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Ohlédnutí za Rokem
Franti‰ka Barto‰e

Jarní ãíslo ãasopisu ZVUK pfiiblíÏilo v nûkolika
ãláncích ãtenáfiÛm osobnost a dílo Franti‰ka Barto‰e.
Informovalo o spoleãném projektu Muzea jihov˘chod-
ní Moravy a Krajské knihovny Franti‰ka Barto‰e ve
Zlínû, kter˘ obû instituce nazvaly „Rok Franti‰ka Bar-
to‰e ve Zlínském kraji a ve Zlínû“. Cílem projektu bylo
nikoli pompézními oslavami, ale konkrétními akcemi
a péãí o vydání Barto‰ova díla pfiipomenout nej‰ir‰í
vefiejnosti 100. v˘roãí jeho úmrtí. Jak se podafiilo dekla-
rovan˘ cíl projektu naplnit, nemÛÏeme jako jeho orga-
nizátofii zcela objektivnû posoudit. BlíÏící se závûr roku
nás v‰ak vede k rekapitulaci a k ohlédnutí za nûkolika
vrcholy a pÛvabn˘mi zastaveními tohoto roku.

Na zaãátku byla pfiedev‰ím snaha pracovníkÛ zlín-
ského muzea a krajské knihovny, ktefií spolu s odbory
kultury Magistrátu mûsta Zlína a Krajského úfiadu
Zlínského kraje utvofiili pfiípravn˘ v˘bor. Z jednotli-
v˘ch nápadÛ vznikl nakonec soubor akcí, kter˘ pro-
chází od bfiezna do listopadu témûfi cel˘m leto‰ním
rokem a nabízí mnohotvárn˘ pohled na osobnost
a dílo F. Barto‰e.

Dobr˘m znamením pro projekt bylo, Ïe nad ním
pfievzali zá‰titu hejtman Zlínského kraje Libor Luká‰
a primátor Statutárního mûsta Zlína Tomá‰ Úlehla.
Krajsk˘ úfiad Zlínského kraje a Magistrát mûsta Zlína
pfievzaly organizaãní garanci nûkter˘ch akcí a podpo-
fiily projekt i finanãnû. Podzimní volby do Zastupitel-
stva mûsta Zlína pfiinesly Zlínu první Ïenu primátor-
ku – Irenu Ondrovou, která osobnû podpofiila projekt
uÏ v jeho poãátcích.

Rok Franti‰ka Barto‰e byl slavnostnû zahájen
v krajské knihovnû 15. bfiezna besedou Franti‰ek

Barto‰ v hudbû Leo‰e Janáãka a Bohuslava MartinÛ.
Pro dûti a mládeÏ pfiipravily obû instituce speciální
programy. V muzeu po cel˘ ‰kolní rok probíhají v˘-
ukové programy ve stálé expozici F. Barto‰e a interak-
tivní hodiny v historické uãírnû, ‰kolní mládeÏ na-
v‰tívila 25 tûchto pofiadÛ. V knihovnû pfiipravilo
oddûlení pro dûti a mládeÏ pro ‰koly v prÛbûhu bfiez-
na aÏ ãervna 22 besed. Dal‰í ãtyfii pofiady pfiipravily
muzeum a knihovna pro vefiejnost. S velk˘m ohlasem
se setkala v˘zva folklorním souborÛm, které pfiipomí-
nají v˘roãí ve sv˘ch programech. Speciální pásma
pfiipravily napfiíklad Vala‰sk˘ soubor Ka‰ava a dûtsk˘
folklorní soubor Hradi‰Èánek. Na mnoha festivalech
probûhly programy pfiipomínající Barto‰ovo v˘roãí,
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Mladcová, hrob Franti‰ka Barto‰e.
Foto © archiv Muzea jihov˘chodní Moravy Zlín.

za v‰echny jmenujme alespoÀ Mezinárodní folklorní
festival StráÏnice 2006, folklorní festival Podhost˘n-
ské záfií v Bystfiici pod Host˘nem, Mezinárodní festi-
val hudebních nástrojÛ lidov˘ch muzik v Uherském
Hradi‰ti, dûtské folklorní festivaly Kunovské léto,
Svûtlovsk˘ bál, Písní a tancem nebo celostátní soutûÏ
dûtsk˘ch zpûvákÛ lidov˘ch písní Zpûváãek 2006 ve
Velk˘ch Losinách.

V sídle Zlínského kraje, v BaÈovû mrakodrapu,
byla v ãervenci instalována v˘stava pfiibliÏující Ïivot
a dílo Franti‰ka Barto‰e, po jejím skonãení byla v˘sta-
va pfienesena do gymnázia v Lesní ãtvrti ve Zlínû.

Vyvrcholením odborné ãásti projektu byla konfe-
rence „Franti‰ek Barto‰, dialektolog, pedagog a náro-
dopisec“, která se konala 25.–26. dubna 2006 ve zlín-
ském kulturním institutu Alternativa. Pfiíspûvky 23
referujících pfiinesly nové poznatky, zhodnocení do-
savadního bádání a zafiazení díla Franti‰ka Barto‰e
z hlediska jednotliv˘ch vûdních oborÛ, do nichÏ sv˘m
dílem pfiispûl. Muzeum pfiipravuje s podporou Minis-
terstva kultury âR vydání sborníku z konference.

Jméno Franti‰ka Barto‰e bylo zapsáno do Knihy
pamûti kraje uloÏené ve Vala‰ském muzeu v pfiírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm. Zásluhou Statutárního
mûsta Zlína byla renovována busta u ‰kol v Barto‰ovû
ãtvrti a ve spolupráci s Pohfiebnictvím Zlín hroby
Franti‰ka Barto‰e a Adolfa ·i‰ky na hfibitovû v Mlad-
cové. U hrobu F. Barto‰e se 8. ãervna uskuteãnil vzpo-
mínkov˘ akt. Ve sluneãném odpoledni zahrál ÎesÈov˘
kvartet ZU· Morava a písnû z Mladcové zazpíval pû-
veck˘ sbor MuÏáci ze Zlína. V̆ znam osobnosti Franti‰-
ka Barto‰e pro kulturní v˘voj v 19. stol. i pro souãas-
nost pfiipomenuli ve sv˘ch vystoupeních fieditel
zlínského muzea Ivan Plánka a Jindfiich Ondru‰, ãlen
Rady Zlínského kraje. Oficiální hosté, pfiedstavitelé
kulturních institucí, zástupci folklorních souborÛ

v krojích, obãané Zlína i rodné Mladcové vzdali ãest
mimofiádnému ãlovûku, jehoÏ sté v˘roãí úmrtí jsme si
pfiipomenuli 11. ãervna.

Spoleãnou péãí Muzea jihov˘chodní Moravy ve
Zlínû a Krajské knihovny Franti‰ka Barto‰e za finanã-
ní podpory Kulturního fondu mûsta Zlína a Zlínské-
ho kraje byl v dubnu vydán reprint publikace Mo-
ravsk˘ lid. Pfiipravuje se reedice sliãné Barto‰ovy
Kytice s ilustracemi Adolfa Ka‰para, jejíÏ vydání pod-
pofiily Zlínsk˘ kraj, Kulturní fond mûsta Zlína a firma
Barum Continental.

Rok zavr‰í 30. listopadu spoleãn˘ koncert Filhar-
monie Bohuslava MartinÛ a Mûstského divadla Zlín
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Hradi‰Èánek – pofiad Na‰e dûti. Foto © Miroslav Potyka.

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
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