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Vitajte na valašském bále!
Milí hosté, po roce Vás opět vítáme na valašském bále souboru Kašava. Ten dnešní, 
již čtyřicátý šestý, bude v mnohém tradiční, zároveň však naprosto jedinečný. 
Jako každý rok se můžete těšit na předtančení, letos v podání Valašského sou-
boru písní a tanců Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, dále na tombolu, valaš-
ské speciality a taneční hry, to vše za doprovodu dechové hudby Trnkovjanka,  
CM Radhošť a domácí CM VS Kašava.

Jedinečnost dnešního večera je zajištěna okolnostmi ne zrovna radostnými. 
Dnešním valašským bálem totiž kulturní dům Podhoran Lukov uzavírá své brá-
ny, aby vyčkal na rekonstrukci a poté – snad – i na návrat kašavských akcí do 
tohoto sálu, který je s činností souboru spojen již dlouhých třicet devět let. Penta-
gon, jak bývá budova nazývána, s námi prožil třicet osm valašských bálů (první 
v Lukově se konal v únoru 1979, předchozí proběhly v Kašavě) a osmdesát dvě 
besedy u cimbálu (první v dubnu 1978). Vzpomínat však nebudeme jen na tyto 
oficiální akce, u nichž o důležitosti místa konání svědčí fakt, že se pro ně vžil 
název Lukovská setkání s folklorem. Neméně důležitý pro nás byl „kulturák“ při 
pořádání nespočtu interních večírků (tzv. cimblbálků), desítek dětských dnů pro 
naše folklorní souborky a souborových soustředění. Nezapomenutelné jsou pro 
nás také chvíle, které zůstávají Vám, návštěvníkům besed a bálů, skryty: náročná, 
ale krásná odpoledne při chystání sálu na tyto akce i ještě náročnější brzká rána 
strávená úklidem. 

Říká se, že člověk si uvědomí, co má, až když to ztratí. My si ale troufáme 
tvrdit, že jsme o daru, kterého se nám v podobě lukovského kulturního domu 
dostávalo, od začátku naší spolupráce s Podhoranem Lukov věděli a náležitě si ho 
považovali. S každými zavřenými dveřmi se ale otevírají jiné. V našem případě to 
budou dveře kulturního domu ve Fryštáku, do kterého můžete v říjnu zavítat na 
naši již 83. besedu u cimbálu. 

Teď už ale dost nostalgie. Slyšíte? Hudba už hraje, cinkají skleničky vína 
a první odvážlivci zaplňují taneční parket. Cítíte tu vůni špeku na chlebu a po-
videl na valašských vdolcích? Začíná poslední a jistě nezapomenutelný lukovský 
bál Valašského souboru Kašava. A tož:

Do tanca, kdo nohy máš,
až do rána bál je náš!

Vaše Kašava
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46. valašský bál
L u k o v  4 .  ú n o r a  2 0 17

Program 

20.00  Slavnostní nástup krojovaných
20.15  Předtančení  VSPT Radhošť 
20.30  K tanci a poslechu hrají  CM Radhošť, CM VS Kašava, DH Trnkovjanka
21.30  Soutěž v tanci zemákový 
23.00  Vyhlášení FINÁLE tomboly 
23.30  Taneční hra ADAM 
24.00  Půlnoční program 
 0.30  K tanci a poslechu hrají  CM Radhošť, CM VS Kašava, DH Trnkovjanka

Tombola
Lístky do tomboly začnou po skončení předtančení prodávat krojované páry. Pokud jste 
získali los označený jako FINÁLE, budete mít možnost si ve 23 hodin vylosovat některou 
z prvních deseti cen, nebo cenu útěchy. Ostatní ceny se budou vydávat po skončení pře-
dávání ve foyeru. Hodně štěstí!

Zemákový
Tradiční soutěž v tanci zemákový vyhraje pár, který vydrží nejdéle tancovat se zemákem 
(bramborem) mezi hlavami.

Adam
Váš nápad pro tradiční taneční hru napište na lístek připravený u schránky „Vzkazy pro 
Kašavu“ ve foyeru. Nezapomeňte se čitelně podepsat, nejvtipnější nápady totiž budou 
nejen použity při dnešní hře Adam, ale také odměněny lahví vína. Schránku vybereme 
ve 23 hodin.

Občerstvení
Od 20.30 hodin jsou v jídelně u foyeru připraveny krajové pochoutky jako je valašská 
kyselica, guláš, anglická slanina na chlebu a valašské vdolky. Víno a nealkoholické nápoje 
je možno zakoupit v bufetu, kávu a zákusky u výdejního okna ve velkém sále.

