Pod záštitou Cyrila Svobody, poslance PS PČR, Michala Haška,
hejtmana Jihomoravského kraje, Františka Měchury, starosty obce
Svatobořice-Mistřín a Václava Kasíka, generálního ředitele Českého
rozhlasu, pořádá Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně

IX. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

Mistřín ´09
Na festivalu se představí:
Domácí soubory: dětské soubory Podkověnka a Krušpánek, Mladá cimbálová
muzika, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Mužský sbor, Varmužova
cimbálová muzika, dechová hudba Mistříňanka, chrámový sbor Amatores musicae
antiquae.
Regionální soubory: dětské soubory Dúbravěnka a Kyjovánek s cimbálovými
muzikami, CM z Milotic, Marýnka Vracov, Omladina Vacenovice, Dúbrava
Dubňany, Salajka Dambořice, Tetky z Kyjova, Dolina Ratíškovice, Tetičky z Ježova,
mažoretky ze Šardic s mladou dechovou hudbou.
Soubory z ČR: BROLN Brno, cimbálová muzika Danaj Strážnice, Bartošův soubor
Zlín, Pentla Boršice, Ovčáci Hovězí, děti z Buchlovic.

Zahraniční soubory: Gymnik, Maderánek a Brezinka Slovensko, Doina Murešulvi
Rumunsko, Putumayo Kolumbie, Vetrinche Bulharsko, Folklorní soubor Szu-Chen
Taiwan a dechová hudba Vindemia z Rakouska.
Vítáme Vás ve Svatobořicích-Mistříně na IX. MFF
Mistřín 2009
Myšlenka mezinárodního folklorního festivalu byla velmi
dobrý nápad. Znamenalo to nejenom vnitřní zobrazení
historie tvořivosti v naší obci, ale otevření se za hranice
naší obce, ba dokonce za hranice celé naší republiky. Byl to krok, který umožnil vstup
lidové tvořivosti národů ze zahraničí před oči našich občanů. Byl to také vstup celé
řady významných osobností přímo do naší obce, přímo mezi nás. Byla a je příležitost
vzniku osobních kontaktů velmi důležitých třeba až v ekonomických důsledcích
rozvoje naší obce.
O tom, že se toho kolem nás za těch téměř 20 let změnilo hodně, o tom se může
každý přesvědčit pohledem kolem sebe. A to nemám na mysli jenom tu materiální
stránku života, ale také duchovní, společenskou stránku života v naší obci. Vložili
jsme nemalé prostředky do toho, abychom uchovali plody práce našich předků, vložili
jsme nemalé prostředky do vzniku nového bohatství, které chceme užívat, rozvíjet a
předat našim následovníkům. Byla založena nová kulturní tělesa od těch nejmenších
až po ty nejstarší. Jejich činnost je živnou půdou pro vznik nových, originálních
tradic. Právě v tom je obrovská cena práce všech členů těchto kulturních uskupení,
které si musíme nesmírně vážit a kterou musíme umět vždy spravedlivě ocenit.
Jedním z takových ocenění je tento samotný Mezinárodní folklorní festival Mistřín
2009. Festival je výstup, vyvrcholení nebo zviditelnění práce všech těch, kteří zahájili
jeho přípravy už v minulém roce, počínaje postavením výchozí a základní figury
programu a následně mravenčí vypilovávání jednotlivých detailů. Příprava
propagačních materiálů, která musela probíhat s velkým časovým předstihem,
smlouvy s jednotlivými účinkujícími soubory a v neposlední řadě jednání se sponzory
pro vytvoření finančního zázemí celé akce. Protože všechno, co vidíte kolem sebe, má
svoji nákladovou stránku. Jedině díky našim sponzorům, kterým není lhostejné „Quo
vadis“, tedy „Kam kráčíš“ naše kulturo, díky jim jsme byli schopni celou akci
zorganizovat. A je nutno jim za jejich náklonnost vřele a upřímně poděkovat.
Jádrem a tělem festivalu jsou vystoupení všech souborů a ta jsou ve velké míře čestná.
A to je co říct, ocenit a poděkovat. To je ten tvůrčí, nový, cenný a originální vklad do
současné a budoucí tvořivosti lidského pokolení.
Moji předchůdci, protože toto je již 9. Mezinárodní folklorní festival Mistřín, začínali
tím, že naše obec Svatobořice-Mistřín má svoji starší historii, tj. každé obce
samostatně – Mistřín od roku 1228, Svatobořice od roku 1349 a novodobou historii
jako sloučené obce od roku 1964. Já touto částí skončím. Tyto dvě místní části
skutečně žijí pod jednou společnou správou, ale dlouho žily vedle sebe.
Přesvědčujeme se, a tento 9. Mezinárodní folklorní festival to potvrzuje, že se nám
daří žít spolu. Z tohoto místa přeji všem občanům, aby tomu bylo tak v každodenním
životě. Jsem nesmírně rád, že jsme u toho.

Svatobořice-Mistřín, červenec 2009
Ing. Mgr. František Měchura, starosta obce Svatobořice-Mistřín

Zdravice Pšenica + Kasík

V roce 1996 se začala psát novodobá historie
jedné folklorních tradic naší obce SvatobořicMistřína. Na popud Slováckého souboru
Mistřín byl v tomto roce uspořádán první ročník
Mezinárodního folklorního festivalu. Postupně
se do spolupráce a pořadatelství zapojovaly i
ostatní místní soubory: Lúčka, Slovácký
krúžek, Varmužova cimbálová muzika,
Mistříňanka, Miločanka, Mistřínská cimbálová muzika, Podkověnka,
Lučinka, Krušpánek, Mužský sbor, Amatores Musicae Antuguaes, Spolek
přátel dobrého vína a divadelní spolek Střízlivák. Ruku k dílu přiložily i
všechny místní spolky a mnoho nejmenovaných pomocníků, kteří mají
zásluhu na tom, že se setkáváme na devátém ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu.
Za svoji čtrnáctiletou dobu trvání přivítala naše obec na 120 souborů z celé
České republiky a 31 zahraničních skupin. Navštívili nás naši přátelé ze
Sardinie, Španělska, Polska, Německa, Turecka, Ruska, Rumunska,
Makedonie, Litvy, Řecka, Belgie, Jugoslávie, Lotyšska, Mexika, Itálie a
mezi pravidelné hosty každého ročníku patří naši sousedé ze Slovenska.
Festival se stal tradicí, svátkem celé vesnice. Rádi ho navštěvují jak naši
spoluobčané, tak milovníci folkloru ze širokého okolí. V letošním roce se
mohou diváci těšit na 24 pořadů, v nichž se představí na 1000 účinkujících z toho 200 ze zahraničí. Součástí slavnosti jsou také dvě samostatné výstavy.
Programová nabídka je velmi pestrá a věříme, že každý návštěvník festivalu
si najde pořady svému srdci nejbližší.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a
zdárném průběhu festivalu. Upřímné poděkování patří také sponzorům.
Vážení hosté, účinkující a spoluobčané, přeji Vám pěkné kulturní zážitky,
spokojenost a pohodu během všech festivalových dnů.

Rostislav Marada, ředitel festivalu

GENERÁLNÍ SPONZOŘI A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
FESTIVALU

PROGRAM IX. MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO
FESTIVALU MISTŘÍN 2009
Čtvrtek, 23. července:
19:00 – Wabi Daněk a skupina Jantar, koncert folkové hudby
22:00 - Taneční zábava s Dance Ranch

Pátek, 24. července:
17:00 – Vernisáž výstavy Lidový kroj ve Svatobořicích-Mistříně
19:00 - Hrajte mně husličky, muzikanti, zpěváčci a malí tanečníci z
kyjovského Dolňácka
21:00 - Na tem našem dolním konci, klenotnicový pořad kyjovského
Dolňácka
22:00 – Svět v písni a tanci, vystoupení zahraničních souborů
23:00 – Vodní hudební fontána
23:15 - Zábava při cimbálové muzice, hraje Cimbálová muzika z Milotic

Sobota, 25. července:
14:00 – Vitajte u nás, volná vystoupení účastníků průvodu
15:00 – Slavnostní krojovaný průvod účinkujících
16:00 - Selský dvůr, přehlídka lidových řemesel a prací
16:15 – Néni lepších řemesníků na tej Moravě, pořad dětských souborů
17:00 - Kdo dobře pracuje, toho Bůh nezkracuje, pořad souborů
kyjovského Dolňácka
19:30 – Koncert cimbálové muziky Danaj ze Strážnice
20:30 – Příběhem a tancem napříč Moravou, pořad moravských souborů
22:00 - Gymnik, pořad předního slovenského folklorního souboru
23:00 - Tance a písně neznají hranic, zahraniční soubory: Kolumbie,
Rumunsko, Tchaiwan
24:00 – Půlnoční překvapení
01:00 – Zábava při cimbálových muzikách účinkujících souborů

Neděle, 26. července:
10:00 – Světci v písni - hudební pořad chrámového sboru AMA
a Varmužovi cimbálové muziky, kostel Navštívení Panny Marie
14:00 – Koncert Blaskapelle Vindemia, Rakousko
15:00 - V Mistříně Na Dolině, koncert DH Mistříňanka
16:00 – Galaprogram, pořad zahraničních a českých souborů
18:00 – BROLN, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a jeho
sólisté

Doprovodné akce:
Výstava obrazů malíře Monarcha Evena, rodáka z francouzské Bretaně
Obecní kulturní dům
Výstava místního lidového oděvu
bývalá mateřská školka v Mistříně

Změna programu vyhrazena

Vstupné:

Čtvrtek – 100,- Pátek – 100,- Sobota – 150,- Neděle – 100,Permanentní vstupné na celý festival – 250 Kč.
IX. Mistrin International Folklore Festival 2009
Svatoborice – Mistrin 23rd – 26th July 2009
Thursday, 23rd July:
19:00 – Wabi Danek and Jantar band, folk and country music concert
22:00 – Dance Party with Dance Ranch
Friday, 24th July:
19:00 – Play for me violin, musicians, singers and little dancers from Kyjov (region
Dolnacko)
21:00 –At the end of the village, treasury program from Kyjov (region Dolnacko)
22:00 – World within song and dance, foreign ensembles
23:00 – Music fountain
23:15 – Dance party accompanied by folk music, Folk music group from Milotice
Saturday, 25th July
14:00 – Welcome, free performances of the parade participators
15:00 – Gala parade in folk costumes
16:00 – Farmyard, display of folk crafts and works
16:15 – There are no better craftsmen in Moravia, kids dance groups performances
17:00 – Who works well, is not punished by God, performances of dance groups
from Kyjov (region Dolnacko)
19:30 – Concert of folk music group Danaj from Straznice
20:30 – Story and dance through Moravia, kids dance groups performances
22:00 – Gymnik, one of the best Slovakian folklore ensembles performances
23:00 – No borders for dance and music, foreign ensembles: Columbia, Rumania,
Tchaiwan.
24:00 – Midnight surprise
01:00 – Dance party accompanied by folk music groups
Sunday, 26th July
8:30 – Ceremonial mass, Church of Visiting Virgin Mary
10:00 – Saints in song – music performance of cathedral chorale AMA
- Varmuza folk music group, Church of Visiting Virgin Mary
14:00 – Concert of Blaskapelle Vindemia, Austria
15:00 – In Mistrin valley, concert of brass music Mistrinanka
16:00 – Gala program, foreign and domestic groups performing
18:00 – BROLN, Orchestra of Folk Instruments of the Brno Radio and its soloists

Additional program:
Paintings exposition - artist Monarch Even
Local folk costume exposition – former kinder garden in Mistrin
Program may change.

