
KM  F U R I A N T

Něco z historie Furiantu

Soubor lidových písní a tanců Furiant vznikl v roce 1978 v Č. Budějovicích. Na 
tehdejší LŠU (lidové škole umění - nyní ZUŠ) vyučovala tanec Marie 
Oberfalcerová, která v té době byla rovněž dlouholetou členkou Jihočeského 
folklórního souboru Úsvit. Ten vedla národopisná pracovnice Jihočeského muzea 
Zora Soukupová. Z jejího podnětu sehnala M. Oberfalcerová mladé zájemce o 
lidový tanec a pomocí konkurzu se jí podařilo prosadit – po vzoru Státní 
konzervatoře v Praze -  na LŠU „třídu lidového tance“.

S mladými  absolventy se po dvouleté výuce, s nově  pořízenými kroji (dle 
návrhu výtvarníka Bořivoje Laudy) a se dvěma novými choreografiemi (Natřásaná 
polka – choreografie Z. Soukupová a Chodská polka – choreografie M. 
Oberfalcerová), začali tanečníci pracovat na souborové bázi pod názvem Mladý 
Úsvit. Tento kolektiv měl přirozenou cestou doplňovat svými členy zejména 
tanečníky v dospělém Úsvitu.
 Nejdříve mladí tancovali na reprodukovanou hudbu, v brzké době se však 
vytvořila vlastní muzika. Jejím vedoucím  se stal Jaroslav Sklenička. 
(Mimochodem – vede ji dodnes!) V této době se zapojuje na několik let do péče o 
soubor také manžel vedoucí souboru  – Ing. Karel Oberalcer. Ovšem časem se 
aktivizují i další členové Furiantu, kteří ochotně spolupracují jako Josef Kraus, 
Stanislav  Kovář, Eva Slavíková, napomáhají  i lidé mimo soubor jako pan učitel 
Voborník, J. Štochlová, Jaroslav Nováček,V. Uhlík aj. 

Protože o členy Mladého Úsvitu po mrti Z. Soukupové v r. 1981 neprojevil 
dospělý Úsvit zájem, kolektiv se rozhodl jít vlastní cestou a osamostatnil se. Jeho 
zřizovatelem se stal  DK ROH Č. Budějovice (později DK Metropol). Od té doby 
se jmenuje tento mladý soubor  FURIANT. Svůj název odvodil od ryze českého, 
temperamentního tance furiant. Tehdy byly pořízeny nové kroje, jež vychází 
z tradičního svátečního oblečení používaného v národopisné oblasti jihozápadně od 
Tábora  „Kozácka“. (Dotace na kroje poskytla Ústřední rada odborů). Tyto kroje 
má soubor dodnes. Velkým přínosem byla pro soubor i odborná spolupráce s tehdy 
již zkušenými folkloristy jako byli manželé Čumpelíkovi  z Prahy či profesor 
František  Bonuš z AMU Praha, kteří byli ochotni  absolvovat několik tanečních 
soustředění souboru. 

Furiant čerpá svůj repertoár z bohatství tanců, písní, lidových zvyků a her 
z jižních a jihozápadních Čech. Od počátku své existence má soubor dvě složky – 
taneční a hudební. Počet členů souboru se v průběhu let pohyboval od 20 – 45 osob 
(tj. tanečníci, muzikanti, zpěváci).
Furiant absolvoval velké množství vystoupení na veřejnosti při různých kulturně 
společenských  příležitostech, na soutěžích a folklórních festivalech. Již v roce 
1984 vycestoval soubor do Bulharského Gabrova. Za tři roky v roce 1987  se 
zúčastňuje   mezinárodního folklórního festivalu v maďarském Szegédu, kde ve 
všech hodnocených kategoriích  obsadil soubor v četné zahraniční konkurenci 
1. místo. V roce 1990 Furiant navštívil Zemské slavnosti Vorarlberg v Rakousku, 
kde se souborem Trachtengruppe Lustenau (v blízkosti Bodamského jezera) 
navázal přátelský kontakt trvající dodnes.



Pravdou je, že si kolektiv doma i v zahraničí získal a získává mnohá srdce 
diváků. Dnes jsme se ve svých vzpomínkách dostali až do r. 2002, kdy se Furiant 
stává občanským sdružením a po M. Oberfalcerové ho začíná vést její „žačka“ 
Miloslava Buldrová (byla členkou souboru od jeho prvopočátku). Ta stojí v jeho 
čele do dnešních dnů. O této další  časové etapě bychom si vás – vážení čtenáři – 
dovolili  informovat  v některém dalším vydání tohoto zpravodaje Spektrum. 
Vždyť soubor Furiant, člen SKM – bude mít v tomto roce 2013 třicet pět let svého 
trvání.     

