49. valašský
bál
L u k o v, 1 5 . ú n o r a 2 0 2 0

H O S T:
Folklorní soubor

MALÉ ZÁLESÍ

Zlínské besedování, 23. 8. 2019 (Formanské točené)

Liptálské slavnosti, 24. 8. 2019 (Hrajte, muzikanti)

Vitajte na valašském bále!
Naši milí hosté, každý rok v únoru se scházíme na bále a každý rok Vás na první
stránce programového sborníku vítáme těmito slovy. Mohlo by se zdát, že jde
o otravné opakování a že snad neumíme nic nového vymyslet, ale opak je pravdou.
Tak jako se planety a souhvězdí na obloze pohybují po kruhových drahách, jako
má voda v přírodě svůj daný koloběh, je i lidský život pohybem v kruhu – rodíme se
slabí a bezbranní a stejně tak i umíráme. Dějiny lidstva jsou také plny opakování,
bohužel nejčastěji hloupých chyb, ze kterých jsme se vůbec nepoučili. Cykličnost je
základním principem veškerého bytí.
Všímavý pozorovatel jistě postřehne mnoho příkladů i v průběhu dnešního večera – kapela stojí v kruhu kolem cimbálu, na každém nástroji jistě najdete součástku
tohoto tvaru. Valašské vdolky, dna lahví i sklenic, kruhy jsou všude kolem nás. Jsou
součástí figurálních i ostatních tanců, které v průběhu večera jistě na tanečním parketu uvidíte, nakonec i ty brambory, rekvizity k tanci zemákový, jsou kulovitého
tvaru.
Vše se opakuje, točí a vrací a i my jsme po několika letech zpět na naší domovské
scéně. V žilách nám koluje stejná krev, i když některým o generaci mladší, a k naší
radosti se vracíte i Vy, naši milí hosté. A aby byl kruh kompletní, zbývá už jen
zvolat:
Do tanca, kdo nohy máš,
až do rána bál je náš!

Vaše Kašava
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49. valašský bál
Lukov 15 . ún o r a 2 0 2 0

Program
20.00 Slavnostní nástup krojovaných
20.15 Předtančení 
20.30 K tanci a poslechu hrají 

Folklorní soubor Malé Zálesí
CM Zálesí, CM VS Kašava, DH Trnkovjanka

21.30 Soutěž v tanci zemákový
23.00 Vyhlášení FINÁLE tomboly
23.30 Půlnoční překvapení a taneční hra ADAM
0.30 K tanci a poslechu hrají 

CM Zálesí, 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 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 bufetu ve velkém sále kromě kávy a zákusků připraveny i kyselica,
valašské vdolky a další pochutiny. Víno a nealkoholické nápoje je možno zakoupit v baru.
Po dobu trvání předtančení je bufet i bar uzavřen.
Kouření je v celé budově zakázáno.
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49. valašský bál
Lukov 15 . ún o r a 2 0 2 0

Účinkují
Folklorní soubor Malé Zálesí
Předsedkyně spolku: Alena Slámová
Vedoucí taneční složky: Marcela Ročáková
Vedoucí CM Zálesí: Luboš Mareček
Primáška CM Zálesí: Natálie Marečková
Dechová hudba Trnkovjanka
Umělecký vedoucí: Aleš Kučera
Kapelník: Tomáš Černoch
Valašský soubor Kašava
Umělecká vedoucí: Lucie Uhlíková
Vedoucí taneční složky: Ondřej Pavlištík
Vedoucí CM VS Kašava: Petra Pavlištíková
Primáši CM VS Kašava: Kateřina Dlabajová, Vojtěch Vlk

Program připravili
Produkce: Kolektivy VS Kašava a Mladá Kašava
Zvuk a světla: Alois Kopřiva, Bohdan Ticháček, Marcel Rech
Výzdoba sálu: Barbora Šimperská, Barbora Malaníková, Klára Julinová,
Veronika Hunáková

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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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 souborů 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 besed a bálu: 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 2020
22. února 2020, ZUŠ Zlín, Trnečka – pěvecká soutěž dětských zpěváků
24. května 2020, Malá scéna Zlín, 31. besídka u cimbálu
24. října 2020, Fryšták, 89. beseda u cimbálu
12. prosince 2020, Fryšták, 90. beseda u cimbálu
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FS Malé Zálesí

