
PLÁN ČINNOSTI SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V BRNĚ NA ROK 2021  

OPRAVENÝ V DŮSLEDKU OMEZENÍ ČINNOSTI Z VYŠŠÍ MOCI 

 Pořádání veřejných besed u cimbálu s dohodnutým programem, z nichž přinejmenším dvě budou 

obohaceny vystupujícími hosty z regionu Moravského Slovácka či Záhorí  (květen 2021 Mužský 

sbor z Charvátské Nové Vsi a listopad 2021 Mužský spjevácký spolek Kúcané), další pak s jiným 

programem: fašankem (únor 2021), koštem ovocných pálenek (duben 2021), hodovými zvyky 

(říjen 2021), vánočním programem (prosinec 2021). V rámci besed také budou představeny lidové 

tance z různých oblastí Slovácka. Besedy se konají s výjimkou fašanku třetí středu v měsíci v MK 

klubu na ulici Vlhká 21 v Brně. 

Změna dramaturgie: Namísto deseti plánovaných besed se uskuteční max. 5, v případě, že nedojde ke 

zhoršení situace, a to následujícím způsobem. Besedy, které se uskutečnily: 1. 7. 2021, beseda u cimbálu; 

22. 9., beseda u cimbálu pojená s předcházející valnou hromadou Slováckého krúžku v Brně; 27. 10. 

krojovaná hodová beseda u cimbálu s předváděním hodů na Kyjovsku a s hosty z Brněnska (Líšňáci, 

chasa z Modřic a Přízřenic, f. s. Lučina aj. Plánované besedy: Beseda s koštem ovocných pálenek a 

s vystoupení, souboru Straňané ze Strání, 24.11.; Mikulášská beseda u cimbálu 8. 12., krojovaná; 

Vánoční beseda u cimbálu s vystoupením Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky, 20.12. 2021. 

 Uspořádání 71. slováckého plesu (30. 1. 2021) s hosty – dechovka Sokolka ze Šakvic, předtančení 

soubor Líšňáci z Brna s její cimbálovou muzikou a chasa z Klobouk u Brna. 

Změna dramaturgie: ples se v důsledku karanténních opatření nemohl konat, což má velký vliv na 

rozpočet spolku (chybí položky ze vstupného, tomboly a prodeje publikací, celkově snižuje částku 

vydávanou krúžkem za pronájmy). 

 Účast na akcích pořádaných ve městě Brně (celobrněnský fašanek, Mezinárodní den tance, 

Mezinárodní folklorní festival), vystoupení při vernisážích Moravského zemského muzea a na 

městských slavnostech. Účast na dalších dohodnutých akcích (folklórní přehlídky, hody v obcích 

Moravského Slovácka a Brněnska, vystoupení mužského a ženského sboru Slováckého krúžku 

ap.) podle požadavků pořadatelů. 

Nepodstatná změna dramaturgie. Uskutečněná vystoupení: 11. 6., vystoupení krúžkového souboru 

v Muzeu Brněnska (vila Löw Beer) na vernisáži výstavy o Arménii za přítomnosti arménského 

velvyslance. První vystoupení od září 2020; 20. 8., vystoupení krúžkařského souboru opět ve vile 

Löw-Beer, tentokrát jako hostitele Černé Hory, a to při příležitosti otevírání výstavy o Černé 

Hoře a uzavírání výstavy o Bělorusku; Natáčení mužského a ženského sboru v Pozořících-

Jezerech, Kučerově a Dražovicích pro televizní pořad Folklorika (Lidová píseň a lidová 

architektura, námět připravil starosta krúžku doc. dr. Štěpánek), 5. 9. 2021. 

Plánovaná vystoupení: 25.11., vystoupení krúžkového souboru na vernisáži výstavy Hynek Doležal – 

český důstojník na Balkáně za Velké války (připravil starosta krúžku doc. dr. Václav Štěpánek) od 

17 hodin v Muzeu Brněnska ve vile Löw Beer; Prosinec 2021: plánovaná tři vánoční vystoupení 

pro Moravské zemské muzeum 

 

 Účast na Moravském plese v Praze s vystoupením.  

Neuskutečnil se z důvodu karanténních opatření. 

 Pořádání série folklórních tanečních, říjen–listopad 2021. 



Neuskuteční se. 

