48. valašský
bál
Fryšták, 9. února 2019

H O S T:
Folklorní soubor

SALAJKA
Dambořice

47. valašský bál, Fryšták, 3. 2. 2018 (slavnostní nástup krojovaných)

47. valašský bál, Fryšták, 3. 2. 2018 (půlnoční překvapení)

Vitajte na valašském bále!
Naši milí hosté, jistě jste si všimli, že letošní 48. valašský bál se nese ve znamení
Spojených států amerických. Má to jednoduchý důvod, právě tuto zemi jsme
totiž vloni v létě navštívili, konkrétně tedy festival Folkmoot v malém městečku
Waynesville v Severní Karolíně.
Vybrat pro tradiční veselici právě toto téma by se možná mohlo zdát jako holý
nesmysl, vždyť „americký valašský bál“, to je čirý protimluv. Největší hrozbou pro
tradiční lidovou kulturu je přeci globalizace a v souvislosti s ní jistě hned každého
napadnou právě ona tři písmena – USA. Ale podobných paradoxů bychom jistě
našli víc. Zkuste se někomu z dědin kolem Vsetína zmínit o Valašském souboru Kašava ze Zlína. Všichni se vám vysmějí, vždyť Zlín přeci vůbec nespadá do
této oblasti, to je jasné Slovácko! No a město Fryšták, místo konání dnešního
valašského bálu, to je přeci Haná. O to příhodnější je náš dnešní host, Folklorní
soubor Salajka Dambořice, který zpracovává oblast Hanáckého Slovácka (kam
Dambořice skutečně patří) a Kyjovského Dolňácka, tedy sousedního regionu.
Po předtančení FS Salajka se budete moci pobavit zpěvem či tancem za doprovodu CM Friška, Dechové hudby Trnkovjanka i domácí CM VS Kašava. Nebudou chybět figurální tance, taneční hry a bohatá tombola. V průběhu večera si jistě někteří z Vás budou chtít pochutnat na frgálu. A hned tu máme další
protimluv. Frgál je totiž nářečním termínem označujícím špatně upečený valašský vdolek. Z neznalosti některých výrobců se pak slovo začalo používat místo
správného označení valašský vdolek. Frgál je tak vlastně zmetek a my bychom
nebyli příliš dobří hostitelé, kdybychom je zde prodávali. Všechny naše vdolky
jsou dozlatova upečené a už se těší, až si pro ně přijdete. Krom toho Vás samozřejmě pohostíme i lahvinkou vína (třeba od našeho cimbalisty a zároveň vinaře
původem z Malenovic – když jsme u těch paradoxů) a mnohými dalšími pochutinami. Ale nezapomeňte čas strávený ochutnáváním dobrot vyvážit tancem, rozhodně nemusíme dnešnímu tématu podřizovat i průměrnou váhu návštěvníků…
Do tanca, kdo nohy máš,
až do rána bál je náš!
Vaše Kašava
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48. valašský bál
Fr yšt ák 9. února 2019

Program
20.00
20.15
20.30
21.30
23.00
23.30
24.00
0.30

Slavnostní nástup krojovaných
Předtančení 
K tanci a poslechu hrají 
Soutěž v tanci zemákový
Vyhlášení FINÁLE tomboly
Taneční hra ADAM
Půlnoční překvapení
K tanci a poslechu hrají 

FS Salajka Dambořice
CM Friška, CM VS Kašava, DH Trnkovjanka

CM Friška, 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 předávání ve velkém sále. 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 bufetu ve velkém sále kromě kávy a zákusků připraveny i kyselica
a valašské vdolky. Víno a nealkoholické nápoje je možno zakoupit v bufetu ve velkém sále
či v baru na balkóně.
Po dobu trvání předtančení je bufet i bar uzavřen.
Kouření je v celé budově zakázáno.
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48. valašský bál
Fr yšt ák 9. února 2019

Účinkují
Folklorní soubor Salajka Dambořice
Vedoucí souboru: Vilém Trumpeš
Vedoucí taneční složky: Marek Štěrba
Primáš CM Friška: David Vašulka
Dechová hudba Trnkovjanka
Kapelník: Tomáš Černoch
Valašský soubor Kašava
Umělecká vedoucí: Lucie Uhlíková
Vedoucí taneční složky: Ondřej Pavlištík
Vedoucí CM VS Kašava: Petra Pavlištíková
Primáška CM VS Kašava: Kateřina Dlabajová