Admission prices: Thu – 100 CZK, Fri – 100 CZK, Sat – 150 CZK, Sun – 100 CZK
Permanent entrance for the whole festival – 250 CZK

IX. Internationales Folklore-Festival MISTŘÍN 2009
Svatobořice – Mistřín, 23. – 26. Juli 2009
Sportliches und kulturelles Areal der Einheit OREL
Der Donnerstag, 23. Juli:
19:00 – Wabi Daněk und die Musikbande Jantar - Volksmusik-Konzert
22:00 – Tanzunterhaltung mit Dance Ranch
Der Freitag, 24. Juli:
19:00 – Spielt mir Geigen- Kleine Musiker, Sängers und Tänzer von Region Kyjovské Dolnácko
21:00 – Am unseren untenen Dorfende – das Schatzkammerprogramm aus der Region Kyjovské
Dolnácko
22:00 – Welt im Tanz und Lied – der Auftritt der ausländischen Ensembles
23:00 – Der Musik Brunnen
23:15 –Unterhaltung bei der Zimbelmusik – Spielt die Zimbelmusik von Milotice
Der Samstag, 25. Juli:
14:00 – Herzlich willkommen bei uns – freie Auftrittes Teilnehmers des Aufmarsches
15:00 – Feierliche Aufmarsch der Teilnehmers des Festivals im Trachten
16:00 – Bäuerische Hof – Schau der volken Handwerks und Arbeit
16:15 - Es gibt beste Handwerkers auf Mähren– derAuftritt der kinderischen Ensembles
17:00 – Wer gut arbeitet, der hat den Segen vom Gott – das Programm der Ensembles von der
Region Kyjovské Dolňácko
19:30 – Konzert der Zimbalmusik Danaj von Strážnice
20:30 – Durch Mähren mit der Geschichte und Tanz – das Programm der mährischen
Ensembles: Die Kolumbien, das Rumänien, das Taiwan
22:00 – Gymnik – das Programm des vornes slowakisches folklorisches Ensemble
23:00 – Lieder und Tänze kennen keine Grenzen – der Auftritt der ausländischen Ensembles
24:00 – Mitternächtliche Überraschnug
01:00 –Unterhaltung bei der Zimbelmusiken der Ensembles
Der Sonntag, 26. Juli:
08:30 – Feierliche Messe in der Kirche
10:00 – Heiligen in den Liedern – Auftritt des Kirchenchors AMA und Varmuža´s Zimbelmusik, in
der Kirche
14:00 – Konzert der Blaskapelle Vindemia, das Österreich
15:00 – „V Misříně na Dolině“* – das Konzert der Blaskapelle Mistříňanka
16:00 – Galaprogramm – der Auftritt der ausländisches und bömisches Ensembles
18:00 –BROLN –das Brünnere Rundfunkorchestr der Volksintrumenten mit seinen Solisten
Die begleiten Veranstaltungen:
Die Bilderschau des Malers Monachr Even, Landsmann aus fräncösischen Bretagne – im
Kulturhaus
Die Exposition der örtlichen Trachten und Volkskleidung – im ehemaligen Kindergarten in Mistřín
Die Programmänderung ist vorbehalten

Das Eintrittsgeld
Der Donnerstag: 100 Kronen - Der Freitag: 100 Kronen - Der Samstag: 150 Kronen - Der
Sonntag: 100 Kronen
Die Dauerkarte für allen Festivaltagen: 250 Kronen

ANNOTACE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ
Koncert Wabi Daněk, Miloš Dvořáček a skupina Yantar
Koncert folkové hudby
Čtvrtek 23. července 2009, 19.00 hod.

Taneční zábava s Dance Ranch
Čtvrtek 23. července 2009, 22.00 hod.

Hrajte ně husličky…
Muzikanti, zpěváčci a malí tanečníci z kyjovského Dolňácka
Autor pořadu: Hana Vašulková
Inspice: František Vašulka

Pátek 24. července 2009, 19.00 hod.
Přijďte se zaposlouchat do krásných dětských hlasů, tónů houslí, píšťalky či
cimbálu malých muzikantů, kteří dokáží oživit staré klenoty naší tradiční
kultury, naše slovácké lidové písničky ...
V programu se představí zpěváčci, tanečníci ze Svatobořic- Mistřína,
Dubňan, Kyjova, Ždánic a Archlebova za doprovodu dětských cimbálových
muzik ze Svatobořic-Mistřína, Kyjova a Dubňan.

Na tem našem dolním konci
Klenotnicový pořad kyjovského Dolňácka
Autor pořadu: Jiří Martykán
Inspice: Petr Podveský

Pátek 24. července 2009, 21.00 hod.
Co je to klenot? Slovníkové definice vztahují nejčastěji význam tohoto slova
ke šperku vyrobenému z drahých kovů či jiných materiálů. Přenesený
význam se může vztahovat na drahocennost dědící se z generace na generaci
a stávající se tak symbolem rodové kontinuity a pokračování života. Tolik
stran slovníkových definicí.
Stalo se již tradicí přidávat pátečnímu večernímu pořadu přídomek
klenotnicový. Autor pořadu má tedy na první pohled jasně vymezenou oblast
materiálu, který by měl prezentovat. Otázkou ovšem zůstává, jaká kritéria
použít při klasifikaci klenotů ať už písňového nebo tanečního materiálu.
Vyjdeme-li ze shora prezentované definice, můžeme za klenotnicový
považovat materiál uchovaný mezi lidmi, tedy živé písně a tance
prezentované i v současnosti jako nedílnou součást určitého výročního
obyčeje, či slavnosti. Takový materiál svou hodnotu dokázal už jen
schopností přežít. Druhou kategorii tvoří písňové sbírky a taneční zápisy
pořizované hojně již od obrozeneckých dob. Jsou obrovskou pokladnicí, ze
které můžeme čerpat a na světlo vynášet pozapomenuté skvosty.
Tak tedy jak na klenoty? Myslím, že je zřejmá nutnost propojení obou
kritérií a využití jak živého materiálu, který mohl být v době ne tak dávné
dosti dobře oživen využitím některého ze zápisů, a naopak prezentací zápisů
se pokusit o jejich opětovné oživení.
V tomto pořadu bude prezentován taneční materiál ze zápisů Milady
Bimkové, jehož souborné vydání vyšlo před dvěma lety, nicméně jednotlivé
části jsou v souborové praxi na kyjovském Dolňácku využívány již dlouho.
Hudební materiál pak bude využívat zdrojů domácích, tedy zápisů ze
Svatobořic-Mistřína, jejichž souborné vydání se připravuje na příští rok.
V pořadu účinkují:
Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín
Cimbálová muzika z Milotic
Varmužova cimbálová muzika, Kateřina Martykánová
Mužský sbor Svatobořice-Mistřín
Folklórní soubor Ratiškovská Dolina
Cimbálová muzika Javor

Pavel a Tomáš Petrželovi
Tetky z Kyjova

Svět v písni a tanci
Pořad zahraničních souborů
Autor pořadu: Rostislav Marada, David Vašíček
Inspice: Hana Škodíková

Pátek 24. července 2009, 22.00 hod.
Přenesme se do vzdálených krajů, na jiné kontinenty, kde žijí lidé odlišných
jazyků, národností, barev pleti, ale jistě se stejnými denodenními radostmi i
strastmi, které tak jako my vkládají do svého zpěvu, hraní nebo tance.
Obdivujme exotičnost tanečních pohybů, kostýmů, neobvyklou melodiku
písní nebo roztodivné hudební nástroje. Zhlédněme tedy zdánlivou odlišnost
různých kultur, pod jejíž vrstvou ale vnímavý divák objeví zásadní věc. Že
jsme všichni lidé.

V pořadu účinkují:
Doina Murešulvi Rumunsko,
Folklorní soubor Szu-Chen Taiwan
Putumayo Kolumbie

Vodní hudební fontána
Pátek 24. července 2009, 23.00 hod.

Zábava při cimbálové muzice
Hraje Cimbálová muzika z Milotic

Pátek 24. července 2009, 23.15 hod.
Vitajte u nás
Volná vystoupení účastníků průvodu
Autor pořadu: Zdeněk Pekárek
Inspice: Mirka Matulová
Místo konání: Prostranství před Obecním úřadem a Kulturním domem
Svatobořice-Mistřín

Sobota 25. července 2009, 14.00 hod.
V pořadu účinkují:

Slavnostní krojovaný průvod účinkujících
Autor: Zdeněk Pekárek
Inspice: Mirka Matulová

Sobota 25. července 2009, 15.00 hod.
Průvod vychází od obecního úřadu a ulicí Hlavní půjde směrem do Mistřína,
za křižovatkou na Hodonín zahne a ulicí Na Dolině vejde do areálu festivalu.

Selský dvůr
Přehlídka lidových řemesel a prací
Autor přehlídky: Helena Kotásková
Inspice: Petr Kotásek

Sobota 25. července 2009, 16.00 hod.
Jarmark – v původním významu slova se jednalo o výroční trh, což je
odvozeno z německých slov Jahre=rok a markt=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,
švec, řezbář a dále budou ke shlédnutí a také na prodej různé šperky,
keramika, kraslice, dřevěné výrobky, produkty ze šůstí, perníčky a mnoho
dalších věcí. Budete se moci podívat i na ukázky tlučení másla 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 samy viděli, jak se různá
řemesla dělala. Proto doufám, že nám počasí bude přát a že všichni
řemeslníci přijedou.

