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                                      Andílci zpívající Gloria in excelsis Deo sancta  J.M.Kristu 

 

 

                 

 

       Dvě andělky Lenka Urbánková            Dva nespecifikovaní  andílci            Jitka Andrýsková první se vcítila do                                                                                                                                                               

        a Lenka Pekařová (2017)                           na střeše chléva                      masky fašankové  mastitidní kravičky                                                         

                                                                                        (1994)                                                  Milky  (2009)                     

                                                                                                                                                                       

 



    

 

                                     

                   Zasloužilý člen krúžku Kurt Barták, který                            Jiří Bečka zpěvák znělého hlasu                                                                                                  

             dokumentoval  fotografiemi i videonahrávkami                kritický pozorovatel krúžkového dění                                                                                              

                 nespočetné množství akcí krúžku (2009)                                                   (1999)                                                        

 

                                 

 

                                             Milan Belko, obětavý člen taneční skupiny, oplývající neskutečnými                                                                                               

                                                                              fyzickými přednostmi … (2011) 

 

 



 

 

                               

              Beran , kolem něhož se vše točilo na                                             Lubomír Pelc, alias Bibík, vulgo Tečka                                                                 

              „Derflanských hodech v krúžku (2010)                                               „sklepník taneční chasy  (2015) 

 

 

 

                                    

                Sourozenci Biskupovy Eda a Erika,                   Helenka Bízová-Hájková                        Blahák Adam s jablkem                                                                                                                

                 kontráš a cimbalistka  souboru              moderátorka akcí krúžku (2005)              tanečník a zpěvák (2015)     

 

 

                             



 

 

                                                     

                                 Blahák Adam – anděl zvěstovatel            Zdeněk Bravenec – excelentní tanečník, zpěvák                                                                                                                                          

                                                        (2013)                                            a vinař z Dolních Dunajovic   (2006) 

 

                                                                    

                                 Marián Breš – slovačisko                                              Jitka Brešová – frankofonní zpěvačka                                                                                               

                           polské národnosti ve ždánickém                                        jako Dionská  Marianna (  2007)                                                                                                                

                                 pionýrském kroji (2008)  

 



 

  

     „ Laďa“  Bulíček a „Honza“ Beránek – muzikanti, par excelans                       Jan Coufal – zpěvák a příležitostný                                                                                                            

     - v Betlémě zastupující svatá hovádka, zahřívající mrznoucího                           hráč na trumpetu v tanečních                                                                                    

                       Ježíška , první figurky v Betlému (1994)                                                      pásmech chasy (2015) 

 

      

       

 

Manželé                      

Petr                         

a Martina  

Čankyovi,                       

tanečníci.    

Petr byl 

odchovancem 

Slováčku                          

a Martina                   

( v Betlémě 

jako kajícnice 

Marta)                 

přišla do 

souboru z 

Květné, kam si                    

Petra i stáhla 

sebou … 

1998 



 

 

                   

Červenka Milan z Lipova, řečený                  Čížková Martina, tanečnice,           Major Čuřík -  ředitel University                                                                                                                           

Fanča, krúžkový „pištělák“, který                  ve starých Slovanech byla            obrany na Šumavské ulici, kde jsme                                                                                                                                          

později dezertoval do pražského                         Svatavou (2009)                                mívali  besedy  (2010)                                                                                                                        

      slováckého krúžku  (1998) 

 

                                  

     D´Ambrosová – Hrochová Lucka , tanečnice                                         D´Ambrosová-Hrochová Lucka, jako sv. Lucie                                                                                          

     odchovaná Slováčkem, ve starých Slovanech                                                 ve vánočním pořadu (2009)                                                                                                       

                         jako  Vlasta (2009) 



 

     

D´Ambrosová Pavla – spoluzakladatelka Slováčku v roce 1975,            Danielová Irena, tanečnice, pózující jako                                                                                            

    společně s pomocnicí Helenou Košíkovou, která významně               Judita malujícímu Holofernovi  (1998)                                                                                                                   

          pomohla v začátcích Slováčku se šitím krojů (2000) 

