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Radovánek
1972-1985

Školní akademie 1975

• Dětský národopisný soubor Radovánek Napajedla byl založen v září 1971 jako kroužek při
základní škole paní učitelkou Věrou Holubovou a jejím manželem Václavem Holubem.
• Základem většiny radovánkových kolektivů z dob působení paní Věry ve škole byli její žáci,
třídy, ve kterých byla třídní učitelkou. Své děti či vnuky přivedli často také tanečníci, muzikanti
a zpěváci Radovanu, napajedelského slováckého souboru.

Školní akademie 1975

• Do velmi početného kolektivu přicházely také další děti, kamarádi členů Radovánku. Bývala
nás plná sokolovna, kde se zkoušelo až do 90. let 20 století.

• Zkoušky vedli Věra Holubová, Václav Holub a Cyril Bureš. Nedílnou součástí každé zkoušky
byli rozcvička, zpěv, tanec a nácvik pásem. Činnost souboru kopírovala školní rok. O prázdninách se nezkoušelo, ani nevystupovalo.

• Radovánek vystupoval při většině významných kulturních událostí v našem městě, ale i okolí.
Pravidelně se účastnil prvomájových průvodů, kde také vystupoval v následujícím programu.
Ani žádná oslava místních továren se bez Radovánku neobešla. Zpívali a tancovali jsme pro rodiče, školu, seniory. Častá jsou vystoupení se Slováckým souborem Radovan, jehož cimbálová
muzika doprovázela také dětský soubor.

		

1. máj 1976

• Rádi vystupujeme na festivalech, soutěžích a setkáních dětských folklórních souborů v blízkém i vzdálenějším okolí. Vedle toho, že zde prezentujeme krásu lidového umění Slovácka, tyto
zájezdy velmi utužují kolektiv a hodně se na ně vzpomíná.

1. máj 1977

80. léta 20. století

1985

1985

1. máj 1977

1. máj 1979

Eva Kudličková, Ladislav Sohr, Libuše Hašová

1. pol. 80. let 20. století

Koledování 1991

Malí, velcí folkloristi 1995

Malí, velcí folkloristi 1995

Vánoce 1990

Radovánek
1985 -1995

Vítání občánků 2. pol 80. let 20. st.

• V těchto letech Radovánek pravidelně vítával napajedelské děti mezi občany našeho
města. Byly připraveny samostatné programy, řada vystoupení s dospělým souborem
Radovan. Pravidelně jsme se účastnili soutěží dětských národopisných souborů, kde
jsme sbírali řadu ocenění. Naši vedoucí
uskutečnili několik výprav do okolních obcí,
kde sesbírali od místních pamětníků mnoho písniček a zapsali také zajímavé zvyky.
Na základě těchto vyprávění vznikla řada
našich pásem.
• Zkoušelo se stále na sokolovně v Napajedlích. Vystoupení bývala na sokolovně,
v Klubu kultury, některá i venku v okolních
obcích. Naše vystoupení už doprovázela
dětská cimbálová muzika pod vedením
pana Bureše, často s pomocí dospělých
muzikantů Radovanu.

• V roce 1991 navštívil Napajedla slavný rodák Rudolf Firkušný se svojí manželkou. Na
nádvoří tehdejší LŠU proběhla malá slavnost, kde Radovánek vystupoval. Slovácké
písničky návštěvu rozzářily i dojaly. Paní
Firkušná si za doprovodu našich muzikantů také zazpívala.

Vítání občánků 2. pol 80. let 20. st.

		

20. výročí Radovánku 1991

Vítání občánků 2. pol 80. let 20. st.

• 20. výročí založení souboru se oslavovalo v roce 1991 slavnostním vystoupením
v Klubu kultury v zámeckém parku.

1986

Rudolf Firkušný 1991

20. výročí Radovánku 1991

• Od roku 1990 jsme započali novou tradici.
Se změnami ve společnosti jsme mohli začít pravidelně nacvičovat vánoční vystoupení. Pásem koled, říkadel a zvyků doby
adventní jsme připravili dlouhou řadu. Na
mnohých jsme spolupracovali s dospělými
soubory, dříve také s Divadelním souborem
Zdeňka Štěpánka. Často tato vystoupení
v předvánočním čase několikrát opakujeme
v Napajedlích i okolních obcích. Pravidelně
také účinkujeme při rozsvěcování vánočního stromu v našem městě.
Okresní soutěž Luhačovice 1990
Michal Konečný, Pavla Jančová

1. pol. 90 let 20. st.