Néni lepších řemesníků na tej Moravě
Pořad dětských souborů
Autor pořadu: Hana Vašulková
Inspice: František Vašulka

Sobota 25. července 2009, 16.15 hod.
Píseň a tanec či pohyb k sobě totiž neodmyslitelně patří. Nemáte také někdy
to nutkání, jen tak si volně poskočit, zavýsknout či podupnout, když uslyšíte,
jak vedle vás hraje muzika? A všimli jste si někdy dětí, když uslyší hudbu?
Jako by do nich vjel neposedný rarach, který jim začne hýbat rukama a
nohama a nutí je k pohybu. Věřte, je úžasné sledovat, jak se děti umí bavit a

jak svobodné dovedou
bezstarostného dětství…

být

v každém

okamžiku

svého

krátkého

A jak dokáží napodobovat? O tom se můžete přesvědčit.

V pořadu účinkují:
Děcka z Buchlovic a cimbálová muzika
Dúbravěnka a cimbálová muzika
Kyjovánek a cimbálová muzika
Podkověnka Svatobořice-Mistřín a Mladá cimbálová muzika

Kdo dobře pracuje, toho Bůh nezkracuje
Pořad souborů kyjovského Dolňácka
Autor pořadu: Pavel Petržela
Inspice: Anna Petrželová

Sobota 25. července 2009, 17.00 hod.

Už od pradávna uměli naši lidé svou zručnost projevit výrobou a prodejem
všeho, co bylo nutné k jejich živobytí. Tak se pro ně řemeslo stalo nutností,
ale také zdrojem zábavy a inspirací ke zpěvu a tanci. Často býval jediným
rytmickým doprovodem zvuk nářadí, nebo zemědělských strojů. Když se na
jarmaku sešla spousta řemeslníků a zájemců o jejich zboží, nebyla nouze o
smlouvání, handrkování a zábavu, k písni a tanci bylo blíže než jindy. A že
to nebyly písně ledajaké, uslyšíte v našem pořadu, ve kterém se vám
předvedou soubory z Vacenovic, Vracova, Dubňan, Ježova, Dambořic a
Bolerázu. Jejich zpěv a tanec vám představí skutečné mistry lidových
řemesel.

Danaj
Koncert cimbálové muziky ze Strážnice
Sobota 25. července 2009, 19.30 hod.

Známá cimbálová muzika představí posluchačům hudební materiál z oblasti
Strážnice, přilehlého Horňácka i jiných regionů.
Uměleckou vedoucí je Magdalena Múčková, primášem Jan Gajda.

Příběhem a tancem napříč Moravou
Pořad moravských souborů
Autor pořadu: Vilém Trumpeš
Moderují: členové FS Salajka
Inspice: Radka Trumpešová

Sobota 25. července 2009, 20.30 hod.

V tomto večerním pořadu se snažím jako autor zaujmout Vás diváky
nejenom tancem, ale i velice atraktivním spojením tance a příběhu s mnohdy
velice kvalitními hereckými výkony jednotlivců a celých souborů. Avšak jak
víte, ne každý soubor dokáže zpracovávat takhle svá pásma. I proto byl
výběr velice náročný a obtížný. Ve vystoupeních souborů jistě najdete nejen
smutek, ale i radost, snad se zasmějete a snad si i zapláčete. Byl bych velice
rád, abyste si odnesli krásné vzpomínky a zážitky na tenhle pořad.

Účinkují:
Slovácký soubor Lúčka Svatobořice-Mistřín
Valašský soubor písní a tanců Ovčák
Folklórní soubor Pentla Boršice
Folklórní soubor Salajka Dambořice

Gymnik
Pořad předního slovenského folklórního souboru
Ředitel souboru: Štefan Gerhát
Choreografie: J. Blaho, J. Hamar, P. Mezei
Umělecký vedoucí: P. Mezei
Umělecký vedoucí hudby: J. Paprčka
Taneční pedagog: J. Jánošík, P. Mezei

Sobota 25. července 2009, 22.00 hod.

Vystoupení předního slovenského souboru nás provede bohatou pokladnicí
hudebního a tanečního folklóru Slovenska. Není třeba nic dodávat…

Tance a písně neznají hranic
Vystoupení zahraničních souborů
Autor pořadu: Rostislav Marada, David Vašíček
Inspice: Hana Škodíková

Sobota 25. července 2009, 23.00 hod.
V pořadu účinkují:
Doina Murešulvi Rumunsko,
Folklorní soubor Szu-Chen Taiwan
Putumayo Kolumbie

Půlnoční překvapení
Divadelní představení
Autor pořadu: kolektiv autorů
Inspice: Zdeněk Šebesta

Sobota 25. července 2009, 24.00 hod.
V pořadu účinkují:
ochotní ochotníci ze Svatobořic-Mistřína
ochotná CM z Milotic

Zábava při cimbálové muzice účinkujících souborů
Hrají cimbálové muziky účinkujících souborů

Neděle 26. července 2009, 01.00 hod.
Slavnostní mše svatá
V kostele Navštívení Panny Marie
Neděle 26. července 2009, 08.30 hod.

Světci v písni
Hudební pořad
Autor pořadu: Petr Varmuža
Konference: Markéta Varmužová
Místo konání: kostel Navštívení Panny Marie

Neděle 26. července 2009, 10.00 hod.
Svatí působí jedinečným kouzlem. Byly a jsou to postavy obdivuhodných
lidských vlastností. Mají v životě věřících velký význam. Také umělci všech
dob si volili život nebo mučednictví svatých jako častý motiv svých děl.

V pořadu účinkují:
Chrámový sbor Amatores musicae antiquae
Varmužova cimbálová muzika

Vindemia
Koncert rakouského dechového orchestru
Konference: Antonín Pavluš

Neděle 26. července 2009, 14.00 hod.

V Mistříně na dolině
Koncert DH Mistříňanka
Konference: Antonín Pavluš
Kapelníkem hudby je František Pavluš.

Neděle 26. července 2009, 10.00 hod.

Galaprogram
Pořad zahraničních a českých souborů
Neděle 26. července 2009, 16.00 hod.

V pořadu účinkují:
Doina Murešulvi Rumunsko,
Folklorní soubor Szu-Chen Taiwan
Gymnik
Putumayo Kolumbie
Valašský soubor písní a tanců Ovčák

Slavnostní ukončení festivalu
Neděle 26. července 2009, 17.30 hod.

V pořadu účinkují:
Mužský sbor Svatobořice-Mistřín

BROLN
Brněnský rozhlasový orchestr a jeho sólisté
Dramaturgie: Jiří Plocek
Vedoucí muziky: František Černý

Neděle 26. července 2009, 18.00 hod.

Sólisté:
Ludmila Malhocká, Klára Blažková, Luboš Holý, Martin Hrbáč
Mužský sbor Svatobořice-Mistřín

SOUBORY, KTERÉ SE PŘEDSTAVÍ NA FESTIVALU

Místní soubory: chrámový sbor Amatores musicae antiquae,
dětský soubor Podkověnka a Krušpánek, dechová hudba
Mistříňanka, Mladá cimbálová muzika, Mužský sbor,
Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Varmužova
cimbálová muzika.

Soubory z regionu: CM z Milotic, dětské soubory
Dúbravěnka a Kyjovánek s cimbálovými muzikami, Dolina
Ratíškovice, Dúbrava Dubňany, Marýnka Vracov, mažoretky
ze Šardic s mladou dechovou hudbou, Omladina Vacenovice,
Salajka Dambořice, Tetičky z Ježova, Tetky z Kyjova.

Soubory z ČR: Bartošův soubor Zlín, Dance Ranch, Děcka
z Buchlovic, BROLN Brno, cimbálová muzika Danaj
Strážnice, Ovčáci Hovězí, Pentla Boršice, Yantar – folkrocková skupina Břeclav

Zahraniční soubory: dechová hudba Vindemia Rakousko,
Doina Murešulvi Rumunsko, Folklorní soubor Szu-Chen
Taiwan, Gymnik, Maderánek a Brezinka Slovensko,
Putumayo Kolumbie, Vetrinche Bulharsko.

Chrámový pěvecký sbor AMA
- 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 v 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

Podkověnka
Dětský národopisný soubor Podkověnka působí při Základní škole ve
Svatobořicích-Mistříně. Vznikl v roce 1982 a v současné době sdružuje
převážně děti mladšího školního věku.
Ve své práci soubor využívá bohaté prameny národopisu ze své obce a okolí,
které ve svých dílech zpracovala Milada Bimková. Dětskými říkankami,
hrami, písněmi a tanci soubor rozvíjí v dětech rytmické, pěvecké, taneční a
instrumentální hudební dovednosti. Kolektiv Podkověnka se stal nedílnou
součástí národopisných akcí ve Svatobořicích-Mistříně a obec reprezentuje i
v okolí. Členové Podkověnky jsou nejmladší generací, která dává záruku
pokračování bohatých folklorních tradic obce a zachování krásného
jihokyjovského kroje. Soubor doprovází vlastní Mladá cimbálová muzika.
Vedoucí souboru: Mgr. Jarmila Maradová, Organizační vedoucí: Oldřiška
Bimková, Nácvik chlapců: Roman Pekárek, Vedoucí muziky: Pavel
Varmuža, Další vedoucí:Mgr. Markéta Varmužová, Ing. Věra Pekárková,
Věra Varmužová