 

         

Daniel Jan – tanečník, zachycený jako biblický „Daniel           Veronika Divišová-Smítková (cimbál) a Eva Podbrdská                                                                                                                         

                             v jámě lvové“  (1998)                                        (kontry) -  letité muzikantky Slováckého krúžku (1998) 



 

 

         

Dohnal Jakub – tanečník,                Donné Jožka, muzikant a zpěvák dlouholetý            Dostálová Dáša - dcera                                                                                                                                      

vystupující na mikulášské                vedoucí mužského sboru a dvorní dodavatel            manželů Dostálových,                                                                                                                                                 

besedě jako sv. Jakub (2016)                 vína z Kloboucké vinice (2000)                         milovnice keltského stepu (2006) 

 

                  

 Manželé Hana a Mirek Dostálovi – členové mužského                                Doubková Jana – tanečnice  (1998)                                                                                                                    

  a ženského sboru, významní činitelé v obou  sborech                                                                                                                                                          

   a redaktoři krúžkového časopisu KRÚŽKOZOR (2000) 



 

  

  Fajbus Zdeněk , tanečník Slováckého krúžku                Fajova známá ze zájezdu souboru do lotyšského Gulbene,                                                                                                                      

od roku 1957, spoluzakladatel Slováčku v roce               jehož městským znakem je zde uvedená labuť … (1995)                                                                                                                       

   1975, dlouholetý vedoucí taneční skupiny,                                                                                                                                   

„srandista“ a autor i režisér nebývalého počtu                                                                                                                                               

skečů a jiných „skopičin“ na krúžkových besedách,                                                                                                                                         

          zde jako Ježíšek v Betlému ( 1994) 

 

                                   

               Fialová Hana – tanečnice a lamačka chlapeckých                        Ficker Martin a Katka Němcová                                                                                                  

                                     srdcí  v chase… (1994)                                             oblažují svým tancem kubánské SALSY                             

                                                                                                                                   jubilujícího (70) Ujce Faja 

 



 

                             

         Filová Eva – zpěvačka a sólistka                    Foral Štěpán – tanečník                   Gajda Libor - tanečník                                                                                                                             

           souboru Donských kozáků na                  a tahoun krúžkové činnosti,            vystupující na soustředění                                                                                                                                                                                                                                                        

       Beránkových narozeninách  (2004)                 jako sv. Štěpán (2016)                Slováčku jako indián (2019) 

 

                

      Guryča Adam z Bánova – přední       Habartová Eva z Kunovic –            Treterová Martina – tanečnice zvaná 

        tanečník, jsa vystaven hadímu       tanečnice a studující jadernou                     „Fčelka Mája“ … (2002)           

           pokoušení v ráji …. (1999)                       fyziku (1994 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



              

                                

                        Haluzová Míša a Haluzová Petra,                                      Hasil František, čestný člen krúžku                                                                                                                            

                          sestřenice - tanečnice  (1998)                                       dlouholetý činovník, sběratel folklorně                                               

                                                                                                                      vymalovaných talířů - Podlužák  (1997)         

                   

         Hebron Miroslav – zpěvák, několikaletý starosta                  Holý Dušan – docent etnografie, dlouholetý                                                                                                                 

          krúžku  a Rosebergová Žeňa – zpěvačka, jako                        čestný člen krúžku, zpěvák, velký příznivec                                                                                                      

                 hospodáři ve vánočním pásmu (2003)                                               Slováckého krúžku (2011) 



 

 

                               

          Homola Jaroslav  ze Ždánic, vynikající                 Horký Martin – tanečník pocházející z Vysočiny , který se                                                                                                                                   

            zpěvák sólista, keramik   (2000)                      přiženil do Velkých Bílovic. Zde jako zpěvák skupiny Ramstain                                  

                                                                                                           v soutěži „Krúžek hledá Superstar“ (2006)     

