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Významné události roku 2021

Pandemie Covid 19 pokračuje a i nadále výrazně ovlivňuje
náš život. Poslední koncert jsme měli 8.a 9.12. 2019.
Děti již pomalu ztrácely motivaci cokoli tvořit a proto jsme
vynaložili extrémní úsilí jim v roce 2021 vše vynahradit. Ale
nebylo to jednoduché.
Covid 19 nezmizel a stal se součástí našich životů. Do 10.5. 2021 byla zakázaná skupinová
výuka na ZUŠ. I po té jsme mohli učit bez roušek pouze venku… Nový školní rok jsme učili v
plné míře, a ačkoli nás provázely neustálé dezinfekce, karantény a izolace, byli jsme rádi, že
jsme spolu. Dokonce jsme zvládli i koncertovat! Zájezd do Polska, osm koncertů, dva festivaly,
natočit vánoční koncert a uspět na krajské přehlídce a dokonce i postoupit na celostátní kolo
přehlídky do Jihlavy!
V letošním roce jsme oslavili 35.výročí založení souboru. Nadělili jsme si radost z
koncertů a ze vzájemného setkávání. A NOVÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL SOUBORU!
Jen ten slavnostní koncert jsme raději přesunuli na jaro roku 2022 :-).
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O SOUBORU
Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 na tanečním oboru Základní
umělecké školy Havlíčkova 925, Pardubice a pod jejími křídly působí dodnes. Za léta svého
působení souborem prošlo již více než 1100 dětí. Dnes v něm hraje, tančí a zpívá na 140 dětí ve
věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“ a o
hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
HISTORIE SOUBORU A VZNIK VLASTNÍHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Historie Perníčku je úzce spjatá s dalšími dětskými soubory z Pardubic. Z Holoubku, který
v 80. letech zřizovala Tesla, vedly ho sestry Blanka Slouková a Jitka Vítková a tančily v něm děti
do 8let, následně děti přešly do DFS Radost nebo do DFS Perníček a to tak, že jeden rok do
Radosti a další do Perníčku. Folklorní soubory spolu úzce spolupracovaly, a proto si založily i
společné občanské sdružení HOPERA (*1991, Holoubek, Perníček, Radost). V průběhu dalších
let se Perníček zcela osamostatnil a při ZUŠ si založil i vlastní přípravný soubor Marcipánek
(*1996). V roce 2009 došlo k významnému milníku v dějinách souboru. Blanka Slouková odešla
do důchodu a stala se zástupcem organizačního vedoucího a soubor předala do ruky své
dlouholeté žákyni MgA. Lence Šťastné. Soubor si zakládá vlastní občanské sdružení DFS
Perníček, z.s. Dnes vedení souboru pracuje v tomto složení:
VEDENÍ SOUBORU 2019:
Organizační vedoucí
Zástupce vedoucího
Choreografie
Vedoucí muzik
Hudební úpravy
Krojová vedoucí
Korepetitor
Dokumentaristé
Hospodářka

MgA. Lenka Šťastná
Blanka Slouková
MgA. Lenka Šťastná, Blanka Slouková, Zuzana Zajíčková
Michal Doubek, Pavla Slouková
Michal Doubek
Kateřina Bláhová, Ing. Pavla Zajíčková, Eva Nyklová
Petr Pičman
PhDr. Zuzana Hronová, Ing. Tomáš Brázda
Juliana Šťastná

