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LIDOVÝ T A N E C NA HANÉ
(Historie vymezení regionu. Druhy a formy tanců. Sběratelé.)
V desátém díle Ottova slovníku naučného z r. 1896 čteme
u hesla Haná-Hanáci od Matouše Václavka následující charakte
ristiku (kráceno): "Haná, rovina moravská v širším slova smyslu
prostírající se od Bludova na sever až k Napajedlům na jih
V užším smyslu je to rovina rozkládající se mezi Vyškovem,
Prostějovem, Litovlí, Šternberkem, Lipníkem, Holešovem, Napa
jedly a Zdounkami. Rovina tato, jež je proslavena svou úrodností
a bodrým lidem hanáckým, sluje tak dle říčky Hané. - Od
Napajedel až po Litovel, od Vyškova až po Lipník usazeni jsou
v požehnané krajině Hanáci.
Země jejich protékaná řekou
Moravou,
vyznamenává se
zvláštní
úrodností a plodností.
Vesnice
hanácké jsou
obrazem
utěšeného
blahobytu
Obyvatelé jsou zrostu ztepilého, krásného, a silného."
Shrneme-li Václavkovy a jiné další doklady o Hané a
Hanácích, je Haná rozsáhlou úrodnou rovinnou oblastí ve středu
Moravy s bohatým kulturním dědictvím a s dlouhodobě tradicí
udržovaným a pěstovaným povědomím o vlastní kulturní a
národopisné svébytnosti. Rozkládá se po obou březích středního
toku řeky Moravy a jejích přítoků starých slovanských jmen:
Hloučela, Romže, Blata, Šumice, Bečva, Moštěnka aj. Název celé
rozsáhlé oblasti je odvozen od jednoho z životadárných toků,
zavlažujícího krajinu mezi Vyškovem. Kojetínem a Kroměříží od říčky Hané.
Za oblast Hané se dnes považuje shora vyznačené území,
obklopené pásmy hor a pahorkatin: vrchoviny Drahanské, Chřibů
a na severu výběžky Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.
Hlavními městskými a současně i kulturními centry jsou
města Vyškov, Kroměříž, Přerov, Prostějov, Olomouc, Litovel,
Holešov, Zábřeh na Mor., Mohelnice. K nim se v minulosti řadila
i některá další místa, známá svými zámky a jejich kulturní a
především hudební aktivitou, jako Tovačov, Náměšť na Hané,
Čechy pod Kosířem, Holešov a především Kroměříž a Vyškov.
V této souvislosti je nutno uvést i některé kláštery, jako Hradisko
u Olomouce.
Haná je jednou z nejstarších a nejdříve tímto jménem
uváděnou oblastí na Moravě (Haná, Na Hané). Podobně jsou
uváděni i Hanáci jako "populus hanaticus" - hanácký lid. Je to
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v historické a topografické literatuře Moravy vlastně nejstarší
označení určitého národopisného celku. Podle Ladislava Zaple
tala v pojednání Nejstarší mapa Hané (vyšlo v Přerově 1990): "Už
na počátku 15. století a možná i v době starší se nazývalo úrodné
území ve středu Moravy Haná". Podle Zapletala uvádí též Čeněk
Zíbrt v r. 1909. že "o Hané a Hanácích napsal významný
Olomou- čan F. J. Gianini na základě spisu vědce J. Altheimera
z doby kolem r. 1431 údaje, které lze považovat za nástin
vymezení regionu." - Do 16. století se vyskytovalo jméno Hané ve
všech místopisech jen zřídka, počínaje 16. stoletím však často a
soustavně až dodnes.
Je to zvláště spis olomouckého biskupa Jana Skály
z Doubravky (1486-1553). latinsky nazývaného Dubravius,
Historiae regni Bohemiae z roku 1552, který podává podrobnou
charakteristiku krajiny v povodí řeky Hané,
vhodné svojí
úrodností k pěstování obilí. (Srov. Antonín Roubic, Nejstarší
zprávy o Hané, Studie Muzea Kroměřížska 92/93, s. 12n.)
Po Dubraviovi se přímé pojmenování Hané objevuje na
Komenského mapě Moravy z r. 1627. Na této mapě území
směrem od Vyškova k Olomouci je označeno velkými písmeny
názvem NA HANÉ. umístěným paralelně se silně vyznačeným
tokem řeky Moravy.
Území Hané nebylo na všech mapách a v jednotlivých
pojednáních chápáno stejně široce. Od původně lokalizovaného
pouze do povodí řeky Hané od Vyškova ke Kroměříži se postupně
pojem Hané rozšiřoval směrem severním k Olomouci, Litovli,
Zábřehu, Šternberku - zkrátka do severomoravského úvalu. Tak
již F. Friebeck v r. 1778 pojímal Hanou šířeji než jeho
předchůdci. Jeho poznatků využil v r. 1780 J. Schimek ve svém
národopisně zaměřeném díle Die Hanacken in Mähren,
publikovaném téhož roku v Göttingen. Ještě šířeji vymezil
hanácký region historik J. Hanke z Hankensteina r. 1786 ve svém
místopisném díle o Moravě.
S poměrně přesným širším vymezením Hané se setkáváme
na národopisné mapě z konce 18. století. Jejím autorem je
s největší pravděpodobností Ant. Přibyl, zeť kojetínského rektora
a básníka Tomáše Kuzníka. Mapa je kresebnou oslavou původní
Hané mezi městy Vyškovem, Kojetínem a Kroměříží v povodí
řeky Hané, a s dalšími hanáckými městy Prostějovem,
Tovačovem a Olomoucí ve středním Pomoraví. Autor tedy
4

