47. valašský
bál
Fryšták, 3. února 2018

H O S T:
Soubor valašských
písní a tanců

VSACAN

Valašský bál, Vizovice, 14. 1. 2017

Půlnoční překvapení, 46. valašský bál, Lukov, 4. 2. 2017

Vitajte na valašském bále!
Naši milí hosté, jsme rádi, že jste k nám trefili i po změně bálové adresy.

Tak jako každý leden začínáme další roky svého života s čistým štítem,
začínáme my dneškem nanovo éru kašavských bálů ve Fryštáku.
Říká se, že nové koště dobře mete. Snad se to potvrdí i u toho našeho
dnešního koštěte v podobě sálu fryštáckého kulturního domu. V průběhu
večera odmetou případné chmury libé tóny v podání Cimbálové muziky
Vsacan, Cimbálové muziky Valašského souboru Kašava a Dechové hudby Trnkovjanka. Parket jako první vymete náš dnešní milý host – nejvalašštější z valašských souborů – věhlasný Vsacan ze Vsetína.
Hotovou metelici zažijí Vaše chuťové pohárky po vyzkoušení valašských specialit. Potřebnou sladkou tečku zajistí zákusky, které se přímo
rozplývají na jazyku a může hrozit, že po jejich konzumaci přiberete metrák. Připíjet na nový sál budeme výborným vínem, ale pozor, ať nemáte zítra v hlavě vymeteno. Pro ty, kteří se chtějí vyhnout přílišnému nametení,
nabízíme limonády všech chutí a barev.
Další radost si dnes můžete udělat soutěžením o ceny z naší bohaté
tomboly, ve které byste těžko hledali nějaké zmetky. Největší šťastlivci získají možnost vylosovat si ve finále některou z hlavních cen. V kulometné
rychlosti budou celý večer provázet nejrůznější figurální tance a taneční
hry.
Snad nás všechny, co jsme tady, dnešní nabitý večer nesmete a budeme
letos moci dosáhnout všech svých vytyčených met. Jednou z těch našich –
kašavských – je, abyste se dnes dobře bavili, a proto:
Do tanca, kdo nohy máš,
až do rána bál je náš!
Vaše Kašava
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47. valašský bál
Fr yšt ák 3. úno ra 2018

Program
20.00
20.15
20.30
21.30
23.00
23.30
0.30

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

SVPT Vsacan
CM Vsacan, CM VS Kašava, DH Trnkovjanka

CM Vsacan, 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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Účinkují
Soubor valašských písní a tanců Vsacan
Vedoucí souboru: Pavel Tomeček
Vedoucí taneční složky: Jakub Ekart
Primáš CM: Luděk Dobrovolný
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

Akci finančně podpořil Zlínský kraj
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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.

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

Zveme Vás na akce Kašavy v roce 2018
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24. března 2018

