Vitajte na valašském bále!
Nastal nám po roce opět čas fašankových radovánek, a tak i my přicházíme s naším valašským bálem, v pořadí již čtyřicátým třetím!
Vy, kteří navštěvujete naše akce pravidelně, možná čekáte, v jakém duchu se bál ponese.
Vězte, že letošní bál bude prostě a jednoduše valašský. Nic víc, nic míň. Ne snad proto, že bychom Vás chtěli ošidit, nebo nám došla inspirace, ale občas neuškodí připomenout si, kdo jsme
a k jakému regionu se hlásíme. Protože jeho tradiční lidovou kulturu máme rádi a věříme,
že Vy také. A valašský bál sám o sobě nabízí spoustu zážitků a veselí.
Začneme obvyklým nástupem všech krojovaných, pak naši valašskou nit na okamžik přeruší při předtančení host z Horňácka – folklorní soubor Lipovjan s cimbálovou muzikou
Velické Trnečky. Dál už se bál ponese opět v tradičním duchu. K tanci, zpěvu a poslechu Vám
celý večer budou hrát hned tři cimbálové muziky (CM Kašava, CM VS Kašava, CM Velické
Trnečky) a dechová hudba Trnkovjanka. Protože se muzik sešlo tolik, bude se hrát a zpívat
nejen v hlavním sále, ale i v zimní zahradě.
Pro mnohé z Vás bude zřejmě novinkou, že pod názvem Kašava hrají hned dvě kapely. Od minulého roku působí pod hlavičkou SPLK KAŠAVA dvě cimbálové muziky, jedna
s primášem Petrem Králem (CM Kašava) a druhá nová, mladá, s primášem Antonínem
Bradáčem (CM VS Kašava). Věřte, že v době, kdy má spousta souborů problém sehnat jakýkoli doprovod, považujeme za veliké štěstí mít dvě kvalitní muziky. Obě se představí společně
se souborem na jarním koncertě v Městském divadle Zlín 13. 4. 2014. Jako hosta zde uvítáme
slovenský soubor Trenčan a na akci Vás srdečně zveme.
Vymoženosti moderní doby a informační technologie nás sice obklopují ze všech stran,
v naší tombole však stále můžete vyhrát kosiska, hrábě, vrbové metly či pořádný žebřík. Kromě dřevěných pomocníků si můžete brousit zuby také na spoustu dobrého jídla a pití. Nemusíte však spoléhat jen na losy, v jídelně jsou připraveny ke koupi valašské speciality.
Na dalších stránkách sborníku se dočtete, co všechno Kašava zažila v uplynulém roce.
O tom, že toho nebylo málo, se můžete přesvědčit na výstavce připravené jako překvapeníí
večera členy souborové přípravky – Mladé Kašavy. Pestrý kalendář uplynulých akcí jistě překvapí nejen Vás, ale i mnohé členy souboru… ale psssst… je to přece jenom překvapení.
Věříme, že vším, co valašský bál nabízí, se dobře naladěni protancujete večerem a necháte
se provázet bálovou atmosférou až do ranních hodin.
A teď už:

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

Vaše Kašava
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Účinkují
Folklorní soubor Lipovjan
Vedoucí souboru: Ladislav Jagoš
Organizační vedoucí: Irena Sedlářová
Cimbálová muzika Velické Trnečky
Primáška: Lenka Jochová
Dechová hudba Trnkovjanka
Kapelník: Tomáš Černoch
Mladá Kašava
Vedoucí: Ladislav Zuzaník, Soňa Moravcová, Aleš Mlýnek
Cimbálová muzika Kašava
Primáš: Petr Král
Cimbálová muzika VS Kašava
Umělecká vedoucí: Petra Pavlištíková
Primáš: Antonín Bradáč
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 foyeru. Hodně štěstí!
Zemákový
Tradiční soutěž v tanci zemákový vyhraje pár, který vydrží nejdéle tancovat se zemákem
(bramborem) mezi hlavami.
Taneční hra 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 23:00 hodin.
Občerstvení
Od 20:30 hodin jsou v jídelně u foyeru připraveny krajové pochoutky jako je valašská
kyselica, guláš, anglická na chlebu a frgál. Víno a nealkoholické nápoje je možno zakoupit
v bufetu, kávu a zákusky u výdejního okna ve velkém sále.
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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 kroužků a naše další akce. Staňte se členy Klubu přátel Kašavy a budete moci využívat těchto
výhod:
• koupě až 6 vstupenek se slevou 20 %,
• zasílání pozvánek na akce Kašavy,
• prémie při návštěvě lukovských akcí: dnes frgál s 50% slevou,
• sleva na nákup ve vybraných obchodech (Pánská móda Sýkora – 20 % sleva, Kavárna-vinotéka BALKAN EXPRESS – 5 % sleva na víno, 15 % 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 150 Kč a vyplnit lístek s údaji pro zasílání pozvánky. Prémie je vyhlašována na každou lukovskou akci, tedy besedy u cimbálu a bál.
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.