                          

  Hubačka Štěpán, tanečník z Podluží se svatební                  Hull Josef a Miluška Karolčíková, tanečníci a na                                                                                                                               

        suliců  jako družba v Hlohovci (1999)                       „stará kolena“  velcí příznivci Slováckého krúžku (2005)       

 



    

                    „Husák“ jebající husu … ( 1994)                                 Sestry Jana a Eva Peškovy (nyní Húsková + Rampulová)                         

                                                                                                              jako zpívající „Sestry Alanovy“ blahé paměti (1994) 

 

                                                  

           Charuzová Marie – zpěvačka (1999)                      Charuzová Petra – tanečnice (1994 – 2000)         

                           podnikatelka s cukrářským zbožím  -  matka                 dcera -  konzulka krúžku v Alicante 

 



                                             

       Jan Libor, profesor historie a hostující zpěvák (2019)                  Janík Přemek – tanečník z „Mongolska“ (1998) 

                                                          

     Janáček Zdeněk – pěvecký fundamentalista (2011)                Jankůj Milan ze Svatobořic zv. Zvoneček - tanečník                                                 

                                                                                                       přibyvší do krúžku společně se Zdeňkem Šebestou (1994)  

 



                               

           

         

Janošíková Yvona, sólistka zpěvačka                             Jebáček Ivoš – tanečník, spolužák na fakultě letectví s                                                                                                                       

vedoucí ženského sboru a Pavlíková Zdena                Balvánkem – proslavil se propálením nového linolea                                                                                                                           

                    - zpěvačka (1999)                                             na mikulášské besedě o Jožinovi z bažin (1998) 

                                                  

Janský Vojtěch z Přízřenic - tanečník a dobrá duše                           Jiřík a Justýnka Kroulíkovi na klíně revmatického                                                                                                    

        taneční chasy organizátor krúžkových                                                      Mikuláše, sedící … (2016)                                                      

                       výseků masa (2019) 



 

                  

Jitka Martinková s malinkými Marťánky…  (2003)       Šebestová Zuzka coby                Kiliánová Hanka - zuřivá                                                                                      

                                                                                                Zuzana v lázni (2002)                  videoreportérka (1997) 

                                  

                  Kašník František z Hlohovce, čestný,                                       Klepal Petr a Sysel Jiří – první členové Slováčku                                                                                                           

         dlouholetý a hlavně aktivní člen krúžku (2000)                                    od roku 1975 a pozdější členové taneční                              

                                                                                                                                                      skupiny (1994) 



 

                    

             Kopřiva Zdeněk – tanečník a pozdější zpěvák               Kopřivová Jiřina ml. – tanečnice. V mikulášské feerii                                                                                                                        

           s osobitým hlasovým projevem, velký kamarád,                     „Poplach ve Šroubkové ulici“ byla slepou                                                                                                                              

                                vinař a krúžkový srdcař.                                      Esmeraldou vodící svého slepeckého psa (2001)                                                                                                                          

                 Otec Jiřiny na vedlejším snímku … (1996) 

                                           

               Kotas Zdeněk, majitel vinice v Blučině – zpěvák,                           Koudelková Vanda, čekatelka Slováčku                                                                                                             

                     jako 1. mudrc z Východu (1994)                                                                          (2015) 



 

     

      Kovařík Miroslav, jinak zvaný Mastičkář a jeho              Krejčí Roman - Fantom z Popůvek - vytrvalý čekatel na                                                                                                                                     

       pozdější manželka Katka Jurčová - Kovaříková                 nominace obsazení zájezdů souboru do zahraničí …                   

                                     (2004)                                                                                          (1999) 

              