20. výročí Radovánku 1991

Školní akademie 1991

• V tomto období se zkoušky našeho souboru přestěhovaly do tělocvičny 2. ZŠ Napajedla.

Radovánek
1995 - 2005

• Soubor začala navštěvovat Radka Geržová, paní učitelka a dlouholetá tanečnice
Bartošova souboru. Kvůli velkému počtu
dětí v širokém věkovém rozmezí jsme se
rozdělili na dvě skupiny – mladší a starší.
Radka, jako učitelka nižšího stupně, se ujala mladší skupiny. Tento způsob nácviku se
osvědčil a pokračujeme v něm dodnes.

Školní akademie 1996

• Vystupovalo se na školních akademiích,
na slavnostním vystoupení u příležitosti
45. výročí založení Radovanu, spolu s Radovanem jsme připravili řadu vánočních
programů.

• V roce 2002 jsme dvakrát navštívili Strážnici – sen každého folkloristy. Pozvánku
jsme dostali od organizátorů Dětské Strážnice, jejíž součástí byl program Děti Slovácka a Radovánek zde na stadionu Zahrada vystupoval se svým pásmem Šlapání
stodoly, které je inspirované vyprávěním
mlynáře z Halenkovic.

		

Soutěž dětských souborů Strážnice 2002

• Také soutěž dětských folklórních souborů se toho roku konala ve Strážnici, i zde
jsme velmi dobře uspěli se stejným pásmem.
• Nesoutěžní přehlídka dětských souborů
proběhla v roce 2001 v Otrokovicích.

45. výročí Radovanu 1998

		

Dětská Strážnice červen 2002

• Také v této generaci byla řada šikovných
tanečníků, muzikantů a zpěváků.

		

Soutěž dětských souborů Strážnice 2002

Dětská Strážnice červen 2002

Dětská Strážnice červen 2002

45. výročí Radovanu 1998

Vánoce 1995

2000

Přehlídka dětských souborů Otrokovice 2001

Školní akademie 1996

Dětská Strážnice červen 2002

Dětská Strážnice červen 2002

45. výročí Radovanu 1998

Radovánek
2005 - 2015

Slavnostní otevření DPS Sadová, květen 2006

• V těchto letech jsme zkoušeli v sále Klubu kultury. V roce 2009 se naše zázemí přestěhovalo ze zámeckého parku do budovy Nového Kláštera, kde máme k dispozici tančírnu, převlékárnu, sklad krojů i kuchyňku.
• V roce 2007 se znovu Radovánek podíval do Strážnice. Ve skanzenu jsme předvedli další
zdařilé pásmo Hastrmani, zároveň jsme reprezentovali soubor a Napajedla ve slavnostním
průvodu.

Slavnostní otevření DPS Sadová, květen 2006

• Moc hezké vystoupení jsme uskutečnili v září 2007 v Luhačovicích, jehož součástí byl také
průvod lázeňským městem.

• V Napajedlích jsme tancovali a zpívali pro rodiče, potěšili jsme obyvatele domovů seniorů,
vánoční koledování se stalo již tradicí.
• Od roku 2008 pravidelně vystupujeme na Moravských chodníčcích, setkání folklórních
souborů tří národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané. Tím se rozšířila naše činnost
na celý kalendářní rok. Prázdniny máme jenom 14 dní na konci srpna.

Moravské chodníčky 2011

		

Dětská Strážnice 2007

Vánoce 2009

Luhačovice 2007

Vánoce 2009

Luhačovice 2007

Strážnice 2007

Moravské chodníčky 2010

Luhačovice 2007

Vánoce 2009

Moravské chodníčky 2010

Moravské chodníčky 2008

2012 /40. výročí
založení Radovánku
• V roce 2012 jsme oslavili slavnostním vystoupením v Klubu kultury 40. výročí založení našeho souboru. Program byl sestaven z pásem, která jsou klasikou našeho repertoáru. Snad každý, kdo do Radovánku chodil, pozná na první pohled, které pásmo je na té či oné fotce zachyceno. Čížeček, Řemesla, Verbuňk, Šlapání stodoly, Hastrmani, Palicový, Kočky a kocúři, Ptáci,
Mlynáři… Ve výročním programu se prezentovali také naši úspěšní zpěváci a doplnila ho řada
říkadel. Bohužel to bylo jedno z posledních vystoupení v Klubu kultury v zámeckém parku.

