X. Mezinárodní folklorní festival

Mistřín
2013 25. – 28. 7.
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AREÁL
JEDNOTY OREL ve Svatobořicích-Mistříně
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Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj
Stanislava Juránka, senátora PČR a 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje,
Františka Měchury, starosty obce Svatobořice-Mistřín
a Zdeňka Pšenici, předsedy Folklorního sdružení České republiky
pořádá Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně
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Vítáme Vás ve Svatobořicích-Mistříně na jubilejním X. MFF Mistřín 2013!
V minulém sborníku jsem na úvod řekl, že myšlenka mezinárodního folklorního festivalu byl dobrý nápad. S odstupem čtyř let musím říct, že
to byl velmi dobrý nápad. Důvodem je celonárodní vývoj a těší mě, že
naše obec Svatobořice-Mistřín nezůstává pozadu, naopak, přináší nové
prvky do kulturního, speciálně do folklorního života. A není to jenom můj
subjektivní postřeh. Potvrzuje to tvorba a realizace nových témat, které
vycházejí z tradic naší obce a dále je rozvíjejí. Cenná je, a to především,
tvorba nových témat. Je to výraz odpovědnosti budoucím generacím. Je to
projev dnešní generace, která nechce jen opisovat, rozvíjet, ale také pozitivně tvořit. To si určitě
zaslouží poklonu a upřímný dík. Můžeme se přesvědčit, že v naší obci je řada občanů, kteří
jsou těmi tvůrci, kteří dovedou svým nadšením strhnout mládež, dokonce i ty nejmenší. Nelze
opomenout nesmírnou vstřícnost a spoluúčast rodičů a prarodičů, kteří tomu tvoří materiální
a umělecké zázemí. Jsme si vědomi, že kroje ve své šíři variant od jara do zimy nejsou jednoduchou ani lacinou záležitostí. Je to velmi široký záběr z tvůrčího, kulturního i časového pohledu.
Oceněním je každá tradiční slavnost a těch je za rok opravdu přespočet. Nejvyšším oceněním je
právě tento MFF 2013 s mezinárodní účastí. Je to jedinečná příležitost ukázat světu svou historii,
svou současnost jako nejcennější poklad naší kultury. A naopak převzít a vyhodnotit kulturní
poklady jiných národů. Jsme si vědomi, že toto naše úsilí sledují a také podporují podnikatelé,
a čeho si vážíme nejvíc, také naši političtí představitelé. Zajímavým a významným jejich postojem je vnímání folkloru: „Folklor souvisí s výchovou člověka, díky němu se utužuje národní
hrdost“. Za předposlední a poslední léta byla snaha folklorní dění zpolitizovat a přiznejme si,
že je tomu tak. Je velká škoda, že to někdy k tomuto směřuje. Obrovským přínosem, kterého si
nejen my, ale celá veřejnost váží, je postup Ministerstva pro místní rozvoj, které se naprosto
nevyvratitelnou účastí podílí na rozvoji venkova, protože tam je živná půda národních tradic.
Toto ministerstvo stále a intenzivně spolupracuje s FoS ČR jako významným zastřešujícím orgánem celého folklorního dění. Právě jeho největší zásluhou je financování folklorního časopisu
„Folklor“. Jsou to právě oni, kdo folkloru poskytují živou vodu.
Vrátím se k naší obci Svatobořice-Mistřín. Důležité mně připadá, že v naší obci žijí lidé, kteří zde cítí své kořeny, lidé, kteří mají ke své obci hluboký vztah. Nejsilnějším pojítkem mezi
dneškem a minulostí je láska k rodné hroudě. Tak jako stovky lidí před námi s láskou pečovaly
o tento kousek země, tak i my se snažíme v konkrétních podmínkách tomuto kousku země neublížit a pokud možno i prospět. Výborná poloha obce a dobrá občanská vybavenost láká hodně
mladých lidí z okolních měst bydlet na vesnici. Tento festival je vyvrcholením kulturního života
v obci. Vzniká otázka, zda si naše obec může dovolit výdaje na kulturu. Vždy záleží na tom, na co
chce obec peníze dát. Pravdou je, že peněz není nazbyt. Naše obec má slušně vybudovanou
infrastrukturu, respektive ji dobudovává. Již 2 roky se orientuje na budování jakési nadstavby
a její součástí je kultura a společenský život. Není lehké tento trend prosadit, ale zatím se to
daří. Příroda musí být vůdčí motivací. Rozmanitost lidové tradice je nesmírně velká. Folklor je
studnice krásy a moudrosti. Dnes se bohužel popularizuje jednoduchost, fyzická síla, motorismus a na odiv se staví věci až nechutné. Věřím však, že zdravé jádro lidstva se nebude bát
říkat, že láska, dobro a krása jsou lepší než krutost, hloupost a lenost. Když se řekne folklor,
představím si nádherné lidové tance, písně, kroje, zvyky i dobré řemeslo. V naší obci má dlouhou tradici činnost nejrůznějších spolků (o.s.) – hasiči, myslivci, zahrádkáři, včelaři, chovatelé,
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nesmírně velký význam mají hudební tělesa, dechová hudba Mistříňanka, Svatobořáci, cimbálová muzika Varmuži…To všechno počítáme k největšímu bohatství naší obce.
Ing. et Mgr. František Měchura
Starosta obce Svatobořice-Mistřín

Vážení spoluobčané a příznivci lidové kultury!
V letošním roce oslavíme 10. výročí vzniku Mezinárodního folklorního
festivalu. Tato novodobá historie folklorní slavnosti v naší obci se začala
psát v roce 1996. Na tomto místě bych rád vzpomněl členy národopisného
souboru Mistřín a především jejich vedoucího Petra Neduchala, kteří stáli u zrodu této národopisné slavnosti v naší obci. Byli to právě oni, kteří
svým nadšením strhli všechny ostatní místní soubory, aby se aktivně zapojily do příprav tohoto folklorního svátku. Programovou přípravu si vzal
na starost PhDr. František Synek a musíme také připomenout spolupráci
s Jednotou Orel, v jejímž areálu se festival až na dvě výjimky pořádal a pořádá. Významnou roli
zde také sehrála podpora vedení obce v čele se starostou Jiřím Kyněrou a takřka všech místních spolků a sdružení. Tato podpora je pro pořádání tak rozsáhlé akce velmi důležitá, a proto
i v současné době si velmi vážíme jak podpory zastupitelstva a rady obce v čele s panem starostou Ing. Mgr. Františkem Měchurou, místostarostkou Ing. Terezií Čičákovou, tak také všech
organizací v naší obci a jejich členů, kteří přes všechny povinnosti rodinné a spolkové si ještě
umí najít čas a pomohou s organizací této pro obec významné akce. Zde také musím vyzvednout
podporu Fondu Mikroprojektů Bílé Karpaty, který tuto akci významě podpořil. Poděkování patří
také všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili jak finančně, tak materiálně. Velmi si také vážíme vstřícnosti a spolupráce s družební obcí Boleráz ze Slovenska.
Festival, to není jenom program, ale také setkání přátel, známých a rodin. Naše pozvání v minulosti přijalo také mnoho významných osobností, ministrů, poslanců a senátorů. Jsem přesvědčen, že stále máme co nabídnout a ukázat divákům jak naši lidovou kulturu, tak i kulturu
okolních regionů a především kulturu našich zahraničních hostů.
Věřím, že i v letošním roce jsme připravili návštěvníkům folklorního festivalu nejen zajímavý
program, ale i pěkné a pohostinné prostředí, kde se všichni budeme cítit příjemně a odneseme
si trvalé vzpomínky. Naším přáním je spokojenost diváků i účinkujících, kteří se v budoucnu
budou na náš festival rádi vracet. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv přičiněním podíleli na přípravě minulých ročníků i toho letošního a věřím, že i těch následujících.
Všem Vám ze srdce přeji příjemně strávené chvíle v naší obci a pěkné vzpomínky na náš festival!
Rostislav Marada
ředitel festivalu
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10. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Mistřín připravil z programového hlediska pro diváky odlišnou koncepci oproti ročníkům minulým.
Rozhodli jsme se nabídnout divákům hudební a taneční materiál odrážející válečnou tématiku. K tomuto rozhodnutí nás vedla jednak skutečnost ukončení povinné vojenské služby, což ve svém důsledku může vést
k ústupu této tématiky z povědomí lidí, ale zejména bohatost lidských
vztahů, které se zde odrážejí.
Dalším úmyslem bylo ukázat divákům historické souvislosti vztahující
se k našemu kraji a odrážející se v dané tématice. Věřím, že v každé době
platí potřeba poznání své historie, protože v opačném případě jsme odsouzeni si ji znovu zopakovat.
Skutečností nanejvýš historickou i pro náš kraj aktuální je výročí příchodu byzantské mise
bratří sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu. Očima našich dětí můžete na tuto událost
pohlédnout prostřednictvím jedné s vernisáží, které v průběhu festivalu proběhnou, a při koncertu k poctě soluňským bratřím se můžete zaposlouchat do melodií a textů východní liturgie.
Přeji každému divákovi, aby jej alespoň část programu oslovila.
Mgr. Jiří Martykán
šéf programové rady
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Pár slov o vzniku a historii festivalů v naší obci…
Letos uplynulo už dlouhých 17 let od doby, kdy se v naší malebné
slovácké obci konal první ročník Mezinárodního folklorního festivalu Mistřín 1996. Historie této tradice se u nás táhne skoro jako ona
pomyslná zlatá nit. Kdybychom se pídili po jejím začátku, museli
bychom se vrátit až někdy před rok 1996. Tehdy se zrodila myšlenka
v hlavách členů tehdejšího Slováckého souboru Mistřín, která se pomalu a zpočátku skoro nezřetelně začala měnit v první kroky k uspořádání této dnes již populární akce.
Mistřínský soubor na počátku 90. let vyjížděl na různé zahraniční festivaly, jelikož však nebyla v té době možnost oplatit hostitelům milé pozvání, zrodil se nápad uspořádat i v naší obci
velkou folklorní slavnost, kam by mohli své zahraniční přátele pozvat. K jejich snaze o uskutečnění takové akce se postupně připojily významné osobnosti naší obce a pomohly tak velkou
měrou k jejich uskutečnění.
A tak se u nás v době 25. – 28. července roku 1996 započala velmi významná a krásná tradice opěvující lidové umění, písně a tance nejen ze Slovácka, ale z celé republiky. V průběhu
těch deseti ročníků u nás vystupovaly různé soubory například ze Slovenska, Německa, Maďarska, Itálie, Francie, Makedonie, Ruska, Švédska, Dánska, Nového Zélandu, Mexika, Tchaj-wanu
a z mnoha jiných.
Folklorní festival Mistřín, jehož katalog právě držíte v ruce, si postupně našel svou oblibu
nejen v naší obci, ale i v širokém okolí. A díky štědrým příspěvkům naší obce, drobných i větších
sponzorů a díky velké ochotě lidí se u nás tato akce mohla konat každý rok. Smutně se vzpomíná na rok 1997, kdy do našich životů zasáhly velké povodně a druhý ročník se uskutečnil jen
ve velmi omezené a ochuzené formě. Nicméně i přes tyto životní těžkosti si lidé už v dalším roce
k nám našli svou cestu a až do roku 2002 se u nás festivaly konaly každoročně.
Podoba festivalu se drží od samého počátku totožná. Čtvrtek patří country, aby si k nám našli
cestu i tito lidé, jimž je tento styl hudby blízký, pátek je s napětím sledován pro své klenotnicové
pořady, soboty jsou naplněny průvodem obcí a představeními a k neděli patří slavnostní mše
svatá v našem kostele a odpolední galaprogram.
Kvůli těžké finanční situaci se pak rozhodlo o pořádání festivalu vždy po několika letech místo každoročního opakování. VIII. ročník se konal v roce 2005 a od toho data se u nás soubory
i příznivci této bohulibé tradice scházejí vždy po čtyřech letech. A letošní rok je právě jedním
z těch „vyvolených“. Jsme rádi, že jste k nám zavítali a spolu s námi se těšíte na krásná vystoupení, která také jednou budou patřit do historie naší obce. Vždyť každý, kdo nás někdy navštívil, má v sobě alespoň kapku slovácké krve a ta se vždy velmi ráda podívá na krásný slovácký
tanec nebo si zanotuje milou písničku u cimbálu. Tak tomu přece vždycky bylo a doufejme, že
i nadále bude…
Petr Neduchal
První emeritní prezident MFF Mistřín
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Program

X. Mezinárodní folklorního festivalu
Mistřín 2013
ČTVRTEK, 23. července:

ZŠ Svatobořice-Mistřín
17:00 Otevření výstav v základní škole
• Lidová výšivka a malba
• 10. výročí MFF Mistřín
• Věrozvěstové očima našich dětí
(1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje)
• Válečné konflikty na jihovýchodní Moravě (16. – poč. 20. stol.)
V kulturním programu vystoupí dětská CM ZUŠ Dubňany, Detská ľudová hudba Brezinka,
Ľuďovo-výtvarný krúžok Maderánek a Ľudová hudba z Bolerázu.
Sportovní areál TJ Orel
18:00 Dance Ranch – country kapela
19:00 Jiří Zonyga a Větry z jihu – známý sólista s doprovodnou kapelou
20:30 NEŘEŽ – folková skupina
22:00 Dance Ranch a jeho hosté – taneční zábava

PÁTEK, 26. července:

Sportovní areál TJ Orel
17:30 Já husárek malý – pořad dětských souborů a cimbálových muzik
19:45 Boleráz, Boleráz – přátelé v písni
20:00 Pošlu ti, milá, psaní – klenotnicový pořad
21:30 Mašírujú na Francúza – divadlo V Karanténě
22:15 Pozvánka na pořad zahraničních souborů
22:30 Lidové úsměvy – Všetečníci Bratislava – pořad tanečně-divadelního humoru
23:30 Beseda u cimbálu s Varmužovou cimbálovou muzikou

SOBOTA, 27. července

Sportovní areál TJ Orel
14:00 Jarmark lidových řemesel
14:00 Roztančená náves – volná vystoupení souborů (u obecního úřadu)
15:00 Krojovaný průvod účastníků festivalu
16:00 Slavnostní zahájení festivalu, sportovní areál TJ Orel
16:15 Sólo RE! – verbování, odvody, láska, rukování
18:15 Od Turka zajatá – muzikantský pořad
20:30 Byla vojna, byla, byla patálija – hudebně taneční pořad
22:15 Pořad zahraničních souborů
24:00 Taneční zábava při dechové hudbě Svatobořáci
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NEDĚLE 28. 7.