Z
Zveme
Vá na akce
Vás
k
K š
Kašavy
v roce 2014
13. dubna 2014, 16:00, Městské divadlo, Zlín, Jarní koncert Kašava a Trenčan
26. dubna 2014, Koncert CM Kašava s primášem Petrem Králem a posezení u cimbálu – Komorní sál ZUŠ Zlín
28. května 2014, Besídka u cimbálu dětských folklorních kroužků – Malá scéna Zlín
18. října 2014, 19:30, Lukov, 77. beseda u cimbálu
13. prosince 2014, 19:30, Lukov, 78. beseda u cimbálu
Vstupenky na besedy si můžete objednat a zakoupit u členů souboru Kašava,
tel. 736 170 048 (Jana Kolářová).
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Lipovjan
Folklorní soubor Lipovjan pochází z horňácké obce Lipov v podhůří Bílých Karpat
nedaleko česko-slovenské hranice. Vznikl v roce 1972, od roku 1983 je jeho vedoucím Ladislav Jagoš. Soubor má na třicet tanečníků a tanečnic ve věku od patnácti
do třiceti let, a to nejenom z Lipova, ale také z okolních obcí. Repertoár souboru tvoří
především písně a tance z Horňácka, je však doplňován i tanci z moravských Kopanic
či ze slovenské Myjavy.
Cílem práce kolektivu je udržování a podle možností rozvíjení místní tradiční
lidové kultury. Proto Lipovjan každoročně pořádá např. vánoční Zpívání u Panenky
Marie v Háji u Lipova, Štěpánskou besedu u cimbálu a jednou za dva roky je také organizátorem regionálního kola soutěže „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“.
Mimo to se soubor účastní tradiční fašankové obchůzky a podílí se na pořádání místní hodové zábavy.
Za dobu své existence absolvoval Lipovjan desítky vystoupení jak v České republice, tak i v zahraničí – namátkou lze jmenovat například festivaly ve Francii, v Itálii,
Německu, v Dánsku, na Slovensku apod. Podílel se mj. na natáčení dokumentu České
televize o Leoši Janáčkovi a Vítězslavu Novákovi.
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CM Velické Trnečky
Cimbálová muzika začínala na půdě ZUŠ Velká nad Veličkou u pedagoga Petra Hlahůlka,
pod jehož vedením získala druhé (2009) a třetí místo (2012) v celostátním kole soutěže
ZUŠ. Pod názvem Velické Trnečky oficiálně hraje od září 2010 – název vymyslela maminka
jedné z členek a od té doby hrají muzikantky v modrých kartúnkách (přední část ženského
kroje) a snaží se získat i další součástky místního kroje. Repertoár muziky zpracovává především lidové písně z Horňácka a ze sousední slovenské Myjavy. CM doprovází dětské
soubory a sólové zpěváky na festivalu Mladé Horňácko, na Horňáckých slavnostech,
nepravidelně spolupracuje také se souborem Lipovjan. V roce 2012 vystoupila společně
s CM Lipovjánek na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice v pořadu Folklorní školička aneb čím hrneček navřel, věnovaném dětskému folkloru u nás. V září 2013 se
kapela představila v živém vysílání rádia Proglas v pořadu Folklorního okénka s názvem
Muzikanti, to sú chlapci!! a ve stejné době připravila svůj první autorský pořad s názvem
Co sa stalo právě.
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Dechová hudba Trnkovjanka
Dechová hudba Trnkovjanka byla založena v červnu roku 2002 Tomášem Černochem, který tehdy měl pouhých 13 let. Velkou zásluhu na vzniku dechové hudby
v Kašavě má i tehdejší starosta pan Stanislav Marcoň, který poskytl prostory bývalé
školky ke zkoušení a pomohl v prvních krůčcích jejího vzniku. Svou podporu našla
Trnkovjanka i u pana Libora Mikla, tehdejšího učitele v základní umělecké škole
a dirigenta dechového orchestru mladých ve Zlíně. V začátcích DH Trnkovjanky vypomáhal s uměleckým výrazem pan Vladimír Češek, dlouholetý 1. trumpetista Moravanky
Jana Slabáka. Dnes se o uměleckou stránku stará Tomáš Černoch, absolvent konzervatoře
P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Dechová hudba Trnkovjanka získala již několik ocenění
u nás i v zahraničí. Mezi své poslední úspěchy řadí účast na Mistrovství České republiky dechových hudeb – XX. ročník národní soutěže malých dechových orchestrů,
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.
V pátek 1. 11. 2013 pokřtila DH Trnkovjanka první CD s názvem Nad Kašavú. Tento
nosič vychází po více jak deseti letech od založení DH Trnkovjanky.
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Souborový rok 2013
1. února, vernisáž výstavy Ozvěny 40 let Valašského souboru Kašava a World
Folkloriada Korea 2012, Zlín