Halenkovice 2017

Vánoce 2018

		

Vánoce 2018

květen 2017

65. výročí Radovanu 2018

Radovánek
2015 – 2018
• V posledních letech má Radovánek kromě
pravidelných vystoupení v Napajedlích řadu
pozvání z okolních obcí, kde často vystupuje
při různých příležitostech. Každoročně připravujeme vystoupení pro rodiče, program
na festival Moravské chodníčky, který pořádá Klub kultury Napajedla ve spolupráci se
slováckými soubory Radovan a Pozdní sběr,
a několik vánočních vystoupení.
• V roce 2018 jsme vystupovali u příležitosti
oslav 100 let naší republiky, na vernisáži výstavy v Muzeu Napajedla a velmi významně
jsme se zapojili do programu k 65. výročí založení Radovanu.

• Naše činnost není jenom o zkouškách a vystoupeních. Snažíme se, aby děti získávaly
znalosti o životě našich předků, jejich zvycích,
o krojích a kraji, ve kterém žijeme, aby rády
společně trávily volný čas. Chceme, aby se
děti k sobě hezky chovaly a naučily se zodpovědnosti ke kolektivu i k sobě navzájem. Těší
nás, když se děti zapojí také do organizace
našich souborových akcí. Moc rádi společně
děláme tradiční výrobky – tatary, růžičky na
májku, perníčky, lodičky z ořechových skořápek.
• Zapojili jsme se do projektu „Besedy u cimbálu
pro teenagery“, v rámci kterých se starší děti
naučí mnoho nových písniček a tanců, ale
také zásadám chování u cimbálové muziky,
navíc se setkávají s dětmi z jiných souborů,
které mají stejného koníčka.

• Děti se rády oblékají do krojů, které jim tolik
sluší. Velký dík patří jejich maminkám, které
kroje perou a žehlí. Moc si vážíme spolupráce
s rodiči našich dětí, kteří jsou ochotní kdykoliv nám pomoci, organizují svůj program tak,
aby svým dětem umožnili zapojit se do aktivit souboru, a často se připojí také ke společným akcím.

Výročí republiky 2018

Vernisáž v muzeu 2018

Moravské chodníčky 2015

2015

		

Moravské chodníčky 2016

Moravské chodníčky 2016

květen 2016

Vystoupení pro rodiče květen 2016

65. výročí Radovanu 2018

Moravské chodníčky 2017

květen 2019

Vystoupení pro rodiče 2019

		

Vystoupení pro rodiče 2019

Vystoupení pro rodiče 2019

Moravské chodníčky 2019

Radovánek
2018 – 2021
• V roce 2019 jsme se zúčastnili Krajských
dožínek v Kroměříži, kde jsme spolu s Radovanem prošli městem v průvodu, vystupovali jsme na náměstí a na přilehlém nádvoří. K významným vystoupením patřila také
účast na mezinárodním folklórním festivalu
v Liptále v srpnu 2020.

Moravské chodníčky 2021

• Radovan se řadu let zapojuje do programu
Slováckých slavnostní vína v Uherském Hradišti, kde se do průvodu v posledních letech
přidává také řada členů Radovánku.
• Někdy se nám naskytne příležitost zatancovat si v netradičním prostředí při netradiční příležitosti. DDM Matýsek Napajedla pořádá pravidelně taneční přehlídku.
Jedná se o přehlídku různých tanečních
žánrů a stylů, která se koná v Napajedlích.
Přestože prostředí tělocvičny není ideálním
místem pro naše tancování, s chutí se této
akce zúčastňujeme. Jsme rádi, že je dětem
i rodičům představena také lidová kultura. I když jsme museli přistoupit k tancování na reprodukovanou hudbu, abychom v tělocvičně aspoň trochu vynikli, těší nás, že se
zde můžeme prezentovat.
• Také činnost našeho souboru byla velmi
poznamenána epidemií Covid -19. Na dlouhé týdny byla naše činnost přerušena, děti
přešly do on-line světa. Moc jsme se snažili,
abychom zůstali v kontaktu a navzájem
si zpříjemňovali dny izolace.