                                                  Za soubor Furiant: Ing. Vladimír Buldra



KM    J I T Ř E N K A   (Český Krumlov)

Soustředění folklórního souboru Jitřenka Č. Krumlov na Zátoni

Již každoročně, začátkem března, jezdíme s Jitřenkou na víkendové 
soustředění. Kam jinam, než na „naši“ základnu DDM v nedaleké Zátoni. Vždy se 
tam všichni těšíme, protože společně strávíme krásné tři dny plné zábavy, 
soutěžení, ale hlavně zpívání a tancování. Náplní každého soustředění je 
zdokonalit naše taneční čísla. Jelikož ale do přípravného souboru Jitřenka chodí 
opravdu hodně dětí, na Zátoň s námi velkými jezdí nově jen ti, kteří již chodí do 1. 
třídy. Seznamujeme je se základními tanci, zpěvy a učíme je tomu, aby s námi 
mohli tancovat v hlavním souboru.

Letošní Zátoň, která se konala od 1. - 3. března 2013 se zúčastnilo kolem 30 
dětí, z nichž úplných nováčků bylo devět. Nesla tedy heslo: naučit malé tancovat. 
Nebyla to lehká práce, ale musím za sebe říci, že jsou opravdu hodně šikovní a 
rychle se učili. Naučili jsme je čtyři  celé tance a poté jednotlivé dívčí nebo 
chlapecké části z pásem. Naučili jsme se i nové lidové písničky, které si určitě 
budeme stále rádi zpívat, jak už je naším zvykem. Program Zátoně ale není jen 
zpívání a tancování. Probíhají celý víkend soutěže, ze kterých si každý v neděli 
před odjezdem odnese diplom a cenu za umístění na předních příčkách. 
Každoročně jsou to soutěže typu: hod na cíl, skok přes švihadlo, obruče, běh nebo 
tanec s jablky. V sobotu večer také proběhla stezka odvahy. Na letošní Zátoni se 
také vybírali zpěváci do regionálního kola dětských zpěváků lidových písní – 
Zpěváček 2013, který se již podruhé bude konat   23. března t.r. v Jezuitském sále 
hotelu Růže v Českém Krumlově. Vybrali jsme pomocí hlasů členů Jitřenky tři 
reprezentanty a čtvrtý obdržel divokou kartu od našich dvou vedoucích Vlasty 
Dvořákové a Vladimíry Berné.



Je krásné společně strávit tři dny s tím, co nás všechny spojuje. Je to tanec a 
zpěv. Celé soustředění se jako vždy povedlo a určitě máme na co dlouho 
vzpomínat.

Radka Kmochová, členka 
dětského folklórního souboru JITŘENKA 



KM   Mladá dudácká muzika

DUDÁCI  V  MÁJI  2013 

Mladá dudácká muzika vznikla ve Strakonicích v roce 2006, kdy ji  ve 
svých  čtrnácti  letech  založil  tehdy  začínající,  dnes  vystudovaný  hudebník, 
kontrabasista a současně vedoucí souboru Patrik Ředina. V prvních červnových 
dnech roku 2013 oslaví muzika již sedmé narozeniny.

Od  doby  svého  založení  absolvovala  muzika  celou  řadu  nejrůznějších 
vystoupení  a účinkovala na mnoha kulturních a společenských akcích. Přestože 
„první  krůčky“  byly  značně  nesmělé,  reprezentované  převážně  malými 
přehrávkami na rodinných oslavách, s postupujícími léty se jméno Mladé dudácké 
muziky rozšířilo ze Strakonic přes Čechy a Moravu až za hranice republiky. Dnes 
patříme k pravidelným účastníkům strakonického Mezinárodního dudáckého 
festivalu,  který  každé  dva  roky  pořádá  Městské  kulturní  středisko  ve 
Strakonicích, zúčastňujeme se kulturních akcí SKM, jehož jsme členy, a rádi 
vzpomínáme i na roky 2008 a 2010, kdy jsme účinkovali na Mezinárodním 
folklórním festivalu ve Strážnici.

V květnu letošního roku čekaly náš soubor tři velmi příjemné akce, o jejichž 
průběhu pojednávají následující řádky.

V sobotu  18.  května se  v Českém rozhlase  České  Budějovice konal  Den 
otevřených  dveří,   v  jehož  rámci  probíhal  v  budově  rozhlasu  také  doprovodný 
kulturní program. Ve velkém nahrávacím sále se během několika hodin představila 
tři  hudební  tělesa:  dechová  hudba  Třeboňská  dvanáctka,  Rozhlasový  swingový 
orchestr se svými sólisty a v neposlední řadě pak  Mladá dudácká muzika. 