09:30 Slavnostní mše svatá, kostel Navštívení Panny Marie
10:30 Vyhrává DH Májovanka, před kostelem
11:00	Bratři ze Soluně (koncert k poctě sv. Cyrila a Metoděje), kostel Navštívení Panny
Marie
Sportovní areál TJ Orel
15:00 Koncert dechových hudeb – DH Svatobořáci, DH Májovanka, DH Mistříňanka
17:45 Koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů – BROLNu
19:00 Závěrečný koncert s ukončením festivalu (rozloučení domácích s hosty)
Výstavy v ZŠ budou otevřeny:
Čtvrtek 17:00 – 20:00
Pátek 16:00 – 20:00
Sobota 14:00 – 20:00
Neděle 09:00 – 18:00

změna programu vyhrazena 					

www.mffmistrin.cz
VSTUPNÉ
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
permanentka

100 Kč
100 Kč
150 Kč (večer 100 Kč)
100 Kč
200 Kč
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X. International Folklore Festival Mistřín 2013
Svatobořice-Mistřín, from 25th to 28th July 2013
Again after 4 years International Folklore Festival Mistřín is going to be realized in Svatobořice-Mistřín, this time its jubilee 10th year. A programme of the festival, held from 25th to
28th July, will be newly thematically focused, specifically on the theme of call-ups, military
service and war. There will be also accompanying exhibitions and craft fair as a part of the
festival.
Thursday belongs traditionally to country and folk music. On Friday you can look forward to
treasure house and children´s programme, then in the evening to the programme of theatre
and dance humour.
On Saturday after festive parade main dance and music programmes, which will be concentrated on the theme of call-ups, military service and war, follow.
On Sunday local church choir introduces itself. Afternoon is reserved for brass bands and
BROLN.
During these 4 days you can look forward to such names as Jiří Zonyga, Neřež, BROLn, Trnafčan, Všetečníci, Mistříňanka and a lot of other foreign and home ensembles.

THURSDAY, 25th July

Primary School Svatobořice-Mistřín
17:00 Opening Day of an Exhibition at Primary School
• Folk (National) Embroidery and Painting
• 10th Anniversary of IFF Mistřín
• Apostles by Eyes of Our Children
(1150th anniversary of the arrival of Cyril and Methodius)
• War Conflicts in the Southeast Moravia (16th – 20th century)
In the cultural programme will perform Cymbalom Band of Music school Dubňany, Children´s
National Music Brezinka, Folk-Art Group Maderánek and National Music from Boleráz
Sports Centre TJ Orel
18:00 Dance Ranch – country band
19:00 Jiří Zonyga & Winds from the South
20:30 NEŘEŽ - folk band
22:00 Dance Ranch and its guests – dance party

FRIDAY, 26th July

Sports Centre TJ Orel
17:30 I little hussar – programme of children´s ensembles and cimbalom bands
19:45 Boleráz, Boleráz – friends in a song
20:00 I will send you a letter, my love – treasure programme
21:30 They´re marching on Frenchman – theatre ensemble In Quarantine
22:15 Invitation on the Programme of Foreign Ensembles
22:30 Folk Smiles – Všetečníci Bratislava – programme of dance-theatre humour
23:30 Amusement with Varmuža Cimbalom Band
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SATURDAY, 27th July

Sports Centre TJ Orel
14:00 Craft Fair
14:00	Dancing Village Square – free performances of the ensembles (by the municipal
authority)
15:00 Festive Parade of the Participants of the Festival in Traditional Costumes
16:00 Festival Opening Ceremony, Sports Centre TJ Orel
16:15 Solo RE! – recruitment, call to arms, love
18:15 Captured by Turk – music programme
20:30 There was a war, there was a trouble – music-dance programme
22:15 Programme of Foreign Ensembles
24:00 Dance Amusement with Brass Band Svatobořáci

SUNDAY, 28th July

09:30 Ceremonial Holly Mass, Church of Visitation Virgin Marry
10:30 Brass Band Májovanka Plays, by the church
11:00 Brothers from Thessaloniki (concert to honour Sts. Cyril and Methodius), church
Sports Centre TJ Orel
15:00 Concert of Brass Bands - Svatobořáci, Májovanka, Mistříňanka
17:45 Concert of Brno Radio Folk Instruments Ensemble – BROLN
19:00 Final Concert with Closing of the Festival - farewell of home people with guests
Exhibitons at school are going to be open:
Thursday 17:00 – 20:00
Friday
16:00 – 20:00
Saturday 14:00 – 20:00
Sunday
09:00 – 18:00
Program is subject to change

			

More information on web www.mffmistrin.cz
ENTRANCE FEE
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Season ticket

100 CZK
100 CZK
150 CZK (in the evening 100 CZK)
100 CZK
200 CZK
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ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

Koncert skupiny Dance Ranch
Koncert country kapely
Čtvrtek 25. července od 18:00 hod.
Nástrojovým obsazením a hraným stylem je skupina na hranici mezi klasickou country, příp.
bluesgrassem a moderní muzikou či beatem tak, že hraný písňový repertoár je velmi pestrý.
V rámci koncertu ale při následné zábavě si budete moci poslechnout skladby od české country klasiky přes americké tradicionály, písně známé z podání Elvise Presleyho, Johnyho Cashe,
Rickyho Skaggse, B. R. Curyse, Bucka Owense či skupin Alabama, Moody Brothers a spousty
dalších interpretů.

Koncert Jiřího Zonygy &Větrů z jihu
Koncert folkrockového zpěváka s doprovodnou kapelou
Čtvrtek 25. července od 19:00 hod.
Část Větrů, Jiří Zonyga a houslistka Klára Vojáčková, pracují od listopadu 2010 na společném
koncertním programu. Toto seskupení se však úplně poprvé sešlo v létě 2010 u příležitosti
ojedinělé akce, která měla natolik dobrý ohlas, že se domluvili na dlouhodobé spolupráci. Jiří
Zonyga, vítěz soutěže X-Factor, majitel výjimečného hlasu, je přirozeným lídrem tohoto bandu a přináší do něj nejen svůj nezaměnitelný zpěv, ale i velký tvůrčí potenciál, který ostatní
členové obohacují svými osobitými nápady. Koncertní program vychází především z lidových
písní, repertoár zpestřují středověké balady a skladby z vlastní dílny. To vše ve folk-rockovém
balení pověstné jihomoravské muzikálnosti a zpěvnosti.

Koncert skupiny Neřež
Koncert folkové kapely
Čtvrtek 25. července od 20:30 hod.
Skupina Neřež je volným pokračováním legendárních Nerez, které spolu se Zuzanou Navarovou zakládali dva současní členové Neřež Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál. Tato folkrocková
skupina vystupuje od roku 1998 a vydala již 7 CD. Kromě vlastních koncertů spolupracuje již
více než 13 let s Marií Rottrovou jako její doprovodná kapela. Skupina Neřež hraje výhradně
písně Zdeňka Vřešťála. Kromě tohoto zpěváka a kytaristy hraje v Neřež Vít Sázavský na kytaru
a violu, Filip Benešovský na basovou kytaru, Vít Beneš na klávesové nástroje a akordeon a Robert Fischmann na flétny a perkuse. Skupina Neřež složila a natočila mimo jiné i hudbu k celovečernímu filmu Román pro muže podle stejnojmenné knihy Michala Viewegha. V současné
době spolupracuje i s historicky první slovenskou Superstar Katarínou Koščovou.
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Dance Ranch a jejich hosté
Taneční zábava s country kapelou Dance Ranch a hostů
Čtvrtek 25. července od 22:00 hod.
Po zahajovacím koncertu je tato zábava již především nabídkou pro Vaše taneční schopnosti
– na tanečním parketu jste vítáni!

Já husárek malý
Pořad dětských souborů a cimbálových muzik
Pátek 26. července od 17:30
Autor: Iveta Fröhlichová, Markéta Varmužová
Slovem provází: Děti ze souborů Krušpánek a Podkověnka, Tomáš Kellner
Ačkoliv se tématika války a vojny dotýkala a dotýká vždy primárně světa dospělých, neunikne
ani bystrému dětskému oku, jenž ji však vnímá docela odlišně. Není třeba vzpomínat situaci,
kdy děti se zatajeným dechem večer poslouchají vyprávění vysloužilého veterána. Nicméně
i takové vyprávění, ať už je jakkoliv věrnou vzpomínkou na válečné útrapy a neštěstí, je dětmi
pojímáno docela jinak. Není časté, aby se v dětském zvykosloví objevovaly motivy sirotků či
válečných hrůz. Dětmi je tato tématika vnímána jako něco dobrodružného, napínavého a akčního. Kluci či chlapci si dětství těžko představí bez hraní na vojáky, zbojníky či rytíře, kterak
spolu válčí se svými „zbraněmi“ snad o cokoliv. Nemusíme sáhodlouze vzpomínat, jistě se
takové vzpomínky vrátí nejednomu dnes již dospělému muži či dokonce dospělé ženě (ano,
i děvčata v těchto aktivitách nezůstávala pozadu). S následným dospíváním se tato romantická představa války obvykle ztrácí a nastupuje její opravdové a vážné poznání. V tomto pořadu
Vám ale chceme ukázat válku, jak ji vnímají naši chlapci a děvčata – jako spíše bezstarostnou
hru, která je však svými protagonisty brána smrtelně vážně. Zkuste se s námi vrátit do dětských let a zase si s námi zahrát na vojáky spolu s našimi malými tanečníky, zpěváčky a muzikanty. Pozor, dřevěné meče či praky si nezapomeňte doma!
Účinkují: Krušpánek, Podkověnka, Leváranek s CM, Krahulíček s CM, Kyjovánek s CM, Kordulka s CM, Mladá CM z Dubňan, CM při ZUŠ Dubňany

Boleráz, Boleráz
Přátelé v písni
Pátek 26. července od 19.45 hod.
Pozdrav od přítele je vždy milou událostí, proto jsme rádi, že se můžeme setkat, a kde jinde
při festivalové události, než na pódiu. Zařazení za dětský pořad není nahodilé – pozdraví nás
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totiž Detská Ľudová hudba Brezinka. A protože děti nemají zůstávat bez dozoru, vystoupí
po nich i Ľudová hudba Brezina složená z jejich rodičů.
Účinkují: Detská Ľudová hudba Brezinka a Ľudová hudba Brezina

Pošlu ti, milá, psaní
Klenotnicový pořad
Pátek 26. července od 20:00 hod.
Autoři pořadu: Pavel Petržela, Jiří Martykán
Slovem provází: Pavel Petržela, Jiří Petrú
Klenotnicové pořady zpravidla přinášejí materiál cenný svým stářím, kvalitou, výpovědní
hodnotou nebo jinými aspekty. I tento pořad má ambice vydat se stejným směrem. V rámci
hlavního festivalového tématu jsme chtěli poodhalit intimnější část lidského života ovlivněného těmito událostmi a ukázat křehkou čistotu a hloubku citů našich předků, která překonala i neskutečné útrapy válečných období. A že je překonala, toho jsme živoucím důkazem
my, jejich potomci.
Účinkují: Jiří Petrú, CM z Milotic, Hanka a Klára Varmužovy, Zpěvulenky z Čeložnic, Miroslav
Blahúšek, Mužský sbor ze Svatobořic-Mistřína, Varmužova CM, Kateřina Martykánová.