Krist Jan Miroslav – od roku 1974 do roku 2007 aktivně                  Kristová Zdena – manželka a životní  opora JMK.                                                                                                              

působící umělecký vedoucí Slováckého krúžku a vedoucí                Členka ženského sboru, archivářka krúžku,                                                                                                                

nácviků taneční skupiny. Tvůrce „Zlatého fondu tanečních                 organizátorka krúžkových setkání s přáteli                                                                                                                        

pásem krúžku“.   Betlému vévodí jako svatý Josef. (1994)                     z Prahy a Bratislavy. Výtvarnice. V Betlému       

                                                                                                                    figuruje jako  Neposkvrněná panna Marie. (1994) 

 



                                                                

        

          

  Blíže nespecifikovaní členové taneční skupiny, které při rozcvičce proháněla Hana Janíková-Macháčková (1994) 

                                                                                                 

 

Kroulík Jakub                         

            a                           

Janíková Zuzana. 

Jó to byla láááska,  

  holt byli mladí    

  a zamilovaní ….      

        (2005)        

 

    Kroulík Jiří                             

             a                             

  Košíková Jana     

v „Poplachu ve 

Šroubkové ulici„         

           (1999)                        

                                                                                                                                           

Kroulík Jakub učí bosanskou děvuchu správně tancovat tanec 

BOBKOVNÍKY  a to prý jako … nožku mezi nožku !      (2010)                                                

Kroulík Jiří v pečlivé péči Hany Smilkové – kontrolovala mu 

povleklý jazyk a vynášela nočník i bažanta … (2004) 



 

                  

   … a  to až k takovým pádům, vedl tuhý režim výše jmenované „krotitelky“… naší milé, jinak hodné  Haničky …. (1994) 

             

                                                                                   Krúžková palírna (1994) 

 



 

                                  

                Křivánek Karel – tanečník ze sedmdesátých let                      Křivánek Martin a Pavel Lukeš - tanečníci                                                                                                       

                                 minulého století (1994)                                                            „ IT“- koví přátelé (2017) 

                                       Naše krúžkové pradlenky – Madlenky …. (2019)   Kdo je kdo ?                                                          

                                                            To nechť určí vaše obrazotvorno … 

                



 

 

           

           Křivánková Zdena původně tanečnice                           Tomáš Kubín při nácviku MÚTKA fašankového pásma                                                                                                      

               v sedmdesátých létech min. století                                               s tréninkovými kvichty (?!) :                                                                                                                                                   

             a potom cimbalistka a zpěvačka  (1994)                             Ivetou Turkovou   a Janou Lojkovou  (2006) 

 

 

                                        

    Kubín Tomáš – tanečník z Hořic v Čechách,                                Kubín Tomáš a Jana Lojková-Kubínová, údajně                         

    bebínko na prstíčku si způsobil, když do                                    Fajovi levobočci z indického státu Sakrapradéš,“                                                                                                        

    rozpálené hořické trubičky, ho brzo                                               přišli na jeho jubileum mu zatancovat ku poctě                                                                                                 

     neprozřetelně zastrčil  … (2007)                                                                jeho a  Hára Krišny …    (2010)  



 

       

         Kubín Tomáš jako sv. Martin, Luboš Vylam                                  Specialita krúžku pro různé soutěže :                                                                                                   

   jako koňský předek a Martin Horký jako koňský zadek          Kučera Josef ze súdné stolice a Pavla Pazourková                                                                                                                          

                            na besedě 11.11.2010                                    jako součástky patentovaného POTLESKOMÉRU /1999) 

                                                 

   Lacinová Jiřina – psycho-                   Leder Jiří – primáš z Řícmanic,                                   Lejsek Miroslav - folklorní                                                                                                                                                  

analytička druidů z Kostelíka       spolehlivý záchrance krúžkových zájezdů                              politik a iluzionista                                                                                                                                                

        u Blanska (2016)                                 do zahraničí  (1999)                                                                 (2002) 



                                          

         Linhart Václav – tanečník a v roce 1980         Linhartová Marcela – tanečnice, později zpěvačka, odbornice                                                                                                                                  

        zběhlý zpěvák, posluchač ekonomických           na výbušniny pro krúžkové fašanky a jinak na močové                                                                                                                                 

   seminářů velkého guru Václava Klause (1999)        kameny na objednávku z fakultních urologií … (1999) 

