


2

Do ulic a na pódia Pardubic, ale také 
Hradce Králové, Litomyšle, Svitav či 
Slatiňan  vtrhnou tanečníci z Argentiny, 
Kolumbie, Kostariky, Panamy, Paraguaye, 
Peru, Francie, Polska, Slovenska a Srbska, 
Českou republiku pak budou zastupovat 
pardubické dětské folklorní soubory Per-
níček a Radost, Radost a na koncertech 
v Hradci Králové domácí soubory Pecivá-
lek, Červánek a Kvítek.
Účastníci festivalu budou slavnostně 
přijati na pardubické radnici, od čtvrtka 
se pak rozeběhne maraton vystoupení. 

Hned první koncerty budou ve čtvrtek 
a pátek patřit mateřským a základním 
školám z Pardubic a okolí, 11. října v 18 
hodin bude moci zavítat do KD Hronovic-
ká na zahajovací koncert také širší veřej-
nost.
„Celý festival má hlavní myšlenku ‚děti 
dětem‘. Naším cílem je na koncertech 
ukázat nejen taneční páry z různých kou-
tů světa, ale předvést školákům, co nás 
spojuje a čím se vzájemně lišíme. Chce-
me jim ukázat, co všechno se dá z národ-
ních tanců vyčíst, ať již jde o etnografický 

Po čtrnácti letech město perníku znovu hostí od 7. do 23. října 2018 mezinárodní 
festival Děti světa tančí pro mír (Children of the world dance for peace). Ty nejlepší 
dětské taneční páry z celé Evropy a Latinské Ameriky přijíždí do Pardubic, kde 
pomohou vytvořit takové Podzimní městské slavnosti, jaké patrně Východočeši 
nepamatují. Folklorní podtón bude mít díky přehlídce i letošní Velká pardubická. 

Pardubice se v říjnu stanou  
hlavním městem folkloru

„Cizincům někdy rozumím. Třeba Slovákům!“
 „Budeme s nimi mluvit 

znakovou řečí. Prostě 

rukama nohama.”

„Vždycky, když se blíží 

mezinárodní festival, vím, 

že si musím zopáknout 

angličtinu.“
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původ obyvatelstva, geografické podmín-
ky života v oblasti, historii národa či další 
etnické vlivy na kulturu. Lidový tanec je 
kniha, kterou pomůžeme našim divákům 
číst,“ říká vedoucí dětského folklorního 
souboru Perníček MgA. Lenka Šťastná.
Jihoamerické rytmy roztančí Městské 
slavnosti, Dny medu a konečně v neděli 
14. října i Velkou pardubickou.
„Budeme mít pódium postavené mezi tri-
bunami A a B a v pauzách mezi závody tu 
dětští tanečníci mohou neustále tančit,“ 
říká jedna z hlavních organizátorek akce 
Blanka Slouková a dodává: „Lidé se mají 
skutečně na co těšit. Jihoamerický folklor 
je úplně jiný než náš. Diváky zaujme nejen 
temperamentním tanečním projevem, 
pestrými kroji či srdečným prožitkem, ale 
i tanečním ztvárněním obřadů a zvyků, 
které jsou pro nás mnohdy velkým pře-
kvapením.“
Následující týden čekají zahraniční hosty 
vystoupení v Hradci Králové, Litomyšli, 
Svitavách či Slatiňanech. Podívají se také 
do Prahy. 

V sobotu 20. října od 18 hodin se ve Vý-
chodočeském divadle Pardubice usku-
teční pro širokou veřejnost závěrečný 
benefiční večer s mottem „Děti pomáhají 
dětem“.  Během akce proběhne dražba 
typických předmětů zúčastněných zemí, 
výtěžek půjde na pomoc některým posti-
ženým dětem z Pardubic.
Festival Děti světa tančí pro mír organi-
zátoři pojali i jako jakousi reklamu na 
východní Čechy, kam většina účastníků 
zavítá vůbec poprvé. „Je to obrovská příle-
žitost prezentovat Pardubice a Pardubický 
kraj všem zúčastněným státům. Jedná se 
o příležitost, jak dát světu vědět o krásách 
a zajímavostech regionu,“ říká prezident 
festivalu Pavel Uhlíř. „Této příležitosti jsme 
si vědomi a nechceme nic podcenit, pro-
tože je to velká šance, jak zvýšit zájem za-
hraničních turistů o náš kraj,“ dodává.
Festival Děti světa tančí pro mír je uni-
kátní možností seznámit se s živelným ji-
hoamerickým folklorem, ale také s úctou, 
které tyto země chovají ke svým národ-
ním tradicím. „Pro nás je přístup jihoamerických 

zemí, ale i zemí jižní Evropy k jejich 
vlastnímu folklornímu dědictví velkým 
vzorem. Odkazy minulosti, lidové zvyky, 
písně a tance, se vyučují na všech stup-

ních škol včetně vysokých. V dětech 
tak budují silnou národní hrdost, úctu 
k předkům a vlastní zemi,“ uzavírá jed-
na z hlavních organizátorek přehlídky 
Blanka Slouková.