 Uspořádání setkání Slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy – mělo být v loňském roce, ale 

ze známých důvodů se nemohlo uskutečnit (říjen 2021). 

Uskutečnilo se 2. října s programem: plavba lodí po Brněnské přehradě za doprovodu krúžkařské 

cimbálové muziky, prohlídka mlýna ve Veverské Bítýšce a hradu Veveří, beseda u cimbálu v kulturním 

domě v Říčanech u Brna od 17 hodin do 01.00. Besedu zahájil starosta Říčan a starostové krúžku, se 

třemi pásmy vystoupil soubor Slováckého krúžku v Brně  

 Zajištění nácviků jednotlivých složek (muziky 1x, chasy 2x , mužského sboru 1x, ženského sboru 

1x, Slováčku 4x týdně). 

Zkoušky všech složek souboru probíhají od konce května, uskutečňovaly se i o prázdninách, a prozatím 

probíhají. 

 Vydávání časopisu Krúžkozor 3x ročně. 

Změna projektu: Vzhledem k menšímu počtu akcí vyjde pouze jedenkrát 

 Vydání barevného nástěnného kalendáře. 

Neuskuteční se 

 Provozování internetovských stránek www.kruzek.cz. 

Uskutečňuje se podle plánu 

 Vedení kroniky. 

Uskutečňuje se podle plánu. Oproti plánu byla kronika oskenována (více než 5 000 a zavěšena na webové 

stránky krúžku, v době karantény se uskutečňovaly pravidelné on-line pořady nad kronikou Slováckého 

krúžku: 

20. 1. Páté online vysílání (předcházející čtyři se uskutečnily v roce 2020) videosnímků a fotografií 

z historického archivu Slováckého krúžku v Brně.  Večer byl hlavně věnován průběhu 

programu oslavujícího 95. let trvání krúžku. K vybraným ukázkám se dostalo účastníkům 

vysílání vysvětlujících informací. 

3. 2. Šesté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku v Brně.                    

Po ukázkách ze zájezdu do Moldávie v roce 1999, bylo věnováno převážně rokům 2004 a 2005.  

10. 2. Sedmé online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Projekci z roku 2006 dominoval nejen zájezd na festivaly v Sarajevu a blízkém okolí, ale 

také fotografie a videozáznam vánočního programu „Advent a Vánoce na Horňácku“.   

17. 2. Osmé online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku v Brně. 

Večer byl věnován zájezdu všech složek souboru Slováckého krúžku 26.8. – 3.9. 2007 do 

francouzského Dijonu na mezinárodní festival o „Náhrdelník burgundských králů“. 

24. 2. Deváté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Vysílání o roku 2007 začalo zájezdem na karneval do italského Udine a Nimis. Kam s 

námi jeli též přátelé z Dolního Němčí. Dále bylo promítnuta vystoupení na pozvání Třebíčanu, 

vystoupení na pozvání maturantů gymnázia na Slovanském náměstí v Brně v Semilasse. Dále 

kosecké slavnosti v Buchlovicích a vánoční koncert ve Znojmě.  

http://www.kruzek.cz/


3. 3. Desáté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Večer byl věnován promítnutí fotografií a videí z programu oslav 100. výročí založení 

Slováckého krúžku v Brně.  

10. 3. Jedenácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Program uvedl dokumentů z akcí roku 2008. Především z 58. plesu a MFF Brno. Bonusem 

byly ukázky záznamu České televize z roku 1989, kdy Slovácký krúžek byl vystupovat na 

vinobraní v rakouském Poysdorfu a vysílání medailonu TV z roku 1983, ve kterém byly uvedeni 

Dušan Holý, Martin Hrbáč, Martin Zalešák, Jožka Kubík ml., Janoš Pavlík a bratři Prachařovi.  

17. 3. Dvanácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. 59. plesem, na kterém hrála Svárovanka a vystoupili členové souboru Žerotín ze Strážnice, 

se otevřelo vysílání akcí z roku 2009. Nabídka ukázek těchto akcí byla veliká, hojná účast 

připojených.  

24. 3. Třinácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Hlavní náplní bylo vystoupení souboru na XII. MFF v Ostravě – Folklor bez hranic.  

1. 4. Čtrnácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Zahájeno bylo promítání fotografií z některých akcí roku 2010. 

