
 
 
 

Regionální folklorní sdružení Ostrava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občasník členů folklorních souborů a jejich příznivců 
IX. ročník 

Duben  2008 
 
 
Občas musí mít člověk nějakou radost, třeba nepatrnou, protože jinak by asi umřel 
jako rybi čka v akváriu, když se jí nevymění voda. Ale kde vzít v každodenním životě 
radost a nekrást. Nebyla nám smluvně zaručena v křestním listě a na prodej také 
není. Moje maminka říkávala, že nejlepší je na radost nečekat, ale udělat ji n ěkomu, 
zasloužit se o to, aby radost měl někdo jiný. Pevně věřila, ta dobrá duše, že se ta 
vykonaná radost jednou vrátí! 

Skácel 
 

A já pevně věřím, že nám se ta radost určitě vrátí, vždyť děláme radost nejen sobě, ale i jiným. 
Jak? No přeci vším co děláme s dobrým úmyslem a láskou v srdci! 
 

HS 
 

 
 
 
 
 



Pozvánky na významné akce v našem regionu: 
 

 

3. května 2008   SALICHCUP 
     Již tradiční mezisouborový turnaj ve fotbale 
 
17. května 2008    LIPKA V OSTRAV Ě 
     koncert věnovaný 25. výročí založení CM Lipka 
     Domov pro seniory Slunečnice, O-Poruba, 17.00 
 
24. května 2008    Nesoutěžní přehlídka dětských folklorních 
     souborů regionu a hosta odjinud 
     „D ětí tančí a zpívají“ 
     Janáčkova konzervatoř Ostrava 
 

duben-červen 2008  Festival Poodří Františka Lýska 
 
17.-23.6.2008   MFF Frýdek-Místek 
 
11.-15.8.2008   MFF Folklor bez hranic Ostrava 2008 
 
září 2008    Seminář + valná hromada FOSO 
 
říjen 2008    Koncert k výročí osobností regionu 
 
listopad 2008   INSPIRACE + Regiony jak je neznáme 
 
 

RUBRIKA 
- postřehy – náměty – kritika – postřehy – náměty – kritika -  

 
 
 
 
 

ZPĚVÁČEK 2008  
 
Je půlka dubna a my máme v letošním roce za sebou tradiční soutěž zpěváčků lidových písní Zpěváček 
2008. Vše proběhlo tak jak mělo, v prvním kole, kterého se zúčastnilo 48 dětí ze souborů našeho regionu 
a také dětí postupujících ze soutěže Skřivánek byly vybrány děti do druhého postupového kola, do 
slavnostního koncertu. 
 
Porota ve složení: Miloslava Soukupová, Marie Matějová, Oldřich Korpas, Václav Štývar Zdeněk Tofel 
rozhodla takto:  



 
Děti do 10 let – mimo soutěžní kategorii (hosté): 
Kristýna Kuklová  Malá Ondřejnica      
Anička Božoňová  Grunik        
Jindřich Bartonec  Krasničánek    
Sára Šigutová   Grunik         
Terezka Cebulová  Malá Ostravica   
Eliška Minksová  Malá Ostravica       
Sára Kokešová  Valášek        
Klára Papřoková  Ondrášek         
    
 
Děti ve věku 10 – 15 let – soutěžní kategorie:  
 
Vladimír Pleva  postup ze Skřivánka   
Jana Paličková  Malá Ondřejnica   
Kristýna Šigutová  Grunik     
Vojtěch Botlík  Hlubinka    
Simona Závodná  Malá chasa    
Kristýna Pravdová  postup ze Skřivánka   
Tomáš Vojkůvka  postup ze Skřivánka   
Markéta Odleváková  Malá chasa    
Kristýna Daňková  Malá Ondřejnica   
Veronika Slaná   Malá Ostravica   
Sára Smolánová  Ostravička    
Michal Slanina  Ostravička    
Tereza Kahánková  Valášek    
Marta Tabachová  Hurčánek    
Eva Ferencová  Ostravička    
Nikol Pavloková  Malá Ostravica   
Barbora Žáková  Ostravička    
Ondřej Baron   Ostravička    
Zuzana Šumberová  Ostravička    
Petra Tománková  Valášek    
         
Pozvaná dueta a trio (hosté) 
 