• Na závěr bychom chtěli moc poděkovat
všem, kteří celé roky podporovali naši činnost. Velmi si vážíme výborného zázemí
v našem městě a dobré spolupráce s Klubem
kultury, který je dlouhá léta naším zřizovatelem a vytváří nám skvělé podmínky pro naši
činnost. Věříme, že tak, jako jsme měli dobré
podmínky doposud, budeme je mít i v příštích letech.

Moravské chodníčky 2019

Moravské chodníčky 2019

Moravské chodníčky 2020

		

Krajské dožínky Kroměříž 2019

Krajské dožínky Kroměříž 2019

MFF Liptál 2020

Slavnosti vína Uherské Hradiště 2021

Moravské chodníčky 2019

Vánoce 2019

Taneční soustředění
Radovánku 2010-2021
• Taneční soustředění jsme začali pořádat v roce 2010, původně jako přátelskou výpomoc. Řekli
jsme si, že když už si potřebujeme navzájem pohlídat děti o prázdninách, můžeme tuto službu
nabídnout také rodičům z Radovánku. Tím se z obyčejného hlídání dětí vyklubalo taneční soustředění zaměřené nejen na tanec a nejen na lidovou kulturu.

• Rok od roku vylepšujeme program, zaměřujeme týdenní pobyt v Novém Klášteře na nějaké
téma, ať už folklórní či úplně jiné. V neděli po Moravských chodníčcích postavíme na dvoře stanové městečko, které v pondělí ráno zabydlíme. Rozdělíme se do družin, složených z dětí různých
věkových kategorií tak, aby silnější pomáhali slabším a malí se snažili být platnými členy týmu.
Pravidelně nás táboří okolo třiceti.

• Program je pečlivě vytvořen už několik týdnů dopředu s ohledem na dané téma. Zařazujeme výlety do okolí, zaměřujeme se na lidové zvyky a tradice Slovácka, zkoušíme různá řemesla. Každou
volnou chvíli malujeme, tvoříme, soutěžíme. Každodenní náplní je tanec a zpěv, učíme se různé
žánry, chlapci procvičují Verbuňk - mužský tanec zapsaný do nehmotného dědictví UNESCO.

• Naší filozofií je folklór v širším slova smyslu. Láska k lidové kultuře, k naší zemi, k našemu městu,
ale také k sobě navzájem. Snažíme se vytvářet pro děti příjemné prostředí, kde jsou rády spolu,
kde mají starší i mladší kamarády a mají důvěru k nám dospělým. Těší nás, když vidíme, že děti
k tomu, aby byly veselé, nepotřebují mobilní telefon. A to je naším hlavním cílem, naučit je smysluplně využívat volný čas, nepohrdat obyčejnou prací pro druhé, být užitečným pro kolektiv.

Naši vedoucí

• Věra Holubová slýchávala lidové písničky od malička doma a brzy se stala členkou slováckého souboru Radovan, kde našla také svého manžela Václava, se kterým v roce 1971 založili Radovánek.

Václav Holub

• K této lásce přivedla své dva syny i vnoučata. Radovánek pro ni byla vždy nekonečná práce. Vedla
zkoušky, připravovala materiál, vyhledávala písničky, vymýšlela choreografie, aby nakonec zjistila,
že to, co vypadá na papíře dobře, na jevišti nejde.

• Připravila velkou spoustu vystoupení, napsala mnoho textů. Musela domlouvat organizační věci,
kde se bude zkoušet, kdo nás odveze na vystoupení mimo Napajedla a měla spoustu dalších starostí. Spolu s panem Burešem podnikli na začátku 80. let řadu návštěv v okolních obcích, kde sbírali
od pamětníků zvyky, tance a písničky.

