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Nezapomenutelná Marie Oberfalcerová

V prvních májových dnech nás zasáhla velmi smutná zpráva. Po těžké 
nemoci, s níž dlouhé roky statečně bojovala, opustila náš svět ve věku nedožitých 
74 let Marie Oberfalcerová. Zanechala zde nesmazatelný obraz milující maminky, 
babičky, tanečnice, zapálené organizátorky i silné tvůrčí a energické osobnosti, 
jejíž život nebyl vždy jednoduchý, ale která se nikdy nevzdávala. 

Maruška se narodila 6. května 1943 a většinu dětství šťastně prožila se 
svými dvěma sestrami v jihočeském Husinci, odkud pocházeli její rodiče. Již 
odmalička ji vzrušoval a fascinoval tanec. Ovšem až jako šestnáctiletá, byť 
s gymnastickou průpravou, mohla po přestěhování rodiny do Nové Vsi u Českých 
Budějovic konečně začít navštěvovat baletní školu při Jihočeském divadle. Po 
maturitě na gymnáziu, kde se díky známé písni zrodila její celoživotní přezdívka, 
studovala Týna taneční pedagogiku pro učitele tanečních oborů LŠU na pražské 
Akademii múzických umění. Již od roku 1960 se v různých organizacích 
profesionálně zabývala zájmovou činností a výchovou mladých tanečních talentů. 
Následujících 55 let svého života zasvětila práci v kultuře a pro kulturu a 
oprávněně za to získala řadu regionálních i celostátních ocenění včetně toho od 
Ministerstva kultury. 

Profesních rolí, které Marii život přidělil, anebo si je na něm svou pílí 
a pevnou vůlí vymohla, je mnoho. Sama soutěžila v tanečních disciplínách i 
uměleckém přednesu, byla vyučující partnerkou mistra společenského tance, 
externistkou baletu Jihočeského divadla, členkou souboru Stylizace či trenérkou 
umělecké gymnastiky. Působila jako pedagožka Lidové školy umění i jako 
metodička folklóru a scénického tance Krajského kulturního střediska. Stala se 
dlouholetou autorkou programů v rámci výstavy Země živitelka, organizátorkou 
pravidelných přehlídek, soutěží a praktických školení pro vedoucí souborů. Byla 
iniciátorkou a také spoluautorkou řady metodických materiálů stejně jako autorkou 
odborných a popularizačních článků. 

Začátky jejího působení ve folklóru jsou neodmyslitelně spjaty s Jihočeským 
souborem písní a tanců Úsvit. Pod vedením milované a uznávané Zorky 
Soukupové byla jeho členkou plných 20 let. Od roku 1977 se obětavě věnovala 
přípravě nových tanečníků a ta později vedla ke zrodu jejího profesního dítěte – 
Souboru lidových písní a tanců Furiant. 

Právě ve světě folklóru poznala svou osudovou životní lásku a manžela 
Karla Oberfalcera, dlouholetého tanečníka a organizačního vedoucího 
strakonického Prácheňského souboru. Spolu se věnovali osvětové a vzdělávací 
činnosti pro jihočeské folklórní soubory a spolu založili Furiant. Nutno potvrdit, že 
to byli jediní dva lidé, stejně zapálení pro jedinou věc, kteří byli schopni tento 
odvážný úkol úspěšně naplnit a etablovat v Českých Budějovicích nový soubor, 
když laťka byla Úsvitem posazena tak vysoko. Do jejich harmonického soužití se 
v roce 1981 narodila dcera Lenka, avšak pouhé dva a půl roku nato postihla Týnu 
zdrcující rána. Tragickou smrtí Karla při autonehodě skončilo toto relativně krátké 
období ohromného štěstí. Byl to strašný šok a byla to opět láska a práce, se kterou 
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alespoň částečně překonala toto nejtěžší období svého života. Věnovala se výchově 
první a základní generace svých tanečníků, stála u zrodu souboru Malý Furiant. Až 
do poloviny 90. let byla Maruška uměleckou vedoucí i vynikající choreografkou 
Furiantu. Často spolupracovala s významnými etnografy a folkloristy, jako byli 
manželé Čumpelíkovi, Josef Režný či profesor František Bonuš. V roli odborné 
poradkyně, choreografky a dramaturgyně dál jezdila za soubory v celém kraji a 
neúnavně vymýšlela, radila a hlavně pomáhala.  