Program připravili
Produkce: Kolektivy VS Kašava a Mladá Kašava
Zvuk a světla: Marcel Rech, Alois Kopřiva

Odjezdy autobusů
1.00 Fryšták – Jižní Svahy – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez
2.00 Fryšták – Jižní Svahy – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez
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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 souborků 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 fryštáckých akcí: dnes valašský vdolek za polovinu ceny,
• 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, Katka Květiny – sleva 15 % na nákup řezaných a hrnkových květin
v prodejně Katka Květiny na ulici Havlíčkova 1561, Otrokovice.

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 pozvánky. Prémie je vyhlašována na každou akci, tedy besedy u cimbálu a bál.
Tou dnešní je valašský vdolek za polovinu ceny.
Členství v klubu si můžete založit na některé akci Kašavy, nebo nám můžete zavolat,
či poslat e-mail na adresu info@soubor-kasava.cz.

Zveme Vás na akce Kašavy v roce 2019

9. března 2019, Malá scéna Zlín, Koncert cimbálových muzik
24. března 2019, Městské divadlo Zlín, Jarní koncert Kašava a Rokytí
6. dubna 2019, ZUŠ Zlín, Trnečka – pěvecká soutěž dětských zpěváků
19. května 2019, Malá scéna Zlín, 31. besídka u cimbálu
15. června 2019, Kašava, Dětský folklorní festival Kašava
19. října 2019, Fryšták, 87. beseda u cimbálu
14. prosince 2019, Fryšták, 88. beseda u cimbálu
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FS Salajka Dambořice

Folklorní soubor Salajka působí v severní oblasti Hanáckého Slovácka v malebné vesničce Dambořice. Vznikl v roce 2002, kdy jej založili manželé Trumpešovi, a během své krátké historie prošel již několika generačními obměnami. Zpracovává lidové písně a tance
Hanáckého Slovácka, kyjovského Dolňácka a dalších regionů Moravy a Slovenska. Při vytváření choreografií se Salajka snaží spolupracovat s významnými osobnostmi folklorního
hnutí z různých regionů celé ČR. V repertoáru má nejen „klasická“ taneční čísla vycházející
z historických pramenů, ale také scénické stylizace, se kterými soubor slavil nemálo úspěchů
nejen na území ČR. Průlomový byl v tomto ohledu rok 2007 a vystoupení na Slováckém
roce v Kyjově se scénickým pásmem „Ropáci“, vtipně pojednávajícím o Dambořicích coby
největším nalezišti ropy v ČR. Úspěch čísla posunul vývoj Salajky úplně jiným směrem.
FS Salajka dnes sdružuje kromě taneční složky i mužský pěvecký sbor, ženský pěvecký sbor
„Děvčata z Dambořic“, malou cimbálovou muziku a dětské soubory Salajenka a Salajenečka.
Za dobu své existence celý kolektiv výrazně přispěl k obohacení kulturního života a zachování tradic v Dambořicích. S tím souvisí i obnovení hanáckoslováckého kroje podle zobrazení z roku 1820 a jeho použití nejen pro dospělý soubor, ale i pro děti. Soubor vystupoval
na řadě festivalů jak doma, tak i v zahraničí (Turecko, Čína, Kostarika, Řecko, Chorvatsko, Polsko, Makedonie, Itálie, Bulharsko, Slovensko ad.). V současnosti taneční složku doprovází CM Friška z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou.
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Cimbálová muzika Friška

CM Friška vznikla původně jako doprovodná muzika folklorního souboru Kyjovjánek.
V kompletní sestavě poprvé vystoupila na Slováckém roku 2003. Hraje lidové písně převážně
z kyjovského Dolňácka, ale nevyhýbá se ani folkloru jiných regionů, nejen moravských, ale
i slovenských, maďarských či rumunských. Společně s Kyjovjánkem postoupila muzika v letech 2003, 2005, 2007, 2009 a 2011 do celostátního kola přehlídky dětských souborů, kde
získali čtyřikrát zvláštní ocenění. Společně také navštívili řadu domácích i zahraničních
festivalu (Slovensko, Srbsko, Itálie, Německo, Francie, Chorvatsko, Rusko, Tchaj-wan), kde
se muzice dostalo mnohých uznání a ocenění. Kromě doprovázení různých souborů (nejen
z jejich regionu) vystupuje CM Friška i samostatně. V posledních letech mj. pravidelně doprovází oblastní kola soutěže dětských zpěváčků. Hudební projev CM Friška je zachycen
na CD Hrajte ně, husličky (2008) a na samostatném CD Veselo v Kyjově (2013), které muzika vydala k desátému výročí svého vzniku. Současným vedoucím muziky je primáš David
Vašulka.
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Dechová hudba Trnkovjanka (Kašava)

