Konečná Lucie 114,00
4. místo
Šebek Kristián 109,00
5. místo
Renátová Alžběta 103,00
5. místo
Smrž Jaromír 103,00
6. místo
Petlachová Natálie 102,00
7. místo
Jurdová Johana 100,00
7. místo
Kilián Jakub 100,00
8. místo
Mucha Martin 89,00

II. KATEGORIE
1. místo
Kokešová Nela 117,00
2. místo
Hlaváčková Martina 113,00
2. místo
Houšťová Hana 113,00
3. místo
Kührová Kateřina 112,00
3. místo
Nekudová Bára 112,00
3. místo
Drábková Aneta 112,00
4. místo
Vodičková Kristýna 110,00
5. místo
Pátik Stanislav 109,00
6. místo
Ruberová Zuzana 107,00
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7. místo
Kurešová Anna 106,00
8. místo
Halaš Vojtěch 105,00
8. místo
Dvořáčková Martina 105,00
Cena poroty
Oherová Kateřina

III. KATEGORIE
1. místo
Schejbalová Jana 124,00
2. místo
Kvapilová Monika 120,00
3. místo
Kurešová Bernadeta 103,00

KATEGORIE VÍTĚZŮ II. (8 – 11 LET)
1. místo
Marhold Michal 123,00
2. místo
Kiliánová Žaneta 122,00
3. místo
Kokešová Nela 115,00
4. místo
Houšťová Hana 112,00
5. místo
Hlaváčková Martina 111,00

Na postup do celostátního kola zpěváčků,
které pořádá Folklorní sdružení ČR ve
Velkých Losinách od 12. do 14. května,
porota navrhla:
Janu SCHEJBALOVU – soubor Jánošíček
Michala MARHOLDA – DSLPT Májíček
Jako náhradníka:
Žanetu KILIÁNOVU – soubor Jánošíček
Diváci i porota ocenili také výkon Kateřiny
OHEROVÉ, Katce nemohl v účasti na soutěži
zabránit ani její handicap a na jeviště si přijela
zazpívat na vozíčku, tomu říkám nezlomná
vůle.
Rád bych na tomto místě vyzdvihl přístup
a pracovní nasazení členů  cimbálové muziky
PONAVA s primášem Ivo Farkašem, pod vede-
ním Antonína Jungwirta. 
Přestávky mezi jednotlivými kategoriemi
v době, kdy se porota radila, zpestřila svým
vystoupením Jana OTÁHALOVÁ ze Starého
Poddvorova - zlatý zpěváček z Velkých Losin
v roce 2003, kterou jsme pozvali jako hosta
soutěže.
Všem dětem patří poděkování a gratulace,
všechny vyhrály nad nudou a pasivní zábavou.
V závěru bych rád poděkoval těm, kteří přiloži-
li ruku k dílu při organizování a přípravách:
Bohuslavě Hamákové, Heleně Marholdové,
Jiřímu Marholdovi, Lence Výškové a Heleně
Vrchotové.

BURZA FOLKLORNÍHO MATERIÁLU

Máte doma cokoliv souvisejícího s folklorem a není vám to k ničemu?
Nebo naopak potřebujete něco takového sehnat a nevíte kde? Soubor
lidových písní a tanců Májek z Brna chystá na neděli 21. května již
VI. Burzu folklorního materiálu. Tak tedy - pokud Vám přebývají nebo
sháníte: krojové součástky, krojovou obuv, drobné hospodářské nářadí,
dobové obrázky, literaturu, zpěvníky, skripta, zvukové či obrazové nosiče
atp... nemůžete chybět 21.5.2006 od 15,00 do 17,00 v kulturním domě
na ulici Charbulova 3. Bližší informace na internetové adrese 
www.folklornet.cz, nebo na tel. 603 420 017.

!