Po zájezdu do Jižní Koreje jsme se rozhodli uspořádat výstavu fotografií, abychom ostatním ukázali, jak jsme se měli. Výstava ve foyeru sídla krajského úřadu Zlínského kraje
(21. správní budova) trvala jeden měsíc. Po skončení akce jsme se setkali s pozitivními
ohlasy. Za organizaci děkujeme Kristýně Preiningerové.
9. února, 42. valašský bál, Lukov

Hostem loňského valašského bálu byl FS Vlčnovjan, který program celého večera zahájil
svým předtančením. Návštěvníkům hrála k tanci kromě naší CM a muziky Vlčnovjanu
již tradičně DH Trnkovjanka z Kašavy. Bál byl tematicky zaměřen na Koreu (kde jsme se
v roce 2012 zúčastnili Světové folkloriády) a tak bylo možné v tombole vyhrát i tradiční
korejskou rýžovou pálenku sodžu nebo ostré nakládané zelí kimči a jako půlnoční představení jsme si připravili tanec na korejskou národní píseň Arirang. Věříme, že diváky
pobavil i zcela nefolklorní tanec Gangnam style, kerým jsme půlnoční překvapení zakončili. Součástí programu byly jako každoročně taneční hry, lidové figurální tance a losování tomboly. Pořádně jsme se vyřádili i při končinovém (fašankovém) pochovávání basy.
23. února, 7. vševalašský bál, Vsetín

Vševalašský bál hostilo v loňském roce město Vsetín společně se souborem Vsacan. Jako
pořadatelé 6. ročníku jsme byli pozvání a vyrazili jsme brzy odpoledne, protože se nacvičoval slavnostní nástup a také jsme po cestě brali jiné soubory. Po slavnostním zahájení
a příchodu krojovaných jsme předali štafetu Vsacanu coby pořádajícímu souboru. Pak
už se jen zpívalo, tančilo a hrálo. Domů jsme se vrátili nad ránem.
12. března, Trnečka 2013

Pod naší záštitou a v režii manželů Perůtkových proběhl loni již devatenáctý ročník soutěže dětských zpěváků lidových písní. Představilo se několik desítek dětí od tří do patnácti let v kategoriích Valašsko a Slovácko. Velmi nás těší velký zájem zpěváků o tuto
soutěž a těšíme se na letošní jubilejní ročník.
31. března, vystoupení CM VS Kašava a DPS, Luhačovice

V neděli před Velikonocemi se uskutečnil jarní koncert v lázeňském městě Luhačovice.
Počasí ale všechny překvapilo – celý den sněžilo, přesto se sešlo velké množství diváků.
Jednalo se o první koncert nové souborové CM Mladá Kašava (nyní CM VS Kašava).
Společně s muzikou vystoupil také dívčí pěvecký sbor Kašavy, program doplnily i dvě
taneční choreografie. Slovem provázela Jana Pluhařová. Dle ohlasů se koncert vydařil
a mladá kapela tak odstartovala svou spolupráci se souborem jako „samostatná jednotka“. Pevně věříme, že muzikantům jejich elán a pracovitost vydrží co nejdéle.
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1. máj, vystoupení na náměstí ve Zlíně

Již tradičně jsme na pódiu před zlínskou radnicí vystoupili u příležitosti oslav 1. máje.
Spolu se souborovou taneční přípravkou (tzv. seminář) jsme divákům zatančili, zpěv
pak posílila i účast našeho dívčího pěveckého sboru. Chyběla nám jen rozkvetlá třešeň,
abychom děvčata uchránili před uschnutím. Je to ale opravdu jen pověra – nejenže žádná
neuschla, ale všechny jen kvetou :)
5. května, Májová Plesná