Muzika byla založena v červnu roku 2002 tehdy třináctiletým Tomášem Černochem. Velkou
zásluhu na jejím vzniku má i tehdejší starosta Stanislav Marcoň, který poskytl prostory 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 Cena
předsedy festivalu (sólo tenor – Martin Franke) a Cenu předsedy mezinárodní poroty. V roce
2014 představila Trnkovjanka své první CD s názvem Nad Kašavú. Nosič obsahuje písně,
jejichž obsah vypovídá o Kašavě, Valašsku a okolí Trnkovjanky.
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Souborový rok 2018
6. ledna, Valašský bál, Zašová
Bál v Zašové měl velmi přátelskou atmosféru, kterou CM Kašava s primášem Petrem Králem pomáhala vytvářet spolu s přáteli z CM Soláň. Celý večer od uvítání u vchodu až po půlnoční překvapení se nesl v duchu 40. výročí letu Vladimíra Remka do vesmíru, a to včetně kostýmů, do
kterých byli oblečeni domácí účinkující.
13.–14. ledna, soustředění, Vizovice
Nabitou sezónu jsme zahájili lednovým víkendovým soustředěním. Hlavním programem bylo
obnovení bloku z luhačovického Zálesí O lásce a vojně, který jsme po deseti letech začali znovu
nacvičovat. Čas se ale našel i na další souborový repertoár, do kterého postupně zacvičujeme naše
nováčky.
20. ledna, Zemědělský ples, Fryšták
Souborová cimbálová muzika zahrála k tanci i poslechu v kulturním domě ve Fryštáku na zemědělském plese.
3. února, 47. valašský bál, Fryšták
Náš první bál ve Fryštáku jsme si společně se souborem Vsacan patřičně užili. Na novém místě jsme
ale zachovali vše při starém, tedy tak, jak tomu bylo dříve v Lukově – nechyběla bohatá tombola,
návštěvníci si mohli pochutnat na valašských specialitách a všichni jsme se pobavili při tanečních
hrách, které k našim bálům neodmyslitelně patří.
23.–25. března, soustředění CM Kašava s primášem Petrem Králem, Bunč
Kapela se vydala na každoroční soustředění, aby se připravila na nadcházející koncerty. Nácvik byl
zaměřen zejména na technicky náročné úpravy Jana Rokyty staršího. Večer všechny dokonale bavil
Jirka Dudr, který kromě hraní na basu dokonale ovládá i deskové a karetní hry, o čemž všechny
přesvědčil u hry Dixit.
24. března, Trnečka – pěvecká soutěž dětských zpěváků lidových písní, Malá scéna Zlín
Čtvrtou březnovou sobotu se uskutečnil již 24. ročník soutěže dětských zpěváků lidových písní
Trnečka. Do dalších kol postoupila i zástupkyně našich souborků, členka DFS Maryjánek Julie Vajdáková. Palce jsme jí drželi opravdu poctivě, probojovala se totiž až do nejvyššího kola a 2. června
se stala jednou z deseti vítězů celorepublikového kola soutěže Děti a píseň – Zpěváček 2018, které
proběhlo v Brně za doprovodu BROLNu. Julince děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!
1. dubna, Velikonoční jarmark, Uherské Hradiště
Tanečníci i „mladší“ muzika zpříjemnili atmosféru uherskohradišťského velikonočního jarmarku.
Představil se i dívčí pěvecký sbor a publikum naše vystoupení ocenilo bouřlivým potleskem. Po
vystoupení jsme spěchali domů doladit přípravy na Velikonoční pondělí, naši hoši totiž dodržují
tradice a chodí (někteří dokonce oděni do kroje) členky souboru vymrskat, aby měli zase celý rok
s kým tancovat.
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6. dubna, Fujaré, Rožnov pod Radhoštěm
CM Kašava s primášem Petrem Králem se zúčastnila unikátního hudebního projektu. Netradiční
setkání kalifornského folk-blues-rockového písničkáře Jesseho Ballarda a jeho spoluhráče, berlínského jazzového saxofonisty Joe Kučery s cimbálovou muzikou sklidilo velký úspěch, obzvláště pak
závěr koncertu, kdy si všichni zúčastnění společně zaimprovizovali. Jednalo se již o třetí ročník
experimentálního koncertního cyklu setkávání muzikantů rozmanitých žánrů.
28. dubna, Jarní koncert CM s primášem Petrem Králem, Malá scéna Zlín
