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Centrum lidové kultury se sta-
lo setkáním přátel folklóru ze 
dvou zemí. 
� Antonín Zvěřina

Přehlídka lidových muzik v Centru 
tradiční lidové kultury na Cyrilome-
todějské ulici v Třebíči se uskutečni-
la v sobotu 14. a neděli 15. května. Za 
krásného skoro letního počasí v sobo-
tu přišlo 120 lidí, v neděli 110 náv-
štěvníků.

Třebíčský soubor Bajdyš vystoupil 
na úvod a na závěr sobotního i neděl-
ního odpoledne i s tanečníky. Pořada-
tel Milan Noha pochválil moderátory, 
v sobotu se toho ujali Martin Švehla a 
Radka Svobodová, v neděli jen Radka 
Svobodová, oba ze souboru Bajdyš. 
Návštěvníky přivítal ředitel Muzea 
Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek.

V sobotu po Bajdyši vystoupil 
dětský sbor Dubínek za doprovo-
du hudebního lidového seskupení 
s názvem Doubek, nechyběly dudy. 
Následovalo vystoupení rakouského 
souboru Grensbergmusi v tamních 
krojích v obsazení kytara, akordeon, 
křídlovka a klarinet. 

Písně měly svoje příběhy a také čle-
nové předvedli vídeňskou verzi jódlo-
vání = dudlování. „Během vystoupení si 
povídali s publikem, do češtiny a naopak 
překládala jako celou přehlídku Ivana 
Jančoková,“ poznamenal Noha.

S kapelou byla celou dobu na pódiu 
i černá fenka královského pudla jmé-
nem Vanilka a klarinetistka souboru 
s ní předvedla na place pod pódiem 
několik veselých kousků a tanečků.

Diváky zaujal další soubor Hatscho. 
V první části vystoupení zazněly 
horácké písně v klasickém obsaze-
ní s houslemi a violou. Ve druhé čás-
ti představil skřipky zhruba 200 let 
staré, uskutečnila se ukázka ladění 
nástrojů a pak hra. 

Soubor Drahan předvedl uvolně-
né vystoupení zejména díky na klari-
net hrajícímu primáši Aleši Průcho-

Muzika sblížila všechny přítomné

RAKOUŠTÍ přátelé přijeli s obrovitým 
černým pudlem.
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KAPELA souboru Bajdyš vysvětlila, že 
se jmenuje podle lidového tance.
 Foto: Antonín Zvěřina

vi. Zahrál písně horácké, ale i z jiných 
regionů. 

„Večer zůstaly soubory pospolu, vytvo-
řily velkou kapelu, všichni se přidali, i 
Rakušané, každý chvilku tahal pilku, 
zpívalo celé centrum. To vlastně naplni-
lo záměr přehlídky – ukázat, seznámit, 
propojit,“ poukázal Noha. 

V neděli vystoupili se souborem 

Vystupující soubory
� Bajdyš vznikl v Třebíči v roce 1984 a své 

členy si od útlého věku vychovává v dětském 
souboru Bajdyšek. Proč právě Bajdyš? Je to 
jeden z charakteristických horáckých tan-
ců, který svým humorným dějem a divokostí 
vystihuje duši mladých tanečníků a tanečnic. 

Soubor se orientuje na pohybové ztvárnění 
folklóru a zpracovává různě žertovné motivy 
ze života, taneční pásma Žertovné, Hospoda, 
Horácké skočné, Hačau - polka, mužské tance 
s košťaty, Zaplétání máje, milostná témata či 
Láska a peníze).

Soubor působí nejčastěji na jevištích čes-
kých, moravských i zahraničních folklorních 
festivalů. Největším festivalem, který Baj-
dyš pravidelně navštěvuje, je MFF Europea-
de, konaný například na Sardinii, v Lotyš-
sku, Estonsku, Dánsku, Španělsku a dalších 
zemích.

� Cimbálová muzika Drahan z Blanska 
je součástí Folklorního souboru Drahan Blan-
sko, který působí na folklorní scéně od roku 
1974. Soubor Drahan účinkuje na domácích, 
okresních, krajských, republikových i zahra-
ničních akcích, festivalech a přehlídkách. 