Mašírujú na Francúza
pořad divadla V karanténě
Pátek 26. července od 21:30 hod.
Padla kosa na kameň předkládá scénické zpracování témat lásky, vojny, zrození a smrti v lidové písni. Tanec a zpěv jsou nahlíženy jako prostředky k lyrickému vyjádření nejniternějších
citů, ale také jako staletími prověřený jazyk znaků a symbolů, jichž významy a poselství znovu
a znovu objevujeme. Anebo jsme slepí a opakujeme chyby… Inscenace volně navazuje na projekty Mašíruju na Francúza – bohuslavské legendy a na inscenaci Romeo a Julie – Kaj džas,
more?, kde se moravský verbuňk a cikánský čardáš používaly k choreografickému znázornění
boje znepřátelených rodů.
Námět, režie, scénář, scénografie: Petr Jan Kryštof a kol.
Obsazení: Eva Gina j.h. – violoncello a zpěv, Marie Ostřížková j.h. – housle a zpěv,
Jan Gregor Körber – moravské gajdy, flétna koncovka a zpěv
Petr Jan Kryštof – zpěv a búchaní na kosu
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Pozvánka na pořad zahraničních souborů
Pořad tanečně divadelního humoru
Pátek 26. července od 22:15 hod.
Malá ochutnávka a krátké navnadění na folklor zahraničních host, jejichž hlavní vystoupení
bude v sobotním programu.
Účinkují: Ansamblulfolkloric ŠIRIANA Rumunsko

Lidové úsměvy
Pořad tanečně divadelního humoru
Pátek 26. července od 22:30 hod.

Zábava při cimbálové muzice
Hraje Varmužova cimbálová muzika
Po porci humoru můžete pokračovat na vlně veselí a protáhnout se po prosezeném večeru při
taneční zábavě. Jestli si budete chtít zazpívat táhlé písně nebo zatančit skočnou či verbuňk,
to už bude na Vás – k tomu tu pro Vás bude hrát známá Varmužova CM.
Pátek 26. července od 23:30 hod.

Jarmark lidových řemesel
Přehlídka lidových řemesel a prací s možností nákupu výrobků
Sobota 27. července od 14:00 hod.
Autor a organizátor přehlídky: Helena Kotásková
Jarmark – v původním významu slova se jednalo o výroční trh, což je odvozeno z německých
slov Jahre, což znamená rok a Markt, což je trh. Dnes jde obvykle o veřejný trh, který je velkou
příležitostí k poznání bohatství slováckých (lidových) řemesel. Bývá spojen s doprovodným
kulturním programem. Ve Svatobořících-Mistříně bude domácím i hostům své jedinečné produkty nabízet celá řada řemeslníků a prodejců. Své výrobky zde předvede kovář, řezbář, batikář, perníkář a dále budou ke zhlédnutí a také na prodej různé šperky, keramika, kraslice,
dřevěné výrobky, produkty ze šústí, perníčky a mnoho dalších věcí. Budete se moci podívat
i na ukázky kování anebo ruční tkaní. Toto je ale jen část toho, co jsme pro vás na letošním
jarmarku připravili. Chci, aby naše děti a vlastně i my sami viděli, jak se různá řemesla dělala.
Proto doufám, že nám počasí bude přát a že všichni řemeslníci přijedou.
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Roztančená náves
Volná vystoupení festivalových účinkujících před slavnostním průvodem
Sobota 27. července od 14:00 hod.
Zodpovědné osoby: Zdeněk a Miroslava Pekárkovi
Místo konání: Prostranství před Obecním úřadem a Kulturním domem Svatobořice-Mistřín
Krojovaný průvod účastníků festivalu
Slavnostní krojovaný průvod všech účinkujících
Sobota 27. července od 15:00 hod.
Zodpovědné osoby: Zdeněk a Miroslava Pekárkovi, Ladislav Krakovič (povozy)
Trasa průvodu: Průvod vychází od obecního úřadu, po Hlavní ulici se vydá směrem do Mistřína, za křižovatkou na Hodonín zahne do ulice Na Dolině, kterou projde až do festivalového
areálu.
Nenechte si ujít rozmanitost krojů a doprovodných muzik, které si můžete pohodlně prohlédnout ze svých domů. Součástí průvodu bude i koňské banderium spolu s legrútskými vozy.

Sólo RE!
Verbování, odvody, láska, rukování
Sobota 27. července od 16:15 hod.
Autoři pořadu: Pavel Petržela, Jiří Martykán
Zkratkovitý název pořadu možná není všem úplně srozumitelný. Vyhlašuje se jím sólo na muzikách pro regrúty. To je i náplní tohoto pořadu. Budeme svědky bujarého příjezdu nazdobenými povozy před odvodovou komisi, emotivního loučení odvedených s galánkami i posledního
výbuchu furiantství a sebevědomí při regrútské muzice před samotným odchodem na vojnu.
Účinkují: Slovácký soubor Lúčka, Salajka Dambořice, Demižón Strážnice, Slovácký krúžek
Svatobořice-Mistřín, verbíři z různých regionů Slovácka, doprovodné cimbálové muziky.

Od Turka zajatá
Pořad cimbálových muzik, jejich sólistů a hostů
Sobota 27. července od 18:15 hod.
Autor pořadu: Michael Strýček
Slovem provází: Pavel Růžička
Cimbálová muzika z Milotic a Cimbálová muzika Kapric se svými hosty vám představí lidové
písně s vojenskou tématikou z okolí Kyjova a Slavkova.
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Účinkují: Hana a Klára Varmužovy, Pavel a Tomáš Petrželovi, Sboreček z Dubňan, Mužský sbor
Svatobořice-Mistřín, Cimbálová muzika z Milotic, Cimbálová muzika Kapric.

Byla vojna, byla, byla patálija
Hudebně taneční pořad
Sobota 27. července od 20:30 hod.
Autoři pořadu: Pavel Petržela, Jiří Martykán
Slovem provází: Pavel Petržela, Petr Holobrádek
Geografická poloha našeho kraje na historické hranici několika států jej předurčila stát se
jakýmsi nárazníkovým pásmem, pociťujícím první nápory nepřátel, přesuny vojsk vítězných
i poražených, ale stal se často i bitevním polem samotným. Všechny tyto události se hluboce
zaryly do kolektivního vědomí obyvatel, kteří je neopakovatelným způsobem přetavili do ústní lidové slovesnosti.
Pro náš pořad jsme si vybrali historická období tureckých, kuruckých a napoleonských válek,
uherské povstání 1848, prusko-rakouskou válku, italská tažení rakouské monarchie a 1. sv.
válku. Formou písně a tance ukážeme historické souvislosti v jejich odrazu v ústní lidové slovesnosti, ale ponecháme místo i odbornému zarámování daných událostí.
Účinkují: Mužský sbor Svatobořice-Mistřín, Salajka Dambořice, Marýnka Vracov, Demižón
Strážnice, Vacenovský mužský sbor Od Lip, Omladina Vacenovice, CM z Milotic, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, doprovodné cimbálové muziky.

Pořad zahraničních souborů
Taneční a hudební pořad zahraničních hostů
Sobota 27. července od 22:15 hod.
Na tomto ročníku se Vám představí zahraniční soubory ze Slovenska a Rumunska. Předvedou své kroje, zvyky, tance a písně. Mimo to zařadí do svých vystoupení i vojenskou tématiku, aby tak divák mohl porovnat různé zvyky spojené s odvody a válkou v těchto regionech.
Účinkují: Ansamblulfolkloric Širiana, Folklorný súbor Trnafčan.

Taneční zábava
K tanci a poslechu bude hrát DH Svatobořáci
Sobota 27. července od 24:00 hod.
Podobně jako předchozího večera bude programový den zakončen taneční zábavou. Tentokrát to však bude s mladou místní kapelou. Je libo polku či valčík?
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Slavnostní mše svatá
Kostel Navštívení Panny Marie
Neděle 28. července od 9:30 hod.
Slavnostní mše svatá je součástí festivalu od samého počátku. To vyjadřuje historicky silné
sepětí folklorních tradic s religiozitou, která je i v současné době v tomto regionu stále poměrně silná.

Vyhrává DH Májovanka
Volné vystoupení slovenské dechové hudby před kostelem
Neděle 28. července od 10:30 hod.
Po rozjímavých chvílích při mši si můžete před dalším programem protáhnout tělo a poslechnout si tóny DH Májovanky v příjemném prostředí kostelního parku.

Bratři ze Soluně
Koncert k poctě svatých Cyrila a Metoděje v kostele
Neděle 28. července od 11:00 hod.
Autor pořadu: Petr Varmuža
Slovem doprovází: Markéta Varmužová
Byli mužové velicí mocí a moudrostí příslušnou byli obdařeni. Byli vůdci lidu dob svých, mocí
moudrosti ho vedli. Zůstavili jméno, že hlásána je chvála jejich. Tito muži jsou omilostnění,
jejichžto skutky zbožné nezanikly. Těmi slovy velebí církev svatá nadmíru výmluvně jasné,
veliké souhvězdí: sv. bratry soluňské, věrozvěsty naše Konstantina - Cyrila a Metoděje. Oslavujeme proto slovem a písní naše apoštoly, nesouce v sobě dědictví nám předané.
Účinkují: Chrámový sbor Amatores Musicae Antiquae, Varmužova cimbálová muzika, Dětský
pěvecký sbor ZUŠ Dubňany.
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Koncert dechových hudeb
Koncert dechových hudeb
Neděle 28. července od 11:00 hod.
Slovem provází: Růžena Dobešová
V rámci koncertu se Vám představí velmi atraktivní a populární dechové hudby, jejichž kvalitu
dokazuje řada získaných cen a které předvedou svůj nejlepší repertoár. Žádný milovník dechovky by si tento koncert rozhodně neměl nechat ujít.
Účinkuji: DH Mistříňanka, DH Svatobořáci, DH Májovanka

Koncert Brněnského rozhlasového orchestru
lidových nástrojů
Koncert předního folklorního hudebního tělesa
Neděle 28. července od 17:45 hod.
Průvodní slovo: Petra Polzerová
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů pro tuto příležitost sestavil program vojenských a odvedeneckých písní. Mimo písně z našeho regionu, jako je Belegrad, Belegrad či
Na tú svatú Katerinu v nedělu, se můžete zaposlouchat do tónů vojenských písní a balad
z oblastí vzdálenějších, jako je Maďarsko (Rákocziho pochod), Rumunsko či Slovensko. Mimo
samotný orchestr se můžete těšit na řadu velmi kvalitních sólistů.
Účinkují: BROLN se sólisty, Mužský sbor Svatobořice-Mistřín, Ženský sbor Děvčata z Dambořic.

Závěrečný koncert s ukončením festivalu
Rozloučení domácích s festivalovými hosty
Neděle 28. července od 19:00 hod.
Sestavil: Jiří Martykán
Na závěr festivalu bychom chtěli poděkovat. Nejen našim vystupujícím hostům, ale i divákům
a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci festivalu. Kde jinde bychom mohli poděkovat našim hostům než tam, kde nacházíme společnou řeč – totiž na jevišti
tancem a písní. A kdo by měl děkovat? No přece my – domácí.
Účinkují: Detská Ľudová hudba Brezinka, Ansamblulfolkloric Širiana, Podkověnka, Krušpánek, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Mužský sbor SvatobořiceMistřín a Varmužova cimbálová muzika.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí festivalu jsou také rozličné výstavy, které budou nainstalovány v prostorách
Základní školy Svatobořice-Mistřín.
Výstavy budou slavnostně otevřeny ve čtvrtek 25. července v 17:00
LIDOVÁ VÝŠIVKA A MALBA
Autor: Marie Vašíčková
Výstava představuje ukázky různých technik lidové malby a výšivky kyjovského Dolňácka,
především práce vyšívaček a maléreček z naší obce Svatobořic-Mistřína a slovenské obce Boleráz, ležící nedaleko města Trnavy. Jiný kraj – jiná tradice – stejné šikovné ruce!
Děvčata z obce Boleráz i z naší obce Svatobořic-Mistřína zde předvedou po zahájení výstav
své šikovné ruce konkrétní ukázkou různých typů maleb i výšivek.
10. VÝROČÍ MFF MISTŘÍN
Autor: Petr Šťastný
Na výstavě mapující historii MFF Mistřín se mohou návštěvníci těšit kromě fotografií také
na věcné upomínkové předměty, které naše obec sama darovala nebo přijala od jiných souborů. Můžete tam najít i zajímavosti, kterých se v každém ročníku bohatě urodilo, a své místo
si našly i materiály vydávané ke každému jednotlivému roku. Samotné dění festivalu pak zachycují rozličné fotografie od mnoha autorů z naší obce.
VĚROZVĚSTOVÉ OČIMA MALÝCH DĚTÍ
Autor: Markéta Varmužová, Jarmila Maradová
Není mnoho věcí v naší historii, které bychom mohli označit jako „v pravdě evropské“. Rozhodně však mezi ně patří byzantská mise svatých bratří Cyrila (Konstantina) a Metoděje, jejíž
1150. výročí jsme si začátkem července připomněli. Obyvatelstvu Velké Moravy přinesli velký
dar - písmo vytvořené pro slovanský jazyk. Jistě bude zajímavé zhlédnout, jakým způsobem
nahlížejí na tuto skutečnost naše školou povinné děti, které dar písma i podobné dary vzdělání právě získávají.
VÁLEČNÉ KONFLIKTY NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ (16. – POČ. 20. STOL.)
Autor: Tomáš Petržela
Výstava se v textové části zabývá válečnými konflikty, které se v průběhu 16. - poč. 20. stol.
dotkly území jihovýchodní Moravy. Vystavené exponáty dokumentují válečnou službu našich
předků v 1. sv. válce. Prostřednictvím soukromé korespondence mohou také návštěvníci poodhalit jejich pocity a starosti na frontě a snahu o co největší sepětí s domovem a svými blízkými.
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Výstavy v ZŠ budou otevřeny:
Čtvrtek 17:00 – 20:00
Pátek 16:00 – 20:00
Sobota 14:00 – 20:00
Neděle 09:00 – 18:00