Folklorní soubor Malé Zálesí působí v lázeňském městě Luhačovice více než 55 let a během této doby se v něm vystřídalo několik generací tanečníků a muzikantů. V současné
době je soubor tvořen třemi dětskými skupinami, složkou dospělých tanečníků, nedílnou
součástí je také ženský pěvecký sbor a tři cimbálové muziky.
Repertoár souboru vychází z bohatých tradic národopisného regionu luhačovické Zálesí,
těžištěm je taneční a písňový folklor a tradiční výroční či rodinné zvyky, obyčeje a obřady
tohoto regionu.
Členové souboru se věnují nejen taneční, pěvecké, herecké a hudební průpravě a udržování výročního zvykosloví (fašankový průvod v maskách, velikonoční krojovaná obchůzka, vynášení Mořeny), ale také rekonstrukci krojových součástek či prezentaci tradičních
lidových pokrmů.
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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 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 obsahuje písně,
jejichž obsah vypovídá o Kašavě, Valašsku a okolí Trnkovjanky.
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Souborový rok 2019
5. ledna, Valašský bál, Nový Hrozenkov
Loňský rok jsme zahájili zostra, když jsme se hned první lednový víkend vypravili na
Valašský bál do Nového Hrozenkova. Akce to byla vskutku vydařená, a tak jsme museli
některé tanečníky dlouho přemlouvat k návratu domů.
18.–20. ledna, soustředění CM s primášem Petrem Králem, Kašava
Kapela se sešla na každoročním soustředění, aby se připravila na své koncerty. V loňském roce se její intenzivní několikadenní nácvik odehrál v obci Kašava, a to díky
vstřícnosti minulého pana starosty.
26. ledna, Valašský bál souboru Ondřejnica
CM s primášem Petrem Králem přijala pozvání od Pavla Rokyty, se kterým dlouhodobě spolupracuje, a vydala se na bál souboru Ondřejnica. Akce byla velmi povedená,
domů se vrátili až nad ránem.
9. února, 48. valašský bál, Fryšták
Na loňském bále jsme zavzpomínali na náš zájezd do Ameriky, a tak se celý večer nesl
ve valašsko-americkém duchu. Hostem byl soubor Salajka z Dambořic s CM Friška
a samozřejmě dechová hudba Trnkovjanka. O půlnoci jsme hostům v krátké humorné
scénce osvětlili, jak kdysi valašský světoběžník a všeuměl Lojza Holík (podobnost
s živými osobami je čistě náhodná) dovezl do Ameriky nejen slivovicu a sádlo (které
tamní obyvatelé mylně považovali za pomádu na vlasy), ale také naše bohatství písňové
a taneční. Podtrženo a sečteno tak vděčí Amerika Valachům v podstatě za vše dobré,
co má…
9. března, Koncert cimbálových muzik, Malá scéna Zlín
Koncert cimbálových muzik jsme zorganizovali na počest Antonína Bařinky, primáše a uměleckého vedoucího první souborové muziky a zároveň dlouholetého ředitele ZUŠ Zlín (dříve LŠU). Ten v minulém roce oslavil své osmdesátiny. Představilo se
celkem pět cimbálových muzik – tři dětské ze ZUŠ Zlín a obě souborové dospělé –
CM VS Kašava a CM Kašava s primášem Petrem Králem. V rámci programu bylo také
zařazeno jedno sólové taneční číslo jako poděkování souboru oslavenci.
24. března, Jarní koncert Kašava a Rokytí, Městské divadlo Zlín
V rámci Jarního koncertu jsme tentokrát přivítali jako svého hosta Soubor písní a tanců Rokytí z Rokycan, mladý a dynamický kolektiv, který rozezvučel pódium tóny dud
a vozembouchů a představil to nejlepší z hudebního a tanečního folkloru jižních Čech.
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Naši nejmladší generaci reprezentovaly děti z Maryjánku a Vínku, které program
oživily hrami, říkadly o ptáčcích či originálně pojatým zpracováním balady o princezně a o hradu. Kašava se představila scénickými bloky O lásce a vojně a Vitajte na
valašském bále.
29. března, Benefiční koncert, Kašava
Charitativní koncert s názvem Když hudba pomáhá se uskutečnil v kašavské orlovně.
Zahrála na něm CM s primášem Petrem Králem a pomohla tak mamince s dětmi v nelehké životní situaci.
6. dubna, Trnečka, Malá scéna Zlín
Na počátku dubna se uskutečnil již 24. ročník soutěže dětských zpěváků lidových
písní Trnečka. V porotě tradičně zasedli Ludmila Bařinková, Lucie Uhlíková a Michal
Mynář, na cimbál děti doprovodily Tereza Preiningerová a Kristýna Kubíčková. Radost
jsme měli hlavně z reprezentantky Mladé Kašavy Julie Vajdákové, která obsadila první
místo a reprezentovala náš soubor i v dalších kolech soutěže.
19. května, 31. besídka u cimbálu, Malá scéna Zlín
Již 31. ročník besídky u cimbálu se konal na prknech divadla Malá scéna. Jedná se
