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P R O G R A M
Čtvr tek 21.  8.  2014
18.00 Zahajovací koncert ke 100. výročí narození V. Maňase st. 
 SDOM Zlín
18.55 Velký dechový orchestr města Zlína
20.00 Divadlo Klauniky Brno: Don Quijote De La Ancha

Pátek 22.  8.  2014
14.00  Upoutávky
 náměstí Míru TS Taiwan
 Jižní Svahy I. segment DO Slovinsko
 podchod Svit DO Polsko
 OD Prior Zlín FS Maďarsko
 u zámku Zlín FS St. Lubovňa 
 Fryšták náměstí DO Litva 

GALA PROGRAM – Náměstí Míru
16.00–16.25  FS IPOLY Maďarsko
16.35–17.10 DO Raciborz Polsko + mažoretky
17.20–17.40 FS Keelung Taiwan 
17.50–18.00 FS Štabarc Tečovice
18.10–18.45 DO Loče Slovinsko + mažoretky
18.55–19.15 FS Vonica Zlín
19.25–19.45 FS Bartošův Soubor Zlín
19.55–20.30 DO Marijampole Litva + mažoretky 
20.40–21.05 FS St. Lubovňa Slovensko
21.15–22.00 DO Městská hudba Fr. Kmocha Kolín

Zábava – pódium na nádvoří zámku 
19.30–24.00  beseda u cimbálu 

Sobota 21.  8.  2014
náměstí Míru 
09.00–09.30  DO Malenovjanka
 
10.00–11.00 festivalový průvod po tř. T. Bati (Díly II – náměstí Míru)

náměstí Míru
11.30–12.00 DO Ořechovjané
13.00–14.00 přijetí zástupců souborů na radnici

náměstí Míru
14.00–14.40  DO Fryštácká Javořina 

GALA PROGRAM – Náměstí Míru
15.00 – 15.30 DO Dačice
15.40 – 16.00 FS IPOLY Maďarsko
16.15 – 17.00 Showprogram Vojenského dechového orchestru Olomouc 
17.10 – 17.30 FS Ševčík + CM Úsměv Ostrava- Zábřeh
17.40 – 18.10 DO Městská hudba Fr. Kmocha Kolín
18.15 – 18.25  Mužáci Zlín
18.30 – 19.00 DO Raciborz Polsko
19.10 – 19.40 DO Štramberk
19.50 – 20.10 FS Světlovan Bojkovice
20.20 – 20.50 DO Loče Slovinsko

21.00 – 21.25 FS St.Lubovňa Slovensko
21.35 – 22.00 DO Marijampole Litva
 
Zábava pódium na nádvoří zámku
19.30 – 24.00 jazzový večer

Neděle 24.  8.  2014
Fryšták 
09.00 – 09.30  DO Loče Slovinsko
09.40 – 10.10  FS IPOLY Maďarsko

Vizovice u sokolovny 
14.30–15.10  DO Loče Slovinsko
15.20–15.40 FS IPOLY Maďarsko
15.50–16.30 DO Raciborz Polsko

Luhačovice 
15.00 – 15.30 FS Keelung Taiwan
15.40 – 16.20 DO Marijampole Litva
16.30 – 17.10 FS St. Lubovňa Slovensko

FESTIVALOVÝ PRŮVOD:
10.00 – 11.00
Vlajky
SDOM Zlín + mažoretky
FS Vonica Zlín
DO Raciborz Polsko + mažoretky
FS Ipoly Maďarsko
DO Malenovjanka + mažoretky Fryšták
FS Bartošův soubor Zlín
DO Štramberk + mažoretky Pov.Bystrica
Městská hudba Fr. Kmocha Kolín 
FS Taiwan
DO Loče Slovinsko + mažoretky
FS Světlovan Bojkovice
DO Marijampole Litva + mažoretky
FS Ševčík Ostrava
DO Dačice
FS St. Lubovňa Slovensko 
VDO Zlín + mažoretky



Zášt i tu  převzal i

∙ náměstek primátora města Zlína Miroslav Kašný
∙ hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák

Pořadatelé

∙  Hudební sdružení Zlín 
∙  Velký dechový orchestr města Zlína
∙ Statutární město Zlín

Spolupořadatelé

∙ Ministerstvo kultury ČR ∙ Zlínský kraj
∙ Sdružení dechových orchestrů ČR ∙ Lázně Luhačovice
∙ Město Vizovice ∙ Město Fryšták
∙ Bartošův soubor

Organizační  š táb

∙ Ivan Šoukal – předseda  ∙ Radomír Hudec
∙ Martin Červinka ∙ Hana Michlová 
∙ Karel Mlček ∙ Kateřina Pešatová
∙ Dagmar Rokosová ∙ Svetoslav Točev
∙ Václav Talaš ∙ Martin Šidlík
∙ Marie Vítovjáková

Pořady konferuj í

∙ Eva Mikšovičová ∙ Kateřina Pešatová
∙ Karel Mlček ∙ Petra Trňáčková

Reži je  pořadů

∙ V. Talaš ∙ P. Grebeń
∙ S. Točev ∙ M. Šidlík

∙ vstupné na všechny pořady festivalu je zdarma
∙ doporučená cena brožury 20,- Kč

Sponzoři

∙ GENICZECH - M spol. s r.o.
∙ VITAR, s.r.o.
∙ Kovárna VIVA a.s. 
∙ ENAPO OBCHODNÍ a.s.
∙ Moleda a. s. Zlín 
∙ TOPS s. r. o.,
∙ Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně
∙ J. M. Červinka

Finančně př ispěl i 

∙ místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková
∙ hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák

Mediální  sponzoři

∙ Časopis Naše muzika 
∙ TV Slovácko
∙ Zlínský deník 
∙ Český rozhlas Brno

w w w . v d o z l i n . c z



pro české a moravské dechové hudby držitelem ocenění Zlínského 
kraje Pro amicis musae za rok 2013.
Vážení  přátelé,  děkuji  všem  organizátorům  za  jejich  odvedenou 
dobrou práci a s Vámi se všemi se těším na setkání při festivalu.
Přeji  krásné  počasí  programu  letošního  festivalu  a  těším  se 
na FEDO 2016.

