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- občasník Slováckého krúžku v Brně 
č. 29 - 22. března 1995

Vážení krúžkaři,
dech moderní doby vstupuje nezadržitelně i do tak tradičních 

konzervativních struktur, jíž je bezesporu také Slovácký krúžek. 
Staré tradice, písně a tance budeme nadále střežit stejně žárlivě 
jako doposud, není však důvodu k tomu, abychom moderní 
techniku nevpustili do našeho Krúžkozoru. A tak se Vám 
dostává letošní první číslo tohoto populárního krúžkařského 
občasníku ve zcela nové grafické podobě. Nic nemůže být 
samozřejmě napoprvé zcela dokonalé, proto asi nebude zcela 
dokonalá ani tato podoba. Aby se však vyvinula k plné 
spokojenosti, je třeba i Vaší účasti. A to nejen kritické, jakkoli 
redakce konstruktivní kritiku velmi vítá, ale i aktivní. Do okruhu 
autorů Krúžkozoru patří totiž nanejvýš pět - šest krúžkařů, a to 
je, jak jistě sami uznáte, poněkud málo. Krúžkozor je otevřen 
pro všechny, měl by se stát tribunou krúžkařského dění i čtivém 
naučným. Každý přispěvatel je proto vítán! vš

PROGRAM KRÚŽKU NA II. ČTVRTLETÍ ROKU 1995

Besedy u cimbálu v Klubu Vojenské akademie na Šumavské 
ulici č.4 začínají v 19.30 hod. Besedy se konají vždy ve středu, 
a to ve dnech 26.4., 17.5. a 14.6.

JUBILANTI
75 let - 14.2. Jiřina Veškrnová

- 30.3. Zdenka Jelínková 
55 let - 28.5. ing. Zdeněk Fajbus 
50 let - 4.3. Josef Rybecký

40 let - 24.5. ing. Miroslav Dostál 
-1.7. Helena Košíková
- 27.8. Jiřina Kopřivová
- 6.9. RNDr. Eva Pešková
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Peněžní dar věnovali krúžku čestní členové Marie Bulíčkové a 
dr. Zdeněk Sušil. Do krúžkového archivu věnovala dr. Marcela 
Linhartová vidoeokazetu ze zájezdu krúžku do Holandska.

Z BRATRSKÝCH KRÚŽKŮ 

Bratislava
Tradiční Krajanský fašiangový večierok se uskutečnil 18. 

února. Krúžek se schází v Osvětové besedě ve Stromové ulici 
18 (čtvrt Kramáre) vždy v 19 hod. v pátky 7.4., 12.5. a 2.6. 
Dlouholetý rychtár krúžku ing. Jura Černý se vzdal své funkce 
a novým rychtárem se stal Ivan Karenovič, podrychtárem Vládo 
Petratur, stárky Ludva Buchta a Miloš Chalupa.

Praha
Tradiční Moravský ples, který v posledních letech ležel na 

bedrech krúžku, se letos neuskutečnil pro vysoké nájemné, 
které požadovali jak majitelé Národního domu na Vinohradech, 
tak i v jiných vhodných objektech.
Krúžek uspořádal tradiční fašank 12. února. Schází se nyní v 
budově spolku Mánes na konci Žofína ve středy 12. dubna, 10. 
května a 14. června, vždy v 19.30 hod. V sobotu 8. dubna 
uspořádá pražský krúžek v sále Kulturního domu Barikádníků 
na Saratovské ulici v Praze 10 výstavu vín. Na 26.--28. května 
pak připravuje zájezd na slavnosti v Tvrdonicích a zahajuje také 
přípravy na oslavy 100 let svého trvání, které plánuje na rok 
1996.

SPONZOŘI A DÁRCI
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

se konala 18. ledna 1995. Ze zpráv o činnosti a hospodaření 
krúžku vyznělo nejpotěšitelněji, že jsme se zbavili posledního 
dluhu vůči Sdruženému klubu železničářů (za kroje) a přitom 
rok 1994 skončil takovým finančním přebytkem, že mohl být 
vytvořen a valnou hromadou schválen pro letošek rozpočet, 
který počítá s generální opravou druhého cimbálu a částečnou 
obnovou krojů. Na druhé straně nás bude od začátku roku 
nepříznivě ovlivňovat nájemné, které budeme za besedy v Klubu 
VA platit. Valná hromada také schválila, že všichni řádní členové 
budou dostávat Krúžkozor zdarma a v lepší výtvarné podobě. 
To je jeden z důvodů, proč byly upraveny s platností od 1. 
ledna 1995 členské příspěvky na částku 150 Kč pro 
ekonomicky činné a 100 Kč pro ostatní (studenty, důchodce, 
ženy v domácnosti ap.) ročně. Byl zvolen staronový starosta a 
výbor. Aby všichni krúžkaři věděli na koho se obracet, uvádíme 
zde kompletní složení výboru včetně funkcí jednotlivých členů:

starosta ...........................................mgr. Jan Miroslav Krist
místostarosta .................................... ing. Rostislav Viktorin
hospodářka ................................................. Zdeňka Veselá
zapisovatelka ...............................  mgr. Bohunka Pavlíková
členové Pavla d’Ambrosová, vedoucí Slováčku 

Petr Čanky, 1. stárek
ing. Miroslav Dostál, org. ved. mužského sboru
ing. Zdeněk Fajbus, kronikář
Hana Janíková, vedoucí taneční skupiny
ing. Jiří Martinek, 2. stárek
dr. Eva Pešková, zástupce ženského sboru
ing. Josef Pokorný, primáš muziky
ing. Jiří Raštica, 3. stárek
dr. Václav Štěpánek, redaktor Krúžkozoru
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KRONIKA

45. slovácký ples, který se konal 4. února již po třetí na půdě 
a za spoluúčasti Domu techniky, měl zatím zde nejvyšší 
návštěvnost a kapacita prostor byla téměř vyčerpána. Z 
krojovaných skupin se zúčastnila chasa z Míkovic, Vacenovic, 
Sobůlek a Jundrova, a členové souboru Líšňáci z Líšně, jehož 
muzika také na plesu neoficiálně hrála. Hosty nejvzácnějšími 
byla pětičlenná delegace Slováckého krúžku a Skaličanů z 
Bratislavy a čestní členové^ krúžku Marie Bulíčkové, Marie 
Krejčíková, František Hasil-Ňancek a Oldřich Krejčí s chotí 
Věrou. Díky členům krúžku a Domu techniky bylo 
schromážděno 104 cen do tomboly. Přispěli do ní M. 
Cilečková, ing. J. Donné, ing. M. Dostál, Dům techniky, ing. 
Z. Fajbus, ing. M. Hebron a firma Hofa Brno, M. Chybíková, 
J. Kelarová, J. Kopřivová ml., Z. Kotas, R. Krejčí, mgr. J.M. 
Krist, Z. Kristová, RNDr. V. Linhart, J. Macháček, ing. J. 
Martinek, V. Nepevná, mgr. M. Pavlík, mgr. B. Pavlíková, ing. 
J. Raštica, ing. M. Stánec, J. Veselý, ing. R. Viktorin a mgr. 
M. Vymazal.

JUBILANTKA ZDENKA JELÍNKOVÁ

Rodačka z Velké nad Veličkou, absolvovala gymnázium ve 
Strážnici. Uzavření vysokých škol v roce 1939 jí znemožnilo 
nastoupit již zapsaná vysokoškolská studia a tak skládá 
doplňkové zkoušky na učitelském ústavu a pedagogicky působí 
ve školách na Horňácku, v okolí Brna a posléze na Horáčku. 
Všude tam se zajímá o dětský folklór a lidový tanec, sbírá jej a 
proto se velmi brzy stává odbornou pracovnicí Státního ústavu 
pro lidovou píseň (nyní Ústavu etnografie a folkloristiky České 
akademie věd), kde pracuje od roku 1950 až do svého 
odchodu do důchodu v roce 1980.
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Oblasti jejího zájmu se dají zhruba vyčlenit do tří okruhů - 
sběratelského, odborného národopisného a metodického, které 
však nelze od sebe oddělit, protože se v mnohém a stále 
prolínají.