Veronika Žejdlíková, Kristýna Šigutová  Grunik   
Klára Papřoková, Linda Lukšíková   Ondráček  
Alena Turková, Barbora Žáková   Ostravička  
Monika Ondruchová, Denisa Rybářová  ZŠ Kunčice p.O.    
Eva Ferencová, Zuzana Šumberová, Barbora Žáková:  Ostravička    
          
 Slavnostní koncert – druhé postupové kolo regionální soutěže Zpěváček 2008 se konal 
v nádherných prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě v sobotu 29. března 2008. 
Tentokrát žádné dítě neonemocnělo a tak jsme měli možnost slyšet opravdový „koncert“, koncert 
skvělých zpěváčků a to nejen dětí soutěžících, to je ve věku 10 – 15 let, ale i „malátka“ do 10 let, kterých 
letos bylo opravdu hodně a porota umožnila hned 8 z nich vystoupit na Janáčkově konzervatoři a 
vyzkoušet si atmosféru tohoto nádherného koncertu. Závěr koncertu pak patřil duetům a triu, což byl 
logický vrchol tohoto svátku krásné hudby a zpěvu. Všechny děti doprovázela již tradičně cimbálová 
muzika Vojtek pod vedením Lukáše Velkého.  A jak to dopadlo? Porota ve stejném složení jako v prvním 
kole rozhodla takto:  



 
1. MÍSTO:   Eva Ferencová, 13 let, soubor Ostravička, Frýdek-Místek 
 

2. MÍSTO:   Marta Tabachová, 12 let, soubor Hurčánek, Palkovice 
 

3. MÍSTO:   Kristýna Šigutová, 12 let, soubor Grunik, Ostravice 
 

NÁHRADNÍK: Barbora Žáková , 14 let, soubor Ostravička, Frýdek-Místek 
 

DALŠÍ OCENĚNÍ POROTOU:  
    

Zuzana Tichavská, 12 let, ZŠ Kopřivnice 
Kristýna Pravdová, 14 let, postup ze Skřivánka 
Vladimír Pleva, 10 let, postup ze Skřivánka 
Tereza Kahánková, 12 let, soubor Valášek, Kozlovice 
Michal Slanina, 13 let, soubor Ostravička, Frýdek-Místek 

 

 Gratuluji všem oceněným dětem, ale vlastně všem, které se této soutěže, vlastně podle mě 
přehlídky nádherných hlásků zúčastnili.  
Jak jsem psala v úvodníku, radost se člověku vrátí, když dělá radost jiným a myslím si, že tímto 
koncertem jsem udělali radost všem! 
 Díky moc za podporu těm, kteří umožnili tuto krásnou akci uspořádat – MK ČR, Statutární město 
Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Lidová konzervatoř v Ostravě – Přívoze, Středisko 
volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách a Janáčkova konzervatoř a gymnázium 
v Ostravě. 
 

Helena Skálová 

 

RUBRIKA 
pozvánky – pozvánky – pozvánky – pozvánky-pozvánky 

 
 
FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA – 2008 
 

 



 
 
 
25. duben Ostrava-Proskovice – zahájení festivalu 
 Pěv. sbor ZŠ Ostrava-Proskovice 
 Pěv. sbor ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka 
 Folk. soubor Malá Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí 
 Vernisáž výstavy „Stromy a voda“, fotografie Vítězslava Jurečky 
26. duben Pěv. sbor DAJŠ, Ostrava-Svinov 
 Dětský folklorní soubor Bebek, Ostrava-Proskovice 
26. duben Seminář o hlasové výchově (J.Rybička), 

ZUŠ J. Petrželky, Ostrava-Hrabůvka 
9. květen Stará Ves nad Ondřejnicí – koncert pěveckých sborů 
 Lašan Brušperk 
 Hlásek Havířov 
 Akademický pěvecký sbor VŠB -  TOU 
 Vernisáž výstavy fotografií, Vítězslav Jurečka, Hukvaldy 
10. května Stará Ves nad Ondřejnicí – „Jizda kole obila“ 
 Vystoupení dětských folklorních souborů: 
 Malá Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí 
 Holubek, Ostrava-Zábřeh 
 Nivnička, Nivnice 
 Vystoupení folklorních souborů: 
 Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí 
 Grunik, Ostravice 
 Mostar, Brezno (Slovenská republika) 
 Spoluúčast: Dechová hudba „Zámecká kapela“, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, vystoupení žáků ZŚ, MŠ a ZUŠ ze Staré Vsi 
20. června Stará Ves nad Ondřejnicí – Folklorní večer na zámku 
 Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí 
 Zahraniční soubor, host MFF Frýdek-Místek 2008 
 Vernisáž výstavy „Pomocníci našich předků“ 
21. června Jistebník – Náves jistebnických zpěváčků, koncert pěv. sborů 
 Štývarův DS, Třinec 
 DS Čtyřlístek, Dolní Lhota 
 Chlapecký sbor ze Stěbořic 
 PS Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba 
 Spoluúčast: Dechový orchestr mladých, Jistebník 
 