Mgr. Miroslav Kašný, 
náměstek primátora statutárního města Zlína

Festival je čtyřdenní oslavou dvouleté práce konkrétních lidí, kteří 
se  aktivně  zapojují  do kulturního  života města Zlína nenápadně, 
soustavně a houževnatě. Tito lidé jsou organizátory i umělci sou-
časně. Protože mnohé z nich osobně znám, vím, že  jejich moti-
vací, proč to všechno dělají, nejsou ani peníze a ani sláva. Jejich 
motivací je dobrý pocit, radost a společenství, jehož jsou součás-
tí. Společenství, které pro ně představuje vazby stejně blízké jako 
jsou vazby v rodině. 
Spolkový  kulturní  život  ve  Zlíně má  tradici,  která  sahá  hluboko 
do  časů  první  republiky.  Osobně  jsem  rád,  že  se  podařilo  jeho 
rozvoj městu Zlínu v letošním roce významně podpořit a že je před 
dokončením  rekonstrukce  domu,  ve  kterém  dechové  orchestry, 
kapely,  cimbálové muziky,  folklorní  soubory,  sbory  i  amatérská 
divadla najdou své zkušebny a klubovny. 
Možná  se  na  naší  vnímavosti  pro  tradice  podepsal místní  kraj, 
možná  to  byli  naši  rodiče, možná  naši  učitelé  či mentoři. Mož-
ná působí zcela jiné faktory. Podstatné je, že si velká skupina lidí 
uvědomuje své kořeny a snaží se, aby neodumřely. Téměř kultur-
ní  pamětihodnost  regionu  představuje  dynastie Maňasů,  kterou 
letošní  festival  FEDO připomene slavnostním koncertem. Václav 
Maňas mladší je za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnost 

úvodní slovo



d e c h o v é  o r c h e s t r y
Dechový orchestr Marijampole – Litva

Orchestr byl založen v roce 2001. Tvoří jej 26 až 30 hudebníků všech věkových 
kategorií od studentů až po profesionály. Orchestr založil a stále vede trumpe-
tista a dirigent Audrius Pučinskas. Orchestr se zúčastňuje různých národních 
i mezinárodních akcí, účinkuje při reprezentačních akcí města Marijampole. 
Průběžně se zúčastňuje soutěží dechových orchestrů a také festivalů tradiční 
litevské hudby a tanců. V repertoáru orchestru jsou různé žánry od církevních 
chorálů po klasickou i populární hudbu. Od roku 2003 spolupracuje orchestr 
se skupinou mažoretek, které zdobí jejich vystoupení. Choreografkou je Daina 
Misikuevičiené. Během své činnosti orchestr navštívil Polsko, Českou republi-
ku, Slovensklo, Dánsko, Itálii a Rusko. 

Dechový orchestr PLANIA Raciborz Polsko

Orchestr byl založen již v roce 1946 jako závodní orchestr továrny na uhlíkové 
elektrody v Raciborzi. Během své historie se vyvinul z malého orchestru ve vel-
ké dechové těleso koncertující jak v obci, tak i širokém okolí a také v zahraničí. 
Za největší úspěch orchestru lze považovat ocenění orchestru na soutěži v ho-
landském Purmerade v roce 1998. V roce 2001 začal orchestr používat sou-
časný název Raciborska Orkiestra Dęta „Plania“. Široký repertoár orchestru 
zahrnuje jak díla klasické tak i populární hudby. Předsedou spolku je Bernard 
Fulneczek, jeho uměleckým vedoucím je Władysław Mołdrzyk.

Dechový orchestr Loče – Slovinsko 

Městská hudba Františka Kmocha Kolín

Dechový orchestr Loče byl založen v r. 1920 mladými muži, kteří tak chtěli 
vyjádřit svou lásku k hudbě a k dechovým nástrojům. V r. 2010 proběhly osla-
vy 90. výročí jejich nepřetržité aktivity. Orchestr byl činný i v době 2. světové 
války, kdy byli jeho členové v exilu. 
Od roku 1979 je vedoucím a dirigentem orchestru profesor Daniel Ivša. Pod 
jeho vedením a díky jeho zkušenostem a nadšení pro hudbu došlo k podstat-
nému zlepšení kvality orchestru. 
Největší úspěchy orchestru byly v roce 2007 zlatá medaile v Žalci (Slovinsko) 
a v roce 2009 zlatá medaile v Santa Susanna (Španělsko).
Dechová hudba Loče, to je sdružení zhruba 50 hudebníků, mužů i žen, kteří 
sdílejí společně lásku k hudbě. Zastupují tři generace hudebníků z Loče a okolí. 
Většina z nich navštěvuje hudební školu, někteří hudební akademii. S orches-
trem vystupuje rovněž skupina mažoretek a sekce žesťových nástrojů pod ná-
zvem Trobsi. Obě skupiny jsou velmi úspěšné při různých soutěžích. 
Bohatý repertoár orchestru je prezentován při četných každoročních koncertech. 