Není úkolem tohoto připomenutí jubilea Zdenky Jelínkové 
popisovat a hodnotit její obšírnou práci ve všech shora 
naznačených oblastech jejího působení. Budiž zde řečeno, že 
je naší nejvýznamnější sběratelkou tanečního folklóru a v tomto 
ohledu stojí její dílo zcela rovnocenně po boku děl Františka 
Sujila a Františka Bartoše. Výsledky své sběratelské práce 
zpracovala i teoreticky v monografiích věnovaných jednotlivým 
tancům a tanečním typům a je právem považována za 
nej významnější ze zakladatelů naší taneční folkloristiky. 
Neobyčejně obsáhlá je její činnost metodická: vedla nespočet 
kurzů a školení, uskutečnila stovky konzultací v souborech a 
folklórních skupinách, po léta zasedala v porotách všech 
stupňů, jímž nezřídka předsedala. A inspirativní byly vždy její 
pořady ve Strážnici i na jiných folklórních festivalech, scénicky 
náročné, přinášející hluboké umělecké zážitky i objevné 
poučení. S tím souvisí její odborné a organizační vedení 
festivalů Brněnská a Horňácka, dlouholeté působení jako 
předsedkyně Krajského poradního sboru pro soubory lidových 
písní a tanců (nyní Moravsko-slezského folklórního poradního 
sboru) a rozsáhlá činnost recenzní a zpravodajská v tisku 
odborném i denním.

Poslední soupis jejích prací, vydaný v roce 1992, obsahuje 
332 položek, k nimž dodnes přibývají práce další, v poslední 
době zejména ve videoencyklopedii Lidové tance z Čech, 
Moravy a Slezska.

Do života našeho krúžku Zdenka Jelínková významně 
zasáhla ve druhé polovině čtyřicátých a prvé polovině 
padesátých let. Nejprve působila jako tanečnice, později se 
ujala nácviku tanců a tvorby programu. I když vedení 
krúžkového souboru předala pro stále stoupající časové
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zaneprázdnění v roce 1953 manželům Páčovým, stále zůstávala 
s krúžkem v kontaktu, pomáhala při přípravách a realizaci 
některých akcí a kdykoliv je požádána, ochotně přijde i do 
souboru, aby přispěla k upevnění a rozšíření tanečního 
repertoáru. Krúžek může považovat za čest, že Zdenka 
Jelínková přijala jeho volbu čestnou členkou.
Přejeme jubilantce dobré zdraví a stále mnoho tvůrčího elánu!

- jmk -

KALENDÁŘ FOLKLÓRNÍCH AKCÍ NA ROK 1995

15. -18. 4. Brno:mezinárodnífolkloristickýfestivalFOLKLORE 
1995

16. 4. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské jaro - šmigrust 
22. 4. Divoký u Zdounek: Otvírání studánek 

13.- 19. 5. Praha - Žofín: Oslavy 100. výročí Národopisné 
výstavy českoslovanské, vystoupení folklórních 
souborů a skupin
13. 5. Praha, střední a východní Čechy
14. 5. Slovácko
15. 5. Valašsko
16. 5. Haná, Brněnsko a Horácko
17. 5. Lašsko a Slezsko 
19. 5. Západní a jižní Čechy

26. - 28. 5. Tvrdonice: Tvrdonské národopisné slavnosti 
Vlčnov: Vlčnovské slavnosti s jízdou králů 

28. 5. Chropyně: Hanácké slavnosti 
2. - 4. 6. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovská valaška 

(přehlídka vojenských folklórních souborů)
23. - 25. 6. Strážnice: 50. ročník mezinárodního folklórního 

festivalu a Středoevropský festival CIOFF
6. - 9. 7. Rožnov p. Radhoštěm: Mezinárodní festival IGF 

21.-23 .7 .  Rožnov pod Radhoštěm: Jubilejní rožnovské 
slavnosti
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21. - 23. 7. Velká nad Veličkou: Horňácké slavnosti
10. - 13. 8. Kyjov: Kyjovský rok
12. -13. 8. Rožnov pod R.: Starodávný jarmark
25. - 27. 8. Liptál: Liptálské slavnosti

8.-10. 9. Dolní Lomná: Slezské dny
9.-10. 9. Rožnov pod R.: Dožínky s koláčovou slavností

16. - 17. 9. Prostějov: Hanácké slavnosti

VÝVĚSKA

Nová vývěska Slováckého krúžku je umístěna na budově 
Diecézní rady církve československé husistské na Joštově ulici
7, tedy přímo na nejrušnější brněnské tepně.

- vydává Slovácký krúžek v Brně. Vychází zpravidla čtyřikrát ročně. 
Odpovědný redaktor dr. Václav Štěpánek, grafická úprava Radim Machů. 
Příspěvky do Krúžkozoru přijímají všichni členové výboru. Náklad 150 
výtisků.