„Některé cizí tanečnice to mají fajn, protože nosí jen krátké sukýnky bez spodničky, akorát mají nějaké trenýrky.“
„Na zahraniční soubory 

se těším, protože 

vždycky přivezou dobré 

a zajímavé jídlo.“
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Děti světa tančí:

2002 Francie tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Blanka Slouková

2003 Argentina tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Blanka Slouková

2004 ČR tanečníci: soubor Perníček, soubor Radost

Delegát za ČR: Blanka Slouková, Jitka Vítková

2005 Kolumbie tanečníci: soubor Radost 

Delegát za ČR: Blanka Slouková

2006 Belgie tanečníci: soubor Radost 

Delegát za ČR: Blanka Slouková

Děti světa tančí pro mír: 

2007 Mexiko tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Blanka Slouková

2008 Bulharsko tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Blanka Slouková

2009 Venezuela tanečníci: soubor Radost 

Delegát za ČR: Jitka Vítková

2010 Slovensko tanečníci: soubor Radost

Delegát za ČR: Jitka Vítková, Blanka Slouková

2011 Kostarika tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Blanka Slouková

2012 Polsko tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Blanka Slouková

2013 Bolivie ČR nebyla zastoupena

2014 Srbsko tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Radim Zajíček

2015 Argentina tanečníci: soubor Perníček

Delegát za ČR: Blanka Slouková, Pavel Uhlíř

2016 Francie tanečníci: soubor Radost

Delegát za ČR: Jitka Vítková, Blanka Slouková, Pavel Uhlíř

2017 Mexiko ČR nebyla zastoupena 
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„Co se mi vybaví 

z minulých ročníku 

Děti světa? Nejpoužívanější 

slovo festivalu - mañana!“

„Vybavím si všechny ty nové lidi  

z odlišných koutů světa, co jsme tam 

poznali. Všechny spojuje láska  

k folklóru a k tradiční kultuře.” 
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Pavel Uhlíř
Prezident festivalu

Na pořádání mezinárodního fes-
tivalu Děti světa tančí pro mír 
pracuje jeho prezident Pavel Uhlíř 
již od roku 2015. Tehdy totiž začal 
vyjednávat v Argentině na setkání 
manažerů a vedoucích národních 
delegací pořadatelství pro Par-
dubice na rok 2018. To byl však 
teprve začátek. Když byla akce 
městu perníku přiklepnuta, začal 
mu kolotoč schůzek, na nichž musí 
zajistit, aby bylo na dva týdny 
náležitě postaráno o všechny del-
egace včetně dopravy, ubytování, 
stravy a volnočasových aktivit. 

„Mám rád výzvy a toto je jedna z nich”
Jak se podařilo dojednat pořadatelst-
ví celosvětového festivalu Děti světa 
tančí pro mír 2018? Čím jste zaujali? Co 
rozhodlo?
Coby národní delegace České republi-
ky jsme se účastnili přehlídky Děti světa 
tančí pro mír v roce 2015 v Argentině. 
Během čtrnácti dnů nabitého programu 
festivalu byla naplánována porada ma-
nažerů a vedoucích národních delegací. 
S Blankou Sloukovou jsme se dohodli, že 
se pokusíme získat pořadatelství pro rok 
2018, o němž se zde mělo rozhodovat. 
Nebylo to jednoduché, neboť zájem měli 
i další evropské státy. Ale i díky předve-
denému výkonu tanečníků naší delegace 
a vynikající prezentaci České republiky 
během festivalu se nám podařilo pře-
svědčit ostatní členy a byli jsme pověře-
ni k pořádání festivalu v roce 2018. Mám 
rád výzvy a toto je jedna z nich.

Je výhodou, že bývalá dlouholetá 
vedoucí  pardubického folklorního 
souboru Perníček Blanka Slouková zná 
všechny tyto folklórní země a jejich 
specifika?
Blanka Slouková – to je osobnost světo-
vého významu. Mám s ní možnost spo-
lupracovat a osobně jsem se přesvědčil 
o tom, jak je ve světě folklóru vnímána 
a jak velkému respektu a uznání se těší. 
Je velkým přínosem, že Blanka během 
svého životního poslání, kterým je právě 
folklór, měla možnost při různých akcích 
navázat přátelství a kontakty se soubo-

ry z jiných států. A znalost a povědomí 
o jednotlivých mezinárodních soubo-
rech je neocenitelným přínosem pro po-
řadatelství našeho festivalu. 

Jakou příležitost vidíte v této události 
pro Pardubicko?
V první řadě je to příležitost prezento-
vat Pardubice a Pardubický kraj v rámci 
zúčastněných států. Jedná se o příleži-
tost, jak prostřednictvím informačních 
materiálů dát světu vědět o krásách 
České republiky, Pardubického kraje 
a samotných Pardubic. Nejvýznamnější 
však bude osobní zkušenost samotných 
účastníků festivalu, kteří pak budou po 
návratu do svých zemí referovat nejen 
o přehlídce, ale i o navštívených mís-
tech. Této příležitosti jsme si vědomi 
a nechceme nic podcenit, protože je to 
šance, jak zvýšit zájem zahraničních tu-
ristů právě o náš kraj.

Festival Děti světa tančí pro mír má mít 
i charitativní rozměr. O co půjde?
Jako důležitou součást festivalu beru 
pomoc dětem, kterým v životě nepřálo 
štěstí. Na závěrečném benefičním bude 
probíhat dražba předmětů typických pro 
dané země, které taneční páry přivezou. 
Takto získanou částku chceme věno-
vat nějakému handicapovanému dítěti. 
Pokud by se jednalo o vyšší obnos, byl 
by rozdělen mezi více příjemců. Festival 
bude mít zkrátka podtext „děti dětem“ 
i v této charitativní rovině.

