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Činnost krúžku v roce 2020 

Příloha ke zprávě z Valné hromady 

 
Slovácký krúžek působí jako spolek v Brně již 110. let. Je nejstarším folklórním 

spolkem na Moravě. Krúžek působí jako spolek se širokou členskou základnou (více než 150 

řádnými členy, 19 čestnými členy, dalších přes 1 000 neplatících bývalých členů a stovky 

příznivců) připravující akce pro nejširší veřejnost, ale také jako folklórní soubor. Cílem naší 

činnosti je podpora a udržování lidového umění Moravského Slovácka ve všech jeho 

podobách (hudba, tanec, zpěv, komponovaná pásma). I z těchto důvodů pořádá krúžek jako 

jediný v městě Brně (ale také na celé Moravě) každou třetí středu v měsíci besedy u cimbálu.  

Vzhledem ke karanténním opatřením v souvislosti s šířením pandemie COVID-19 

ovšem nebyla činnost krúžku v roce 2020 tak bohatá, jako v jiné roky a byli jsme nuceni 

provést změny v dramaturgickém plánu a rozpočtu Slováckého krúžku v Brně. Především se 

nemohly uskutečnit všechny plánované akce. Z plánovaných 10 besed u cimbálu byly v roce 

2020 z důvodu „vyšší moci“ uspořádány pouze čtyři, z nichž hojně navštívené byly pouze 

první dvě, v lednu a únoru, zejména fašanková beseda byla navštívena 160 účastníky. Zbylé 

dvě byly omezeny počtem sto lidí. Zbylé besedy, včetně plánované dubnové besedy s koštem 

ovocných pálenek, květnové besedy s vystoupením mužského sboru z Charvátské Nové Vsi a 

říjnové besedy s předváděním Havelských hodů Slováckého krúžku v Brně jsme byli nuceni 

zrušit. I tak ovšem zůstávají besedy u cimbálu krúžku vyhlášené, mají nezanedbatelnou 

pověst prakticky v celé ČR, jsou vyhledávány a patří v městě Brně k pravidelným folklórním 

akcím. Na besedy ovšem dojíždějí i zájemci ze širokého okolí v rámci Jihomoravského kraje, 

i šíře. Velmi úspěšný byl Slovácký ples, jubilejní sedmdesátý. Konal se ve znamení Lipova – 

předtančení obstaral soubor Lipovjan a jako druhá cimbálová muzika, vedle krúžkařské, hrála 

Horňácká cimbálová  muzika Petra Galečky. Na plese vystoupili také hosté ze slovenského 

Záhorí – Mužský spjevácký zbor Kúcané z Kútú. Na pelse bylo přítomno více než 200 

krojovaných a dalších 300 návštěvníků.  

Konec února pak byl doslova nabitý akcemi. V sobotu 22.  vyjel celý autobus krúžkařů 

na Moravský ples, kde chasa se zpěváky předvedla fašank na Horňácku. Hned v pondělí po 



pražském plese jsme měli hojně navštívenou fašankovou besedu s vystoupením mužského 

sboru s tradičním straňanským tancem Pod šable a chasy s celým pásmem horňáckého 

fašanku včetně maškar, který v Praze museli předvést ve značně redukované podobě.  

Hned v úterý po fašankové besedě u cimbálu se uskutečnil „brněnský fašank“ v ulicích 

města se zakončením v Etnografickém muzeu Moravského zemského muzea na Náměstí 

svobody. Tam ostatně náš mužský sbor také zkouší, a často tam i vystupujeme. 

Poslední velká akce, byť ne celého krúžku, se před vypuknutím „karantény“, konala 12. 

března. Bylo to skutečně na poslední chvíli, ale o to vydařenější. Šlo o promoci dvou knih – 

zajímavé fotografické publikace z první světové války a sborníku, nazvaného Od moravských 

luk k balkánským horám, který, vydali vědečtí kolegové starosty krúžku k jeho šedesátinám. 