Prosíme vážené hosty, aby nekouřili ve velkém sále, v zimní zahradě či v baru 
a jako kuřárny využívali výhradně vstupní „mezidveří“. 
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Účinkují 

Valašský soubor písní a tanců Radhošť
Vedoucí souboru: Petr Dobrovolný
Vedoucí taneční složky: Jan Ryška, Barbora Goláňová
Umělecká vedoucí CM a primáška: Kateřina Niklová

Dechová hudba Trnkovjanka
Kapelník: Tomáš Černoch

Valašský soubor Kašava
Umělecká vedoucí: Lucie Uhlíková
Vedoucí taneční složky: Ondřej Pavlištík
Organizační vedoucí: Radek Vitovský
Vedoucí CM VS Kašava: Petra Pavlištíková
Primáška CM VS Kašava: Kateřina Dlabajová

Program připravili 

Produkce: kolektiv VS Kašava a Mladá Kašava
Zvuk a světla: Marcel Rech, Alois Kopřiva
Výzdoba sálu:  Klára Francová, Hana Papežíková a kolektivy VS Kašava   

a Mladá Kašava

Činnost spolku podporuje statutární město Zlín 

Odjezdy autobusů 

1.00 Lukov – Štípa – Jižní Svahy Billa – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez
2.00 Lukov – Fryšták – Jižní Svahy Billa – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez
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21. května 2017 29. besídka u cimbálu, Malá scéna Zlín
17. června 2017 Dětský folklorní festival ve Fryštáku
21. října 2017  83. beseda u cimbálu, Fryšták
9. prosince 2017 84. beseda u cimbálu, Fryšták
10. prosince 2017 Vánoční besídka, Malá scéna Zlín
24. prosince 2017 Štědrovečerní zpívání, nám. Míru ve Zlíně

Zveme Vás na akce Kašavy v roce 2017

Klub přátel Kašavy 

Jestliže jste pravidelnými návštěvníky akcí Kašavy, ve Vašem kulturním kalendáři určitě 
nikdy nechybí dvě besedy u cimbálu, valašský bál, besídka dětských folklorních soubor-
ků a naše další akce. Staňte se členy Klubu přátel Kašavy a budete moci využívat těchto 
výhod:
•	 	koupě	až	šesti	vstupenek	se	slevou	20	%,
•	 	zasílání	pozvánek	na	akce	Kašavy,
•	 	prémie	při	návštěvě	lukovských	akcí:	dnes	anglická	na	chlebu	zdarma,
•	 	sleva	na	nákup	ve	vybraných	obchodech:	Pánská	móda	Sýkora	–	20%	sleva,		

kavárna-vinotéka	BALKAN	EXPRESS	–	5%	sleva	na	víno,	15%	sleva	na	útratu	
v kavárně.

Členem	 Klubu	 přátel	 Kašavy	 se	 můžete	 stát	 vždy	 na	 dvě	 sezóny,	 slevy	 tedy	 můžete	
využít na šesti akcích. Stačí zaplatit pouhých 200 Kč a vyplnit lístek s údaji pro zasílání 
pozvánek. Prémie je vyhlašována na každou lukovskou akci, tedy besedy u cimbálu 
a bál. Tou dnešní je anglická na chlebu zdarma.
Členství v klubu si můžete založit na některé lukovské akci Kašavy, nebo nám můžete 
zavolat, či poslat e-mail na adresu info@soubor-kasava.cz.



| 5

Soubor byl založen v roce 1948 jako valašský krúžek při Muzejním a národopisném spolku 
v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1954 s přechodem pod nového zřizovatele (Osvětovou 
besedu) přijal název Radhošť. Kolektiv dlouhá léta působil pod odborovou organizací 
podniku TESLA a od roku 1991 se osamostatnil jako občanské sdružení. To založili členové 
a přátelé souborů Radhošť a Malý Radhošť s cílem pokračovat a navázat na desítky let trva-
jící zájmovou činnost svých předchůdců. Spolek v současné době organizuje činnost dospě-
lého i dětského kolektivu. Dospělý soubor tvoří taneční složka a cimbálová muzika, dětský 
soubor je rozčleněn do tří skupin dětí podle věku – navštěvuje jej více než sedmdesát dětí. 
Radhošť zpracovává folklorní materiál z Rožnovska a severního Valašska jak v jednotlivých 
tanečních číslech, tak ve zvykoslovných pásmech. Kromě nácviku repertoárových čísel 
a jejich veřejné prezentace doma i v zahraničí pořádá soubor řadu vnitrosouborových akcí 
(soustředění, kolední obchůzky, akce pro rodiče, bývalé členy a další přátele, např. vánoční 
setkání, výlety do přírody, setkání při cimbálu), pořádá tradiční valašský bál, věnuje se vzdě-
lávání instruktorů a členů folklorního hnutí i ediční činnosti. Vedoucím souboru je Petr 
Dobrovolný, taneční složku vedou Jan Ryška a Barbora Goláňová. V čele cimbálové muziky 
stojí primáška a umělecká vedoucí Kateřina Niklová.