Rádi jsme přijali pozvání na 16. ročník festivalu, který se koná v obci Plesná poblíž Ostravy. Kromě nás zde vystoupily převážně soubory z nejbližšího okolí Ostravy a dětský
folklorní soubor ze slováckých Skoronic. Nedělní část festivalu byla zahájena několikahodinovým průvodem obcí. Překvapením pro nás bylo, že jsme část průvodu absolvovali
autobusem – bylo to sice nezvyklé, ale příjemné. V odpoledním programu jsme se divákům představili se čtyřicetiminutovým blokem. Počasí nám přálo, a tak si někteří z nás
uhnali první úpal roku.
19. května, 25. besídka u cimbálu, Zlín, Malá scéna

Na jubilejní 25. besídce u cimbálu vystoupily všechny naše dětské folklorní kroužky kromě Kašavjánku, který musel na čas přerušit svou činnost z důvodu nemoci vedoucího.
Každý kroužek předvedl, co se za uplynulý rok naučil, a Maryjánek představil pásmo
Všude dobře, doma nejlépe, se kterým se probojoval až do celostátního kola přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě, kde se umístil mezi pěti nejlepšími a získal
zvláštní cenu dětské poroty.
24.–26. května, jízda králů, Vlčnov

Vlčnovské jízdy králů jsme se zúčastnili od pátku do neděle, a to ve velké sestavě: členové
souboru, taneční přípravky, obě souborové muziky, dětský folklorní kroužek Maryjánek
za doprovodu CM Valášek. Nocleh jsme měli zajištěn v autokempu Babí hora v Hluku.
V noci byla v chatkách zima, ale přežili jsme. Páteční odpoledne jsme využili k tomu,
abychom se naučili správně tančit boršickou a straňanskou sedlckou i horňáckou sedláckou, což jsme hned v sobotu večer u vlčnovských búd využili. V sobotu ráno jsme šli na
oficiální přivítání ke starostovi, který nas pohostil slivovicí a vyhlášenými vlčnovskými
koláčky. Poté jsme v hlavním amfiteátru společně předvedli, co umíme. Odpoledne jsme
ještě zpívali, hráli a tančili na místním trhu. Po vystoupení jsme šli na návštěvu do domu
mladého krále, kterému jsme zazpívali a on nás náležitě pohostil. Členky pěveckého sboru společně s CM Kašava zůstaly v amfiteátru, kde vystoupily jako součást úspěšného
programu Pomáhat a pálit. Večer proběhla volná zábava u búd, k tanci hrála také naše
muzika. V neděli dopoledne vystoupily ve společném bloku všechny generace: Maryjánek s Valáškem, Mladá Kašava i dospělý soubor. I přes počáteční déšť jsme vystoupení
zvládli. Po obědě nás čekal průvod městem a poté odjezd domů. Odvezli jsme si plno
zážitků a jsme rádi, že jsme byli součástí tak významné folklorní akce.
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1. června, Dětský den DFK, Vizovice

Dětský den pro členy našich dětských souborků proběhl na zámku ve Vizovicích, a tak
děti čekala cesta vlakem ze Zlína. V zámeckém parku byly pro ně připraveny různé hry,
soutěže a také pohádka a šermíři. Nakonec pohádkové bytosti provedly všechny zúčastněné zámkem, kde děti plnily různé úkoly. Domů se jelo opět vlakem s dobrou náladou
a novými zážitky.
9. června, výroční členská schůze SPLK KAŠAVA

Na výroční členské schůzi zazněly jako vždy souhrnné informace o roční činnosti sdružení a všech jeho složek. Přijali jsme do svých řad tři nové členky – Adélu Cablíkovou,
Hanu Krejčiříkovou a Terezu Preiningerovou. Do funkce umělecké vedoucí souboru se
vrátila Lucie Uhlíková.
21. června, koncert CM Kašava, Vizovice

Za doslova pekelného vedra provedla CM
Kašava s primášem Petrem Králem své posluchače na vizovickém zámku bezmála tříhodinovým koncertem. V první části se zavzpomínalo na Jana Rokytu a ve druhé části, společně
s Antonínem Bařinkou, muzika představila
svůj nový hudební projekt Zahraj ty ně, zahraj
– písně z Valašskokloboucka.
22. června, Dětské folklorní slavnosti, Fryšták