V českobudějovickém Domě dětí a mládeže působila od roku 1990 téměř 20 
let. Jejím tanečním studiem, Taneční školičkou a Folklórní přípravkou prošlo 
každoročně na 600 dětí a mladých lidí. Stejně jako už 20 let předtím dál 
připravovala regionální přehlídky dětských folklórních souborů. A je třeba 
zdůraznit, že právě zásluhou Marie Oberfalcerové se Jihočeskému kraji jako 
jedinému v republice podařilo nepřerušit sled této krajské bienální akce.

Jako vedoucí Uměleckého studia DDM založila a vybudovala mnohaletou 
tradici legendárních Discodromů, postupových regionálních soutěží moderního 
a scénického, výrazového tance, které se svou jedinečnou a neopakovatelnou 
atmosférou každoročně zaplnily českobudějovickou sportovní halu. Vychovala tím 
stovky tanečníků, v nichž se hluboko zapsala kouzlem a silou své osobnosti, a kteří 
na její podporu nikdy nezapomenou.

V posledních letech Maruška naplno prožívala nesmírnou radost ze svých 
dvou vnuček Soni a Simonky. Bohužel jí nebylo dopřáno přenést na ně alespoň díl 
ze svých tanečních zkušeností, jak se jí podařilo u své dcery. Jako respektovaná 
a uznávaná osobnost svého oboru ještě přes 8 let coby členka Českomoravské rady 
Svazu klubů mládeže zaštiťovala a podporovala nejen jihočeské soubory taneční 
tak, jak to dělala celý svůj život. 

Tanec ji zajímal v jakékoliv podobě, i když její doménou zůstával folklór. 
Zvláště ten dětský, bezprostřední, o němž byla přesvědčena, že si takovou 
pozornost a péči zaslouží. Snad symbolicky si tedy Maruška pro svůj odchod 
zvolila 29. duben. Den, kdy se uskutečnila její oblíbená Krajská přehlídka dětských 
folklórních souborů a rovněž den vyhlášený za Mezinárodní den tance. Bez 
nadsázky lze říci, že spolu s Marií Oberfalcerovou odešla jedna 
z nejvýznamnějších osobností jihočeského folklóru a kultury vůbec. Bude nám 
chybět.

Lenka Oberfalcerová-Štěpanyová
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Marie Oberfalcerová
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Českomoravská rada Svazu klubů mládeže 
přeje všem svým kolektivům členům a příznivcům 

krásné prožití prázdnin a dovolené 2 0 1 7

Z činnosti našich klubů

Prácheňáček Strakonice

Prácheňáček opět na vrcholu mezi jihočeskými soubory

Dětský folklorní soubor Prácheňáček se v sobotu 29. dubna 2017 zúčastnil 
Krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Českých Budějovicích. Diváci 
mohli zhlédnout celkem 15 soutěžních pásem v podání souborů Písečánek, 
Blaťáček, Malý Furiant, Radost, Úsviťáček, Bystřina a dalších. V konkurenci 
těchto souborů obstál Prácheňáček na výbornou a porota se jednomyslně shodla na 
tom, že právě strakonický Prácheňáček bude reprezentovat jihočeský region na 
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Celostátní přehlídce dětských folklorních souborů, která se uskuteční začátkem 
června v Jihlavě. Pásmo s názvem „Velikonoce“ zaujalo diváky jak svou 
dynamikou, tak spontánním projevem dětí. Odborná porota však zejména ocenila 
taneční vyspělost malých tanečníků. O vynikající hudební doprovod se již tradičně 
postarala dudácká muzika Strakoňáček pod vedením Julie Vlčkové.  