 



 
 
 
 
 
 



14. Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek 
 
Přehlídkový nesoutěžní festival za účasti 5-6 zahraničních a cca 10 domácích souborů 
bez omezení věku, s programem dětských zpěváčků lidových písní a programem 
doprovodním. 
Jedním z hlavních pořadatelů festivalu je DFS Ostravička.  
Ředitelkou festivalu je MUDr. Eva Geryková. 
Kontaktní zástupce:  
MUDr. Eva Geryková, t. práce 558418313, d.558521477, m.605304569, 
eva.gerykova@fm.khsova.cz, gerykova@centrum.cz 
Frýdecko-místecký festival je od roku 2005 řádným členem CIOFF. 
 
 

 
 
 
 
 
 

D Ů L E Ž I T É;     I N F O R M A C E:  
 
Podařilo se nám získat granty na uspořádání několika koncertů a akcí a proto, 
 

Folklorní sdružení Ostrava vyhlašuje nesoutěžní 
 

přehlídku dětských souborů 
„D ěti tančí a zpívají“ 

 
Termín:   sobota 24. května 2008 
Místo:  Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě 
 
Podmínky: Přehlídky se mohou zúčastnit dětské folklorní soubory s jakoukoliv  

novou choreografií, tj. tanečním číslem nebo pásmem, které ještě nebylo na 
žádné soutěžní přehlídce.  
Chceme tím vyplnit mezeru, která vzniká ve dvouletém cyklu soutěžních 
přehlídek DFS a umožnit souborům vyzkoušet si své choreografie, taneční 
čísla nebo pásma na nečisto. Není nutný ani živý doprovod ani jiné omezení 
věkové, časové nebo početní.  
Po přehlídce by měl následovat rozborový seminář vedený formou 
společné diskuze všech vedoucích případně dalších zájemců pod vedením 
zkušených lektorů. 

 



P Ř I H L Á Š K A 
 

NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH KOLEKTIV Ů   
 

Janáčkova konzervato ř v Ostrav ě, 24.května 2008 
 
 
Název kolektivu: 
 

Název vystoupení: 
 

Vedoucí kolektivu : 
 

Adresa,PSČ: 
 

Telefon:        e-mail:  
 

Vedoucí muziky :        Hud. úprava: 
 

Choreografie:        Délka: 
 

Počet tanečníků:        počet muzikantů: 
 
 
Technické požadavky (sv ětla, vybavení zvuk):  
 
 
Krátká charakteristika kolektivu, vystoupení:  
 
 
 
 
 
 
____________________       ______________________ 
 

místo, datum        podpis vedoucího kolektivu 
 
 
 
Podle počtu přihlášených vystoupení bude upřesněn časový harmonogram celého dne. 
Vzhledem k tomu, že tuto přehlídku jsem Vám již avizovala před delší dobou, nebude pro 
Vás určitě žádný problém poslat vyplněné přihlášky nejpozději do 10. května 2008 na 
mailovou adresu: skalovic@seznam.



Jan Rokyta slavil životní jubileum 
 

 
Jan Rokyta, hudební redaktor, hudebník, skladatel, hudební dramaturg a režisér, organizátor, 
narodil se 16.dubna 1938 v Jasenné u Vizovic. 
Maturoval na Vyšší průmyslové škole hornické, studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. 
V roce 1958 založil cimbálovou muziku Technik Ostrava, kde působí jako umělecký vedoucí 
a cimbalista. Spolupracoval s řadou folklórních souborů (např. s BROLNem, Břeclavanem, 
Kašavou, Kunovjanem, Olšavou, Ondrášem,..... ) 
V roce 1962 získal zlatou medaili za hudební úpravy na Světovém festivalu mládeže v 
Helsinkách v soutěži hudebních souborů evropského folkloru. 
V letech 1970-80 byl komorním hráčem (cimbál, tympanon, varhany, křivý roh, zobcová 
flétna, bicí) a realizátorem staré hudby Pražských madrigalistů.V letech 1980-99 byl 
redaktorem hudebního vysílání Českého rozhlasu v Ostravě, redaktorem ( externím) zůstává 
dodnes.Od roku 1986 je členem programové rady, předseda hodnotící komise a autor pořadů 
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, podílí se také na přípravě Rožnovských 
slavností, Hudeckých dnů Slávka Volavého, Festivalu hudebních nástrojů v Uherském 
Hradišti, atd.Mezi lety 1997-2003 externě přednášel na Pedagogické fakultě Ostravské 
university, obor lidová píseň.Je autorem a spoluautorem mnoha publikací a článků, autorem 
hudby k řadě filmů a divadelních inscenací. Spolupracuje s Československou televizí Ostrava. 