zasazuje "pravé Hanáky" do povodí řeky Hané. K nim pak
připojil na Olomoucku a Prostějovsku Blaťáky v povodí řeky
Blaty a Zábečváky v povodí řeky Bečvy mezi Hulínem a
Přerovem. Okolní obyvatele, závislé na Hanácích prodejem
různých řemeslných výrobků a potřeb do domácnosti a žijící již
v kopcovitých územích Drahanské vysočiny, Chřibů a směrem
k lipenskému Záhoří, uvádí podle jednotlivých řemesel a
zaměstnání. Tak na Drahanské vysočině v okolí Křtin jsou
Slaměnkáři, kolem Plumlova Kolomazníci, mezi Jevíčkem a
Protivanovem Lopatáři a na Konicku Šlejfíři. Dále směrem
východním na pokraji Oderských hor mezi Týncem a Lipníkem
to jsou Tragačníci a na Zdounecku na pokraji Chřibů Metlaři.
Západně od Brna směrem k Oslavanům v oblasti Brněnska, jehož
nářečí je rovněž odnoží hanáčtiny, jsou Hrnčíři. Rovinný úrodný
kraj pod Brnem od Telnice ke Slavkovu u Brna a k úbočím
Ždánského lesa označuje jako Kopači. Tato mapa byla vydána
jako faksimile se zasvěceným rozborem Lad. Zapletala Muzeem
J. A. Komenského v Přerově 1990 pod názvem Nejstarší mapa
Hané. O mapě psal a černobíle ji přetiskl Miroslav Válka
v článku Literární a ikonografické doklady o Hané a vymezení
regionu. Vyšlo ve Zpravodaji Hanáckého poradního sboru pro
soubory lidových písní a tanců, vyd. O K S Olomouc jako 1. čís.
v únoru 1993.
K oběma uvedeným mapám (Komenského z r. 1627 i k ma
pě Hané z konce 18. století), vymezujících v jednotlivých údobích
teritorium Hané a popřípadě i přilehlých oblastí (Záhoří.
Drahanské vysočiny, Malé Hané), se řadí z 90. let 19. století
z období příprav na Národopisnou výstavu českoslovanskou
v Praze mapa rozšíření hanáckého kroje, sestavená a nakreslená
kojetínským učitelem Ondřejem Pischem. Studie o Hanáckém
kroji a jeho druzích byla autorem napsána až r. 1909. Je spolu
s mapkou uložena v Etnografickém ústavu Moravského zemského
muzea v Brně. Autor dělí Hanou podle kroje na šest okrsků.
Mapu i studii přehlédl a doplnil Josef Klvaňa. Mapka i studie
obsahuje i kroje z okrajových oblastí Hané.
Pro nás závažné zprávy o Hanácích, jejich založení, životě a
kultuře včetně záznamu písní a popisu hánackého tance cófavá
hanácká přinesl na přelomu 18. a 19. století hranický rodák Jos.
Heřman Agapit Gallaš (1756-1840). B y l sběratelem, pisatelem
lidopisných studií a přispěvatelem do první sbírky moravských a
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slezských lidových písní - do tzv. sbírky Guberniální. Jejich
povahu, sídla a kroj popisuje v pojednání Charakter Moravanů
(vyšlo v Gallašových Romantických povídkách, Praha E L K 1941,
s. 184n.). Podle Gallaše "Hanáci mají téměř uprostřed Moravy
svá sídla, počínaje od Litovle přes Olomouc až ke Kroměříži,
odtud pak zase až k Vyškovu jsou roztaženi a mají nejúrodnější
rovinu, kterou od západu k východu tekoucí potok Haná
vlaží....." (s. 188). Tamtéž na s. 194 pak hovoří o Záhorácích:
"Záhoráci v kraji přerovském vztahují se od Bystřice pod
Hostýnem až skoro k samé Meziříčí. Bystřice a Kelč jsou města
záhorácká". Tamtéž hovoří o další okrajové části Hané, o Bečvá
řích: "Bečváři mají v údolí mezi karpatskými a sudetskými
horami svá sídla při řece Bečvě..." K bečvářským městům pak
počítá m. j. Hranice, Drahotuše a Lipník.
V údajích o Hané. její rozloze a sídlech je patrno od prvních
zpráv někdy z první třetiny 15. stol. až do konce 19. stol. a
vlastně až do současné doby rozšiřování jejího teritoria a to nejen
vlastní Hané. ale i území okrajových (Malá Haná, Záhoří).
V tomto Hanáci jak vlastní početností, tak počtem svých sídel
daleko předčili ostatní moravské regiony. Hanácké vlivy v kultuře
- zvláště v lidové písni, hudbě a tanci pronikaly již před několika
staletími do sousedních oblastí (Brněnsko, Slovácko-Hanáčtí
Slováci, zčásti i na Horácko a Valašsko).
Hanou lze tedy charakterizovat jako význačnou národopis
nou oblast s bohatou lidovou kulturou starobylých rysů a s nemé
ně bohatým a významným písňovým, hudebním a tanečním
folklorem a zvykoslovím. Z jejího středu se v minulosti šířily
kulturní proudy, které zasahovaly zvláště v hudbě a tanci i oblasti
okolní (Brněnsko, oblast Hanáckých Slováků, Horácko, částečně i
Valašsko). Ovlivňovaly nejen lidový hudební a taneční projev, ale
pronikaly i do hudby umělé. V určitém období - konec 16. a
v 17.-18. století - ovlivňovaly dokonce i hudební cítění a vkus
vzdělané společnosti a kulturní život vyšších kruhů. Četné
doklady o tom jsou v zámeckých, muzejních aj. sbírkách a
archivech. Z nich nejbohatší jsou v kroměřížském zámku a ve
Státní vědecké knihovně v Olomouci.
Nejstarším a nejtypičtějším hánáckým tancem je podnes
známá c ó f a v á . Je to dvojicový nebo trojicový tanec třídobého
(výjimečně sudodobého) taktu, volného tempa, kráčivého cha
rakteru, promenádního typu. důstojného rázu. Tanečník drží
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tanečnici po své pravici ve vznosném držení. Tančí-li trojice, je
tanečnice po každé jeho ruce. Podobné postavení tanečníků je
zobrazováno v panských renesančních tancích. U nás jsou takto
vyobrazeny taneční dvojice na českém renesančním poháru
z r . 1582, věnovaném arcivévodovi Maxmiliánovi. Taneční i
dekorační motivy jsou ryty diamantem. Tento tanec byl v době
renesance nejen slavnostním tancem, ale přistupovala jím k oltáři
i vznešená nevěsta se ženichem, jak dosvědčuje Giottův obraz
v Neapoli. Taneční pohyb se skládal ze tří i více kroků střídavě
vpřed a vzad. Protože tento pohybový vzorec je typický pro téměř
všechny druhy našich hanáckých cófavých, je zřejmé, proč se
tento tanec zde nazývá "cófavá". V minulosti však byl tento tanec
označován i názvem "hanácká" - tedy tanec Hanáků, označujícím
jednak kmenový, jednak teritoriální původ. Pod tímto názvem a
rovněž i v příslušných jazykových modifikacích se objevuje
v četných hudebních záznamech jednotlivých lidových variant,
ale i v hudebních stylizacích v klavichordových, cembalových a
jiných nástrojových sbornících od konce 16. a začátku 17. století.
Hanácká "hanácká" tedy pronikla v četných úpravách a
stylizacích v minulosti do umělé hudby nejen na Moravě, ale i
v Čechách (např. v lobkovické sbírce v Roudnici n. Labem je
uložena skladba z konce 17. stol. pro housle a kytaru pod názvem
Aria Hannaco).
Četné skladby však pocházejí z půdy německé, z Lipska,
Vídně aj., ale také z Polska a Sedmihradska. Nejčastějšími
pojmenováními těchto skladeb je Aria Hannaco, Hanakisch,
Hanaque, Villana hanatica, obecně jen Hanatica. Byly vesměs
vážného rázu, ale na rozdíl od našich dnešních lidových cófavých
a hanáckých z písňových sbírek 19. století (Guberniální sbírka,
sbírky Sušilovy, Bartošovy), kde jsou záznamy většinou v taktu
trojdobém, jsou hanácké ze stol. 16.-17. v taktu sudodobém.
Tvoří také obvykle první část suity, jejíž druhou částí je tanec
trojdobý živého tempa. tzv. "tripl".
V minulosti bývaly tyto tance ve víceméně stylizované
podobě součástí panských tanečních zábav a "lidových svateb",
předváděných v "hanáckých" krojích. Podle studie Karla Vetterla
K historii hanáckého tance "cófavá" připomínala tato "hanatica"
starší podobu polonézy, nazývané zhusta "chorea polonica". Proto
není divu, že se v některých našich starších písních zpívalo, že
"mozika počala polské hrát", jak je tomu v písni o taneční zábavě
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v Ivanovicích, zaznamenané v Rajhradském sborníku z let
1691-9.
K nejstarším dochovaným druhům "hanatik" z Hané patří
Hanaken Ehrentanz pro cembalo ve suitě Rossignolo z roku 1677
od Alessandra Pogliettiho, dvorního varhaníka ve Vídni, žijícího
jistou dobu na Hané a který komponoval pro lichtenstejnskou
kroměřížskou kapelu po několik let. Poglietti, který zajisté dobře
znal hanácké tance v podání Hanáků (vlastnil mj. dům
v Dědicích), symbolizoval touto skladbou vznešený kráčivý tanec
z Hané, nazývaný obecně "hanácký". Tanec Nevěsta, z Velkého
Týnce, tančený o svatbě, a "záhorské" svatební tance do jisté míry
jsou jeho lidovými protějšky.
Název "cófavá" se objevuje v pramenech a dokladech
o hanatikách na našem území až začátkem 18. století mezi
šestnácti hanáckými tanci v klavichordovém sborníku neznámého
autora, patrně prý kantora z Tovačova. Poslední tři tance jsou
označeny jako "Panczky czauffawý tancze". Sborník obsahuje
ještě drobné taneční skladby, ponejvíce menuety, další článek
v řetězu volných trojdobých tanců této epochy. Hudební historik
Jaroslav Pohanka, který' některé z těchto tanců uveřejnil
v Dějinách české hudby v příkladech, soudí, že rukopis vznikl
okolo roku 1700.
Nejpřesvědčivěji a podle dr. Jana Trojana nejblíže
původnímu lidovému znění zaznívá "hanácká" - "cófavá" v par
tituře pro dvoje housle a basu v Šesti hanáckých tancích,
nalezených na kůru kvasického kostela, patrně z pera místního
varhaníka nebo kantora anebo člena zámeckého orchestru
v Kvasicích. Skladba mohla vzniknout kolem roku 1800 (nejdříve
v roce 1785). Všech šest nápěvů patří k tanci "cófavá" a jsou
důsledně zaznamenány v taktu 3/4. Čtyři ze šesti patří k písním,
které se na Hané podnes hrají a zpívají k hanácké cófavé: Janko,
nechoď k nám (tanec č. 2) - uvádí ji Ludmila Mátolová-Uhrová
k cófavé-šópavé ve sbírce Hanácké tance z Tovačovska, Praha
1954. Čís. 3 - Aj, za tó našó stodolenkó a čís. 5 - Hořela lipka,
hořela se rovněž objevují jako písně k tancům typu cófavé. Čís. 6
- Já do lesa nepojedu je českého původu. Na Moravě se hraje
k různým tancům, ale také k hanáckoslovácké zavádce - druhu
"hanácké". První a čtvrtý tanec jsou instrumentálního původu.
Čtvrtý tanec přetiskl F. Bartoš a L. Janáček ve třetí sbírce
Národních písní moravských 1901 pod názvem "cófavá" v oddílu
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hanáckých tanců, čis. 1697. Odtud ji převzala do své sbírky tanců
z Tovačovska Ludmila Mátlová (zde jako Cófavá I I I ) .
Názvy "cófavá" a "hanácká" nejsou jedinými, které se váží
k tomuto tanečnímu druhu. V Sušilových a Bartošových sbírkách
jsou doklady o tom, že se v 19. století užívaly porůznu na Hané a
v přilehlých oblastech ještě další názvy, které určují jednak blíže
regionální původ ("blatská"). jednak bližší pohybovou charakte
ristiku ("choďavá", "vláčivá", "přiklekavá", "třesavá"). Název
"hanácká" však lze považovat za nejstarší označení nejen tance,
ale celého pro región tak význačného tanečního druhu.
K hanáckým-cófavým, podobně jako na Valašsku k "valaským" a na Slovácku ke "slovenským" (k těm ve 2/4 taktu), se
zpívalo nebo hrálo větší množství písní 3/4 taktu, volného tempa,
polonézového rytmu. Jejich četné záznamy lze nalézt v Gub.
sbírce, a to nejen z Hané, ale také z Brněnska, Horácka a z hanácko-slovácké oblasti. V Sušilových sbírkách je jich nejvíce jak
z vlastní Hané, tak z přilehlých území. U mnohých písní
"svatých" uvádí (Sušil I I . 223): "Hanáci, podivno, své tance,
ovšem mírné, provozujíce, často i svaté písničky zpívají."
U četných dalších písní pak přímo uvádí název tance nebo jiný
údaj. Např. ve třetí sbírce Sušilově z r. 1860 je u písně č. 43 Ach
Bože dobrý, mám děti drobný v taktu 3/4 poznamenáno: Zpívají
tu píseň při tanci Na tři kroky zvláště na svatbách. (Jde asi
o cófavó. Lokalita neuvedena). - Podobně u písně č. 63 - Trojí
pozdravení P. Marie z Nětčic u Soběchleb na Záhoří je
poznámka: Taneční svatá. - V Sušilově literární pozůstalosti ve
Státním archivu v Brně mezi četnými údaji o tancích je konečně i
tento Sušilův výrok: "Nejzamilovanější tanec Hanákův jest
přiklekavá (druh hanácké - Z. J.), tanec snad druhdy k poctě
bohům odbývaný, při němž dotud svaté písně zpívají
"
Mnoho záznamů tanců typu hanácké-cófavé, lokalizovaných
do Vrchoslavic na Vyškovsku nebo prostě "na Hanou" lze nalézt
v Sušilově zmíněné pozůstalosti. Byly většinou Sušilem nepubli
kovány a jsou nezřídka v torzovité podobě. Sušil se u většiny
pokouší i o bližší pohybovou charakteristiku. Kromě hanácké
s četnými podružnými názvy (blatská, Na půl třetího kroku,
poklekavá-coufavá svatební, ale také vláčitá) jsou zde ještě další
tance figurální a taneční hry a tance kolové. Sušilovy záznamy
pochází zhruba z druhé poloviny 20. let minulého století.
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První pohybovou charakteristiku hanácké-cófavé podává
J. H. A. Gallaš v roce 1819 v průvodním dopisu ke své zásilce
písní - v poznámce k písni Kéž sem to věděla, že bode neděla:
"Podobné taneční písně nazývají Hanáci svaté a křepčí při nich
dle jakéhosi polského způsobu.
Následující slyšel jsem jako
student při tanci Hanáka v Šnobolíně, an vhodiv muzikantům
několik patáku na cymbál, dí k nim: Zahrajte mi svatokopeckó!"
a zpíval:
Matičko kopecká,
ó, jak se te hezká.
Tatičko nebeské,
te se take hezké!

Milostivá nám boď,
pudeme tam na póť,
na tvó svató horo,
k andělskymo dvoro.

Pros za nás Hanáke,
zvláště za mně take
kopecká matičko,
zavírám pěsničko.