STRUKTURA SOUBORU:
Celý náš soubor má celkem osm
Oddělení
Věk dětí
Ma přípravka
3-4 roky
Marcipánek 1
5 let
Marcipánek 2
6 let
Marcipánek 3
7-8 let
Perníček 1
8-9 let
Perníček 2
9-10 let
Perníček 3
10-11 let
Perníček 4
12-13
Perníček 5
14
Perníček 6
15-18
Muzika
12-19 let
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samostatně
Počet dětí
17
14
13
9
11
9
11
11
11
10
15

pracujících skupin
Pedagogické vedení
Lenka Šťastná
Lenka Šťastná
Zuzana Zajíčková
Zuzana Zajíčková
Lenka Šťastná
Lenka Šťastná
Lenka Šťastná
Lenka Šťastná
Lenka Šťastná
Lenka Šťastná
Michal Doubek, Pavla Slouková
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CÍLE A METODY NAŠÍ PRÁCE
Hlavním cílem naší práce je obnovovat již zaniklé tradice našeho kraje.
Cesta za poznáním toho „Jak žily naše prabáby“ zde na Pardubicku není nikterak snadná.
1. Začínáme bádáním v kronikách, sbírkách, encyklopediích a mnoha dalších moudrých
knihách, kde nacházíme
• písně
• tance
• popisy dnes již zapomenutých rituálů i s jejich hlubšími významy
• vzhled tradičních oděvů
• vzhled užívaných obřadních masek
• techniku rukodělné výroby materiálů i věcí
2. Dle nastudovaných popisů následně vyrábíme kroje, masky a rekvizity
3. Získané informace rozčleníme do menších celků, které s našimi členy během výuky dále
zpracováváme a vzájemnou spoluprací vkládáme poznané skutečnosti do tanečně
hudebních pásem pro jednotlivá oddělení
4. Když se pak spojí celý náš soubor, vznikne celovečerní pořad věnovaný jednomu
konkrétnímu společnému tématu
5. Veřejná prezentace celovečerních pořadů, které obsahují ucelené a zajímavě zpracované
informace o životě našich prababiček v našem kraji, věnovaná:
• rodičům a přátelům našich členů a široké veřejnosti
• spolužákům našich dětí ve formě výchovných koncertů, které pro ně s velkým
úspěchem pořádáme
Celovečerní programy takto zpracované:
rok

název pořadu

datum premiéry

2021

Ten vánoční čas

5.12.2021

2020

Léto na vsi - odloženo COVID-19

odloženo

2019

Betlémská cesta

8.12.2019

Masopust, masopust!

3.3.2019

2018

Od Šumavy k Tatrám

8.5.2018

2017

obnovená premiéra “Na Mikuláše… v nebi, pekle i mezi nimi…”

3.12.2017

Na jarmarku

14.5.2017

2016

Na Mikuláše… v nebi, pekle i mezi nimi…

4.12.2016

2015

Tenkrát na Vánoce

16.12.2015

O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem

10.5.2015

O Vánocích s Perníčkem a Marcipánkem

17.12.2014

O posvícení s Perníčkem a Marcipánkem

12.5.2014

O Vánocích s Perníčkem a Marcipánkem

12.12.2013

O Velikonocích s Perníčkem a Marcipánkem

21.3.2013

2014
2013

Během našich zahraničních zájezdů jsme zjistili, že nejen v evropských zemích je běžnou
součástí výuky na základních a středních školách výuka národopisectví, včetně národních tanců,
písní, zvyků a rituálů. Při diskusích s tamními pedagogy zazněly argumenty: „Tato výuka je
zcela nezbytnou součástí vývoje dítěte. V celkovém aspektu zvyšuje národní sebevědomí, lásku
k domovu a pocit sounáležitosti k rodné zemi a jejím problémům.“ A s těmito názory
souhlasíme.
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ÚSPĚCHY SOUBORU
Za léta svého působení se soubor Perníček již právem řadí mezi českou špičku. V roce
2013 soubor získal nejprestižnější folklorní ocenění v široké konkurenci českých, moravských i
zahraničních souborů –
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.
Celostátní soutěže a přehlídky (od roku 2009)
Rok
Celostátní přehlídky
Pásmo
2021
Dětských folklorních
Ženíšek
souborů (Krajské kolo)
2019
Dětských folklorních
Vostatky
souborů (Krajské kolo)
Kolovrátek točíme