P¤EHLED FOLKLORNÍCH AKCÍ VE
DUBEN
2.4. Ivanovice na Hané Průvod se smrtkou po obci
2.4. Veselí nad Mor. „Slovácká stuha 2006“ - 23.

ročník přehlídky dětských zpěváčků
Veselska

2.4. Vyškov Vynášení smrtky – soubory Trnka
a Klebetníček

7.-9.4. Velká nad Veličkou, Lipov „Mladé
Horňácko“ - 33. ročník dětského folklorního
festivalu

8.4. Zvíkovské Podhradí „Jihočeský zpěváček 2006
9.4. Hodonín „Věneček z rozmarýnu Fanoše

Mikuleckého“- XXIV. ročník dětských zpěvá-
ků lidových písní

9.4. Valašské Meziříčí „Vítání jara“
9.4. Valašské Klobouky „Velikonoční setkání

s řemesly a zvyky“
10.4. Veselí nad Moravou „Výstava a košt vína“
11.4. Vyškov „Velikonoční jarmark“
13.-14.4.Kunovice na Val. „Velikonoční klapotání“
13.-15.4.Loučka „Velikonoční klapotání s koledou“
14.4. Hoštěrádky-Rešov „Beseda o víně při víně“
14.4. Uherské Hradiště Velikonoční jarmark
15.4. Lomnice nad Lužn. „Svatý Petr jede k nám,

do věnečku veze nám“ - soubor Javor
15.4. Rožnov pod Radh. „Velikonoce na Valašsku“

- Bílá sobota (skanzen - Dřevěné městečko)
15.4. Uherské Hradiště „Velikonoční jarmark“
15.-17.4.Veselý Kopec „Velikonoce na Vesel. Kopci“
16.4. Kněždub „Velikonoční košt vína“
16.4. Petrov „Tradiční velikonoční výstava vín“
16.4. Radějov „Tradiční velikonoční košt slivovice“
16.4. Vlčnov „Výstava vína“
16.4. Kyjov „Velikonoční beseda u cimbálu“
16.4. Lovčičky „Velikonoční zábava“
16.-17.4.Moravský Žižkov „Výstava velikonoční

výzdoby a keramiky“
16.4. Prušánky „Velikonoční krojová zábava“
16.4. Veselí nad Moravou „Šlahačková zábava“ -

soubor Radošov
17.4. Soběslav „Velikonoční koledování“ - soubor

Soběslavská chasa mladá
16.4. Rožnov pod Radh. „Velikonoce na

Valašsku“ - Hod Boží velikonoční (skanzen
- Dřevěné městečko)

17.4. Rožnov pod Radh. „Velikonoce na Valašsku“
- Červené pondělí (skanzen-Dřev. měst.)

17.4. Strakonice „Velikonoční obchůzka“ -
Prácheňský soubor

23.4. Dolní Bojanovice „Dívčí vínek“
23.4. Kovářov „Jaro, vítej nám“ - soubor 

Kovářovan
28.4. Strážnice Oslava 50 let od vzniku

Národního ústavu lidové kultury
28.4. Vsetín Slet čarodějnic
28.4. Vsetín „Stavění máje“
29.4. Kladeruby „Slet čarodějnic“

29.4. Modrá „Stavění máje a pálení čarodějnic“
(Archeoskanzen)

29.4. Vlčnov „Stavění máje“
29.4. Hostěrádky-Rešov „Babské hody“
29.4. Moravské Prusy „Hodová zábava“
29.4. Vážany „Hodová zábava“
30.4. Blansko „Pálení čarodějnic“
30.4. Dědice „Stavění máje - soubory Trnka 

a Klebetníček
30.4. Dolní Bojanovice „Pálení čarodějnic“
30.4. Chropyně „Pálení čarodějnic“
30.4. Jedovnice „Velký slet čarodějnic“
30.4. Kněždub „Slet čarodějnic a stavění máje“
30.4. Kunovice „Slet čarodějnic“
30.4. Kunovice „Stavění máje“
30.4. Kyjov „Stavění máje se Slováckým souborem“
30.4. Lanžhot „Velikonoční krojová výstava“
30.4. Lomnice nad Lužn. „Rej čarodějnic“ - 

soubor Javor
30.4. Pustiměř „Stavění máje“
30.4. Rožnov pod Radh. „Ozvěny Valašského

Slavína - Jan Nepomuk Polášek“
(skanzen - Dřevěné městečko)

30.4. Rudice „Pálení čarodějnic“
30.4. Soběslav „Stavění máje“ - soubor

Soběslavská chasa mladá
30.4. Strážnice „Stavění máje ve skanzenu“ -

zahájení výstavní sezóny 2006 NÚLK 
(skanzen) - pořádá NÚLK Strážnice

30.4. Uherský Ostroh „Den čarodějnic“
30.4. Valaš. Klobouky „Soutěž dětských zpěváčků“
30.4. Moravské Prusy „Pouť v Prusích“