o tradiční přehlídku všech našich dětských souborů a přípravky Mladá Kašava, která
zde představila nové taneční číslo V zahradě na sadě.
4. června, 29. června, 29. října, koncerty v hotelu Alexandria, Luhačovice
V minulém roce se uskutečnila série tří koncertů služebně starší souborové kapely
v krásných prostorách hotelu Alexandria. Petr Král byl během těchto koncertů nejen
primášem, ale také moderátorem a obě role zvládl skvěle. V Luhačovicích zazněly
úpravy Antonína Bařinky či Jana Rokyty a představili se i sóloví zpěváci muziky.
14.–16. června, Kašavské slavnosti, Kašava
Červnový víkend patřil v obci Kašava místním folklorním slavnostem. Páteční zpívání
po dědině zahájila Mladá Kašava a hosté festivalu, hlavní program pak proběhl v sobotu. Dopolední blok byl vyhrazen pro dětské soubory, v tom večerním se představily
VS Kašava, FS Světlovan, CM Strunka a DH Trnkovjanka. Festival v neděli ukončila
mše svatá a XI. ročník hudeckých a gajdošských slavností.
29. června, MFF Strážnice
„Pod Šancama“ je nejlepší místo, kde se dá ve Strážnici hrát k tanci i poslechu, a navíc
to tentokrát bylo v příjemném sobotním odpoledni. Téhle výsady si starší kapela velmi
považovala a svého pětihodinového hraní se zhostila více než výborně.
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16.–20. srpna, souborové soustředění, Ostružná, Jeseníky
Výjezdní soustředění taneční složky i muziky tentokrát proběhlo v krásném prostředí
obce Ostružná v Jeseníkách. Zkoušelo se ale celé dny, a dokonce i po večeři, a tak nebyl
prostor na delší společný výlet do okolí. I přesto jsme si krátké chvíle volna zpestřili
tenisem, procházkami či kávou a opalováním na zahrádce. Během soustředění jsme
udělali velký kus práce a zapracovali nováčky do souborového repertoáru.
23. srpna, Zlínské besedování, náměstí Míru Zlín
Zlínského besedování se účastníme vždy, když probíhá, tedy jednou za dva roky. Máme
zde skvělou příležitost představit se domácímu publiku, rodinným příslušníkům
i všem kamarádům. Večer byl náročný obzvlášť pro muziku, která přebíhala z vystoupení rovnou na hraní při zábavě v parku a naopak.
24. srpna, Liptálské slavnosti, Liptál
Na konci léta jsme s velkou radostí přijali pozvání na mezinárodní folklorní festival
v Liptálu. Kvůli nepřestávajícímu dešti jsme museli zrušit odpolední vystoupení,
avšak místo něj jsme si udělali „generálku“ před obecním úřadem, kde byla zastřešená
venkovní terasa. Během odpoledne se počasí umoudřilo, a tak jsme si naplno mohli
užít večerní vystoupení v rámci galakoncertu k jubilejnímu 50. ročníku Liptálských
slavností. Zúročili jsme tak choreografie, které jsme nacvičili na letním soustředění.
6.–8. září, Karlovarský folklorní festival, Karlovy Vary
První zářijový víkend jsme strávili na folklorním festivalu přímo v centru Karlových
Varů. Třídenní nabitý program jsme zahájili u slavného hotelu Thermal, kde se konal
i sobotní slavnostní galavečer. Průvod lázeňskou kolonádou, snídaně a zpívání na tržní
kolonádě, ochutnávka místních pramenů, společná večerní zábava pro všechny účinkující soubory, několik menších vystoupení, to vše jsme během víkendu stihli. Festival jsme
zakončili vystoupením v amfiteátru u hradu Loket a vyrazili na dlouhou cestu domů.
14. září, Setkání pod
Světlovem, Bojkovice
Letošní ročník festivalu
Setkání pod Světlovem
v Bojkovicích byl věnován etnografu Karlu
Pavlištíkovi, bývalému
dlouholetému uměleckému vedoucímu Kašavy.
V hlavním odpoledním
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pořadu jsme se představili společně s dalšími folklorními soubory, se kterými doktor
Pavlištík spolupracoval. Večer pokračovala venkovní beseda u cimbálu, na které jsme
museli hrát a tancovat – jak se říká – „o dušu“, abychom při pouhém sezení nezmrzli,
protože počasí nebylo zrovna příznivé.
19. září, Křest knihy o Karlu Pavlištíkovi, KKFB Zlín
Velmi milou „povinností“ bylo pro kapelu s primášem Petrem Králem pozvání, aby
svými hudební vstupy doprovodila „křest“ knihy Karel chodí po zemi, kterou o doktoru
Karlu Pavlištíkovi napsal jeho dlouholetý přítel, spisovatel Josef Holcman.
23. září, Darování krve s Kašavou, KNTB Zlín
Že soubor není jen o hraní, zpívání a tancování, jsme v loňském roce ukázali několikrát. Snažíme se mj. podporovat věci, které vnímáme jako důležité. Jednou z nich
bylo i darování krve s Kašavou. Ke zpříjemnění času při odběru zahrála menší část
muziky a každý dárce obdržel naše CD.
