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Kronika

16. října 1995 si chasa zvolila nové stárky a ti si pak vybrali své 
partnerky. Novými stárkovskými páry (v pořadí) tedy jsou:

1. ing. Jiří Raštica a Renata Hájková
2. ing. Jíří Martinek a Jitka Danielová
3. Lukáš Rotrekl a Petra Charuzová

Doufáme, že budou mít nejen mezi chasou, ale i ostatními krúžkaři 
dostatečnou autoritu, a že povedou chasu krúžku k vyšším metám

Už v 31. Krúžkozoru jsme informovali, že Slováček vystoupil na II. 
zemské přehlídce moravsko-slezských souborů 11. června 1995 v 
Kroměříži. V časopisu Folklor č. 5/1995 byla uveřejněna recenze této 
přehlídky z pera Pavla Šafaříka, který se o Slováčku zmiňuje takto: 
"Závěrečným číslem přehlídky byla "hra na tetičku" brněnského 
Slováčku s přesvědčivým zpracováním námětu v dobrém provedení 
a s kvalitním úvodem malé muziky."

Valná hromada
Ve shodě se stanovami svolává výbor valnou hromadu krúžku na 
středu 24. ledna 1996 v 18 hodin v sále Klubu Vojenské 
akademie na Šumavské 4 s tímto programem:

1. Zahájení a volba návrhové a volební komise
2. Zpráva o činnosti a hospodaření krúžku za rok 1995, výhledy a 
návrh rozpočtu na rok 1996
3. Návrh nového půjčovního řádu krojů, hudebních nástrojů a 
rekvizit, návrh změny stanov
4. Diskuse
5. Volba nového výboru krúžku a revize účtů
6. Projednání a schválení usnesení valné hromady a závěr 

Žádáme, aby se všichni čestní a řádní členové krúžku dostavili k 
projednání těchto zásadních záležitostí.



Přehled roku 1995
18. 1. Výroční valná hromada a po ní beseda v Klubu Vojenské 

akademie (KVA)
4. 2. 45. slovácký ples v Domě techniky 
27. 2. Fašanková beseda s programem v KVA
4. 3. Vystoupení muziky a taneční skupiny na plese HSD-SMS v

Brně-Komíně
5. 3. Služba dvou párů na Vinexu 95 v hotelu Voroněž
22. 3. Beseda s koštěm vína v KVA, vyšlo 30. číslo Krúžkozoru (v 

nové grafické úpravě)
7. 4. Vystoupení muziky a taneční skupiny v Modřících
14. 4. Vystoupení muziky na Velikonočních trzích na Zelném trhu
15. 4. Celovečerní vystoupení celého dospělého souboru na

zahájení Mezinárodního festivalu Folklore 95 v Bílém domě 
26. 4. Beseda v KVA
17. 5. Beseda v KVA
24. 5. Vystoupení muziky, taneční skupiny a mužského sboru na 

Onkologických dnech v Domě techniky
14. 6. Beseda v KVA, vyšlo 31. číslo Krúžkozoru
17. 6. Celý dospělý soubor vystoupil na Mezinárodním šachovém 

turnaji dopravních podniků v Brně-Komárově
24. 6. Ženský sbor vystoupil v pořadu Nositelé tradice - Vítězové a 

krúžek zabezpečil přípravu pořadu Domovina 
(uskutečněného za přímé podpory Ministerstva kultury ČR) 
na 50. mezinárodním folkláním festivalu ve Strážnici 

29. 6. Muzika hrála na vernisáži výstavy Podyjí v Národním muzeu 
v Praze

14. 8. Vystoupení muziky, taneční skupiny a ženského sboru pro 
firmu Sekurkon v Rotundě pavilonu A na výstavišti 

31. 8. Mimořádná beseda (se souborem Apinitis z Lotyšska) v 
Klubu Vlněny

2. 9. Účast na VI. mezinárodním folkláním festivalu Brno 1995:
- v průvodu
- dva páry v pořadu Staň nevěsto (krojovaná přehlídka)
- muzika a taneční skupina v I. festivalovém večeru

4. 9. Druhá mimořádná beseda (se souborem Apinitis z Lotyšska) 
v KVA



20. 9. Beseda v KVA, vyšlo 32. číslo Krúžkozoru
26. 9. Muzika hrála a tři páry sloužily na Slévačských dnech v 

hotelu Santon pro Sekurkon 
29. 9. Nový správce brněnského Domu techniky, tedy Dům 

techniky Ostrava, nám přes předchozí přísliby sděluje, že 
nepřevzal smlouvu o spolupráci z r. 1992 a že od 1. 
listopadu nemůžeme v DT zkoušet ani pořádat plesy. 
Hledáme tedy novou zkušebnu, po několika zkouškách 
taneční skupiny a muziky v Besedním domě v Králově Poli 
od druhé poloviny listopadu zkouší taneční skupina a muzika 
v základní škole na nám. Republiky v Husovicích a mužský 
sbor v klubovně PVT na Mučednické ul.

