
Pr ogram .^krúž ku _na _ 11 á _ č t vr t le t í _ 1_ 9 9 0

18.,, duben 19o30 hod* besední u cimbálu na Horově 

2 3 o Duben pravděpodobně vystoupení s dalšími brněnskými 

soubory na jevišti Reduty - prvá veřejná akce 

Sdružení přátel folklóru v Brně 

23c květen 19*30 hod0 beseda u cimbálu na Horově 

20» červen 19.30 hod0 beseda u cimbálu na Horově

SDRUŽENÍ PŘÍTEL FOLKLÓRU V BRNĚ

bylo na náš podnět založeno v lednu 1990 desíti brněnskými 

folklorními soubory a očekává se ? že se připojí soubory dal

ší. Členem se však mohou stát i jednotlivci, kteří mají rádi_ 

lidovou píseň, tanec i nenrůznejší zvykoslovné obřady a chtě

jí pro jejich udržení a pěstování něco udělat. Sdružení kromě 

zájezdů.* přednášek, besed a dalších akcí připravuje na září 

1990 FOLKLÓRNÍ FESTIVAL BRNO 590 se zahraniční účastí*

Jubilea

Osmdesátin se 27° května dožije Karel Páč, rodák z Kuželová, 

Vedl se svou manželkou Olgou po dlouhá léta krúžkový soubor 

a po mnoho let i Javorinu* soubor Vysoké školy zemědělské^ 

Vychoval dlouhou řadu tanečníků a tanečnic. Nezapomenutel*“ 

ná je jeho jemná, procítěná sedlácká, kterou tancoval ve Stráž

nici i na soutěžích se Zdenkou Jelínkovou a svojí manželkou.

P|Í®l§desátiny oslavil 110 března JUDr„ Miloš Bulíček, pri- 

máš a cimbalista, zakladatel a vedoucí několika krúžkařských 

muzik} který pro folklór vychoval mnoho hudebníků» S manžel

kou Marií vedl mnoho let krúžkový soubor a dodnes je aktiv

ně činný jako vedoucí muziky Dúbravěnka»

P3desátinř a2 3e k nevíře, se 28» května dožije stále mladý 

ing, Zdeněk Fajbus, řečený ujo Fajo. Rodilý Brňák, nechal _se 

připoutat slováckým tancem a písničkou« Je dlouholetým ve

doucím taneční skupiny krúžkuř několik let pracoval jako 

umělecký vedoucí krúžkového souboru, všem nám je známa je-__

Iro činorodost f nevysychá jící energie k organizování čehoko

liv, co prospěje krúžku a kde by přitom byla nějaká legrace.

Y!®!B„Í ’̂2il-§Qi^5_Elí®á®§§_E£I!2á_£dravl_a_dlouhá_léta{



2a mf^anti§kem _Juřigkem

Osmého března náhle zemřel ve věku 56 let ing«, František 

Juřiček« AČ pocházel z Vysočiny.a většinu svého života pro

žil v Brně., byl velkým ctitelem slovácké lidové písně a muziky 

a to ho přivedlo mezí nás krúžku; Jako činorodý člověk 

se širokým kulturním rozhledem /mjy vyučoval na střidní umělec

koprůmyslové škole i na Pedagogické fakultě Masarykovy univer

zity/ se brzy začal podílet na vedení krúžku, stal se členem 

výboru, později místopředeodou a --z do roku 1988 hájil naše 

zájmy v radě klubu, Nejrad-*ji se ar žel v pozadí, ale dovedl 

vždycky velmi rychle zasáhnout tauj, kde šlo o posílení dobré- . 