                                      

  Lojková Jana – tanečnice vystupující ve „Starých Slovanech“       Mádlová Veronika – tanečnice jež v roce 2004                                                                                                 

       jako svatá Ludmila, která si otevřela v českých zemích             ve vánočním pořadu vystupovala jako cigánská                                                                                                                         

             první knedlíkárnu pro chudobné … ‚2009                                               věďma a dohazovačka  



                                   

        Macháček Jiří  - muzikant par excelans, hrající ve               Machů Eva – tanečnice, která velice dobře ovládala                                                                                                             

       Slováckém krúžlu od nepaměti. Jeho byla zásluha,              vedení  sborových zpěvů… Hodně pomohla zvýšit                                                                                                                                            

       že firma Stappa, krúžku -  drobné sypala. (1998)                   pěveckou  úroveň členů taneční skupiny (2008) 

         

   Maincl Tomáš . tanečník, studující na brněnské technice,           Jiří a Jitka Martinkovi v dobách své mladosti                                                                                                               

   pojal model Judity (Danielová Irena) poněkud osobitě  ….     předvádějí tancující mládež ze Sodomy a Gomory                            

                                                     (2014)                                                                                (1994) 

 



                     

                  Maňas Karel odkud kdesi z Kopanic – zpěvák                                       Miloš Jiří z Dolního Němčí -  malý                                                                                       

        pojištovací dýler a konkurent Žítkovským bohyním (1994)                     tanečník s velkým charakterem /2009) 

              

          Matějová Terezka – tanečnice          Matuš Martin z D. Němčí – tanečník, jako     Mozga Tomáš zvaný Pernikář                                                                                                                                                          

              jako Matka Tereza (2011)            Pepek námořník propagující drogu ! (1999)               tanečník   (2004) 

 



        

             

 

                                                   

Medovarský Miloš – 

tanečník a jeho věčný 

stín Filip …. ( 1994) 

 Miška Mirek   

  coby strýc  

    Jožka na  

   vánočním 

pořadu (2005)  

Moštěk Jan   

  z Těšova 

zvaný Metúd 

jako dědeček  

   Hříbeček  

  v Červené  

    Karkulce      

      (2001) 

     Musilová Ivana – 

zpěvačka i tanečnice,   

         kořenářka                                     

a prodavačka štěstí     

                (1994) 



 

                                 

        Muselíkovi Radka a Vašek - sóloví tanečníci                           Němcová Katka a Žmolíková Darka – tanečnice,                                                                                                       

               DOMÁCÍ KRKATÉ z Pozořic (2017)                                      jinak zástupkyně české justice v krúžku  (2008) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Náhlík Petr – tanečník  (1995) 

Neznámý  a utajený sólový pár, stranící 

se většiny krúžkových společných  

                              zábav                                            

                              (2003) 



 

            

       Nešpory Jaryn a Záblatský Jiří ( řečený Balvánek)                            Ningerová Romanka a Fajbus Zdeněk jako                                                                                                            

    jako vlk a Karkulka v mikulášském představení (2001)                  Děda Mráz a Sněhurka coby obchodní zástupci              

                                                                                                                      NĚFTPRODUKTU na mikulášské besedě  (2010) 

 

                 

    Ningerová Marta jako sólová                  Ningerová Romanka jako bojovná              Novotný Vladimír – tanečník a                                                                                                                                                      

zpěvačka souboru Donských kozáků        Šárka na oslavě narozenin Václava              Usáma bin Ládin na besedě                                                                                                                            

na Beránkových narozeninách (2004)                   Štěpánka (2009)                                  se soudem teroristů (2004) 



 

                      

       Ningerová Romanka a Přikrylová Laďka jako                                 Ningerovy - Romanka a Šárka (coby Čerdělka)                                                                                                                              

    víly z močálů ve scénce „ O Jožinu z bažin“ (1998)                                v “Poplachu ve Šroubkové ulici“ (1999 

