Dětská Strážnice
Až se v posledním červnovém víkendu otevřou strážnické brány, přivítají nejen návštěvníky
jubilejního ročníku festivalu, ale také příznivce Dětské Strážnice. Ta bude mít letos už svůj 33. ročník.
Začíná už ve čtvrtek pořadem Ještě nepůjdeme spát (19.30).
V zámeckém parku na Ostrůvku bude připraven veřejný bohatý
program pro děti. V nabídce bude výuka moderních tanců, taneční
seznamovací soutěže, karaoke a další. Autorka pořadu Marie
Knitlová doplňuje: „V rámci programu si děti z folklorních souborů
vyměňují mezi sebou dárečky, které si sami zhotovili. O hudební
doprovod se postará DJ Alternativ.“
Veřejné jsou také tvůrčí dílny a soutěže pro děti s názvem Světem křížem krážem (pá 9.00 – 13.00).
Na děti čeká na lukách u Platanové aleje dvacet stanovišť, tvůrčí dílny a sportovní soutěže. „Jako
doprovodný program budeme mít lanové aktivity a jízdu na koni. A nemůžu zapomenout na hasiče ze
Strážnice. Děti si nejen odnesou výrobky na památku, ale mají také možnost vyhrát v kole štěstí.
Nezapomínáme ani na ty nejmenší, pro které máme připravený dětský koutek“, dodává M. Knitlová.
Vstup je na čtvrteční i páteční program zdarma.
Těžko uvést, který z programů Dětské Strážnice je nejvýznamnější. Každý přináší něco specifického.
Pozornost si určitě zaslouží pořad Tady jsme doma (pá 17.00, skanzen-amfiteátr). Pořad je součástí
projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy, který zastřešuje již sedm roků Národní ústav
lidové kultury ve Strážnici. Vedoucí projektu Alena Schauerová dále přibližuje:„Letos pořad zajišťují
především školy a je profilovým pořadem projektu, snažila jsem se vystihnout hlavní myšlenku
projektu, tj. poznáním písní svého kraje se učíme poznávat i svůj kraj, svůj domov a mít k němu hlubší,
protože poučený vztah. Proto druhá část názvu: Písnička k domovu.“
Smyslem projektu je snaha ukázat učitelům, a
jejich prostřednictvím i dětem, cestu k významné
části našeho kulturního dědictví, tj. k tradiční
lidové kultuře, která otevírá bránu k ostatní naší
kultuře a umění. K projektu se postupně přidávaly
školy z různých částí České republiky. Třída, která
se projektu věnovala celý školní rok a napříč všemi
vyučovacími předměty pak byla přizvána do
dětského pořadu na MFF ve Strážnici, v němž
vystupovaly dětské soubory ze Slovácka.
„V letošním roce jsme poměr účinkujících obrátili. Ze Slovácka účinkuje dětský folklorní soubor
Lipovjánek z Lipova, ale ostatními účinkující již nejsou soubory, ale děti z různých základních škol (z
Dolní Rožínky, Lažánek u Brna, Mělníku, Prachatic, z Proskovic), které předvedou, čemu se ve škole
kromě čtení, psaní, počítání naučily. V tomto smyslu je pořad novinkou“, dodává A. Schauerová.
Pořadem bude provázet paní učitelka Yvona Voráčová, která je učitelkou skutečně a již několik roků
se se svými školními dětmi projektu účastní. Vedoucí projektu uzavírá: „Pořad je i díkem učitelům,
kteří si uvědomují význam folkloru a dalších tradic lidové kultury pro děti, pro jejich cestu k národní
kultuře i k vlastní identitě. Věříme, že děti svým vystoupením diváky nezklamou.“

V sobotu pokračuje Dětská Strážnice pořadem Dětský folklor na jevišti, aneb Jak na nebi, tak na zemi
(so 10.30, skanzen-amfiteátr). Cílem letošního pořadu je představit rozmanitost přístupů k jevištnímu
ztvárnění dětského slovesného, hudebního a tanečního materiálu. Kateřina Černíčková uvádí:
„Z hlediska pramenů obsáhneme celé území naší republiky. Oblast severní Moravy a Slezska
reprezentuje soubor Ondrášek z Frýdku-Místku. Z velkého množství dětských folklorních kolektivů
působících na Slovácku uvidíte soubor Danájek ze Strážnice. Z oblasti východních Čech a Prahy
budeme mít možnost sledovat soubory Perníček z Pardubic a Jaro z Prahy. Oblast západních Čech
reprezentuje soubor Dyleň z Karlových Varů.“ Přijďte do světa dětí andělsky nevinných i „peklících“,
do míst, kde se velení ujímají spontánnost s přirozeností, živelnost s nápaditostí, naivita s poetičností.