Druhý ročník přehlídky dětských folklorních souborů ve Fryštáku proběhl pod záštitou
VS Kašava, města Fryšták a sdružení Rozruch, organizace se ujala Mladá Kašava. Slavnosti byly zahájeny průvodem všech účinkujících, poté se všechny souborky představily
se svými tanečními a hudebními pásmy, společným závěrem všech účinkujících byla píseň Dolů přes Fryštáček. Program doprovodily farmářské trhy, ukázky lidových řemesel
a zábavné hry pro děti. Věříme, že se z Dětských folklorních slavností ve Fryštáku stane
v budoucnu akce, vnímaná místními jako tradice.
28.–30. června, MFF Strážnice

Loňskou folklorní Mekku, tedy Mezinárodní folklorní festival Strážnice, jsme opět navštívili nejen jako diváci, ale také jako účinkující. Vystoupili jsme v sobotním večerním
programu Naše světla, věnovaném světcům v lidové tradici. Předvedli jsme jednu z valašských obchůzkových koledních her (O sv. Dorotě), „zahalekali“ jsme si spolu s dalšími dvěma sbory přes celý amfiteátr Bludník a také jsme si společně s tanečníky Danaje
zatančili kolem ohně po vzoru taneční skupiny Hradišťan. Celý program přenášela živě
televize Noe. Repertoár to byl pro nás sice poněkud nezvyklý, ale i tak jsme rádi, že jsme
se této prestižní akce mohli zúčastnit. CM Kašava hrála také k zábavě Pod šancemi.
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6. července, souborová svatba, Bystřice pod Hostýnem

Své „ano“ si až pod Hostýnem řekli Jana Vitovská a Daniel Kolář – tanečníci našeho souboru
a vedoucí Mladé Kašavy. Přejeme jim mnoho lásky a vytrvalosti na společné cestě životem.
9.–10. srpna, MFF Soláň

Začátek VI. ročníku MFF Soláň, jednoho z největších folklorních festivalů na Valašsku,
dával naději, že počasí nám bude přát, opak byl ale pravdou. Jen co zazněla znělka festivalu, začalo lít jako z konve a pršalo, bylo tma. Zmokli účinkující i diváci. Ale ti nejlepší to vydrželi. Po pátečním pořadu náš pobyt na pódiu neskončil: na prknech, která
pro nás ten večer znamenala přístřešek, jsme zůstali až do rána. A zpívali jsme, tančili
a zpívali, zpívali a tančili… Přišla sobota. Štěstí pro tanečníky, jelikož nás bylo potřeba až odpoledne. A muzikanty ranní vystoupení, zima a doprovázení všech odzemkářů
neodradilo od dobré nálady. V odpoledním programu v duchu řemesel jsme zatančili
(stále za deště) pásmo figurálních tanců o zlínských ševcích. A pak se jen čekalo a čekalo
a čekalo… Byl to opět festival pro všechny přínosný. A hlavně jsme byli spolu! A cesta
domů? No po KAŠAVSKY!!
23. srpna, MFF Zlínské besedování, Zlín

Přijali jsme pozvání, abychom společně s Bartošovým souborem písní a tanců a s Vonicí
vystoupili v programu věnovaném Aloisi Skoumalovi, který s Kašavou především v prvních letech její existence spolupracoval. Mnoho jeho hudebních úprav máme ve svém
repertoáru dodnes, a tak bylo pro nás ctí, že jsme se mohli tohoto pořadu zúčastnit. Poté
jsme se přesunuli na nádvoří zlínského zámku, kde probíhala beseda u cimbálu.
26. října, 75. beseda u cimbálu, Lukov

Podzimní beseda u cimbálu nesla název Hopsa, chlapci, od země aneb S odzemkem
do UNESCO. Jak název napovídá, byla věnována nejznámějšímu valašskému mužskému
tanci a jeho minulosti, současnosti i budoucnosti. Vedle Kašavy se divákům představili
ti nejlepší valaští odzemkáři (Roman Martínek, Pavel Tomeček, Šimon Fízek, Vojtěch
Goláň), „náš“ Jožka Sousedík a jeho odzemkářští učni, členové Vonice 80 a Kašavské
gajdošské trio. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení našeho čestného hosta, souboru
Vsacan, který v loňském roce oslavil již 70. výročí svého založení. Slovem, které mělo nejen pobavit, ale i poučit, provázeli Karel Pavlištík a staronová umělecká vedoucí souboru
Lucie Uhlíková, svým dílem přispěl také Petr Dobrovolný, jedna z výrazných osobností,
které se zasloužily o současnou revitalizaci odzemku na Valašsku.
24. listopadu, Kateřinské hody na Kašavě, Kašava