Cena
celostátní přehlídka odložena
na rok 2022 (Covid 19)
ocenění za obnovení tradiční
masopustní obchůzky
ocenění za choreografii a návrh
na postup do ÚK
Jarmareční rej
Stříbrné pásmo
Pásmo jarmarečních Stříbrné pásmo
písní
Než přijde Mikuláš
divoká karta z krajského kola

2018

Tanečního oboru ZUŠ
Lidové muziky ZUŠ

2017

dětských folklorních
souborů - ARTAMA
soutěže nebyly vyhlášeny
dětských folklorních
Slet čarodějnic
souborů - ARTAMA

2016
2015

Tanečního oboru ZUŠ

Posvícenský
kostelíček
MgA. Lenka Šťastná

2013

dětských folklorních
souborů - ARTAMA

Morana

2012

Tanečního oboru ZUŠ

2011

Za humny
MgA. Lenka Šťastná
Za humny

Dětských folklorních
souborů (Krajské kolo)
soutěže nebyly vyhlášeny
dětských folklorních
Koulelo se, koulelo
souborů - ARTAMA

2010
2009

Zvláštní ocenění za přesvědčivý
dramatický projev sólistky
Barbory Vondrákové
za humor, hravost a přirozenost
za vynikající pedagogickou a
tvůrčí práci
Zvláštní ocenění poroty za
působivou interpretaci a
vyváženou kompozici
Zvláštní cena poroty
Za pedagogický přínos
2.místo a návrh na postup

Zvláštní cena poroty za námět,
zpracování a choreografický
přínos

Hlavním úspěchem jsou naši členové a absolventi:
100% absolventů našeho souboru úspěšně studuje na gymnáziích či odborných SŠ, jsou
úspěšnými studenty vysokých škol různých oborů. V našich dětech zůstává povědomí o tradicích
a kultuře našeho národa. To považujeme za náš hlavní cíl.
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AKCE REPREZENTUJÍCÍ MĚSTO PARDUBICE A ČESKOU REPUBLIKU
Soubor Perníček reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a
mezinárodních festivalech u nás (např. MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice
Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Níže uvádíme konkrétní přehled od roku 2009:
Pořádání akcí mezinárodního charakteru – jsme spolu pořádající soubor Mezinárodního
dětského folklorního festivalu Tradice Evropy
Ročník
hostující soubor
Země
2019
Maly Slask
Polsko
2018
Děti světa tančí pro mír
Kostarika, Kolumbie, Peru, Argentina
Francie, Polsko, Slovensko, Srbsko
2017
Tradice Čech
2016
Zemplinik
Michalovce, Slovensko
2015
Indie Nrutyeshwar
Mumbai, Indie
KUD GIK BANAT PIONIR
Zrenjanin, Srbsko
2014
Iglika
Tsarevo, Bulharsko
KUD GIK BANAT PIONIR
Zrenjanin, Srbsko
2013
Indie Nrutyeshwar
Mumbai, Indie
Cindruška
Liptovský Hrádok, Slovensko
2012
Petiots
Sainte Gemmes nad Loirou, Francie
Zemplinik
Michalovce, Slovensko
2011
Les Spiranta
Theux, Belgie
2010
KUD GIK BANAT PIONIR
Zrenjanin, Srbsko
Les Spiranta
Theux, Belgie
2009
Čabarok
Minsk, Bělorusko
•