7. 4. Patnácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Kromě dvou hlavních stěžejních akci – zájezdu na festival do Banja Luky a besedy 11. 11. 

2009 došlo k promítání vystoupení ve Křtinách, ve Žďáru nad Sázavou, slavnostního vystoupení k 

35. výročí založení Slováčku, návštěvy v Poddvorově a oslav 80 let čestného člena krúžku Luboše 

Holého. 

21. 4.   Šestnácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Bylo naplněno akcemi Slováckého krúžku v první polovině roku 2011: 61. plesem, 

fašankovou besedou i městskými fašanky, vystoupením na jarních slavnostech v Žabovřeskách, 

horňáckým večerem v Rubínu, tanečním soustředěním chasy ve Strážnici a jinými.  

5. 5. Sedmnácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Byl dokončen rok 2011 a pokračovalo se prvním pololetím 2012. Některé události a akce 

byly obohaceny i videonahrávkami jako beseda fašanková, 90. jubileum čestné členky Bohunky 

Pavlíkové a jiné.  

19. 5. Osmnácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně. Bylo dokončeno druhé pololetí roku 2012. Připojení zájemci shlédli mimo jiné hodovou  

2. 6. Devatenácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického archivu Slováckého krúžku 

v Brně.  Bylo věnováno roku 2013. Mimo jiné byl vzpomenuty natáčení průběhu hodové besedy 

ČT 2 v rámci pořadu TV Folklorika, návštěva 99letého nestora Slováckého krúžku Oldřicha 

Krejčího (ze které je unikátní videozáznam) a podobně…  

 

 Údržba a doplnění krojového vybavení krúžku, nástrojů, inventáře a knihovny a archivu krúžku s 

dokumenty o činnosti spolku od roku 1908. 

Uskutečňuje se podle plánu se sníženou částkou v rozpočtu.  

 vedení účetnictví. 

Uskutečňuje se podle plánu. 

 Kromě plánované dramaturgie přišli členové výboru krúžku z chasy s návrhem na pořádání 

vzdělávacích přednášek on-line, které by přibližovaly některé málo známé aspekty různých 

folklórních či etnografických zajímavostí z Moravského Slovácka. Ostatně, pořádat vzdělávací 



přednášky krúžku ukládají i stanovy, konkrétně jejich §3c. Tyto přednášky se konaly každých 

čtrnáct dnů a jejich obsah byl neobyčejně rozmanitý a poutavý. Pořady střídavě moderovali 

Václav Štěpánek a Jana Poláková.  

4. 3.     On-line přednáška pro veřejnost „Krajiny srdce Ferdinanda Bučiny“, vysílaná pro veřejnost 

od 19:30 na facebooku i na youtube. Přednášel doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., působící jako 

historik na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, starosta Slováckého krúžku v 

Brně. Přednáška se věnovala činnosti fotografa F. Bučiny na Horňácku, z jehož snímků mj. vyšla 

emblematická kniha Lidé z Javorníka (1942), Připojeno bylo 160 posluchačů, po přednášce následovala 

bohatá diskuse. Moderovala členka výboru krúžku PhDr. Jana Poláková. 

 

18. 3. 2. on-line přednáška pro veřejnost „Žítkovské bohyně – Lidová magie na Moravských 

Kopanicích“. Přednášela členka krúžku a etnoložka PhDr. Dagmar Dobšovičová, MBA, autorka 

stejnojmenné knihy, vycházející z jejích výzkumů na konci 80. let 20. století. Vysílána byla pro veřejnost 

od 19:30 na facebooku  i na youtube. Pořad se setkal s ohromným zájmem veřejnosti. Sledovalo ho 2 

600 účastníků, dostalo se mu 498 pochvalných lajků a 360 komentářů. Moderoval a bohatou diskusi 

uváděl starosta krúžku Václav Štěpánek.  

 

31. 3. 3. online přednáška pro veřejnost „Rukopisné kancionály na Slovácku v 18. století“.  

Přednášela Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D. působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 

Moderovala PhDr. Jana Poláková, pracovnice Etnografického ústavu Moravského zemského muzea 

v Brně a členka výboru krúžku. Vysílána byla pro veřejnost od 19:30 na facebooku i na youtube.  

Průměrná sledovanost byla cca 100 účastníků. 