Poslední listopadovou neděli jsme přijali pozvání organizátorů Kateřinských hodů
na Kašavě (Obec Kašava, Římskokatolická farnost Kašava, Jednota OREL Kašava) a vystoupili jsme zde společně s dalšími účinkujícími v odpoledním pořadu. Po programu
hrála k tanci a poslechu CM VS Kašava.
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30. listopadu, koncert CM Kašava, Jasenná

Na rozdíl od koncertu ve Vizovicích byl evangelický kostel v Jasenné mimořádně studený,
i když nově zakoupené ohřívače jely naplno. Diváci, kteří zcela zaplnili kostelní lavice, vyslechli konečnou podobu úprav písní, které CM Kašava s primášem Petrem Králem na jaře
2014 natočí na svoje nové CD. Představení zvukového nosiče proběhne 13. dubna na koncertě VS Kašava v Městském divadle ve Zlíně.
2. prosince, vystoupení DPS, Divadélko v klubu, Zlín

První prosincový týden jsme zahájili vystoupením na setkání Klubu přátel divadla. Dívčí
pěvecký sbor vybral ze svého repertoáru několik písní a koled a také předvedl, jak se tradičně zdobil štědrovečerní stůl na Valašsku. Publikum bylo velmi vděčné a pozorné, což nás
vždy přesvědčí o tom, že to, co děláme, má skutečně smysl.
14. prosince, 76. beseda u cimbálu, Lukov

Naše pozvání přijala tentokrát strážnická Cimbálová muzika Danaj se svou malou taneční
skupinou. Hosté se představili s programem, který obsáhl představení oblasti strážnického
Dolňácka, nového CD kapely a jejích sólistů a navození předvánoční atmosféry koledami
nejen ze Slovácka, ale i z dalších regionů Moravy. Slovem provázela umělecká vedoucí, sólová
zpěvačka a cimbalistka CM Danaj Magdalena Múčková. Kašava připravila tradiční předpůlnoční program, ve kterém si návštěvníci v potemnělém sále a při zapálených svíčkách na stolech zazpívali společně s mladou kapelou a dívčím pěveckým sborem valašské koledy.
15. prosince, vánoční Besídka u cimbálu, Zlín

Třetí adventní neděle byla věnována dětem z folklorních kroužků pracujících pod SPLK
KAŠAVA. Na vánoční besídku u cimbálu si každý souborek připravil vánoční pásmo
a poté vystoupila také Mladá Kašava. Nakonec si všichni společně zazpívali koledy za doprovodu CM VS Kašava. Byl to pěkně strávený předvánoční čas.
22. prosince, vystoupení DPS, Hrobice

Ve velmi mrazivém nedělním podvečeru vystoupil dívčí pěvecký sbor v Hrobicích a u krásné
obecní kapličky zazpíval několik koled. Zpěvačky odjížděly domů ve skutečně sváteční náladě.
24. prosince, Štědrovečerní zpívání – nám. Míru, Zlín

Již tradičně se sešli někteří členové souboru s veřejností na Štědrý
Š
den kolem dvaadvacáté
hodiny na náměstí Míru, aby si zpříjemnili sváteční večer. Za vydatné podpory muzikyy
i Mužáků ze Zlína jsme si spolu s ostatními zazpívali známé i méně známé koledy a popřáli si navzájem příjemné prožití vánočních svátků. Stejně jako v předešlých ročnících
byla možnost ulít si olovo (resp. cín) a zkoušet hádat, co člověka v příštím roce čeká. Letos
nebylo potřeba se ani zahřívat z placatek a termosek, protože bylo osm stupňů nad nulou
a navíc ani nepršelo, takže účast byla opravdu hojná.
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26. prosince, štěpánská koleda, Zlín

Na Štěpána
Š
jsme se sešli opět v hojném
počtu a vyrazili na koledu po bývalých
i současných členech souboru. Tak jako asi
na všech „organizovaných“ akcích časový
harmonogram nebyl dodržen. Předpokládaný konec, naplánovaný na 16. hodinu, se
v průběhu večera několikrát musel posunout… A jak ubývalo postupně sil, ubývalo
i koledníků :)
31. prosince, silvestrovský výšlap, Držková – Kašava

I přes nepříznivé počasí (mrholení, bláto) byla trasa dlouholetého souborového silvestrovského výšlapu po trase Držková – Vrzavky – Kašava dodržena. Celá výsledná sestava
(27 osob) poobědvala již tradičně u Holíků v Kašavě zabijačku a celý silvestrovský výšlap
zakončila v cukrárně U Šarmanů.