Valašský soubor písní a tanců Radhošť 
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Muzika byla založena v červnu roku 2002 tehdy třináctiletým Tomášem Černochem. Velkou 
zásluhu na jejím vzniku má i tehdejší starosta Stanislav Marcoň, který poskytl prosto-
ry bývalé školky ke zkoušení a pomohl kapele v prvních krůčcích. Svou podporu našla  
Trnkovjanka i u Libora Mikla, tehdejšího učitele v základní umělecké škole a dirigenta  
Dechového orchestru mladých ve Zlíně. S uměleckým výrazem vypomáhal kapele v začátcích 
Vladimír Češek, dlouholetý 1. trumpetista Moravanky Jana Slabáka. Dnes se o uměleckou 
stránku stará Tomáš Černoch, absolvent konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 
DH Trnkovjanka získala již několik ocenění doma i v zahraničí. K největším úspěchům řadí 
svou účast na 20. ročníku soutěže Zlatá křídlovka v roce 2012, kde získala 2. místo v národním 
finále	a	diplom	za	nejlepší	sólový	výkon	ve	skladbě	Nezbedníci	od	M.	R.	Procházky	v	podání	
Martina a Marka Frankeových a na XV. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu malých 
dechových hudeb „Dychovky v Preši 2015“, kde se umístila ve Zlatém pásmu CUM LAUDE, 
získala	Cenu	předsedy	festivalu	(sólo	tenor	–	Martin	Franke)	a	Cenu	předsedy	mezinárodní	
poroty. V roce 2014 představila Trnkovjanka své první CD s názvem Nad Kašavú. Nosič ob-
sahuje písně, jejichž obsah vypovídá o Kašavě, Valašsku a okolí Trnkovjanky.

Dechová hudba Trnkovjanka (Kašava)
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Souborový rok 2016

16. ledna, Valašský bál, Zubří
Začátkem roku jsme dostali po-
zvání na vystoupení v rámci Valaš-
ského bálu v Zubří. Měli jsme tak 
možnost vyzkoušet si před diváky 
obnovený scénický blok O prá-
ci, lásce a radosti, ze kterého jsme 
„vystřihli“ a předvedli pouze zá-
věrečnou část Končiny na Kašavě. 
Vystoupení se vydařilo, a tak jsme 
si pak mohli užít valašský bál s naší 
muzikou a s CM Beskyd. 

17. ledna, turnaj v badmintonu, Kašava
Po tříhodinovém „pobálovém“ spánku jsme se v badmintonovém klání utkali s herci 
z Městského divadla Zlín. Vítězem byli všichni, kdo zvládli v pondělí ráno vstát a včas 
dorazit do školy či zaměstnání. 

6. února, 45. valašský bál, Lukov
Jako každoročně zahájil náš valašský bál průvod všech krojovaných. O předtančení se po-
staral Soubor písní a tanců Dolina ze Starého Města a nečekaně (kvůli nutnému převleku 
našeho hosta) i dívčí pěvecký sbor a tanečníci Kašavy. Co našemu vystoupení chybělo 
na přípravě (měli jsme na ni asi deset minut), to jsme dohnali výrazem. Tato nečekaná 
změna bálového programu mnohým z nás připomněla festival v Jižní Koreji, kde byly ta-
kovéto adrenalinové akce na denním pořádku. Zbytek večera se nesl v tradičním duchu, 
nechyběla oblíbená taneční hra Adam a půlnoční pochovávání basy. Novinkou letošního 
bálu byl „fotokoutek“, ve kterém si mohli hosté nechat zvěčnit svou vzpomínku na tuto 
akci. 

12. března, Trnečka – pěvecká soutěž dětských zpěváků lidových písní, ZUŠ Zlín
Trnečka je okresní soutěž dětských zpěváčků lidových písní z Valašska a Slovácka. Velkou 
radost nám udělala hojná účast talentovaných dětí a také naše reprezentantka za Mladou 
Kašavu Helena Vajdáková, která ve své kategorii obsadila první místo. 