Dechová hudba Mistříňanka
V letošním roce dechová hudba Mistříňanka Antonína Pavluše slaví 43 let
svého trvání. Vznikla v roce 1967 z iniciativy bratrů Antonína a Josefa
Pavlušových „V Mistříně na dolině“, v dědince „Pod Strážovským kopcem“,
kapelníkem se stal Antonín a za dobu svojí existence dokázala snad všechno,
co jen dechová kapela může dokázat. V roce 1975, již po sedmi letech své
existence, „Šohaji z Mistřína“ vyhráli pod taktovkou Josefa Frýborta jako
první kapela „Ze Slovácka“ a z celé Moravy tehdy vyhlášenou Zlatou
křídlovku v Českých Budějovicích, dostalo se jim řady ocenění nejen v naší
republice (Zlatá deska Supraphonu, Zlatá deska Multisonicu atd.), ale i
v zahraničí, kde zvítězili v řadě soutěží. Ale všichni členové moc dobře vědí,
že „Doma je doma“ a že jen tam jim rozumí, když zpívají maminkám
„Mamko Vám“ nebo jejich galánkám „Ty falešná frajárko“. „Mistříňanka
hraje na přání“ v rozhlasových i televizních pořadech: "Zpívá celá rodina",
"Všichni se ptají, komu to hrají", "Sejdeme se na Vlachovce", „Televarieté“,
„Příště u Vás“, „Kdyby ty muziky nebyly“, v mnoha silvestrovských
pořadech, dokonce v televizi německé, rakouské (zábavné pořady Karla
Moika) a americké (v roce 1986).
Mistříňanka každoročně pořádá desítky koncertů nejen u nás, ale i
v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Holandsko, Belgie,
Francie, Lucembursko, USA), ale na rozdíl od ostatních kapel si dokázala
vybudovat své vlastní hudební vydavatelství, a dokonce i nahrávací studio.
Posluchači oceňují její nezaměnitelnou interpretaci, když k nim přiletí
„Pěsnička z Moravy“, vysokou virtuozitu v „Sólu pro Vás“, kde plní
posluchačům „Moravské sny“ a jedinečnou tvář, kterou si za čtyřicet jedna
let vybudovala – hraje přece „K dobré náladě“ „Melodie přátelům“ a
posluchači si v tu chvíli jen přejí: „Hraj nám muziko“!
Kapelník: František Pavluš

Mužský sbor Svatobořice-Mistřín
MS 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 cca. 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 20 členů. Na vedení se podílí Jaroslav GAJDA,
ing. František Bábíček a ing. Pavel Kasan, 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 …

Slovácký soubor Lúčka
LÚČKA byla založena v roce 1977 a zpracovává lidové písně z národopisné
oblasti zvané Slovácko. Ve svém repertoáru má zastoupeny párové (vířivé)
tance, mužské tance (verbuňk, po holénce) nebo tance žertovné a figurální.
Písně opěvují lásku, vášeň, vzdor, obdiv k přírodě, štěstí, radost a vtip nebo
též našim lidem vlastní hrdost.
Soubor doprovází cimbálová hudba z Dubňan s primášem Davidem
Horákem. Lúčka během své 32leté činnosti uskutečnila více než 1350
vystoupení v ČR i v zahraničí. V jeho řadách účinkovalo více než 300
tanečníků a zpěváků nejen ze Svatobořic – Mistřína, ale i z obcí a měst
z blízkého okolí. Nyní má sdružení Slovácký soubor LÚČKA 35 děvčat a
chlapců, jejichž věkový průměr nepřevyšuje 20 let.
Soubor v roce 2007 obnovil v obci tradiční zvyky Vynášení Smrtky,
Přinášení Létečka a Královničky, které spolupořádá s kolektivy Podkověnka
a Krušpánek.
Vedoucí souboru je Mgr. Jovanka Rybová, uměleckým a organizačním
vedoucím, choreografem souboru a ředitelem Sdružení LÚČKA je PhDr.
František Synek.

Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín
Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín je sdružením tanečníků, muzikantů a
zpěváků, kteří se snaží o uchování kulturního dědictví předešlých generací a
jeho předávání dalším pokračovatelům. Dnešní asi 50-ti členná základna
souboru je už několikátou generací, která od roku 1947, kdy byl Slovácký
krúžek založen, souborem prošla.
Z celoročního obyčejového cyklu světské i duchovní povahy se Slovácký
krúžek věnuje především zvykům obchůzkového charakteru, jako jsou
koleda, velikonoční obchůzka nebo fašaňk. Velkou slavností jsou tradiční
hody s věncem, pořádané každoročně v polovině měsíce listopadu, ve výročí
vysvěcení místního kostela.
Další důležitou činností je sběr materiálu jak písňového, tak i zvykoslovného
a zejména tanečního. Snaha o zmapování posledního ze jmenovaných
okruhů vyústila ve vydání videokazety Lidové tance ze Svatobořic-Mistřína,
kde je zachyceno dvacet čtyři tanců a chlapeckých her.
Se sběrem materiálu souvisí také obnova a údržba tradičních krojových
součástí. Ke svým vystoupením používá Slovácký krúžek varianty
parádního, letního-dožínkového nebo pracovního kroje.
Slovácký krúžek doprovází Cimbálová muzika z Milotic.
Vedení krúžku: J. Martykán ve spolupráci s L. Sedláčkem, V. Gajdou a Z.
Šebestou.

Soubor Krušpánek
Byl založen v září 2001, navštěvují ho žáci základní školy páté až deváté
třídy.
Děti vystupují ve vlastních krojích a přitom se seznamují, který kroj se
obléká k dané příležitosti. Jsme jedna z mála obcí, kde se dochovalo
nepřeberné množství krojů a krojových doplňků, proto by byla velká škoda
nevyužít této velké příležitosti.
V souboru se děti učí základům folklórních tanců, které dělíme na figurální a
točivé, ale také pohybu a mluvenému slovu na jevišti.
V rámci každoroční plesové sezóny se členové souboru učí různá
předtančení a také polku a valčík. 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.
Vystupujeme během celého kalendářního roku při různých příležitostech v
obci i mimo ni.
Od roku 2008 nás doprovází při různých příležitostech Mladá cimbálová
muzika.
Vedoucími souboru jsou František a Ivana Sedláčkovi.

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
–
terc
–
viol. kontra –
kontrabas –
cimbál –
zpěv
–

Pavel Varmuža
Petr Varmuža
Jiří Varmuža, Josef Varmuža ml.
Libor Vacenovský
Richard Mokrý
Kateřina Martykánová (roz. Varmužová)

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.
Obsazení muziky:
prim terc kontra kontrabas cimbál -

Petr Šrahulek
Martin Krist
Martin Kyněra
Valentin Krist
Jiří Martykán

Dětský národopisný soubor Dúbravěnka
....jsme dětský národopisný soubor působící v Dubňanech, v malebném
městě jižní Moravy, v regionu kyjovské Dolňácko. Město Dubňany najdete
asi 9 km od města Hodonín, ležící na hranici se Slovenskem.
V našich pásmech zdůrazňujeme krásu jihokyjovského kroje a
tanců,zvučnost místního nářečí v lidových písních a říkadlech. Dětské hry a
tance oživují různé společenské akce a folklorní festivaly, a to nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Délka jednotlivých pásem se pohybuje od pěti do
dvaceti minut a výjimkou není ani ucelený hodinový program.
Součástí našeho souboru je i vlastní dětská cimbálová muzika "Dúbravěnka"
při Základní umělecké škole v Dubňanech.
Uměleckou vedoucí souboru je Pavla Horníčková, organizační vedoucí je
Lenka Benadová. Vedoucím muziky je Pavel Varmuža.

Dětský národopisný soubor Kyjovánek
Kořeny Kyjovánku sahají asi do roku 1975, v 80. letech měl až 6 skupin dětí
různého věku. V současné době v Kyjově pracují dva na sobě nezávislé
soubory s názvem Kyjovánek. Naše skupina (někdy označována Kyjovánek
I), pod vedením Hany Vašulkové, pracuje od roku 1998. Dnes zde hraje,
tančí a zpívá přes třicet dětí ve věku od osmi do patnácti let. V roce 2007 s
námi začínají pracovat děti předškolního věku, které se lidovým hrám,
písním a rytmice učí od svých starších kamarádů.
Ve svých pásmech zpracováváme lidové zvyky, tance a říkadla převážně z
Kyjovského Dolňácka, zabrousíme však i do jiných regionů. Součástí
souboru je dětská cimbálová muzika, složená z řad tanečníků. Většina
muzikantů jsou i tanečníci. V roce 2008 jsme vydali CD „Hrajte ně
husličky“.
Soubor se pravidelně účastní soutěžních přehlídek dětských souborů, které
se konají každé dva roky. V letech 2003 - 2009 byl vybrán, aby
reprezentoval jižní Moravu v celostátním kole v Jihlavě. V roce 2005 zde
získal zvláštní ocenění "Za nápadité využití námětu a citlivé vedení dětí k
přirozenému a přesvědčivému výrazu v taneční a hudební interpretaci" a v
roce 2009 zvláštní ocenění "Za vyváženost hudebně taneční kompozice ve
všech jejích složkách". Každoročně účinkuje na folklórních festivalech doma
i v zahraničí (Kyjov, Milotice, Strážnice, Kunovice, Zlín, Znojmo, Brno,
Praha, Zubří, Liptál, Jablunkov, Rožnov pod Radhoštěm, Starý Hrozenkov,
Velká Bystřice, Krásná Lípa…; Německo, Itálie, Slovensko, Srbsko,
Rusko), pravidelně pořádá vánoční vystoupení v kostelech a svým
programem se snaží rozdávat radost i v ústavech sociální péče, domovech
důchodců a pod.

Folklórní soubor Ratiškovská Dolina
Soubor Ratiškovská Dolina pochází, jak již sám název napovídá z obce
Ratíškovice.
Vznikl v roce 2000, a to ze zájmu mladých lidí o folklór a krásu lidové
písničky, tance a zachování tradic.
Vesnice Ratíškovice patří do oblasti kyjovského Dolňácka a stejně tak
repertoár tohoto souboru: skočné, danaje, vrtěné, verbuňky, ale tančí i tance
z oblastí jiných: straňanské, korytňanské, borecké, sedlácké, čardáše,
karyčky, podšable, kloakový, polky a valčíky.
Soubor absolvoval celou řadu úspěšných vystoupení, pravidelně se
účastníme kulturních akcí v místě bydliště i mimo obec, folklorních setkání
a soutěží, výročí různých kulturních složek, vystoupení pro pečovatelské
domy. Za zmínku jistě stojí návštěvy známých festivalů:
Vystoupení ve městě Vouziers - Francie
Národopisné slavnosti v Tvrdonicích
MFF v Plzni
Festival dechových hudeb v Rakouském Laa/Thaya
FF Bánovce nad Bebravou - Slovensko
Slovácký rok v Kyjově
FF v Miloticích
Vedoucí souboru je Ilona Příkaská. Soubor je doprovázen CM Javor
s primáškou Marií Ostřížkovou.