4 10. Večer Klubu přátel lidového umění se souborem Lipovjan z 
Lipová v KVA

16. 10. Zvoleni noví stárci
25. 10. Hodová beseda s programem v KVA
8. 11. Večer Klubu přátel lidového umění se souborem Zavádka z 

Čejkovic. Večery KPLU se uskutečňují za podpory odboru 
kultury Magistrátu města Brna.

15. 11 Beseda s vystoupením skupiny dr. Pavla Popelky ze Strání 
na téma Lidové balady z Moravských kopanic (v rámci akcí 
KPLU) v KVA

6. 12. Mikulášská beseda s programem v KVA
12. 12. Celý dospělý soubor vystupuje na Vánočních trzích v

pavilonu B na výstavišti
13. 12. Večer Klubu přátel lidového umění s Folklórním studiem z

Buchlovic v KVA
19. 12. Celý dospělý soubor vystupuje s pořadem Vánoce na

Horňácku v kostele v Nebovidech
20. 12. Vánoční beseda s programem v KVA, vychází 33. číslo

Krúžkozoru

Výbor se sešel 11 x, plesový výbor 2x, umělecká rada 1x.
Činnost dětského souboru Slováček je bilancována na jiném místě 
Krúžkozoru



24. 1. 18,00 Valná hromada v Klubu Vojenské akademie, 
Šumavská 4
19,30 Beseda s I. šmakem oharků v KVA

3. 2. 17,00 46. slovácký ples ve středisku Dominik na Šilingrově 
náměstí. Hraje Podhoranka z Ježova a muzika krúžku. 
Vstupné: 65 Kč, krojovaní a vojáci zákl. služby 45 Kč, 
členové krúžku 35 Kč, místenka 5 Kč. Prosíme o co 
nejhojnější dary do tomboly.

19. 2. 19,30 Fašanková beseda s programem v KVA
20. 3. 19,30 Beseda se III. koštem slivovice a ovocných pálenek v

KVA, vyjde 34. číslo Krúžkozoru

Výhledově: besedy 17. 4., 22. 5. a 12. 6.

Program krúžku na I. čtvrtletí 1996

Jubilanti
75 let - 9. 2. ing. František Skopalík

30. 3. Arnošt Cmiel
60 let - 4. 2. Jaromír Novotný

29. 2. Justina Konečná
40 let - 7. 3. ing. Luděk Pecho

Modloslužebníci aneb láska k tradici

Takový název s podtitulem" 100 let slováckého krúžku" ponese pořad, 
jehož uvedením na 51. mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici 
byly pověřeny Slovácké krúžky pražský, bratislavský a náš. Bude to 
těžký úkol a je to čest pro nás, že budeme moci návštěvníky tohoto 
našeho největšího festivalu seznámit s krúžkovou historií, tradicemi 
a současnou podobou. Přípravu programu budou řídit ing. Petr Fajkus 
za Bratislavu, ing. Leo Neumann za Prahu a mgr. J. M. Krist za Brno.



Praha
Besedy se konají v Mánesu (na konci Žofína) od 19 hod. 10. 1. a 14.
2. Po roční přestávce bude opět Moravský ples, a to 10. 2. v 
Národním domě na Smíchově.
Krúžek se připravuje připomenout sobě i veřejnosti 100. výročí svého 
založení. V listopadu 1996 bude slavnostní večer, jehož oficiální 
programovou část hodlá kúžek vyplnit výhradně vlastním 
vystoupením. K výročí by měla vyjít publikace o historii krúžku a 
zvláštní číslo nepravidelného periodika Na vědomosť sa dává.