„Na cizích krojích jde hned 

poznat, jestli to bude ‚heja, 

heja, heja‘ a nebo něco 

pomalejšího.“ „Tanečníci z Jižní Ameriky 

mají děsně rychlé nohy 

a tančí mnohem svižnějc  

než my.“

„My máme housle  a violoncella, oni mají bubny a píšťaly. A někdy teda jen cédéčka.“
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Blanka Slouková a Jitka Vítková
Zakladatelky folklorního života v Pardubicích

Pardubické dětské 
folklorní soubory 
Perníček a radost 
zúročí pořádáním 
festivalu Děti světa 
tančí pro mír 2018 
své letité zkušenos-
ti s touto přehlíd-
kou. Perníček se 
ho účastnil třeba 
v Argentině, Mexiku 
či na Kostarice, Ra-
dost zase například 
v Kolumbii, Venezuele či Francii. Navíc před čtrnácti lety si oba soubory už vyzk-
oušely, jaké to je pořádat ho na domácí (perníkové) půdě. Za všemi těmito smělými 
projekty i za tím letošním ročníkem stojí dvě sestry - Blanka Slouková z DFS Per-
níček a Jitka Vítková z folklorního souboru Radost.

„Folklor spojuje národy, tlumočníky 
nepotřebuje”

Proč se této přehlídky účastní právě 
evropské a jihoamerické státy?
Protože zakladateli byli lidé z Francie 
a Kolumbie.

Jak bohaté zkušenosti mají pardubi-
cké soubory s účastí na celosvětovém 
festivalu Děti světa tančí pro mír?
Kromě Bolívie v roce 2013 a Mexika 
2017 se zúčastnili úplně všech ročníků 
festivalu. 

Jak vzpomínáte na minulé ročníky 
přehlídky? Který vám nejvíce utkvěl 
v paměti?
Nedá se říci, že některý ročník byl lepší 
nebo naopak slabší, protože každý měl 

svá zajímavá specifika, každý ukázal 
účastníkům kulturní a přírodní krásy 
a zajímavosti hostitelské země a každý 
ročník měl i vysokou společenskou úro-
veň ve formě setkání s vládními předsta-
viteli. Všechny ročníky se odehrávaly za 
velkého ohlasu médií, včetně státních 
televizí. Zážitkem pro děti byly i živé roz-
hovory v televizi včetně ukázek tanců 
jednotlivých zemí. 

Jaké je renomé pardubických folk-
lorních souborů Perníček a Radost na 
mezinárodní folklorní scéně?
Renomé dětských pardubických soubo-
rů v zahraničí je velké. Oba soubory pa-
tří již mnoho let k české folklorní špičce 
a po dobu svého působení navštívily 

„Cizí tanečníci mají 

cingrlátka a třásničky 

na krojích.“
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„Když se řekne cizí 

tanečník, vy
bavím

 si 

kasta
něty.“
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mnoho festivalů v nejrůznějších zemích 
světa. Českou republiku reprezentovaly 
v Maroku, Brazílii, Turecku, Japonsku, 
Španělsku, Anglii, Francii, Nizozemsku, 
ve Finsku, Estonsku, Lotyšsku Maďarsku, 
Itálii, Chorvatsku, Slovinsku, na Kypru 
v Rusku či Bělorusku.

Můžete jihoamerický folklor mířící do 
Pardubic stručně představit?
Je úplně jiný než náš. Pro diváky je velice 
zajímavý nejen temperamentním taneč-
ním projevem, pestrými kroji či srdeč-
ným prožitkem, ale i tanečním ztvárně-
ním obřadů a zvyků, které jsou mnohdy 
pro naše diváky velkým překvapením. 

Jak si v těchto zemích považují folklo-
ru a tradic?
Pro nás je přístup jihoamerických zemí, ale 
i třeba zemí jižní Evropy, k jejich vlastnímu 
folklornímu dědictví velkým vzorem. Od-
kazy minulosti, lidové zvyky, písně a tance, 
se vyučují na všech stupních škol včetně 
vysokých a je tak budována silná národní 
hrdost a úcta k předkům a vlastní zemi. 
U nás bohužel tato výuka chybí a tím pá-
dem si mnozí své kořeny neuvědomují 
a pletou si národní hrdost s nacionali-
smem.

Co je hlavním smyslem akce?
Základem festivalu je představit účastní-
kům i publiku kulturu jednotlivých zemí. 

Při koncertech se vytvoří atmosféra vzá-
jemného pochopení, protože tance i pís-
ně mohou promlouvat přímo do duší 
diváků a není k tomu třeba žádného tlu-
močení. Lidé si porozumí a uvědomí si, 
jak je důležité tuto příležitost budoucím 
pokolením dávat, a že je to možné pouze 
v mírové atmosféře, prosté jakýchkoliv 
předsudků. Děti navazují přátelství, která 
trvají dlouho do budoucna prostřednic-
tvím písemné komunikace. Tato přátel-
ství jsou motivací pro intenzivnější výuku 
cizích jazyků a touhu blíže a hlouběji po-
znávat odlišné kultury a chápat je.

Vidíte v pořádání festivalu i příležitost 
pro Pardubicko a Pardubický kraj – 
ukázat se, dát o sobě vědět do světa?
Je to příležitost, kterou bychom si neměli 
nechat protéci mezi prsty. Chtěli bychom 
ukázat naší veřejnosti, jak si jinde váží 
svých kořenů, ale hlavně předvést naši 
republiku, náš kraj a naše město všem 
hostům v tak pěkném světle, aby na po-
byt u nás nezapomněli a dokázali o něm 
vyprávět i ve svých zemích, kde má fol-
klor velikou sledovanost v médiích. Vět-
šina cizinců zná naši republiku jen velice 
povrchně, nebo ji nezná vůbec. Myslím, 
že máme co nabídnout. Nejen Praha, 
ale i náš kraj má mnoho míst, která svým 
půvabem berou lidem dech a nedají jim 
zapomenout. A konečně chceme pozvat 
diváky z Pardubicka, aby si tuto přehlíd-
ku rozhodně nenechali ujít.