SOUBORY, KTERÉ SE NA FESTIVALU PŘEDSTAVÍ
Místní soubory: 	Podkověnka, Krušpánek, Varmužova cimbálová muzika, Mužský sbor,
DH Svatobořáci, Slovácký krúžek, Slovácký soubor Lúčka, chrámový
sbor Amatores Musicae Antiquae, DH Mistříňanka, Mladá cimbálová
muzika ze Svatobořic-Mistřína.
Regionální soubory: D
 ětská CM při ZUŠ Dubňany, Dance Ranch, Jiří Zonyga & Větry z jihu,
Neřež, Kordulka, Kyjovánek, Krahulíček, Zpěvulenky, Jura Petrů, V Karanténě, MaTýsek, Demižón Strážnice, CM Demižón, Salajka Dambořice, Ženský sbor Děvčata z Dambořic, Omladina Vacenovice, Vacenovský mužský sbor Od Lip, CM Kapric, CM z Milotic, Sboreček z Dubňan,
Dětský sbor při ZUŠ Dubňany, Dětská CM při ZUŠ Dubňany, Marýnka
Vracov, BROLN, verbíři ze Slovácka.
Zahraniční soubory: D
 etská ľudová hudba Brezinka, Ľudová hudba Brezina, Výtvarný krúžok Maderánek, Leváranek, Všetečníci, FS Trnafčan, DH Májovanka
(vše Slovensko), Ansamblulfolkloric ŠIRIANA (Rumunsko).
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DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR PODKOVĚNKA
Dětský národopisný soubor Podkověnka ze Svatobořic-Mistřína, který působí při základní
škole, vznikl v roce 1982, aby oživil a rozvinul dětské hry, říkadla a tanečky z oblasti kyjovského Dolňácka. Ve své práci využívá bohaté prameny národopisu regionu, zpracované rodačkou paní Miladou Bimkovou, které doplňuje materiály z odkazu českého lidu předávané
z pokolení na pokolení. Soubor se stal nedílnou součástí národopisných a zvykoslovných akcí
ve Svatobořicích-Mistříně, pravidelně vystupuje na dětských přehlídkách a obec reprezentuje
i v okolí bydliště. Členové Podkověnky jsou nejmladší generací, která dává záruku pokračování bohatých folklorních tradic obce a zachování krásného jihokyjovského kroje. V současné
době má soubor 30 členů předškolního a mladšího školního věku. Hudební doprovod zajišťuje cimbálová muzika pod vedením pana Pavla Varmuži.
Vedoucí souboru: Mgr. Jarmila Maradová
Vedoucí nácviku: Mgr. Markéta Varmužová
Organizační vedoucí: Oldřiška Bimková
Vedoucí muziky: Pavel Varmuža
Další vedoucí: ing. Věra Pekárková, Zlata Divácká
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KRUŠPÁNEK
Dětský folklorní soubor Krušpánek vznikl v září roku 2001 pod Základní školou SvatobořiceMistřín. Soubor založili manželé Sedláčkovi a Ivana Handschkeová. Soubor navštěvují žáci
pátých až devátých tříd. Děti se při nácviku učí základním točivým a figurálním tancům a písním z kyjovského Dolňácka. Nedílnou součástí nácviku jsou také nejrůznější pohybové a pantomimické hry, které v dětech rozvíjejí další schopnosti prezentace na pódiu. Během roku
se účastníme tradičních folklorních akcí v naší obci i v nejbližším okolí. V rámci každoroční
plesové sezony se členové souboru učí tematická předtančení, ale také klasické předtančení
polky či valčíku. Česká a Moravská beseda se pro nás stala nezbytnou nutností. Pro členy pořádáme výlety a soustředění, na kterých se děti zdokonalují ve svých dosavadních znalostech,
více se poznají a mají čas i na hry a zábavu. Soubor má také funkci tzv. „přípravky“ hlavně pro
žáky 8. - 9. tříd, kteří mají zájem po ukončení základní školy navštěvovat některý z dospělých
souborů v obci. Za naši desetiletou existenci jsme navštívili řadu festivalů v ČR, ale i v zahraničí, a to ve Francii, Itálii či Slovensku. V současné době má soubor 18 členů, jeho vedoucími
jsou Iveta Fröhlichová a Kristýna Vašíčková. Od roku 2008 nás doprovází Mladá cimbálová
muzika ze Svatobořic-Mistřína a často spolupracujeme s cimbálovou muzikou Cangla.
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VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Varmužova cimbálová muzika byla založena roku 1964 a je dnes pro svou muzikalitu vysoce
oceňována doma i v cizině. Zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů a soutěží v Evropě
i Americe a získala hodně cen. Během dlouhé historie této rodinné kapely se zde vystřídala
řada muzikantů, v současné době hraje muzika v tomto obsazení:
prim		Pavel Varmuža
terc		Petr Varmuža
viol. kontra
Jiří Varmuža, Josef Varmuža ml.
kontrabas
Libor Vacenovský
cimbál		Richard Mokrý
zpěv		Kateřina Martykánová, roz. Varmužová
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MUŽSKÝ SBOR SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Mužský sbor vznikl v roce 1984 z iniciativy bývalých členů slováckých krúžků. Ze zakladatelů je třeba především zmínit Jaromíra Měchuru a Ferdinanda Osičku, který byl také prvním
vedoucím nácviku. Repertoár MS je zaměřen zejména na oblast jižního Kyjovska, dále pak
písně místních autorů. Repertoár MS však není vyhraněn a sbor zpívá i řadu písní z jiných
oblastí a regionů. Sbor zpívá většinou „ a capella“, dále spolupracuje s Varmužovou CM a CM
Petra Šrahulka z Milotic. Kromě vlastních vystoupení se MS podílí také na akcích Slováckého
krúžku. Sbor vydal jedno samostatné CD a dále „hostoval“ na šesti nosičích Varmužovy CM
a jednom nosiči Obce Svatobořice-Mistřín. Mezi hlavní aktivity sboru patří především udržování tradic v naší obci, zpívání mužských sborů v širokém okolí, které sbor rovněž organizuje.
Dále se účastní MFF ve Strážnici, Slováckého roku v Kyjově atd. Nejznámější osobností našeho sboru byl a v nadsázce můžeme hovořit že i stále je, Jaromír Měchura. Výborný zpěvák
a kamarád, který složil ca. 40 písní, dále říkanek a tzv. příležitostných vinšů. Bohužel již není
mezi námi, avšak sbor zpívá jeho písně stále a tyto jsou základem repertoáru. V roce 2006
jsme oslavili jeho nedožitých 80 let a při této příležitosti vyšlo obnovené vydání jeho zpěvníku s názvem „Poďme chlapi před muziku“. Píseň „Ej Kyjove, Kyjove“ se stala zahajovací písní
Slováckého roku v Kyjově. V současné době má MS 16 členů. Na vedení se podílí Jaroslav
Gajda, Petr Kostiha a ing. František Bábíček, uměleckým vedoucím Josef Varmuža ml. Od roku
2006 funguje sbor jako občanské sdružení. Sbor pravidelně zkouší každé pondělí a v současné době má „stabilizovaný kádr“, … pro kvalitní zpěváky jsou dveře stále otevřené …
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DH SVATOBOŘÁCI
DH Svatobořáci byla založena 11. listopadu 2010 kapelníkem Přemkem Doležalem. Muziku
řídí Erik Gongala. Jsou to studenti, kteří mají skvělý vztah k hudbě. V kapele je hned několik čerstvě přijatých konzervatoristů a jimi jsou Erik Gongala a Lukáš Jestřáb, oba dva hrají
na trumpetu a Ondřej Pavluš na tenor. Kapela je tvořena 17 členy včetně čtyř zpěváků: Zdenky Grufíkové a Kamily Šošovičkové, Radka Nováka a Zdeňka Nováka. Průměrný věk kapely je 17 let. V začátcích poprosili hned několik vysloužilých muzikantů z Mistříňanky. Je to
pan ing. Stanislav Řihák, který je doprovázel na bicí. Pan Přemek Gazda a Josef Pavluš hráli
na trombony, pan František Kasan na tubu a pan Antonín Pavluš, který je umělecky vedl. Nyní
kapele vypomáhá pan Miloslav Procházka. DH Svatobořáci se v srpnu 2012 zúčastnila Mezinárodního soutěžního festivalu, kde získali hned několik ocenění: nejlepší ženský zpěv,
cenu diváka a hlavně se stali i přes velkou konkurenci absolutními vítězi celé soutěže. V září
se kapela zúčastnila soutěže Vejvodova Zbraslav, kde obsadila krásné 3. místo a navíc Ondřej Pavluš získal ocenění za sólový výkon a Prokop Neduchal za zpěv. Jejich premiéra byla
12. 12. 2010 ve Svatobořicích-Mistříně na každoročním setkání seniorů. Kapelníkem je Přemek Doležal.
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SLOVÁCKÝ KRÚŽEK SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín byl založen v roce 1947 a patří tak k jednomu z nejdéle
působících kolektivů v regionu. Stávající členové, kterých je zhruba 30, jsou již několikátou
generací tanečníků a zpěváků. Krúžek primárně zpracovává taneční, písňový a zvykoslovný
materiál z obce Svatobořice-Mistřín a jejího bezprostředního okolí. Mimo klasická pódiová
představení folklorních tanců a písní je důležitou aktivitou krúžku i pořádání a dodržování
zvykoslovných akcí v obci, jako jsou hody, fašaňk či velikonoční obchůzka. Cizí však krúžku
není ani folklor vzdálenějších regionů; oblíbeným se stal v poslední době i žánr humorného tanečního divadla. Ačkoliv se Slovácký krúžek představuje převážně ve své domácí obci
a blízkém okolí, těšil svými vystoupeními také diváky v Rumunsku, Polsku či Německu. Mezi
významné úspěchy sdružení patří první místo na Soutěžním festivalu folklorních souborů
Dambořice v roce 2006 a cena diváka na témže festivalu z roku 2010. Slovácký krúžek dlouhodobě velmi úzce spolupracuje s Cimbálovou muzikou z Milotic, která poskytuje hudební
doprovod nejen při vystoupeních. Vedoucím nácviku je Vít Gajda, choreografem Jiří Martykán,
starostou sdružení pak Tomáš Kellner.
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SLOVÁCKÝ SOUBOR LÚČKA
Slovácký soubor Lúčka je folklorní sdružení chlapců a děvčat ze Svatobořic-Mistřína a okolí,
který se od svého vzniku zaměřuje na zpracování písňového, tanečního a hudebního folkloru
a lidového zvykosloví své rodné obce nacházející se poblíž města Kyjova v oblasti slováckého
Dolňácka. Byl založen roku 1977 a od té doby se pravidelně účastní nejznámějších folklorních
slavností a festivalů v České republice i v zahraničí. V repertoáru jsou nejvíce zastoupeny
typické párové (vířivé) tance z této oblasti, které jsou charakteristické spojením předzpěvu
a vlastního tance a liší se v každé vesnici svým tanečním provedením. V programu soubor
Lúčka uvádí také mužské tance (verbuňk, po holénce) nebo tance žertovné a figurální. Texty
našich písní opěvují lásku, vášeň, vzdor, obdiv k přírodě, štěstí, radost a vtip nebo též našim
lidem vlastní hrdost. Soubor během 35leté činnosti uskutečnil na 1500 vystoupení a navštěvovalo jej více než 300 tanečníků a zpěváků nejen ze Svatobořic-Mistřína, ale i z obcí a měst
v blízkém okolí. Nyní má sdružení Slovácký soubor Lúčka 25 děvčat a chlapců, jejichž věkový
průměr nepřevyšuje 20 let. Soubor doprovází cimbálová muzika z Dubňan s primášem Jaroslavem Panákem. Stranou zájmu členů souboru Lúčka nezůstává ani kulturní a společenský
život v rodné obci Svatobořice - Mistřín, kde se účastní novoroční, masopustní, velikonoční,
mikulášské, štědrovečerní i štěpánské koledy, spolupořádá místní tradiční hodovou slavnost
i krojový ples a v letech 2000 až 2002, 2004, 2005, 2009 a 2013 se podílel na uspořádání
Mezinárodního folklorního festivalu Mistřín. Soubor v roce 2007 obnovil v obci tradiční zvyky
Vynášení Smrtky, Přinášení Létečka a Královničky, které spolupořádá s kolektivy Podkověnka
a Krušpánek. Ředitelem souboru je Johanka Rybová, vedoucí nácviku Iveta Fröhlichová a Petr
Šťastný.
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CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR AMATORES MUSICAE ANTIQUAE
Smíšený sbor, který vznikl roku 1992 při chrámu Navštívení Panny Marie v Mistříně, se původně zabýval tradiční chrámovou tvorbou, zaměřenou především na nejvýznamnější svátky
církevního roku. S velkým zájmem se setkalo jeho provedení „Svatobořické mše“ Václava
Kaprála, kterou skladatel složil za druhé světové války ve svatobořickém internačním táboře. Sbor se postupně stále více soustřeďoval na starou hudbu z období renesance a raného
baroka. V roce 1994 vznikl název AMA (Amatores musicae antique, tj. Milovníci staré hudby). V jeho repertoáru jsou i náročná sborová díla mistrů italské a španělské polyfonie, jako
byli Palestrina, Orlando di Lasso a Victoria. O jeho koncerty je živý zájem nejen v obci, ale
i v širokém okolí. Sbor úspěšně koncertoval i v řadě větších měst. Sbormistrovou snahou je
dosáhnout s neprofesionálními zpěváky co nejlepší úrovně, motivovat je pro starou hudbu
a získávat zájem pro ni u širšího obecenstva. Jestliže se to daří, je to i zásluhou ukázněnosti
sboru a muzikality lidí z této obce a tohoto kraje. Vedoucí a sbormistr je Petr Varmuža.
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DH MISTŘÍŇANKA ANTONÍNA PAVLUŠE
Dechová hudba Mistříňanka Antonína Pavluše vznikla v roce 1962 v Miloticích, kdy bratři
Antonín a Josef Pavlušovi kolem sebe soustředili zapálené muzikanty a vystupovali na kulturních akcích v regionu Moravského Slovácka. Dechovka zkoušela v obci Svatobořice-Mistřín.
Z toho vznikl i název Mistříňanka. Pod vedením Antonína vystupovala čtyřicet let. Zúčastnila
se různých festivalů a soutěží. Mezi nejvýznamnější patří první místo v soutěži o Zlatou křídlovku, kterou vyhrála jako první moravská dechovka v roce 1975 v Českých Budějovicích,
a první místo na Mistrovství světa dechových hudeb ve Švýcarsku v roce 1990. Bratr František
v současnosti píše novodobou historii této slovácké dechovky. V roce 2007 se ujal funkce
kapelníka Mistříňanky a pokračuje v tom, co jeho předchůdci začali. Z původního obsazení zůstávají v kapele pouze dva muzikanti. V současné době je umělecký vedoucí František
Pavluš mladší. Mistříňanka vydala doposud 81 hudebních nosičů na CD a DVD. Objevuje se
i v televizi Šlágr.
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MLADÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA
Mladá cimbalová muzika ze Svatobořic-Mistřína vznikla před 6 lety při ZUŠ Dubňany. Repertoár čerpají především z kyjovského Dolňácka, ale hrají i skladby z jiných regionů (např.
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko). Za největší úspěch považují první místo a absolutní vítěz
v celostátní soutěži lidových muzik vyhlášené ministerstvem školství v roce 2008 v Kyjově.
Jejími přednostmi je dobrá interpretační technická vybavenost, zpěvnost a živelný projev. Doprovází folklorní soubor Krušpánek a zúčastňuje se mnoha kulturních akcí doma i v zahraničí.
Muziku založil Pavel Varmuža, který pro ni zároveň vybírá a aranžuje repertoár. Muzika hraje
ve složení:
prim		Jiří Varmuža ml.
terc
Zuzana Varmužová
obligát
Marek Polák
viol. kontra
Jiří Horníček
kontrabas
Marek Uřičář
cimbál
Hana Uřičářová
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DANCE RANCH
Dance Ranch – Roztančený ranč je název vystihující vznik a poslání kapely. Americké lidovky,
ale i písně psané veličinami tohoto žánru hrané pro potěchu muzikantů a zúčastněných tancechtivých posluchačů. Nástrojovým obsazením a hraným stylem je skupina na hranici mezi
klasickou country, příp. bluesgrassem a moderní muzikou či beatem tak, že hraný písňový
repertoár je velmi pestrý. Skladby od české country klasiky přes americké tradicionály, písně známé z podání Elvise Presleyho, Johnyho Cashe, Rickyho Skaggse, B. R. Curyse, Bucka
Owense či skupin Alabama, Moody Brothers a spousty dalších interpretů. Když kapela vznikla
na počátku roku 1995, tak nástrojové obsazení napovídalo o původním zaměření jednotlivých
členů. . Hráči na akustickou kytaru nezapřeli původ v tradiční country, zatímco baskytarista,
elektrofonický kytarista a bubeník pocházel z beatových formací nebo tanečních kapel. I když
se muzikanti na svých postech dobrovolně či nedobrovolně střídali, zůstává zastoupení nástrojů neměnné. Střídající se české a anglické texty zaručují pestrost a univerzálnost repertoáru tak, že se jeden den hraje např. na country ranči v Mutěnicích a druhý pak na výletní lodi
ve Vídni nebo v Holíči na hřišti. Častá frekvence hraní obnáší kromě radosti a humorných zážitků z cest také vysoké nároky na jednotlivce a tím i fluktuaci členů. Přesto současná sestava
hraje spolu už více jak dva roky v tomto obsazení:
Luděk Bednařík (zasloužilý člen)
ak. kytara, zpěv
Pavel Zeman				
el. kytara, zpěv + bicí
Igor Horváth				baskytara, zpěv
+ host: Josef Jope Forman 		
foukací harmonika
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JIŘÍ ZONYGA & VĚTRY Z JIHU
Jiří Zonyga, houslistka Klára Vojáčková a kapela Větry z jihu pracují od listopadu 2010 na společném koncertním programu. Toto seskupení se však úplně poprvé sešlo v létě 2010 u příležitosti ojedinělé akce, která měla natolik dobrý ohlas, že z toho vznikla dlouhodobá spolupráce. Jiří Zonyga, vítěz soutěže X-Factor (2008), majitel výjimečného hlasu, je přirozeným lídrem
tohoto bandu a přináší do něj nejen svůj nezaměnitelný zpěv, ale i velký tvůrčí potenciál,
který ostatní členové obohacují svými osobitými nápady. Jejich koncertní program vychází
především z lidových písní, repertoár zpestřují středověké balady a skladby z vlastní dílny.
To vše ve folk-rockovém balení s velkým podílem pověstné jihomoravské muzikálnosti a zpěvnosti. Na svém kontě už mají účast na mnoha akcích a festivalech, jmenujme alespoň koncert
v rámci slavností pivovarů Černá Hora a Litovel, koncert na Mikulovském vinobraní či Valtických vinných trzích, ale také charitativní koncert pro občanské sdružení Kolečka na cestách,
charitativní koncert na akci „We run, you dream“ v Brně nebo účast na charitativním koncertu
v Břeclavi „Gospel for Africa“. Od července 2012 je na světě CD s názvem „Toulky časem“.
Vedoucím kapely je Miroslav Kučera.
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NEŘEŽ
Skupina Neřež je volným pokračováním legendárních Nerez, které spolu se Zuzanou Navarovou zakládali dva současní členové Neřež - Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál. Tato folkrocková
skupina vystupuje od roku 1998 a vydala již 7 CD. Kromě vlastních koncertů spolupracuje již
více než 13 let s Marií Rottrovou jako její doprovodná kapela. Skupina Neřež hraje výhradně písně Zdeňka Vřešťála. Kromě tohoto zpěváka a kytaristy hraje v Neřež také Vít Sázavský
na kytaru a violu, Filip Benešovský na basovou kytaru, Vít Beneš na klávesové nástroje a akordeon a Robert Fischmann na flétny a perkuse. Skupina Neřež složila a natočila mimo jiné
i hudbu k celovečernímu filmu Román pro muže podle stejnojmenné knihy Michala Viewegha.
V současné době spolupracuje i s historicky první slovenskou Superstar Katarínou Koščovou.