Podle vedoucích souboru Sylvy Svobodové a Jaroslava Bašty tento úspěch 
děti hodně namotivoval a v Jihlavě se chtějí předvést v tom nejlepším světle. A 
nejen tam. V sobotu 3. června účinkoval Prácheňáček, spolu s dalšími soubory, na 
Setkání jihočeských folklorních souborů v Sezimově Ústí a sklidil zasloužený 
potlesk. Další větší akce je pak plánovaná až na konec srpna, kdy děti svým 
vystoupením zpestří oslavy 650. výročí udělení městských privilegií městu 
Strakonice. Začátkem září pojede soubor na festival do polského města Rawicz a 
koncem září 2017 se chystá na místní festival „Strakonice nejen sobě“.  

Ani o prázdninách však nebudou Prácheňáčci zahálet. Čeká je, jako ostatně 
každoročně, týdenní soustředění v Nalžovských Horách. Kromě pobytu v přírodě a 
hraní různých táborových her budou hlavně nacvičovat nové tance, s nimiž se chce 
soubor v nejbližší době představit. Letního soustředění se letos poprvé zúčastní i 
úplně nejmladší Prácheňáčci, noví členové, kteří přišli do souboru teprve začátkem 
tohoto školního roku. Moc jim přejeme, aby se jim v řadách Prácheňáčku líbilo, a 
mohli se tak podílet na úspěšné tradici strakonického dětského folklóru, která 
úspěšně trvá již 36 let.

Za DFS Prácheňáček
Jaroslav Bašta
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Prácheňáček

Radka Doležalová - Deník  

Brazilské turné Mladé dudácké muziky

V květnu 2017 vycestovali vybraní členové strakonické Mladé dudácké 
muziky do Jižní Ameriky. Přijali jsme totiž pozvání Českého velvyslanectví v 
Brazílii a právě v této zemi jsme deset dní reprezentovali českou lidovou kulturu.

Naše koncertní turné jsme započali v hlavním městě Brasilia. V městském 
kině jsme zahájili festival evropských filmů, o den později jsme účinkovali na 
evropském diplomatickém bazaru. Po dni odpočinku spojeného s poznáváním 
dominant hlavního brazilského města jsme se letecky přepravili do města Belo 
Horizonte. Vystoupili jsme v divadle Marilia, kde jsme se setkali s opravdu velkým 
uznáním. Potlesk vestoje sice nebyl během našeho turné výjimkou, avšak tady to 
bylo ještě příjemnější – setkali jsme se s krajany žijícími v Brazílii, kterým česká 
lidová píseň doslova vehnala slzy do očí.

Během dalších dní jsme autem odcestovali do města Nepomuceno. Tamější 
občané vyznávají kult svatého Jana Nepomuckého a jméno českého světce můžete 
slyšet i v samotném názvu města. Setkali jsme se zde i se zástupci českého 
Nepomuka a prožili s nimi několik bezvadných dní, kdy jsme poznávali místní 
zajímavosti i kulturu. Zážitkem pro nás bylo účinkování na mši. Tzv. kytarová mše 
byla opravdu jiného rázu, než jsme zvyklí u nás v Čechách.

Předposlední den našich jihoamerických cest jsme se přepravili do města 
karnevalu. Rio de Janeiro nás ovšem uvítalo deštěm a mlhou. Přesto jsme neváhali 
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vykoupat se v moři u slavné Copacabany a vláčkem jsme vyjeli i na vrch 
Corcovado, kde jsme spatřili doslova zjevení Krista. Slavná socha byla zcela 
schovaná v mlžném oparu, poté zavál vítr a mlha se na několik sekund 
rozestoupila. Měli jsme štěstí! Každý z nás udělal dvě fotografie a s klidnou duší 
jsme mohli odcestovat zpět do České republiky.