Národopisný soubor Dúbrava
Národopisný soubor Dúbrava je soubor lidových písní a tanců a řadí se mezi
nejznámější soubory oblasti Slovácka, kterou nazýváme Kyjovské
Dolňácko. Tato oblast je velmi bohatá, úrodná, malebná a proměnlivá stejně
jako dubňanské kroje, ve kterých členové vystupují. Tyto kroje jsou bohatě
ručně vyšívané a motivy jsou předávány z generace na generaci.
Představíme Vám, jak se nosily dříve, od jednoduchých variant pracovního
kroje až po krásné a bohaté kroje parádní. Tento kroj je hodnocen odborníky
jako jeden z nejkrásnějších na světě.
Národopisný soubor Dúbrava vznikl v roce 1978 a navázal na dlouholetou
činnost Slováckého krůžku v Dubňanech. Má ve svém repertoáru dlouhá
dvouhodinová vystoupení i krátké taneční a hudební ukázky. Zpracovává
folklórní materiál z vlastního regionu, ale okrajově se věnuje i nejbližšímu
okolí.
Soubor doprovází cimbálová muzika Dúbrava, jejíž členové se někdy
prezentují také jako tanečníci. Soubor se prezentoval na různých místech
naší vlasti, v řadě zemí Evropy a všude zaznamenal velký úspěch. Navštívili
jsme folklórní festivaly v Holandsku, Turecku, Německu, Itálii, Slovensku,
Lotyšsku a Srbsku.
Vedoucí souboru je Magdalena Ottová.

Folklórní soubor Marýnka Vracov
Působí ve Vracově už od roku 1976. Za tuto dobu zpracoval a předvedl
velké množství programů, které spočívají v ukázce zpěvů a tanců našeho
regionu. Podstatná část tohoto materiálu pochází z vlastních sběrů v terénu a
některé i z vlastní autorské dílny. Soubor se věnuje výhradně autentickému
folkloru, komerční stylizace a falešné efekty podle nás odkaz předků spíše
poškozují a ovlivňují nežádoucím způsobem.
Vedoucím souboru je Pavel Petržela, který vydal i samostatný zpěvník
vlastní písňové tvorby s názvem A já vám povím co nového. Za dobu svého
působení vydal soubor Marýnka tři hodinové zvukové nosiče s materiálem
našeho regionu, čtvrtá nahrávka je vánočně laděná, protože obsahuje živý
záznam vánočního a část vavřineckého koncertu z r. 2005.
Největší síla souboru spočívá v ukázkách zvykosloví, neboť Marýnka
disponuje muzikou, mužským a ženským sborem, taneční skupinou a sólisty.
Velkou výhodou je i schopnost vlastní výroby rekvizit, to je mezi ostatními
soubory rarita. Kvalita a zaměření souboru neušla ani pozornosti médií.
Máme za sebou několik rozhlasových pořadů, v televizní Folklorice jsme se
objevili rovněž. To ale není náš záměr, ale jen důsledek poctivé a trpělivé
práce sběratelské, autorské nebo lektorské.

Slovácký soubor Omladina
Slovácký soubor Omladina z Vacenovic vznikl v květnu roku 1999 ze
Slováckého krúžku založeného v šedesátých létech Františkem Mikulčíkem.
Členové souboru působí svou národopisnou prací nejen v oblasti
autentického folkloru, jenž byl hlavní náplní krúžku, ale prezentují také
místní národopisný materiál – zvyky, obřady, lidové tance ve stylizované
formě na pódiu.
Nedílnou součástí souboru Omladina je i Vacenovská cimbálová (gajdošská)
muzika, jejíž členové se hlásí k odkazu starých hudců a za svůj cíl
nepovažují dnes moderní prezentaci technické zdatnosti muzikantů, ale
především zpracování lidových písní svého regionu. Muzika má šest členů
včetně gajdoše. Projevuje se u ní snaha o zvládnutí hry na staré tradiční
lidové nástroje.
Pořady souboru Omladina odrážejí snahu o podtržení obsahu na úkor formy
a tím přiblížení dění na pódiu divákům a udržení jeho pozornosti až vtažení
do děje. Zpracovává témata, vychází z realistického pohledu na každodenní
lidský život, který je tou nejlepší inspirací, bez nostalgie a s úsměvem.

Folklórní soubor Salajka Dambořice
Folklorní soubor Salajka Dambořice je hudební a taneční soubor, který
zpracovává nejen tance, ale také i písně z Hanáckého Slovácka a
kyjovského Dolňácka. Soubor se prezentuje v několika krojích užívaných v
Dambořicích, vznikl v roce 2002 a od začátku jsou vedoucími zakladatelé
souboru Vilém a Radka Trumpešovi. Salajka má 34 členů a doprovází jej
CM Mládí z Čejče.
Společně s obcí Dambořice byl pořadatelem SFFS Dambořice 2006 a 2008.

Tetičky z Ježova
Pravidelným návštěvníkům folklórních
akcí v okolí Kyjova i dál není třeba
představovat skupinu žen z Ježova, které
jsou ozdobou každé akce. Cíleně je
neoznačím jako ženský sbor, protože tyto
tetičky vedle chytlavého provedení
písňové části svého repertoáru zaujmou
diváky
i
předváděním
tradičních
domácích činností a prací jako stloukání
másla apod. Když k tomu všemu přidají
k dobrému kousíček svého životního
moudra prostřednictvím příběhu nebo
prosté glosy, nutí každého bezděky
smeknout před životním elánem a
optimizmem těchto „ježovských stálic“.

Tetky z Kyjova
„Jsme bývalé členky smíšeného sboru klasického. Po jeho rozpadu jsme
chodily do radniční vinárny, kde jsme si krásně zazpívaly. Postupem času
nám začaly chodit nabídky. Tak jsme se toho chytly,“ vzpomíná na počátky
vedoucí pěveckého seskupení Hana Petrů. Nakonec se rozhodly, že založí
sbor. Daly si jednoduchý název: Tetky z Kyjova. Všechny členky si samy
ušily kroje a od té doby vystupují.
Zpočátku se Tetky scházely v osmi. V současné době do sboru patří už
patnáct žen. Nejmladší má osmatřicet let a nejdéle žijící čtyřiasedmdesát.
Všechny si však rozumí a jsou spolu rády. „Zažijeme hodně srandy. Některé
členky jsou i z okolních vesnic, takže se opravdu pobavíme,“ směje se Petrů.
Hodně prý vzpomínají na zážitek z Prahy, kdy seděly v jedné z indonéských
restaurací. Jedna z nich se o chvíli opozdila. Když konečně dorazila,
rozkřikla se: „Baby, kde jste? Co máte? Já si dám gulášovku.“ Obsluha jí na
objednávku odpověděla, že gulášovku v indonéské restauraci nemají. „Aha.
Tož teda dršťkovku,“ vyhrkla vzápětí. V tu chvíli všechny popadl záchvat
smíchu.
Tetky se mohou pochlubit dvěma cédéčky. První nahrály už po dvou letech.
Další v roce 2005. Nyní přemýšlí, že by se pustily do třetího. „Krátce po
založení sboru jsem si říkala: Babky jsou staré, kdoví, jak dlouho vydrží.
Uděláme cédéčko. Třetí kompakt zaměříme asi na milostné písně nebo
kyjovskou svatbu,“ pokračuje Petrů. Nejradši prý mají písně blízké
Kyjovsku a vánoční koledy.

Bartošův soubor písní a tanců
Bartošův soubor písní a tanců byl založen v roce 1952 při Osvětové besedě
ve Zlíně skupinou mladých lidí, kteří měli velké plány a záměry. Jejich
cílem bylo vrátit kraji umění, které zde bylo před lety živé, ukázat veřejnosti
písně, tance a zvyky na Zlínsku. Základním východiskem se staly sbírky
rodáka z Mladcové - Františka Bartoše, jehož jméno soubor nese. František
Bartoš byl velmi známý etnograf, který se celý život zabýval sbíráním
původních tanců, písní, říkadel a zvyklostí prostého lidu, a to nejen v
regionu Zlína, ale po všech krajích moravských. Bartošův soubor se zabývá
zpracováním materiálu hlavně z Valašska, Zlínska a Luhačovického Zálesí.
Bartošův soubor je od svého začátku souborem ryze amatérským. V průběhu
let však spolupracoval s řadou profesionálních choreografů. Tito
spolupracovníci se zasloužili o vysokou uměleckou úroveň, kterou si soubor
udržuje po mnoho let Tento svůj standard soubor mnohokrát dokázal jak na
domácích, tak i zahraničních folklorních festivalech. Již od svých začátků
soubor spolupracuje s cimbálovou muzikou Máj. Díky této spolupráci,
opřené o odborný rozhled, technické předpoklady a uměleckou invenci
muziky, se podařilo vytvořit řadu choreografických čísel, která se vyznačují
nejen mnoha nápady tanečními, ale i neotřelými aranžmá.
Taneční složku doprovází již po řadu let CM Máj vedená Aloisem
Skoumalem, jehož hudební úpravy výrazně dotvářejí charakter repertoáru
souboru. Ten je zaměřen na jednotlivé tance či celá scénická pásma
vycházející z folklorního materiálu Zlínska, Valašska a blízkého
luhačovického Zálesí. Vedoucí souboru je Pavla Omelková, taneční složku
vede Jitka Grebeňová a Josef Osička, primášem CM je Antonín Laciga.

Broln – Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
Kdo by neznal Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN), který
byl po více než 40 let stálou součástí Českého rozhlasu a šířil na jeho vlnách lidové
písně pro nejširší publikum i pro znalce? Založen byl v roce 1952 Jaroslavem
Juráškem, který se stal také prvním uměleckým vedoucím a dramaturgem. Počet
spolupracovníků – ať už v roli upravovatelů či hudebníků – se postupně rozrůstal a při
pohledu zpět šlo mnohdy o zvučná jména: Josef Berg, Emanuel Kuksa, Jaromír
Nečas, Jaroslav Jakubíček, František Dobrovolný, Vladimír Klusák, Zdeněk Lukáš,
Jaroslav Krček, Jan Rokyta, Bohdan Warchal, Bohumil Smejkal a mnozí další.
BROLN se postupně v průběhu desetiletí proměnil od většího komorního tělesa po
malé, ale hráčsky kvalitní těleso dneška. To vše pod vedením člověka nad jiné
povolaného - vynikajícího muzikanta Jindřicha Hovorky. Ten vedl jako umělecký
vedoucí a koncertní mistr toto rozhlasové těleso v letech 1974 – 2006. BROLN
natočil a vydal řadu LP desek a CD, na nichž představil plejádu vynikajících zpěváků
a instrumentalistů z Čech, Moravy i Slovenska. Jména jako Jožka Severin, Božena
Šebetovská, Jarmila Šuláková, Jožka Černý, Vlasta Grycová, Dušan a Luboš Holí,
Milan Križo a další jistě patří k těm, na která se nezapomíná. Dnes je uměleckým
vedoucím tělesa primáš a zpěvák František Černý a BROLN pravidelně koncertuje –
v regionech i na prestižních přehlídkách v Praze či Brně. Jedna z jeho priorit je kromě prezentace moravského a slovenského folkloru v kultivovaných úpravách podpora mladých zpěváčků, především pak v rámci celostátní soutěže Zpěváček
pořádané Folklorním sdružením České republiky. V koncertním programu BROLNu
se představují nejen jednotliví instrumentalisté v sólových virtuózních číslech, ať už
rumunského nebo maďarského původu, ale zní i pestrá kytice nádherných
moravských a slovenských písní v podání zpěváků Ludmily Malhocké, Kláry
Blažkové, Františka Černého a dalších příležitostných hostů.