12. října, Koncert CM s prim. Petrem Králem, Měnín
Koncert služebně starší kapely nazvaný Z Valašska do Měnína sklidil velký úspěch.
Primáš kapely Petr Král si splnil sen – konečně nemusel kvůli muzicírování dlouze
cestovat, v Měníně totiž bydlí.
19. října, 87. beseda u cimbálu, Fryšták
Loňská podzimní beseda byla věnována nedožitým 88. narozeninám doktora Karla
Pavlištíka. Jeho široký záběr práce v rámci moravského folklorního hnutí odrážel i vý-
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běr účinkujících: v programu vystoupily kolektivy, se kterými delší dobu spolupracoval (Světlovan, Vonica, Mužáci ze Zlína), tanečníci slováckého verbuňku a valašského odzemku a samozřejmě Kašava s oběma muzikami a také některými dřívějšími
tanečníky. Premiéru mělo nové taneční číslo Chcete-li sa, dívky, vdávat a také upravený
hudebně-taneční obrázek Fryštácká chaso, na zól, který pro soubor před téměř třiceti
lety Karel Pavlištík zpracoval. Obě choreografie připravila Kristýna Kubíčková. Závěr
programu, při kterém byl parket zcela zaplněn všemi účinkujícími, připravil všem
v sále silný emotivní zážitek.
29. listopadu, Rozsvícení vánočního stromu, Zlín
V jeden páteční podvečer stihl dívčí pěvecký sbor rovnou dvakrát rozsvítit vánoční
strom. Začalo se v obchodním centru v Malenovicích zpíváním u stromečku v rámci
projektu Strom splněných přání, kterého se sbor zúčastnil již podruhé a jehož cílem je
udělat radost dětem z dětských domovů. Poté se naše zpěvačky přesunuly k Obchodnímu domu ve Zlíně, kde pomohly navodit tu správnou předvánoční atmosféru.
1. prosince, Adventní trhy, Zlín
Mladší kapela si už podruhé užívala vystoupení na vánočních trzích ve Zlíně. Dvou
a půl hodinová venkovní hudební produkce je vždy výzvou, muzika se jí ale opět
zhostila skvěle.
14. prosince, 88. beseda u cimbálu, Fryšták
Vánoce, Vánoce, skoro-li budete aneb Besedování s Handrlákem, to byl název prosincové
besedy u cimbálu. Vánoční program představil soubor Handrlák z Kunovic společně
s CM Čarapa. V jejich pásmu nechyběl ani tříměsíční živý „Ježíšek“. Kašava se postarala o půlnoční program, jehož součástí je vždy nové vánoční šťastikování obsahující
poselství Vánoc v dnešním uspěchaném světě a společný zpěv koled, ke kterému se
k naší radosti pravidelně přidají i diváci v sále.
15. prosince, Vánoční besídka, Malá scéna Zlín
Všechny dětské soubory působící pod hlavičkou Kašavy se představily se svými
vánočními pásmy na besídce, která se v předvánoční době koná jednou za dva roky
na Malé scéně. Daly tak pěkný dárek svým rodičům a prarodičům a potěšily také své
vedoucí.
24. prosince, Štědrovečerní zpívání, náměstí Míru Zlín
Setkání se známými či náhodnými kolemjdoucími, zpěv koled a lití olova uprostřed
vánočně vyzdobeného města, to je pro mnoho Zlíňanů již tradice spjatá s Kašavou.
Všichni se rádi potkají ve slavnostní atmosféře Štědrého večera, vinšují si krásné prožití nejen svátečních dnů, ale také celého dalšího roku.
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26. prosince, Štěpánská koleda, Zlín
Mezi souborové tradice udržované už dlouhá léta patří i kolední štěpánská obchůzka
na druhý svátek vánoční. Libé tóny houslí, viol, rolniček a zvonečků spolu s naším
zpěvem potěšily nejen bývalé členy a vedoucí našeho souboru, ale i jejich sousedy
a také naše spoluobčany v trolejbusu. Nás zase potěšilo, že si mnozí z nich zazpívali
s námi.
27. prosince, Volejbalový turnaj folklorních souborů, Rožnov p. Radhoštěm
Kalorie nabrané mezi svátky se nejlépe spalují při mezisouborovém turnaji ve volejbalu, kterého se naši tanečníci i muzikanti pravidelně účastní. Loňské skóre nebylo špatné – omlácené ruce, jeden pochroumaný palec a první místo uteklo jen
o fous.
31. prosince, Silvestrovský výšlap, Držková–Kašava
Aby nepřišli zkrátka ani bývalí členové souboru z Kašavy a Držkové (tzv. Zarabliňáci), koledovali jsme v poslední den loňského roku také v těchto obcích. Náročným
výšlapem na Vrzavky a skvělým obědem u Holíků píšeme každoročně tečku za naším
souborovým rokem.
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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. Vánoční koncerty pořádáme každé dva roky, a proto částka ve výši 4 430 Kč zahrnuje pouze výtěžek z vánoční 88. besedy
u cimbálu. Tuto částku věnujeme na činnost našich dětských folklorních souborů.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
Přehled darovaných vánočních výtěžků v minulosti
Rok