Jarní koncert byl společný pro dvě muziky – domácí CM Kašava s primášem Petrem Králem
a hostující CM Stanislava Gabriela z Babic u Uherského Hradiště. Obecenstvo ocenilo skutečně
mohutným potleskem nejen výkon obou kapel, ale také jejich pěveckých sólistů. Kdo umí, ten
umí…
20. května, 30. besídka u cimbálu, Malá scéna Zlín
V divadle na Malé scéně se uskutečnil již 30. ročník besídky u cimbálu, která dává příležitost představit veřejnosti všechny naše dětské soubory na jednom místě. O tečku za rozmanitým programem
se postarala Mladá Kašava, která využila současné hojnosti mužského elementu ve svých řadách
a do pásma Na pastvě zařadila po mnoha letech ogarské hry. Ty sklidily velký úspěch jak u diváků,
tak u mladých tanečníků z dětských souborů, kteří už se nemohou dočkat, až budou moci chodit
do souborové přípravky a provádět podobná alotria.
1.–3. června, Festival Pardubice / Hradec Králové
Začátek června jsme strávili na folklorním festivalu v Pardubicích a Hradci Králové. První nevšední
zážitek nás potkal již po cestě, když autobusu praskla během jízdy pneumatika. Naše řidička však
vše zvládla perfektně a my jsme si čekání na výměnu kola užili po svém. Našli jsme místo ve stínu,
vytáhli nástroje, naladili hlasivky a nejspíš jsme se stali prvním souborem, který hrál, zpíval i tancoval v poli u dálnice. Po příjezdu na festival jsme náročný plán vystoupení odstartovali na Perštýnském náměstí v Pardubicích, další den jsme pokračovali v Klicperově divadle, kde jsme účinkovali
v rámci scénického pořadu folklorních souborů s pásmem O lásce a vojně, a na Šrámkově statku
v Pileticích. Festival jsme zakončili vystoupením na zámku v Pardubicích.
22.–23. června, MFF Strážnice
K velkým radostem loňského roku patřilo účinkování souboru hned ve dvou pořadech Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018. Tanečníci a „mladí“ muzikanti vystoupili s úryvkem
z pásma Eště néni taká núze v programu věnovaném 100. výročí republiky a nazvaném Síla tradice,
jehož autorkami byly Martina Pavlicová a Lucie Uhlíková, umělecká vedoucí Kašavy. CM Kašava
s primášem Petrem Králem pak zahrála sólově i k tanci souboru Portáš v pořadu Jana Rokyty
věnovaném jeho pratetě Anně Kutějové z Jasenné. Není bez zajímavosti, že oba zmíněné pořady
získaly Cenu festivalu.
28. června, MFF Vsetínský krpec, Vsetín
CM VS Kašava zahrála na zahajovacím koncertu folklorního festivalu Vsetínský krpec s názvem
Valašské studánky.
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4. července, Naše národní – večer scénického folkloru, Praha
Velkou radost nám udělalo pozvání na prestižní folklorní koncert, který se konal na Nové scéně Národního divadla u příležitosti Všesokolského sletu. Představili jsme se zde s janáčkovským blokem
O lásce a vojně, neboť loňský rok byl kromě výročí republiky také rokem 90. výročí úmrtí tohoto
velkého skladatele a folkloristy.
17. července – 1. srpna, Folkmoot festival, Waynesville, USA
Radostí pro tanečníky a muzikanty, ale starostí pro vedení souboru byl zájezd Kašavy na festival
Folkmoot v malém městečku Waynesville v Severní Karolíně. Kromě vystoupení či průvodů si
účastníci zájezdu užili také poznávání krás amerického venkova. Navštívili vodopády, přírodní
vodní skluzavku na kamenech, indiánskou rezervaci v městě Cherokee, dostali pozvání na piknik
či večeři v domě rodiny, která se o ně po dobu festivalu starala. Navázali nová přátelství, slavili
narozeniny dvou členů, smáli se těm, kterým ještě nebylo jednadvacet let, a nemohli si tak dát ani
pivo… Přivezli si spoustu zážitků, které jim už nikdo nevezme a které si budou připomínat ještě po
letech, stejně jako jejich souboroví předchůdci.
11. srpna, MFF Léto na Soláni