         

          Otec Řehoř od Minoritů (2003)                   Pája a Vladimír Kučerovi                   Pavlík Jožka . muzikant a člen      

                                                                               Muzikant a oba tanečníci (2015)     Společnosti brněnských stréců (1996)   

                 



 

               

           Pavlík Miloš, dlouholetý člen krúžku, učitel,           Pavlíková Bohunka, dlouholetá dobrá duše Slováckého                                                                                                                                         

                 malíř, tvůrce výzdob Slováckých plesů             krúžku, výborová jednatelka , dlouholetá organizátorka                                                                                                                                        

             v sále Stadionu, malující  „Juditu“ (1994)                         plesových tombol a jiných aktivit. (1994) 

    

         Pavlincová-Urbanová Terezka – tanečnice vzešlá                   Pecho Luděk – původně tanečník, potom zpěvák                                                                                                                                         

    ze Slováčku a pozdější i jedna z jeho vedoucích (2000)                 a nakonec basista Spolku odvážných. Znalec       

                                                                                                                                  dětvanských verbuňků. (1998) 

 



              

         Pavlík Tadeáš ze Strážnice –                      Perla krúžku (1999)                           Pekařová Lenka - tanečnice                                                                                                                        

tanečník jako svatý Tadeáš (2016)                                                                                 arbitryně banky AXA (2018) 

 

                  

     Peterka Ivoš – primáš, učitel malých                   Pogányi Luděk ze súdné stolice              Pohanková Barunka,                                                                                                                             

         muzikantů ve Slováčku, parťák                                            (1999)                                          tanečnice, jako                                                                                           

            a kamarád do deště (2019)                                                                                                  svatá Barbora (2016) 

 



                           

        Pes krúžkového Betlému (1944)     Pokorný Josef, zvaný „Pepa“ – primáš krúžkové muziky, kterou převzal po  

                                                                      Honzovi Beránkovi cca v roce 1989. Krúžkový srdcař, hybatel folklorního                

                                                                                                   dění v krúžku a jeho čestný člen. (1996) 

             

     Pospíšilová-Kroulíková Eliška, tanečnice                       Privarčák Jan – zpěvák velmi znělého hlasu                                                                                                                                        

     a od roku 2016 vedoucí taneční skupiny,                                      na narozeninových oslavách                                                                                                                                       

    usměvavá pohodářka, která na fašancích              Honzy Beránka coby ataman táhl zpěv souboru Donských                                                                                                                                        

     „To neznáte středověk“ představovala                         kozáků a předvedl originální tanec „kozáček“                                                                                                                                

       ctihodnou měšťanku Smiřickou (2005)                                                     (2004) 

 



 

        

         Příznivec krúžku (1994)                      Ptáčková Johanka – tanečnice        Rampula Pavel – tanečník, který se                                                                                        

                                                                            jako  Joan d´Cirkel (2016)             nakonec stal jedním z pilířů mužského  

                                                                                 v mikulášské scénce               zpěváckého sboru, vynikající vinař (1994) 

 

 

    

Raštica Jiří – buchlovická Star – původně výborný tanečník            Rašticová-Šebestová  Lenka, tanečnice ze                                                                                                  

s vynikajícím hlasem srovnatelným se světovým ter(n)oristou         Svatobořic-Mistřína, sestra „Zdenála Šebesty“,                                                                                                   

Carusem, tvůrce několika úspěšných vánočních pořadů,                    výborná vedoucí rozcviček, která  28.5.2000                                                                                                          

vedoucí koncem 90 let taneční skupiny, jinak velký pohodář,        zvítězila  na Koseckých slavnostech v Buchlovicích                                                                                                                              

který dokázal tvořit kolem sebe stále dobrou náladu  (1994)      což věnovala jako dárek k narozeninám Ujo Fajovi                         