Tuzemské festivaly
Rok
Festival
2021
Rožnovské slavnosti
2021
MFF Pardubice – Hradec Králové
2019
MFF Pardubice – Hradec Králové
2018
MFF Pardubice – Hradec Králové
2017
MFF Pardubice – Hradec Králové
MFF Strážnice
2016
MFF Pardubice – Hradec Králové
Národopisné slavnosti v Kinského zahradě
2015
MFF Pardubice – Hradec Králové
MFF Kunovské léto
cena za originální námět a jeho zobrazení na
scéně s vytvořením působivého výtvarného
obrazu a přirozený dětský projev
MFF Strážnice
Cena ředitele NULK K.Černíčkové a L.Šťastné za
vyváženost dramaturgie a režijního zpracování
pořadu
2014
MFF Středočeský festival
Tuchlovická pouť
cena hlavního pořadu
MFF Pardubice – Hradec Králové
MFF CIOF Plzeň
MFF Strážnice
•
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Místo
Rožnov pod Radhoštěm
Pardubice, Hradec Králové
Pardubice, Hradec Králové
Pardubice, Hradec Králové
Pardubice, Hradec Králové
Strážnice
Pardubice, Hradec Králové
Praha
Pardubice, Hradec Králové
Kunovice

Strážnice

Tuchlovice

Pardubice, Hradec Králové
Plzeň
Strážnice
7

2013

2012
2011
2010
2010
•

MFF Lidový rok
MFF Strážnice
LAUREÁT STRÁŽNICE 2013
MFF Pardubice – Hradec Králové
Adámkovy slavnosti
MFF Pardubice – Hradec Králové
MFF Pardubice – Hradec Králové
MFF Pardubice – Hradec Králové
MFF Břeclav

Velká Bystřice
Strážnice
Pardubice,
Hlinsko
Pardubice,
Pardubice,
Pardubice,
Břeclav

Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové

Zahraniční výjezdy

Rok

Festival

2021

Radzionkow, Polsko

2019

Sainte Gemmes nad Loirou, Francie - pár

2019

Panama, Děti světa tančí pro mír

2017

Zrenjanin, Srbsko

2016

Děti světa tančí, Francie - pouze ředitelé ročníku 2018 konaného v ČR

2015

Děti světa tančí, Argentina

2014

Sainte Gemmes nad Loirou, Francie

2014

Děti světa tančí, Zrenjanin, Srbsko

2013

Zrenjanin, Srbsko

2012

Theux, Belgie

2012

MFF Drážďany, Německo

2012

Děti světa tančí Polsko

2012

Hosté z Mexika v Pardubicích

2011

Zemplinské slavnosti, Michlovce, Slovensko

2011

Děti světa tančí Kostarika

2010

MDFF Turecko Izmir
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TRADICE POŘÁDÁNÍ LETNÍCH TÁBORŮ SOUBORU
HISTORIE TÁBORA
Letní tábory jsou tradicí našeho souboru již od jeho založení. Společný tábor pro dětské folklorní
soubory Radost, Perníček a Křiničánek organizovali členové FS Lipka. Všechny tyto dětské
soubory totiž vznikly díky Lipce, protože je založili jeho bývalí členové a chodili do nich jejich
potomci. Jelikož nám děti v souborech přibývaly, tak jsme se v roce 2008 osamostatnili a
kapacitu tábora naplníme bez obtíží. Vedoucími jsou stále členové FS Lipka, ale již jeho nová
generace. Jsou to úžasní lidé, kteří svou letní práci dělají s nadšením a bez nároku na honorář.
Většina z nich totiž na tomto letním táboře i vyrostla.
TÁBOR DNES
Celkovým počtem jsme se rozrostli natolik, že hledáme stále větší a zajímavější prostory. Není
to jednoduché, jelikož potřeby máme velké. Potřebujeme taneční sál, výtvarnou dílnu, pěveckou
učebnu, kuchyni, kterou si ideálně pronajímáme a vozíme vlastního skvělého šéfkuchaře, a
samozřejmě ideální venkovní prostor pro hry a řádění (ideálně i vodní) pro celkem 120 lidí.
Během letité tradice našeho tábora se nám vykrystalizovala jeho ideální varianta takto:
Dopoledne jsou děti rozdělené do tří skupin podle věku a program mají umělecký. Jsou pro ně
připraveny tři dílny: taneční, pěvecká a výtvarná. Odpoledne a večer jsou děti ve smíšených
oddílech a hrají celotáborovou hru. Všechny aktivity mají společné téma, jak naznačuje tabulka
níže.
rok
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