Loňský folklorní festival na Soláni byl zcela v janáčkovském duchu, a tak zde měli diváci možnost
vidět kromě folklorních souborů (včetně Kašavy) také některé Janáčkovy skladby, včetně známého
vokálně-instrumentálního kusu Na Soláni čarták. My jsme se představili v programu nazvaném
Janáček ve folkloru s pásmem O lásce a vojně.
31. srpna, FEDO, Náměstí Míru, Zlín
Na mezinárodním festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů jsme vystoupili v pořadu
zlínských folklorních souborů, který byl tentokrát věnován připomínce 150. výročí úmrtí sběratele
Františka Sušila. Vystoupení na houpajícím se a rozpadajícím se jevišti (označeném cedulí Vstup na
jeviště na vlastní nebezpečí) bylo docela adrenalinové, ale vše nakonec dobře dopadlo. Zúčastnili
jsme se také průvodu městem.
1. září, Beseda u cimbálu, Lutonina
Beseda u cimbálu s CM Kašava s primášem Petrem Králem se nesla ve znamení lijáku, průtrže
mračen, padajících tragačů, no zkrátka veliké bouřky. Díky zastřešení jak pódia, tak divácké části
se ale hrálo, tancovalo a zpívalo až do pozdních nočních hodin.
15. září, souborová svatba, Šarmanovi
Po předloňské perné svatební sezóně nás vloni čekala jen jedna veselka. Na začátek společné cesty
životem jsme v Lukově vyprovodili tanečníky Adélu Cablíkovou a Vratislava Šarmana.
22. září, Koncert CM Kašava s primášem Petrem Králem, Jasenná
I když nebyl kostel zcela naplněn, publikum ocenilo výkon kapely aplausem ve stoje. Příjemnou
tečkou za úspěšným dnem byla večerní beseda u cimbálu, kde si muzikanti zahráli a setkali se nejen
se členy místního souboru Portáš. Do Jasenné se „starší“ muzika vždycky ráda vrací (tedy kromě
cimbalisty Tomáše Pečenky – ten tu totiž bydlí…).
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29. září, Prameny, Rožnov p. Radhoštěm
Mladá Kašava se zúčastnila přehlídky Prameny aneb To nejlepší z Valašska. Přehlídka je určena
pro dospělé soubory zpracovávající materiál z Valašska, ale naše přípravka je aktuálně v tak skvělé
formě, že jsme si troufli je do Rožnova poslat. A to, že reprezentovali výborně, dokazují získané
trofeje – dva diplomy za sólové výkony ve zpěvu a hře na heligonku a také speciální ocenění celému
souboru za skvělý pěvecký projev a výborné zpracování pásma Na pastvě.
13. října, 85. beseda u cimbálu, Fryšták
V duchu loňského výročí Leoše Janáčka se nesla i podzimní beseda u cimbálu s názvem Tance
nejen lašské aneb Zase ten Janáček, ale trochu jinak… Představili jsme se na ní jak s některými
z Janáčkových Lašských tanců, které máme v repertoáru (Požehnaný, Pilky), tak s muzikantskými čísly souvisejícími s Janáčkovým odkazem, a to v podání obou našich kapel. Dalšími hosty
programu byl soubor Valašský vojvoda z Kozlovic, skupina fašančárů ze Strání a gajdoš Pavel
Popelka.
3. listopadu, Tvůrčí taneční dílna, Jihlava
Pod názvem Tvůrčí taneční dílna se konala již 9. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů. Toto nesoutěžní bienále představuje novou tvorbu v souborech a my jsme se ho tentokrát
zúčastnili s blokem Eště néni taká núze, který měl premiéru na koncertu k 45. výročí Kašavy na
jaře roku 2016. Vystoupení, které je náročné především počtem a velikostí použitých rekvizit,
jsme zvládli obstojně a na rozborovém semináři jsme si od odborné poroty vyslechli velmi kladné
hodnocení.
30. listopadu, Rozsvícení vánočního stromu, Malenovice
Dívčí pěvecký sbor zpříjemnil předvánoční atmosféru v obchodním centru v Malenovicích v rámci
projektu Strom splněných přání, který má za cíl dělat radost dětem z dětských domovů.
1. prosince, Festival Janáček Brno
Osobnost Leoše Janáčka jsme si vloni naposledy připomněli v Mahenově divadle v Brně, kde jsme
vystoupili v rámci komponovaného pořadu „Po nezarostlém chodníčku“ věnovaného Janáčkovi