„Zahraniční soubory? 

Vybavím si, jak je 

ubytováváme a jak 

získáváme nové přátele.“

„Nejlepší na festivalu je, že 

poznáš různé nové lidi  

z odlišných koutů světa, které 

všechny spojuje láska k folkloru 

a jejich tradiční kultuře.“
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Zdeněk Seidl
Ředitel ZUŠ Havlíčkova 

Ředitel pardubické 
Základní umělecké školy 
Havlíčkova MgA. Zdeněk 
Seidl již zažil jeden 
„pardubický“ ročník 
evropsko-jihoamerického 
festivalu „Děti světa tančí“. 
Bylo to v roce 2004, kdy 
přehlídka poprvé zavítala 
do České republiky  
a díky tehdejším vedoucím
pardubických dětských
souborů Blance Sloukové a Jitce Vítkové proběhla právě v Pardubicích.  
Už tehdy ho fascinovalo temperamentní a radostné pojetí jihoamerického 
folkloru. „Jak je možné, že děti ze zemí, kde životní úroveň, alespoň z našeho 
konzumního pohledu, není tak vysoká jako v naší zemi, se dokážou tak bezbřeze 
radovat ze života?“ říká v rozhovoru ředitel „Havlíčkovky“. 

„Energie, spontánnost a bezbřehá 
radost jihoamerických tanečníků je 
nesdělitelná. Musí se to zažít”

Festival Děti světa tančí pro mír bude 
mít velký význam pro kulturu, služby  
i cestovní ruch města i kraje. Jaký 
význam bude mít pro samotnou ZUŠku?
Minimálně pocit hrdosti, že naše děti 
byly již devětkrát jediným reprezentan-
tem naší vlasti na této velkolepé oslavě 
světového folkloru.

Vy jste jako dlouholetý ředitel ZUŠ absol-
voval mnohé hudební zahraniční výjezdy. 
Jaký přínos v tomto mezinárodním set-
kávání dětí spatřujete?
Má to jednak obecný přínos - poznává-
ní jiných kultur, životních stylů a úrovní  
a celkové rozšíření obzorů. Děti si ale 
také vyzkouší, jak jsou na tom s jazyko-
vými znalostmi, jsou nuceni se pohy-
bovat v různorodých kolektivech, což je 
nutí se přizpůsobovat a nemyslet pouze 
na sebe. 

Těšíte se na jihoamerický tempera-
ment, který „vtrhne“ na půdu ZUŠ i na 
Městské slavnosti?
Již jsem tuto atmosféru mohl „ochutnat“ 
při posledním setkání u nás v Pardubi-
cích v roce 2004. Barevnost kostýmů, 
míra energie, spontánnost… to vše je 
nepřenositelné a je třeba se to zažít na 
vlastní oči. Člověk se pak musí ptát: Jak 
je možné, že děti ze zemí, kde životní 
úroveň, alespoň z našeho konzumní-
ho pohledu, není tak vysoká jako v naší 
zemi, se dokážou tak bezbřeze radovat 
ze života?

Pravidelně zahajujete MFF Tradice Ev-
ropy, který pořádá Perníček Prověřila 
podle vás dostatečně tato každoroční 
akce organizátorské kvality souboru?
Právě návštěvy zahraničních akcí podob-
ného typu mne utvrdily v tom, že orga-
nizování je v České republice obecně na 
vysoké úrovni. V případě Perníčku je vše 
umocněno obrovskými zkušenostmi, ale 
i mírou lásky, kterou tito nadšenci do své 
činnosti investují.

Co pro ZUŠ znamená osobnost výcho-
dočeské folkloristky Blanky Sloukové, 
která má tak trochu prsty i v získání 
pořadatelství festivalu Děti světa pro 
rok 2018 a jež byla s Perníčkem na 
většině předešlých ročníků, ať již v Ev-
ropě či Jižní Americe?
Dnes už naše bývalá kolegyně - Blanka 
Slouková - by si mohla spokojeně užívat 
důchodu, vnoučat a podobně. To však 
tato „matka“ Perníčku samozřejmě ne-
může vydržet a stále našemu souboru 
nezištně pomáhá. Všude v republice, ale 
i v zahraničí, vnímám, jakého respektu si 
tato dáma za desetiletí strávená s folklo-
rem vydobyla. Přejme jí tedy hodně zdra-
ví, aby mohla ještě dlouho blahodárně 
ovlivňovat svoje „folklorní pacienty“!

Co byste popřál mezinárodnímu festi-
valu Děti světa 2018?
Aby nás všichni účinkující alespoň na 
chvíli unesli z víru běžných, či dokonce 
vážných starostí tohoto světa!

„Lidi, možná vám to 

přijde divný, ale když 

se řekne mezinárodní 

festival, představím si 

jednorožce.“

„Představím si pohromadě spoustu dětí různých kultur.“

„Představím si louku 
plnou kytek a na ní 

tančí Čech  
a Francouz.“
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Lenka Šťastná
Vedoucí Perníčku 

Folklorní soubor Perníček již sedmnáct-
krát spolupořádal úspěšný mezinárodní 
festival Tradice Evropy a jednou si vyzk-
oušel i organizování evropsko-jihoamer-
ické přehlídky Děti světa tančí pro mír. 
Letošní výzvy se tedy rozhodně nezalekl. 
„Jsme zvyklí na speciální diety, nábožen-
ské rituály i omezení, různé požadav-
ky na zázemí v rámci koncertů, strach 
z domácích mazlíčků v ubytovávajících 
rodinách, ale vše se nakonec podaří sla-
dit,“ shrnuje nabyté zkušenosti vedoucí 
DFS Perníček MgA. Lenka Šťastná.