Soutěž dětských zpěváků Trnečka, ZUŠ Zlín

20. května 2018

30. besídka u cimbálu, Malá scéna Zlín

16. června 2018

Dětský folklorní festival v Kašavě

13. října 2018

85. beseda u cimbálu, Fryšták

15. prosince 2018

86. beseda u cimbálu, Fryšták

24. prosince 2018

Štědrovečerní zpívání, nám. Míru ve Zlíně

Soubor valašských písní a tanců VSACAN

Soubor valašských písní a tanců VSACAN patří k nejstarším amatérským souborům v České
republice (vznikl v roce 1943). Svou činnost rozvíjí ve Vsetíně a na domácí i světová pódia
přenáší lidové písně, tance a obyčejovou tradici etnografického regionu Valašsko. V současnosti pracuje pod hlavičkou Vsacanu více než dvě stovky nadšených milovníků folkloru
ve všech věkových kategoriích.
Repertoár souboru vychází z projevů lidové kultury obyvatel horské oblasti západní
části karpatského oblouku. Soubor předává tuto prostou krásu jak v původní podobě, tak
i v různých formách jevištní stylizace, spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem. Vsacan
zpracovává oblast středního Valašska, především oblast údolí řeky Bečvy zvanou Vsacko,
dále materiál z okolí Vsetína, a to především z obcí Valašská Polanka a Lužná ležících v údolí
řeky Senice. Repertoár souboru tvoří pro Valašsko typické točivé tance zvané točená nebo
valaská, tance figurální (předešvím řemeslnické), třídobý tanec označovaný jako valaský
nebo starodávný a samozřejmě mužský sólový tanec odzemek.
Vsacan patří k souborům, které reprezentují pravidelně Českou republiku v zahraničí
– za 75 let své činnosti navštívili tanečníci a muzikanti téměř všechny kontinenty. Vsacan
reprezentuje své město i region pravidelně také na domácích festivalech, každoročně organizuje například přehlídku dětských zpěváků lidových písní Vsetínský slavíček, školení
odzemkářů, valašský bál a také festivalové bienále Vsetínský krpec.
Soubor doprovází CM Vsacan s primášem Luďkem Dobrovolným, taneční složka pracuje
pod vedením Jakuba Ekarta. Předsedou Folklorního spolku Vsacan je Pavel Tomeček.
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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 2017
14. ledna, Valašský bál, Vizovice
Rok 2017 jsme zahájili vystoupením v dřevěné sokolovně ve Vizovicích, konal se zde již
32. valašský bál. Po delší době jsme opět spojili taneční složku se „starou“ Cimbálovou
muzikou Kašava s primášem Petrem Králem a skupinou vysloužilých tanečníků hOLD
STÁŘí. Tato spolupráce byla velmi příjemným zpestřením a těšíme se, že jsme spolu
netancovali a nehráli naposledy.
4. února, 46. valašský bál, Lukov
Náš vlastní valašský bál v Lukově i v loňském roce obsahoval všechny své náležitosti:
slavnostní nástup všech krojovaných, předtančení hosta – souboru Radhošť z Rožnova
p. R., bohatou tombolu, valašské figurální tance nebo taneční hru Adam. Půlnoční
program se nesl v duchu loučení s lukovským kulturním domem, tento bál byl totiž tím
posledním před jeho rozsáhlou rekonstrukcí. Místo basy jsme tedy pochovali maketu
budovy, vzpomněli na vše pěkné, co jsme zde zažili, a rozešli se s nadějí, že se sem za pár
let zase vrátíme.
11. února, Valašský bál, Bystřice pod
Hostýnem