KVĚTEN
1.5. Moravská Nová Ves „Den řemesel“
1.5. Mařatice „Oblastní výstava vín“
1.5. Prušánky „Májové zpívání“
1.5. Rožnov pod Radh. „Stavění máje“ - 

zahájení hlavní sezóny (skanzen - Valašská 
dědina)

5.-7.5. Tuchlovice „Středočeský folklorní festival“ -
13. ročník

6.-7.5. Beroun „Jarní hrnčířské a řemeslné trhy“
6.5. Bošovice „Výstava vín s ochutnávkou“
7.5. Svatý Hostýn „Zahájení poutní sezóny“
8.5. Mikulov „Setkání folklorních souborů pod

Taneční Horou“
13.5. Olšany „Babské hody“
13.-14.5.Velké Losiny „Zpěváčci 2006“ - 12. ročník 

soutěže dětských zpěváčků
19.-20.5.Frenštát pod Radh. „Setkání CM 

Valašského království“ - 7. ročník hudebního
festivalu

20.5. Kunovice „Na krála, matičko“
20.5. Pístovice „Babské hody“
21.5. Kunovice „Jízda králů“
21.5. Křtiny „Orelská pouť“



2006DRUHÉM âTVRTLETÍ
22.5. Mistřice „Pouť ke sv. Trojici“
25.-27.5.Strážnice „Abeceda řemesel“ (skanzen) -

pořádá NÚLK
26.-28.5.Vlčnov „Jízda králů“
26.5. Vsetín „Kácení máje“
27.5. Kladeruby „Kácení máje“
27.5. Loučka „Kácení máje a dětský den“
27.5. Rožnov pod Radh. „Slabikář devatera

řemesel“ - (skanzen - Dřevěné městečko)
27.-28.5.Křtiny „1. jarní pouť“
28.5. Kyjov „Kácení máje“
28.5. Petrov „Senioři 2006“ - 6. folklorní setkání

tanečníků-vysloužilců
28.5. Rožnov pod Radh. „Kácení máje“ (skanzen

- Valašská dědina)
28.5. Valašské Klobouky „III. Setkání dětských

souborů a folklorních skupin
Valašskokloboucka“

29.5. Hrušky „Hrušecké pálení čarodějnic“

ČERVEN
2.-3.6. Strážnice „Dětská Strážnice 2006“ - 

23. ročník (skanzen, město) - pořádá NÚLK
a město Strážnice

2.-4.6. Kovářov „Jihočeský folklorní festival“„ - 
XI. ročník

2.-4.6. Křenovice „Pod křenovskó májó“ - 
21. ročník

2.-4.6. Pardubice - Hradec Králové „Folklorní festi-
val“ -15. ročník

2.-4.6. Tvrdonice „Podluží v písni a tanci“ - 
53. ročník

3.-4.6. Hodonín „Mezinárodní Zlatá křídlovka 2006“
- XVII. ročník - mezinárodní soutěže malých
dechových hudeb

3.6. Rožnov pod Radh. „Když se ucho utrhne“ -
mezinárodní setkání hrnčířů a dráteníků
(skanzen - Dřevěné městečko)

3.6. Sudoměřice „Obecní slavnosti“ - slavnostní
otevření vinařského centra

3.6. Veselý Kopec „Čas života“ (skanzen)
3.6. Vlčnov „Kácení máje“
3.-4.6. Křtiny „Hlavní pouť“
4.6. Mikulov „Přehlídka dětských a mládežnic-

kých dechových hudeb“
9.-10.6. Vizovice „Valašský frgál“
9.-11.6. Krásná Lípa „Tolnštejnské panství“ - 

3. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
9.-11.6. Veselice „Svatoantonínská pouť“
9.-11.6. Liptál „19. dětské folklorní dny“
9.-11.6. Rožnov pod Radh. „Rožnovská valaška“ -

XIV. ročník festivalu armádních folklorních
souborů (skanzen - Dřevěné městečko,
Valašská dědina)

9.-11.6. Veselí nad Mor. „Štěpy 2006“ - 
XV. Mezinárodní dětský folklorní festival