je velký dechový orchestr založený Františkem Kmochem v roce 1872. Během 
dlouhé a složité historie se v orchestru vystřídala celá řada hudebníků a dnes 
má na kontě nespočet úspěšných vystoupení doma i v zahraničí.
Orchestr pravidelně vyjíždí na festivaly dechové hudby v České republice 
i do zahraničí. Bylo jej možno vidět koncertovat v SSSR, Maďarsku, Německu, 
Bulharsku, Rakousku, Polsku, Nizozemí, Belgii, Švédsku, Kanadě, USA, Chor-
vatsku, Itálii, Slovinsku, aj. Dále Městská hudba Františka Kmocha pravidelně 
účinkuje na pietních aktech v Kolíně a nejbližším okolí, spolupracuje se Soko-
lem a Klubem přátel Františka Kmocha. Velmi oblíbenými se staly koncerty 
MhFK v Senátu PČR a vánoční koncert v kolínském divadle. Poslední dva roky 
orchestr dvakrát koncertoval v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, kde se kon-
cert těšil opravdu mimořádnému zájmu diváků.
Od jara 2009 je hlavním dirigentem Městské hudby Františka Kmocha pan 
Mgr. Miloslav Bulín, který do roku 2008 působil u Posádkové hudby Praha 
jako její hlavní dirigent. Umělecká úroveň orchestru i za tento krátký čas jeho 
působení velmi výrazně vzrostla a MhFK absolvovala několik velmi úspěšných 
koncertů a zahraničních zájezdů. Šéfdirigent obohatil repertoár orchestru 
o nové moderní skladby, jeho hlavním cílem je nejen pokračovat v tradici za-
kladatele, ale hlavně získat pro dechovou hudbu nové mladé hudebníky.



Dechový orchestr Štramberk 

byl založen již v roce 1912 a koncertuje bez přestávky až do dnešních dnů. 
Na počátku stál v jeho čele první kapelník a dirigent Augustýn Socha.
V polovině 80. let minulého století se ujal vedení orchestru Alois Cigán. S ním 
nastoupila nová generace muzikantů, orchestr se rozrostl a navázal spolupráci 
s předními autory a dirigenty koncertní dechové hudby.
V současné době tvoří orchestr amatérští muzikanti ze Štramberka a z okolí. 
Jeho repertoár je poměrně široký, zahrnuje jak původní skladby pro dechové 
orchestry, tak i transkripce skladeb klasických či populárních. Zajímavou zkuše-
ností pro hráče i dirigenty byla nabídka k účinkování v pořadu ČT „A tuhle zná-
te?“ či možnost natočit v Českém rozhlase Ostrava své profilové CD „U štram-
berské trúby, syneček tam trúbí“. Orchestr pravidelně koncertuje a zúčastňuje 
se soutěží a festivalů doma i v zahraničí. V čele orchestru nyní stojí dirigenti Lu-
cie Možná a Aleš Kuběna, jako umělecký poradce zde působí dirigent Karel Bria.

Městský dechový orchestr Základní umělecké 
školy v Dačicích

Počátky tohoto orchestru sahají do roku 1964, kdy jej založil při tehdejší Li-
dové škole umění její ředitel Bohumír Růžička. Po ukončení činnosti v roce 
1971 orchestr svoji činnost obnovil v roce 1976. Tehdy v jeho čele tehdy stáli 
Zdeněk Míchal a Milan Kubek. V letech 1987–1996 řídil orchestr Ivan Fišer. 
Orchestr má ve svém repertoáru skladby koncertní, transkripce, hudbu taneční 
ale i tradiční lidovku. Do svého programu vždy zařazuje skladby domácích da-
čických autorů Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance. V orchestru účinkuje na 50 
mladých hudebníků. 
Orchestr vystupuje v blízkém i širokém regionu České republiky, ale často 
i v zahraničí – v Polsku, Jugoslávii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii 
a Španělsku. Účastní se  vedle  řady příležitostných vystoupení i významných 
festivalů ve Vimperku, Štětí a Zlíně a každé dva roky jako spolupořádající také 
festivalu v Dačicích Slavnosti orchestrů – Fest Band. Absolvoje řadu společ-
ných koncertů s rakouskými orchestry Musik Verein Aigen. V přeshraniční 
spolupráci se stýká s rakouskou Musik Kapelle Langau. 
V současné době orchestr řídí Milan Kubek a jako druhý dirigent Stanislav 
Kamínek. Předsedou samosprávy je Miroslav Reisner. 

Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o.s. bylo ustanoveno v roce 1997 
a navazuje na dechový orchestr, který v roce 1946 založil Karel Trávníček. Kdo 
z vás umí počítat může mít pocit, že více než 60letý orchestr už patří do starého 
železa. Není tomu tak. Náš orchestr sdružuje muzikanty ve věku od 12 do 30 let  
a tomu se podřizuje i repertoár. V našich notách najdete sice i klasickou de-
chovku, ale mnohem více nás baví muzikálové melodie, orchestrálky nebo tran-
skripce rockových skladeb. Ano, i to jsme my. Nebojíme se spolupráce s rocko-
vými kapelami ani velkolepých show se swingovými či jazzovými orchestry. 
Kromě mnoha festivalů v ČR i v zahraničí jsme stihli nahrát nějaké to CD a DVD, 
na stěnu slávy jsme si vyvěsili i pár ocenění a diplomů ze soutěží. V neposlední 
řadě k nám patří skupina mažoretek a tanečníků, která vznikla již před 10 lety 
a od té doby se rozrůstá, omlazuje i postaršuje, vylepšuje, školí, účinkuje a ještě 
více baví naše publikum. Kontakty na nás naleznete na naši webových strán-
kách www.sdom.cz, kde o nás najdete i spoustu dalších informací.