Z bratrských krúžků

Přehled vystoupení souboru Slováček za rok 1995

22. 4. Celostátní přehlídka DFS 95 - regionální kolo - Brněnsko
27. 5. 90. výročí založení Sokola Komín
11.6. Zemská přehlídka moravsko-slezských dětských souborů - 

Kroměříž
15. 6. Žákovský koncert soukromé hudební školy pí J. Hruškové
17. 6. Oslavy 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské v

Praze - dětské soubory z Brna - nádvoří Staré radnice 
27 6, Školní akademie žáků žabovřeských škol, Rubín, 

Makovského nám.
1. 9. VI. MFF Brno 1995 - účast v pořadu Enyky benyky
2. 9. Průvod městem
21.9. III. ročník přehlídky Jundrovské jablíčko, MŠ Jundrov, 

Rozmarýnova
23. 9. Bystrcké kulturní odpoledne - ÚMČ Bystrc
20. 10. Společné vystoupení čtyř dětských souborů Děti dětem i  

Folklorní nadace VSPT Jánošík
18. 11. Vítání dětí do života - ÚMČ Bystrc
18. 12 Vánoční besídka pro rodiče - MŠ Jundrov
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Je něco nového ve Slováčku?

Posuďte sami:.
Od září letošního roku přenesl soubor svou hlavní činnost ze ZŠ 
Horova, kde působil nepřetržitě 22 let, do Společenského centra v 
Bystrci. Tanečníkům je zde k dispozici jeviště a muzice malá učebna. 
Děti jsou rozděleny do skupin podle věku. Ke třem dosavadním 
přibylo od října klubko neposedných chlapců a děvčátek z mateřské 
školy na Dubové ul. v Jundrově. Celkem soubor tvoří 98 malých 
Slováčků.
Na nácviku programu se podílí kromě vedoucí souboru P. D 
Ambrosové, Svatava Staňková, Helena Košíková, Mirka Skalníkové 
a ing. Marta Vašíčková. Nácviku starších chlapců se ujal ing. Zdeněk 
Fajbus, aby s nimi trpělivě procvičil všechny potřebné kroky.
Klavírní doprovod při nácvicích písniček a tanců převzala po Daně 
Andrlové pí Mirka Zouharová, soukromá učitelka hudby.
Muziku úspěšně vede Jitka Hrušková.
V současné době schází souboru muzikanti z řad dětí - basista a 
cimbalista.
Během zimních měsíců se budou postupně doplňovat krojové 
součásti z Horňácka, Podluží a pro větší děvčata pořizovat nové 
pracovní kroje z Kyjova. Finanční částka věnovaná na kroje bude 
hrazena částí z dotace odboru kultury Magistrátu města Brna a částí 
z příspěvků rodičů.
Soubor se od podzimu do dnešního dne zúčastnil několika 
vystoupení. Na Mezinárodním folklórním festivalu Brno 95 účinkovaly 
v pořadu Enyky benyky dvě věkové skupiny a brzy potom 
následovala účast nejmladších dětí na III. ročníku přehlídky 
Jundrovské jablíčko.
Starší děti se podílely svým programem na kulturním odpoledni v 
Bystrcí a koncem října pak na pořadu Děti dětem.
Několika ukolébavkami a písníčkami přispěla malá děvčata a muzika 
k uvítání bystrckých občánků do života.
V předvánočním týdnu se děti zúčastní tří vystoupení, v nichž 
předvedou malé ukázky ze svého programu - školní akademie v ZŠ 
na Lerchové, besídky v Jundrově a vánočního pořadu soukromé 
hudební školy pí Hruškové.



Celý dětský soubor přeje všem tetinám a strýcům Slováckého krúžku 
pěkné a spokojené vánoce a do nového roku hodně zdraví a všechno 
nejlepší. Pavla D'Ambrosová, vedoucí Slováčku

"Vzorků néni nikdy dosť..."

III. KOST SLIVOVICE
s besedou u cimbálu

Slováckého krúžku Brno
středu 20. března 1996 

Hrnu, Sumuvská 4, Klub VA 
začátek 19* hod

MOTTO:
'V̂ iKďij sa neurodí tofih  aby tefw byl'o dosí, presto dopne neco dohromady pro radost /"

Vzorek je 0.5 I slivovice či jiné pálenky s označením 
komu se urodilo (adresa), co se urodilo, kde a kdy se 
urodilo, uvítáme takč vlastní "charakteristiku" vzorku.

Kontakt: J. M. Krist, Porhajmova 10, 618 00 Brno 
tel.: 05 / 53 92 97

<■ Á i Ú 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.