Danaj
DANAJ je název typického párového tance ze strážnicka - a od roku 1988 si
tak říkáme i my.
Ve strážnické cimbálové muzice DANAJ jsme si blízcí - generačně i
muzikantsky; to je také důvod, proč je takřka zakládající parta dodnes spolu.
Těší nás HRÁT, snažíme se pěstovat od dětství vštěpovaný a rozvíjený
smysl pro krásu lidové muziky. Bohaté písňové sbírky i zapomenutá čísla
starých muzik jsou pro nás stálým inspiračním zdrojem. Vnímáme je ale
JINAK, jsme vesměs muzikantsky školení, naše harmonické cítění je oproti
starým hudcům bohatší... Přesto se snažíme písničkám neublížit, věříme, že i
přes jejich hudební zpracování neztrácejí svoji krásu.
Máme radost, když můžeme BAVIT a POBAVIT, vinné sklepy jsou
bezesporu prostředím z nejvhodnějších; máme radost, že na našich
koncertech posluchače ZAUJMEME, plné sály jsou toho důkazem; máme
radost, když moravskou muzikou ZPESTŘÍME atmosféru vernisáží a
výstav, rautů, oslav i jiných společenských událostí; máme radost z možnosti
trvale ZACHYTIT naše muzicírování - počet šesti zvukových nosičů
zdaleka není definitivní; máme radost, že o naši muziku stojí i ve světě UKÁZALI jsme ji téměř celé Evropě. Z posledních toulek nelze
nevzpomenout Spojené státy americké a Čínu, v létě 2004 jsme tvořili
součást doprovodného kulturního programu na Letních olympijských hrách
v Athénách, naposled jsme spolu s prezidentem republiky navštívili africkou
Nigérii.

Děcka z Buchlovic
Dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic vznikl v roce 1976 při místní
základní škole. V roce 2007 jsme se stali občanským sdružením, jehož cílem
je podporovat vztah dětí k lidové tvorbě, k tradicím, zvykům a místní
historii. Dětskými říkankami, hrami, písněmi a tancem chceme rozvíjet
rytmické, pěvecké a taneční dovednosti. Soubor zpracovává tématiku
především z Uherskohradištské a Uherskobrodské oblasti Dolňácka.
V současné době sdružuje děti mladšího i staršího školního věku, které jsou
rozděleny do dvou skupinek. Děcka I. 5. - 8. třída (vedoucí Jarek Crla) a
Děcka II. 1. - 4. třída (vedoucí Lenka Rašticová). Již třetím rokem nás
doprovází Muzička Folklorního studia Buchlovice (pod vedením Martina
Crly).
Pravidelně se účastníme akcí pořádaných v rámci národopisného života
městečka Buchlovice - vystoupení ke Dni matek, Zpívání od srdíčka, Hradní
slavnost, Vánoční jarmark, ... Reprezentujeme městečko na Slováckých
slavnostech vína v Uherském Hradišti, na mezinárodním jarmarku na
Modré, v spřátelené obci Soblahov. Od roku 2005 se také pravidelně
účastníme festivalů: Mezinárodní folklorní festival v Mistříně (2005),
Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy ve Veselí nad Moravou (2006),
Zpívání pod lipů v Topolné (2007), Mezinárodní dětský folklorní festival
Kunovské léto (2007), XX. Dolňácké slavnosti písní a tanců v Hluku (2008).
Naším cílem není však jen prezenatce folkloru, ale i jeho poznávání. V roce
2007 jsme podnikly zájezd do Strážnice na Abecedu řemesel. A vždy
alespoň jedno soustředění probíhá v jiném regionu, abychom se mohly něco
nového dozvědět o krojích, tancích, zvycích (Svatobořice- Mistřín 2006,
Blatnička 2007, Hluk 2008).

Folklórní soubor Pentla Boršice
je skupina mladých lidí, kteří milují folklor a snaží se o udržování
slováckých, respektive dolňáckých tradic. K těmto tradicím patří každoroční
obchůzky jako je fašank, Velikonoce, Lucky nebo Štěpán a také pořádání
tradičních císařských hodů s právem vždy třetí neděli v říjnu.
Kromě těchto tradic, které udržuje v domácích Boršicích, jezdí Pentla potěšit
i obecenstvo v ostatních regionech. Pravidelně se zúčastňuje folklorních akcí
jako jsou Slavnosti vína v Uherském Hradišti, Dolňácké slavnosti v Hluku,
krojový ples v Boršicích a folklorolympiáda ve strážnickém skanzenu. Lze
nás vídat také na Jízdě králů ve Vlčnově, na Setkání Čechů a Slováků na
Javořině a Kopaničárských slavnostech.
Pentla je pravidelným hostem řady mezinárodních folklorních festivalů.
Tanečníci a muzikanti souboru reprezentovali naši vlast na zahraničních
festivalech na Slovensku, v Belgii, v Holandsku, v Rusku, v Maďarsku, v
Německu, ve Francii a v Itálii.
Od roku 2004 je soubor doprovázen stejnojmennou cimbálovou muzikou
pod vedením Aleše Kropáče a s primášem Jakubem Špalkem. Ta k
příležitosti 20. výročí souboru v roce 2007 natočila CD s názvem „Muziko,
muzičenko, ty čarodějná...“
Soubor založili v roce 1987 manželé Jiří a Ludmila Pilušovi, kteří jej vedou
dodnes.
Současný kolektiv se v poslední době velmi omladil. Se zkušenostmi
starších tanečníků, elánem a talentem mladších představuje velkou
perspektivu i do budoucna.
Vedoucím taneční složky je Libor Mareček a choreografem je David
Mikula.

Folk-rock Yantar Břeclav
Hudební skupina Yantar vznikla na jaře roku 2001 a během své existence
(především v počátcích) několikrát obměnila sestavu a obsazení. Od svého
vzniku zažil Yantar dvě roční umělecké pauzy, mezi nimiž se postupně
zvukově dostal od trampsky folkových začátků až k nynějšímu folku s prvky
rocku, popu a country. V současnosti je sestava stabilizovaná.
Na první poslech upoutají především zajímavé barvy sólových hlasů
zpěvačky Veroniky Oslzlé a zpěváka Břeti Uhlíře. Kapela pracuje s
vícehlasy (dle potřeby té které písně s dvoj až čtyřhlasými vokály).
Zajímavostí je rovněž využití tří kytaristů. Tvorba kapely stojí na vlastních
česky zpívaných melodických skladbách. Zároveň není zanedbávána ani
textová stránka písní.
K úspěchům v roce 2008 řadíme účast ve finále soutěže kapel na Festivalu
Slunce ve Strážnici a výsledek konkurzu největšího českého FC festivalu
Zahrada, když jsme se umístili mezi několika náhradníky na účast ve finále
soutěže o nejprestižnější cenu v našem žánru.
V roce 2008 kapela vydala nové album YANTAR - Co se stalo?!
(vydavatelství SolisArt). Album obsahuje 11 autorských skladeb. Objevují
se tam jak starší skladby, tak také novinky.

Valašský soubor písní a tanců Ovčák
Valašský soubor písní a tanců Ovčák byl založen v roce 1976. Soubor
působí v obci Hovězí v oblasti Valašsko-Horní Vsacko. Vedle tohoto
souboru působí od roku 1993 další soubor Fortáši, který založili bývalí
členové souboru Ovčák. Hlavní úlohou souboru, kterou si klade za svůj cíl,
je zprostředkovat lidovou kulturu člověku dnešní doby. Udržovat a rozvíjet
lidové zvyky, tance a písně, ale také pečovat o valašský kroj a reprezentovat
jej na veřejnosti.
V roce 2001 soubor Ovčák oslavil již 25 let svého působení na Valašsku a
jeho okolí. V programu oslav vystoupily oba družební soubory společně se
souborem Fortáši a dětským souborem Jaloveček, který také působí na
Hovězí a odchoval některé nynější členy souboru. Speciálně pro tuto
příležitost vytvořil choreograf Antonín Bitala nové společné pásmo souboru
Ovčák a Fortáši „Portášské“, kterým vyvrcholilo celé představení oslav k
výročí. Tento program navštívilo mnoho bývalých členů souboru, z nichž
host nejvzácnější byl zakladatel souboru páter Josef Maňák.
Vedoucí souboru je Lenka Babicová

Wabi Daněk, Miloš Dvořáček
Písničkář Stanislav Wabi Daněk neustále rozdává z pódií radost a dobrou
náladu, napsal stovky písní, z nichž mnohé zlidověly. (Mávej, Rosa na
kolejích, Tomy, Outsider waltz, Fotky, Nevadí...)
W.D. - to je Trampský hit století „Rosa na kolejích“
W.D. - to jsou písně, které nestárnou a patří k tomu nej… z folkové scény
(Píseň,co mě učil listopad, Ročník 47…)
W.D. - to je rozpoznatelný hlas plný klidné, pevné, ale měkké barevnosti,
zkrátka hladí..
W.D. - to jsou písně ze života, nechybí v nich zdravý selský rozum a
klukovské frajerství (Fram, Hudsonské šífy, On the road-Na cestě…)
W.D. - s excelentním kytaristou Milošem Dvořáčkem vybral a připravil
reprezentativní průřez svou tvorbou.
Kdo jednou slyšel kombinaci Daňkova podmanivého, chlapáckého hlasu a
Dvořáčkovy virtuózní kytary, potvrdí , že je nač se těšit..