Vedoucím muziky a zároveň primášem je 
Aleš Průcha. Jejich dnešní program tvoří 
skladby a písně z etnografické oblasti Horác-
ko. Soubor má za sebou účasti na přehlíd-
kách a festivalech folklorních souborů v Jih-
lavě, Světlé nad Sázavou, Třebíči, Hlinsku, 
Žďáru nad Sázavou, na scéně Brno a na dal-
ší místech v republice. Dále, kromě omezení 
v době covidové, se soubor pyšní každoroční 
účastí na zahraničních mezinárodních i světo-
vých festivalech. 

� Hatscho je muzika Horáckého folklorního 
souboru Pramínek z Jihlavy. Ten byl založen v 
roce 1986 jako dětská složka souboru Vyso-
čan. Krátce nato vznikla i jeho muzika. V té 
se za 35 let fungování souboru vystřídalo 
několik generací mladých muzikantů. 

Repertoár tvoří písně a tance z celého 
Horácka. Specialitou muziky je hra na tradiční 
lidový nástroj - skřipky, jemuž se věnuje jako 
jediná muzika v České republice. Vedoucím je 
Matěj Dohnal, primáškou Julie Grabowská.

Muzika je smíšená, i když převážně ženská. 
V největším obsazení má až 10 členů. Vystu-
puje jako doprovod taneční složky i samo-
statně na nejrůznějších festivalech v Česku i 
v zahraničí. 

Jmenujme domácí jihlavské Havíření, MFF 
Pardubice-Hradec, MFF Strážnice, v zahraničí 
pak třeba Dožínky české národnostní menšiny 
v Chorvatsku. V rámci obnovování a rozvíjení 
repertoáru Skřipácké muziky navázali úzkou 
spolupráci se spolkem Iglauer Singkreis z 
Mnichova. V minulých letech také muzika spo-
lu se souborem navštívila kromě Chorvatska, 
Německa a Francie i Mexiko a Uzbekistán.

� Kapela Grensbergmusi  dostala svůj 
název podle vrchu Grensberg nedaleko 
Freistadtu. V jeho podání uslyšíme tradič-
ní lidovou hudbu hornorakouského regio-
nu Mühlviertel. Je to skupina veselá, kte-
rá dokáže roztancovat a rozezpívat i velmi 
početné publikum, jak tomu bylo například 
při jejich vystoupení na festivalu Sunnseiten 
ve Freistadtu. 

� Dětský folklorní soubor Dubínek 
tančí, zpívá a hraje na hudební nástroje ve 
složení housle, klarinet, dudy a basa. Pochá-
zí ze Sezimova Ústí a působí tam při základní 
škole od roku 2013. 

Uměleckým vedoucím je Andrea Lacino-
vá. Soubor navštěvují děti ve věku od 5 do 
18 let. Děti jsou doprovázeny muzikanty a 
zpěváky z hudebního lidového seskupení s 
názvem Doubek. Choreografii tvoří Božena 
Bromová. Folklorní soubor je tedy dětský a 
spolupracuje s dospěláky. Pásma jsou často 
smíšená, dětská, ale prolínána rolemi dospě-
lých.

� Posaunenquartettu ViWaldi - o těch 
již bylo vše řečeno.

Drahan malí zpěváci, kteří uspěli v 
březnu v Pacově na krajském postu-
povém kole soutěže Zpěváček lido-
vých písní. Z 53 zúčastněných dětí 
byly vybrány čtyři postupující a jeden 
náhradník pro české národní kolo.

V Třebíči se představily Eliška 
Rychnovská z Jihlavy, Terezka Horká 
z Vojnova Městce, Anežka Křenko-
vá z Černovic a Markéta Gregáňová 
ze Žďáru nad Sázavou. Děvčata měla 
premiéru před publikem a zvládla ji 
na výbornou. 

Soubor Posaunenquartett ViWaldi 
tvořili muž a tři ženy a hráli na pozou-
ny všechno možné, třeba i swingové 
evergreeny, také zpívali ve čtyřhlase 
staré rakouské písničky. „Bylo fakt bez-
vadné zpestření přehlídky, hráli i zpívali 
totiž špičkově,“ naznačil Noha. Pozval 
je na další přehlídku, která se uskuteč-
ní v říjnu. 

Přehlídka lidových muzik je pořá-
dána v rámci projektu Lidová kultu-
ra/Volkskultur AT-CZ. Do projektu 
jsou zapojeni partneři ze čtyř regi-
onů–Dolního Rakouska, Horního 
Rakouska, Jihočeského kraje a Kraje 
Vysočina. 