Výtěžek z vánočního koledování
Na vánočních koncertech a vánoční besedě u cimbálu každoročně vybíráme koledu, kterou
věnujeme některé z charitativních organizací, nebo někomu potřebnému. Vánoční koncerty pořádáme každé dva roky, a proto částka ve výši 2275 Kč zahrnuje pouze výtěžekk
z vánoční 76. besedy u cimbálu. Tuto částku věnujeme na činnost dětských folklorních
kroužků.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
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Velký úspěch Maryjánku
V roce 2013 se dětský folklorní
kroužek Maryjánek společně
s cimbálovou muzikou Valášek
zúčastnily s pásmem „Všude
dobře, doma nejlépe“ oblastní
přehlídky dětských folklorních
souborů ve Valašských Kloboukách. Odtud postoupily do regionálního valašského kola,
které se konalo v Rožnově pod
Radhoštěm. Společnými silami
se mladí tanečníci a muzikanti
probojovali až do celostátního
kola v Jihlavě. Umístili se mezi pěti nejlepšími soubory v republice a získali zvláštní ocenění za nápadité libreto a jeho vtipné ztvárnění. Pásmo vypovídá o cestě vlakem ze Zlína
do Ameriky. Protože děti nemohly jezdit na výlety, tak si na to alespoň hrají. Výlet začíná
na Příluku ve Zlíně, pokračuje přes Vsetín, Jičín a další zastávky až do přístavu, kde výletníci nastoupí na loď, která s nimi dopluje do daleké Ameriky. Tam však děti zjistí, že doma
je nejlépe…
Maryjánek vznikl v roce 1989 ve Zlíně pod hlavičkou Sdružení přátel lidové kultury
KAŠAVA. Od samého počátku pracuje pod vedením Etely Podešvové a Ireny Papežíkové.
Souborek navštěvuje pravidelně kolem 50 dětí, proto pomáhají i bývalí členové kroužku,
v nynější době to jsou Martina Gallová, Eliška Gogelová a Hana Papežíková. Tanečníci jsou
rozděleni do dvou skupin: děti předškolního věku a děti školou povinné.
Kromě tance se všichni věnují i zpěvu a dramatické průpravě – jevištnímu slovu. Snahou
vedoucích je, aby děti navštěvovaly kroužek rády, nenudily se a naučily se i vzájemné toleranci.
Proto pro ně organizují pravidelná soustředění, vánoční zpívání u stromečku, táboráky atd.
Nejzajímavějšími akcemi souborku byly zájezd do Francie na dětský festival, účast
na folklorním festivalu ve Strážnici, v Plzni, ve Vlčnově, v Kunovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. Maryjánek se pravidelně účastní přehlídek dětských
folklorních souborů. Svým vystoupením zpříjemňuje život obyvatelům domova důchodců,
stacionárních zařízení a dětských domovů.
Soubor Maryjánek doprovází CM Valášek pod vedením Martiny Hešové. Muzika pracuje od roku 2009 pod hlavičkou ZUŠ Zlín Jižní Svahy. Její repertoár tvoří písně převážně
z Valašska. Samostatně vystupuje na přehlídkách dětských cimbálových muzik, firemních
večírcích a rodinných oslavách. Několikrát byla také v živém rozhlasovém vysílání.
Irena Papežíková
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Ve Valašském souboru Kašava v roce 2013 pracovali:
Martin Bednařík
Jan Bičan
Antonín Bradáč
Hana Burešová
Adéla Cáblíková
Petr Divílek
Kateřina Dlabajová
Marie Domanská
Jan Dudr
Klára Francová
Martina Gallová
Jiří Gargulák
Zuzana Hegerová
Eva Husáková Kočičková
Andrea Ingrová
Rostislav Jež
Věra Kafková
Tereza Klácelová
Daniel Kolář
Jana Kolářová

Lukáš Kouřil
Pavla Kovaříková
Petr Král
Hana Krejčiříková
Iveta Krmášková
Martin Kubíček
Leona Kusbachová
Michaela Kusbachová
Sandra Lišková
Michaela Mahdalíková
Alžběta Matějíčková
Vojtěch Matějíček
Daniel Michnáč
Adam Mlýnek
Aleš Mlýnek
Barbora Mlýnková
Ivana Molková
Hana Papežíková
Ondřej Pavlištík
Petra Pavlištíková

Tomáš Pečenka
Barbora Pluhařová
Kristýna Preiningerová
Tereza Preiningerová
Veronika Prokopová
Pavla Rozsypalová
Veronika Silná
Tomáš Sousedík
Ondřej Sunek
Vratislav Šarman
Barbora Šálová
Barbora Šimperská
Jan Škubala
Radka Šuláková
Lucie Uhlíková
Pavel Uhřík
Radek Vitovský
Albert Vyoral
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