ho jménař pozice a činnosti krúžku« Budeme na něj vděčně vzpo

mínat,,

Z_Finska

Ve vedeni Límingan Nuorisoseura došlo ke změnám« Funkce před

sedy se vzdal Oiva Karioja, protože začal studovat na večerní 

škole« 8 nim se vzdala funkce tajemnice Ritva Rautiová, které 

zrušila svoje domácí jesle a školku a vrátila se k původ

nímu povolání - prodává v Gulu ženské a dívčí oblečení,,

Novým předsedou spolku byl zvolen mladý farmář Heino Rantala9 

novou tajemnici pak Ritva Pietila- kterou známe i z pobytu u l 

nás o Bydlela u Edity Hejátkovéo

Z bratrských krúžků

Naši bratislavští přátelé uskutečnili 120 ledna fašaiicovou 

besedu a 16* března besedu Josefskou3 Spolu se Skaličany, 

Brezovjany a Myjavjany uspořádali 24» února velký 31* večer 

podbradlansko— podjavorinského folklóru ve společenské hale 

Parku kultury a oddechu? kde náš krúžek zastupovala Brona Pál

ková O

Pražští přátelé měli počátkem roku problémy, protože vinárna 

na Žof íněj kde se po léta scházeli, se stala po dobu oprav 

Rudolfina skladištěm nástrojů České filharmonie0 Krúžku se 

však podařilo najit útulek v budově bývalé sladovny na ul, 

Wilhelma Piecka 106 a pokračuje nadále v činnosti* Na Moravském 

plese, kde náš krúžek zastupovaly dva stárovksé páry, účinko

val pražský krúžek v malém sále« V březnu uskutečnil večer 

ke 140. výročí narození T„ G-* Masaryka» Spolu s ostatními 

moravskými spolky v Praze nyní usiluje o to* aby jim byla 

vrácena budova bývalé Moravskoslezské besedy*



Krúžkaři_ve_světě

Milí čtenáři, v dnešním Krúžkozořu se vám poprvé dostá

vá do rukou nová rubrika, v níž caceme sledovat mnohdy velmi 

pestré osudy krúžkařů v zahraničí*, Zahajujeme ji vylíčením 

životních cest Jaroše Němce navrhujíce tak na část jeho vzpo- 

mínek, uveřejněných již v ' Kruž koz oru z prosince roku 1988;;

Dr* Jaroslav Němec se narodil právě před osmdesáti léty, 23-G 
března 1910 v Ořechově oi Polešovic« Již na gymnáziu v Uher—  
ském Hradišti založil cimbálovou muziku a do Brna na vysoko
školské studia přišel jako zkušený muzikantu Není divu, že se~ 
brzy stal primášem krúžkové muřiky již vedl od roku 1932 dů 
roku 1936e Do krúžku přinesl mnoho nových písní, zejména taneč
ních. Po získání doktorátu práv a absolvování vojenské služ
by nastoupil jako praktikant u soudu v Uherském Hradišti? ale - 
již v prosinci roku 1939 přešel hranice tehdejšího Protektorá
tu a p^ složité anabázi se dostal do Francie o Tam se zúčastnil 
bojů s hitlerovskou armádou, a v roce 1940, po porážce Fran
cie , se mu podařilo dostat do Anglie« I v Anglii působil v čs0 
zahraničním vojsku a byl posléze, v roce 1942 přeS Lisabon 
vyslán do jednotky v SSSR} aby v ní zorganizoval vojenské 
soudnictví« Přestože se potom stal vrchním prokurátorem č s c 
zahraničního Vojska5 účastnil se i bojových akcís pomáhal osvo
bozovat Slovensko a do rodného Ořechová vstoupil s prvními os
voboditeli« V čs. zahraničním vojsku působil aktivně i jako krúž~ 
kař, jak jsme již z jeho vzpomínek měli možnost poznata

Po válce se stal Jaroš Němec zaměstnancem ministerstva vnitra 
a byl pověřen přijímáním českých a slovenských repatriantů 
z Rumunska. Když protestoval proti tomu, aby k nám mezi nimi 
byly posílány i početné skupiny cikánů a příslušníků jiných ná
rodností. jichž se chtělo Rumunsko zbavit, byl komunistickým 
vedením tehdejšího ministerstva odvolán a"přeřazen na nevýznam
né místo. Ocitl se v nemilostic

Po únoru 1948 se rozhodl emigrovat0 V-létě.saanrn podařilo l.&± 
manželkou uletět sportovním letadlem z Polabí« V cižině posléze 
zakotvil ve Spojených státech, kde se věnoval právním aspektům 
soudního lékařství a byl jmenován ředitelem knihovny soudního 
lékařství na washingtonské univerzitě« V roce 1958 se zasloužil
o založení Čs« spoleěnosti pro vědy a umění v zahraničí? stal 
se jejím prvním generálním tagemníkem, později předsedou a do
dnes je jejím čestným členem« Žije ve Washingtonu, má za sebou 
bohatou vědeckou činnost, a to nejen ve svém.oboru* Napsal totiž 
také třísvazkové dějiny rodného Ořechová s kapitolami o folkló
ru a dialektu. Letos má poprvé po dvaačtyřiceti letech navštívit 
svou vlasto Přejeme si jistě všichni, aby při táto příležitost
ti našel opět cestu i do krúžku= /r7* . , /