Cyril Bureš

• Kromě nespočtu zkoušek a vystoupení ušila téměř sama všechny kroje – sukně, košile, drle a řadu
rukávečků, mnoho krojů také za svůj život vyprala a vyžehlila. To všechno vždycky dělala s láskou
a radostí. Součástí její rodiny jsou naše napajedelské soubory. Práce pro ně jí obohatila celý život a také pomohla překonat těžké životní období, když jí v mladém věku zemřel manžel. I přes
nemalé zdravotní problémy je obětavou spolupracovnicí všech napajedelských folklórních
kroužků a hlavně člověkem, který má srdce na pravém místě. Za svoji celoživotní práci pro děti
a mládež byla v roce 2010 vyznamenána Medailí města Napajedla a v roce 2011 byla oceněna také
Zlínským krajem.

• Když se pan Cyril Bureš přistěhoval do Napajedel za prací, začal se hned ohlížet, kde by se zapojil se svojí hrou na housle. Cimbálová muzika Radovan ho přijala s otevřenou náručí. Mnoho let je
primášem této cimbálové muziky a často, hlavně zpočátku, tato muzika doprovázela Radovánek.
Jako učitel chtěl k této krásné zálibě přivést také děti a založit dětskou cimbálovou muziku. To se
mu také několikrát napříč generacemi podařilo.

• Nikdo už nedokáže spočítat kolik not pan Bureš pro Radovánek napsal do řádků notové osnovy.
Kolik pásem, písniček a koled zapsal do not, kolikrát je hrál na zkouškách a kolikrát na vystoupeních. Byly by to určitě tisíce not, tisíce hodin, které věnoval dětem a našim krásným písničkám
a tradicím. Mnoho let doprovázel hrou na housle každou zkoušku, vychoval také svoje následovníky. Na vystoupení vždy zajistil kvalitní doprovod, když domluvil také další muzikanty. Jeho názory,
moudrá životní filozofie a nezměrný optimismus ovlivní každého, kdo se s ním setká. Je nejen vynikající pedagog, ale především dobrý člověk. Za svoji celoživotní činnost pro děti a mládež byl v roce
2010 vyznamenán Medailí města Napajedla a v roce 2017 Zlínským krajem.

		

Cyril Bureš, Věra Holubová

Jitka Šohajková, Pavel Holub, Lenka Pavelčíková, Gabriela Matějová

• Radka Geržová je dlouholetou členkou Bartošova souboru ze Zlína, přišla do Radovánku v roce
1996. Její zásluhou byl Radovánek rozdělen na dvě skupiny – mladší a starší děti. Dětem v Radovánku se věnovala přibližně 13 let a za tu dobu vychovala dvě generace tanečníků a zpěváků.
• Několik let velmi aktivně pomáhala s nácvikem Pavla Ďubalová (Jámborová), spolu s ní s dětmi
tancovali Jiří Holub, Monika a Lenka Snopkovy, Jitka Žaludková (Šohajková). Ivana Foltýnová a Lucie Pešlová se ujaly mladší skupiny na řadu let, připravily a nacvičily nová pásma, dodnes pomáhají
při organizaci různých souborových akcí.
• V současné době jsou vedoucími Radovánku Jitka Šohajková, Lenka Pavelčíková, Gabriela Matějová, Pavel Holub, pravidelně vypomáhá Adéla Pavelčíková, zkoušky doprovázejí Jana Hrubá a Kateřina Galatíková. Jitka Šohajková byla za dlouholetou práci s dětmi vyznamenána Zlínským krajem
v roce 2019.