Na valašském bále v Bystřici mělo premiéru nové pásmo figurálních tanců ze Zálesí
s názvem Rajdovák a rajdovačka, které pro
Kašavu připravila naše dvorní choreografka
Věra Kovářů. Toto číslo doplnilo náš repertoár
z luhačovického Zálesí a využili jsme ludkovické kroje, které soubor zrekonstruoval před
sedmnácti lety. Premiéra se dle našeho názoru velmi vydařila a my se těšíme, až si tanec
zopakujeme na dalších vystoupeních sezóny.
10.–12. března, soustředění CM Kašava s primášem Petrem Králem, Bunč
Kapela vyrazila na víkend do krásného prostředí v okolí Bunče, aby natrénovala koncertní repertoár na celou sezónu. Ten loni tvořily úpravy Antonína Bařinky a Jana Rokyty.
Z toho důvodu muzikanti pozvali na soustředění Jana Rokytu mladšího, se kterým mohli
konzultovat detaily při nácviku krásných, ale velmi náročných úprav jeho otce.
18. března, Dětský den, Orlovna Kašava
Dětský den byl určen našim nejmenším, členům dětských souborků pracujících pod hlavičkou Kašavy. Děti
si užily zábavné odpoledne v kašavské Orlovně, kde nechyběla diskotéka či soutěž ve sjezdu po skluzavce. Jsme
rádi, že se děti sešly i jinde než na zkouškách a vystoupeních a užily si společný den.
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25. března, Trnečka – pěvecká
soutěž dětských zpěváků lidových
písní, ZUŠ Zlín
Máme za sebou další vydařený
ročník soutěže dětských zpěváků
lidových písní Trnečka. Sobotního klání se zúčastnilo třicet čtyři
dětí od šestiletých prvňáčku až po
patnáctileté slečny a mladé muže.
Porota, ve které již tradičně usedli
Ludmila Bařinková, Lucie Uhlíková a Michal Mynář, ocenila nejen velmi dobré pěvecké
výkony, ale i zajímavý výběr písní. V duchu názvu naší soutěže se nesly i odměny pro
zpěváky – sklenka povidel, povidlové perníčky a sušené trnečky.
13. května, souborová svatba, Zlín
Nabitou sezónu souborových svateb zahájili novomanželé Peprníkovi. Své „ano“ si ve
zlínském kostele řekli klarinetistka Sandra Lišková („mladá“ CM VS Kašava) a klarinetista Martin Peprník (dřívější člen „staré“ CM Kašava). Nechybělo krásné slunečné
počasí, spousta svatebních hostů (krojovaných i těch v „civilu“) a tradiční obřad čepení
nevěsty. Do společného života přejeme manželům Peprníkovým, aby jim to skvěle ladilo.
21. května, Besídka u cimbálu, Malá scéna Zlín
Besídka u cimbálu pro členy našich dětských folklorních souborů nechybí v plánu
činnosti žádný rok. Na Malé scéně se sešli rodinní příslušníci našich malých tanečníků,
aby se podívali, co se souborková drobotina za rok naučila. Všechny děti byly moc šikovné a vedoucím za jejich vytrvalou práci děkujeme.
27. května, Setkání CM Valašského království, Frenštát pod Radhoštěm
CM Kašava s primášem Petrem Králem se zúčastnila Setkání cimbálových muzik Valašského království. Tato akce je hudebním folklorním festivalem s mezinárodní účastí dětských a dospělých lidových muzik spojených s prezentací pastevecké (valašské) kultury
karpatského oblouku trojmezí Slovenska, Polska a České republiky (Těšínského Slezska
a Valašska). Cílem hudebního festivalu je seznamovat veřejnost s bohatou tradicí i tvůrčí
činností jednotlivých kapel z Valašska i hostujících muzik mimo tento region.