Polským způsobem Gallaš rozumí tanec, při němž tančící ve
dvojicích nebo trojicích čelných kráčející jen vpřed nebo střídavě
vpřed a vzad na způsob polské polonézy. Jinde ovšem konstatuje,
že "na Hané oblíbeným tancem byla cófavá, k níž se zpívaly
většinou písně nábožné". Spojuje tedy cófavou - volný tanec
kráčivého rázu se zpěvem většího počtu písní určitého hudebněrytmického rázu. mezi nimiž byly i písně nábožné.
Cófavá jako jediný tanec se mohla tančit za doprovodu
svatých (nábožných) písní a legend i v době postní nebo adventní.
Tančívala se na poutní písně (viz Sušil) i o poutích při poutních
zábavách. Podle sběratelky Heleny Krškové tančily cófavou
v Náměšti na Hané v kostele dívky v době sucha, prosíce o déšť.
Držely se při tom ve trojicích navzájem za nice nebo za konce
stuh uvázaných v pase. V rytmu hanácké se tančí i některé tance
v královničkách. Cófavou se obřadně zavádějí děvčata a také
vdané ženy pod právo nebo k "zasaďování" v první ostatkový
nebo hodový den. Říkalo se tomu na Vyškovsku v Pustiměři též
"házet do cymbála". Obvykle se tato cófavá tančila ve trojici.
Podobně tomu bylo i při zavádkové cófavé při "doškách" při
placení v neděli odpoledne (Náměšť na Hané a okolí). Hanáckácófavá
se tančila
zvláštním
hanáckým krokem někdy
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kombinovaným s krokem přísunným. Základem však byla chůze.
Srov. název "choďavá" = hanácká cófavá v Týnu u Litovle podle
Bartošovy pozůstalosti. Snad se hanácká-choďavá-cófavá atd.
vyvinula z obřadně motivovaných průvodů (viz zmíněné již
obchůzky králenské, jejichž neodmyslitelnou součástí byl "hanác
ký tanec"). A snad lze také považovat rytmickou procesionální
chůzi při náboženských průvodech spojených s obcházením
kostela při výročních svátcích a obřadech jako obcházení kostela
při vzkříšení, obchůzka oltářů na Boží tělo, obchůzka Ježíškových
matiček v Dolanech a Bělkovicích nebo procesí do polí za dešť ke
křížům a kaplím a poutní procesí za jeden z článků řetězu
průvodů od předkřesťanských chorovodů a her kultovního
významu (mnohé jsou uchovány v dětských hrách a obchůzkách
nebo ve večerních hrách hanáckých děvčat na jaře na návsi) po
procesionální obchůzky křesťanské a přeneseně až po taneční
pohyb promenádního rázu až konečně po tanec typu cófavé-choďavé ve všech uvedených souvislostech s konečnou zábavnou
funkcí tanců kráčivých.
Pohybovou charakteristiku cófavé-hanácké především podle
Gallaše, ale i podle Sušila a patrně i podle dalších pramenů
(např. záhlinického Skopalíka) upřesňuje František Bartoš
v Předmluvě k Národním písním moravským z roku 1889: "Na
Hané oblíbeným tancem je cófavá, k níž se zpívaly většinou písně
svaté, jako Matičko kopecká... nebo známá Proč, Maria, proč si
tak naříkáš aj. Při cófavé se Hanák příliš neupachtil. Vykročí
pravou nohou vpravo, za ní posunul levou, zdvihl se na prsty,
nastoupil pak celou nohou, potom tímž způsobem levou nohou
vpřed a pak vždy po těchto dvou krocích nazad. Nastala-li v písni
po verši delší přestávka, jako např. v písni Proč, Maria..., postál
zatím na místě a třepal gaťama." Tuto Bartošovu citaci přejímá
do své knihy Na kraji Hané ( V I I . Tance - s. 28-29) Alois
Hlavinka (vyšlo v Olomouci 1905).
Hanácká-cófavá se udržela ve všech částech Hané po celé 19.
století v podobě zábavné i obřadní. Zaznamenávají ji všichni
hanáčtí sběratelé počínaje Xaverou Běhálkovou a přerovským
Josefem Čapkou-Drahlovským. V živé paměti zůstávala i v první
polovině 20. století. Ludmila Mátlová-Uhrová zjistila četné její
varianty, které obohatily celkový obraz tohoto tance. Cófavá se
tančila ve dvojicích nebo trojicích čelných buď vpřed a střídavě
vzad po knihu nebo v řadách za sebou (vždy více dvojic nebo
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trojic vedle sebe) nebo v řadách proti sobě a konečně v dvojstu
pech nebo trojstupech. Některé druhy byly figurálně obohaceny
v závěru tance zátočkami, podtáčkami jedné a druhé dívky nebo
otočením se trojice v uzavřeném kroužku kroky na místě jednou
kolem. Pohyb vpřed a vzad se prováděl buď rovně nebo šikmo.
Cófavá byla nejužívanějším tancem a pronikla i do četných
obřadů a zvyků a nabyla tím funkce tance obřadního. Tak se
tančila při zavádění práva a ostatcích, při zasaďování děvčat
o hodech a především o svatbě.
Písně k cófavé tvořily velkou část místního repertoáru
v každé obci. Jejich rytmus se blížil polonézovému rytmu severo
moravských a východomoravských tanců ("valaskému" ze sever
ního Valašska, lašskému a slezskému "taňci", "povulnému"
"starodavnemu" atp.). U hanácké-cófavé se setkáváme např.
s těmito rytmy:

Ve starších písňových sbírkách z 19. století je její tempo
označeno zhusta: À la pollacca, ale i À la menuetto nebo pouze
Menuetto. Poslední dva názvy poukazují na zmíněné již vazby
hanáckécófavé a tance typu polonézového (polské, chozené) a na
menuety, které v 18. století začaly pronikat i na Hané z panského
a městského prostředí do prostředí lidového.
Hanácká-cófavá pronikla i do okrajových částí Hané. Tak na
Uničovsku, na Konicku v okolí Kladek, na Bouzovsku a na Malé
Hané se setkáváme někde ještě doposud s tanci sice jiných názvů,
ale v jádru buď ovlivněnými hudební, rytmickou i pohybově
choreografickou formou hanácké-cófavé, nebo s jejími místními
nebo regionálními odnožemi. Tak je tomu např. u tance š t é c .
zjištěnému v několika lokalitách ještě v 50. - 60. letech tohoto
století (Velké Opalovice, Kořenec, Dzbel aj.). Pod názvem Stets
byl otištěn německý protějšek malohanáckého štécu dokonce ve
dvou záznamech z Moravské Třebové a okolí ve sbírce tanců
z Hřebečska.
Dalším tancem prováděným střídavě třemi kroky vpřed a
třemi kroky vzad rovněž v 3/4 taktu je tzv. o c ó r a n á , tančená
na píseň Jak se na mě hněvá dívka ocóraná... Podle obměněného
textu Jak se na mě hněvá halda ocóraná se nazývá též h a l d a .
Ocóraná byla zapsána v Biskupicích u Opatovic a v okolí, a také
v četných obcích na Konicku (srov. sbírku tanců z Konicka od
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Jos. Pištěláka). Pronikla dokonce i na českou stranu
Českomoravské vrchoviny (srov. sbírky tanců od K. V. Adámka
z Hlinecka a od Jos. Zemánka z Chrudimska a Nasavrcka).
A konečně, i když jde o tanec ráznějšího tempa i živějšího
pohybového rázu, možno k tancům, ovlivněným základním
pohybovým schematem cófavé počítat i v á p e n i c k o u , a to
jak střídáním pohybu třemi kroky vpřed a vzad, tak i trojdobým
členěním písně v rytmu:
Úhrnně ke krokům, figurám a choreografickým formám
tanců typu hanácké na vlastní Hané a v přilehlých územích
možno uvésti následující shrnutí.
Základním pohybovým a choreografickým prvkem ha
náckých - cófavých jsou tedy opakované kroky vpřed a vzad.
U některých druhů se však objevuje v závěru tance zátočka
dvojice za lokty (tedy prvek točivý) nebo podtočení dívky pod
spojenými pažemi (nebo obou dívek, tančilo-li se ve trojici).
Zátočkou končí také malohanácký párový š t é c , zatímco v jeho
německém protějšku z Hřebečska je nejprve na začátku tance
procházka dvojice vpřed po kruhu, po ní následuje otáčení dívky
vpřed po kruhu a postup chlapce "štécovým" krokem šikmo
vpravo a vlevo vpřed, prokládaným trojdupem a třemi potlesky.
Tanec je pak ukončen zátočkami za pravé a levé lokty opět
"štécovým" krokem. Hanácký štéc ze Dzbelu začíná podobně
obyčejnou procházkou vpřed po kruhu. Ve druhé části se pak
tančí zátočky za pravé a levé lokty. Nebo místo procházky dvojice
postupovaly střídavě třemi, pěti nebo šesti kroky vpřed a stejným
počtem kroků vzad (Radek Kubáník). Podobně tomu bylo i na
Konicku v Kladkách. V Bohuslavicích se zase dvojice drží za
šáteček a střídavě postupuje kroky vpřed a podtáčí se pod
šátečkem. Na Konicku se v některých případech používalo názvu
štéc i pro vápenickou. Pohybové formy štéce na Konicku a
Hřebečsku byly tedy obohacovány o další figury. Z hudebního
hlediska pak jsou nápěvy ke štécům zhusta instrumentálního
původu.
S názvy dalších hanáckých tanců se setkáváme až v první
třetině 19. století. Tak v Sušilově rukopisné pozůstalosti ve
Státním archívu v Brně mezi devatenácti názvy hanáckých tanců
(uvedena lokalita: Vrchoslavice nebo pouze "Haná", "na Hané)
sedm názvů náleží cófavé (blatská, hanácká, cófavá, přiklekavá,
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vláčitá, do kola a na půl třetího kroku). Další tanec - kot je
starobylý svatební honivý tanec řetězové formy, obřadního
zaměření. Všechny ostatní tance kromě cigánského a židovské
jsou tance kolové: starší forma valčíku - t a j č , tance typu
obkročáku houpavého ( š v i h á k ) i poskočného ( v r t á k
s písní Vari, holka, vari, spadnó na tě šarabary a v r ť a k s písní
Hop, holka... - oba českého původu), tanec, tančený trojskokem
zvaný t r o j h o p (rovněž patrně českého původu), dvojdobá
s k á k a - vá - s k o č n á - m a ď a r , při které se tančící točili
dokola skákajíce, za zpěvu písně Hopsa, Pavle... a od třicátých let
n a Moravě obecně známý r a j d á k - r a j d o v á k (protějšek
českého rejdováku). Osobitého názvu j e tanec š k o p í č e k
z Vrchoslavic, při kterém se dvojice rovněž otáčela dokola
"šoustajíc nohama", prý podobně jako při tajči (patrně šlo o druh
obkročáku.
S dalšími názvy hanáckých tanců, s tanečními písněmi i se
stručnými poznámkami k pohybovému provedení, popřípadě
k jejich funkci v životě lidu a k jejich charakteristickým rysům, se
setkáváme v tištěných písňových sbírkách sběratele Františka
Sušila (1804 v Rousínově - 1868 v Bystřici pod Hostýnem). První
svazek vyšel v Brně 1835. druhý tamtéž 1846. Třetí svazek
vycházel pod názvem Moravské národní písně s nápěvy do textu
vřaděnými v sešitech v letech 1853-1860. Téhož roku vyšlo I I .
vydání této sbírky v samostatném svazku. I I I . vydání s doslovem
Roberta Smetany a Bedřicha Václavka vyšlo v roce 1941 a znovu
1951. Hlavně třetí svazek písní obsahuje mnohé cenné údaje
o tancích obřadních (královničky, svatební kot a další). V úvodu
k V I I I . oddílu této sbírky - k Písním hospodným - se zmiňuje
Sušil i o dalších tancích převážně hanáckých. Jsou to tance:
Bzíkota, blatská, čert, koníček, ležák, rajdák, praskač, pleskavá,
marevská, švihák, sekerenka, zahradnická a další. Kromě tanců
typu cófavé (blatská, vláčitá, choďavá, přiklekavá atd.) jde
vesměs o tance kolové a o tance figurální - taneční to kompozice
na jednotlivé taneční písně.
František Sušil zachycuje ve svých sbírkách stav tanečnosti
do začátku šedesátých let minulého století. František Bartoš,
který na něj navazuje, pak až do konce 19. století. První sbírka
moravských písní z r. 1819 (Guberniální sbírka), ze které čerpal i
František Bartoš, pokrývá co do tanců a jejich druhů časový úsek
zhruba od poloviny 18. století do konce 20. let století 19. Kromě
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"hanáckých" a "menuetů" neobsahuje žádné další tance z území
Hané.
Nejdůležitějším obdobím pro sběr a záznam lidových tanců
na Hané bylo období kolem Národopisné výstavy českoslovanské.
První skutečnou sběratelkou hanáckých lidových tanců z tohoto
období je Xavera F. Běhálková (nar. 1853 v Tovačově, zemřela
1907 tamtéž), která zapisovala na Tovačovsku. Začala sbírat
koncem osmdesátých let. Během devadesátých let doplnila sbírku
hanáckých tanců z Tovačovska na více jak padesát záznamů.
Některé z těchto záznamů publikovala spolu s Lucií Bakešovou a
Leošem Janáčkem ve třech sešitech Národních tanců na Moravě
( I . a I I . seš. vyšel v roce 1891, I I I . r. 1893). Deset tanců ze sběrů
X. Běhálkové zařadil do třetí písňové sbírky Národní písně
moravské v nově nasbírané r. 1901 Fr. Bartoš s L. Janáčkem.
Tance ze sběru Xavery Běhálkové se staly podkladem pro
další ať už zamýšlené nebo realizované edice. Tak Josef Čapka Drahlovský (1847-1926), rodák z Drahlova u Olomouce, varha
ník a ředitel kůru v Přerově, sběratel a upravovatel lidových písní
a tanců, harmonizoval pro klavir na popud L. Janáčka tance
z Tovačovska ze sběrů X. Běhálkové. (Viz archiv ÚEF-ČSAV
v Brně, sign. A 582.) Drahlovský sbíral také sám tance (napsal
i studii O tanci - viz Z. Jelínková, Neznámý pramen o hanáckých
tancích z konce 19. století. NA. roč. 12, 1975, s. 241n.). V r.
1893 vyšlo v Holešově 44 čísel klavírních úprav hanáckých tanců
pod názvem Národní moravské tance, Op. 157. Je mezi nimi i
mnoho tanců neznámých. Ostatní materiály (písně, popisy zvyků
aj.) jsou uloženy v hudebním oddělení Moravského zemského
muzea v Brně. Ludmila Mátlová-Uhrová (1908-1978) patřila ke
sběratelskému okruhu Státního ústavu pro lidovou píseň (později
Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV) v Brně po roce 1945.
Věnovala se výhradně oblasti Hané. Navázala na materiály ze
sběru F. X. Běhálkové. Nejprve sbírala na Tovačovsku. Našla
dostatek informátorů, dokonce i členů bývalého souboru X.
Běhálkové. L. Mátlová se ze všech nejvíce propracovala až ke
kořenům hanáckého tanečního stylu a pohybové systematiky
tanečních kroků. Podobně pracovala i na Kojetínsku. Nezamyslicku, Prostějovsku, Přerovsku, Hulínsku, Olomoucku,
Zábřežsku aj. (viz bibliografii).
J.