Velký dechový orchestr  města Zl ína

Velký dechový orchestr města Zlína byl založen v roce 1921 u tehdejší firmy 
Baťa jako závodní orchestr. Dnes má orchestr kolem šedesáti členů a působí 
pod hlavičkou Hudebního sdružení Zlín. Za dobu svého bezmála staletého tr-
vání dosáhl Velký dechový orchestr města Zlína mnoha významných úspěchů, 
od roku 1979 patří k předním souborům své kategorie v České republice. Mno-
hokrát účinkoval v zahraničí, kde dosáhl mimořádných úspěchů, např. ve fran-
couzském Vichy (obdržel Zlatou lyru), dále na Světové soutěži v holandském 
Kerkrade, kde získal dvakrát 1. cenu – zlatou medaili v koncertní a pochodové 
soutěži, všechny hlavní ceny v Paříži (Épinay sur Seine), belgickém Izegemu, 
maďarském Kőszegu, italském Cisterninu atp. Repertoár je tvořen širokým 
spektrem od lidových skladeb, přes operetní, operní a muzikálovou tvorbu až 
po vysoce náročné koncertní kompozice symfonického charakteru. Orchestr je 
propagátorem nových skladeb současných skladatelů. Vystoupení VDO města 
Zlína jsou zpestřena i vynikajícími výkony sólistů z řad členů orchestru, ale také 
pěveckými výkony stálých či dlouhodobě spolupracujících zpěvaček a zpěvá-
ků. Ke známým osobnostem, které s VDO města Zlína vystupují, patří například 
zpěvačka Dasha. Postupem času se u orchestru vystřídalo několik význam-
ných dirigentů jako např. Zd. Chalabala, J. Pejša, J. Hub, F. Hala, S. Plichta a A. 
Urbanovský. Od roku 1977 do roku 2010 byl dirigentem orchestru Jaroslav 
Bílý, který se zásadně podílel na rozvoji orchestru. Od roku 2001 je dirigentem 
Svetoslav Točev. Orchestr účinkuje při slavnostních příležitostech, festivalech, 
showprogramech a pořádá různé koncerty ve Zlíně i v širokém okolí.
Velmi úspěšně s orchestrem spolupracuje mažoretková skupina a Taneční klub 
Aleše a Dany Mědílkových, kteří také vytváří nová choreografická vystoupení.

Sdružení dechového orchestru mladých Zlín



Dechová hudba Fryštácká javořina 

Kapela byla založena v roce 1985 z mladých muzikantů pod názvem „Got-
twaldovská 12“. Od listopadu 1989 hraje pod současným názvem a partnerem 
souboru je město Fryšták. Fryštácká Javořina hraje repertoár moravských au-
torů, ale pevné místo mají české i slovenské písničky. V repertoáru nechybí ani 
skladby moderní a taneční. 
Kapela vystupuje ve valašských krojích pravidelně na zábavách, plesech a pře-
hlídkách v rámci celé ČR, ale i v zahraničí. Nejcennějšího úspěchu kapela do-
sáhla v mezinárodní soutěži o Zlatou křídlovku v Hodoníně, kdy v roce 1996 
obsadila druhé místo. Soubor nahrál několik CD nosičů.  
Fryštácká Javořina spolu s městem Fryšták pořádá od roku 2002 každoroč-
ně přehlídku dechových hudeb, která se koná ve Fryštáku v Kulturním domě. 
Na tomto pořadu s názvem Valašské setkání se za dobu jeho konání vystřídaly 
špičkové kapely z Čech, Moravy i Slovenska S kapelou zpívají Bětka Šviráková, 
Ivanka Šustková, Matěj Kozmík a Radek Gajdošík, který je kapelníkem. O umě-
leckou úroveň se stará Mirek Lukáš.

Dechová hudba Ořechovjané

Již v 90. letech 19. stol. hrála ve Velkém Ořechově nedaleko Zlína dechovka basis-
ty Vincence Podlase z Pašovic. Později připravoval nové adepty muzikantského 
kumštu Martin Slovák z Březůvek. Od roku 1925 již vystupovala nová generace 
dechovky, která později dostala název Pošťáci, protože několik hudebníků bylo 
zaměstnáno u pošty. V roce 1972 vznikl na ořechovské základní škole soubor Roš-
ťáci, později Ořechovjané. Na výchově mladé generace se výrazně podíleli místní 
hudebníci – učitel ZŠ Mgr. Josef Hubáček, který byl dlouholetým kapelníkem de-
chovky a Jaroslav Rachůnek. Současným kapelníkem je Bc. David Gregor. Část 
členů dechovky patří mezi trvale aktivní hudebníky Velkého dechového orchestru 
města Zlína. Repertoár je sestaven z moravské a české lidové hudby, tanečních 
a koncertních skladeb. Autorsky se hudebně na repertoáru podílí i člen dechové 
hudby Ing. Zdeněk Kučera. Soubor vystupuje při různých hudebních, kulturních 
a společenských příležitostech doma i v zahraničí např. 2009 – Naarden, Ho-
landsko, vystoupení při příležitosti Dne holandské královny, 2011 – mezinárodní 
festival dechových hudeb a foklórních souborů v Igramu na Slovensku. V červnu 
letošního roku DH organizovala ve Velkém Ořechově vystoupení hudebních sou-
borů z holandského města Narrden. Ozdobou dechovky jsou tradiční lidové kroje 
Luhačovského Zálesí. Při své činnosti hudba spolupracuje s Obcí Velký Ořechov.

Mažoretková skupina TŠ Mědílkových 

Mažoretková skupina TŠ Mědílkových vznikla na počátku 80. let 20. století 
a patří vůbec k prvním mažoretkovým skupinám v České republice. Při domá-
cích a zahraničních vystoupeních spolupracuje s Velkým dechovým orches-
trem Zlín. Zakladatelkou a dlouholetou vedoucí byla Annamarie Mědílková, 
která ve spolupráci se svým synem Alešem přivedla soubor k prvním velkým 
úspěchům – vedle vítězství na domácích šampionátech mj. první místo na svě-
tové soutěži v Holandsku. V roce 1996 převzala skupinu Dana Mědílková a rov-
něž za jejího vedení patří zlínské mažoretky k předním tuzemským kolektivům.
V roce 2000 získaly titul Mistr Moravy a Slezska a 1. Vicemistr ČR na Národním 
šampionátu mažoretkových skupin ČR, zvítězily rovněž v soutěži vybraných 
mažoretkových skupin o Pohár Mistrů ČR. Velkým úspěchem v roce 2005 byl 
titul 1. Vicemistr Evropy, který získala juniorská skupina ve Švýcarsku. V roce 
2007 získaly mažoretky titul Mistr oblasti, Vicemistr Moravy a Slezska, v roce 
2008 titul Vicemistr Moravy a Slezska a v roce 2009 Mistr oblasti, Vicemistr 
Moravy a Slezska.
V letošním roce získaly seniorky 14 a více let na mistrovství v Poděbradech 
titul mistr ČR a mistr Moravy a Slezska. 