Jan Rokyta řadu let spolupracuje s Folklorním sdružením ČR, zejména v rámci soutěže 
dětských zpěváků lidových písní Zpěváček. Je předsedou poroty finále soutěže ve Velkých 
Losinách.       Převzato ze stránek FOS ČR 

Jan Rokyta je úžasný člověk, dlouholetý přítel a kamarád, kterému z celého 
srdce přejeme hodně zdraví a sil do dalších let. 

Za FOS Ostrava 
Helena Skálová 



• V září 2008 (předběžně asi 27.9.2008) chystáme seminář – chtěli bychom 
pozvat na muziku pana Vejvodu a k tomu jsme uvažovali o výuce 
Lašského skoku nebo zvrtků a starodávných. V tomto termínu by se 
zároveň uskutečnila volební valná hromada FOSO! Napište předběžně, 
zda a o jaký seminář byste měli zájem! 

 

• Vzhledem k získaným grantům chystá Folklorní sdružení Ostrava ještě 
koncert k výročí významných osobností našeho regionu, které 
ovlivnily kulturní a zejména folklorní život v našem regionu (Jan Rokyta, 
Dr. Ivo Stolařík, Vladimír Holiš, Zdena Kyselá, Leoš Janáček). Tento 
koncert je v plánu v říjnu roku 2008 a prozatím je ve stádiu příprav (v 
termínu 4.10. nebo 11.10.08 – jak se podaří zajistit prostory)– pokud 
byste měli nápad k tomuto koncertu případně zájem se tohoto koncertu 
zúčastnit vzhledem ke svému repertoáru, prosím ozvěte se na adresu 
FOSO nebo na mail skalovic@seznam.cz 

 

• Ještě jeden koncert se chystá – Koncert Regiony jak je neznáme, který 
jsme poprvé uspořádali v roce 2007 a měl výborný ohlas. Zde by měly 
vystoupit soubory z našeho regionu, které mají nějaké významné výročí a 
k nim bude přizván nějaký zajímavý host. Tento koncert bychom chtěli 
uspořádat v listopadu 2008 spolu s INSPIRACEMI, které každoročně 
pořádá soubor Hlubina. (Předběžný termín je 8.11.2008 – pokud se podaří 
zajistit prostory). Soubory, které by měly zájem se tohoto koncertu 
zúčastnit, prosím nahlašte se co nejdříve na adresu FOSO nebo na mail 
skalovic@seznam.cz . 

 

SALICHCUP 
 

Ahoj folklorní sportovní nadšenci,  
jaro už je tady a i když trosku sněží je na čase po dlouhém zimním spánku vyběhnout ven 
a opět po roce změřit své fotbalové uměni v tradičním jarním SALICHCUPU. 
 
Tentokrát se utkáme 3.května na hřišti (v případě sněhu v tělocvičně) ZS Ostrčilova v 
centru Ostravy. 
  
Na hojnou účast a skvělou formu všech fotbalových kouzelníků se těší obhájci loňského 
titulu Salichovci. 
 
Dejte prosím vědět co nejdříve zda se zúčastníte lítých bojů o ZLATOU 
SALICHCUPOVOU TRETRU. 
Pokud máte jakékoliv dotazy k turnaji tak neváhejte a pište, 
telefonujte....  
Sportu zdar, fotbalu zvláště! 
  