téma tábora
Putování časem
Trosečníci
Hollywood
Kouzelný svět Harryho Pottera
Cesta kolem světa, zámořské objevy
Expedice Antarktida
Staré pověsti české
Indiáni a kovbojové
Z pohádky do pohádky
Malí detektivové
Škola čar a kouzel
Putování časem - nečasem (stroj času)
S Asterixem a Obelixem proti Caessarovi

lokalita
RS Meziříčko u Měřína
Ranč Železnice
RS Meziříčko u Měřína
RS Meziříčko u Měřína
RS Meziříčko u Měřína
RS Meziříčko u Měřína
RS Naděje Svratouch
RS Naděje Svratouch
RS Naděje Svratouch
RS Obora u Lanškrouna
RS Borek u Miletína
RS Obora u Lanškrouna
RS Obora u Lanškrouna

termín
7.-18.8.
1.-12.8.
4.-15.8.
5.-16.8.
6.-17.8.
7-18.8.
8.-18.7.
4.-16.8.
8.-20.7.
14.-27.7.
30.6.-10.7.
4.-25.7.
15.-26.7.

Zavzpomínali jsme na další letní tábory
s Křiničánkem:
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1997
1995

Jívka, Cesta kolem světa
Bajtlich/Chřibská, Shrek
Homole, Rumcajs a Manka
Krasnice, Pionýři
Krasnice, Mořeplavci
Krasnice, Z pohádky do pohádky
Krasnice
Krasnice, Pokémoni
Krasnice, Kačerov
Horní Jelení Pohádky
Stárkov Indiáni…
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AKCE SOUBORU V ROCE 2021
Od ledna do května ovlivnila chod souboru přísná protiepidemiologická opatření.
• Výuka probíhala online přes Teamsy.
Výuku jsme zaměřili na právě probíhající výroční zvyky - včetně domácího natáčení
vieozáznamů z jejich prožívání v rodinách. Jejich sestříháním
vznikla videa uvedená na facebookových stránkách souboru.
Vynášíme smrt https://fb.watch/aKhGiHWTKK/
Veselé VeliCovidovice https://fb.watch/aKhJ-z8iKJ/
Filipojakubská noc https://fb.watch/aKhNntMjSF/
•

V dubnu, kdy se epidemiologická situace začala mírně
vyjasňovat, jsme ještě online (Teamsy) začali s nácvikem
písní a tanečních variací do nových choreografií.

Od 10. 5. 2021
• Výuka dětí probíhala převážně venku, v prostorách vchodu
do filharmonie. Došlo k dostudování online připravených
choreografií, secvičení s muzikou a hurá na jeviště! - První
koncert po roce a půl!
• Navíc - z radosti ze shledání jsme na prvních hodinách
natočili jeden z tanců z online výuky a sestříhali
videozáznam na fcb:
Zase spolu https://fb.watch/aKhPbgfuhC/

•

18. a 19.4.2021 ZRUŠENO Koncert Perníčku a Marcipánku “Léto na vsi” - všichni premiérový pořad

• 4.-6.6.2021 MFF Pardubice - Hradec Králové účinkoval postupně celý soubor!
V rámci festivalu účinkoval postupně celý soubor! První koncerty po roce a půl! Podařilo se
nám, i přese všechny obtíže, se všemi odděleními nacvičit nový repertoár! Neuvěřitelný kousek!
Náladu nám nezkazila ani přísná aktuální protiepidemiologická opatření. Naše koncerty proběhly
na nádvoří zámku a i když počty účinkujících a diváků byly omezené, vystupovaly jsme všichni:
Marcipánek 1 - Myši
Marcipánek 2+3 - Haj husičky od vodičky
Perníček 1 - Stalo se
Perníček 23 - Ženíšek a Pardubický expres
Perníček 456 - Meleme, meleme a Černý Petr
Koncerty jsme měli celkem tři. V pátek na Pernštýnské noci, v neděli dopoledne v programu
Folklorní školička a v odpoledním programu Rozmlouvání na zámku.