Název organizace

Částka

2019

Naše dětské soubory

2018

Šimon Hájek

2017

Středisko rané péče EDUCO Zlín

2016

Dominik Kovář

2015

Naše dětské soubory

2014

Anetka Kolínková

2013

Naše dětské soubory

2012

Kája Vaculík

4 430 Kč
27 000 Kč
4 696 Kč
26 500 Kč
4 408 Kč
28 500 Kč
2 275 Kč
28 000 Kč

V roce 2019 Valašský soubor Kašava podpořili:
DUBOVSKÝ BUS s. r. o.
Emersion Software
Gala a.s.
Balkan Express
HP TRONIC, s.r.o.
statutární město Zlín
Zlínský kraj

KATKA Květiny
Pánská móda Sýkora
PODHORAN LUKOV a. s.
Radana Váňová
Vlasta Ticháčková
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 2019 pracovali:
Leona Baráková
Jan Bařinka
Martin Bednařík
Antonín Bradáč
Radek Březík
Kristýna Březíková
Lucie Crlová
Jan Czirok
Petr Divílek
Kateřina Dlabajová
Martina Dřímalová
Jiří Dudr
Barbora Grombířová
Zuzana Hegerová
Vojtěch Hunák
Veronika Hunáková
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
Michaela Mahdalíková
Barbora Malaníková
Vojtěch Matějíček
Simona Mičulková
Adam Mlýnek
Aleš Mlýnek
Soňa Moravcová
Matěj Muzikant
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
Jiří Sousedík
Tomáš Sousedík
Ondřej Sunek
Jan Šála
Barbora Šálová
Vratislav Šarman
Adéla Šarmanová
Barbora Šimperská
Adam Šimperský
Lucie Uhlíková
Magdalena Uhlíková
Helena Vajdáková
Radek Vitovský
Vojtěch Vlk
Albert Vyoral
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