Autorka ještě dodává: „Máme velkou radost, že se do pořadu podařilo zakomponovat zbrusu novou
choreografii Ondrášku ,Co na vrbě rostě‘, která se na konci dubna probojovala do celostátní přehlídky
dětský folklorních souborů v Jihlavě. Pro tento pořad také vzniká choreografie ,O galánce s bezovú
nohú‘ souboru Danájek.“
Ryze hudebním pořadem Dětské Strážnice jsou Muzičky, přehlídka dětských folklorních muzik (so
15.00, skanzen-amfiteátr). V říjnu 2014 se uskutečnila na strážnickém zámku mezinárodní tvůrčí dílna
dětských muzik, jejíž účastníci se představí právě
v pořadu Muzičky. Zahrají dětská lidová muzika
VOZEMBACH ze Základní umělecké školy J. S.
Bacha v Dobřanech, Cimbálová muzika Základní
umělecké školy Veselí nad Moravou a Ľudová
hudba Martinky Bobáňovej z Terchové. Pro
letošní festivalový ročník navíc slovenského
zástupce posílila Ľudová hudba folklórneho
súboru Terchovec. „Rádi bychom poukázali nejen
na význam mezinárodní tvůrčí dílny, ale
především umožnili divákům nahlédnout do
atmosféry mládežnického muzicírování, umocněného aktivní účastí na největším folklorním festivalu
v České republice“, dodává autor pořadu Petr Číhal.
A to stále ještě není všechno. V rámci Dětské Strážnice se koná Dětský dvůr, s podtitulem Před naša
je zahrádečka, slnko do ní svítí (so 10.30-17.00, skanzen-areál). Program v záleské usedlosti vychází
z motivu venkovské zahrádky pod okny. Mapuje vše, co rostlo
v babiččině zahrádce na Zálesí – květiny, byliny, zelenina, ovoce.
Okrasné květiny jsou jedním z hlavních témat programu. Ve
výtvarných dílnách mohou návštěvníci vyzkoušet výrobu papírových
květů podle vzorů našich babiček. Autorka Blanka Petráková
doplňuje: „Motivy květin využívá i vyšívací dílna, která pracuje se
stylizací květů a kytic v tradiční záleské výšivce. S motivem květin,
zeleniny a ovoce pracujeme v Dětském dvoře mnoha způsoby,
rozvíjíme je v hudbě, v tanci, ve zpěvu i v hrách. Květinomalbě se
věnuje dřevěná umělkyně. Naopak zeleninu z babiččiny zahrádky
využívá loutka kašpárka, který je hlavním hrdinou představení
divadla THeatr ludem.“ V Dětském dvoře se po celý den něco děje,
přijďte se o tom přesvědčit!

Na závěr připojujeme pozvání na pořad, který je pro
děti, ale není součástí Dětské Strážnice. Vidět můžete
muzikantskou veselohru Zvuky nie sú muky (so 14.00,
ne 11.30, skanzen-areál). Program přibližuje dětem
hravou formou různé lidové hudební nástroje a
hračky. Během interaktivního představení se dětští
diváci naučí hudbu nejen vnímat, ale i tvořit. Spolu s
muzikanty si mají možnost zazpívat, vyzkoušet si svou
rytmickou zdatnost a spoluúčinkovat se členy
bratislavského SĽUKu (Slovenský ľudový umelecký kolektív).
Podrobnosti o pořadech najdete na internetových stránkách www.festivalstraznice.cz. Nahlédnout
můžete na naši facebookovou stránku „Festival Strážnice“. Do festivalu zbývá měsíc. Děkujeme za
spolupráci v propagaci a těšíme se na viděnou.
Foto: archiv NULK ve Strážnici (1,3), Magdalena Šťastná (2,4) a Matúš Lago (5).
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