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z dûl L. Janáãka, B. MartinÛ a V. Nováka a z odkazu F.
Barto‰e.

Cel˘ projekt je peãlivû dokumentován a informace
o nûm jsou na stránkách krajské knihovny (www.kfbz.cz)
i Muzea jihov˘chodní Moravy ve Zlínû (www.muze-
um-zlin.cz).

Na konci fiíjna zaznamenali knihovníci krajské
knihovny pfies 50 ãlánkÛ v odborném, regionálním
i celostátním tisku vûnovan˘ch F. Barto‰ovi, které vy-
‰ly v prÛbûhu tohoto roku.

PovaÏujeme za velmi cenné, Ïe se podafiilo usku-
teãnit opravu barto‰ovsk˘ch památníkÛ, pokraãovat
v reedici díla F. Barto‰e a Ïe je opakovanû velk˘ zá-
jem o pofiady pfiipravované pro dûti.

Franti‰ek Barto‰ si díky sv˘m osobním vlastnos-
tem, které poznáváme zprostfiedkovanû z jeho díla
i ze vzpomínek pfiátel a pamûtníkÛ, získal mnohá
na‰e srdce. Pomáhá nám to naplÀovat závazek, kter˘
neskonãí s odbíjením zvonÛ o silvestrovské pÛlnoci.

ZdeÀka Friedlová, Pavla Gajdo‰íková,

Ivan Plánka, Karel Pavli‰tík

K odkazu Franti‰ka Barto‰e
K leto‰nímu stému v˘roãí úmrtí v˘znamného mo-

ravského národopisce, folkloristy, pedagoga a dialekto-
loga Franti‰ka Barto‰e (16. 3. 1837 Mladcová u Zlína –
11. 6. 1906 tamtéÏ) vûnoval uherskohradi‰Èsk˘ Klub
kultury dva v˘znamné kulturní pofiady, které pfiede-
v‰ím upozorÀovaly na nejv˘znamnûj‰í Barto‰Ûv sbûra-
telsk˘ a vydavatelsk˘ poãin – rozsáhlou sbírku „Národ-
ní písnû moravské“, která obsahovala 2 057 písní
(vydáno spoleãnû s Leo‰em Janáãkem v letech 1899
a 1901). Z této pokladnice lidov˘ch písní stále ãerpají
v‰echny folklorní soubory a cimbálové muziky.

Svoji leto‰ní ãervnovou premiéru vûnoval dûtsk˘
folklorní soubor Hradi‰Èánek Barto‰ovu v˘roãí a na-
zval ji Na‰e dûti. Sedm skupin Hradi‰Èánku a cimbá-
lové muziky ZU· Uh. Hradi‰tû a Harafica se podílelo
na pestrém programu, kter˘ autorsky pfiipravily za
spolupráce v‰ech vedoucích jednotliv˘ch skupin
Ladislava Mikulá‰tíková a Gabriela Smûfiiãková. Ná-
mûtov˘ rozsah bohatého programu her, fiíkadel, zvy-
kÛ, písní a tancÛ nám nejlépe pfiiblíÏí názvy nûkte-
r˘ch ãísel – Fa‰anku, fa‰anku, SvatoblaÏejská hra, Byla
svatá Dorota, O svatém Jifií, Smrt nesem ze vsi, Svat˘
Jifií stává, Na svatojánském jarmaku, Medardova kápû,
V létû na pastvû, Na svatého Vavfiinca, KdyÏ sem cho-
dil do ‰koly, Michalské hody, Vafiila sem trnku, Mar-
tinská zabijaãka, PrÛvod Barborek, O svaté Lucii, Ko-
leda nám nastala, Na Tfii krále atd.

Odkazu Franti‰ka Barto‰e byl vûnován i hlavní
pofiad XVI. roãníku mezinárodního festivalu hudeb-
ních nástrojÛ lidov˘ch muzik, kter˘ se konal v Uh.
Hradi‰ti, Uh. Ostrohu a ve StráÏnici ve dnech 6. aÏ
8. fiíjna. Galaprogram byl nazván Kytice z národních
písní s podtitulem Hudba národÛ a národnostních
men‰in Ïijících v âeské republice – ke 100. v˘roãí

(zvuk Zlínského kraje)
8



Hudební dostaveníãko na zámku v Uherském Ostrohu. Foto © Miroslav Potyka.

úmrtí Franti‰ka Barto‰e. Pfiedstavily se v nûm Po‰u-
mavská dudácká kapela ze Strakonic, cimbálová mu-
zika Ka‰ava ze Zlína (získala cenu divákÛ), skupina
Létající rabín z Prostûjova, Gajdo‰ská muzika Pála-
va z Mikulova, romská lidová hudba Josefa Gini
z Opavy, slezská kapela Kamraci, duo Prométheus
z Brna a folklorní soubor Polana ze Zvolena. Pro-
gram zasvûcenû uvádûl Jan Rokyta. V dal‰ích pofia-
dech festivalu vystoupily soubory: skupina Zimbova
se zpûvaãkou Gabrielou Vermelho, cimbálová muzi-

ka Rado‰ov, dûtsk˘ soubor Kufiátka z Bánova a Niv-
niãka z Nivnice a cimbálová muzika Sudovjan z Uh.
Hradi‰tû.

Oba pofiady byly dÛstojn˘m pfiipomenutím odka-
zu Franti‰ka Barto‰e, kter˘ ve své dobû v˘raznû ovliv-
Àoval sv˘m mnohostrann˘m dílem rozvoj národního
Ïivota na Moravû a jehoÏ národopisná a sbûratelská
práce patfií dodnes a bude patfiit i v budoucnosti
k Ïivému národnímu dûdictví.

Miroslav Potyka
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