32

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KORDULKA
Dětský folklorní soubor Kordulka vznikl při Základní škole ve Starém Podvorově v září roku
1996. Soubor navázal na tradice obce a snaží se je udržovat a obnovovat zanikající. Jednou
z prvních byly Dětské krojované hody, které soubor znovu uvedl v život. Nejprve to byla jen
záležitost obce, později tato akce získala formu festivalu. Pravidelně se těchto hodů zúčastňují soubory ze všech okolních regionů, ale také z Polska a Slovenska. Vedoucí souboru je
Miroslava Hajdová, ředitelka ZŠ ve Starém Poddvorově, a Jana Otáhalová. V roce 2004 začal
soubor spolupracovat s Gajdošskou muzikou ze Starého Poddvorova s primášem Matějem
Kůrečkou, což zvýšilo úroveň souboru. Hudebním vedoucím souboru je Oldřich Kůrečka. Soubor vydal dvě CD, na něž nahrál písně ze svého repertoáru. Již tříkrát soubor vyhrál regionální
soutěž dětských folklorních souborů Podluží a postoupil do krajského kola. Soubor navštívil
folklorní festivaly ve Strážnici, Šumperku, Ostravě a v Zábřehu na Moravě, vystupoval také
na Slovensku, v Polsku a Rakousku.
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NÁRODOPISNÝ SOUBOR KYJOVÁNEK
Soubor Kyjovánek vznikl v roce 1998 pod vedením Hany Vašulkové. Mladší skupina, účastník
letošního ročníku MFF Mistřín, začala fungovat v září roku 2007, taktéž pod vedením paní
Vašulkové. Mladší děti se nejprve učily tance, hry a říkadla převážně z kyjovského Dolňácka
od svých starších kamarádů. Ti jsou dnes již dospělí, a proto se téměř čtyřicet dětí učí lidovým hrám, písním a rytmice již samostatně pod vedením Adély Klingelové. Mladší skupina
Kyjovánku se zúčastňuje festivalů a folklorních akcí převážně na Kyjovsku, svým vystoupením
rozdává radost po celý rok a představuje se dohromady i se starší skupinou, např. každoročně při vánočních koncertech. Vedoucím souboru je Adéla Klingelová, vedoucí CM Aneta
Zavrtalová, dalšími vedoucími jsou Veronika Sedláčková, Klára Kašná, Denisa Macháčková.
Choreografii pro soubor tvoří Pavel Růžička.
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KRAHULÍČEK
Dětský folklorní soubor Krahulíček se zabývá folklorními tradicemi Horňácka- konkrétně Hrubé Vrbky, Malé Vrbky a Kuželova – spádových obcí ZŠ Kuželov, pod kterou soubor formálně
spadá. Navštěvuje jej přibližně pětadvacet dětí od první do deváté třídy. Soubor každoročně
nacvičuje několik pásem: pro Mladé Horňácko ve Velké nad Veličkou, pro nedělní vystoupení
v Kuželově u Větráku v rámci Horňáckých slavností a také k vánočním svátkům. Kromě zpěvu a mluveného slova se soustředí zejména na pohybově-taneční stránku. Děti se učí různé
pohybové hry, poslední dobou to je např. chlapecká hra Na sekeru a na dub či Házaní hnoja,
dívčí Jede pani z Persy, Choďa po včelinku či Zahrádka a společné Na horata, Na hastrmana a mnoho dalších. Krahulíček ale nezapomíná ani na klíčový horňácký tanec sedláckou
a samozřejmě na verbuňk, který je u chlapců poslední dobou zvlášť oblíbený. Soubor se zapojuje také do akcí pořádaných na území spádových obcí, jako jsou např. různé besedy, výstavy nebo společenské události, pravidelně vystupuje na Mikulášské besídce v Malé Vrbce
a na Vánočním zpívání v Hrubé Vrbce. Podílí se také na udržování lidových zvyků. Tak bylo
díky Krahulíčku vedle vynášení Moreny v Hrubé Vrbce obnoveno i nošení Létečka, stejně tak
i předvánoční obchůzka. Vedoucími souboru jsou Monika Macková a Pavel Gráf.
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ŽENSKÝ SBOR ZPĚVULENKY
Zpěvulenky jsou ženský pěvecký sbor se sídlem v obci Čeložnice. Před Vánocemi v roce 2007
se sešlo několik maminek a děvčat s tím, že by bylo pěkné nacvičit nějaké koledy a zazpívat
si u vánočního stromu v naší obci. V dalších letech jsme v naší „vánoční tradici“ pokračovaly
a zpívání nás začalo tak bavit, že se od roku 2010 scházíme pravidelně. Za rozhodnutí zpravidelnit zkoušky a dát sboru nějaký řád je částečně „zodpovědný“ i kyjovský děkan Svatopluk
Pavlica, který nás od samého začátku povzbuzoval a poskytl nám mnoho příležitostí k veřejnému vystoupení. Původní název našeho sboru byl Maminky z Čeložnic, ale protože s námi
stabilně vystupovala jedna svobodná dívenka, přejmenovaly jsme se na Děvčata z Čeložnic.
Nakonec jsme v roce 2010 zvolily název Zpěvulenky. V současnosti soubor navštěvuje 14 zpěvaček – 7 z Čeložnic, 6 z Kostelce a 1 z Kyjova. Co se repertoáru týče, tak zpíváme lidové i umělé písně, moravský folklor a duchovní hudbu.
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DIVADLO V KARANTÉNĚ
Tento kolektiv vznikl v Kyjově v roce 2004. Zaměřuje se na para-divadelní činnost, charakteristickou interakcí s divákem nebo komunitou. Lze jej řadit do oblasti divadla v sociální
akci. Prostřednictvím písní, zvyků a svátků se snaží probouzet v lidech schopnost vnímat
zkušenosti předků. Lidovou tradici vnímá jako stále živý a vyvíjející se komunikační systém.
Od roku 2005 pořádá soubor divadelní festival menšího rozsahu Mezi smrky, divadelní pouť
(od r. 2011 na Art Mlýně v Bohuslavicích). Jedná se o setkávání regionálních básníků, malířů,
hudebních kapel i divadelníků s tvůrci z jiných koutů světa. Zaměřujeme pozornost na úspěšné umělce z okolí, kteří se prosadili jako profesionálové v celorepublikovém kontextu. Padla
kosa na kameň předkládá scénické zpracování témat lásky, vojny a smrti v lidové písni. Tanec
a zpěv jsou nahlíženy jako prostředky k lyrickému vyjádření nejniternějších citů, ale také jako
staletími prověřený jazyk znaků a symbolů, jejichž významy a poselství znovu a znovu objevujeme. Inscenace volně navazuje na projekty Mašíruju na Francúza – bohuslavské legendy
a na inscenaci Romeo a Julie – Kaj džas, more?, kde se moravský verbuňk a cikánský čardáš
používaly k choreografickému znázornění boje znepřátelených rodů. V současné době má
divadelní soubor jedenáct členů a jeho vůdčí osobností je divadelní režisér Petr Jan Kryštof.
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FOLKLORNÍ SOUBOR DEMIŽÓN
Folklorní soubor Demižón vznikl v roce 1999 a od samého počátku pracuje pod Orelskou jednotou ve Strážnici. Věk našich členů se pohybuje od 15 do 28 let. V této době má náš folklorní soubor 13 tanečních párů, které doprovází stejnojmenná cimbálová muzika s primáši
Martinem Kláskem a Jakubem Tomšejem. Repertoár souboru se skládá nejen z písní a tanců
ze Strážnice a strážnického okolí, ale i z nedalekých Kopanic. Pro zpestření programu si rádi
odskočíme i na Slovensko. V příštím roce oslaví soubor Demižón 15 let. Za dobu své činnosti se Demižón představil na řadě festivalů nejen u nás, ale i v zahraničí – 3x Francie, Dánsko, Německo, 3x Slovensko a 3x Polsko. V letošním roce už soubor absolvoval vystoupení
v rakouské Vídni, ve Velike Gorici (Chorvatsko) a minulý víkend se zúčastnil festivalu v chorvatském Zagrebu. Od roku 2013 soubor úzce spolupracuje s vídeňským divadelním spolkem
Vlastenecká omladina. S tímto divadelním spolkem se tanečníci souboru Demižón s velkým
úspěchem představili v muzikálovém zpracování divadelní hry Šumař na střeše na prknech
vídeňského divadla, ve Strážnici a na soutěžní přehlídce divadelních souborů v Boleradicích.
Vedoucími a choreografy souboru Demižón jsou Jiří Rybecký a Jana Bělochová
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CIMBÁLOVÁ MUZIKA DEMIŽÓN
Počátky nově vzniklé muziky jsou úzce spjaty se zrodem stejnojmenné folklorní skupiny Demižón. Na prvním muzikantském obsazení se podepsal vedoucí FS Demižón Jiří Rybecký, který dokázal celou muziku poskládat. V prvním období muziky se stal primášem Jenda Stanislav, který jako muzikant vynikal především hudebností a širokou znalostí lidových písniček.
Mezi další zakládající členy muziky patřili – Pavel Kočvara (kontrabas), Petr Gazárek (cimbál)
a Tomáš Pavlík (kontry). Snad všem ze zmíněných mladých muzikantů se vryly do paměti
„éterické“ zkoušky muziky u Gazárků…období bylo svěží, sladké, bezstarostné. Naše první
vystoupení se souborem, první krůčky vzhůru na jeviště, ale také dolů do vinných sklepů.
Muzika si začala hledat své místo v povědomí Strážničanů. Ke konci tohoto mladého muzicírování nahradil Pavla Kočvaru na krátké období Lukáš Habanec z Veselí nad Moravou a nakonec přešel na pozici basisty Tomáš Pavlík. Rozhodující vliv na směřování, vývoj a barevnost
muziky souvisel s příchodem muzikantů z blízkých Sudoměřic. Nejprve se jednalo o Radima
Mikésku (kontry), Martina Kláska (housle) a později i Vojtu Juříka (klarinet, flétna). Definitivní
podobu cimbálová muzika Demižón získala po příchodu cimbalisty Zdeňka Něničky a již uvedeného Vojty Juříka (klarinet, flétna). Oba noví muzikanti se velmi záhy vyrovnali se zrádnými
nástrahami folkloru a stali se neodmyslitelnou součástí muziky. Obsazení muziky se ustálilo
a usadilo v následující sestavě:
cimbál
Zdeněk Něnička
prim
Martin Klásek
klarinet
Anička Smutná
terc
Miroslav Můčka (host)
klarinet, flétna
Vojtěch Juřík
viol. kontra
Radim Mikéska
kontrabas
Tomáš Pavlík
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FOLKLORNÍ SOUBOR SALAJKA DAMBOŘICE
Folklorní soubor Salajka Dambořice je hudební a taneční soubor, který zpracovává nejen
tance, ale také písně z Hanáckého Slovácka a Kyjovska. Nebojí se však tanečně nahlédnout
i do jiných regionů, ke kterým si pořídil i své vlastní kroje (Kopanice, Slovensko Zemplín,
Myjava). Soubor se ale prezentuje v současné době zejména kroji dambořickými, které v loňském roce za podpory obce Dambořice rekonstruoval. Současná podoba rekonstruovaných
krojů je z roku 1830. Soubor vznikl v roce 2002 a od začátku jsou vedoucími jeho zakladatelé
Vilém a Radka Trumpešovi. Ve své 11ti leté historii navštívil řadu zemí a letos se připravuje
na svůj největší zájezd - v září se chystá do Pekingu a Yachingu v Číně. OS Salajka má k dnešnímu dni 30 tanečníků a spadají pod něj i další složky jako Salajenka mladší a starší, ženský
pěvecký sbor z Dambořic a MS Dambořice. Dohromady k dnešnímu dni toto sdružení má kolem 120 členů. Soubor doprovází cimbálová muzika Babí Lom. Společně s obcí Dambořice je
pořadatelem SFFS Dambořice a krojovaných plesů.
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ŽENSKÝ SBOR DĚVČATA Z DAMBOŘIC
Ženský sbor Děvčata z Dambořic zpracovává folklor především z Hanáckého Slovácka a Kyjovska. Snaží se o autentické a nenásilné úpravy písní z těchto oblastí. Sbor spolupracuje s FS
Salajka z Dambořic, mužským sborem z Dambořic a s CM Primáš z Boleradic, se kterými se
podílel na natočení CD Damborské pozpívání. Sbor vystupuje na folklorních festivalech (SFFS