coby sběrateli lidových písní. Autorkou pořadu byla naše umělecká vedoucí Lucie Uhlíková a část
tohoto programu mohli diváci zhlédnout již na naší podzimní besedě u cimbálu.
2. prosince, Adventní trhy, Zlín
Naše „mladší“ muzika během svého hodinu a půl dlouhého muzicírování na zlínském náměstí
nezmrzla, i když bylo opravdu chladné počasí. Muzikanti pomohli navodit předvánoční atmosféru
na adventním trhu ve Zlíně a potěšili své příznivce.
15. prosince, 86. beseda u cimbálu, Fryšták
Vánoční beseda u cimbálu nesla název Zvečera usíná valašská dědina aneb Vánoce z kraje podhostýnského a jejím hostem byl soubor Rusava, CM Bukovinka se svými sólisty a ženský sbor Jaderničky – všichni z Bystřice pod Hostýnem. Předvánoční atmosféru doladil nejen program hostů
a Kašavy, ale také společné zpívání koled či tradiční jarmáček.
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16. prosince, Vánoční jarmark, Rožnov pod Radhoštěm
Janíkova stodola v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě byla krásným místem pro náš
vánoční koncert. A protože je období Vánoc i správným časem pro dobré skutky, v loňském roce
jsme opět koledovali pro dobrou věc. Výtěžek z koledy a dobrovolného vstupného na všech našich
koncertech putoval Šimonu Hájkovi z Kudlovic.
21. prosince, Vánoční koncert, evangelický kostel Zlín
Druhý vánoční koncert se uskutečnil ve zlínském evangelickém kostele. Protože je kousek od naší
základny v ZUŠ Zlín, dorazili jsme pěšky, cimbál dovezli rovnou ze zkušebny a po koncertě jsme se
s pocitem dobře odvedené práce vrátili do tanečního sálu a rozloučili se u vánočního stromečku.
A protože jsme byli po celý rok hodní, každý pod stromečkem našel malý dárek.
24. prosince, Štědrovečerní zpívání, náměstí Míru Zlín
Říká se, že soubor je pro někoho jako druhá rodina, proto se souboráci, ale i náhodní kolemjdoucí rádi
setkávají i o Štědrém večeru. Tradiční koledování na náměstí Míru ve Zlíně láká rok od roku spoustu
lidí, kteří si chtějí zpestřit večer procházkou do města, poslechem i zpěvem koled či litím olova.
26. prosince, Štěpánská koleda, Zlín
Mezi tradice, které se v souboru udržují už dlouhá léta, patří i kolední obchůzka ve svátek sv. Štěpána. Libé tóny houslí, viol, píšťalek, rolniček a zvonečků spolu s naším zpěvem potěšily nejen bývalé
členy a vedoucí našeho souboru, ale i jejich sousedy a také naše spoluobčany v trolejbuse. Nás zase
potěšilo, že si mnozí z nich zazpívali s námi.
27. prosince, Volejbalový turnaj folklorních souborů, Rožnov p. Radhoštěm
Ani přes svátky jsme nezaháleli a náš tým Purpurové pěny zajistil reprezentaci Kašavy na mezisouborovém volejbalovém turnaji. Přivezli jsme pohár za krásné třetí místo.
31. prosince, Silvestrovský výšlap, Držková
Aby nepřišli zkrátka ani bývalí členové souboru z Kašavy a Držkové (tzv. Zarabliňáci), koledovali
jsme v poslední den loňského roku také v těchto obcích. Je to vlastně každoroční tečka za naším
souborovým rokem…
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Výtěžek z vánočního koledování
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 šestiletému Šimonu Hájkovi z Kudlovic, kterému byla před rokem diagnostikována vzácná neurodegenerativní metabolická porucha. Jeho
zdravotní stav se neustále zhoršuje – dnes je ležící, se ztrátou zraku, krmen břišní sondou…
Na toto onemocnění zatím neexistuje léčba. Letošní výtěžek 27 000 Kč z vánočního koledování
z 86. besedy u cimbálu, vánočních koncertů v evangelickém kostele ve Zlíně a v Janíkově stodole
v Rožnově pod Radhoštěm, poputuje Šimonovi na splátky speciálně upraveného automobilu,
který museli jeho rodiče pořídit.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
Přehled darovaných vánočních výtěžků v minulosti
Rok