ť /Z S j omk} JPG/



J* Jf»..^igtj__St;\učná_histor %eM§lov^kfl|g nkri4||g>žr_'V̂ Bçnê 

Dokončeni

Vletech 1984— 83 pokračuje intenzivní práce na zkvalit

ňování programu souboru dospělých a dalšímu zvyšovaní pres

tiže krúžku na veřejnosti* Kladnou roli sehrávají týdenní 

pobyty v Mariánských Lázníchs kde se vystupuje i zkouši. Dne , 

17«. října 1984 je založena tradice další slavnostní besedy »»

- krúžkařských hodů* Oba pěvecké soubory se účastní koncertu 

Moravská muzika k Roku české hudby v Besedním. domě, celý sou*»; 

bor pak účinkuje na Celostátní přehlídce železničářských fol

klorních souborů ve Zvolenu*

V květnu 1985 bylo vzpomenuto 10« výročí založení Slo~ 

váčku společným vystoupením dětí. i dospělých,, 'Zvláltni výz

nam měla účast krúžku na. otevření brněnského Domu rekreace 

ROH v červenci, která otevřela cestu k pravidelnému vystupová

ní pro stovky domácích i zahraničnich rekreantů* Čehož soubor 

dospělých využíval až do července roku 1957* V říjnu jsme byli. 

opět ve výběru na Národní festivsei.. tentokrát na přehlídce 

Morava III v Břeclavi*

Do zahraničí vyjely v roce 1986 oba soubory *» Slováček 

do Krakoves soubor dospělých na XVIII* slavnosti folklóru 

v severoitalském Aviana a Msnoavaliu* Na podzim téhož roku 

se muzika se sólistkou Ivonou Janošíkovou zúčastnila oslav 

150c výročí vzniku první rakouské železnice ve Vídnie Sjezd 

starých krúžkařů* který krúžek jednou za několik let pořádáx 

byl tentokrát rozšířen o krúžky z Bratislavy a Prahy a polo

žil základ k obnovení těsnější spolupráce mezi všemi zúčastně

nými -krúžky« Pražským jsme jejich návštěvu oplatili na osla

vách jejich 90* výročí*, kde jsme i vystoupili» Opět jsme se 

toho roku zúčastnili železničářské přehlídky ve Zvolenu0 

Smutným okamžikem bylo rozloučení s dlouholetým, hospodářem 

a starostou krúžku Jožkou Krejčíkem, který na podzim, v krát

ké době podlehl těžké nemoci£

Rok 198? byl věnován přípravám na 80* Výročí vzniku 

krúžku a zájezdu do Finska, V rozhlase byl natočen materiál 

ke gramofonové desce a pilně se pracovalo na nových progra

mových číslech. Zájezd do Finska znamenal začátek přátelství 

s velmi milými lidmi, jejichž život jsme poznali během týdínni*» 

ho pobytu v jejich rodinách« V listopadu přebírá funkci .sta

rosty krúžku j « M e Krist,



Rok 1988 patřil k nejplodn? jším v posledním, období krůčku*

Dne 19. března byl na s c é n1 divadla uveden slavnost

ní pořad k 80« výročí nazvaný Od Pálavý k Javoriněa Vystou

pil v něm Slováček, soubor dospělých i staří .krúžkaři* Premié

ru tu mělo nové číslo Z hodů na Kyjovsku i nové kyjovské kro

je, které s© podařilo díl finanční, podpoře „kluDu a neúnavnému 

úsilí krojové hospodářky Jiřiny Kopřivové včas zajistíte Sou«*., 

časně vyšla gramofonová deska z repertoáru obou pěveckých sou

borů. V květnu vyšlo první číslo Krúžkozoru a v červenci jsme 

přijali Finy, . Navázaná přátelství se tak dále rozvíjela..