Dambořice, Slovácký rok, MFF Mistřín, Očová, Piešťany) a na různých folklorních akcích, ať už
v regionu nebo mimo něj (Ples Českého rozhlasu v Praze). Vedoucí sboru je Barbora Varmužová.
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SLOVÁCKÝ SOUBOR OMLADINA VACENOVICE
Slovácký soubor Omladina vznikl původně jako Slovácký krúžek ve Vacenovicích na podzim
roku 1991, název Omladina pak nese od roku 1999. Soubor se hlásí k odkazu vacenovické
Omladiny, založené v obci roku 1911 a pokračuje v tradici Slováckého krúžku, který ve Vacenovicích založil v 60. letech 20. století František Mikulčík. Soubor úzce spolupracuje s Vacenovskou cimbálovou muzikou, dětským souborem Oskoruška, který je vlastně jeho přípravkou,
a také s Vacenovským mužským sborem Od lip, který je zase jeho „klubem vysloužilců“. Slovácký soubor Omladina je nejpočetnější součástí Národopisné společnosti Vacenovice - občanského sdružení, které zastřešuje početné folklorní složky v obci. Základní motivací členů
souboru je záchrana bohatého kulturního odkazu našich předků, jeho udržování, rozvíjení
a předávání dalším generacím v co možná nejoriginálnější podobě. Konkrétně se členové
Omladiny, jakož i ostatní části Národopisné společnosti, snaží o záchranu starých zvyků, písní, lidových tanců i řemeslných postupů, jejich prezentace na veřejnosti, ošetřování a výroba
krojových součástí, záchranu artefaktů lidového umění a řemesel a původního rázu slovácké
obce. V letech 2005 - 2007 zrekonstruovali členové Národopisné společnosti Vacenovice domek ve stylu slovácké lidové architektury a vybudovali v něm obecní muzeum. Kromě udržování autentického folkloru ve své obci členové Omladiny pravidelně reprezentují obec i region
na festivalech v České republice i v zahraničí. Vedoucím souboru je Petra Blahušková.
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VACENOVSKÝ MUŽSKÝ SBOR OD LIP
Mužský sbor ve Vacenovicích vznikl původně ze členů chrámového sboru v roce 1995. Jeho
členskou základnu čítající jedenáct stálých členů tvoří také členové Vacenovské cimbálové
muziky a bývalí i současní členové souboru Omladina. Základním repertoárem sboru jsou
především lidové písně z Kyjovska, často jsou prezentovány i zapomenuté písně ze starých
zpěvníků a zápisů. Název sboru pochází od místa zkoušek, které probíhají vždy v neděli večer
ve sklepě Pod Lípami u kostela ve Vacenovicích. Vzhledem k tomu, že ve Vacenovicích fungují dva mužské sbory, pro jejich rozlišení se mezi místními lidmi vžil výraz „tí od lip“. Sbor
se každoročně účastní folklorních akcí v regionu Kyjovska i v jiných částech Slovácka, doma
jeho členové pravidelně pořádají Zpívání s beranem, Vinobraní, Svatomartinské žehnání vína
a spolu s muzikou pak i pořad Vánoce na Moravě. Vedoucím sboru je Pavel Sabáček.
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CIMBÁLOVÁ MUZIKA KAPRIC
Muzika působí na folklorní scéně od roku 2006, uměleckým vedoucím je primáš muziky Michael Strýček. Mezi hostující muzikanty lze zařadit houslisty Pavla Koplíka a Marka Blahu či
flétnistku Hanu Varmužovou. Své působiště má muzika na Kyjovsku (ve Svatobořicích-Mistříně), které je také jedním z hlavních folklorních regionů, kterému se muzika věnuje. Dalšími
podrobněji zpracovávanými jsou oblasti ležící severněji od Kyjovska – tedy Ždánicko, Bučovicko, Slavkovsko a Rousínovsko. V některých těchto oblastech je Cimbálová muzika Kapric
momentálně jedinou muzikou zabývající se místním folklorním materiálem. Muzika pravidelně účinkuje na mnoha folklorních akcích u nás a v zahraničí. Muzika spolupracuje s různými
sólisty (Pavel Koplík, Marek Blaha, Ludmila Malhocká, Lenka Ďuricová, Marie Osičková, Lenka
Gajdová, Hana a Klára Varmužovy, Karel Šimeček a další) a sbory (Sboreček z Dubňan, Mužský
sbor z Ratíškovic). Nynější složení muziky je následující:
prim
Michael Strýček
klarinet
Martin Ventrča
viol. kontra
Tomáš Tomčala
kontrabas
Adam Procházka
cimbál
Lubomír Smolák
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CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z MILOTIC
V Cimbálové muzice z Milotic se sešla parta muzikantů respektujících regionální příslušnost
muziky a snažících se objevit, pochopit a snad i předat alespoň část kulturního dědictví předchozích generací. Jsme si vědomi nutnosti citlivého přístupu ke zpracování a interpretaci
hudebního materiálu. Píseň chápeme jako zhmotnění emotivního rozpoložení konkrétního
autora, jehož současná anonymita je výsledkem přímého úmyslu tvůrce nebo častěji díky
překryvu časem. S písní tedy jednejme jako s člověkem: s úctou a pokorou. Muzika hraje
ve stabilním složení:
prim		Petr Šrahulek
terc		Martin Krist
viol. kontra
Martin Kyněra
kontrabas
Valentin Krist
cimbál		Jiří Martykán
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SBOREČEK Z DUBŇAN
Sboreček z Dubňan je dívčí a ženský sbor založený přibližně před čtyřmi lety za účelem společných vystoupení s Cimbálovou muzikou Kapric, se kterou nyní úzce spolupracuje. Děvčata
se začala nepravidelně scházet a nacvičovat převážně vystoupení na NF Milotice. Zpočátku
se na vedení zkoušek podílely Zdeňka Jahodová (roz. Vacenovská) a Magdalena Ottová, poté
je vystřídala Lubomíra Vacenovská (roz. Tomanová). Sboreček se schází pravidelně jednou
týdně, jeho repertoár tvoří především lidové písně ze Slovácka a okolních regionů. Sboreček se již zúčastnil vystoupení na NF Milotice, MFF Mistřín, Setkání ženských sborů v Kyjově
či Vánočních koncertů v Dubňanech. V současné době má Sboreček 15 členek.
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DĚTSKÝ SBOR ZUŠ DUBANY
Dětský sbor ZUŠ Dubňany vznikl teprve nedávno z iniciativy Kláry Varmužové, neboť takové
hudební těleso v rámci ZUŠ zatím neexistovalo. Členkami dětského sboru jsou pouze děvčata
navštěvující první stupeň Základní školy ve Svatobořicích-Mistříně. Celkově se jedná zhruba
o 20 děvčat, nicméně na MFF Mistřín se v pořadu Bratři ze Soluně představí z důvodu kapacitního zjednodušení pouze polovina členek. Vedoucí a sbormistryní je Klára Varmužová.
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DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA PŘI ZUŠ DUBŇANY
Dětská cimbálová muzika ZUŠ Dubňany vznikla před 2 lety při ZUŠ Dubňany. Muzika hraje
převážně repertoár z Kyjovského Dolňácka, ale příležitostně zamíří i do jiných regionů. Vyznačuje se dobrými zpěvy, živostí a bezprostředním projevem. Muziku založil Pavel Varmuža.
Ten taktéž vybírá repertoár, který následně také upravuje. Doprovází folklorní soubor Podkověnka a zúčastňuje se různých kulturních akcí v širokém okolí. Úspěchu, kterého si nejvíc
váží, bylo druhé místo v soutěži lidových hudeb v krajském kole vyhlášené ministerstvem
školství. Složení muziky je následující:
prim		Jan Hojič
1. housle
Ondřej Divácký, Pavel Varmuža ml.
terc
Klára Svobodová, Anna Sladká, Denisa Grmolcová
obligát
Markéta Slabá, Terezie Varmužová
viol. kontra
Petr Varmuža ml., Jakub Valda
kontrabas
Tomáš Blážek
cimbál
Šárka Divácká
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FOLKLORNÍ SOUBOR MARÝNKA VRACOV
Folklorní soubor Marýnka Vracov pracuje už 32 let na obnovování zapomenutých a prachem
pokrytých tradic Vracova a blízkého okolí. Za tuto dobu se vystřídalo v kolektivu kolem dvou
set padesáti členů a bylo uzavřeno čtrnáct souborových svateb. Silnou stránkou působení
souboru jsou zvykoslovné pořady a práce v terénu při volných programech, například ve skanzenu ve Strážnici, na mlýně v Bohuslavicích, v milockých Šidlenách nebo koseckých písních
v Buchlovicích. Marýnka disponuje cimbálovou muzikou, mužským a ženským sborem a malou taneční skupinou. V roce 2008 uskutečnil soubor Marýnka pátou samostatnou profilovou
nahrávku.
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BRNĚNSKÝ ROZHLASOVÝ ORCHESTR LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
(BROLN)
Vznikl v roce 1952 pro potřeby vysílání Československého rozhlasu. Jeho zakladatelem, prvním uměleckým vedoucím a dramaturgem byl Jaroslav Jurášek. Základ dramaturgie orchestru
tvoří prezentace moravského, slovenského, českého, ale i zahraničního folkloru. Složení orchestru vychází z tradičních lidových muzik. Základem jsou smyčce, cimbály, klarinety a k nim
se přidávají charakteristické lidové nástroje jako dudy, píšťaly, grumle, tárogató a další. Repertoár a zvuk orchestru se částečně proměňoval podle dramaturgů a uměleckých vedoucích. Nejvýrazněji jej ovlivnili primáši a umělečtí vedoucí Bohdan Warchal, Bohumil Smejkal
a Jindřich Hovorka. BROLN se jako profesionální orchestr prezentoval kromě rozhlasových nahrávek řadou koncertů, často tematicky zaměřených, zahraničních zájezdů (včetně USA, Kanady, Vietnamu, Číny, Koreje a Mongolska) i dlouhodobých rozhlasových a koncertních cyklů
(např. „Děti a píseň“ a „Na pěknú notečku“) a také celou řadou hudebních nosičů. Za dobu
trvání spolupracovalo s BROLNem více než 60 autorů hudebních úprav. Základní koncepce
činnosti vycházela rovněž ze spolupráce s desítkami nejvýraznějších zpěváků a instrumentalistů z různých regionů. Od roku 2006 je uměleckým vedoucím BROLNu primáš a zpěvák
František Černý. V současnosti se orchestr zabývá převážně koncertní činností. Přesto má
na svém kontě i šest hudebních nosičů a mnoho rozhlasových a televizních pořadů. Jednou
z priorit je podpora dětských interpretů lidových písní v rámci celostátní soutěže Zpěváček
pořádané Folklorním Sdružením ČR. Nejvýznamnějším současným autorem hudebních úprav
je člen orchestru kontrabasista Pavel Trkan. Pokračuje i tradiční spolupráce s regionálními
zpěváky a instrumentalisty.
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VERBÍŘI ZE SLOVÁCKA
Nedílnou součástí festivalového tématu je také verbuňk jako sólový mužský tanec zapsaný
v kulturním nehmotném dědictví UNESCO. Verbuňk jakožto součást programu bude prezentován pomyslnými „mistry světa“ - vítězi strážnické soutěže ve verbuňku. (Toto lehce pejorativní označení je totiž jistě namístě, neboť nikde na světě se nekoná obdobná verbířská soutěž,
a tak vítězové se tímto označením mohou hrdě pyšnit). V rámci festivalu se představí Martin Kobzík z Týnce (region Podluží, na fotografii vlevo), několikanásobný účastník strážnické
soutěže a její vítěz z roku 2012. Mimo něj se představí také Jakub Tomala z Popovic (region
Uherskohradišťsko, na fotografii vpravo), který tuto soutěž letos vyhrál už potřetí. Rozhodně
si nenechte ujít nezapomenutelné verbířské výkony těchto mistrů verbuňku.