Brezinka, Maderánek
Dětská lidová hudba BREZINKA působí v Centru tradiční kultury při
Obecním úřadě v Bolerázu a Občanském sdružení Kvapočka. Vznikla v roce
1990 s cílem obnovit, šířit a chránit tradiční kulturu regionu. Interpretuje
však i písně z jiných regionů. Tradiční kulturu reprezentuje na různých
festivalech a přehlídkách na Slovensku i v zahraničí.
V souboru se vystřídaly už tři generace dětí a někteří z odchovanců našli
uplatnění v dospělých folklórních souborech. Někdy si také najdou čas a
zastaví se v Brezinke a zahrají a zazpívají si s námi. V současnosti hrají a
zpívají v muzice 6 – 10ti leté děti.
Lidově-výtvarný kroužek Maderánek působí také v Centru tradiční kultury
při Obecním úřadě v Bolerázu a Občanském sdružení Kvapočka. V roce
1997 ho založila výtvarnice Mgr. Iveta Hrušková – Oláhová se záměrem
uchovat bolerázský kroj a všechno, co souvisí s lidově-výtvarnou tradicí
obce. Působí v něm 8 – 14ti letá děvčata, která se učí malovat a vyšívat
lidové ornamenty, zhotovovat kroje, pracují s textilem, keramikou, slámou
nebo připravují rekvizity jako např. Morenu, Létečka, velikonoční kraslice
nebo tradiční vánoční ozdoby.

Dětský folklórní soubor „Vetrinče“
Dětský folklórní soubor „Vetrinče“ vznikl v roce 1981. V souboru účinkují
tři věkové kategorie: nejmenší jsou z mateřské školy, prostřední věková
kategorie je z prvního stupně ZŠ a třetí kategorie - nejlepší tanečníci od páté
do dvanácté třídy. Během celé své existence měl dětský folklórní soubor
„Vetrinče“ desítky vystoupení a účastí v koncertních programech, na
festivalech, svátcích a oslavách místní, regionální, národní a mezinárodní
úrovně. V repertoáru dětského folklórního souboru jsou zahrnuty především
trácké, dobrudžanské a šopské tance, vyskytují se také zahraniční tance,
komorní a sólová vystoupení. Nejtalentovanějšími choreografy souboru
v průběhu let byli: Georgi Velev, Jordan Kančev a Todor Gančev.
Od roku 1985 do roku 1990 měl dětský folklórní soubor
každoroční koncerty pro besarabské Bulhary v Moldavsku a na Ukrajině.
V posledních letech soubor získal prestižní ocenění a vyznamenání: rok
2005 - První cena na mezinárodním fóru „Evrofolk“, Carevo, rok 2006 diplom „Laureáti“ Staroplaninského shromáždění „Balkanfolk“ ve Velikém
Trnovu, první místo na mládežnickém mezinárodním festivalu ve městě
Kavarna, rok 2007 - zlatá medaile z rodopského festivalu „Nedelino“.
Dětský taneční soubor se výborně představil na Dni dětí vě městě Yeni
čiflik, Turecko v letech 2006 a 2007. V roce 2008 byla dětskému
folklórnímu souboru „Vetrinče“ udělena cena „Vetrino“ za soubor roku.
Cena byla udělena starostou občiny Vetrino Georgim Andreevem v den
bulharské vzdělanosti a kultury 24. května.

Doina muresului
Soubor Doina Murešului je profesionální taneční a spěvecí folklorní soubor
z krajského města Arad Rumunsko. V minulém roce soubor slavil 40-té
výročí od jeho založení. Program tohoto souboru reprezentuje hlavně folklor
z regionu Arad Rumunsko, který je umístěn podél údoly řeky MUREŠ
odkud si vzal i jeho jméno, region kterému patři vinařský region „Podgorija
Aradului“ a folklórní oblast Tara Zarandului. V roce 2007 tento soubor se
zúčastnil s úspěchem MFF Dylen Karlovy Vary.
Soubor řídi pan Viorel NISTOR, mistr choreograf velmi známý na
v západní části Rumunska.

Gymnik
Folklórny súbor GYMNIK pracuje už od svojho vzniku v roku 1964, pri
Fakulte telesnej výchovy a športu. Počas svojej existencie uskutočnil stovky
vystúpení nielen doma, ale aj v zahraničí. Špecificky zameraný program
súboru vyplynul z prirodzených danností už pri jeho vzniku. Nakoľko
pôsobí pri fakulte športového zamerania, využíva v programe najmä
šikovnost a obratnost tanecníkov,ktorá je doplnená humorom a hravosťou typickými charakterovými črtami členov Gymniku.
Keďže študenti prichádzajú do Bratislavy z celého Slovenska, súbor uvádza
v programe scénicky spracované tradičné tance takmer zo všetkých
slovenských regiónov. V povedomí kultúrnej folkloristicky orientovanej
spoločnosti je známy tým, že prináša do spracovania slovenského folklóru
progresívne prvky. FS GYMNIK je dlhodobo vyhodnocovaný medzi
najlepšími akademickými folklórnymi súbormi na Slovensku. Svedčí o tom
rad ocenení, ktoré získal doma i v zahranicí (napr.: Cena Mikuláša Senku,
alebo "Grand Prix" v polskom Ziwieci,...).
Medzi ďaľšie, nie zanedbateľné aktivity súboru, patrí aj umelecká
spolupráca s bratislavskými divadlami. Členovia súboru skoro 20 rokov
účinkovali v úspešnom muzikále " NA SKLE MAĽOVANÉ " v DPOH. Na
scéne tohto divadla sa podieľali aj na predstaveniach hry " PLAYBACK ".
Tanecníci tiež úcinkovali v klasickej operete G. Dusíka " HRNČIARSKY
BÁL ".
V súčastnej dobe má FS GYMNIK 46 tanečníkov, z ktorých väčšina sú
študenti stredných a vysokých škôl. Ludová hudba pracuje pod vedením
Jána Paprčku. Ako multiinštrumentalista spolupracuje Ľ.Panák. Riaditeľom
súboru je Štefan Gerhát, umeleckým vedúcim Peter Mezei.

Čuhar´s band
Sme študenti konzervatória, čiže budúci muzikanti profesionáli.Ponúkame
široký repertoár, spoločenskosť, profesionálny prístup a schopnosť vyhovieť
aj náročnému poslucháčovi. Tieto schopností su podmiené účinkovaním na
domácich, medzinárodných festivaloch, významných spoločenských akciách
ale aj jubileách,svadbách, recepciách a pod. Vzhľadom na to, že každý člen
inklinuje k iným štýlom hudby je náš repertoár rozmanitý, no spája nás
najmä inštrumentálny folklór interpretovaný na profesionálnej úrovni.
Orientujeme sa najmä na folklór, ktorý je našou prioritou. Pôsobíme v
zloženi husle(primáš), II.husle, viola, akordeón, kontrabas, klarinet, no
kapela sa da v prípade potreby zredukovať až max. na 3členov alebo rozšíriť
aj na 8 členov. Neorientujeme s iba na folklórnu oblasť, v ktorej žijeme, náš
repertoár je pestrý a obsahuje piesne z celého Slovenska, taktiež Maďarska,
Rumunska či Turecka. Náš ´´kroj´´ pozostáva z čierných nohavíc, bielej
košele čiernych topánok a krojovych lajblíkov (krojovej vesty), nakoľko sa
snažíme byť univerzálnejši, nehrávame v celom kroji z iba určitej oblasti.
Každý z členov našej ľudovej hudby ma skúsenosti z rôznych folklorných
súborov - FS Jedľovina, FS Drevár, DFS Nábrežniček, DFS Jedľovinka,
,Cifrovaná muzika..Názovej našej kapely je odvodený od obyvateľov nášho
mesta, ktorých nazývali okolití dedinčania ´´čuhármi´´. Preto sa aj voláme
ČUHARS´ Band, čiže kapela čuhárov. Náš názov prešiel viacerymi
zmenami ako aj naša kapela v začiatkoch, kedy sme sa ešte len ´´hľadali´´. V
začiatkoch sme sa vo lali ´Kysuckí hudci´´, no tento názov nás až tak
nevystihovali, nakoľko sme obohatili našu muziku a posunuli náš repertoár
smerom k poslucháčovi, ktorému sa snažíme zahrať všetko, čo len chce a je
v rámci naších možností. Anglický názov nám prischol z účinkovania vo
Frncúzsku a taktiež sa uchytil medzi poslucháčmi, aj keď znie trocha
pokrokovo, stále sme to my, moderní ale stále folkloristi.

Tchaiwan
V současné době jsou domorodí obyvatelé jen minoritou ve společnosti
Thaiwanu. A proto původní, domorodá kultura rychle zaniká. Střední škola
Szu Chen se už proto mnoho let snaží tyto drahocenné tradice udržovat a
zachovat.
Náš soubor byl založen v r. 1999. Ředitel školy Chou Wen-Sung chce
podporou našeho souboru vést studenty k národnímu uvědomění a lásce
k naší unikátní kultuře. Našim hlavním cílem je rozšiřování naší kultury.
Soubor se skládá asi ze 30-ti domorodých studentů. Většinou pochází ze
kmene A-mei a Pu-nung, někteří z kmene Tai-ya a Pai-wan. Našim
profesionálním vedoucím je Chány Chi-tai. Všichni z nás se snaží
pravidelným tréninkem dosáhnout umění tohoto fantastického tance.
Do dnešního dne náš soubor vyhrál nespočet soutěží a ocenění. Například
měl 5 úspěšných let v národní soutěži domorodého tance od r. 2002 do r.
2006. Také jsme se zúčastnili od r. 2004 do r. 2008 mezinárodních
folklorních festivalů ve Francii, Španělsku, Německu, Turecku a Belgii.
Zahraniční diváci velmi kladně ocenili naše vystoupení.
Toto léto jsme byli pozváni na 24. mezinárodní folklorní setkání v Lublinu
v Polsku. Také jsme byli mnohokrát pozváni vystupovat pro vládní
organizace.
Máme mnoho zkušeností z účasti na mnoha kulturních akcích. Také jsme
poznali mnoho nových zemí a kultur a tím splnili náš hlavní cíl – šíření
prapůvodní kultury a humanity.