V září vystoupil soubor dospělých na Dni rádných horníků a Dni 

železničářů v Tarnovskýoh Gurách v polském Slezsku« Na podzim 

pževzal vedení mužského pěveckého sboru ingB Josef Donné z Klo

bouk u Brna*

Zdálo se j že v roce 1989 bude krúžek alespoň trochu odpo»- 

čivatj ale nestalo se tak. Uskutečnili jsme hned tři zahranič“ 

ní zájezdy; muzika koncertovala téměř 14 dní ve Francii na ve

letrhu v Rennes, třicetiČlenná skupina souboru dospělých vy

stupovala v Portugalsku a NSR na devatenáctidenním zájezdu, 

bezmála šedesát se nás zúčastnilo třídenních vinařských slav

ností v rakouském Poysdorfu* V červnu jsme setkali opět 3 krúž- 

ky z Bratislavy a Prahy v Bojkovicích 3 nezapomenutelným pěším 

výletem na Kopanice« 8s podzim byla založena přípravka pro sou

bor dospělých, jíž vede ing,; Zdenek Fajbusu Vedení Slováčku se 

ujala Helena Jagošová* Pokračovala i spolupráce s Finy,, V létě 

měli v Limince výstavy naší krúžkaři - ing* Jaroslav Ungerman 

uvedl svoje krsby z Brna i ze světa a Zdena Kristová batikova

né obrázky a ukázky z oděvní tvorby,,

Právě tak, jako celý náš stát, vstupuje nyní krúžek do 

nové doby o Pokud ti, kteří ho tvoří9 sizachovají svůj niter

ný a dělný vztah k slovácké pěsničce, muzice a tanci, vstoupí 

do ní i přes svých osmdesát let mladý a svěží, bez bázně hledě 

do příštího tisíciletí o

7. března 1990



Kalendár ;foiklórních^festi ̂ nlů ja^akeir 1990

6,-» 8 ; 4. Velká nad Veličí: ou Mlada Hornácko

4 « Brno -- mezinárodní fol.klo.rni festival Folklór 90

30., 4 Mikulov ““ slaví ustí 

5 o 5« oVStobořice-« M:;-střín regionální soutěž o 'nej- 

lepšího tanečníka verbuňku - Kyjovsko 

12* 5o Strážnice - regionální soutěže o nejlepšího tanec* 

nika verbuňku - Strážnicko 

19c 5» Velká nad Voličkou ~ regionální soutěž o nejlep~ 

sin o tanečníka verbuňku **» Hornácko 

25 a ”27 i 5 « Tvrdonice - Podluží v písni a ianrl se soutěžemi 

ve spěvu a tanci o titul Stárka Podluží 

2.5«.-“27» 51 Vlcnov - slavnosti s Jízdou králů a regionální

soutěží o ne j.le psího tanečníka verbuňku llhersko*« 

hradistska a líheyskobrodska 

25t>”27ň 5,a Želíezovce « folklórní festival Madarů v Českoslo

vensku

9e 6 U Krumvíř - Kraj beze stínu s regionální soutěží

0 nejlepšího tanečníka verbuňku z Hanáckého Slovácká 

...10 . 6» Křene vice - Pod křenovsko májo

15a-l7 « 6„ Myjava - Západoslovenské slavnosti 

22#-24.« 6 o Hluk ~ Dolňáeké slavnosti 

28c.6e~1 ,7« Košice ~ Mezinárodní folklorní festival 

5«-10c 7» Zlín ~ festival 

6 * ™8* 7® Východná - festívla

7®-15 e 7 o Strážnice - 45r mezinárodní folklórní festivals 

7*7® “ Slovácké soubory jubilující Strážnicíř 

8 „7* - Soutěž o nejlepěího tanečníka verbuňku 

a Mužské tance na Slováčku

1 1 » 7 * - 31 a t á ni t o e s e d a o 45 1 e t e c h s t;r á ž n i. c ké -

ho festivalu« 12 .„7o - Večer s Hradíštaném

1 3 o — -1 5 »7 » Slavní dny fe stivalu 

13o“15o 1 o Detva Podpelianské slavností 

20ť>—22e‘ 7 c- Velká nad Veiickou — Rornácké slavnosti 

11 «-”12« 8o Milotice « národopisný festival 

18.-19« 0 Starý Hrozenkov - Kopaničářske slavnosti 

24«'.*26 « 8„ Strakonice ~ 3 a dudácká dílna 

1c.*“ Ss 9» Folklorní festival Brno J 90 s mesinárodní. účastí 

14o~1'6P 9c Velká Bystřice ~ národní festival Lidový rok 

1 9 » Prostějov ■*= Hanácká slavností