Náš koncert byl koncipován do dvou čtyřicetiminutových bloků. V prvním 
jsme se věnovali písním z „rodného“  kraje - Prácheňska, v druhém se do hlediště 
nesly tóny z poněkud západnějších,  chodských koutů Čech. Do programu jsme 
zařadili jak staré osvědčené „odrhovačky“ typu Kdyby byl Bavorov, tak i některé 
méně známé kousky, které pro muziku upravil sám kapelník. Nemohly chybět ani 
písně z našeho CD „Já sem panna“,  vydaného v r.  2011 k pátým narozeninám 
muziky, a na své si přišli i ti, kteří dávají přednost instrumentálním skladbám, v 
našem provedení např. se sólovými houslemi či dudami.

Přestože atmosféra, kterou v sále navodili diváci, byla více než povzbuzující, 
kvůli suchému vzduchu z klimatizace jsme na konci obou bloků již téměř ztráceli 
hlas  a  mnohdy  i  dech,  a  to  obzvlášť  my,  klarinetisté.  V  závěru  bylo  ale  naše 
snažení  odměněno  bouřlivým  potleskem  a  od  některých  posluchačů  pak 
i pochvalnými slovy v zákulisí, což nám okamžitě veškerou vynaloženou energii 
stokrát vrátilo.

Znovunalezení elánu bylo pro nás důležité také proto, že jsme měli na stejný 
den  připraveno  ještě  jedno  vystoupení.  Z  Českých  Budějovic  jsme  se  proto 



přesunuli do nedalekého městečka Vodňany, kde právě probíhal Den plný hudby. 
Ve  městě  bylo  vytvořeno  několik  menších  stanovišť,  kde  se  během nedělního 
odpoledne vystřídalo mnoho účinkujících. Naše muzika zahrála ve dvou vstupech, 
a protože prostředí zde bylo „domáčtější“, zařadili jsme co nejvíce prácheňských a 
hlavně zpěvových písní. Publikum si tak mohlo zazpívat s námi, což se setkalo s 
velmi pozitivními ohlasy.

O týden později,  v neděli  26. května,  vyrazila Mladá dudácká muzika na 
Karlštejn. Přijali jsme tím pozvání od pořadatelů  14. Poberounského folklórního 
festivalu Staročeské máje. Celou akci jsme pojali spíše jako výlet a spojili jsme 
zábavu s povinnostmi. Před samotným programem jsme navštívili hradní expozici 
a prohlédli si všechny komnaty i některá karlštejnská hradní zákoutí, kde ve 14. 
století trávíval noci český král a římský císař Karel IV. se svou družinou. I když 
nejvzácnější  karlštejnský  poklad,  kaple  sv.  Kříže,  nám  zůstal  skryt  (kvůli 
udržování  stálého  mikroklimatu  se  do  těchto  prostor  berou  jen  malé,  předem 
objednané výpravy), mohli jsme se v závěru prohlídky pokochat zlatými relikviáři 
z Karlovy sbírky a také překrásnými replikami české a říšské korunovační koruny, 
jež jsou na první pohled od originálů nerozeznatelné.

Poté, co jsme pořídili společnou fotografii na hradbách, přesunuli jsme se do 
podhradí,  kde  byla  pro  účastníky  festivalu  přichystaná  scéna.  Celý  den  nás 
pronásledovaly šedé mraky, vítr a déšť, a ačkoli podium bylo zastřešené, až do 
poslední chvíle jsme tajně doufali, že vysvitne slunko a zahřeje nás. Toto přání se 
bohužel  nevyplnilo,  a  tak  jsme  nakonec  v  rámci  zachování  vlastního  zdraví 
neoblékli kroje, ale zachumlali se do teplých kabátů a šátků. Chladné povětří nám 
ovšem ani tak nezůstalo nic dlužné. V teplotně nepříznivých podmínkách nebývá 
totiž vůbec snadné sladit všechny nástroje muziky dohromady, každý z nich navíc 
reaguje  na  změny  podnebí  po  svém,  a  tak  i  my  jsme  tentokrát  museli  ladění 
věnovat zvýšenou pozornost a bedlivě hlídat doslova každou notu.

Ve výsledku jsme však svůj úkol splnili se ctí, jihočeské písně přilákaly blíž 
mnohé turisty, kteří se statečně a schovaní pod deštníky zaposlouchali do tónů dud, 
houslí, basy a klarinetů, když stoupali k hradu nebo se naopak vraceli zpět. Mladá 
dudácká  muzika  si  tak  na  své  konto  připsala  již  130.  úspěšné  veřejné 
vystoupení.

Markéta Šobrová
MDM Strakonice
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