31. května, Na živú notečku, Brno
V koncertním speciálu pořadu Na moravskou notu se představila Cimbálová muzika
Valašského souboru Kašava, koncert byl živě vysílaný Českým rozhlasem Brno. Každý živý
přenos je tak trochu adrenalinový sport, ale naše mladá kapela se ho zhostila na jedničku.
9. června, Roztančený PARKet, Zlín
Po předloňské vydařené premiéře jsme se opět rozhodli zúčastnit projektu „Roztančený
PARKet“. Již druhým rokem se nám podařilo roztančit parket v příjemném prostředí
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zlínského parku, u budovy Zlínského klubu 204. Cimbálová muzika hrála nejen k poslechu, ale především k tanci. Parkem zněly polky, valčíky, točené i gúlané, přidat se mohli
všichni – naši kamarádi z jiných souborů i náhodní kolemjdoucí, kteří se nebáli přijít
a přiučit se něčemu novému.
10. června, Koláčkové slavnosti, Moravany u Kyjova
Moravanské Koláčkové slavnosti spojují pěvecké sbory a ochutnávku nejrůznějších druhů
koláčků od místních nadšených pekařek a pekařů. Náš dívčí pěvecký sbor se rozhodl vyjet na
tento festival „na vlastní pěst“ – bez kapely i tanečníků – prostě dámská jízda. Naše vystoupení se moc líbilo všem návštěvníkům i domácím a tato krásná akce plná zpívání, sladkých
i slaných pochutin a dobrého vína (navíc bez chlapů) se zase velmi líbila našim zpěvačkám.
17. června, souborová svatba, Zlín
Svatba Kristýny Preiningerové a Martina Kubíčka se nesla v duchu netradičním
(pro svatbu), ale zároveň velmi tradičním
(pro soubor Kašava). Po obřadu na zlínské radnici, při kterém vyprovázeli novomanžele v krojovaném špalíru členové hned
několika zlínských souborů, se svatebčané
za doprovodu dešťových kapek přesunuli
na tradiční místo konání lukovských setkání s folklorem – do kulturního domu v Lukově. Jak už samotný název svatební brožury (která byla v podstatě sborníkem podobným
tomu, který nyní držíte v rukou) napovídal, jednalo se o svatební besedu u cimbálu. A tak
nechybělo několik cimbálových muzik hrajících k tanci i poslechu, stáčení vína či služby
členů souboru na vaření kávy. Tato svatba byla na delší dobu naší poslední akcí v této budově a my si myslíme, že lepší zakončení jsme si my ani „kulturák“ nemohli přát.
17. června, Dětský folklorní festival, Fryšták
Ve Fryštáku se konal již VI. ročník festivalu, který spojuje dětské folklorní soubory z blízka i daleka. Nepřízeň počasí způsobila přesunutí odpoledního a večerního programu do
náhradních prostor Kulturního domu ZDV Fryšták.
9. července, koncert CM s primášem Petrem Králem, Škrdlovice
Červencové státní svátky využila zkušenější muzika i s rodinami ke společné dovolené
v prostředí malebného kraje Vysočina. Strávili zde pět dní v oblíbeném hotelu U Hrocha
ve Škrdlovicích a v rámci jednodenního sobotního festivalu odehráli velmi náročné tříhodinové vystoupení. Kromě naší kapely se festivalu zúčastnily např. skupiny Fleret nebo
Ukulele troublemakers.
12. srpna, souborová svatba, Liptál
Zpěvačka ze „starší“ kapely Lenka Mrlinová a cimbalista z té „mladší“ Jakub Vaculík si
pro svůj významný den vybrali srpen. Svatební slib zazněl v kostele v Liptále, veselí pokra| 11