 

14. 4. 4. online přednáška pro veřejnost „Fenomén horňácká sedlácká: lidový tanec jako odraz 

minulosti i současnosti“. Jak již název napovídá, tématem přednášky byl starobylý tanec horňácká 

sedlácká.  Tomu to tématu se věnovala etnochoreoložka MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D., která působí 

od roku 2007 jako odborná pracovnice pro lidový tanec v odborném útvaru ARTAMA. Přednášející se 

výlučně zabývala především uplatněním a užitím tohoto tance ve společnosti, ne však jeho vlastní 

podobou. Přednáška proběhla opět na facebookové stránce Slováckého krúžku v Brně a na YouTube: 

https://youtu.be/6GRL5gPDeTU. Průměrná sledovanost se pohybovala v rozmezí 100–130 účastníků.  

 

28. 4. 5. online přednáška pro veřejnost „Poslechněte mord ukrutný“. Tématem přednášky byla 

kramářská píseň „Poslechněte mord ukrutný“, jejíž děj se odehrál v prosinci 1818 ve Svatobořicích.                                                                                                                                              

Přednášeli Mgr. Ester Vratislavská, kurátorka starých tisků v Masarykově muzeu v Hodoníně na  

pobočce ve Vlastivědném muzeu v Kyjově a metodička regionálního pracoviště pro tradiční lidovou  

kulturu Jihomoravského kraje Mgr. Věra Colledani. Seznámili cca stovku připojených účastníků  

 s obsahem i historií kramářské písně o které i zhotovily zajímavý dokument. Vysílání zdařile  

 moderovala členka ženského sboru Slováckého krúžku v Brně PhDr. Jana Poláková. 

 

12. 5. 6. online přednáška pro veřejnost „O historii moravského vinařství“. Na otázky, jaké vlastně 

byly středověké počátky moravského vinařství, jak se měnily po třicetileté válce, jak vznikaly známé 

sklepní vinařské uličky a čím byly a jsou ojedinělé, jaké byly staré odrůdy moravského vína, co je to 

terroir a co jej určuje a na mnoho dalších otázek v „učeném hádání“ zasvěceně hovořili Mgr. Martin 

Markel, Ph.D., historik působící na Ústavu historie FF MU a praktický vinař z Jaroslavic u Znojma a 

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., starosta Slováckého krúžku v Brně. Pořad měl cca 150 připojených 

účastníků a v diskusi přednášející odpovídali na více než dvacet dotazů. Přednáška byla pořádána ve 

https://www.youtube.com/watch?v=uIBvl5iwIGU&fbclid=IwAR1al_brVm5jdFyh_EyJCAtjnCgPIlR_ZgR0C4tCqUn3MVEQMeqKG43DY9s
https://www.youtube.com/watch?v=uIBvl5iwIGU&fbclid=IwAR1al_brVm5jdFyh_EyJCAtjnCgPIlR_ZgR0C4tCqUn3MVEQMeqKG43DY9s
https://www.youtube.com/watch?v=uIBvl5iwIGU&fbclid=IwAR1al_brVm5jdFyh_EyJCAtjnCgPIlR_ZgR0C4tCqUn3MVEQMeqKG43DY9s
https://youtu.be/6GRL5gPDeTU?fbclid=IwAR05Tdp4FSsDVeQQcVbDsqEdLMw8VhRJmJWfhPghJhRiwZ8SsRzYUhPX3fc


spolupráci s Legátem Morava rytířského řádu ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, jehož jsou oba 

přednášející členy. 

 

26. 5. 7. online přednáška „Jízda králů v proměnách času“. Hosty přednášky byli tentokrát tři 

odborníci zabývající se minulostí i současností známého letničního zvyku na Slovácku, Hané a na 

Brněnsku PaedDr. Jiří Jilík, Mgr. Josef Urban a Mgr. Jan Blažek. Předveden byl nejen krátký filmový 

dokument ale i pozvánka na výstavu v prostorách Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech u Olomouce. 

Přednáška před cca 80 připojenými proběhla na facebookové stránce Slováckého krúžku v Brně a na 

YouTube, moderovala PhDr. Jana Poláková. 

 

V Brně, dne 24. 9. 2020, upraveno dne 26. 10, 2021 

 

 

Zpracoval: 

Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., starosta Slováckého krúžku v Brně 