10.6. Uherský Brod „XVI. Brodský jarmark“

10 -11.6.Letonice „Antonínské hody“
10.-11.6.Malínky „Obecní hody“
11.6. Modrá „Slovácké srdce“ - dechovkový 

festival (Archeoskanzen)
11.6. Vnorovy „Přehlídka pěveckých sborů“ -

soubor Spinek
11.6. Dědice „Pouť v Dědicích“
12.-18.6.Kunovice „Kunovské léto 2006“- 13. ročník
12.-16.6.Veselý Kopec „Veselý Kopec školám“

(skanzen)
15.-18.6.Lázně Bělohrad „Slavnosti Pod Zvičinou“ -

32. ročník
15.-18.6.Plzeň „Mezinárodní folklorní festival Plzeň“ 

10. ročník
16.-17.6.Mělník „Mělnický vrkoč“ - 7. ročník
16.-18.6.Myjava, SR „Myjava 2006“ - medzinárodný

folklórny festival
17.6. Hroznová Lhota „Obecní den“
17.6. Malá Vrbka „Horňácké kosení“
17.6. Moravský Písek „Obecní den“
17.6. Rožnov pod Radh. „1. Putování po

Valašsku - Dolina Urgatina“ - (skanzen
- Dřevěné městečko)

17.6. Hodějice „Babské hody“
18.6. Blatnice pod sv. Ant. „Hlavní pouť“
18.6. Křtiny „Vyškovská pouť“
20.-26.6.Frýdek-Místek „Mezinárodní folklorní

festival“ - 11. ročník
22.6.-22.7.Brno „F scéna“ - 9. ročník (vždy čtvrtek,

pátek, sobota)
22.-25.6.Strážnice 61. ročník Mezinárodního folklor-

ního festivalu „Strážnice 2006“ (festivalový
areál a skanzen) – pořádá NÚLK

23.-25.6.Dolní Čermná „Čermenské slavnosti“ - 
18. ročník

24.6. Lomnice nad Lužnicí „Mezinárodní setkání
souborů“ - soubor Javor

24.6. Prušánky „Svatojánská noc“
24.-25.6.Dražovice „Tradiční hody“
24.6. Jedovnice „Jedovnické hody“
24.6. Rožnov pod Radh. „Od Letnic ke svatému

Jánu“ (skanzen - Valašská dědina)
24.-25.6.Kněždub „Jánská pouť“
24.-25.6.Křtiny „Hanácká pouť“
25.6. Rožnov pod Radh. „2. Putování po

Valašsku“ - Valašskokloboucko (skanzen
- Dřevěné městečko)

29.6.-2.7.Vsetín „Vsetínský krpec 2006“ - 4. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu

ČERVENEC
4.7. Radějov „Cyrilometodějská pouť“
5.7. Velehrad „Národní pouť“
23.7. Rožnov pod Radh. „Anenská pouť“

(skanzen - Dřevěné Městečko)
28.-30.7.Suchdol Svatoanenská pouť
30.7. Křtiny Svatoanenská pouť



...SI UPLÉST POMLÁZKU?

Na výrobu pomlázky je třeba vrbové proutí nejlé-
pe košíkářské. Je však možné použít vrbové pruty
z jakékoliv vrby rostoucí u potoka mimo smuteční.
Na kvalitě vrbového proutí je závislý vzhled i kvali-
ta pomlázky. Každý druh vrby má jiné vlastnosti
a např. smuteční vrba i když má tenké a dlouhé
proutky, tak se velice láme a proto je nevhodná. Je
několik možností jak uplést pomlázku a řídí se to
počtem proutků nutných k upletení. Nejznámější
je pomlázka z 8 proutků nebo z 9 proutků. Navíc
se dají přizdobit opletením, které může být z něko-
lika dalších proutků nejméně 3. Proutí se neřeže
dlouho před zpracováním, neboť by vyschlo a více
se lámalo. Nejlépe je nařezat a zpracovat. Nyní
k postupu pomlázky z 8 proutků: 
• vybereme si 8 stejně silných a dlouhých prout-

ků a jeden proutek na omotání držadla 
• proutky si seřadíme od špiček a v silné části na

konci proutků rozdělíme na čtyři a čtyři 
• vložíme proutek na omotání držadla a omotá-

váme 
• omotávací proutek ukončíme vtažením mezi

proutky, ze kterých budeme plést pomlázku 
• takto připravený svazek 8 proutků uchopíme tak,

aby držadlo tvořené omotávku směřovalo od
nás a rozdělíme si 4 proutky do levé a 4 proutky
do pravé ruky tak, aby byly pěkně nad sebou