S Valašským souborem Kašava v roce 2013 spolupracovali:
Antonín Bařinka
Jitka Bařinková
Ondřej Černotík
Lucie Dümlerová
Richard Dvořák
Kamil Gyuricsek
Alois Holík
Lucie Janíková

Veronika Jedličková
Helena Kotulanová
Kateřina Kovaříková
Věra Kovářů
Ivana Křenová
Lenka Mrlinová
Karel Pavlištík
Markéta Pavlištíková

Martin Peprník
Jiří Perůtka
Libuše Perůtková
Jana Pluhařová
Michal Preininger
Magdalena Preiningerová
Kolektiv hOLD STÁŘí
CM Kašava – senioři
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Organizační struktura Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA
k 31. 12. 2013
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDRUŽENÍ
Čestný předseda:
Karel Pavlištík
Předseda:
Petr Zbranek
Výbor sdružení:
Martin Bednařík
Lukáš Kouřil
Iveta Krmášková
Martin Kubíček
Ondřej Pavlištík
Petra Pavlištíková
Barbora Pluhařová
Veronika Prokopová
Tomáš Sousedík
Radek Vitovský
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

Valašský soubor Kašava
Cimbálová muzika Kašava:
primáš: Petr Král
stárek: Martin Kubíček
Cimbálová muzika VS Kašava:
primáš: Antonín Bradáč
vedoucí: Petra Pavlištíková
stárek: Tomáš Sousedík
Taneční složka:
vedoucí: Ondřej Pavlištík
stárek: Martin Bednařík
stárka: Veronika Prokopová
Dívčí pěvecký sbor:
vedoucí: Petra Pavlištíková
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Dozorčí rada:
Eva Husáková Kočičková (předsedkyně),
Iva Kadlecová, Vladimír Šenkeřík
Umělecká rada:
Veronika Jedličková, Petr Král, Karel Pavlištík,
Ondřej Pavlištík, Petra Pavlištíková,
Michal Preininger, Lucie Uhlíková, Ladislav Zuzaník

Pokladník: Petr Zbranek | Kroje, rekvizity: Barbora
Pluhařová, Leona Kusbachová | Kronika: Tereza
Preiningerová | Archiv, prodej: Ladislav Zuzaník,
Iveta Krmášková | Propagace: Jiří Gargulák |
Video: Petr Divílek | Koordinace dětských folklorních kroužků: Ladislav Zuzaník

Dětské folklorní kroužky – vedoucí
Fryštáček
Leona Kusbachová, manželé Gyuricsekovi, Martin Kubíček
Kašavjánek
Josef Sousedík
Lukovjánek
Jana Janků, Helena Uhříková,
Ladislav Zuzaník
Maryjánek
E. Podešvová, I. Papežíková, H. Papežíková, E. Gogelová, M. Gallová
Vínek
Aleš Mlýnek, B. Pluhařová, V. Silná
Mladá Kašava (souborová přípravka)
Jana Vitovská, Daniel Kolář

V roce 2013 Valašský soubor Kašava podpořili:
BALKAN EXPRESS
FORIZOL s.r.o.
FRANC spol. s r.o.
Iveta Jasenská
LM Servis PT s.r.o.
MAGSY, s.r.o.
MARE trend s.r.o.
Pánská móda Sýkora
PODHORAN LUKOV a.s.
Radana Váňová
RUDOLF JELÍNEK a.s.
SE-MO Data s.r.o.
TZ Therm s.r.o.
ZLINEON sdružení - Miroslav
Zábojník

KAŠAVA

Nadace SYNOT
Město Fryšták
Obec Lukov
Statutární město Zlín
Zlínský kraj

Chcete nás podpořit i Vy?

Stačí, když pošlete na účet 379953243/0300 peněžní částku dle Vašeho uvážení.* Možné jsou i jiné formy podpory, po dohodě s předsedou sdružení Petrem Zbrankem, tel. 721 434 876, email: zbranek@soubor-kasava.cz.
* Od daňového základu lze odečíst dary v minimální hodnotě 1.000 Kč ročně.
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Produkční a reklamní agentura

Autobusová doprava Josef
Dubovský

Miroslav Křen – ZÁMEČNICTVÍ
IČ: 15208532, DIČ: CZ6004160470
Tel. 603 486 744, e-mail: miroslavkren@seznam.cz

Tisk: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, polygrafické obory