„S pořádáním mezinárodní přehlídky 
máme bohaté zkušenosti. Po Indech 
nás už nic nepřekvapí”

Jaké Perníček nasbíral zkušenosti 
s pořádáním mezinárodních festivalů 
díky Tradicím Evropy?
Organizační zkušenosti jsou opravdu 
bohaté, vždyť jsme letos připravili již 18. 
ročník Tradic Evropy. Na každém z nich 
je osm dětských folklorních souborů ze 
zahraničí, což je zhruba 160 hostů, které 
musíme ubytovat, stravovat, zajistit jim 
prostory pro koncerty a diváky, vymys-
let i pěkný program pro volný čas a co 
je nejhorší – vše za minimální možné 
náklady. Nedostatek peněz vynahrazu-
jeme vstřícným přijetím a rodinnou péčí 
o účastníky.  Důkazem jejich spokoje-
nosti je, že se naši hosté na festival rádi 
vrací a cítí se u nás komfortně.

Co je hlavním cílem festivalu?
Hlavním mottem je“děti dětem”. Na kon-
certech chceme ukázat nejen taneční 
páry z různých koutů světa, ale školá-
kům na představeních předvést, co nás 
spojuje a čím se vzájemně lišíme. Dát jim 
náhled na to, co všechno se dá z národ-
ních tanců vyčíst. Lidový tanec je kniha, 
kterou pomůžeme našim divákům číst.

Jak sladit tolik různých zvyklostí 
a specifik tolika zahraničních hostů 
z různých koutů světa do jednoho 
společného programu? Nebo vás po 
opakovaném hoštění početného in-
dického souboru již nic nepřekvapí?
Ano, jsme zvyklí na speciální diety, ná-
boženské rituály i omezení, různé poža-
davky na zázemí v rámci koncertů, strach 
z domácích mazlíčků v ubytovávajících 
rodinách, ale vše se nakonec podaří 
sladit. Tradičním problémem bývá čas. 
Ranní rituály trvají každému národu jinou 
dobu, a když se podaří přijet na první kon-
cert včas, „boucháme šampáňo“! Je třeba 
mít flexibilní přístup a snahu najít řešení. 
Nezbytné je také umění improvizace, a tu 
jsme si tedy za ta léta už osvojili.

Jak může děti z Perníčku obohatit 
spoluúčinkování s tanečníky z tolika 
zemí světa?
Setkání s dětmi z různých koutů světa 
je zajímavou zkušeností pro každého. 
Učitelé cizích jazyků by zajásali, kdyby 
viděli děti, jak se dorozumívají. Jsou ne-

„Když mluví anglicky, dorozumím se i s Číňanem.“

„Když se řekne cizí folklorní soubor, tak si představím Indy, jak ze sebe udělali pyramidu v podobě slona.“
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uvěřitelně vynalézavé. Kde dojdou slo-
víčka, pomůže pantomima a popřípadě 
slovník v mobilu. Ta praxe je k nezapla-
cení. A na jevišti? Navzájem se podporují 
a fandí si. Učí se od sebe to, co je zaujme, 
a trochu se i předvádí, kdo je lepší. Děti 
se naučí mnohé o různém stylu života 
a kultuře napříč světadíly, nepřekvapí 
je pak jinakost. Kde jinde mohou zažít 
něco podobného? 

Nachystala jste na festival s pardubi-
ckými dětmi něco speciálního?
Letos se etnografka s pomocníkem 
z Perníkova, což je maskot v životní veli-
kosti) vydá s diváky na výzkum do exotic-
kých krajin. Setká se s dětmi v tradičních 
oděvech, mluvících zvláštními jazyky 
a tančícími neznámé tance na bujaré 
melodie. V tom všem chaosu ale nako-
nec naleznou řád a společné pouto na-
šich předků.

Co unikátního nabízejí mezinárodní 
folklorní scéně české děti z Pardubic?
V našich tradičních tancích se citlivě 
skloubil dvoudobý temperament s třído-
bou noblesou a něhou. V choreografiích 
děti nenutíme tančit jako malí dospě-
lí, ale tance uzpůsobujeme dětskému 
věku. Jsou hravé, milé, temperamentní 
i něžné. I díky tomu jsou divácky velmi 
úspěšné.

Co obecně nabízí český folklor světu?
Podívejme se do historie – co již český 
folklor světu dal? V dobách národního 
obrození jsme vzali taneční krok, který 
se tančil na venkovských tancovačkách, 
dali mu nový název „polka“ a představili 
ho světu. Na českém jevišti měla polka 
premiéru roku 1938 v baletu Zlatá seke-
ra. Pak bylo nutné představit nový tanec 
Paříži, Královské akademii tance. Dnes se 
tančí v celé západní Evropě.

Cítíte ve festivalu Děti světa tančí pro 
mír i příležitost pro Pardubicko a Par-
dubický kraj ukázat se, poslat do dva-
ceti zemí světa informaci: „Je to tu su-
per, přijeďte zas?“
Pardubice jsou světem více vnímány 
jako město sportu. Hokej, Velká pardu-
bická, Zlatá přilba… Kultura zde bohužel 
není považována za středobod zájmu, 
a přitom vysíláme do světa velké hu-
dební a umělecké talenty. Podhoubí je 
tu velice úrodné: dvě ZUŠ, konzervatoř, 
komorní filharmonie, Východočeské di-
vadlo, dětské folklorní soubory Perníček, 
Marcipánek, Radost a Holoubek, dospě-
lé folklorní soubory Lipka a Baldrián, 
mnoho dalších muzik, sborů, tanečních 
skupin. Proč neukázat světu, že nejen 
sport je naší doménou, ale i kultura je 
u nás na špičce? Otevřme oči a buďme 
hrdí na to, co nám to tu roste.