• horní proutek v pravé ruce provlékneme stře-
dem mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé
tak, že bude v pravé ruce spodní 

• nyní horní proutek v levé ruce provlékneme
středem mezi proutky v pravé ruce a vrátíme
do levé tak, že bude zase spodní v levé ruce 

• horní proutek v pravé ruce provlékneme stře-
dem mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé
tak, že bude v pravé ruce spodní 

Víte, jak...
...SI UDùLAT PÍ·ËALIâKU 
aneb kterak pfiivolat jarní lásku?
Pánové, nabízím Vám způsob, kterým si můžete
opatřit pozornost. Samozřejmě některé z mladých
dívek. Ale nejprve se musíte naučit říkance:
„Otloukej se píšťaličko,
nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovati
císaři pánu, on ti dá ránu,
až doletíš ke zlatému džbánu“.

Budete ji totiž potřebovat. A nyní chutě k věci.
Vylezte do koruny nějaké vrby. Tam vyhlédněte
nějaký proutek. Z něj odřízněte silný, rovný kus.
Zářezem označte konec píšťalky a polohu otvoru,
kde se bude tvořit zvuk (ten přiláká pozornost
dívky). Dále se musí proutek namočit a jeho kůra
pěkně otloukat plochou střenkou nože. 
Tady je na místě výše zmíněná říkanka. Jakmile se
kůra uvolní, stáhněte ji opatrně přes užší konec
proutku. Z holé části odřízněte koncový dílek,
seřízněte z něj vršek a zasuňte na původní místo.
Do druhého konce píšťalky musíte nasunout kou-
sek dužiny. Opatrně poté nasadíte kůru zpátky.
Nu a je to hotovo. Teď zapískejte. Některá dívka
se určitě otočí. Dále již pokračujte tradičním způ-
sobem.
P.S. Pokud ovšem nejste schopni na nějakou vrbu
vylézt kvůli vlastní zchátralosti, nebude Vám píš-
ťalka stejně nic platná. Znám to dobře.

Připravila: Bohuslava Hamáková
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T R A D I â N Í

DùTSK¯ KROJOVAN¯ PLES

Pištěláci pozvali všechny zájemce na
sobotu 25. února t.r. - tentokrát do KD
Rubín v Žabovřeskách. K tanci i poslechu
vyhrávali „domácí“ Brněnští gajdoši –
scházejí se v Rubínu ke zkouškám –
a velmi početná „přespolní“ cimbálová
muzika při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose,
Došlíkova, Židenice. Slavnostní pochod
na zahájení a svižné polky jsme pouštěli
z nahrávek. Při tradiční „Šátečkové“ jsme
roztleskali sedící dospěláky a při mazurce
neseděl téměř nikdo.
Nebylo nás příliš mnoho, zato účastníci
přijeli z mnoha míst Brna i okolí: Pištěláci,
Slováček, Bystrouška, Vrčka, Májíček –
dále děti ze ZŠ Tuháčkova, ZŠ Štolcova
a z Ostrovačic, Velešovic a Otmarova.
Všichni se těšili na „Kočky v pytli“ a výhry
si odnesli tentokrát všichni. Poděkování
patří Magistrátu města Brna za finanční
podporu a vedení KD Rubín za pochopení
pro tuto akci. A na závěr díky nejvřelejší
paní Olze Vlasákové a panu Oldřichu
Krejčiříkovi, kteří spolu s námi prožili
nezapomenutelné odpoledne.

Vladimíra Štěrbová

• horní proutek v pravé ruce provlékneme stře-
dem mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé
tak, že bude v pravé ruce spodní – tento
postup se opakuje až do konce proutků

• pomlázku ukončíme tak, že špičky proutků
svážeme nějakým drátkem, provázkem nebo
přímo ze špiček uvážeme uzel.

Pokud chceme ozdobit pomlázku opletením
držadla tzv. hruškou, musíme přidat k 8 základním
proutkům další nejméně 3 proutky na oplétání
ještě před omotáním držadla, které si do svazku
vložíme tak, aby byly rozděleny po obvodě podle
počtu (když budou 3 tak ve třetině, když 4 tak ve
čtvrtině atd.).

Postup omotání držadla je stejný pouze s tím roz-
dílem, že omotáváme více proutků (8 základních
a další nejméně 3 na opletení) a držadlo bude
silnější. 