Dechová hudba Malenovjanka

Malenovjanka je stálým účastníkem festivalu ve Zlíně od jeho založení. Jejím 
prvním vedoucím byl Josef Batěk (kontrabasista Filharmonie B. Martinů a Vel-
kého dechového orchestru města Zlína), dnes je vedoucím Miroslav Hořčica. 
Orchestr hraje většinou v malém obsazení, dříve spolupracoval také se sku-
pinou mažoretek. Účinkuje na různých slavnostech, zábavách a pořádá velmi 
úspěšné vánoční koncerty v kostelech ve Zlíně i jeho okolí.



Tanečno-mažoretkový súbor MARIJA 
Povážská Bystrica

Fryštácké mažoretky a roztleskávačky

Tanečně-mažoretkový soubor MARIJA vznikl v roce 1998 v Centru volného 
času v Povážské Bystrici. 
Soubor se zúčastňuje mistrovství SR a Evropy a pravidelně dostává pozvání 
do zahraničí. Soubor navštívil například Francii 8x, Chorvatsko 4x, Turecko-
-Istanbul, Rusko, Maďarsko, Rakousko, Polsko apod. V posledních letech 
navázal soubor výbornou spolupráci s orchestrem Avion Big Band ze Zlína, 
se kterým absolvoval několik zahraničních zájezdů. Vedoucími souboru jsou 
Mgr. Katarína Pastierikoivá a Mgr. Miroslava Gardianová. 

Nezisková organizace vznikla v roce 2010. Vedoucí je Nikola Dorazínová. 
Nyní mají 35 členek, ve věku od 3 let a více. Jsou rozděleny na dvě skupiny 
MINIFryštácké mažoretky a Fryštácké mažoretky. Další oddělenou skupinou 
jsou Fryštácké roztleskávačky. Mažoretky i roztleskávačky vystupují na nejrůz-
nějších kulturních, společenských i soukromých akcích. Tancují na moderní 
i dechovou hudbu. V červnu tohoto roku se zúčastnily zájezdu do Německa 
s DO Haná. Účastní se řady soutěží, ve kterých získaly řadu ocenění. Letos 
se zúčastnily již několika soutěží v Prosenici, Ždánicích, Holešově, Moravské 
Nové Vsi, ve Zlíně. Ze všech výše jmenovaných soutěží si odvezly zlaté, stří-
brné i bronzové ocenění a zvláštní ocenění poroty za nápaditost, choreografii, 
kostýmy atd. V květnu roku 2014 byly na mistrovství ČR (IMA „B“), kde se 
umístily na 6. a 8. místě. 
Fryštácké mažoretky pořádají soutěž mažoretek a roztleskávaček „O FRYŠTÁC-
KÉ SRDCE“, aneb pohybem proti nudě! Výtěžek z minulého ročníku soutěže 
ve výši 22 000,-Kč poslaly na organizaci Dobrý anděl. 

s p e c i á l n í  h o s t é
Vojenská hudba Olomouc

DIVADLO KLAUNIKY 

Je vojenská hudba s hlubokými kořeny, což potvrzuje skutečnost, že již za 
1. světové války byla v Olomouci vojenská hudba. Tradice vojenské hudby 
se s časem proměňovala až k současnosti, kdy po reorganizaci armády ČR 
zůstává jedním z mála hudebních těles, které mohou i nadále plnit své poslá-
ní, navazovat na bohaté tradice a dělat čest české hudbě u nás i v zahraničí. 
Její úkolem je účinkování pro armádu ČR, ale také vystupování pro veřejnost. 
V současnosti ji tvoří 40 profesionálních hudebníků se třemi dirigenty. Veli-
telem a hlavním dirigentem hudby je major Gustav Foret. Repertoár vojenské 
hudby je velmi široký a obsahuje jak typický repertoár vojenských dechovek, 
přes díla klasických symfonických autorů až po moderní současnou hudbu. 
Součástí repertoáru je i náročný Showprogram, se kterým nás hudba seznámí 
při svém vystoupení ve Zlíně.

založeno žáky Boleslava Polívky, Ing.Zdeňkem Mazáčem a PhDr. Zdeňkem 
Korčianem v roce 1986. Od roku 1990 první soukromá scéna humoru v býva-
lém Československu, studiová scéna Divadla Bolka Polívky.
Autorské divadlo vyznačující se originálním inscenačním jazykem a vysokou 
improvizační schopností.
Představení Don Quijote de la mAncha vzniklo pod režijním vedením B. Polív-
ky, mělo premiéru v roce 1988. Jedná se o jedno z nejoriginálnějších zpracová-
ní donquijotské tématiky, a to zejména díky svému spojení s J.A. Komenským. 
Tato „didaktická klauniáda“ letos slaví 26. rok své existence, má za sebou 
neuvěřitelných 4000 repríz, posbírala řadu ocenění, byla přeložena do pěti 
jazyků a hlavní představitel se stal držitelem českého rekordu za představení 
odehraná na chůdách.
Právem nese podtitul „představení, které prodlužuje život“.



f o l k l o r n í  s o u b o r y
Tradiční hudební a taneční skupina Shinyi 
při základní škole v Keelung City – Taiwan

Historie a cíle skupiny tradiční hudby:

Skupina tradiční hudby při základní škole Shinyi byla založena v roce 1973. 
Díky obětavosti bývalého ředitele školy a dirigenta tohoto souboru se stala hu-
dební skupina nejpopulárnějším studentským klubem a zvýšila kulturní a umě-
leckou úroveň školy. Skupina získávala ocenění v soutěžích tradiční hudby 
v letech 2007–2013 a stala se velmi populární hudební skupinou na Taiwanu, 
také díky podpoře současné ředitelky školy, paní Lai Li-Wen, obětavosti jejího 
dirigenta, nezištné podpoře rodičů studentů a díky píli všech studentů tohoto 
souboru. 
Kromě účasti v hudebních soutěžích vystupoval soubor při mnoha tradičních 
kulturních akcích v Kee Lung City a v dalších velkých i malých městech. Soubor 
byl pozván do Austrálie, Japonska, Hong Kongu a Číny k vystoupení na mezi-
národních podiích. 
Od založení tradiční hudební skupiny souboru při základní škole Shinyi je hlav-
ní prioritou souboru zachování a šíření tradičního hudebního umění. Myšlen-
ka současné ředitelky školy, paní Lai Li-Wen dokonale ladí s tímto záměrem: 
uchovávat a předávat tradice Taiwanu dětem, aby si uvědomily, kým skutečně 
jsou, rozšiřovat jejich obzory a poskytnout jim šanci mezinárodní perspektivy.

Historie a cíle skupiny tradičních tanců při základní škole Shynii v Keelung City:

Skupina tradičního tance byla založena v roce 2012 .Vedoucí taneční skupiny, 
je paní Sun-Tsui-Ling, která dovedla skupinu k první ceně v národní soutěži 
tradičního tance v roce 2013, což bylo vlastně první vystoupení taneční sku-
piny. Po účasti v této soutěži byla skupina pozvána v říjnu 2012 k vystoupení 
na národním pódiu při zahajovací ceremonii národního dne Taiwanu před Pre-
sidenstským palácem v Taiwanu. Hlavním cílem skupiny je spojování nových 
aktivit s tradičním tancem za účelem větší popularity mezi mladou generací. 
Skupina tradiční hudby vybrala několik vynikajících hudebníků orchestru Ming 
Chwan, aby tak byla zajištěna lepší příprava nového programu taneční skupi-
ny speciálně pro vystoupení v České republice v r. 2014. Program zahrnuje 
představení tradičních taiwanských hud. nástrojů, lidových písní a tradičních 
tanců, v doprovodu tradičních nástrojů a předvedení lidových taiwanských her. 

Moravský folklorní soubor Ševčík a CM Úsměv

Moravský folklórní soubor (MFS) Ševčík je jedním z nejstarších dosud fungu-
jících kulturních těles v Severomoravském kraji. Byl založen 21. května 1950 
jako soubor mládeže pod názvem Soubor Ladislava Ševčíka. Folklórní soubor 
Ševčík zpracovává tance, písně a zvykoslovná pásma z celé oblasti Moravské-
ho Valašska, zvláště z jeho jižní části (Valašskokloboucko, Lužná u Vsetína). 
Jedním ze základních pilířů fungování folklórních souborů je cimbálová muzi-
ka. MFS Ševčík spolupracuje v rámci svých vystoupení a nácviků s CM ÚSMĚV 
a CM TOLAR. Neopomenutelným partnerem MFS Ševčík je Dětský folklórní 
soubor Holúbek. Stává se tradicí, že odrostlí tanečníci tohoto dětského sou-
boru automaticky dospívají v členy MFS Ševčík. Za dobu své téměř 65-leté 
existence soubor úspěšně reprezentoval Českou republiku v řadě evropských 
i mimoevropských zemí. V počátcích existence souboru to byla např. Anglie-
-Jižní Wales, Německo nebo Polsko. Za vedení manželů Herberkových to byla 
např. Francie, Dánsko, Belgie, Kanada nebo Japonsko. V minulých letech re-
prezentoval MFS Ševčík město Ostravu např. ve Vídni nebo na Mezinárodním 
folklórním festivalu v portugalské Coimbře, kde sklidil se svým vystoupením 
obrovský úspěch. Minulý rok měl soubor úspěšné zahraniční turné v italském 
Toskánsku. Tento rok má soubor tu čest reprezentovat Českou republiku na  
Nan Ying internal folklore festival v Tainan City, Taiwan.

Folklorní soubor IPOLY Maďarsko

Folkorní souborč IPOLY byl založen v roce 1976 v Mihálygerge, malé vesnici 
se 600 obyvateli. Nalézá se v srdci území „Palóc“ v severním Maďarsku. Palóc 
je maďarské etnikum. Hlavní snahou souboru je sbírání, zachovávání a před-
vádění tanců z oblasti Palóc. Od roku 1987 se soubor se pravidelně zúčastňuje 
evropských festivalů. V souboru tančí řada generací, čtyři ze zakládajících čle-
nů jsou stále aktivní. K největším úspěchům souboru patří ocenění z festivalů 
v kyperském Oroklini, polském Žywci a Zakopaném a českém Šumperku.
Soubor Ipoly doprovází domácí lidová hudba Tücsök. Skupina, kde synové 
hrají pro své otce k tanci.



Folklorní soubor SVĚTLOVAN patří mezi nejstarší a nejznámější folklorní 
soubory České republiky. Byl založen v roce 1953 v Bojkovicích, v městě 
na východě České republiky s dominantou zámku Nový Světlov z 15. stole-
tí, podle něhož má svůj název. Repertoár souboru tvoří písně, figurální tance 
a lidové zvyky z Bojkovic a nejbližšího okolí, ze tří etnograficky zajímavých 
oblastí – Uherskobrodska, Luhačovického Zálesí a moravských Kopanic. Často 
vytváří rozsáhlejší scénická, tanečně-hudební pásma s dramatickými prvky, 
ale také udržuje místní živé folklorní tradice. V repertoáru má i mužský tanec 
verbuňk, který byl pro svou jedinečnost prohlášen organizací UNESCO v roce 
2005 za „Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva“. Světlovan 
pořádá zábavné večery u cimbálu a reprezentuje na významných festivalech, 
slavnostech a přehlídkách v České republice i na mezinárodních festivalech 
v zahraničí (např. Bulharsko, Rakousko, Francie, Slovinsko, Řecko, Německo, 
Makedonie a další). Je dvojnásobným nositelel prestižního titulu „Laureát me-
zinárodního folklorního festivalu Strážnice“ z let 1983 a 2006. Taneční složku 
doprovází Cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka, která nese jméno svého za-
kladatele. Světlovan v minulém roce úspěšně oslavil 60 let svého působení.  