V přehledu sběratelů hanáckých tanců nutno uvést faráře F.
Vaculíka z Drysic u Vyškova, který zpracoval pro
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Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895 sbírku tanců
(popisů i nápěvů) z Drysic. Tato první naše monografická sbírka
34 tanců jedné obce vyšla péčí O K S Vyškov ve zpracování
Z. Jelínkové v r. 1991.
Shrneme-li sběratelské výsledky jednotlivých sběratelů ke
konci 19. století, zjišťujeme, že kromě hanácké-cófavé se tančilo
na Hané nejméně padesát, ale i šedesát až sedmdesát dalších
tanců nejrůznějšího druhu: volnějšího tempa - vážných i lyricky
laděných (Sivá holubičko, Červené šátečku), ale i tanců veselých,
hravých a žertovných (pleskavá, obihavá), mnohdy i s určitým
nádechem satiry (Steklé Janek), a také tanců živých, dynamic
kých, temperamentních, což je u Hanáků, považovaných za lid
klidné, až pohodlné povahy něčím neobvyklým.
Všechny tyto tance mají vlastní osobitou hudební i pohybo
vou formu. Proti hanácké-cófavé, ke které se zpívalo a hrálo
mnoho tanečních písní a nápěvů stejného metrorytmického rázu,
jsou všechny ostatní tance vázány pouze na jeden taneční nápěv
nebo píseň, které odpovídá určitá konkrétní pevná pohybová
skladba. Největší počet hanáckých tanců tvoří právě ryto jednonápěvové tance, zvané úhrnně tanci f i g u r á l n í m i .
Jednotlivé pohybové motivy a figury taneční kompozice
odpovídají hudebně motivické osnově taneční písně a
charakterově i emotivně se k ní úzce přimykají. V této kompozici
se pak buď určité figury pravidelně střídají (např. u pleskavé vždy
dva takty chůze s potlesky se dvěma takty zátočky za lokty). Nebo
v průběhu hudební kompozice probíhá adekvátní, logicky
uspořádaná kompozice pohybová (Sivá holubička).
Názvy hanáckých tanců tvoří pestrou mozaiku. Jsou
odvozeny buď od incipitů tanečních písní (Červené šátečku.
Malení, Sivá holubička, Tovačov, Tovačovský hatě, Steklé Janek)
nebo od obsahu tance a jeho pohybového chrakteru (obihavá,
šáteček, pleskavá, trojke-koně, kalamajka, maďara).
Co do tanečních kroků, jsou v hanáckých figurálních tancích
obsaženy všechny základní taneční kroky; kroky tanců kolových valčíkový, sousedské, polky, třasáku, kvapíku, šlapáku, obkročáku houpavého i poskočného, vygradovaného v některých
případech až do mohutných skoků (maďara) - vše v osobitém
hanáckém provedení (stylu). Objevuje se i krok polky, mazurky a
krok mazurky vydupávané (na obou je motivicky založen tanec
Steklé Janek). Časté jsou také kroky přísunné v různých
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rytmických obměnách s jemným charakterovým odstíněním ve
vztahu k melodice a tempu taneční písně. A co druhů chůze je
v hanáckých tancích! Od obyčejného až k vypérovanému filigránskému "hanáckému" kroku, zcela ojedinělému mezi moravskými
tanci.
Hanácké tance figurální jsou většinou mladšího původu
(podle taneč. kroků, např. valčíkového, polkového atp. můžeme
jejich původ klást do 30. let 19. stol., ale i později). Sem možno
klást i hanácké čtverylky (rožek a kanafasku) a některé tance
trojicové a tance řadové, jejichž předlohou byly zajisté ve 30.
letech i později v Evropě oblíbené contredances. Svůj vliv
vykonaly zajisté i Česká beseda a zespolečenštělé české tance.
Pestrou paletu hanáckých tanců a jejich druhů doplňují ještě
četné taneční hry (šátečková - lóbavá, legátková, metlová,
čaganová - pastéřská), tančené s rekvizitou, divoká honivá
taneční hra Honění Kače, která splývá často s honivým
masopustním i svatebním tancem k o t e m - h o n ě n í m kot a . S hrami a s volnějším tanečním projevem souvisí i dívčí kola
za zpěvu písní o přestávce u muziky nebo večer na pažitě na
návsi, spojené často s rejovitými hrami (viz Mátlová). Jejich
protějškem jsou mužské tance obratnosti (např. var. mlýnského
kola, zvaný na Hané a l e x a n d r , spojovaný s t.zv. h a n á c 
k ý m maršem a improvizovaný mužský taneční projev před
muzikou - "hanácký c i f r o v á n í "
s figurou známou i
v mužských tancích na Valašsku a Slovácku - "lóskáním holubů"
a s četnými podupy a poskoky.
Taneční repertoár doplňují konečně četné druhy tanců
kolových - nejrůznější polky, valčíky, sousedské a mazurky. Čím
blíže k okrajům Hané. tím více nabývají tance jak co do jedno
tlivých tanečních druhů, tak i v tanečním stylu rysů tanců
sousedních oblastí.
Hanácké zábavy bývaly veselé a živé. tance bývaly doprová
zeny zhusta zpěvem. Při taneční zábavě se střídaly jednotlivé
generace a s nimi i tance různého druhu, žánru a stáří.
Vedle velkého počtu tanců zábavného rázu se tančilo na
Hané poměrně málo tanců obřadního rázu. Vedle zmíněného
svatebního "kota" tančeného i na závěr masopustu, to byla
v obřadní formě již uvedená "cófavá" jak o svatbě, tak při
"zavádění práva" o ostatcích, tanec kolem stínání berana a
konečně tance králenské.
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Proti jiným krajům se na Hané tančilo mnoho tanců
dětských, ale i dospělých děvčat, tančených v kole, v řadách,
zástupech, ale i v jiných útvarech (řetězy, spojené často se
zavíjením a rozvíjením do spirály, a s průplety atp. - viz L.
Mátlová) za zpěvu příslušných písní.
Tance v této publikaci jsou označeny stejným alfabetickočíselným znakem jako na videokazetě, v závorce pod názvem
tance je uveden čas jeho umístění na videokazetě od začátku
programu v pořadí hodina - minuta - vteřina. Letopočty, uvedené
v závorkách za jmény interpretů, znamenají rok jejich narození,
příp. úmrtí.
Jednotlivé doby taktu jsou označeny písmeny a. b. příp. c,
osminy jsou označeny a1, a2, b1 atd. s výjimkou 3/8 taktu, kde
jsou označeny jen písmeny a, b, c. D znamená děvče (děvčata),
CH chlapec (chlapci).
Zdenka Jelínková
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A. STŘEDNÍ HANÁ
(TOVAČOVSKO, PROSTĚJOVSKO, ČÁST PŘEROVSKA)
(0:02.20)
A. 1 CÓFAVÁ I (HANÁCKÁ KONOPĚ) Z ANNÍNA
A TOVAČOVA
(0:02.27)