• uchopíme svazek proutků za držadlo a proutky
na opletení (kratší), odehneme a překládáme
jeden přes druhý a přidržíme palcem – totéž
uděláme i s dalšími proutky po obvodu až do
konce prutů, které založíme mezi základní pruty
pomlázky. Postup pletení těla pomlázky je
stejný. 

Převzato z /www.volny.cz/nohap
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ZÁJEMCÒM O âLENSTVÍ
Z ¤AD NESOUBORÁKÒ

Členskou základnu našeho sdružení

tvoří členové souborů z řad dětí, mláde-

že i dospělých, dále členové lidových

hudeb a nemalý podíl zde mají také tzv.

„členové příznivci“ tzn. ti, kdož z jakých-

koliv důvodů nejsou členy některého ze

souborů a přesto je folklor oslovuje

a chtějí být v centru jeho dění. S touto

skupinou členů se nám v posledních

letech, ne jejich vinou, nedařilo komuni-

kovat tak, jak bychom chtěli a jak by si

tato skupina členů zasloužila. Mezi

těmito členy jsou mnozí, kteří mohou

přispět zkušeností, radou či jinou for-

mou pomoci, při realizaci večerů s cim-

bálkou či festivalu.

Patříte-li do této skupiny a chcete se

zapojit do našeho kolektivu, budete

vítáni. 

Co pro to máte udělat?
Zavolejte na tel. 548 535 765 a dohod-
neme se, jakým způsobem Vám dodá-
me přihlášku do sdružení a jak budeme
dále komunikovat. 

Co z toho pro Vás vyplývá?
Budeme Vám posílat jedenkrát za čtvrt
roku Brněnské folklorní zvěsti, kde se
dočtete informace o připravovaných
akcích. Na členský průkaz dostanete
10% slevu na vstupném při pořadech
pořádaných SPF v Brně. To vše za roční
členský příspěvek, který činí 30,- Kč na
osobu. Budete-li mít zájem, rádi využi-
jeme Vašich zkušeností při realizaci
námi připravovaných akcí.

Milan Zelinka

INFORMACE PRO VEDOUCÍ
SOUBORÒ

Je dobré vědět, že soubory, které jsou členy
Folklorního sdružení ČR, mohou žádat
o finanční prostředky z dotačních titulů
MŠMT ve prospěch dětí a mládeže na rok
2006 v programech:

• KROJOVÉ VYBAVENÍ
• LETNÍ TÁBORY
• KRÁTKODOBÁ AKCE

- soustředění  
- vzdělávací seminář

Žádat můžete prostřednictvím FoS ČR,
v Jihomoravském kraji také prostřednictvím
Krajské kanceláře FoS ČR a to nejpozději do
30.4.2006.
Pravidla pro poskytování dotací Vám na
požádání zašleme jak v elektronické podo-
bě, tak v podobě listinné.
Kontakt na Krajskou kancelář FoS ČR JMK:
tel.: 548 535 765 
e-mail: kkfosjmk@quick.cz
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JiÏ nûkolik let pofiádá SdruÏení pfiátel folkloru v Brnû pro dûtské sou-
bory, které jsou ãleny sdruÏení, vÏdy na jafie a na podzim koncert,
na kterém dûti presentují to, ãemu se za uplynulou sezónu nauãily.
Je to pfiíleÏitost k setkání souborÛ a porovnání v˘sledkÛ práce,
pfiípadnû navázání nov˘ch kamarádství mezi dûtmi. Leto‰ní jarní
koncert se bude konat v pátek 28. dubna v sále kulturního domu
Charbulova 3. Jeho zaãátek je stanoven na 17,30 hod a pfiedstaví
se v nûm soubory Bystrou‰ka z Bílovic nad Svitavou, Han˘sek ze
·akvic, Iskerka z Brna, Lí‰Àáãek z Brna-Lí‰nû a Májíãek z Brna. Druh˘
koncert pfiipravujeme na podzim v prÛbûhu mûsíce fiíjna.
Zveme tímto v‰echny pfiíznivce folkloru, pfiijìte povzbudit dûti
v jejich smysluplném vyuÏívání volného ãasu.

Milan Zelinka
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Jarní koncert
d û t s k ˘ c h  s o u b o r Û
z cyklu Děti, dětem

Foto Milan Zelinka