Folklorní soubor Ľubovňan 
Stará Ľubovňa Slovensko

Folklorní soubor Ľubovňan při gymnáziu Terezie Vansové je uměleckým těle-
sem s 15-letou tradicí. Ve svých vystoupeních reprezentuje kulturu východo-
slovenských regionů ze šarišské, zemplinské a goralské oblasti. Během své 
krátké činnosti má za sebou řadu vystoupení doma i v zahraničí. Z nichž je 
možné uvést vystoupení v Polsku, Česku, Itálii, Rumunsku, Francii, Portugal-
sku, Holandsku, na Ukrajině, jako i vystoupení při různých kulturních příleži-
tostech v okolí Staré Ľubovni. Tam patří vystoupení na Zamagurských slav-
nostech, na festivale Rusínů v Kamienke, ve Ždiaru a v Chmelnici 
Počátky souboru nebyly lehké. Kroje měli vypůjčené a soubor tvořilo pouze 15 
děvčat. Později se k nim přidalo i několik chlapců. Goralský tanec s názvem 
„Ovečky“ byl prvním párovým tancem, kterým tanečníci vstoupili do světa folklo-
ru. Choreografem tohoto tance je Štefan Mucha, se kterým soubor spolupracuje 
i nadále. V současnosti doprovází soubor lidová hudba bratří Jendrichovských 
s primášem Stanislavem Jendrichovským. V současné době je v základní sesta-
vě více jak 50 členů. Uměleckým vedoucím souboru je Alena Konevalová. 

Folklorní soubor SVĚTLOVAN Bojkovice

Bartošův soubor 

Již od svého založení roku 1952 je hlavním cílem Bartošova souboru uchová-
vat a prezentovat zvyky a tradice Zlínska a okolí. Náměty a písně pro svá pásma 
čerpá soubor především se sbírek mladcovského etnografa Františka Bartoše, 
po němž je i soubor pojmenován. Bartošův soubor se především zaměřuje 
na lidové tradice oblasti jižního Valašska, Zlínska a luhačovského Zálesí, a to 
hlavně na tradiční zvykoslovné obřady a obyčeje, mezi něž například patří 
svatba na Zlínsku, či čarování při svatojánských ohních. Vedoucím souboru 
je Pavla Omelková, tanečním vedoucím je Petr Grebeň. Soubor spolupracuje 
s cimbálovou muzikou Aloise Skoumala, jejímž primášem je Eva Malošíková. 
Bartošův soubor se pravidelně zúčastňuje vystoupení nejen v České republice, 
ale také folklorních festivalů po celé Evropě. Jeho tanečníci jsou stálými účast-
níky soutěže ve valašském odzemku, kde se pravidelně umisťují na předních 
příčkách. Důležitou součástí aktivit souboru je práce s dětmi. Již 10 let je jeho 
součástí Bartošův dětský soubor.

Slovácký soubor písní a tanců Vonica

Když první členové v roce 1940 zakládali Slovácký krúžek, nikdo z nich nejspíš 
neměl představu, čemu dávají možnost vzniknout. Časem se besedy u cimbálu 
změnily v pravidelné zkoušky a, v dnešní době obnovené, První pátky. V roce 
1970 se Slovácký krúžek přejmenoval na Folklorní soubor písní a tanců Vonica 
Zlín. Od té doby prošlo souborem nespočet muzikantů, zpěváků a tanečníků, 
někteří zůstali v souboru jen krátce, jiným změnil celý život.
V současnosti se pravidelně scházíme a trénujeme v úterý a pátek na zlín-
ském zámku. V našem repertoáru jsou taneční pásma z Horňácka, Dolňácka, 
Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Trenčína a východoslovenského 
Zemplína. S těmito tanci jsme schopni připravit krátká vystoupení i souvislý 
devadesátiminutový program.
V dnešní podobě se soubor skládá z těchto složek: FS Vonica, s organizač-
ním vedoucím Ivem Urbanem a uměleckou vedoucí Mgr. Terezou Škubalovou. 
Dále Děvčice z Vonice, ženský sbor zpívající známé i neznámé folklorní písně 
vedený Bronislavou Zelingrovou. Důležitou složkou souboru je i Malá Vonica, 
kde tancují i zpívají naši nejmenší, s vedoucí Marcelou Urbanovou. Pro soubor 
hraje Cimbálová Muzika Vonica v čele s primášem Alexejem Gazdošem.



Mužáci Zlín

Mužský pěvecký sbor ŠTABARC 

Většina členů mužského folklorního pěveckého sdružení Mužáci ze Zlína v mi-
nulosti léta letoucí zpívala a tancovala ve zlínském Slováckém krúžku – později 
transformovaného na folklorní soubor Vonica. A protože tyto dřívější „sou-
boráky“ chuť ke zpěvu nepřešla ani v seniorském věku, domluvili se v dubnu 
2002, že si občas zazpívají pro sebe – a tu a tam i pro veřejnost. Zpíváme 
písničky, které máme rádi a které jsme zpívali v čase naší mladosti. Většinou 
jsou ze Slovácka. A protože jsme si z toho času své mladosti přinesli potřebu 
zpívat nejen hrdlem, ale i srdcem, vybíráme a spojujeme si písničky k sobě ne 
podle toho, odkud jsou, ale „o čem“ jsou. Neupravujeme je, protože nejsme 
pěvecký sbor. Zpíváme tak, jak jsme je zpívávali, když jsme před muzikou stáli 
držíce se kolem ramen nebo když jsme s děvčetem po boku předzpěvovali 
primášovi při tanci.
Natočením CD jsme si udělali jubilejní zvukovou „fotografii“, abychom měli 
při čem vzpomínat a aby měli památku (na to, kam to ti „bělovlasí šohajíci“ 
dotáhli) ti, kteří jim fandili a jimž jsme za tu přízeň vděčni.
Zpívání nás pořád těší, i když je nám sedmnácti chlapům dohromady více než 
1200 let. A tak si myslíme, že vám přece nemůže nikdo a nic zabránit v tom, 
abyste si nás nejen poslechli, ale k tomu našemu zpívání se přidali. 