14. dubna, U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře, TV Noe
Tři dny před výročním koncertem v divadle jsme měli tu čest vystoupit v živém vysí-
lání televize Noe. Pořad s názvem (Nejen) Kašava slaví byl věnovaný 85. narozeninám 
Karla Pavlištíka a také 45. výročí založení souboru. Hostem pořadu byla i naše umě-
lecká vedoucí Lucie Uhlíková, pořadem provázela Magdalena Múčková. Obě naše 
cimbálové	muziky	a	taneční	sólisté	v	televizi	zazářili	a	mohli	být	pyšní	na	milé	vzkazy	
od diváků.
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17. dubna, Kašava tančí, zpívá a hraje… už 45 let, Městské divadlo Zlín
Výroční koncerty v divadle jsou pro soubor velkou výzvou a zároveň i odměnou. Vystu-
povat před vyprodaným divadlem se jen tak někomu nepodaří. Na divadelních prknech 
se předvedly všechny souborové generace: děti z našich pěti folklorních souborků, obě 
cimbálové muziky, souborová přípravka Mladá Kašava, „dospělý“ soubor i nejstarší gene-
race bývalých tanečníků. V rámci programu předvedl stávající soubor dva scénické bloky, 
z nichž první – O práci, lásce a radosti – je jedním z nejstarších čísel Kašavy a druhý – Eště 
néni taká núze – měl v divadle svou premiéru. Potlesk diváků byl pro všechny účinkující 
velkým poděkováním, koncert byl však také závazkem do budoucna: Věříme, že Kašava 
bude tancovat, zpívat a hrát nejméně dalších 45 let. 

1. května, Baťova vila Zlín 
V rámci prvomájových oslav ve 
Zlíně jsme vystoupili u Baťovy vily 
i s našimi budoucími nástupci – 
tanečníky z dětského folklorního 
souborku Vínek.

22. května, 28. besídka u cimbálu, 
Malá scéna Zlín
Besídka u cimbálu pro členy dět-
ských folklorních souborků ne-
chyběla ani v loňském kalendáři. Na Malé scéně se sešli rodinní příslušníci našich malých 
tanečníků a zpěváků, aby se podívali, co se děti za rok naučily. Všichni účinkující byli 
moc šikovní. Vedoucím našich folklorních souborků za jejich vytrvalou práci děkujeme.

17.–18. června, Dětský folklorní festival, Kašava 
Dětský folklorní festival se v loňském roce konal v obci Kašava u nově opravené budovy 
Obecního úřadu. Součástí festivalu byl také farmářský trh a dětský koutek. Program byl 
pestrý, zahraničním hostem byl slovenský folklorní soubor Terchovec, který diváky pře-
kvapil svižnými čísly. Během dvoudenního maratonu vystoupení se představilo mnoho 
dětských folklorních souborů z blízka i daleka. Sobotní večerní program zpestřili hOLD 
STAŘí Kašavy spolu s CM Kašava s primášem Petrem Králem. 

30. června, MFF Vsetínský krpec, Kulturní dům Vsetín
Cimbálová muzika s primášem Petrem Králem se zúčastnila MFF Vsetínský krpec, 
konkrétně pořadu Valašské nebe aneb Muzikantský odkaz z hůry. Jednalo se o vzpomín-
kový pořad na významné osobnosti valašského muzikantského světa. Kromě naší muziky 
zde účinkovaly také cimbálové muziky Jasénka, Kotár, Soláň a Vsacan. 

10. července, Valašský rok 2016, Rožnov pod Radhoštěm
V dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě se soubor představil s medailonem 
v pořadu nazvaném Odpoledne s folklorním souborem Kašava. Program prezentoval veš-
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keré	naše	činnosti	–	taneční	čísla,	sólová	pásma	cimbálové	muziky,	dívčí	pěvecký	sbor	
i naše nejmenší tanečníky z Kašavjánku. Premiéru zde měla nová konferenciérka kašav-
ských koncertů Hana Krejčiříková. I přes vysoké letní teploty všichni podali maximální 
výkon a sklidili bouřlivý potlesk. 

13. srpna, MFF Soláň, Soláň
Zatímco si soubor užíval zájezdu ve Francii, cimbálová muzika s primášem Petrem Krá-
lem vystoupila na Mezinárodním folklorním festivalu Soláň v pořadu Pocta Janu Roky-
tovi. Koncert muziky na hlavní scéně amfiteátru nesl název Kašava hraje Rokytu a před-
stavili	se	v	něm	také	sóloví	zpěváci	Lenka	Mrlinová	a	Jan	Czirok.