„Zahraniční účastníci by 
měli jezdit na festivaly, abychom si s nimi udržovali dobré vztahy.“
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„Festival chce ukázat, že 

válčit je pitomost. Lepší je 

si společně zatančit.“

Ráda podporuji akce, jejichž cílem je 
ukázat to dobré z nás. Navíc jsem původ-
ním povoláním učitelka. Stále mě baví 
být ve společnosti dětí a občas se dívat 
na svět tak trochu i jejich očima.
(Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu)

Vždy rád podpořím aktivity, které dávají 
smysl a pomáhají například rozšířit po-
vědomí o našem regionu. Rád také zaští-
tím aktivity, které vedou k vzájemnému 
poznávání různých kultur a lidí z růz-
ných částí světa. Tímto příkladem je pro 
mne právě akce Děti světa tančí pro mír,  

a proto má záměr uspořádat v roce 2018 
festival v našem kraji moji plnou podpo-
ru. Věřím, že nejsem sám, kdo tuto akci 
vnímá jako možnost pozitivní prezenta-
ce regionu.
(Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje)

Tuto akci považuji za významnou, pří-
nosnou a pro region důležitou. Nabízí 
se nám možnost, jak o krásách a zají-
mavostech našeho města i regionu dát 
vědět do celého světa.
(Martin Charvát, primátor Pardubic)

Je pro mě velkou ctí udělit záštitu této 
akci, neboť vše nejdůležitější se skrývá 
v samotném názvu přehlídky „Děti svě-
ta tančí pro mír“. Naprosto mě nadchla 
myšlenka spojení folkloru a národních 
tradic v podání těch nejlepších dětských 
souborů. Zvláště v dnešní době je nut-
né neopomíjet vlastní kořeny, hodnoty 
a kulturní tradice, ale musíme být také 
schopni poznávat odlišnosti a něco 

se od sebe vzájemně přiučit. Věřím, že 
v rámci festivalu vzniknou přátelství, kte-
rá přetrvají po celý život. Nesmírně se 
také těším na temperamentní a emoce-
mi nabitý jihoamerický folklor.
(Jakub Rychtecký, náměstek primátora Pardubic)

Záštitu nad touto akcí ráda přijímám a 
přeji organizátorům zdárný průběh akce 
a účastníkům setkání mnoho příjem-
ných zážitků.
(Anna Maclová, náměstkyně primátora Hradce Králové)

OSOBNÍ ZÁŠTITY

Martin Netolický

Miluše Horská

Jakub Rychtecký

Martin Charvát

Anna Maclová

 „My jsme ta nová generace a díky 

tomu, že se přátelíme s cizinci už 

od dětství, tak pak víme, že není 

potřeba se jich bát, jako to někdy 

dělají ti starší.“

„Ve všech zemích žijou stejné 

děti jako my. Války přináší oběti. 

Ale když se všichni skamarádíme, 

tak se nic nestane.“

Proč jste se rozhodli udělit záštitu festivalu Děti světa tančí pro mír?
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Významní partneři festivalu Partneři festivalu

Mezinárodní folklórní festival Děti světa tančí pro mír 2018 je projekt náročný 
nejen organizačně, ale také finančně. Neobešel by se proto finanční či materiál-
ní podpory od našich partnerů. Rádi bychom poděkovali za důvěru, kterou nám 
svou finanční podporou projevilo Statutární město Pardubice a Krajský úřad 
Pardubického kraje. Tyto instituce se významnou finanční podporou podílejí 
na úspěšné realizaci festivalu. Velké podpory se nám také dostalo od Základní 
umělecké školy Havlíčkova v Pardubicích. I jí děkujeme.

Rádi bychom poděkovali také partnerům festivalu, kteří se rozhodli finančně, 
materiálně či jinými službami podpořit festival Děti světa tančí pro mír 2018. Je-
jich podpora je pro nás velkým závazek, nejen vůči partnerům, ale i vůči národ-
ním delegacím, účastnících se přehlídky, i vůči veřejnosti.

„Ze začátku se z toho 

člověku točila hlava, nové prostředí, 

náročný program, málo času, 

jazykové bariéry. Rychle jsme 

se otrkali a dodnes si vzájemně 

přejeme k narozeninám.“
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Tanečník: Bruno Giordana

Tanečnice: Lucia Riva

Soubor: Abriendo Surcos

Město: Río Cuarto (Córdoba)

Soubor Abriendo Surcos zobrazuje a šíří tradiční kulturu různých oblastí země – 

jejich rituály, legendy, řemesla, slavnosti i regionální zvláštnosti. Je známý svým 

originálním uměleckým ztvárněním. Soubor vzniknul původně s cílem předvádět 

na tanečních a dalších uměleckých vystoupeních obraz argentinského člověka, 

dnes má představovat rozmanitost a široký záběr souvisejících aktivit Hnacím 

motorem jeho práce je neúnavně připomínat a upevňovat  tradiční kulturu z emě 

a a rgentinskou identitu. Za svou činnost a také za svou kreativitu soubor získal již 

přes stovku ocenění na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

ARGENTINA

DFS Perníček

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 
1986 na tanečním oboru Základní umělecké 
školy Havlíčkova v  Pardubicích a pod jejími křídly 
působí dodnes. Tanečníci „předškoláci“ vystupují 
pod vlastním názvem „Marcipánek“ a o hudební 
doprovod se stará dětská lidová muzika.