Turné hodnotím velice kladně. Procestovali jsme čtyři města, ve kterých 
jsme odehráli, odzpívali a odtancovali sedm vystoupení. Všude se o nás skvěle 
postarali, ochutnali jsme výtečnou brazilskou kuchyni, bydleli jsme v luxusních 
hotelech. První z našich čtyř letošních zahraničních cest je tedy úspěšně 
absolvována – držte nám palce také na cesty do Německa, Skotska a Jihoafrické 
republiky.

Patrik Ředina
vedoucí MDM
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Mladá dudácká muzika Strakonice

Oběd s velvyslancem  J. Havlíkem
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O aktivitách folklórního souboru Malý Furiant

Naše první vystoupení v roce 2017 se konalo 19. února v Borovanech. 
Připojili jsme se tam k oslavám 5. výročí vzniku dětského souboru Borovánek, 
který vede naše členka Veronika Pilbauerová. Borovánek vznikl původně jako 
další oddělení našeho souboru, avšak o tři a půl roku později už nesl svůj vlastní 
název a nyní si jeho členové oblékají i vlastní lidové kroje, mají vlastní muziku a 
zdárně se vyvíjejí k naší radosti. Stále jej však považujeme za naši mladší sestru.

8. dubna se Malý Furiant zúčastnil zajímavé „Květinové Třeboně“. Akce se 
konala přímo na třeboňském náměstí, kde celý den probíhaly jarní trhy či např. 
květinová show a vyráběly se nejrůznější vazby kytic. Kromě samotného 
vystoupení si zde tanečníci Malého Furiantu vyzkoušeli i „módní přehlídku“, na 
níž ukazovali různé druhy květinových vazeb.

9. dubna jsme jako každý rok svým vystoupením potěšili návštěvníky 
velikonočních oslav na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. V sobotu 
29. dubna se Malý Furiant zúčastnil Krajské přehlídky dětských folklorních 
souborů, aby hned druhý den vyrazil na rovněž tradiční májový průvod do Pasova. 

První květnovou sobotu měl Malý Furiant hodinové vystoupení pro zájezd 
německých turistů v českobudějovickém hotelu Savoy. Návštěva z měst Töging a 
Inn byla z našeho vystoupení nadšená – největší úspěch slavili, jak jinak, naši 
nejmenší tanečníci. A jako každý rok nechyběl Malý Furiant ani na festivalovém 
setkání dětských folklorních souborů z Jihočeského kraje, které se letos 
uskutečnilo 19. května v Milevsku. 

Dále nás v sobotu 3. června čeká folklorní festival v Sezimově Ústí. Koná se 
tam vůbec poprvé, tak jsme opravdu po všech stránkách zvědaví. O týden později 
se již tradičně zúčastníme Jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2017, který 
se zaměřuje na umělecký rozvoj dětských a dospělých souborů. 

Stěžejní letní akcí, na kterou se intenzivně připravujeme, je pak hostování 
našich přátel z francouzského souboru Armor Argoat. Je tomu již 20 let, co město 
České Budějovice a bretaňské město Lorient uzavřely partnerskou smlouvu. Díky 
tomu mohl i náš soubor navázat kontakt se souborem z Lorientu. Není to zatím tak 
dlouhé přátelství, ale i 10 let je dost. Vzájemně se navštěvujeme a společně 
vystupujeme na festivalech, ale také postupně poznáváme zajímavosti a kulturu 
toho druhého kraje. Letos nás tedy bretaňští tanečníci a muzikanti navštíví 
v Českých Budějovicích ve dnech 20. až 24. července a my se na to velmi těšíme.

Za soubor Malý Furiant 
Josef Kadubec a Jiřina Štochlová
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Malý Furiant
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SAL v Přerově
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