51

DĚTSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA BREZINKA
Dětská ľudová hudba Brezinka působí v Centru tradiční kultury při Obecním úřadě v Boleráze
a Občanském sdružení Kvapôčka. Vznikla v roku 1990 s cílem obnovit, šířit a chránit tradiční
kulturu svého regionu. Interpretuje lidové písně z různých regionů Slovenska, především se
však zaměřuje na písňový repertoár Trnavskej roviny a lokality Boleráz. Tradiční kulturu Bolerázu reprezentuje na folklorních festivalech a přehlídkách na Slovensku i v zahraničí. V souboru se vystřídaly už 3 generace dětí, někteří odchovanci Brezinky našli uplatnění v dalších
uměleckých tělesech jako Folklorný súbor Trnafčan, Spevácky zbor Cantica nova. Někdy si
však najdou čas a zastaví se v Brezinke, zahrají, zazpívají a na chvíli vznikne zajímavé hudební seskupení – Ľudová hudba Brezina, v níž zpívají i děvčata z Maderánku se svými rodiči.
V současnosti hrají v muzice 6ti až 10leté děti. O umělecké vedení se stará Lenka Pobiecka –
Danišová a Tibor Pobiecky.
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ĽUDOVÁ HUDBA BREZINA
Ľudová hudba Brezina je skupina nadšenců folkloru, jejichž zálibou je amatérské muzicírování. Muziku a pěveckou složku tvoří rodiče dětí z DĽH Brezinka, kteří se v dospělosti při svých
dětech naučili hrát na doprovodné hudební nástroje – kontru a basu. Další členové pochází
z Ľudovo – výtvarného krúžku Maderánek, jako i další amatérští muzikanti z obce. Brezina
interpretuje písně Trnavskej roviny, ale také i hudební materiál z jiných regionů Slovenska
a Moravy. Pravidelně se zúčastňuje jak kulturních akcí své obce, tak i na rozličných hudebních
akcích v regionu. ĽH Brezina vede Lenka Pobiecka – Danišová.
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ĽUDOVO-VÝTVARNÝ KRÚŽOK MADERÁNEK
Ľudovo - výtvarný krúžok Maderánek působí v Centru tradiční kultury při Obecním úřadě v Boleráze a Občanském sdružení Kvapôčka. V roku 1997 ho založila výtvarnice Iveta Hrušková
- Oláhová se záměrem uchovat bolerázký kroj a vše, co souvisí s lidově-výtvarnou kulturou
obce. Působí v něm 8 – 14ti letá děvčata, která se učí malovat a vyšívat regionální ornamenty, zhotovovat kroje, zdobit perníky, pracovat s textilem, keramikou, slámou a také výtvarně
připravovat rekvizity (figurína Moreny, jarní větvička na Květnou neděli, velkonoční vajíčka,
tradiční vánoční stromeček se slaměnými dekoracemi,... ). Dále se členky zúčastňují různých
kulturních akcí své obce (Den matek, důchodců, vánoční programy,...), obchůzek v čase různých svátků (Květná neděle). Krojem ozvláštňují slavnostní mše svaté přinášením obětních
darů. Tradiční kulturu obce reprezentují na folklórních festivalech, jarmarcích tradičních řemesel a na různých dalších akcích. V souboru se vystřídalo okolo 50 děvčat, v současnosti
v něm pracuje 3. generace dětí. Umělecké vedení obstarává Božena Pobiecka.
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DĚTSKÝ FOLKLORNÝ SÚBOR Leváranek
Název souboru je odvozený od názvu obce Veľké Leváre a vznikl v roce 2003. Založila ho
stávající umělecká vedoucí Svetlana Valachovičová, jež ho vede už 10. rokem. Levaránek má
dnes 65 členů – mladších i straších dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let. Repertoár je tvořen
dětskými lidovými hrami, zvyků, písněmi a tanci z regionu Záhoria. Umělecká vedoucí zakládá činnost souboru na systematickém etnografickém a folkloristickém výzkumu. Vedoucí
lidové hudby je cimbalistka Karolína Valachovičová, která tvoří také přepisy not a partituru.
DFS Leváranek se zúčastňuje mnohých festivalů na Slovensku i v České republice. V roce 2009
a 2012 vystupoval i na FF Východná v programu Talenty. Také ječastým účastníkem různých
soutěží, kde se umístňuje na předních místech. Zpěvačky souboru získaly už několik ocenění
jako sólistky na krajských soutěžích. Největší úspěch získaly v roku 2010 jako pěvecká skupina Leváranku na Celoslovenskej súťaži v Likavke, kde obsadily stříbrnou příčku. V krajské
taneční soutěži Vrť sa dievča získal soubor v roku 2011 stříbrné místo za pásmo Na Ščepána
a bronzovou příčku s pásmem Jak sme sa hrávali v roku 2013.
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VŠETEČNÍCI BRATISLAVA
Skupina tanečního humoru - Všetečníci vznikla v roce 2005 v Bratislavě. Věnuje se netradičnímu zpracování scénického folkloru v duchu „Čím vtipnější, tím vtipnější“. Ve smyslu tohoto hesla sa snaží saturovat potřeby smíchuchtivých diváků, kteří neváhají ocenit smíchem
a potleskem jejich trochu odlišné umělecké zpracovaní folklórních témat. Zakladajícími členy
této skupiny jsou Ján Všetečka, Stanislav Marišler a Maroš Červenák. Všichní bývalí členové
předních folklórních souborů, kteří mají schopnosti nejen na tancování. Menší počet členů se
Všetečníci snaží vykompenzovat originalitou, všestranností a zálibou v humorném zpracování
nejrozličnějších témat. Jejich snahou je obohatit a zpestřit smíchovou kulturu každodenního
života. Uměleckým vedoucím je Stanislav Marišler.
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FOLKLORNÝ SÚBOR TRNAFČAN
Folklorný súbor Trnafčan byl založený roku 1984 několika folklorními nadšenci, a tak navázal
na bohaté folklorní tradice trnavského regionu. Do roku 2002 se představoval pod názvem
FS Dudváh Trnava. Členové souboru jsou milovníci lidového umění rozličného věku a vzdělání. Soubor se úspěšně prezentuje jak na domácích folklorních festivalech (Myjava, Terchová,
Východná, Očová, Zuberec ....), tak i v zahraničí (Maďarsko, Rakousko, Německo, Holandsko,
Itálie, Turecko, Nikaragua, Řecko...). FS Trnafčan Trnava se taktéž zúčastňuje tanečních i choreografických soutěží (Piešťany, Liptovský Hrádok, Považská Bystrica, Košice, Dubnica nad
Váhom). I když se soubor svojí činností zaměřuje na kulturní dědictví trnavského regionu,
velkou část jeho repertoáru tvoří i taneční, hudební a pěvecké interpretace lidových tradic
z ostatních regionů Slovenska. Taneční i pěveckou složku doprovází souborová cimbálová
muzika. Současným uměleckým vedoucím je Andrej Kotlárik, tanečními pedagogy jsou Miroslava Hrušková a Andrea Ruislováá.
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DH MÁJOVANKA
Tato dechová hudba pochází ze slovenského městečka Holíč ležícího v samotném západním
koutě Slovenska v regionu zvaném Horné Záhorí (často označovaný i jako Slovenské pomoraví, které odděluje řeka Morava od sousedního regionu Podluží). Kapela byla založena v roce
1977 v nedaleké záhorácké obci Petrova Ves a patří mezi přední dechové hudby na Slovensku. V roce 1997 se působiště kapely přesouvá do Holíče. Za 36 let účinkování na dechovkové
scéně se zúčastnila mnohých koncertních vystoupení, festivalů dechových hudeb, hodových
zábav či plesů doma i v zahraničí. Účinkovala v mnoha televizních či rozhlasových pořadech.
Na svých koncertech vystupuje v krásných holíčských krojích. Májovanka nahrála a vydala
5 hudebních CD a 2 obrazové DVD nosiče složené převážně z vlastní skladatelské tvorby a dalších písní ze svého regionu. Každoročně organizuje poslední srpnovou neděli pro příznivce
dechovky mezinárodní festival dechových hudeb „Z oboch brehú Moravy“, který si za dobu
deseti ročníků získal velkou oblibu návštěvníků nejen z blízkého či dalekého okolí, ale i ze
zahraničí. Kapelníkem je zpěvák a zároveň umělecký vedoucí Peter Solárik. Sólisté kapely
jsou Henrieta Palkovičová, Jarka Soláriková a Peter Solárikk.
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ANSAMBLULFOLKLORIC ŠIRIANA Rumunsko
Tento soubor byl založen v roce 1972 a v roce 1993 převzal jeho vedení jako instruktor-choreograf a director dnešní starosta pan BOT VALENTIN a po něm soubor převzali instruktor VIOREL
POPA, orchestr pan CONSTANTIN PURCEL a ředitelka Domu kultury ŠIRIA paní GAROFITA POPA.
Soubor má 9 tanečních párů a také dvě talentované zpěvačky: Alina NEAG a Roxana SUCIU,
která je známá v ČR díky dvojí účasti na Gala představení ZPĚVÁČEK v Praze a na MFF Karlovy
Vary (2x), MFF Bělehrad a MFF Jihlava.
Soubor propaguje hlavně folklor z regionu MUNTII ZARANDULUUI a z oblasti Miniš – Pincota.
Soubor je známý v Rumunsku díky vystoupení v rumunské státní televizi a díky účasti na různých rumunských folklorních festivalech. Účastnil se také zahraničních festivalů v Bouguenais (Francie), Nantes (Francie), Satu Nou (Srbsko), Pusta-Otlaca (Maďarsko) a Buchlovice (ČR).
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Dosavadní mezinárodní účastníci všech ročníků Mezinárodního folklorního festivalu MISTŘÍN
I. 1996
		