čovalo v kulturním domě v nedalekém Bratřejově. Přejeme hodně štěstí při společném
každodenním notování – hlavně vesele!
19. srpna, Zlínské besedování, Zlín
Po roce jsme se opět ocitli na prknech zlínského pódia na náměstí Míru. Nečekaná změna
obsad na poslední chvíli způsobená nemocemi několika tanečníků nás nevyvedla z míry,
vše jsme společně s kapelou zvládli a potěšili tak zlínské publikum.
2. září, souborová svatba
Antonín Bradáč, houslista z naší mladší cimbálové muziky, a jeho vyvolená Kristýna Jančíková vstoupili do stavu manželského pod širým nebem u malenovického hradu. Tož,
Bradáčovi, „láska ať to vyhrává, to vám přeje Kašava!“
9. září, souborová svatba
Loňskou svatební sezónu zakončil bývalý tanečník Jan Škubala a jeho životní láska Vendula Mirynská. Slovo „ano“ vyslovili, prstýnky si vyměnili a polibkem potvrdili na zámku
ve Vizovicích. My jim přejeme, aby spolu životem protančili s co největší lehkostí.
16. září, Setkání pod
Světlovem, Bojkovice
Soubor Světlovan uspořádal na náměstí v Bojkovicích již 4. ročník
folklorního odpoledne
s názvem Setkání pod
Světlovem. Součástí odpoledne byly i selské trhy.
První polovina programu
byla věnována dětským souborům, hlavní odpolední program pak nabídl prostor těm
dospělým. Představili se NS Klobučan, FS Kopaničár, FS Radovan, FS Haná, FS Světlovan
a VS Kašava. Počasí nám nepřálo, ale organizátoři byli připraveni i na průtrž mračen,
a tak program proběhl bez potíží a počasí dokonce neodradilo ani diváky v publiku.
23. září, Den Zlínského kraje, Zlín
Ať už mrholení, nebo rovnou průtrž mračen, nic z toho nás nezastaví. Opět jsme se setkali s nepřízní počasí na dni Zlínského kraje. Pořadatelé však byli připraveni na vše. Vystoupila taneční složka s pásmy Tance z Rusavy, Rajdovák a rajdovačka a Dvoják s trojákem,
společně s ní zahrála CM Valašského souboru Kašava. Děkujeme otužilcům v publiku, že
nás v tom nenechali a statečně vydrželi až do konce.
21. října, 83. beseda u cimbálu, Fryšták
V pořadí již 83. beseda u cimbálu byla výjimečná, a to svým místem konání – poprvé
jsme se totiž potkali v nových prostorách Kulturního domu ZDV ve Fryštáku. Program
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s názvem „V Brně na Štymberku aneb Brno a moravský
folklor“ představil CM Pavla Múčky ze Strážnice spolu
se zpěvačkou Magdalenou Múčkovou, hudební sdružení
Gajdoši z Brna a Horňácký mužský sbor z Velké nad Veličkou. Zpívalo se hlavně o Brně, ale také o vojenském životě.
Kašava představila nové taneční číslo (gúlané) s názvem Už
synečka vezú.
1. listopadu, koncert CM s primášem Petrem Králem,
Malá scéna Zlín
Ve Zlíně vznikla nová regionální stanice Český rozhlas
Zlín, k jejímu narození zahrála CM Kašava s primášem
Petrem Králem. V posledních pěti letech začala muzika spolupracovat s bratry Rokytovými a převzala část valašského repertoáru dnes již neexistující CM Technik z Ostravy.
Program naši muzikanti doplnili osvědčenými kousky z pera Antonína Bařinky. Koncert
se uskutečnil v rámci pořadu „Na živú notečku“ a byl živě vysílán Českým rozhlasem
Brno i Českým rozhlasem Zlín.
11. listopadu, Předhodové zpívání, Blatnice pod Svatým Antonínkem
Muzikanti a tanečníci se zúčastnili Předhodového zpívání v Blatnici pod Svatým Antonínkem, kde místní mužský pěvecký sbor slavil patnácté výročí od založení a ženský sbor
Pútnice z Blatnice své desáté výročí; také se zde konala slavnostní volba stárků. Tanečníci
předvedli několik čísel, muzikanti hráli k poslechu, poté i k tanci a po vystoupení jsme si