Tančí trojice čelné, uprostřed C H , po každé straně D. Drží se
za vnitřní ruce v ohnutí upažmo nebo paže spuštěny (držení za
ruce v připažení). Nebo CH se zavěsí oběma rukama do
pokrčených vnitřních paží obou D; DD vnější ruce v bok, hřbety
natočeny dopředu, prsty vzad.
1. takt - a1: Trojice vykročí pravou nohou šikmo vpravo vpřed,
noha se přitom zlehka dotýká země (krok je proveden
šoupnutím přední částí chodidla po zemi).
a2: Přísun levou, noha se lehce přisune k noze pravé a obě
přejdou do nepatrného výponu.
19

b1-2: Krok pravou šikmo dopředu (noha vykročí ihned po
přísunu nohy levé a při kroku lehce sklouzne po zemi na
celé chodidlo). Váha těla se přenese částečně na nohu
pravou.
c1-2: Krok levou ve směru pohybu šikmo vpravo zevnitř se
současným zhoupnutím do vysokého výponu na obou nohou.
Váha těla spočívá na levé noze. která stojí před pravou.
2. takt - a: Krok pravou nohou šikmo vlevo vzad (zpět do
původního postavení). Noha došlápne jen lehce na celé
chodidlo (váha těla se přenese na ni).
b: Krok levou nohou šikmo vlevo vzad; noha se lehce dotýká
špičkou země.
c: Přísunem pravé nohy stoj spojný. Při přísunu celá trojice
poklesne z polovýponu na celá chodidla a současně se mírně
natočí vlevo, aby mohla v dalším taktu ihned vykročit levou
nohou šikmo vlevo vpřed.
3. takt = 1. takt, ale na opačnou stranu a opačnou nohou.
4. takt = 2. takt, ale opačnýma nohama:
a: Oba krok levou šikmo vpravo vzad (zpět do původního
postavení). Technika kroku jako ve 2. taktu a).
b: Krok pravou šikmo vpravo vzad.
c: Přísunem levé nohy z mírného nadnesení stoj spojný
(došlap zlehka na celá chodidla).
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují po celý tanec.
Kroky vpřed v 1. a 3. taktu jsou dosti dlouhé, plynulé, bez
přerušení. Ve 2. a 4. taktu kroky nazad jsou kratší, takže celá
trojice ponenáhlu nepatrně postupuje dopředu. Při krocích vpřed
v lichých taktech jakoby tanečníci vyrůstali nadnášením do
výponu a v sudých taktech při krocích nazad jakoby klesali dolů.
Podle Jana Vyhlídala, Rok na Hané, str. 24 se večer
o ostatcích přistupovalo "cófavó" k právu. Každý tanečník si
vybral dvě dívky, které se s ním uchopily za vnitřní ruce nebo pod
paže a celá trojice tančila dva kroky napřed a dva vzad (na a) a b)
každého taktu, na c) byla patrně výdrž ve stoji spojném). Takto
přiváděli chasníci dívky k úřednímu stolu pod právo, aby platily
svůj obvyklý ostatkový poplatek na muziku do dvou na sebe
položených talířů. Tanečníci i tanečnice při cófavé zpívali. Hudba
vždy předzpívaný nápěv přehrávala. Tento variant zapsala
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Ludmila Mátlová podle
Běhálkové z Tovačova.

tanečnic

z bývalé

skupiny Xavery

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Mánes z Prostějova
Vladimír Vondra (1961), Kateřina Novotná (1975) a E v a
Vysloužilová (1981), Vlastimil Votroubek (1954), Irena
Lachmanová (1951) a Marie Vysloužilová (1955), Petr
Vysloužil ml. (1977), Ivana Králová (1969) a Andrea
Matušková (1973), muzika ve složení Jaroslav Šebestík
(1948) primáš, Adéla Šebestíková (1958) 1. housle,
Vladimír Matoušek (1947) housle-kontr, Jitka Vránová
(1972) viola-kontr, Jitka Řehánková (1972) flétna, Edita
Müllerová (1965) a Mojmír Přikryl (1942) klarinety a
Jaroslav Mejzlík (1948) kontrabas, zpívají I. Králová. Patrik
Lachman (1977), I. Lachmanová, A. Matušková, V.
Votroubek, Petr Vysloužil st. (1955), P. Vysloužil ml. a E.
Vysloužilová.

A. 2 CÓFAVÁ II Z OKOLÍ PROSTĚJOVA A O L O M O U C E
(0:04.12)
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Jde o cófavou instrumentálního původu. Tento notový
záznam od Xavery Běhálkové otiskli Bartoš-Janáček ve třetí
písňové sbírce z roku 1901 pod čís. 1697. Podle sdělení bývalé
tanečnice ze skupiny Xavery Běhálkové paní Emilie Štefanové
z Tovačova hrával její otec Petr Haugvic s kapelou u zábav tuto
cófavou i další tance zpaměti, zváště ty, které byly bez textu.
Cófavých prý znal mnoho. Hrály se hlavně k odpočinku tančících
a všechny se tančily přibližně stejnými kroky (viz A. 1 cófavá I konopě). Někdy se v cófavé po několika taktech základních
tanečních kroků (viz A.1) objevovaly ještě další figury, které
uzavíraly buďto celý tanec anebo jednotlivé hudební fráze.
Např. trojice se spojila do kolečka (držení za ruce v mírném
odpažení) a houpavými kroky, nazývanými "hanácké krok",
našlapovanými pružně přes přední část chodidla postupně na celé
chodidlo, se otočí v několika taktech jednou kolem proti hodino
vým ručičkám, vykročí pravá noha vpravo stranou. V závěru
chůze v kroužku se opět utvoří trojice čelem vpřed (držení jako na
počátku tance) a nadnesením na špičky a došlapem zpět na celá
chodidla ukončí tuto část cófavé.
Jindy po několika krocích cófavé vpřed a vzad (viz A.1)
zvedne CH a D vnitřní spojené paže a nejprve se hanáckými
kroky s našlápnutím výponmo a s postupným došlápnutím na celé
chodidlo podtáčí nejprve pravá D dovnitř (doleva), pak levá D
doprava a
závěrečným výponem celé trojice s pozvednutím
spojených vnitřních paží vzhůru došlápnou zpět na celá chodidla
a spojené vnitřní paže skrčí připažmo. Vnější ruce D v bok.
Obměna dívčích podtáček: Obě dívky se mohou podtáčet
současně jednou nebo i dvakrát a zakončí celá trojice opět
nadnesením do výponu, zvednutím spojených vnitřních paží nad
hlavu a zpětným došlápnutím na celá chodidla. Vnitřní paže se
vrátí do původní polohy.
Délka jednotlivých figur se řídí skladbou hudební předlohy.
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Tak např. 1. - 4. takt kroky střídavě šikmo vpravo vpřed a vlevo
vzad a šikmo vlevo vpřed a vpravo vzad (viz A. 1).
5. - 8. takt jako 1. - 4. takt.
9. - 12. takt: Kolečko hanáckým krokem doprava, vykročí pravá
noha. Ve 12. taktu trojice natočená čelem do kroužku se
místo kroků pouze nadnese do výponu (12. a) a poklesne
zpět na celá chodidla (12. b). Na 12. c) výdrž ve stoji čelem
do středu kroužku.
13. - 16. takt = 9. - 12. takt. ale trojice se otáčí doleva, vykračuje
levá noha. V 16. taktu se trojice pouští a 3 hanáckými krůč
ky dochází každý na své místo opět do čelného postavení
jako na počátku tance. Trojice ukončí v posledním taktu opět
výponem na a), poklesem na paty v b) s výdrží ve stoji
spojném na c).
Pokračuje-li melodie dále. buďto se opakuje všechno od
počátku, nebo se objevují některé další z figur, rozvíjejících
základní taneční formu cófavé:
17. - 18. takt: CH a levá D stojí na místě, pravá D se podtáčí 6
hanáckými krůčky pod spojenými vnitřními pažemi pozved
nutými do výše doleva, vykročí levá noha.
19. - 20. takt = 17. - 18. takt. ale nyní se podtáčí levá D doprava,
vykračuje pravá noha.
21. - 22. takt: Obě D se podtáčejí 6 hanáckými krůčky dovnitř.
Vykročí vnitřní noha. CH stojí na místě.
23. - 24. takt = 21. - 22. takt.
25. - 28. takt = 1. - 4. takt (trojice v čelném postavení postupuje
šikmo vpravo vpřed a zpět a šikmo vlevo vpřed a zpět).
29. - 32. takt: Trojice uzavře kroužek a otočí se jednou kolem 9
hanáckými kroky, vykročí pravá. V 32. taktu ukončí kroužek
nadnesením do výponu a poklesnutím na paty s výdrží
v poslední době taktu. CH je čelem vpřed, D v kroužku proti
němu (pravá šikmo vpravo, levá šikmo vlevo).
33. takt: Trojice se pohybuje šikmo vpravo vpřed podle CH
kombinovaným krokem: "krok-sun, krok, krok". Pravá D
ustupuje šikmo vpravo vzad a levá paralelně s ní. CH
vykročí pravou nohou šikmo vpravo vpřed, pravá D levou
nohou šikmo vpravo vzad a levá D paralelně s pravou,
vykročí stejně stejnou nohou.
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34. takt: Trojice se vrací zpět 3 hanáckými kroky, vykročí opět
stejná noha ( C H pravou vzad, obě D levou vpřed). Na c)
poklesnou z výponu spojného na celá chodidla.
35. - 36. takt = 33. - 34. takt. ale na opačnou stranu podle CH
šikmo vlevo vpřed (obě D ustupují před ním nazad). Vykročí
opačná noha ( C H levou vpřed. D pravou vzad). V 36. taktu
se vracejí 3 hanáckými kroky stejně jako v taktu 34. zpět na
svá místa, ale vykračuje opačná noha.
37. - 40. takt: Trojice se otočí v kroužku 9 hanáckými kroky
vlevo stranou, vykročí levá noha. V posledních 2 taktech se
kroužek rozvíjí hanáckým kroky opět do čelné trojice. Celá
tato část se ukončí v trojici čelné v posledním taktu
nadnesením do výponu a poklesnutím na paty s výdrží na
poslední dobu.
Tančí a hrají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Karel
Bureš (1967), Helena Burešová (1973) a Naděžda Menšíko
vá (1954), Vojtěch Menšík (1969), Alena Dostálová (1955)
a Jitka Vykopalová (1961), Vladimír Synek st. (1956),
Božena Režná (1959) a Ilona Synková (1959), Jiří Weiss
(1962), Vladěna Pluháčková (1971) a Jarmila Weissová
(1960), muzika ve složení Robin Sekanina (1979) primáš,
Dana Kaprálová (1978) a Jitka Pluháčková (1974) 2. housle,
Ludvík Procházka (1936) housle-kontr, Miloš Pluháček
(1942) viola-kontr a Mojmír Balcar (1926) kontrabas.