Věra Holubová, Radka Geržová

Věra Holubová

Lenka Pavelčíková, Jitka Šohajková

Ivan Svoboda 1976

Pavla Jančová,
Václav Kadlčík,
Pavla Šolarová,
Věra Rochovanská 1998

Václav Holub 2017

Tereza Možnárová, Adéla Pavelčíková 2009

Naši
zpěváci

Pavlína Uhříčková 1985

• O zpěvácích v Radovánku pan učitel Bureš
píše: „Zpěv byl v Radovánku vždy na velmi dobré úrovni. Při setkávání s jinými soubory jsme
od kamarádů a vedoucích slyšeli slova obdivu
a chvály. Dodnes mně v uších zní zpívání Hanky Matějové (Juráskové) a Hanky Pauzové –
Ej, slniečko horúcé. Pravidelně se zúčastňujeme soutěže ve zpěvu lidových písní Trnečka ve
Zlíně. A také si celkem pravidelně odvážíme
přední místa.
Pavlínka Šolarová (Hanáčková) byla několik
let stálicí soutěže. V celostátním kole Skřivánka v Karlových Varech byla druhá. A to ji porazil další člen Radovánku Vašek Kadlčík – byl
tedy „mistr republiky“ ve zpěvu lidových písní.
Pavlínka ještě několikrát postoupila do Velkých Losin, kde se pravidelně každý rok konalo celostátní kolo.
Také dneska populární zpěvačka Bětka Kolečkářová byla sólistkou a účastnicí Trnečky. Nesmíme zapomenout na Ivana Svobodu, Věrku
Rochovanskou, Marcelku Adamíkovou, Janu
Slámovou, Milana Zelíka, Veroniku Goišovou,
Pavlu Uhříčkovou a řadu dalších, kteří vzorně
reprezentovali Radovánek i naše město, které
je bránou do Slovácka.“

Cyril Bureš
Adéla Pavelčíková 2018

Dan Otradovec, Radek Večeřa 2022

• Na úspěších našich zpěváků má obrovský
podíl pan učitel Bureš, který s dětmi pravidelně na soutěže nacvičoval. Pan Bureš nebo
paní Holubová vybrali dětem písničky a pak
přišlo pečlivé nacvičování – výslovnost, frázování, výraz, každá písnička je jiná, každá
vyžaduje trochu jiný projev. Toto pan učitel
zpěvákům dopodrobna vysvětlil, ukázal
a pečlivě s nimi nacvičil.

• Pěvecké soutěže Trnečka ve Zlíně se každoročně za Radovánek zúčastňovala řada
zpěváků. Zde ale soutěžily převážně děti
z Valašska a nás lákalo porovnat se s dětmi ze Slovácka. Proto v posledních letech
soutěžíme v Uherském Hradišti v soutěži
Zazpívej, slavíčku, a jsme moc rádi, že také
zde se naše děti moc dobře umisťují.

Ondřej Šamša, Moravské Chodníčky 2010

Klára Hastíková, Nikola Kulíšková 2017

Anna Vavrušová, Kateřina Holubová 2017

Trnečka Zlín 2016

CM Radovan 1976

CM Radovan 1983

		

1. CM Radovánku 1985

Petr Král – primáš dětské muziky

Vítání občánků 1987

Naši
muzikanti
• Radovánek zpočátku neměl vlastní muziku, jeho vystoupení nejdříve doprovázela
cimbálová muzika dospělého souboru, která pořídila také řadu nahrávek jako alternativu živého doprovodu.

• CM Radovan doprovázela vystoupení pravidelně více než 10 let a příležitostně i během let dalších.

• První dětská cimbálová muzika Radovánku vznikla v roce 1984. Jejím primášem byl
Jiří Sedláček, později Petr Král, na cimbál
hrál Jiří Holub, na basu Viktor Žák, na housle Blanka Bačová, na flétnu, později na klarinet Zdeněk Marušák.
• Za dlouhou řadu let se v Radovánku vystřídalo okolo 50 muzikantů. Někteří muzikanti zůstali muzice věrni a mnozí se jí také
živí.

• Nebylo to jednoduché, děckám se cvičit
moc nechtělo, někteří chtěli taky tancovat,
některým bylo v lidové škole umění tvrzeno, že si kazí lidovkami styl. Pan učitel byl
ale houževnatý a trpělivý, mnoho muzikantů dodnes na hraní s panem Burešem vzpomíná.
• Někteří muzikanti z Radovánku už dávno vyrostli, ale dětem hrají dál velmi často a rádi.

• V roce 2020 jsme navázali intenzívnější spolupráci s CM Maková při ZUŠ Rudolfa
Firkušného Napajedla. V této muzice hraje řada našich tanečníků pod vedením Jany
Hrubé a Michaely Švecové.

CM Radovánek 1990

CM Radovánek 2001

CM Radovánek 2002

Veronika Goišová, Ema Stašová 2002

		

CM Radovánek 2004

CM Radovánek 2007

CM Kopretiny 2014

Hudecká muzika Maliny 2018

Primáška Barbora Kolajová 2002

Anna Hrubá 2021