		
		
		
II. 1997
		
III. 1998
		
		
		
IV. 1999
		
		
		
		
		
V. 2000
		
		
		
VI. 2001
		
		
VII. 2002
		
		
		
		
VIII. 2005
		
		
		
IX. 2009
		
		
		
		
X. 2013
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Folklorní soubor ORAVAN Nižná, Slovensko
Folklorní skupina GLI AMICI DEL FOLCLORE Nuora, Sardinie
Soubor ALKARTASUNA DANTZA Taldeo, Španělsko
Soubor písní a tanců JAROSLAV, Polsko
Vinařská taneční skupina MEHRING, Německo
Folklorní soubor z Istanbulu, Turecko
(festival se kvůli povodním nekonal, soubor přijel a byl přijat)
Soubor národního tance ROSSIJANOČKA Leningrad, Rusko
Folklorní soubor DOR TRANSILVAN Cluj – Napoca, Rumunsko
Lidový folklorní soubor z Makedonie
Folklorní soubor DETVA z Detvy, Slovensko
Dětský soubor SCHUHPLATTERGRUPPE Fürnitz, Rakousko
Taneční folklorní soubor GRANDINELE Panevezys, Litva
Folklorní soubor GIHANGIR GOZUKUZIL Istanbul, Turecko
Folklorní soubor VRŠATEC Dubnica nad Váhom, Slovensko
ORCHESTR LIDOVÝCH NÁSTROJŮ Bratislava, Slovensko
Ludová hudba BREZINKA Boleráz, Slovensko
Folklorní soubor MENELAIS Karditza, Řecko
Dětský taneční soubor TIJL UYLENSPIEGEL, Belgie
Dětský soubor národních tanců ROVESNIK Voroněž, Rusko
Folklorní soubor MAGURA Kežmarok, Slovensko
Folklorní soubor SKALIČAN Skalica, Slovensko
Lidový citerový soubor LANGENZERSDORF, Rakousko
Taneční a krojová skupina VÖSENDORF, Rakousko
Lidová hudba BREZINKA Boleráz, Slovensko
Vojenský folklorní soubor JÁNOŠÍK Zvolen, Slovensko
Folklorní soubor FRA Čačak, Jugoslávie
Folklorní soubor TÜRKÜ Istanbul, Turecko
Lidový soubor LEISMENA Riga, Lotyšsko
Folklorní soubor MEXICO FOLKLORICO Queretaro, Mexiko
Dětský soubor MIX DANCE Čeljabinsk, Rusko
Folklorní soubor ČARNICA Košice, Slovensko
Folklorní soubor I DRAGONI DEL MOLISE Agnone, Itálie
Folklorní soubor GYMNIK Bratislava, Slovensko
Dechový orchestr VINDEMIA, Rakousko
Folklorní soubor DOINA MURESULUI Arad, Rumunsko
Folklorní soubor Szu-Chen, Tchaiwan
Dětský folklorní soubor VETRINCHE, Bulharsko
Folklorní soubor TRNAFČAN Trnava, Slovensko
VŠETEČNÍCI Bratislava, Slovensko
Lidová hudba BREZINA Boleráz, Slovensko
Dětská lidová hudba BREZINKA Boleráz, Slovensko
Dechová hudba MÁJOVANKA Holíč, Slovensko
Dětský folklorní soubor Leváranek Velké Leváre, Slovensko
Folklorní soubor ŠIRIANA, Rumunsko

Účast místních souborů na MFF Mistřín po dobu jeho existence
Název souboru

1996

1997

1998

1999 2000 2001 2002 2005 2009 2013

Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Slovácký soubor Lúčka

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Slovácký soubor Mistřín

ano

ano

ano

Podkověnka

ano

P

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Lučinka

ano

O

ano

ano

Mužský sbor

ano

V

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Varmužova CM

ano

O

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

CM Ladislava Pavluše

ano

D

DH Mistříňanka

ano

N

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

DH Miločanka

ano

Ě

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ano

ano

Ženský sbor

ano

Mistřínská cimbálová muzika

ano

Chrámový sbor AMA

ano

ano

Spolek přátel dobrého vína

ano

Jednota OREL

ano

Jednota Sokol

ano

Mažoretky TJ

ano

Školní dramaturgický kroužek

ano

Staří bardi
Krušpánek

ano

Mladá cimbálová muzika J. Hajného

ano

Mladá cimbálová muzika P. Varmuži

ano

DH Svatobořáci

ano

Dětský sbor ZUŠ

ano
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Organizační a řídící štáb 10. MFF Mistřín 2013
Ředitel festivalu
Zástupce obce
Ekonomka projektu
Vedoucí programové rady
Technické zajištění
Stravování, občerstvení
Propagace
Organizace lidového jarmarku
Příprava výstav
Manažeři
Člen výboru, péče o VIP hosty
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Videodokumentace
Fotodokumentace
Elektroinstalace
Prezentace a péče o soubory
Pořadatelská služba
Zdravotní služba
Ozvučení
Dekorace

Rostislav Marada, ředitel festivalu
Ing. Terezie Čičáková, místostarostka OÚ
Bimková Oldřiška
Mgr. Jiří Martykán,
Petr Vašulka		
Petr Neduchal
Bc. Tomáš Kellner, Michael Strýček
Helena Kotásková
Ing. Marie Vašíčková
Ing Václav Řihák, Lubomír Tobolka
Zdenka Gazdová
Jaroslav Esterka
Antonín Zálešák
Mgr. Jovanka Rybová
Ladislav Daněk
Miroslav Novotný
Hynek Urubek, Pavel Hajný
Marie Fricová, Mgr. Lenka Horáčková
Jaroslav Novotný, Radim Adamec
MUDr. Miroslava Neduchalová
TONSTUDIO Jaroslav Rajchman
Miroslava Pekárková

AUTOŘI POŘADŮ
Jiří Martykán, šéf programové rady
Michael Strýček
Pavel Petržela
Iveta Fröhlichová
Markéta Varmužová
Pavel Varmuža
Petr Varmuža
Zdeněk Pekárek (průvod), Helena Kotásková (jarmark), Petr Šťastný (výstava), Marie Vašíčková
(výstava), Tomáš Petržela (výstava)
MODERÁTOŘI
Tomáš Salava
Markéta Varmužová
Ladislav Šimeček
Veronika Hollerová
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POŘADATELÉ TÍMTO UPŘÍMNĚ DĚKUJÍ ZA PODPORU TĚMTO FIRMÁM

Swietelsky s. r. o.

MSO SERVIS, s. r. o. Kyjov
INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, spol. s r. o.
Hrušecká stavební spol. s r.o.
Elektrosvit Svatobořice, a.s.
                      
Projektis, s. r. o. Kyjov
Kuchyňské linky Radek Procházka
Sonnentor s.r.o., Čejkovice
Zlomek, s.r.o.
MUDr. Miroslava Neduchalová
MUDr. Marek Uřičář
Agrovit, a.s. – Svatobořice-Mistřín
Amedeo s.r.o. – Kyjov
ANGLASS s. r. o., Anna Pucharová – Sobůlky
Brisk, výr. družstvo – Ježov
CORSO, cukrárna, kavárna, Jan Koudela – Kyjov
DACOM PHARMA
ELEKTROKOMPLEX  ŠMÝD, s. r. o.
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Ilabo, spol. s r.o. Ing. Marie Vašíčková
J. P. Plast, s.r.o. – Kyjov
Metroflora s.r.o. – Milotice
Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o. – Bzenec
MYKOL spol. s r.o. - Kyjov
Neoklas a.s. – Šardice
OCELIT s.r.o. – Ing. Zdeněk Barák
PEKÁRNA ŠARDICE – R. Gregorovičová
Pekařství Grufík spol. s r.o. – Dubňany
PEKAŘSTVÍ VRACOV
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Pohostinství a sklep U Polášků – Svatobořice-Mistřín
Restaurace a penzion U Šťastných – Svatobořice-Mistřín
Restaurace Kulturní dům – Svatobořice-Mistřín
SDO Group, spol. s r.o. – Šardice
TECHNITEX s.r.o. – Svatobořice-Mistřín
Templářské sklepy Čejkovice, družstvo – Čejkovice
Ton Studio, Jaromír Rajchman – Dolní Bojanovice
TOXA Group spol. s r.o. – Svatobořice-Mistřín
Truhlářství, Josef Svozil
VEOS Pospíšil s.r.o. – veřejné osvětlení
Vinařství Josef Dufek – Svatobořice-Mistřín
Vinařství Krist – Milotice
Vinařství Stanislav Mádl, Velké Bílovice
Vinařství Štěpán Maňák - Žádovice
Metroflora s.r.o. – Milotice
Výroba knedlí Marie Bábíková – Svatobořice-Mistřín
LVGym Luděk Vodička s.r.o.
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SPOLUPOŘADATELÉ:

OBEC

Svatobořice-Mistřín

OBEC BOLERÁZ
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GENERÁLNÍ PARTNEŘI:
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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PARTNEŘI:

Více zákazníků

LITERÁRNÍ
NOVINY
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FOLKL R
MĚSÍČNÍK LIDOVÉ KULTURY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

červená linka: cmyk 0/100/100/20
tmavě modrá: 100/100/0/0

®

®

www.projektis.net
STUDIE A PROJEKTY STAVEB
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