Název organizace

Částka

2018

Šimon Hájek

2017

Středisko rané péče EDUCO Zlín

2016

Dominik Kovář

2015

Naše dětské souborky

2014

Anetka Kolínková

2013

Naše dětské souborky

2012

Kája Vaculík

27 000 Kč
4 696 Kč
26 500 Kč
4 408 Kč
28 500 Kč
2 275 Kč
28 000 Kč

V roce 2018 Valašský soubor Kašava podpořili:
Autobusová doprava Josef Dubovský
MUDr. Eva Jašová
Emersion Software
KATKA Květiny
Gala a.s.
NETTY s.r.o.
Balkan Express
Pánská móda Sýkora
GIENGER spol. s r.o.
PODHORAN LUKOV a. s.
HP TRONIC, s.r.o.
Vlasta Ticháčková
IMC ENGINEERING s.r.o.
Ministerstvo kultury
statutární město Zlín

Zlínský kraj
Město Fryšták

Obec Kašava
Obec Lukov

Chcete nás podpořit i Vy?
Stačí, když pošlete na účet 379953243/0300 peněžní částku dle vlastního uvážení.*
Možné jsou i jiné formy podpory, po dohodě s předsedou spolku Petrem Zbrankem,
tel. 721 434 876, e-mail: info@soubor-kasava.cz.
* Od daňového základu lze odečíst dary v minimální hodnotě 1 000 Kč ročně.
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Ve Valašském souboru Kašava v roce 2018 pracovali:
Leona Baráková
Jan Bařinka
Martin Bednařík
Antonín Bradáč
Radek Březík
Kristýna Březíková
Hana Burešová
Lucie Crlová
Jan Czirok
Petr Divílek
Kateřina Dlabajová
Martina Dřímalová
Jiří Dudr
Barbora Grombířová
Pavel Hanulík
Zuzana Hegerová
Vojtěch Hunák
Eva Husáková
Andrea Ingrová
Karolína Jašová
Rostislav Jež
Václav Julina
Klára Julinová
Věra Kafková

Jana Kolářová
Pavla Kovaříková
Anna Kováříková
Petr Král
Hana Krejčiříková
Iveta Krmášková
Martin Kubíček
Kristýna Kubíčková
Lucie Lerlová
Michaela Mahdalíková
Barbora Malaníková
Alžběta Matějíčková
Vojtěch Matějíček
Simona Mičulková
Adam Mlýnek
Aleš Mlýnek
Barbora Mlýnková
Soňa Moravcová
Pavel Mrlina
Hana Papežíková
Ondřej Pavlištík
Petra Pavlištíková
Tomáš Pečenka
Sandra Peprníková

Tereza Preiningerová
Veronika Prokopová
Kateřina Pšejová
Matěj Rejzek
Karel Ročák
Marie Rozumková
Petra Semelová
Veronika Silná
Tomáš Sousedík
Ondřej Sunek
Jan Šála
Barbora Šálová
Vratislav Šarman
Adéla Šarmanová
Barbora Šimperská
Adam Šimperský
Lucie Uhlíková
Pavel Uhřík
Helena Vajdáková
Radek Vitovský
Albert Vyoral
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