A. 3 CÓFAVÁ I I I (ŠÓPAVÁ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(0:08.38)
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Tančí buď dvojice po kruhu za sebou (dvě D vedle sebe)
nebo CH vlevo a D vpravo, drží se za vnitřní ruce, vnější v bok.
Nebo se tančí ve trojici CH uprostřed mezi dvěma D, drží se za
vnitřní paže buďto v připažení nebo v ohnutí upažmo, vnější ruce
v bok (hřbety vpřed, prsty vzad).
1. takt - a: Krok pravou nohou vpřed - noha došlápne přední částí
chodidla na zem s lehkým dotekem země (šoupnutím).
b: Krok levou nohou vpřed, noha se lehce špičkou dotýká
země.
c: Krok pravou nohou vpřed, tělo pozvolna přechází do
výponu na obou nohou, váha těla se přenáší na nohu pravou.
Levá noha se vzadu nezvedá.
2. takt - a: Krok levou vzad, noha lehce došlápne ze špičky na
plné chodidlo.
b: Krok pravou vzad - noha se lehce sune po zemi.
c: Přísun levé nohy pozvolna do výponu spojného.
Tělo se při těchto krocích lehce nadnáší, kroky se provádějí
šoupnutím nohou o zem a v lichých taktech směrem vpřed jsou
delší a dozadu kratší. Tanečníci se nenápadně posunují vpřed.
Ráz kroků je poměrně živější proti ostatním cófavým.
3. - 4., 5. - 6. a 7. - 8. takt = 1. - 2. takt.
9. takt: CH zvedne svou pravou ruku spojenou s levou rukou D po
své pravici asi do výše hlavy, mírně se pootočí k pravému D,
současně s pohybem paží nahoru udělá výpon. D se podtáčí
čtyřmi drobnými krůčky ve výponu pod spojenými pažemi
směrem dovnitř (doleva), vykročí levá noha.
10. takt - a: D došlápne pravou nohou do stoje spojného, CH stoj
spojný, paže klesají dolů.
b, c: D poklesne dolů na celé chodidlo do stoje spojného, CH
výdrž ve stoji, současně klesají i spojené paže dolů.
11. - 12. takt = 9. - 10. takt. nyní však tančí D po levici, podtáčí
se čtyřmi kroky pod spojenými pažemi doprava, vykročí
pravá noha, na poslední dvě doby 12. taktu postupně stoj
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spojný, spojené paže klesají dolů. CH podobně jako v 9. - 10.
taktu, ale naopak.
Tančí-li se tanec ve dvojicích, podtočí se v 9. - 10. taktu
děvče na pravé straně a v 11. - 12. taktu chlapec na straně
levé.
Podobně tančí-li pouze dvě D: nejprve se podtáčí pravá D a
pak levá D.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Mánes z Prostějova jako
v A . 1 , ale muzika bez J. Vránové, která zpívá.

A. 4 CÓFAVÁ IV (NAD L O B O D I C A M A ) Z O P L O C A N
(0:09.43)

Tančí se buď ve dvojicích nebo ve trojicích, CH uprostřed,
po obou stranách D. Drží se vzájemně za vnitřní ruce, buď za
paže volně v připažení nebo v pokrčení předpažmo. Vnější ruce
v bok (hřbety vpřed).
1. takt - a1: Všichni krok pravou nohou vpřed.
a2: Přísun levou nohou k noze pravé - noha se lehce přisune
k noze výkročné a obě přejdou do nízkého výponu.
b: Krok pravou nohou vpřed. Noha vykročí hned po přísunu
levé nohy, lehce sklouzne po zemi směrem od špičky k patě
na celé chodidlo, váha těla se zčásti přesune na ni.
c: Krok levou kupředu, opět sklouznutím od špičky k patě na
celé chodidlo.
2. takt - a: Krok pravou nohou dozadu, noha jen lehce došlápne
na celé chodidlo, váha těla se přenese na ni.
b: Krok levou vzad. noha se lehce dotýká země a zůstane
vzadu na špičce.
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c: Pravá noha se lehce přisune k noze levé a obě současně
klesnou na paty.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt, ale začíná levá noha.
Pohyby taktů 1. - 4. se stále opakují. Kroky nazad jsou kratší,
takže tančící ponenáhlu postupují kupředu.
Tato cófavá se též tančila, když zaváděli v Lobodicích právo.
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova jako v A . 1 .

A. 5 CÓFAVÁ V (ÓZKÁ C E S T A ) Z TOVAČOVA
(0:11.18)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v prostoru,
levým bokem do středu. D po pravici CH. Uchopí se navzájem
vzadu v pase křížem, vnější ruce v bok. Nebo se uchopí za obě
ruce vzadu křížem, spojené ruce opřeny o boky.
Takt 3/4
1. takt - a1: Oba krok pravou nohou vpřed, noha se nepatrně
nadzvedne od země a při kroku lehce došlápne přes přední
část chodidla na celou šlapku, druhá noha vzadu lehce
opřena špičkou o zem.
a2: Výdrž na noze výkročné, druhá vzadu opřena lehce
přední částí chodidla o zem.
b1-2 = a1-2, ale levou nohou vpřed.
c1: Oba výkrok pravou nohou vpřed (noha došlápne zlehka
na zem celým chodidlem a nadnese se do polovýponu). Váha
těla se přenáší mírným zhupem v kolenou na pravou nohu,
současně oba mírným předklonem se postupně napřimují.
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c2: Výdrž ve stoji na pravé noze. levá vzadu opřena přední
částí chodidla o zem, CH i D vzpřim, hlava vzhůru.
2. takt - a1: Krok levou nohou vzad - noha došlápne přes přední
část chodidla na celou šlapku, pravá zůstává vpředu opřena
přední částí chodidla o zem.
a2: Výdrž ve stoji na levé noze (váha těla plně spočívá na
ní), pravá noha opřena vpředu přední částí chodidla o zem.
b1-2 = a1-2, ale vykročí opačná (pravá) noha.
c1: Levá noha přisouvá výponmo k noze pravé.
c2: Pokles na celá chodidla do stoje spojného.
Takt 4/4
3. takt: Dvojice postoupí vpřed dvěma přeměnnými kroky lehce
houpavými, provedenými po přední části chodidel, vykročí
pravá noha.
4. takt: Dvojice se otočí dvěma přeměnnými kroky stejného
charakteru jako v předcházejícím taktu, vykročí opět pravá
noha - o 180° kolem společné osy vpravo.
Takt 3/4
5. takt - a,b: Jako 1. takt a,b. ale zpět, vykročí opět pravá noha.
c1-2: Dvojice se otočí čtyřmi krůčky, vykročí pravá noha,
kolem společné osy o 180° doleva, CH couvá, D postupuje
vpřed. Při čtvrtém krůčku se dvojice nadnese do výponu
spojného a spustí se zpět na celá chodidla v postavení jako
na začátku tance.
L. Mátlová přetiskuje celý nápěv ve 2/4 taktu, první polovina
je volnější, druhá polovina je zpočátku rychlejší a ke konci se
tempo znovu zvolní. Otáčka dvojice v závěru tance se provede
podle Mátlové rovněž doprava.
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Hubert
Lachman (1949) a Marie Vysloužilová (1955), muzika jako
v A.1.
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A. 6 CÓFAVÁ Z P L U M L O V A
(0:14.15)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
po pravici C H . Drží se za ruce vzadu křížem.
Takt 4/4
1. takt - a: Krok pravou nohou vpřed - noha došlápne na celé
chodidlo.
b: Krok levou nohou vpřed - noha došlápne na celé chodidlo,
c: Přísunem pravé nohy k levé výpon snožmo.
d: CH i D klesnou na paty.
2. takt - a: Krok levou nohou vzad přes přední část chodidla.
b: Krok pravou nohou vzad přes přední část chodidla,
c: Přísunem levé nohy k pravé vzad, výpon snožmo.
d: CH i D klesnou na celá chodidla do stoje spojného.
Takt 3/4
3. takt: Dvojice postoupí vpřed třemi obyčejnými kroky, na
každou dobu jeden, vykročí pravá noha.
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4. takt: Dvojice, aniž by se pustila, se přetočí napnutím
překřížených paží o 180° zevnitř, vykročí levá noha. Na
konci 4. taktu stojí dvojice pravým bokem do kruhu, D po
levici C H .
Takt 4/4
5. - 6. takt = 1. - 2. tak, ale zpět po kruhu.
Na začátku 7. taktu vykračuje opět pravá noha vpřed.
Takt 3/4
7. takt = 3. taktu, ale zpět po kruhu, vykročí opět pravá noha.
8. takt: Dvojice se pustí, ruce v bok a otočí se o 3/4 kruhu zevnitř
(D doleva, CH doprava) pěti kroky a výponem ve stoji čelem
proti sobě.
9. - 12. takt: Dvojice oporem o pravé dlaně, prsty vzhůru, se
zatočí na místě jeden a půlkrát 9 kroky a výponem ve stoji
spojném v postavení čelem proti sobě (a), poklesem na paty
(b) a v závěru 12. taktu (c) oba výdrž ve stoji čelem proti
sobě, ruce v bok. Vykročí pravá noha.
13. - 16. takt = 9. - 12. takt, ale oporem o levé dlaně, vykročí opět
pravá noha. Dvojice se vrátí na svá místa.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané Jan
Kadlec (1927) a Eliška Slezáčková (1949), muzika ve
složení Ivan Malík (1963) primáš, Jitka Vránová (1972) 2.
housle, Dita Hájková (1975) housle-kontr, Dušan Pittich
(1925) flétny, Mojmír Přikryl (1942) klarinet a Jiří
Procházka (1931) kontrabas.

A. 7 CÓFAVÁ SE ZAVÁDĚNÍM K PRÁVU
Z PROSTĚJOVSKA
(0:17.39)
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Podivé se, podivé, na to sochó jedlo,
až se zazelená, až se zazelená, potom si tě vezmo.
O ostatcích se zaváděla děvčata cófavou k právu. Stárek
zvedl v pravé ruce "právo" (šavli přistrojenou jako panenku
v kroji), hudba zahrála tuš a stárek zabodl právo špicí do
dřevěného stropu hospody. Mezitím se poblíž muziky seřadily
trojice k cófavé. Obvykle to byl chlapec se dvěma dívkami, po
každé straně jedni, někdy byla uprostřed dívka a z každé strany
jeden chlapec. Trojice se držela za vnitřní ruce v připažení.
Vnější ruce dívek v bok, hřbety otočeny vpřed, prsty vzad. Hudba
začala hrát píseň k cófavé, tanečníci a tanečnice zpívali. Mohla se
zvolit kterákoliv cófavá. Nejčastěji se volil takový druh tance,
kterým postupovaly trojice co nejrychleji vpřed k právu, např.
zvolili cófavó na píseň "Nad Lobodicama" (popis cófavé viz u A.
4). Střídavým pohybem vždy v jednom taktu vpřed (kroky jsou
delší) a v dalším taktu vzad (kroky jsou kratší) se přibližovaly
jednotlivé trojice v proudu k právu. Pod právem byl umístěn stůl,
za ním seděli představitelé chasy a "véboři" a od jednotlivých
dívek, které byly předvedeny pod právo, vybírali do dvou talířů na
sobě složených poplatek na muziky po celý příští rok. Z takto
vybraných peněz hradili
stárci veškeré výlohy s ostatkovou
muzikou a s pohoštěním hudebníků. Dívky, které zaplatily,
odvedli chlapci stranou a vzali do tance další.
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Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané
Vojtěch Klučka (1950), Marcela Chytilová (1962) a Soňa
Julínková (1977), Pavel Pech (1958), Lenka Pospíšilová
(1971) a Vendula Répalová (1978), Zdeněk Pospíšilík
(1962) , Hana Pospíšilíková (1965) a Vladimíra Šolcová
(1959), Hynek Zelený (1969), Eliška Slezáčková (1949) a
Gabriela Smýkalová (1980), právo nese Ladislav Vrána
(1963), muzika jako v A.6.