Výroční zpráva DFS Perníček, z.s. za rok 2021
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• 4.7. 2021 Rožnovské slavnosti
Mezinárodní folklorní festival ve skanzenu Rožnov pod
Radhoštěm byla velice krásná akce!!! Zúčastnil se výběr
dětí z Perníčku 1-6, letošní prázdniny totiž nikdo s
koncerty moc nepočítal, ale podařilo se nám dát
dohromady krásný a především pestrý repertoár: Stalo
se, Ženíšek, Pardubický expres, a největší dívky přidaly 2
tance.
Koncerty přenášela živě TV NOE. Vše klaplo na jedničku.
Navíc večer vystupoval VUS Ondráš, což byl pro děti
velice motivační zážitek.

• 7.-18.8.2021 Letní tábor, RS Meziříčko u Měřína, PUTOVÁNÍ ČASEM
Tábora se zúčastnilo 99 dětí ve věku od 5 do 17 let, z toho 12 praktikantů ve věku 15 - 17 let a
13 oddílových vedoucích starších 18 let. V kuchyni vládl náš šéfkuchař Petr Slouka.
Denní režim byl rozložen do tří hlavních bloků. Dopolední zaměstnání (tanec, zpěv a výtvarná
činnost), dva odpolední programové bloky a večerní program. Hlavní a sjednocující
programovou linku tábora tvořilo téma Putování časem. Děti se na začátku tábory ocitly v
budoucnosti, kdy je Země na pokraji ekologické katastrofy a jediným způsobem, jak ji zvrátit, je
cesta časem zpět. V následujících dnech tak děti navštívili např. Pompeje těsně před výbuchem
sopky Vesuv, Anglii za vlády krále Artuše, Kalifornii v době Zlaté horečky, starověkou Čínu v
době stavby Velké čínské zdi apod. Závěr celotáborové hry je pak přenesl do roku 2021, kde
kvůli poruše stroje času uvízly a byly nuceny v tomto roce setrvat. Hry a soutěže byly
představovány motivačními scénkami, které přispěly ke vtažení dětí do příslušné atmosféry.
Program tábora byl pestrý a v jednotlivých hrách byla prověřena chytrost, zdatnost, obratnost a
odvaha všech dětí. Na přípravě programu se podíleli všichni vedoucí i praktikanti. K pravidelným
aktivitám našeho tábora patří také tradiční karneval, diskotéka, opékání špekáčků a celodenní
výlet. Délka trasy a náročnost terénu je přizpůsobena věku a fyzickým možnostem dětí. Pro děti
jsme též připravili noční stezku odvahy. Průběh tábora také zpestřila projekce v rámci
objednaného Mobilního planetaria a během návratu do Pardubic také návštěva jihlavské ZOO.
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• 8.-13.9. 2021 Zájezd do Polska Radzionkow
Perníček 3456 navštívil ve dnech 8.-14. 9. partnerský soubor Maly Slask ve městě Radzionków,
které leží na jihu Polska ve Slezském vojvodství. Ubytovali nás v rodinách dětí místního
souboru. Koncerty byly náročné, protože naše samostatné vstupy měly až 50 minut. Nacvičit
tolik repertoáru byl husarský kousek, zvláště v době Covidu, karantén a izolací. Ale podařilo se!
Hodně nám pomohla i online výuka přes Teamsy. Kromě šesti koncertů jsme si užili i parádní
výlet do Energy Landia parku! BYLO TO SUPER!!! Děti dodnes vzpomínají hlavně na tento den!
https://pardubice.cz/pardubicky-soubor-reprezentoval-ceskou-narodni-kulturu-v-polsku-kvulipandemii-jsme-se-repertoar-ucili-pres-teamsy-rika-vedouci/?
fbclid=IwAR1Zy14GMqrBz62IaqDBN5FqNyBxjDSCcWpjTtW6Pk23hBrlN1vJAEZggfE