Michal (alias Redy) tel: 737 889 613 
e-mail: <mailto:michal_cikryt@asus.com.tw>  
 



 

14. MFF Frýdek Místek 
  

14. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL - P ŘEDBĚŽNÝ PROGRAM  

17.06. - ÚTERÝ: 
14,00-20,00 hod. - příjezd souborů do FM  

18.06. - STŘEDA:  
volný den s výletem (Rožnov event. Hukvaldy) 
16,00 hod. - Ofic. zahájení festivalu (ZUŠ FM) 
17,00-18,45 hod. - večeře 
19,00 hod. - Společná zábava souborů (zahrada 7.ZŠ)  

19.06. - ČTVRTEK:  
dopoledne 
- 3 koncerty pro školy (8,30; 10,00 a 11,30 hod.) v kině P.B. 
- 2 koncerty ve Vratimově (9,00 a 11,00 hod.) v KD 
19,00 hod. - Koncert muzik (zámek resp. za deště ND) 
- společné posezení muzikantů  

20.06. - PÁTEK:  
celodenní pobyt souborů v obcích (St. Ves, Frýdlant, Pražmo, Baška) 
18,00-19,00 hod. - Koncert VUS "Ondráš", Brno 
19,00-24,00 hod. - koncerty na náměstí Svobody, Místek  

21.06. - SOBOTA:  
8,15-9,00 hod. - Velký dech.orchestr (u kina P.Bezruče) 
9,00-10,00 hod. - vystoupení cimbál muzik ZUŠ (nám. Svobody) 
9,00 hod. - průvod (trasa: od Jadranu po chodnících, podchodem u Alberta, přes tržiště, kolem 
polikliniky na náměstí) 
10,00-12,30 hod. - představení souborů- nám. Svobody 
13,00-14,00 hod. - koncert Velkého dech.orchestru (nám.Svobody) 
14,00-22,30 hod. - koncerty českých i zahr. souborů v program.blocích 
22,30-24,00 hod. - Volná zábava s lidovou muzikou - vše na nám. Svobody  

22.06. - NEDĚLE:  
9,00-9,30 hod. - Koncert muziky ZUŠ (náměstí Svobody) 
9,30-12,00 hod. - Koncerty na nám. Svobody 
15,15-16,00 hod. - "ŠUBA DUBA BAND" u kina P.B. 
16,00 hod - GALAKONCERT v kině P.B. 
20,00 hod. - večeře v ND a ofic. ukončení MFF  

Festival je pořádán Statutárním městem Frýdek-Místek, Folklorním sdružením ČR a DFS Ostravička ve 
spolupráci se SLPT Ostravica FM, ZUŠ FM, 7.ZŠ FM, Muzeem Beskyd FM, Národním domem FM, 
VOŠ Goodwill FM, BIC a Regionem Beskyd.  

 
 



1. Připomínám, s novým rokem je třeba myslet i na poplatky – do FOS ČR i 
do FOSO – v loňském roce se nám podařilo pár grantů a dotací a tudíž i 
příspěvky souborům, ale to vše je odvislé i od členských příspěvků, tak se 
snažte zaplatit co nejdříve – poplatky i platby jsou stejné jako vloni! 

 
2. V termínu 25.-27. dubna bude valná hromada FOS ČR – tentokrát 

volební! A bude v Praze – už Vám určitě přišly pozvánky, tak se 
přihlašujte a uvažujte, koho byste doporučili do výboru FOS ČR nebo kdo 
byste byli ochotni tak pracovat, případně i v revizní komisi. Těším se, že 
se v Praze uvidíme a zvolíme ty správné zástupce do výboru! 

 
3. My budeme mít taky v letošním roce volební valnou hromadu FOSO, ale 

plánujeme ji až na podzim. 
HS 

 
 
 
 

• Krásné kulaté narozeniny slavil i další kamarád, člověk, kterého všichni 
dobře známe a kterého všichni často voláme na pomoc Vladimír Holiš! 
Přejeme hodně zdraví a sil, ať nám těch cimbálů ještě postavíš moc a 
moc! 

Za FOSO Helena Skálová 

 
 
 

Pište, informujte, p řipomínejte – je to časopis nás 
všech!!! 
Dotazy, články, informace, nabídky, …. posílejte na adresu: 
Helena Skálová, SV Č Korunka,  Korunní 49, 709 12  Ostrava , 
 e-mail: skalovic@seznam.cz  
tel.: 596 624 041; 599 526 706 
mobil: +420 605 756 025 
Toto číslo ob časníku KACABAJKA pro vás napsala, vytiskla a rozesl ala: 
Helena Skálová  
Neprošlo jazykovou úpravou. 