Mužský pěvecký sbor ŠTABARC je součástí Tečovského folklorního sdružení, 
které bylo založeno na obnovu folklorních tradic v obci Tečovice, které se na-
chází v těsné blízkosti Zlína a to na rozhraní oblastí Slovácka, Valašska a Hané. 
Mužský sbor vznikl před 5 lety a je složen z příznivců folkloru a milovníků vína. 
V současné době má celkem 14 členů a na jeho vedení se společně podílí Petr 
Pilát a Laďa Jedlička. Sbor vystupuje především na akcích pořádaných obcí 
Tečovice, kde převzal organizaci Hodů s voděním berana, je součástí fašan-
kové obchůzky, vánočního zpívání v místním kostele a oslav výročí obce. Je 
pořadatelem Koštu vína, jehož pátý ročník letos úspěšně proběhl.
Pravidelně se účastní na akcích jako jsou Kosecké písní a Zpívání o víně 
v Buchlovicích, Zarážání hory v Polešovicích, Moravských chodníčcích v Na-
pajedlích, Koštu kyselic ve Vizovicích a Stavění máje v Malenovicích.
Našim zpěváckým srdcím je nejbližší Slovácko a tak většina písniček, které 
zpíváme, pochází především z této oblasti.



Václav Maňas st.
13. 1. 1914 – 30. 9. 1997

Václav Maňas starší byl 
již třetí generací muzi-
kantského rodu Maňasů, 
který se výrazně zapsal 
do hudebního života na-
šeho regionu. 
Zakladatelem hudební 
tradice byl jeho děd Fran-
tišek Maňas, kolář z Dol-
ní Lhoty. Ten byl zakla-
datelem dechové hudby 
Maňasů. Po něm převzal 
kapelu jeho syn František 
Maňas, který se již naro-
dil v Sehradicích. Mimo 
vedení hudby napsal se svým otcem řadu lendlerů pro klarinety. 
V roce 1914 se mu narodil syn Václav, který byl dalším pokra-
čovatelem hudební tradice. Jako nejstarší syn byl předurčen 
k práci na hospodářství. Vystudoval hospodářskou školu ve Vi-
zovicích a celý život se hospodářství věnoval. Nicméně veškerý 
svůj volný čas věnoval hudbě. Od mládí se jevil jako mimořádný 
talent. Naučil se hrát na řadu hudebních nástrojů. Jak sám říkal 
“Hlavní můj nástroj jsou housle, ale prošel jsem téměř všechny 
nástroje, co byly potřeba pro hru v kapele. Nejraději hraji na kla-
vír a varhany, tam můžete se zpěvem dát posluchačům pravý 
obrázek skladby“. 
Sám o sobě tvrdil, že byl v hudbě i tvorbě samoukem. Sám 
se učil i noty. Jen krátce navštěvoval dálkové kurzy skladby. 
V době, kdy doma ještě neměli piano, si namaloval na stůl klá-
vesy a na nich se učil hrát z not. Pobídkou mu byla nabídka 
od varhaníka z kostela v Horní Lhotě, na střídání u varhan v kos-
tele v Horní Lhotě. Vyprávěl, že první skladby psal při prezenční 
službě, kde prý skládal písničky s textem na svátky a narozeniny 
kamarádům. Protože se písničky líbily, pokračoval v tvorbě tak, 
že napsal kolem 300 skladeb. K nejznámějším skladbám patří 
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Valašská dědinka, Sehradské mámy, Rozmarýnka, Utíká to, utí-
ká a Tonička. 
Václav Maňas napsal řadu lidových skladeb, polek a valčíků, ale 
také skladby koncertního charakteru. K nim patří zejména Va-
lašské tance a dechová kvinteta. Známý se stal také jako autor 
skladeb smutečního charakteru, což souviselo s jeho varhanic-
kou činností. 
Nebyl jen skladatelem a hudebníkem, byl rovněž často organi-
zátorem společenského dění v Sehradicích. Pamětníci vzpomí-
nají, jakým byl přínosem pro ochotnické divadlo, kde nacvičoval 
zpěvy a spolu s dalšími muzikanty obstarával k tehdy hraným 
operetám výbornou muziku. 
Jeho syn Václav vzpomíná: „Tatínek byl nejveselejší člověk, ja-
kého jsem poznal. Hudbou přímo žil a uměl pobavit jakoukoliv 
společnost, byl ochoten muzicírovat kdykoliv a kdekoliv.“ 
Hudební tradici se věnoval i bratr František, který byl rovněž 
známým hudebním skladatelem. Jako jeho bratr, nikdy nebyl 
profesionální hudebník, ale měl vždy hudbu jako svého koníčka. 
I jeho skladby jsou stále na repertoáru dechových orchestrů. 
Není možno opominout zatím poslední hudební generaci Ma-
ňasů a to syny Václava Maňase ml. a Františka Maňase. Oba 
vystudovali konzervatoř a hudbě se věnují celý život, ať jako 
hudebníci, nebo učitelé ZUŠ. Mimo to oba úspěšně pokračují 
ve skladatelské tradici. 
Tradici rodu Maňasů je každoročně věnován v Sehradicích festi-
val dechových hudeb, „Maňasovy Sehradice“. 
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