
Město Modřice ve spolupráci se ZŠ Modřice 
připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků a folkloru 71. komorní koncert, 

tentokrát jako 
 

Dětské folklorní setkání
MODŘICE 2014

 
nad kterým záštitu převzal 

starosta města Ing. Josef Šiška

účinkují
Dětský folklorní soubor Borověnka Štěpánov nad Svratkou
borovenka.webnode.cz 
Dětský folklorní soubor Slováček Brno s cimbálovou muzikou
www.slovacekbrno.cz
Cimbálová muzika ZUŠ Zbyňka Mrkose Brno
www.zus-brno.cz
Dětský folklorní soubor Javorníček IV Brno s muzikou
www.javornicek.cz 
Dětský folklorní kroužek města Modřice - jako hostitel
mim.cemotel.cz/modrice/krouzek

program
      slavnostní zahájení
      promenáda s představením účinkujících
      vystoupení jednotlivých souborů

 sobota 14. června 2014 v 15 hodin
venkovní areál ZŠ na Benešově ulici v Modřicích (v příp. špatného počasí v hale školy)

vstup zdarma
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O účinkujících (popisem i vlastními slovy)

Dětský folklorní soubor Borověnka Štěpánov nad Svratkou  

byl  založen  na  počátku  roku  2004 při  Základní  škole  ve  Štěpánově  nad
Svratkou. Jméno souboru jsme vybrali podle písničky „Stojí borověnka borová“,
zapsané zde při Guberniálním sběru v roce 1819. Písnička je – oproti většině
dnes známých verzí – zapsána v molové tónině.

Do  tématických  pásem  zpracováváme  hry,  zvyky  a  písně  z  Horácka  a
Podhorácka,  zejména  pak  z  nejbližšího  okolí  Štěpánova.  Vystupujeme
pravidelně na hradě Pernštejně i v okolí. Snažíme se udržovat a rozvíjet místní
tradice, např. vynášení smrtky či vánoční koledování. V souboru tancuje, zpívá
a hraje asi 25 dětí od 4 do 12 let. Nemáme stálou muziku, děti se v ní střídají
tak,  aby  si  každý  také  zatancoval  a  zazpíval  a  rozvíjel  tak  všechny  své
schopnosti a dovednosti.

Vedoucí  souboru  jsou  Bohumila  Blechová a  Iveta  Doležalová,  autoři
hudebního doprovodu Míla Brtník a Ondřej Kunovský.

 
Dětský folklorní soubor Slováček Brno s cimbálovou muzikou 

byl založen v roce  1975 a navštěvují ho brněnské děti se zájmem o písničky,
tance, hry a zvyky ze Slovácka. Je organizační součástí Slováckého krúžku v
Brně a má 55 členů ve věku od 4 do 18 let.

Soubor  se  zabývá  dětským folklorním materiálem především z  národopisné
oblasti Kyjovsko a Horňácko, a z těchto oblastí  připravuje i svůj program. U dětí
jsou oblíbeny hlavně dětské hry,  ale o nic méně i říkadla, písničky a dětské
tance. V souboru mají také možnost seznámit se s tradičními lidovými zvyky,
které se na Slovácku ve velké míře dodnes dochovaly a stále se udržují.

Dnešního vystoupení se zúčastní děti ze II. (8 až 10 let) a III. (10 až 15 let)
kategorie  s  cimbálovou  muzikou.  Vedoucí  souboru  je  Jitka  Martinková, se
kterou v kategoriích spolupracují  Tereza Urbanová,  Hana Pavlíčková, Jura
Skála, Pavla D'Ambrosová a vedoucí muziky  Kateřina Fridrichovská a  Ivo
Peterka.

Cimbálová muzika ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Brno 

byla založena v září roku 1983 ještě v LŠU Kosmákova, pravidelně vystupuje
na koncertech školy i  dalších akcích a  získala  již  řadu ocenění  na různých
soutěžích a přehlídkách. Od září 2012 pracuje pod vedením Evy Chomoutské,
vystupuje ve vsackých krojích a v současnosti má 13 členů. V nedávné době



absolvovala velice úspěšné vzájemné koncerty s folklorním souborem Iskerka
ZUŠ Brezová pod Bradlom na Slovensku. 

S mimořádným ohlasem ze strany učitelek mateřských škol i dětí se pak setkaly
koncerty Cimbálové muziky pro předškoláky. Děti se dozvěděly zajímavosti o
hudebních nástrojích, společně si zazpívaly a aktivně se zapojily do společného
muzicírování.

Dětský folklorní soubor Javorníček Brno s cimbálovou muzikou 

byl  založený  v  roce  1958 lety  manžely  Majkou  a  Pepou  Čápovými  a  v
současnosti funguje jako občanské sdružení. Zaměřuje se zejména na region
Valašska, Brněnska a Horácka a počet aktivně tančících dětí v souboru včetně
muzikantů ve třech cimbálových muzikách značně přesahuje dvě stovky. Děti
jsou rozděleny do sedmi kategorií, z nichž dnešní účinkující z kategorie IV. jsou
ti největší (kromě klubu).  