za odměnu otevřeli pár lahví svatomartinského vína.
26. listopadu, 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 našich řad přijati Karolína Jašová, Matěj Rejzek a Jan
Bařinka.
9. prosince, 84. beseda u cimbálu, Fryšták
V pořadí již 84. beseda u cimbálu s názvem „Bela zema veleká aneb Vánoční besedování
s Mladou Hanou“ představila po dlouhé době hanácké lidové tradice ve velmi přitažlivém
zpracování souboru Mladá Haná z Velké Bystřice. Kašava měla na starost tradiční
půlnoční program se zdobením stolu, vystoupením CM, pěveckého sboru a společným
zpěvem koled. Věříme, že se hosté společně s námi naladili do adventní atmosféry.
10. prosince, Vánoční besídka dětských folklorních souborů, Malé scéna Zlín
Vánoční besídka dětských souborů se koná jednou za dva roky. Loni se opět předvedly
všechny souborky v čele se souborovou taneční přípravkou. Ta představila nové číslo, na
kterém netradičně spolupracovala s nejmladší skupinou Vínku – dětmi od dvou do pěti
let.
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17. prosince, Benefiční vánoční koncert, Kostel Panny Marie Pomocnice
křesťanů, Jižní Svahy, Zlín
I když pořádáme vánoční koncerty
jednou za dva roky a loni jsme měli mít
„pauzu“, rozhodli jsme se udělat výjimku
a uspořádat jeden koncert benefiční.
Celý výtěžek (30 637 Kč) byl věnován
organizaci EDUCO Zlín, která poskytuje
ranou péči rodinám vychovávajícím děti
s handicapem. Na koncertě se představila muzika, dívčí pěvecký sbor, souborová přípravka Mladá Kašava i naši nejmenší – děti z Vínku.
24. prosince, Štědrovečerní zpívání, náměstí Míru Zlín
Štědrovečerní zpívání opět přilákalo mnoho lidí (současných nebo bývalých členů souboru, ale i široké veřejnosti), kteří si chtěli zpříjemnit Štědrý večer poslechem či zpěvem
vánočních koled. I přesto, že jsme nedopatřením zapomněli zajistit lití olova, se tato „tradice“ velmi vydařila – a to již po šestnácté.
26. prosince, Štěpánská koleda, Zlín
Na štěpánské koledě šlapalo loni (ostatně jako každý rok) vše jako na drátkách. Návštěva
bývalých členů souboru, zpěv koled, něco na zahřátí, a především přání všeho dobrého
do nového roku. Potom se však přihodila smutná událost, kvůli které si tento ročník
budeme ještě dlouho pamatovat. Na oblíbené štaci u Šenkeříkových nebyl kvůli loňské
špatné úrodě k dostání tradiční výtečný domácí a všeléčivý ŽaByLiŠe (žaludeční bylinný
likér Šeříkův), ručně vyráběný pánem domu, bývalým tanečníkem a krojařem Kašavy
Laďou Šenkeříkem. Samozřejmě jsme dostali dostatek náhradních tekutin i pochutin, ale
tento lahodný mok nám chyběl – snad se v roce 2018 urodí lépe!
30. prosince, turnaj v badmintonu, Lukov
Protože nás čeká náročná sezóna, rozhodli jsme se přes
svátky nezahálet a zabojovat s fyzičkou při badmintonovém turnaji v tělocvičně základní školy v Lukově. Sešlo
se nás čtrnáct a sportovní odpoledne jsme si moc užili.
31. prosince, Silvestrovský výšlap, Držková
I přes nepřízeň počasí jsme se jako každý rok sešli v Držkové a vydali se na pochod přes
kopec do Kašavy. Nejvyšším místem výšlapu byly skály Vrzavky, kde jsme si jako každoročně zatačnili gúlané. Cestou jsme nikoho nepotkali, protože lilo jako z konve a na
túru do lesa s deštníkem chodí málokdo. Odměnou bylo zahřátí u Holíků, kde se již tradičně podává zabijačková polévka a prejt se zelím. V Držkové i v Kašavě jsme se zastavili
u bývalých členů souboru, zazpívali koledy a vinšovali Šťastný a veselý nový rok, aby vás
nebolela hlava ani bok.
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Výtěžek z vánočního koledování