5.–17. srpna, 59. Festival de Confolens, Confolens, Francie
Zahraniční zájezd do Francie byl náročný, avšak spoustu krásných zážitků nám nikdo 
nevezme. Prvních pár dní jsme strávili popojížděním na různá místa, poté jsme se usadili 
v Confolens, městečku, kde vznikla Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů 
(CIOFF). I když nás po celou dobu provázely velmi vysoké teploty, festival jsme si užívali 
a snažili jsme se podávat co nejlepší výkony. Při cestě do Francie jsme hned v Brně zažili 
krušnou chvíli, kdy jsme na benzince zapomněli jednu tanečnici (bez telefonu a všech 
věcí). Naštěstí jsme brzy zaregistrovali, že nejsme všichni, a vrátili jsme se pro ni. Když 
se k nám pátý den připojili i poslední dva členové naší výpravy, byli jsme už konečně 
opravdu v plném počtu. Celý festival pak už probíhal bez komplikací. Vzpomínat bude-
me na dlouhá vystoupení, náročné průvody, policejní a vojenské hlídky a přísné kontroly, 
dobré jídlo či grilování u našeho průvodce, ale především na milé a příjemné lidi a skvěle 
zorganizovaný výjimečný festival se špičkovými soubory, kde jsme několikrát vystupovali 
před více než dvěma tisícovkami diváků.

3. září, souborová svatba, Kaňovice, Ludkovice
V sobotu 3. září vstoupila do svazku manželského naše tanečnice Marcela Semelová 
s Karlem Ročákem. Jednalo se o nádhernou tradiční selskou svatbu na Zálesí. Od-
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davky (zdávka) se konaly v Hrabinově zemědělské usedlosti v Kaňovicích. Průvodem 
přes kopec se pak svatebčané přesunuli do Ludkovic, kde pokračovalo svatební veselí. 
Novomanželům přejeme vše dobré do společného života. 

3. září, FEDO, Zlín
Festival dechových orchestrů a folklorních souborů se konal ve Zlíně již poosmnácté. 
Kašava se představila ve večerním programu v patnáctiminutovém bloku. Naštěstí 
všichni tanečníci i muzikanti dorazili včas ze souborové svatby, a mohli tak v záři 
reflektorů předvést svá taneční i muzikantská čísla. No a po „práci“ jsme zasloužili 
legraci, takže následoval rychlý přesun zpět na svatbu, kde jsme tančili, zpívali a hráli 
až do rána.

4. září, MFF Lidový rok, Velká Bystřice
26. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok se uskutečnil ve dnech 
2. až 4. září 2016 ve Velké Bystřici. Kašava se během nedělního programu představila 
ve třech krátkých vstupech. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili nejen vystoupení, ale 
i pauzy mezi nimi v krásném zámeckém areálu s amfiteátrem. 

8. září, U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře, TV Noe
Kašava opět vystoupila v TV Noe, tentokrát ale „pouze“ cimbálová muzika s primášem 
Petrem Králem v pořadu Ozvěny – Pěsničky z Jasenné. Hudebně-taneční pořad naší 
kapely a souboru Portáš z Jasenné byl věnovaný vzpomínce na zpěvačku a tanečnici 
Annu Kutějovou, rozenou Rokytovou.

17. září, oslavy 660. výročí Fryštáku
Oslavy 660. výročí od první písemné zmínky o městečku Fryštáku probíhaly po  
celý týden. My jsme se zúčastnili sobotního vystoupení na náměstí. Atmosféru kom- 
plikoval déšť, silný vítr a hodinové zpoždění programu. Inu, není každý den posví- 
cení…

18. září, výroční členská schůze Valašského souboru Kašava, z. s., Zlín
Tradiční bilancování naší členské základny se opět konalo v jídelně tzv. Baťova  
mrakodrapu. Kromě výročních zpráv o činnosti jednotlivých složek Valašského  
souboru Kašava a celého spolku byli do spolku přijaty nové tanečnice Simona Mičul-
ková a Barbora Šimperská. 

23. září, Roztančený PARKet, Zlín
Členové Valašského souboru Kašava a Slováckého souboru Vonica a jejich cimbá-
lových muzik se spojili, aby roztančili parket přímo v centru města Zlína, v krásném 
prostředí zrekonstruovaného parku. Hrálo se, zpívalo a tančilo až do pozdního ve-
čera. Lidové tance a písně přilákaly mnoho kolemjdoucích, a tak věříme, že se tato 
krásná akce udrží i do dalších let. 
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8. října, přehlídka valašských souborů Prameny, Rožnov pod Radhoštěm
Přehlídka valašských folklorních souborů se konala v rožnovském skanzenu v tzv. Janí-
kově stodole. Kašava se představila se scénickým blokem Eště néni taká núze, který po 
premiéře v divadle doznal ještě nějaké ty úpravy. Nejen netradiční pojetí celého bloku, 
ale i dodržení jednoty taneční, hudební a historické spolu s velmi dobrou pohybovou 
technikou sklidilo pochvalu při hodnocení přehlídky odbornou porotou. 