A. 8 VÁPENICKÁ Z TOVAČOVA
(0:21.14)
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Jedó vápeníci, j e d ó od Bezděčí,
každé křečí "vápno", j a k to tele bečí.
Jedó vápenici od V r a n o v é Lhote,
stavele v K o z l o v ě , propile tam bote.
Tančí čtyři trojice v postavení do kříže. V každé trojici je
uprostřed C H , po jehož každé straně je D. Drží se navzájem za
ruce v ohnutí upažmo nebo v připažení dolů, vnější ruce v bok
(hřbety vpřed).
1. takt: První a třetí trojice třemi ráznými kroky (první
s přídupem) vykročí vpřed k sobě, vykračuje pravá noha.
Druhá a čtvrtá trojice stojí na místě.
2. takt: První a třetí trojice se vrací nazad do původního
postavení, vykročí levá noha. Ve 3. době přísunem levé stoj
spojný.
3. - 4. takt: Totéž tančí druhá a čtvrtá trojice. První a třetí trojice
stojí na místě.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
Celá první část se ještě jednou opakuje. V poslední době 8. taktu
zaujmou trojice základní postavení.
9. - 10. takt: CH se v každé trojici zavěsí s D po pravé ruce za
pravé lokty a šesti poklusovými kroky se otočí jednou
doprava, vykročí pravá noha. D po levé straně, ruce v bok, se
otáčí na místě vlevo šesti poklusovými krůčky, vykročí levá
nebo pravá noha.
11. - 12. takt: CH pustí D po pravé straně a zavěsí se s levou D za
levé lokty a opět se s ní jedenkrát až dvakrát na místě otočí
šesti kroky doleva, vykročí CH pravou, D levou nebo pravou
nohou. D po pravé straně se otáčí samo šesti poklusovými
kroky doprava, vykročí pravá noha.
13. - 16. takt = 9. - 12. takt.
Tempo druhé části je rychlejší.
Tanec se opakuje. Začíná však druhá a čtvrtá trojice. Při
dalším opakování tance opět první a třetí trojice.
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V tanci se v první části střídají tři kroky vpřed se třemi
kroky vzad podobně jako v cófavé.
Tančí a hrají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Bohumil
Dostál (1954), Markéta Hodanová (1971) a Vladěna
Pluháčková (1971), Jaroslav Osťádal (1954), Božena Režná
(1959) a Jitka Vykopalová (1961), Vladimír Stančík (1965),
Helena Burešová (1973) a Jarmila Weissová (1960), Petr
Vytásek (1965), Hana Čmeláková (1969) a Martina
Kaštylová (1970), muzika jako v A.2, ale navíc Magda
Vlková (1977) zobcová flétna a Vladimír Synek ml. (1980)
klarinet.

A. 9 SVATEBNÍ T A N E C Z VELKÉHO TÝNCE
(0:24.02)
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Tančí svatební pár v kole ostatních svatebčanů. CH a D stojí
čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Uchopí
se za pravé ruce v pokrčení předpažmo, pravá ruka D hřbetem
nahoře. Levé ruce v bok.
1. takt - a: CH krok levou nohou vpřed, D pravou vzad.
b: Druhá noha přikročí k noze výkročné výponmo.
c: CH i D se spustí na paty.
2. takt = 1. takt, ale zpět za C H . CH vykročí levou nohou vzad, D
pravou vpřed.
3. - 4. takt: Dvojice se otočí jednou kolem, mírně natočena
pravým bokem k sobě, šesti hanáckými kroky našlapova
nými shora přes přední část chodidla a s došlápnutím na
patu v každé době taktu, vykročí pravá noha.
5. - 6. takt = 1. - 2. takt.
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7. - 8. takt = 3. - 4. takt, ale zátočka oporem o levé dlaně, vykročí
opět pravá noha.
9. - 10. takt: Dvojice se uchopí v pokrčení vzpažmo za pravé ruce.
CH postupuje ve dvou taktech hanáckými kroky mírně
vpřed, vykročí levou nohou. D se podtáčí hanáckými krůčky
doprava pod spojenými pravicemi, v každém taktu jednou
kolem třemi krůčky, vykročí pravá noha.
11. - 12. takt = 1. - 2. takt.
13. - 14. takt = 9. - 10. takt.
15. takt: Dvojice se pustí a otočí se třemi hanáckými krůčky (oba
ruce v bok) o 360° na místě, D vpravo, vykročí pravou no
hou, CH vlevo, vykročí levou nohou.
16. takt - a: D dokročí levou, CH pravou nohou k druhé noze do
stoje výponmo.
b: Oba poklesnou na paty.
c: Výdrž ve stoji čelem proti sobě.
17. takt: Dvojice se uchopí za pravé ruce dole a provede houpavý
přísunný krok podle D vpravo stranou. D vykročí pravou
nohou, CH levou nohou.
a: Úkrok výkročnou nohou stranou, kmih spojenými pažemi
dovnitř kruhu.
b: Přísun druhé nohy k noze výkročné, paže v pozici jako
v a).
c: Výdrž ve stoji spojném, nohy se mírně uvolní v kolenou a
spojené paže se vracejí zpět do výchozí polohy.
18., 19. a 20. takt = 17. takt.
21. - 24. takt = 17. - 20. takt, ale opačným směrem (ven z kruhu)
a opačnýma nohama.
25. - 28. takt = 1. - 4. takt.
29. - 32. takt = 13. - 16. takt.
33. - 42. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci a tančí zvolna
sousedskou vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH vykročí
levou, D pravou nohou.
43. - 52. takt: Ve stejném držení tančí dvojice nyní sousedskou
doleva a pozpátku po kruhu (ve směru hodinových ručiček),
vykročí stejná noha.
Tančí a hrají členové souboru Týnečáci z Velkého Týnce ženicha
Jaromír Hrudník (1976), nevěstu Daniela Králová (1976),
dále Ladislav Čechák (1928), Tomáš Gengela (1981),
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Jaroslav Král (1978), Radim Plachý (1977), Zdeněk Stibor
(1980), Marie Čecháková (1927), Ivana Grygarová (1978),
Radka Králová (1980), Veronika Navrátilová (1982),
Markéta Simeonová (1981) a Zdeňka Sládečková (1980),
muzika ve složení Petr Majer (1976) primáš, Libuše
Prečanová (1953) 2. housle, Jiří Majer (1976) 3. housle,
René Zgražar (1974) 1. klarinet, Tomáš Zgražar (1977)
2. klarinet a Josef Peša (1948) kontrabas.

A. 10 SVATEBNÍ K O T Z PROSTĚJOVSKA
(0:31.39)

Divoký řetězový tanec kot se tančívá o svatbě. Družba poručí
kota, svatebčané se uchopí do řetězu, střídavě muž a žena. V čele
řetězu je žena, která má pravou paži volnou a drží v ní šátek.
Levou rukou uchopí pravou ruku toho, kdo je za ní. Tanečníci
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začnou zpívat ke kotu nebo hudba hraje sama nápěv bez
předzpěvu. Ke kotu se zpívají dvě písně, první je v taktu 3/8,
druhá v taktu 2/4. První píseň má dvě části: první je volnější a je
podložena textem: "Sedí kocór v okně, ocásek mu mokne", nato
následuje rychlejší část s textem: "Hoň kota do kóta, sedí tam
Dorota, ocásek mu mokne". Druhá píseň v taktu 2/4: "Déme me
se za tó myškó do skoko, do skoko, abe se nám neschovala do
snopo, do snopo!"
Postup tance:
První píseň - takt 3/8
V první části písně v taktu 1. - 6. postupuje celý řetěz
tanečníků poskočným krokem (jeden v taktu) vpřed, vykročí
pravá noha. V první osmině každého taktu se došlápne výkročnou
nohou (v lichých taktech pravou, v sudých taktech levou) celým
chodidlem pevně na zem. Ve druhé osmině výdrž a ve třetí
osmině poskok. Žena v čele (někdy to může být i muž) vede řetěz
nejprve po kružné dráze (kruh je neuzavřen).
7. - 10. takt: Kroky poskočné se změní v tři dupavé kroky
v každém taktu. Žena v čele kota zatáčí celý řetěz do spirály.
11. - 13. takt: Řetěz pokračuje v pohybu, nyní opět kroky
poskočnými jako v taktech 1. - 6. V posledním taktu dvěma
podupy v prvních dvou osminách zastaví pohyb, třetí osmina
výdrž.
14. - 20. takt = 4. - 13. takt.
Řetěz uzavírá spirálu stále těsněji.
Druhá píseň - takt 2/4
1. - 8. takt: První žena z těsné spirály vede celý řetěz brankami
vpřed. Řetěz postupuje nízkými kroky poskočnými (dva
v taktu), na začátku vykračuje pravá noha.
Hudba opakuje rychlý 2/4 nápěv k tanci několikrát. Tančící
se pohybují stále nízkými kroky poskočnými po různých
prostorových křivkách, např. po projití brankami vykrouží řetěz
velký neuzavřený kruh. z toho se pohybuje po různých vlnovkách,
opět na kterémkoliv místě může prolézt brankou, vytvořenou ze
spojených paží tanečníků atd. V závěru se znovu stáčí do spirály
a buďto v této spirále celý tanec končí nebo vedoucí kota vyvede
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celý řetěz ven z chalupy a tam se pak pobíhá po dvoře, zahradě a
znovu se vrátí do místnosti, kde celý tanec končí.
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova ženicha Patrik
Lachman (1977), nevěstu Kateřina Novotná (1975), pár
starosvatů Vladimír Vondra (1961) a Irena Lachmanová
(1951), dále Vlastimil Votroubek (1954), Petr Vysloužil ml.
(1977), Ivana Králová (1969). Andrea Matušková (1973),
E v a Vysloužilová (1981) a Marie Vysloužilová (1955),
muzika jako v A . 1 . ale bez E. Müllerové.

A. 11 K O L O ( D E B E C H VĚDĚLA) Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(0:32.40)

39

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH
levým. D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce (paže
volně dolů), levé ruce v bok (hřbety vpřed).
1. - 4. takt: Dvojice postupuje čtyřmi jemnými vyšlapávanými
valčíkovými kroky s natáčením střídavě zevnitř a dovnitř
kruhu, CH postupuje vpřed, D před ním ustupuje couvavě.
Spojené paže se pohybují spodním obloukem zevnitř
(v lichých taktech) a dovnitř (v sudých taktech) asi do výše
pasu. V 1. taktu vykročí CH pravou nohou šikmo vpravo
vpřed, D levou nohou šikmo vlevo vzad. Spojené paže kmih
podle CH doprava.
5. - 7. takt: Spojené pravé paže se zvednou asi do výše pasu,
dvojice provede třemi obyčejnými, lehkými a klidnými kroky
shora našlapovanými zatáčku vpravo na protější místo.
V každém taktu se provede jeden krok. V 7. taktu b, c) oba
přísunem levé nohy výpon. Při přísunu se obrátí obličejem
proti sobě.
8. takt: Dvojice čelem proti sobě na protějších místech, D levým,
CH pravým bokem do středu, držení za pravé ruce, levé
v bok - pozvolna stoj spatný.
9. - 16. takt = 1. - 8. takt, nyní však tančí D kupředu a CH couvá.
V poslední době 16. taktu ukončí v původním postavení a
podají si ruce křížem (pravé nahoře).
17. takt: Oba mírným nadnesením na levé noze a jemným
dotknutím špičky pravé nohy vpředu stoj přednožný pravou
nohou.
18. takt: Volným přísunem pravé stoj spojný. Při přísunu pravá
noha, která se pozvolna přisouvala po přední části chodidla
k noze levé, klesne ze špičky na patu.
19. - 20. takt = 17. - 18. takt, ale přísun levou nohou.
21. - 24. takt: Dvojice se pustí, oba ruce v bok (hřbety vpřed).
Čtyřmi klidnými obyčejnými kroky prováděnými hanáckým
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způsobem (hanácký krok - s našlapováním shora přes přední
část chodidla na celou šlapku) - v každém taktu jeden, se
otočí každý sám na místě vpravo jednou dokola, vykročí
pravá noha. Ukončí opět obličejem proti sobě.
25. - 26. takt: Dva přísunné kroky s výponem vpravo stranou od
sebe.
27. - 28. takt: Dva přísunné kroky s výponem vlevo stranou
k sobě. Jakmile se přiblíží k sobě, podají si pravé ruce, levé
v bok.
29. - 32. takt = 5. - 8. taktu, dvojice si vymění místa tak, že CH je
obrácen pravým bokem do středu kruhu. V tomto postavení
podají si ruce křížem a celá část od 9. do 24. taktu se beze
změny opakuje. V posledních čtyřech taktech zátočkou
vpravo o půl kola se vrátí páry do původního postavení.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané
Vojtěch Klučka (1950) a Soňa Julínková (1977), Pavel Pech
(1958) a Vladimíra Šolcová (1959), Zdeněk Pospíšilík
(1962) a Hana Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963)
a Lenka Pospíšilová (1971), Hynek Zelený (1969) a Vendula
Répalová (1978), muzika jako v A.6, zpívá Milada Hrubá
(1946).