Hlavním cílem souboru je obnovovat již zaniklé 
tradice z Pardubicka a povědomí o tom, „jak žili 
naše prabáby“. Celovečerní programy úspěšně 
uvádí i ve formě pro ZŠ a MŠ, ale i pro širokou 
veřejnost. Perníček je ve folklorním světě 
oceňován nejen za systematické mapování 
zvyků našich předků, ale také za netradiční pojetí, nepostrádající mnohdy humor 
a nadsázku, jímž se liší od jiných souborů.

DFS Radost

Soubor písní a tanců Radost byl založen v roce 1977 a od svého vzniku působí v DDM 
ALFA  Pardubice.  V této době se začal tvořit i taneční repertoár a postupně přecházel 
ze všeobecně českého a moravského na vlastní regionální. 

V Pardubicích pořádá pravidelně vánoční 
koncerty, výchovné koncerty, účastní se spolu 
s ostatními folklorními soubory projektu 
Český rok, pořádá Vítání máje a od roku 
1999 je spolupořadatelem mezinárodního 
festivalu Tradice Evropy.

Oba soubory reprezentují východočeský 
folklor na mezinárodních festivalech od 
Evropy přes Jižní Ameriku po Japonsko.

ČESKÁ REPUBLIKA

„My, děti 

z České republiky, 

zde tančíme, abychom pomohly 

k míru ve světě a aby tu příště 

mohly tancovat další

 děti s námi.“

“La danza 

es una de las formas de expresión mas honestas 

que existen y por eso debemos apreciarla y 

conservarla ya que es el lenguaje secreto del 

alma. Es una forma de expresar la PAZ, aceptando 

las diferentes culturas y bailes, y transmitiéndola 

con una sonrisa.”
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Tanečník: Marcelin Vella

Tanečnice: Karen Pousset

Soubor: Les Petiots („Škvrňata“)

Město: Sainte-Gemmes-sur-Loire

FRANCIE

 „Pour qu‘il y ait la paix dans le 
monde il faut qu‘il n‘y ait plus 

d‘armes nucléaires, plus d‘armes 
dangereuses pour l‘homme. Il faut 
que tout le monde se pardonne.“

„Somos de Colombia y generaciones anteriores a nosotros como nuestros abuelos y padres sufrieron parte de la violencia en nuestro país, 
estamos felices de decir que vivimos en un país que 

ahora vive en paz, la paz se logra desde casa, desde la unión de los pueblos y la cultura.“

Děti ze souboru „Les Petiots” (Škvrňata) pocházejí z města Sainte-Gemmes-

sur-Loire, které se nachází 300 Km na jich od hlavního města Francie, Paříže. 

Soubor byl založen v říjnu roku 1981 Bernadettou Chatry a již 37 let se věnuje 

obnovování tradic prostřednictvím hudby, písní a tanců. Své tradice šíří také 

prostřednictvím výměnných pobytů s cizími zeměmi. Karen a Marcelin jsou 

velmi pyšní na to, že mohou reprezentovat Francii zde v České republice.

Tanečník: Mateo Aguilar Jimenez

Tanečnice: Isabella Amay Rodriguez

Město: Funza

KOLUMBIE

Tanečníci pocházejí z taneční školy ve městě Funza. Škola trénuje profesionální tanečníky, ale rovněž pořádá otevřené folklorní dílny. Dnešním dnem škola čítá okolo 1300 tanečníků, 21 profesorů a 5 oddělení - současný tanec, jazz, balet, lidový  tanec a street dance.  Kolumbijský tanec, hudbu a kulturu reprezentovala taneční škola z Funzy již na 27 mezinárodních festivalech v 18 zemích světa. 
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Tanečník: Santiago Maroto

Tanečnice: Fabiola Vargas

Soubor: Abriendo Surcos

Město: Río Cuarto (Córdoba)

KOSTARIKA

„Porque la paz es la armonía y 

equilibrio entre la mente y corazón 

da las personas hoy, esta reunión, 

es un día indispensable para la paz 

del mundo.“

Kostarický pár zatančí tři typické lidové tance své země – poloncho, herencia a limón.

Poloncho [polončo] je výraz pro muže oblečeného v rolnickém oděvu a který bez 

ustání pracuje na poli. V Kostarice jsou nejběžnějšími pracemi zemědělství a chov 

dobytka. Tanec představuje mužské a ženské polní práce. Herencia [erensia] Herencia 

je tanec, který se snaží ukázat radost lidí z provincie Guanacaste [guanakaste], 

jejich tradice i náčiní, která se používají ke každodenním činnostem na statku. 

Guanacaste je kolébkou mnoha aspektů kostarického folkloru - hudby, hudebních 

nástrojů i tradičních tanců. Limón se nazývá podle stejnojmenné provincie na 

severozápadě země. Ve městě Puerto Limón se nachází 

jeden z nejvýznamnějších přístavů pro zahraniční 

obchod v Karibském moři. V roce 1502 

tu přistál Kryštof Kolumbus a řádili 

zde dnes tak proslulí piráti z Karibiku. 

Většina místních je afrokaribského 

původu, což má velký vliv na rytmus 

tanců, stravu i jejich činnosti.