22. října, 81. beseda u cimbálu,   
Lukov
Podzimní beseda s názvem Pěsnič-
ky z Jasenné aneb Z valašské hudební 
pokladnice Anny Kutějové se nesla 
v  podobném duchu jako již zmíněný 
pořad v TV Noe. Připomněla nejen vý-
znamnou zpěvačku z Jasenné, ale také 
jejího synovce Jana Rokytu st. V pořa-
du připraveném a moderovaném Janem 
Rokytou ml. vystoupila CM Kašava 
s primášem	Petrem	Králem,	pěvečtí	sólisté	Lenka	Mrlinová,	Klára	Obručová,	Jan	Czirok	
a Pavel Ptáček a také tanečníci Kašavy a Portáše. Vzpomínkovou knihu Anny Kutějové, 
která spatřila světlo světa v loňském roce, představil etnograf Daniel Drápala.

29. října, Kašava vesnicí roku 2016 
ČR, Kašava
Vesnice Kašava, ve které má soubor 
své kořeny, získala v loňském roce titul 
Vesnice roku 2016. Jsme na to patřičně 
hrdí i z toho důvodu, že náš soubor nese 
její jméno. Na konci října proběhlo na 
návsi v Kašavě slavnostní předávání 
celostátních cen soutěže, u čehož jsme 
nemohli chybět. Vystoupila CM Kašava 
s primášem Petrem Králem i s tanečníky. 

5. listopadu, souborová svatba, zámek Holešov
Při loňské druhé souborové svatbě si v holešovském zámku řekli své „ano“ tanečník Ra-
dek Vitovský a Radka Nedbalová. Cimbálová muzika doprovázela nejen svatební obřad, 
ale také svatební zábavu. Novomanželům přejeme vše dobré.

10. prosince, 82. beseda u cimbálu, Lukov
Vánoční zvyky a koledy z Lašska i z hraničního hřebene Beskyd představil na prosincové 
besedě u cimbálu s názvem Ej, všecko stvoření na zemi slyš folklorní soubor Grunik za 
doprovodu CM Vojtek z Ostravy. Diváci měli možnost přenést se v čase a nahlédnout do 
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časů opravdové tradiční vánoční ko-
lední obchůzky na Lašsku. Vánoční 
beseda opět vykouzlila neopakova-
telnou atmosféru také díky kašavské-
mu zdobení vánočního stolu, zpěvu 
koled a půlnočnímu šťastikování. 

11. prosince, vánoční koncert,  
Jasenná
Sérii vánočních koncertů plných ko-
led a vánočních her jsme odstartovali 
11. prosince v evangelickém kostele v Jasenné, na který budeme dlouho vzpomínat jako 
na druhý nejstudenější kostel, který jsme navštívili. Už dlouho se nám nestalo, abychom 
se v průběhu zkoušky museli chodit ohřát ven. 

24. prosince, štědrovečerní zpívání, náměstí Míru Zlín
Stále více Zlíňanů si Štědrý večer zpestřuje vycházkou do centra města, aby se setkali 
s přáteli, vzájemně si popřáli klidně strávené sváteční dny a vše dobré do nového roku. 
Tradiční lití olova a valašské koledy rozhodně dokáží prodloužit magickou atmosféru 
vánoční noci a v jeden okamžik sblížit spoustu lidí, ať už souboráků, nebo těch „cizích“. 
Jsme velmi šťastní, že se tradice našeho štědrovečerního zpívání drží již patnáct let. 

26. prosince, štěpánská koleda, Zlín
Jako každý rok sraz v Příluku, návštěva bývalých členů souboru, zpěv koled, něco na za-
hřátí a především přání všeho dobrého do nového roku – to je tradiční štěpánská koleda 
v podání členů souboru, letos již po čtyřiatřicáté. 

29. prosince, vánoční koncerty, Zlín a Štípa
V neděli 29. prosince jsme uspořádali rovnou dva vánoční koncerty – v kostele Panny 
Marie Pomocnice Křesťanů na Jižních Svazích a v kostele Narození Panny Marie ve Štípě. 
Výtěžek z koledy a dobrovolného vstupného jsme opět věnovali potřebným – tentokrát 
na zakoupení rehabilitačního kočárku a dalších pomůcek pro Dominika Kováře. Tento 
dvouletý chlapeček ze Zlína má diagnostikovánu dětskou mozkovou obrnu a revmatis-
mus, a tak věříme, že námi vykoledované peníze mu alespoň malou mírou pomohou 
pořídit vše potřebné a zapojit se třeba do hry s kamarády. 