• 24.9. 2021 Ocenění pedagogů pardubických škol
Blanka Slouková (zakladatelka a dlouholetá vedoucí souboru)
byla oceněna náměstkem primátora Jakubem Rychteckým!
Během slavnostního večera ve Východočeském divadle Pardubice
byli představeni nominovaní a poté i ocenění pedagogové
pardubických škol - za mimořádné počiny v oblasti školství.
Celý akt vyústil ve finále také k předání dvou cen náměstka
primátora zodpovědného za resort školství, pana Jakuba
Rychteckého. Jedna byla určena pro nepedagogickou pracovnici a
ta druhá putovala do rukou zakladatelky dětského folklorního
souboru Perníček – paní Blanky Sloukové. Ta šla v onen večer se
svým manželem na divadelní představení a do poslední minuty
nevěděla, co ji čeká!

Výroční zpráva DFS Perníček, z.s. za rok 2021
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25.9. 2021 Folklorní ateliér - Krajské kolo přehlídky dětských folklorních souborů HK
Adalberinum
Účinkoval Perníček 12 - Stalo se, Perníček 34 - Ženíšek, Perníček 56 - Černý Petr
Po povedených představeních nám odborná porota udělila i diplomy a jeden dokonce s
postupem na celostátní přehlídku. Juchú!
Perníček 12 - Stalo se - Diplom za námět a zdařilou interpretaci
Perníček 34 - Ženíšek - Diplom za vystavění dramatické situace a herecký projev
Postup na celostátní přehlídku do Jihlavy
Perníček 56 - Černý Petr - Diplom za námět a jeho ztvárnění
•

• 9.10. 2021 Dny medu v KD Hronovická
Vystupovali Marcipánek přípravka s pásmem Zlatá brána, Marcipánek 1 jako Zajíčci, Marcipánek
23 zatančili Haj husičky od vodičky a Perníček 1+2 nám tanečně sdělil Stalo se!
Děti si akci vždy moc užijí, vždyť po vystoupení se účastní samotného programu akce:
ochutnávky medu, zdobení perníčků, vyřezávání ze dřeva, sledování včel v průhledném včelím
úle.

•

6.11. Evropský bál - ZRUŠENO

•

20.-21.11. 2021 Folklorní ateliér - celostátní přehlídka JIHLAVA - Perníček 34 s pásmem
Ženíšek - PŘESUNUTO NA 11.6. 2022

• 5.12. 2021 Natáčení vánočního koncertu “Ten Vánoční čas”
Účinkoval celý soubor - Marcipánek, Perníček i Muzika Perníčku.
Vzhledem k aktuálně se zhoršující epidemiologické situaci, vydalo vedení ZUŠ Havlíčkova
nařízení, ve kterém do odvolání ruší veškerá veřejná vystoupení. Proto jsme se rozhodli využít
termín i získané dotace na pronájem KD Hronovická, přesunuli jsme výuku všech skupin tam a
natočili jejich vystoupení. Následně jsme ho nechali sestříhat do podoby našeho plánovaného
celovečerního představení a umístili na youtube.
https://youtu.be/yemQhngVpkU
Natočení koncertu se nám velmi osvědčilo! Motivace dětí, reakce rodin, vánoční atmosféra - to
všechno jsou jen krásné přínosy našeho představení.
•

10. a 12. 12.2021 ZRUŠENO Vánoční koncert pro školy a koncert v Sezemicích
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Zpráva o hospodaření DFS Perníček, z.s. Pardubice
rok 2021
Platby a účastnické poplatky jsou prováděny bezhotovostně, prostřednictvím
běžného účtu číslo : 232545376/0300.
Účetnictví je vedeno formou jednoduchého účetnictví, dle stanov - dle zákona
č.221/2015 Sb.
Členské příspěvky na školní rok 2020/2021 a 2021/2022 - byly schváleny na členské
schůzi částkou 500,- Kč/rodina. Z důvodu pandemie Covid-19 se členské
příspěvky pla pouze 1-krát za oba školní roky.
Finanční prostředky jsou použity hlavně na zajištění organizačních činnos
jednotlivých akcí souboru.
Zůstatek nančních prostředků k 1.1.2021 byl : 261.355,54Kč.