Ta první kniha, nazvaná Deník nadporučíka c. k. armády z let 1914–1918. Obrázky českého 

důstojníka Hynka Doležala z balkánského bojiště Velké války pak je originálním 

fotografickým svědectvím o dnes málo známém a přehlíženém balkánském bojišti Velké 

války. Je výběrem z více než 300 fotografií válečného deníku, který během tažení rakousko-

uherské armády západním Balkánem sestavil poručík, od roku 1915 pak nadporučík Hynek 

Doležal (30. července 1880 Uherský Brod–13. června 1938 Brno). Promoci doplnil svým 

vystoupení mužský sbor Slováckého krúžku a muzika Slováckého krúžku.  

První velká akce po karanténě byla Beseda u cimbálu 17. června, po tříměsíčním půstu 

hojně navštívená. V závěru prázdnin krúžek absolvoval několik vystoupení na XXXI. 

Mezinárodní folklórním festivalu Brno 2020, a to jak v profilovém představení krúžku na 

brněnském Náměstí svobody, tak zejména v hlavním pořadu věnovaném čestné člence 

slováckého krúžku, Zdence Jelínkové při příležitosti jejích nedožitých stých narozenin. 

Pátého září pak vystupovala chasa krúžku a ženský sbor na hodech v Brně-Černovicích, o 

týden později opět chasa s muzikou pomohla svým vystoupením v Troubsku oslavit místnímu 

souboru Podskalák 40. výročí jeho založení. Konečně pak, 23. září 2020 se uskutečnila 

zářiová beseda u cimbálu, před níž proběhla v březnu odložená valná hromada spolku. Po 

prázdninách sice ještě nebyla navštívená tak, jak bychom si představovali, kromě členů 

krúžku tam mnoho dalších hostů nebylo, ale: opět se nad takovýmito akcemi začaly stahovat 

mraky a mnozí proto možná raději zůstali doma. Také setkání Slováckých kúžků z Brna, 

Prahy a Bratislavy, které se mělo uskutečnit 3. října 2020 s krásným programem – cestou lodí 

po brněnské přehradě až na konečnou ve Veverské Bítýšce, tam návštěva mlýna, poté 

prohlídka hradu Veveří a následná zábava v kulturním domě v Říčanech, musela být bohužel 

odložena. 



Kvůli omezení shromažďování na jaře, k němuž na podzim přibyl i zákaz zpěvu, ubylo 

také pravidelných zkoušek folklórního souboru krúžku. Částečně omezena byla také 

vydavatelská činnost krúžku, neboť vzhledem k neuskutečnění celé řady akcí vyšlo pouze 

jedno, rozšířené číslo krúžkařského časopisu, namísto plánovaných tří čísel. Krúžek však 

připravil k vydání a dal do tisku doplnění publikace Storočena, která vyšla ke stému výročí 

krúžku v roce 2008. V tomto doplňku je zachycena činnost krúžku v letech 2008–2020. 

V mezidobí bylo také naskenováno více než 5 000 5.300 nově digitalizovaných stránek 

„Kroniky Slováckého krúžku“ za léta 1983–2019, kterou vede ing. Zdeněk Fajbus, které byly 

umístěny na webové stránky krúžku, podobně jako 301 ks. figurek originálního krúžkového 

Betlému, který obvykle bývá nedílnou součástí Vánočních besed Slováckého krúžku v období 

1994–2019. Betlém vytvořil ing. Zdeněk Fajbus.  

Z výše uvedených důvodů se pochopitelně snížily některé náklady, a to na pronájmy 

(besedy u cimbálu, setkání slováckých krúžků, prostory pro nácvik), snížily se také náklady 

na přepravné, zcela odpadly náklady na ubytování. 

Krúžek na druhé straně mohl přistoupit k dlouho plánované obnově svého krojového 

vybavení, protože krojová výbava krúžku, jakkoli bohatá, již nutně potřebovala doplnění a 

opravy, odkládané mnoho let, a tato situace – nucená pauza ve vystupování souboru, a tedy 

používání krojů – tak umožňovala toto vše profesionálně provést. Krúžek tak nově pořídil 7 

párů krojové obuvi, nové šátky as zástěry ke krojům a nechal také opravit některé krojové 

součástky (2 nohavice horňácké, 9 třaslavic, 4 košile horňácké). Mohl také doplnit svoji 

etnografickou knihovnu o cenné antikvární kusy publikací. 

Summa summarum, lze říci, že i přes všechny omezení lze říci, že Slovácký krúžek 

svou činností obohatil folklórní život v městě Brně, jehož je důstojným reprezentantem.  
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