Tanečník: Julio Alberto Guevara

Tanečnice: Carla Lucia Pinzon Garcia

Soubor: Compañia De Danzas Folkloricas 
Inspiracion Istmeña La Chorrera 

Město: Río Cuarto (Córdoba)

PANAMA

Tento panamský soubor vznikl v roce 1992 a před šesti lety oslavil své dvacetiny několika velkolepými galakoncerty. Jeho umělecký vedoucí Francisco Moreno propaguje už více jak třicet let panamský folklor a pořádá mezinárodní folklorní festival tanečních párů z jižní a střední Ameriky.
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Tanečník: Mauricio Cespedes

Tanečnice: Micaela Roa

PARAGUAY

Paraguay vzkazuje divákům, ať se připraví skutečně na to nejlepší z lidových 

tanců „naší milované země“, na obrovské nadšení a energii. Předvedou například 

tradiční Danza de la Botella, „lahvový“ tanec, jenž má demonstrovat schopnosti 

a odvahu paraguayské ženy, která tančí s dvanácti až čtrnácti lahvemi na hlavě. 

„La Galopera“ ukáže slavnostní tanec a konečně v tanci nazvaném výmluvně 

„Bravo Paraguay“ pár „hovoří“ o své hrdosti, že patří k této krásné zemi.

Tanečník: Rodrigo Alberto Malpartida Jasso

Tanečnice: Maria Karina Galindo Altamirano

PERU

 “La Paz es dar amor, abrazar, compartir, ayudar y dialogar, nosotros los niños somos el camino.”

Umělecká vedoucí Milly Ahón se věnuje rozkvětu peruánského folkloru již padesát let. Její svěřenci tančili na nejrůznějších pódiích světa včetně sídla OSN v New Yorku. Snaží se připomínat peruánský folklor a posilovat tak vlastenectví, neboť se řídí heslem „co není známo, není milováno“. Podporují v dětech umělecký potenciál, ale i lásku k Bohu a národní kultuře. V Pardubicích předvede peruánský pár tanec pobřeží, tanec hor a tanec lesa.
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POLSKO

Tanečník: Szymon Mucha

Tanečnice: Magdalena Jantos

Soubor: Mały Śląsk 

Město: Radzionków

V dubnu 2018 soubor oslavil 45 let. V současné době v něm účinkuje téměř 

230 členů rozdělených do několika věkových kategorií, od sedmiletých dětí 

až po dospělé. Repertoár souboru zahrnuje tance a písně ze všech regionů 

Polska. „ Vystupoval mnohokrát na festivalech ve Francii, Itálii, Finsku, 

Portugalsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Ukrajině, Turecku, 

Španělsku či Německu. Sám také pořádá Mezinárodní festival dětských 

folklórních souborů pod názvem „Fyrtek“.

 „Bądźmy dobrzy 

dla siebie nawzajem, pomagajmy 

słabszym, uśmiechajmy się. Pokój 

na świecie zależy od nas!“

Tanečník: Matúš Urban 

Tanečnice: Stela Veselovská

Soubor: Matičiarik

Město: Banská Bystrice

SLOVENSKO

Dětský soubor Matičiarik z Banské Bystrice vznikl v roce 1990. Jeho původní ideou bylo pracovat s dětmi jinak, než tomu bylo zvykem ve většině souborů. Především se chtěl zaměřit na podstatně širší vzdělávání dětí ve slovenské lidové kultury - tedy nejen na pohybovou kulturu, ale na spojení projevů tanečních, pěveckých a lidového divadla tak, jak to bylo v původní lidové kultuře zaznamenáváno. Ve vedení souboru je proto etnograf. Cílem Matičiariku je také vést děti k radosti z toho, co dělají, což se projevuje i během vystoupení.

Slovenský pár předvede divákům festivalu například tance z oblasti Kokavy nad Rimavicou či Telgártu. Můžeme se těšit třeba na „Hajduk“,  jinde známý jako odzemek - mužský tanec, v němž si Valaši měřili svou sílu. „Reďik“ zas znázorňoval pomalý přesun 
salaše z jednoho místa na druhé. A když 
přišli Valaši z kopců do vesnice na 
zábavu, tancovali s děvčaty pomalý 
„Šuchon“ a rychlý tanec „Drgon“. Tyto 
starodávné tance přinesli na území 
Slovenska rumunští pastýři ovcí a na 
Slovensku se zachovaly dvě stě let.

„Prajeme si, aby deti na celom svete mohli oslavovať život piesňou a tancom, a nie sa oň báť.“



3534

Kulturní a umělecká společnost GIK Banat Pionir z města Zrenjanin byla 

založena v roce 1976. Od samého počátku funguje jako amatérský soubor 

a prostřednictvím hudby, tance a písní rozvíjí a propaguje folklór všech národů 

a národností žijící v této oblasti. Ve svém repertoáru tak má tance z kraje 

Vojvodina, všech oblastí Srbska, dále z Rumunska, Makedonie, Ruska a dalších.  

Sdružuje okolo 200 členů různého věku, kteří se v rámci orchestru a tanečního 

souboru účastní vystoupení po celé zemi 

i v zahraničí, hlavně v Evropě a Jižní 

Americe. Tance, které byly 

vybrány pro tento festival, 

tancovali mladí na 

zábavách, byl to způsob, 

jak se setkat a projevit svůj 

zájem o toho druhého. 

Kroje jsou prostého střihu 

bohatě zdobeny zlatými 

a stříbrnými výšivkami. 

SRBSKO

Tanečník: Darko Ančin 

Tanečnice: Lena Milovac

Soubor: GIK Banat Pionir

Město: Zrenjanin

„Нека сунце увек буде топло. Нека небо 

увек буде плаво. Нека пријатељство, 

песма и игра буду сигурност за мир у 

свету. Живи неустрашиво, поклони се 

великодушно и воли бескрајно.”
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