                                                                                                                                                       (1996) 



                                

        Reino Rautio – náš velký finský přítel, který byl                          Rotrekl Lukáš , zvaný Gumídek – vyborný tanečník                                                                                       

duchovním otcem a hlavním organizátorem zahraničních               který vyrostl tak říkajíc „od píky“ – od šesti let kdy                                                                                                       

zájezdů Slováckého krúžku v létech 1989 a 1991 do Finska             přišel do Slováčku, potom přešel do  TS kde dlouho                              

                                             (1994)                                                                    až do své svatby úspěšně působil (1994) 

                                     

            Saul Jiří – zpěvák plný energie (2011)                                        Seichter Pavel – velký příznivec krúžku (1994) 



 

                                                 

    Sedláček Jaroslav – tanečník z Archlebova                                       Skála Jiří – vynikající taneční, zpěvák, pocházející                                                                                             

    obětavý kamarád a společník  (1987-1992)                                      z Veselska. Po letech se vrátil zpět do krúžku kde   

                                                                                                                      velice progresivně působí jako vedoucí Slováčku.     

                                                                                                                      Je autorem a režisérem úspěšného pořadu při    

                                                                                                                       oslavách 110. jubilea Slováckého krúžku (2018)   

 

                          

        Severin František – zpěvák, zastávající často na besedách                             Smělík Zdeněk -   nesmělý sólový                                                                                            

                krúžkového detektora příchozích návštěvníků,                                       zpěvák, avšak smělý revizor (1994)                                                                                         

        má silnou vůli i břišní svaly, multiinstrumentalista a malíř (2005) 



 

                          

       Skalská-Nakládalová Martina – tanečnice a obětavá                     Skybová Lucka – tanečnice a výborná zpěvačka.                                                                                                   

   stálice taneční skupiny. Společně s Eliškou Kroulíkovou                                                    (2007)                                                        

         a Štěpánem Foralem tvoří všichni svatou Trojici                                                                                                                                      

                       nad tanečníky bdící ! (2008) 

 

               

 

 

     

   Taneční skvadra Slováčku,    

   která se po pětileté Fajově   

  nadějné drezúře pro převod  

       do taneční skupiny  

        Slováckého krúžku  

        někam do neznáma     

                  vypařila …                                         

           zleva to jsou oni :                                              

          Daneček  Kurowský                                               

             Michal Skalník                                                     

             Patrik Neuberger                                 

             Radek  Vašíček                                              

                 Libor Kilián                                         

               Martin Pavelka      

               Honzík Keprt                            

                       2002) 

 



 

         

         Stáncovi – Jana a Michal , oba  tanečníci               Stanislav Mirek – zpěvák                Suchomelová Zdenička                                                                                                                                    

                jinak známí jako „Králíci“ (1998)                    a vinař ze Strážnice  (2003)       tanečnice a světoběžnice (2004)      

                                       

        Šebesta Zdeněk ze Svatobořic-Mistřína – tanečník,                                Šebesta Zdeněk – jako major Gagarin                                                                          

dlouholetá stálice a opora taneční skupiny mající fenomenální                   na mikulášské besedě, kde učil anděly                                                                                        

paměť na taneční pásma, obětavý kamarád a vzácný charakter                        letům-skokům na gymnastické                                                                                     

                                                   (2004)                                                                                        matrace (1996) 

 



                                       

        Škvařilová-Vylamová Zuzanka – tanečnice          Šmídová Blažena a Horák Jaroslav, jinak Otec Jaroslav -  Jacek.       