31. prosince, silvestrovský výšlap, Držková
I poslední den roku tráví většina souboru pospolu. Jako každý rok jsme se sešli v Držkové 
a vydali se přes kopec do Kašavy. Nejvyšším místem výšlapu byly skály Vrzavky, kde jsme 
nezapomněli zatancovat si gúlané. Loňský silvestr byl velmi mrazivý, proto se všichni 
těšili na zahřátí u Holíků, kde se již tradičně podávala zabijačková polévka a prejt se ze-
lím. V Držkové i v Kašavě jsme se zastavili u bývalých členů souboru, kde jsme zazpívali 
a vinšovali Šťastný a veselý nový rok, aby vás nebolela hlava ani bok.
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Valašský soubor Kašava pořádá každé dva roky sérii vánočních koncertů. Nebylo tomu jinak 
ani vloni. Navíc veškerý výtěžek z těchto koncertů daruje někomu potřebnému. V loňském 
roce jsme se rozhodli pomoci vykoledovanými penězi dvouletému Dominiku Kovářovi, kte-
rý má diagnostikovánu dětskou mozkovou obrnu a revmatismus.
Výtěžek z vánočního koledování z 82. besedy u cimbálu, vánočních koncertů v kostele v Ja-
senné, na Jižních Svazích ve Zlíně a ve Štípě, který poputuje Dominiku na zakoupení reha-
bilitačního kočárku a dalších pomůcek, letos činí 26 500 Kč. Svým dílem přispěla i Farnost 
Panny Marie Pomocnice Křesťanů – Zlín Jižní Svahy, která se vzdala částky za pronájem 
kostela v prospěch Dominika, a farnost Jasenná, která přidala výtěžek ze slavnostního roz-
svěcování vánočního stromu v obci.

Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.

Přehled darovaných vánočních výtěžků v minulosti
Rok Název organizace Částka
2016 Dominik Kovář 26 500 Kč
2015 Naše dětské souborky 4 408 Kč
2014 Anetka Kolínková 28 500 Kč
2013 Naše dětské souborky 2 275 Kč
2012 Kája Vaculík 28 000 Kč

Výtěžek z vánočního koledování 

V roce 2016 Valašský soubor Kašava podpořili:

Balkan Express
Emersion Software
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
IMC ENGINEERING s.r.o.
Josef Dubovský
MAGSY, s. r. o.

Pánská	móda	Sýkora
PODHORAN LUKOV a. s.
Radana Váňová
TZ Therm a.s.
Vlasta Ticháčková

Chcete nás podpořit i vy?
Stačí, když pošlete na účet 379953243/0300 peněžní částku dle vlastního uvá-
žení.* Možné jsou i jiné formy podpory, po dohodě s předsedou spolku Petrem 
Zbrankem, tel. 739 570 779, e-mail: info@soubor-kasava.cz.

* Od daňového základu lze odečíst dary v minimální hodnotě 1 000 Kč ročně.

Město Fryšták
Ministerstvo kultury
Obec Kašava

Obec Lukov
Statutární město Zlín
Zlínský kraj
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Ve Valašském souboru Kašava v roce 2016 pracovali:

Leona Baráková
Jan Bařinka
Martin Bednařík
Antonín Bradáč
Hana Burešová
Adéla Cablíková
Lucie Crlová
Jan Czirok
Petr Divílek
Kateřina Dlabajová 
Martina Dřímalová
Jan Dudr
Jiří Dudr
Kateřina Durďáková
Klára Francová
Jiří Gargulák
Barbora Grombířová
Kamil Gyuricsek
Pavel Hanulík
Zuzana Hegerová
Ivan Hunák
Peter Hunák
Vojtěch Hunák
Jana Hunáková
Vendula Hunáková

Eva Husáková 
Andrea Ingrová
Karolína Jašová
Rostislav Jež
Věra Kafková
Daniel Kolář
Jana Kolářová
Jan Kořenek
Pavla Kovaříková
Anna Kováříková
Petr Král
Hana Krejčiříková
Iveta Krmášková
Martin Kubíček
Lucie Lerlová
Sandra Lišková
Michaela Mahdalíková 
Alžběta Matějíčková
Vojtěch Matějíček
Simona Mičulková
Adam Mlýnek 
Aleš Mlýnek
Barbora Mlýnková 
Soňa Moravcová
Hana Papežíková