Vindemia
Kapela je dobře známá po celém Weinviertelu. Svým repertoárem české a
moravské dechovky rozdává radost a pohodu jak na akcích rodinného rázu,
tak na různých festivalech a přehlídkách.
Kapela byla v roce 1994 založena 12 členy, z nichž většina dosud hrála
v nejrůznějších mládežnických kapelách. V květnu 2003 došlo ke změně
názvu, kdy tehdy již známá kapela přijala název VINDEMIA, což přeloženo
z latiny znamená „sběr vína“, čímž také demonstruje své sepětí s tímto
nápojem.
V roce 2005 již vyzrálá kapela natočila CD s titulem „Pro zábavu“, jehož
úspěch byl natolik velký, že se ještě ve stejném roce dočkalo opětovného
vydání. Neustálé zvyšování kvality této hudby dosvědčuje i natočení
druhého CD v roce 2007 s názvem „Dechovky pro radost“.

The Svatoborice – Mistrin gate will be open again after four years for a
folklore festival audience. The local organization of Sokol will present
traditions, folk dance groups, folk music groups, brass bands, country
bands, chorals and soloists from our region Dolnacko, other country
regions and from foreign countries.

The festival schedule draws an inspiration from a rich spiritual and material
folk culture from a region surrounding Kyjov (Dolnacko). It also brings folk
traditions from other parts of our country and from abroad to the audience.
For people who prefer different genre then folk music there is planned a
country dance party, a stage play, handicrafts and Sunday gospel concerts.

On Thursday and Friday the program starts at 7 pm. On Saturday afternoon
there is a parade in traditional folk costumes, handicrafts exhibit and then
various dance and music performances until late night hours. On Sunday at 4
pm the main stage belongs to domestic and foreign orchestra gala concerts
and at 6 pm to Orchestra of Folk Instruments of the Brno Radio.

The Svatoborice – Mistrin village is situated in a center of Dolnacko (the
area around Kyjov) and has very rich folk traditions. The festival follows
these traditions.
The regular festival participants are: kids dance groups Podkovenka and
Kruspanek with a folk music group, Moravian Slovakian dance group
Lucka, Moravian Slovakian dance group, Men’s group, Varmuza folk music
group, brass music Mistrinanka, cathedral chorale Amatores musicae
antiquae.
Regional ensembles invited to participate this year are: kids dance group
Dubravenka and Kyjovanek with folk music groups, kids folk music group
from Zdanice, Folk music group from Milotice, folk music group Danaj
from Straznice, Marynka from Vracov, Omladina from Vacenovice,
Dubrava from Dubnany, Salajka from Damborice, parade dancers from
Sardice.
Czech ensembles invited to the festival are: BROLN from Brno, Bartos
dance group from Zlin, Pentla from Borsice, Ovcaci from Hovezi, Kids from
Buchlovice.
Foreign ensembles invited to the festival are: Gymnik from Slovakia, Kids
folk music group Brezinka and Maderanek from Boleraz, dance groups from

Bulgaria (Vetrinche), Rumania (Doina Murešului), Thaiwan (The Aboriginal
Youth Folk Dance Team) and brass band Vindemia z Laan from Austria.
Organizers of the festival are: Svatoborice – Mistrin community center,
Svatoborice – Mistrin townhall, Folk association of The Chech Republic,
Orel organization, South-Moravia county, European Union foundation.
Media partners: Cesky rozhlas, Slovacko TV, Proglas radio, Kids press
agency, Cesky rozhlas Brno, Jih radio, Dyje radio, Denik, Nase Slovacko.
Festival is also patronized by
- OSA, Firemen association, etc.
- Cyril Svoboda (parliament member) , Michal Hasek ( South Moravian
county marchal), Vaclav Kasik (general manager of Cesky rozhlas) ,
Frantisek Mechura (Svatoborice – Mistrin mayor)
You can find more information abou the festival schedule on:
http://www.svatoborice-mistrin.cz/www/kultura.htm a
www.folklornisdruzeni.cz.

In Svatobořicích - Mistřín werden nach vier Jahren die Toren des
örtliches Festivalareals wiedergeöffnet. In Tagen 23. - 26. Juli zeigen
Ihnen folklorischen Ensemble, Blask und Country Kapellen,
Zimbalmusiken, Sängerchoren,
und Solisten seinen Kunst und
Traditionen und das nicht nur aus unserem Region, sondern auch aus
anderen Regionen der Tschehischen Republik und aus dem Ausland.
Der Dorf Svatobořice - Mistřín liegt in der Region Kyjovské Dolnácko, die
auf folklore Traditionen sehr reich ist. Diese grosse Menge der Traditionen
und Gebräuche willt das Festivalangebot reflektieren und den Zuschauer
anbieten. Sie können sehen während vier Festivaltages zahlreichen
Künstlers, Handwerkers und Musikanten aus vielen Regionen nicht nur der
Tschechischen Republik freuen. Die Besuchers können freuen auf reiche
Festivalangebot (traditionelle Handwerk, Trachten, regionale Musik, Tanz
und Expositionen, Unterhaltung bei der Zimbalmusik oder auch bei der
Country kapelle). Wichtige Teil des Programms ist auch sonntage Konzert
des Kirchenchors. Also die Besucher des Festivals MISTŘÍN 2009 können
aus vielen Genres auswählen.
Sie können sehen auch einigen
Ausladsensembles (Die Slowakei, Die Kolumbien, das Rumänien, das
Taiwan) das ist ein Beweis dafür, dass das Angebot wirklich sehr reich ist .
Am Donnerstag und Freitag beginnt das Festivalprogramm ab 19 Uhr. Am
Samstag nachmitag findet Trachtenaufmarsch statt , dann können Besuchers
freuen sich auf Handwerks und Auftritts der manchen Ensembles bis der
Nacht. Am Sonntag ist Galaprogramm der bömischen und ausländischen
Ensembles
für Besuchers vorbereit. Sie können das Brünnere
Rundfunkorchestr der Volksintrumenten mit seinen Solisten zuhören.
Die Veranstalter freuen sich auf Ihre Besuch!

POŘADATELÉ DĚKUJÍ ZA PODPORU TĚMTO FIRMÁM:
WE WOULD LIKE TO THANK THE FOLLOWING
COMPANIES:

Agropodnik Hodonín, a.s. – Milotice
Agrovit, a.s. – Svatobořice–Mistřín
Amedeo s.r.o. - Kyjov
Ann Glass, Anna Pucharová – Sobůlky
ARTESIA, s.r.o. – Ratiškovice
Brisk, výr. družstvo – Ježov
CORSO, cukrárna ,kavárna ,Jan Koudela – Kyjov
ČSAD Hodonín, a.s. – Hodonín
Elektrosvit, a.s. – Svatobořice
Autodoprava Luděk Měchura – Svatobořice-Mistřín
Autodoprava Miroslav Herman – Svatobořice-Mistřín
Autodoprava Miroslav Marada – Svatobořice-Mistřín
Autodoprava Josef Čech – Svatobořice-Mistřín
Autodoprava Jiří Forman – Svatobořice-Mistřín
G-mont s.r.o. – Hodonín
Ilabo, spol. s r.o. Ing. Marie Vašíčková - Kyjov
Ing. Petr Chaloupka – Archlebov,
Ing. Petr Soukup - Násedlovice
Inženýrské stavby – Hodonín
J. P. Plast, s.r.o. – Kyjov
LIVI, spol. s r.o. – Dubňany
Ludmila Švagerková – Mutěnice
Maso a uzeniny, Sikorová – Svatobořice-Mistřín
Metroflora s.r.o. – Milotice
Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o. – Bzenec
Moto Hobby, Bronislav Padalík – Kyjov
MSO Trade a.s. – Kyjov

MUDr. Miroslava Neduchalová – Svatobořice–Mistřín
MYKOL spol.sr.o. - Kyjov
Neoklas a.s. – Šardice
Ocelit s.r.o. – Svatobořice
Padalík Pavel – střechy Pekařství – Petr Příkaský – Ratiškovice
Pekařství Grufík spol. s r.o. – Dubňany
Pohostinství a sklep U Polášků – Svatobořice–Mistřín
Potraviny, Ludmila Chrástecká – Svatobořice- Mistřín
Radomíra Gregorovičová – Šardice
Restaurace a penzion U Šťastných – Svatobořice–Mistřín
Restaurace U Žůdra – Svatobořice-Mistřín
Restaurace Kulturní dům – Svatobořice-Mistřín
SDO Group, spol. s r.o. – Šardice
STAK – D, spol. s r.o. – Domanín
Svaz zahrádkářů Svatobořice-Mistřín
TATRACHEMA CZ, spol. s r.o. – Hodonín, Šardice
TECHNITEX s.r.o. – Svatobořice-Mistřín
Templářské sklepy Čejkovice, družstvo – Čejkovice
Tiskárna Antoní Horák – Svatobořice-Mistřín
Ton Studio, Jaromír Tauchman – Dolní Bojanovice
TOXA Group spol. s r.o. – Svatobořice-Mistřín
Truhlářství, Josef Svozil
Vinařství Josef Dufek – Svatobořice-Mistřín
Vinařství Krist – Milotice
Vinařství Miroslav Jagoš – Mutěnice
Vinařství Mutěnice, spol. s r.o. – Mutěnice
Vinařství Štěpán Maňák - Žadovice
Výroba knedlí Marie Bábíková – Svatobořice-Mistřín
Zahrádková Marie – řeznictví a uzenářství – Hovorany

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ ŠTÁB FESTIVALU
Rostislav Marada, ředitel MFF
Josef Varmuža, místostarosta, zástupce OÚ
Jiří Martykán, vedoucí programové rady
Petr Neduchal, organizace, stravování
Jan Šťastný, vedoucí technické skupiny
Oldřiška Bimková, ekonomický úsek
Antonín Horák, propagace, tisk
Helena Kotásková, člen výboru
Lubomír Tobolka, manager MFF
Zdenka Gazdová, člen výboru

AUTOŘI POŘADŮ
Kotásková Helena
Marada Rostislav
Martykán Jiří
Pekárek Zdeněk
Pešová Anna
Petržela Pavel
Trumpeš Vilém
Varmuža Petr
Vašíček David
Vašulková Hana

MODERÁTOŘI
Kůřilová Pavlína, Matulová Zdenka, Pešová Anna, Petržela Pavel

VÝZNAMNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Daněk Ladislav, videodokumentace
Fricová Marie, péče o účinkující
Urubek Hynek, člen technické skupiny (elektro)

