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Folklórní soubor Klubíčko
Vážení a milí čtenáři,
náš hanácký Folklórní soubor Klubíčko funguje v Klubíčku Kroměříž od roku
2014. Soubor byl v termínu srpen 2019 – červenec 2020 podporován evropským
projektem v rámci European Solidarity Corps. Evropský ESC projekt nazvaný
Hanácký folklor v Klubíčku usiloval o zachování kulturních tradic, etických a
estetických hodnot tradiční lidové kultury. Stěžejním tématem projektu byla
spolupráce mladých lidí se seniory, kteří předávali mladým své zkušenosti.
Projekt tak cílil na mezigenerační přirozené soužití.
Během uplynulého roku se mládežníci učili na pravidelných setkáních souboru
jak pracovat s dětmi, jak vytvořit kvalitní folklorní pásmo, z jakých pramenů
čerpat. Kromě pravidelné údržby krojů se dobrovolníci vrhli také na přímou
výrobu tradičních pomůcek pro pásma a to hadrových panenek, voniček,
koníků, dále na šití jednoduchých spodnic a již složitější vyšívání zástěry a
kapesníčků hanáckými vzory. Vyrobili společně krásný zpěvník „Na hanáckó
notečko v Klubíčku“, který distribuovali zájemcům v digitální podobě. Natočili
video „Jak vázat hanácký šátek“. Sestavili a nechali pro děti vytisknout
velkoformátové folklorní kalendáře a pro prezentaci souboru připravili kvalitní
fotoknihu. Na léto dobrovolníci navrhli pro děti mini brožurku s hádankami
jako doplněk k návštěvě Muzea v Rymicích plného starých domů a staveb
z Hané. Soubor se zúčastnil Dožínek Zlínského kraje, Masopustu v Kroměříži a
prezentoval se vánočním pásmem na Adventních trzích v Kroměříži.
Naše dvě lektorky Jana Nováková a Eva Matýšková předávaly mládežníkům své
bohaté zkušenosti. Mládežníkům pomáhaly také externí mentorky z Hané
zvláště paní Hana Kavanová, koučka Eva Diblíková a zkušená ekonomka a
účetní paní Kamila Bráníková. Znalců hanáckého folkloru je v regionu málo a
mnozí jsou již v seniorském věku. Věříme, že díky mladým lidem bude tradice
pokračovat.
V současnosti soubor navštěvuje 30 dětí ve věku 3 - 13 let. Děti se v souboru
seznamují s říkadly, dětskými hrami, písněmi, tanci a výročními zvyky, které
zprostředkovaně předvádějí divákům a posluchačům. Soubor stojí na významné
podpoře nadšenců hanáckého folkloru - rodičů, dětí, a přátel Klubíčka
Kroměříž. Děkujeme vám!
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Zpěvník „ Na hanáckó notečko v Klubíčku“
Nápad vyrobit zpěvník se zrodil v čase koronavirové epidemie, kdy jsme se nemohli se souborem pravidelně
scházet. Čerpali jsme z literatury Tradiční hry dětí na Hané od Ludmily Mátlové-Uhrové a Lidové hry a tance pro
mládež od Táni Hájkové. Vybrali jsme písničky, které s dětmi v souboru pravidelně zpíváme a tančíme. Zpěvník
jsme netiskli, existuje v kvalitní digitální podobě, s jejíž tvorbou nám v programu Canva pomáhala paní Marta
Madejewski.
ELENA LACHENDROVÁ