Členství v této nejvyšší kategorii (24 dětí od 13 do 17 let) znamená, že děcka
mají  za  sebou  kolem  10-ti  let  poctivé  každotýdenní  práce  při  nácviku  na
zkouškách i několikadenních soustředěních, většinou účast na stejném počtu
táborů v Žirovnici a na mnoha desítkách vystoupení v Česku i v zahraničí.

Vedoucím  kategorie  je  syn  zakladatelů  souboru  Petr  Čáp,  se  kterým
spolupracuje  vedoucí  dnešního  vystoupení  Michal  Matějka a  Kateřina
Koubková. Vedoucí cimbálových muzik je Jana Sládková.

 
Dětský folklorní kroužek města Modřice

vznikl na jaře v roce 2011 z iniciativy několika maminek s malými dětmi a nabízí
lidový zpěv, tanec a hry pro děti od 3 let do nižšího školního věku. Fungování
kroužku  je  založeno  na  dobrovolné  práci  vedoucích,  spolupráci  rodičů  a
podpoře ze strany rodičů a zřizovatele, kterým je město Modřice, takže účast na
jeho činnosti je pro všechny děti zdarma.

V současnosti je počet aktivních dětí v kroužku kolem 20, ale s ohledem  na
zvýšení nabídky a změny ve využívání volného času při jejich nástupu do školy
se vždy začátkem školního roku mění.

Vedení kroužku tvoří  Ivana Cetlová (umělecká vedoucí,  choreografie,  vedení
nácviku),  Jana  Gajdušková (vedení  malých  dětí,  organizační  záležitosti) a
Vlastimil Čevela (korepetice,  hudební doprovod,  prezentace).  S pořízením a
údržbou krojů i jinak pomáhá Jitka Vystrčilová a při korepeticích a hudebním
doprovodu spolupracuje  Vojtěch Janský, instruktorsky a hudebně též Adélka
Hroudná.  



Modřice nepatří  mezi  folklorní  oblasti,  stárci  o hodech nosí  kyjovské kroje  z
půjčovny,  ale touto cestou jsme jít  nechtěli.  Po odborných konzultacích jsme
proto vytvořili  jednoduchý modřický dětský kroj a snažíme se o vybudování
místní  tradice  v  návaznosti  na  folklorní  oblast  brněnska.  Při  práci  s  dětmi
klademe  hlavní  důraz  na  jejich  vlastní  přirozený  projev,  včetně  různých
nedokonalostí, které odpovídají věku a životním zkušenostem. 

Koncerty na radnici a Dětská folklorní setkání v Modřicích

Dětské folklorní setkání MODŘICE 2014 se koná jako 71. koncert v cyklu
komorních koncertů, který byl zahájen krátce po otevření nové radnice v jejím
zasedacím sále dne  27. listopadu 2002.  Původně byly koncerty uvažovány
jako  setkání  u  vážné  hudby,  ale  postupem  času  se  jejich  tématický  záběr
rozšířil. A tak se na nich konají i setkání generací při swingu, vystupoval zde 75-
členný dětský folklorní soubor Javorníček a velice populární jsou též programy
Smíšeného pěveckého sboru města Modřice a předvánoční vystoupení sólistů
BROLN. V minulém roce se v jejich rámci poprvé také konalo Dětské folklorní
setkání MODŘICE 2013, na které dnešní akce navazuje.

Jestliže vloni bylo účelem vzájemné poznání a srovnání „jak to s malými dětmi
dělají jinde“, tak letos je dramaturgickým záměrem především ukázat „co se dá
dokázat, když se to pořádně dělá delší dobu“. Současně pak také představit
některé  typické  folklorní  oblasti  –  konkretně brněnsko,  vysočinu,  slovácko  a
valašsko. 

Modřické koncerty i toto setkání jsou založeny na otevřené spolupráci různých
subjektů  ve  prospěch  veřejnosti.  Konkretně  radnicí  podporovaná  kulturní
nabídka pro občany (dobrovolné  či volné vstupné, propagace, sál,  ozvučení,
honoráře  účinkujícím),  práce  členů   realizačního  týmu  a  privátně  vydávaný
Modřický  internetový  magazín s  fotografiemi  a  odkazy  na  audio  či  video
záznamy.  V  neposlední  řadě  pak  na  spolupořadatelství  ze  strany  Základní
školy, které navazuje na rovněž v tomto areálu konané úspěšné předvánoční
jarmarky s kulturním programem.

 
Pozvání na další koncerty na radnici:

72 - Lucie Czajkowská a  Pravoslavný chrámový sbor – středa 22. října 
73 - Sólisté BROLN a Modřický pěvecký sbor – středa 10. prosince 2014 

 
Fotoreportáže Miroslava Hájka z Komorních koncertů na radnici i z DFS MODŘICE 
     Modřický internetový magazín – http://mim.cemotel.cz/modrice/koncerty  – vydává Vlastimil Čevela,
     výběr foto též nové stránky radnice - www.mesto-modrice.cz  a Modřický Zpravodaj

http://www.mesto-modrice.cz/
http://mim.cemotel.cz/modrice/koncerty