Ondřej Pavlištík
Petra Pavlištíková
Tomáš Pečenka
Kristýna Preiningerová
Tereza Preiningerová
Veronika Prokopová
Matěj Rejzek
Marie Rozumková
Veronika Silná
Tomáš Sousedík
Ondřej Sunek
Jan Šála
Barbora Šálová
Vratislav Šarman
Barbora Šimperská
Lucie Uhlíková
Pavel Uhřík
Jakub Vaculík
Helena Vajdáková
Radek Vitovský
Albert Vyoral
Tomáš Záloha
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

S Valašským souborem Kašava v roce 2016 spolupracovali:

Antonín Bařinka
Jitka Bařinková 
Richard Dvořák
Alois Holík
Veronika Jedličková
Jaroslav Kolečkář
Kateřina Kovaříková
Věra Kovářů

Lenka Mrlinová
Karel Pavlištík
Markéta Pavlištíková
Martin Peprník
Jiří Perůtka
Libuše Perůtková
Jana Pluhařová
Michal Preininger

Magdalena Preiningerová
Jan Rokyta ml.
Pavel Rokyta
kolektiv hOLD STÁŘí
CM Kašava – senioři
Mužský sbor Mužáci ze Zlína
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Organizační struktura Valašského souboru Kašava, z. s., k 31. 12. 2016

Čestný předseda:
Karel Pavlištík

Předseda:
Petr Zbranek

Výbor spolku:
 Martin Bednařík
Adéla Cablíková
Kateřina Dlabajová
Hana Krejčiříková
Martin Kubíček
Ondřej Pavlištík 
Petra Pavlištíková
Veronika Prokopová
Ondřej Sunek
Radek Vitovský
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

Dozorčí rada:
Eva Husáková (předsedkyně), Jiří Gargulák, 
Iva Kadlecová

Umělecká rada:
Veronika Jedličková, Petr Král, Soňa Moravcová,  
Karel Pavlištík, Ondřej Pavlištík, Petra Pavlištíková, 
Michal Preininger, Lucie Uhlíková, Ladislav Zuzaník

Pokladník: Veronika Prokopová    
Kroje, rekvizity: Adéla Cablíková, Alžběta Matějíčková  
Kronika: Veronika Silná
Archiv, prodej: Ladislav Zuzaník, Hana Krejčiříková 
Propagace: Veronika Prokopová, Simona Mičulková, 
Pavel Uhřík
Video: Petr Divílek 
Koordinace dětských folklorních souborků:  
Ladislav Zuzaník

Valašský soubor Kašava

Cimbálová muzika Kašava
primáš: Petr Král

Cimbálová muzika VS Kašava
primáška: Kateřina Dlabajová
vedoucí: Petra Pavlištíková
stárek: Ondřej Sunek

Taneční složka
vedoucí: Ondřej Pavlištík
stárek: Martin Bednařík
stárka: Hana Krejčiříková

Dívčí pěvecký sbor
vedoucí: Petra Pavlištíková

Dětské folklorní souborky - vedoucí
Fryštáček 
Leona Baráková, Kamil Gyuricsek,  
Alžběta Matějíčková, Pavel Uhřík

Kašavjánek 
Josef Sousedík

Lukovjánek 
Jana Janků, Helena Uhříková,  
Ladislav Zuzaník

Maryjánek  
Martina Dřímalová, Iva Kadlecová, 
Ivana Podešvová, Renáta Večerková

Mladá Kašava (souborová přípravka) 
Soňa Moravcová, Ladislav Zuzaník

umělecká vedoucí: 
Lucie Uhlíková
organizační vedoucí: 
Radek Vitovský

Vínek 
Tereza Preiningerová, Veronika Silná, 
Terezie Řánková, Tomáš Záloha
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Mediální partneři:

 Autobusová doprava 
Josef Dubovský

Obec Kašava Obec Lukov Město Fryšták



Valašský rok 2016, Rožnov pod Radhoštěm, 10. 7. 2016

Zahraniční zájezd Francie, Confolens, 5.–17. 8. 2016



45. valašský bál, Lukov, 6. 2. 2016

Programový sborník 46. valašského bálu Valašského souboru Kašava

Redakce: Lucie Uhlíková, Kristýna Preiningerová, Ondřej Pavlištík, Petr Zbranek
Fotografie: archiv VS Kašava a jeho členů, archivy účinkujících
Vydal: Valašský soubor Kašava, z. s., Zlín 2017
www.soubor-kasava.cz, info@soubor-kasava.cz
Tisk:  Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, polygrafické obory

Odjezdy autobusů 

1.00 Lukov – Štípa – Jižní Svahy – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez
2.00 Lukov – Fryšták – Jižní Svahy – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez
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