S Valašským souborem Kašava v roce 2018 spolupracovali:
Antonín Bařinka
Richard Dvořák
Jiří Gargulák
Alois Holík
Anna Hunáková
Veronika Jedličková
Daniel Kolář
Jaroslav Kolečkář
Kateřina Kovaříková
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Věra Kovářů
Eva Malošíková
Karel Pavlištík
Markéta Pavlištíková
Martin Peprník
Jiří Perůtka
Libuše Perůtková
Jana Pluhařová
Michal Preininger

Magdalena Preiningerová
Jan Rokyta ml.
Pavel Rokyta
Květa Trávníčková
Lenka Vaculíková
Julie Vajdáková
kolektiv hOLD STÁŘí
Mužský sbor Mužáci ze Zlína

Organizační struktura Valašského souboru Kašava, z. s., k 31. 12. 2018
Čestný předseda:
† Karel Pavlištík
Předseda:
Petr Zbranek
Výbor spolku:
Kateřina Dlabajová
Hana Krejčiříková
Martin Kubíček
Alžběta Matějíčková
Hana Papežíková
Ondřej Pavlištík
Petra Pavlištíková
Veronika Prokopová
Matěj Rejzek
Veronika Silná
Ondřej Sunek
Adéla Šarmanová
Radek Vitovský
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

Dozorčí rada:
Jiří Gargulák (předseda), Soňa Moravcová,
Karel Papežík
Umělecká rada:
Veronika Jedličková, Soňa Moravcová, Ondřej Pavlištík,
Petra Pavlištíková, Michal Preininger, Lucie Uhlíková,
Ladislav Zuzaník
Pokladník: Veronika Prokopová
Kroje, rekvizity: Adéla Šarmanová, Alžběta Matějíčková
Kronika: Veronika Silná
Archiv, prodej: Ladislav Zuzaník, Hana Krejčiříková
Propagace: Petr Zbranek, Anna Kováříková,
Helena Vajdáková
Video: Radek Vitovský
Koordinace dětských folklorních souborů:
Ladislav Zuzaník

Valašský soubor Kašava
umělecká vedoucí:
Lucie Uhlíková
organizační vedoucí:
Radek Vitovský
Cimbálová muzika Kašava
primáš: Petr Král
Cimbálová muzika VS Kašava
primáška: Kateřina Dlabajová
vedoucí: Petra Pavlištíková
stárek: Ondřej Sunek

Dětské folklorní soubory - vedoucí
Fryštáček
Leona Baráková, Andrea Ingrová, Alžběta
Matějíčková, Kateřina Pšejová, Pavel Uhřík
Kašavjánek
Josef Sousedík
Lukovjánek
Jana Holá, Kristýna Březíková, Ladislav Zuzaník
Maryjánek
Martina Dřímalová, Iva Kadlecová,
Ivana Podešvová, Renáta Večerková

Taneční složka
vedoucí: Ondřej Pavlištík
stárek: Matěj Rejzek
stárka: Hana Krejčiříková

Vínek
Kristýna Kubíčková, Barbora Malaníková,
Tereza Prucková, Petra Semelová,
Helena Vajdáková

Dívčí pěvecký sbor
vedoucí: Petra Pavlištíková

Mladá Kašava (souborová přípravka)
Soňa Moravcová, Ladislav Zuzaník
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Obec Kašava

Obec Lukov

Město Fryšták

Mediální partneři:


Autobusová doprava
Josef Dubovský
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85. beseda u cimbálu, Fryšták, 13. 10. 2018 (Požehnaný)

Festival Janáček Brno 2018, Mahenovo divadlo, 1. 12. 2018 (O lásce a vojně)

Folkmoot festival, Waynesville, USA, 21. 7. 2018 (festivalový průvod městem)

Programový sborník 48. valašského bálu Valašského souboru Kašava
Redakce: Kristýna Kubíčková, Veronika Silná, Lucie Uhlíková, Petr Zbranek
Fotografie: archiv VS Kašava a jeho členů, archivy účinkujících
Vydal: Valašský soubor Kašava, z. s., Zlín 2019
www.soubor-kasava.cz, info@soubor-kasava.cz
Tisk: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, polygrafické obory
Odjezdy autobusů
1.00
2.00

Fryšták – Jižní Svahy – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez
Fryšták – Jižní Svahy – ZUŠ Štefánikova – nemocnice – Vysoká mez

