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FOLKLÓRNÍ SOUBOR JAVORNÍČEK OSLAVIL 55. VÝROČÍ 

Malí i velcí tanečníci a muzikanti, valašské kroje, lidové tance a zpěvy a 

prostředí valašského jarmarku. Nejen to čekalo návštěvníky slavnostního 

koncertu u příležitosti 55. narozenin tradičního brněnského folklórního souboru 

Javorníček. Premiéru již tradičně hostilo Mahenovo divadlo dvěma koncerty. A 

výsledek? Spokojení účinkující i publikum, tleskající vestoje.  

V sobotu 16. listopadu 2013 se honosné prostory Mahenova divadla proměnily 

v prostředí jarmarku. Tanečníci a muzikanti, ale i vedoucí a instruktoři Javorníčku 

opět po pěti letech provedli své hosty večerem plným lidového tance, hudby a zpěvu. 

A bylo se na co dívat! Přes sto padesát členů souboru nacvičovalo dlouhé měsíce 

slavnostní program, jehož tématem byl pro letošní výročí Jarmark.  

„Motiv Jarmarku jsme vybrali už po minulé premiéře v lednu roku 2009. Prakticky 

okamžitě jsme začali vyhledávat podklady ze všech různých valašských regionů a 

tvořit choreografie. Během roku 2012 jsme rozepisovali hudbu a od července 

minulého roku jsme nacvičovali s dětmi program. Na premiérové představení jsme tak 

připravili patnáct nových programových čísel, která představovala jarmark tak, jak 

ho znali naši předkové na Valašsku,“ vysvětlil umělecký vedoucí souboru Ladislav 

Plánka, který také celým večerem návštěvníky provázel. O dramaturgii večera se 

postarala PhDr. Alena Schauerová, která choreografii nových pásem sestavovala 

s vydatnou pomocí samotných tanečníků Javorníčku. Hudební úpravu měla na starosti 

vedoucí muziky Jana Sládková. Zapojili se rovněž aktivní i dřívější muzikanti 

souboru.  

Na jedinečném společném koncertě všech kategorií souboru tak mohli návštěvníci 

vidět, jak se jarmark připravuje, jak se na něm prodává a nakupuje nejrůznější zboží, i 

jak se trh vesele zakončí v pomyslné hospodě taneční zábavou. Letošní koncert mohli 

příznivci lidového tance sledovat také v přímém online přenosu. Kdo však vystoupení 

nestihl, může se těšit alespoň na jednotlivá taneční pásma. „Z technického i 

organizačního hlediska nemůžeme vystoupení v rozsahu Premiéry opakovat. Nové 

choreografie ale určitě využijeme a vyjedeme s nimi i do světa,“ uvedl manažer 

souboru Antonín Malec.  
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Padesáté páté narozeniny jsou úspěšně za námi. Velkou odměnou za odvedenou 

práci byl pro všechny přítomné potlesk vyprodaného divadla ve stoje. Potlesk, který 

patřil beze sporu také vedoucí souboru Majce Čápové a Pepovi Čápovi, který na své 

malé i velké děti dával pozor z té nejvyšší lóže.   

Děkujeme všem za podporu a vzkazujeme: 

 „Šedesáté výročí slavíme za pět let. Těšte se s námi!“ 

 
 
 

Slavnostní Premiéra souboru Javorníček se konala pod záštitou 
Veřejného ochránce práv - ombudsmana, JUDr. Pavla Varvařovského. 

 

 

   

 

Za finanční podpory statutárního města Brna 

 

 

 

O JAVORNÍČKU 

Dětský folklórní soubor Javorníček byl založen v roce 1958. Od jeho začátků stáli v čele 
souboru Josef Čáp a Majka Čápová, která je vedoucí souboru dodnes. Repertoár Javorníčku 
pochází převážně z Valašska, další tance, písně, hry a skladby ale čerpá i z Brněnska a 
Horácka. Soubor každoročně absolvuje desítky vystoupení, ať na folklórních festivalech nebo 
soukromých akcích. Jeho pevnou pozici v popředí české folklórní scény potvrzuje i fakt, že 
soubor je pravidelně zván vystupovat v zahraničí jako například v Japonsku nebo Spojených 
státech amerických. Javorníček tvoří čtyři taneční kategorie, taneční přípravka, klub a pro 
velký zájem i minipřípravka pro děti od čtyř let. Soubor má v současnosti přes 200 aktivních 
členů. Nedílnou součástí jsou také tři cimbálové muziky, které vede Jana Sládková. 

 

 

KONTAKT 

Javorníček Brno, dětský folklórní soubor 

Kontaktní údaje: Čápová Marie, Pavlovská 27, 623 00 Brno 
Místo konání zkoušek: Lužánky SVČ se sídlem Lidická 50, 658 12 Brno 
Základní údaje: IČ: 64326616, občanské sdružení registrované u MV ČR / č.j. VSP/1-
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PRO NOVINÁŘE 
Jana Frolcová, email: jfrolcova@gmail.com, mobil: +420 728 988 396 
 
MANAŽER SOUBORU 
Antonín Malec, email: malec@spectrum.cz, mobil: +420 602 321 325 
 
UMĚLECKÝ VEDOUCÍ SOUBORU 
Ladislav Plánka, email: lplanka@seznam.cz, mobil: +420 732 234 234 
 