                                        (2015)                                               Tanečnice a následně zpěvačka. Tanečník a následně       

                                                                                                představený minoritů v Kostele svatých Janů v Brně  (1998)    

         

Špunarová Marta – tanečnice,      Štěpánek Václav – člen krúžku              Tesař Jaromír – tanečník a grizzly (2006)                                                                                                                                              

vystupující v Šavlovém tanci při   od roku 1987 – jinak jeho                                                                                                                                                       

představení Donských kozáků       dlouholetý obětavý starosta                                                                                                                                                                            

na besedě v krúžku (2004)             Sláva mu, on je pašák !   (1996) 



  

 

    

                Tanečníci jako tři králové v době krize našeho zdravotnictví (2007)                    Krúžkový trpaslík (1994) 

 

         

Turková-Tauchmannová Iveta            Ungerman  Jaroslav - muzikant                Vala Alois – zpěvák. Zlé jazyky tvrdí,                                                                                                                                                      

– tanečnice a následně dlouholetá     kontráš – přeborník na obojí ….                      že jeden čas měl přídomek                                                                                                                                  

obětavá vedoucí taneční skupiny.      Na vystoupení v D. Dunajovicích                     Somrák – neb neustále loudil                                                                                                                                       

Hlavní postava „Starých Slovanů“       hrál a přitom stojíce spal i když                              od druhých cigarety ….                                                                                                                              

– klonovaná Věstonická Venuše          muzika přestala hrát … (1994)                                             (1994)                                                                                                               

                     (1999) 

 

 



 

 

      

                                                 Súdná stolica Boží nebo sbor farizejů z chrámu Vzkříšení ?  :                                                                                                          

                             Manželé Veselí, Jožka Kučera, Rosťa Viktorin, Josef Ondra a Jiřina Veškrnová (1994) 

    

                           

                   Valášek Stanislav – tanečník začínající ve Slováčku,                                     Valášková Lucka - krúžková                                                                                                

                     který však brzy vychladl ve folklorním úsilí (1998)                                      klíčnice na Charbulce (2015) 



                                     

 

      Vozár Jiří –folklorní  tanečník tělem i duší,                   Petr a Dana Vozárovi – tanečně, pěvecky i muzikálně                                                                                                                 

     muzikant na basu i housle, nová infusní krev                vyzrálí, kteří po návratu domů z Brna, se cele věnovali                                                                                                                    

     taneční skupiny Slováckého krúžku   (2019)                               folklóru  brodského regionu  (1993) 

                                                        

     Vylam Luboš – tanečník a místostarosta krúžku                                Zablatzký Jiří – tanečník, muzikant/primáš                                                                                                         

a odpovědný hospodář na svém “tancovišti“ (2011)                       dlouholetý člen krúžku, pevný jako Balvan (2005)  



 

 

 

                                                    Košt vína ve Slováckém krúžku v Brně přímo u zdroje (1994) 

                                      

   Vymazal Miroslav, rodák z Velkých Pavlovic,       (1994)           Zichová Markétka – tanečnice, nadaná všestrannou                                                                                                                                

   tanečník, vítězný účastník verbířských soutěží                           pohybovou aktivitou … ze všech šlamastik se vždy                                                                                                                    

ve Strážnici, no bodejť když byl profesně učitel tělocviku                          šikovně vyvlékla ….   (1999) 



 

                                                                                   

        Zejda Vojtěch – tanečník a dobrovolný hasič, jinak                    Zicha Martin – muzikant, píščelák a zubař                                                                                   

          v mikulášské scénce jako svatý Vojtěch ( 2016)                                  z Uherskobrodska (2000) 

                               

    Sláma Ivan, ředitel závodního klubu VAAZ                                          Žebrakovská Eva – tanečnice (2005)                                                                                                                  

       jinak velký příznivec krúžku (2001) 

 

 



 

 

 

 

                              

                                     Žajdlíkovi  -  Mirka a Mirek = pěvecká dvojice k pohledání a poslechu (1994)  

 

 

 

 

              

                                            Šmehlík Roman – tanečník a pokladník krúžkové chasy  /1999) 

 

 

 

 



 

                                         

  

                          XXXI.  Mezinárodní folklorní festival BRNO – tvůrce Betlému Zdeněk Fajbus 

                         _________________________________________________________ 

 

                                                   Věnováno Janu Miroslavu Kristovi 

           