PŘIJMY :
Stav k 1.1.2021
Úroky
LT - osobní účet
LT - poplatky účastníků
Dary
Členské příspěvky šk. rok 2019
šk. rok 2020
šk. rok 2021
šk. rok 2022
DFS Ma 1 – šk.rok 2020
- šk.rok 2021
Osobní účet – členové (FKSP)
- letní tábor
hlavní činnost - Dny medu
Polsko - festival
DOTACE - Magistrát Pardubice
Součet

124098,67
404325
5500
70,79
44900
33000
15900
22550,08
36736

261355,54
Celkem příjmy

tí

tí

29600
30360
40000
1717
20250
246200
793853,86
1055209,4
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Příjem
rok 2021
1,86

VÝDAJE :
Poplatky bance
Náklady akce :
* letní tábor

Rok 2021
výdaje
1637
436147,13

* koncert Vánoce
* zájezd Polsko
* vratka dotace (Č.Kostelec,Jihlava)

21750
57280
25000

* celoroční činnost - kroje
Náklady provozní :

168752,11
29743,95

telefon
5.400,účetní
18.000,kancelářské potřeby
4.459,internet
1.324.95
občerstvení festival Pce-HK
560,Členské příspěvky šk.rok 2020/2021
šk.rok 2021/2022
Osobní účet - letní tábor
Osobní účet členů souboru (FKSP)
DFS Marcipánek 1
školné
11.000,mzdy
13.400,různé
5.987,CELKEM náklady za r. 2021
Zůstatek k 1.1.2022
Zůstatek finančních prostředků :

Zůstatek k
1.1.2022

23500
37670
30387

15653,74
15900
140598,67
29426
21763,8

831867,19
223342,21
pokladna
běžný účet

10373
212 969,21 Kč

V Pardubicích, 20.1.2022
Zpracovala : Juliana Šťastná - hospodářka souboru
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Mediální odezva činnosti:
•
•

•
•
•

youtube koncert Ten vánoční čas https://youtu.be/yemQhngVpkU
facebook Dětský folklorní soubor Perníček a Marcipánek
Vynášíme smrt https://fb.watch/aKhGiHWTKK/
Veselé VeliCovidovice https://fb.watch/aKhJ-z8iKJ/
Filipojakubská noc https://fb.watch/aKhNntMjSF/
Zase spolu https://fb.watch/aKhPbgfuhC/
Naše rodina - lednové číslo, článek o chodu našeho souboru Richard Grégr
Pardubický svět https://pardubice.cz/pardubicky-soubor-reprezentoval-ceskou-narodnikulturu-v-polsku-kvuli-pandemii-jsme-se-repertoar-ucili-pres-teamsy-rika-vedouci/?
fbclid=IwAR3bkRTcjYYDZ-w6mnJrKQP38NyT3GpcKyl4IdxJMRvhNMWVq4D5NW5XzcI
www.dfspernicek.cz - aktualizace webových stránek souboru

KONTAKT
DFS Perníček, z.s.
ZUŠ Havlíčkova 925
Pardubice, 530 02
IČO: 22839828
Číslo účtu: 232545376/0300
E-mail: mgalstastna@gmail.com
Kontakt:

MgA. Lenka Šťastná – vedoucí souboru
Tel: 775 686 916
e-mail: mgalstastna@gmail.com
www.dfspernicek.cz
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