S Valašským souborem Kašava v roce 2019 spolupracovali:
Antonín Bařinka
Tereza Belková
Jiří Durďák
Kateřina Durďáková
Richard Dvořák
Jiří Gargulák
Dagmar Garguláková
Alois Holík
Ivan Hunák
Peter Hunák
Tomáš Hunák
Jana Hunáková
Vendula Hunáková
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Veronika Jedličková
Daniel Kolář
Jaroslav Kolečkář
Jan Kořenek
Kateřina Kovaříková
Věra Kovářů
Anna Macháčková
Eva Malošíková
Libor Moravec
Markéta Pavlištíková
Martin Peprník
Jiří Perůtka
Libuše Perůtková

Jana Pluhařová
Michal Preininger
Magdalena Preiningerová
Ivo Rochla
Jan Rokyta ml.
Josef Sousedík
Soňa Staňková
Pavel Stržínek
Květa Trávníčková
Jana Trunečková
Lenka Vaculíková
kolektiv hOLD STÁŘí
Mužský sbor Mužáci ze Zlína

Organizační struktura Valašského souboru Kašava, z. s., k 31. 12. 2019
Předseda:
Petr Zbranek
Výbor spolku:
Kateřina Dlabajová
Václav Julina
Anna Kováříková
Martin Kubíček
Hana Papežíková
Ondřej Pavlištík
Petra Pavlištíková
Tereza Preiningerová
Karel Ročák
Veronika Silná
Ondřej Sunek
Radek Vitovský
Petr Zbranek
Ladislav Zuzaník

Dozorčí rada:
Jiří Gargulák, Soňa Moravcová,
Karel Papežík
Umělecká rada:
Veronika Jedličková, Soňa Moravcová, Ondřej Pavlištík,
Petra Pavlištíková, Michal Preininger, Lucie Uhlíková,
Ladislav Zuzaník
Pokladník: Karel Ročák
Kroje, rekvizity: Anna Kovářiková, Hana Papežíková
Kronika: Veronika Silná
Archiv, prodej: Ladislav Zuzaník, Hana Krejčiříková
Propagace: Petr Zbranek, Anna Kováříková,
Helena Vajdáková, Václav Julina
Video: Vojtěch Hunák
Koordinace dětských folklorních souborů:
Ladislav Zuzaník

Valašský soubor Kašava
umělecká vedoucí:
Lucie Uhlíková
organizační vedoucí:
Veronika Silná
Cimbálová muzika Kašava
primáš: Petr Král
Cimbálová muzika VS Kašava
primáši: Kateřina Dlabajová,
Vojtěch Vlk
vedoucí: Petra Pavlištíková
stárek: Ondřej Sunek
Taneční složka
vedoucí: Ondřej Pavlištík
stárek: Václav Julina
stárka: Tereza Preiningerová
Dívčí pěvecký sbor
vedoucí: Petra Pavlištíková

Dětské folklorní soubory - vedoucí
Fryštáček
Leona Baráková, Radek Březík, Kateřina Pšejová
Kašavjánek
Klára a Václav Julinovi, Josef Sousedík
Lukovjánek
Kristýna Březíková, Jana Holá, Ladislav Zuzaník
Maryjánek
Martina Dřímalová, Iva Kadlecová,
Ivana Podešvová, Renáta Večerková
Vínek
Petra Hunáková, Veronika Hunáková,
Kristýna Kubíčková, Adam Mlýnek,
Petra Semelová
Mladá Kašava (souborová přípravka)
Soňa Moravcová, Ladislav Zuzaník
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Obec Kašava

Mediální partneři:

DUBOVSKÝ
BUS
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Obec Lukov

Město Fryšták

MFF Karlovy Vary, 6.–8. 9. 2019 (Popovské točené)

87. beseda u cimbálu, Fryšták, 19. 10. 2019 (společný závěr)

Jarní koncert Kašava a Rokytí, Městské divadlo Zlín, 24. 3. 2019 (blok Vitajte na valašském bále)

Programový sborník 49. 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 2020
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

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