Na vánočních koncertech a vánoční besedě u cimbálu každoročně vybíráme koledu, kterou věnujeme některé z charitativních organizací, nebo někomu potřebnému. Letos jsme
uspořádali spolu se Střediskem rané péče EDUCO Zlín charitativní koncert v kostele na
Jižních Svazích. Také částku 4 696 korun vybranou na vánoční 84. besedě u cimbálu věnujeme této organizaci poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním
znevýhodněním od narození do 7 let.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.

Přehled darovaných vánočních výtěžků v minulosti
Rok

Název organizace

Částka

2017

Středisko rané péče EDUCO Zlín

2016

Dominik Kovář

2015

Naše dětské souborky

2014

Anetka Kolínková

2013

Naše dětské souborky

2012

Kája Vaculík

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

V roce 2017 Valašský soubor Kašava podpořili:

Balkan Express
Emersion Software
IMC ENGINEERING s.r.o.
MAGSY, s. r. o.

Nadace Synot
Pánská móda Sýkora
PODHORAN LUKOV a. s.
Vlasta Ticháčková

Město Fryšták
Statutární město Zlín
Zlínský kraj
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. 739 570 779, 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 2017 pracovali:
Leona Baráková
Jan Bařinka
Martin Bednařík
Antonín Bradáč
Radek Březík
Kristýna Březíková
Hana Burešová
Adéla Cablíková
Lucie Crlová
Jan Czirok
Petr Divílek
Kateřina Dlabajová
Martina Dřímalová
Jiří Dudr
Barbora Grombířová
Kamil Gyuricsek
Pavel Hanulík
Zuzana Hegerová
Vojtěch Hunák
Eva Husáková
Andrea Ingrová
Karolína Jašová
Rostislav Jež

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

Sandra Peprníková
Tereza Preiningerová
Veronika Prokopová
Kateřina Pšejová
Matěj Rejzek
Marie Rozumková
Petra Semelová
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
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

S Valašským souborem Kašava v roce 2017 spolupracovali:
Antonín Bařinka
Jitka Bařinková
Tereza Belková
Richard Dvořák
Jiří Gargulák
Alois Holík
Anna Hunáková
Veronika Jedličková
Jaroslav Kolečkář
Kateřina Kovaříková
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Věra Kovářů
Michaela Kusbachová
Libor Moravec
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
kolektiv hOLD STÁŘí
CM Kašava – senioři
Mužský sbor Mužáci ze Zlína

Organizační struktura Valašského souboru Kašava, z. s., k 31. 12. 2017
Čestný předseda:
Karel Pavlištík
Předseda:
Petr Zbranek
Výbor spolku:
Adéla Cablíková
Kateřina Dlabajová
Hana Krejčiříková
Martin Kubíček
Aleš Mlýnek
Alžběta Matějíčková
Hana Papežíková
Ondřej Pavlištík
Petra Pavlištíková
Veronika Prokopová
Veronika Silná
Ondřej Sunek
Radek Vitovský
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

Dozorčí rada:
Eva Husáková (předsedkyně), Jiří Gargulák,
Iva Kadlecová
Umělecká rada:
Veronika Jedličková, 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: Petr Zbranek, Veronika Prokopová, Simona
Mičulková, Pavel Uhřík
Video: Radek Vitovský, Michaela Mahdalíková
Koordinace dětských folklorních souborků:
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
Taneční složka
vedoucí: Ondřej Pavlištík
stárek: Aleš Mlýnek
stárka: Hana Krejčiříková
Dívčí pěvecký sbor
vedoucí: Petra Pavlištíková

Dětské folklorní souborky - vedoucí
Fryštáček
Leona Baráková, Andrea Ingrová,
Alžběta Matějíčková, Pavel Uhřík
Kašavjánek
Josef Sousedík
Lukovjánek
Jana Janků, Helena Uhříková,
Ladislav Zuzaník
Maryjánek
Martina Dřímalová, Iva Kadlecová,
Ivana Podešvová, Renáta Večerková
Vínek
Kristýna Kubíčková, Tereza Preiningerová,
Helena Vajdáková
Mladá Kašava (souborová přípravka)
Soňa Moravcová, Ladislav Zuzaník
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Obec Kašava

Obec Lukov

Město Fryšták

Mediální partneři:

=$/2æ(1$6(1É725(0,929$/(1728



Autobusová doprava
Josef Dubovský
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83. beseda u cimbálu, Fryšták, 21. 10. 2017

Silvestrovský výšlap, Držková, 31. 12. 2017

46. valašský bál, Lukov, 4. 2. 2017

Programový sborník 47. valašského bálu Valašského souboru Kašava
Redakce: Kristýna Kubíčková, Lucie Uhlíková, Petr Zbranek
Fotografie: archiv VS Kašava a jeho členů, archivy účinkujících
Vydal: Valašský soubor Kašava, z. s., Zlín 2018
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