A. 12 HANÁCKÉ CIFROVÁNÍ (VELETĚLA V R A N A ) ,
MARŠ A A L E X A N D R Z TOVAČOVSKA A KOJETÍNSKA
(0:36.39)
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Já na vojno a z vojny dom, te ses eště nevdala,
na keho tes, má zlatá panenko, na keho tes čekala?
Čekala sem, můj senečko, čekala sem na tebe,
až te z vojne dom pomašíroješ, že me svoji bodeme.
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Samostatný taneční projev chlapců před muzikou se žertovně
nazýval "hanácký cifrování". Tak, jako v jiných oblastech, i zde si
chlapci zazpívali a zaskákali svým způsobem před muzikou.
Vybíraly se k tomu vhodné písničky. Jednotlivé písně si pak
chlapci předzpívali před muzikou a buď přímo při zpěvu nebo při
opakování nápěvu hudbou tančili. Rozšířenou písní je "Veletěla
vrana".
1. píseň - "Veletěla vrana"
CH se postaví v rozptylu před muziku, založí ruce za záda a
začnou zpívat. Současně se všichni roztančí stejnou jednoduchou
cifrou.
Není nutno dodržovat nějaký přísně sformovaný útvar. CH
tančí v rozptylu, většinou čelem k hudbě, ale mohou se pohybovat
i v jiném uspořádání a různými směry.
1. takt: Tři dupavé kroky téměř na místě nebo s mírným pohybem
vpřed, vykročí levá noha. Kroky jsou provedeny v prvních
třech osminách taktu.
2. takt: Dva poskoky (v každé době jeden) na pravé noze, levá
noha současně při každém poskoku kalamajkově přiklepne
vnitřní stranou ke kotníku nohy poskakující.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt, ale opačnou nohou.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
9. takt: Dva poskoky na pravé noze vlevo stranou, druhá noha
přiklepává vnitřní stranou ke kotníku poskakující nohy
dvakrát.
10. takt: Tři podupy na místě v prvních třech osminách taktu,
začíná levá noha.
11. - 12. takt = 9. - 10. takt, ale naopak a opačnou nohou.
13. - 15. takt: CH poskakují po pravé noze vlevo stranou,
v každém taktu dva poskoky, a současně při každém
poskoku přiklepává levá noha vnitřní stranou ke kotníku
nohy poskakující.
16. takt: Tři podupy v prvních třech osminách taktu, začíná levá
noha, čtvrtá osmina výdrž.
17. - 24. takt = 9. - 16. takt. ale opačnou nohou a na opačnou
stranu. V posledním taktu již neprovedou tři podupy, ale
pouze jeden.
Někteří tanečníci začínají pravou nohou a celý tanec pak
tančí naopak.
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2. píseň - "V Tovačově pěkný pole", marš
Na úvodní cifrování navazoval obvykle tzv. marš. CH začali
zpívat píseň, která se dobře hodila do pochodu a do různého
"mašírování" po taneční ploše, kterým tanečníci napodobovali
vojenské pochodování. Toto mašírování předváděli obvykle CH odvedenci u muziky anebo při loučení s celou obcí a se svými
milými při odchodu na vojnu. CH nejprve jednotlivě v rozptylu
čelem k hudbě za zpěvu písně postupovali ráznými přísunnými
kroky (v každém taktu jeden) po taneční ploše, např.:
Zpívá a tančí se 1. sloka.
1. - 8. takt: CH postupují stále čelem k hudbě přísunnými
ráznými kroky s přírazem druhé nohy (v každém taktu
jeden) vpravo nebo vlevo stranou. T i , kteří postupují vpravo
stranou, vykročí pravou nohou a naopak.
9. - 16. takt = 1. - 8. takt. ale opačným směrem a opačnou nohou.
17. - 24. takt = 1. - 8. takt.
CH zpívají a tančí druhou sloku.
CH vytvoří malé skupinky - např. po třech nebo po čtyřech,
stoupnou si do kroužků a navzájem se pochytají okolo krku.
1. - 4. takt: Kroužek se otáčí v postavení čelem do středu čtyřmi
ráznými přísunnými kroky vpravo stranou. Vykročí pravá
noha.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt. ale vlevo stranou, vykročí levá noha.
9. - 16. takt: CH v kroužku se natočí pravým bokem k sobě a
vnitřníma rukama se uchopí navzájem za plece. V tomto
postavení s poněkud mírně sníženým těžištěm se otáčejí
v kroužku ráznými poskočnými kroky - v každém taktu jeden,
doprava. Druhá noha pokrčena přednožmo. Vykračuje levá noha.
V 16. taktu se CH otočí poskokem na pravé noze o 180° doprava.
Tím se přetočí k sobě levými boky a uchopí se navzájem za plece
levýma rukama.
Popis kroku poskočného
9. takt - a: Levá noha rázně vykročí celým chodidlem mírně
vpřed, koleno povoleno.
b: Pravá noha nízko poskočí (podtrhne se) s mírným
pohybem vpřed. Druhá noha pokrčí přednožmo, chodidlo
vodorovně se zemí.
45

10. takt = 1. takt, ale opačnou nohou.
11. - 12., 13. - 14., 15. - 16. takt = 9. - 10. takt.
17. - 24. takt = 9. - 16. takt, ale opačným směrem.
Pozn.: Některé kroužky se od počátku otáčejí opačným
směrem. Vykračuje tedy opačná noha.
Zpívá a tančí se 3. sloka:
1. - 8. takt: CH se pustí, každý obě ruce za záda, a poskakují
jednotlivě různými směry po prostoru. Krok je obměněn
křísnutím paty o zem.
1. takt - a: CH vykročí levou nohou (celým chodidlem naskočí na
zem), koleno mírně povoleno. Na druhou osminu škrtne
patou pokrčené pravé nohy o zem těsně vedle paty nohy levé.
Noha po škrtnutí podpatkem o zem se pokrčí v koleně,
chodidlo ohnuto.
b: Poskok na levé noze, druhá noha dosti vysoko pokrčena
přednožmo a je připravena k dalšímu kroku.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou.
Takto postupují jednotliví CH asi ve čtyřech taktech jedním
směrem a v dalších čtyřech taktech opačným směrem, navzájem
se mezi sebou proplítajíce. Ke konci se snaží každý CH najít
svého partnera. Nyní se uchopí dva a dva v postavení pravým
bokem k sobě za napjaté pravé paže, levé ohnuty na hřbetě.
9. - 16. takt: Dvojice se otáčí krokem jako v taktu 1. - 8. vpravo
kolem. Vykročí buďto stejnou nohou nebo libovolně.
17. - 24. takt: Buď se otočí levými boky k sobě a uchopí se za
levé plece a otáčejí se stejným krokem doleva nebo se pustí a
opět každý sám poskakuje tímto krokem různě v prostoru.
Tanec "Alexandr" z Kojetínska a Tovačovska
Nyní následuje po marši tanec "Alexandr".
Tanec tančí 8 C H , kteří jsou odpočítáni na prvé a druhé.
Pokud je při marši účastno více C H , vytvoří se třeba i dvě kola po
osmi. Nástup k alexandru se provede přímo z volného rozestupu
po předcházejícím marši po celé taneční ploše.
Hudba hraje velmi výrazně a v živém tempu. CH chvíli
mašírují jako při vojenské execírce 4 kroky jedním směrem, 4
kroky druhým směrem, v řadách i jednotlivě se vzorně prová
děnými obraty. Postupně se seřadí do kroužků po osmi k vlastní46

mu tanci alexandr, což je vlastně hanácká forma chlapeckého
tance Na mlýnské kolo. Každý z CH v kruhu má šáteček svázaný
na dva suky za protější cípy jako obroučku. Jeden z nich sevře do
ruky suk. aby se šátek nerozvázal, sousední jej sevře na opačné
straně a tak vzájemným spojením paží, které jsou v mírném
odpažení. se utvoří kruh. Jakmile hudba začne hrát nápěv opět od
začátku, ráznými kroky vykročí CH v kruhu směrem napravo.
Tempo hudby se postupně zrychluje, kruh se zvětšuje, paže se
šátky, které mohly být na počátku i v pokrčení vzpažmo ve výši
hlavy, se napínají až do upažení. Když jeden z CH křikne "Hop",
první (liší) CH, předem smluvení, se odrazí nohama od země,
pověsí se na šátky a skokem vytvoří svis ležmo před rukama
(břichem vzhůru). Nohy opřou o sebe a druzí jimi otáčejí
napravo. Některý z nich, který je nejodvážnější, se odrazí od
země, nohama švihne nad hlavu do překopu nazad, postaví se na
nohy, opět skočí nohama dopředu, zatímco druzí stále otáčejí
prvními napravo, až jeden z nich opět křikne: "Hop". Na to
všichni 4 první skokem nazad se postaví na nohy a zařadí se tím
do kruhu. Druzí pak skočí nohama dopředu a první jimi otáčejí.
Hanáci z okolí Kojetína odvozují název tance od ruského cara
Alexandra, pod jehož vedením tam procházela za napoleonských
válek ke dni 27. září 1805 ruská armáda. Tanec se může
několikrát po sobě opakovat. Při opakování tance se kruh otáčí
opačným směrem. Kroky při roztáčení kola na začátku tance se
mění z postupně zrychlované chůze na kroky cvalové až
přidupávané výkročnou nohou (v každém taktu 2). CH ve svisu
ležmo pomáhají při otáčení kola tím. že klepou současně patami
o zem.
Závěrečnou volnou písní se obyčejně rekruti loučívali s obcí
a nastupovali do opentlených, připravených vozů.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané
Pavel Janeček (1981), Vojtěch Klučka (1950), Pavel Pech
(1958), Zdeněk Pospíšilík (1962), Ladislav Vrána (1963) a
Hynek Zelený (1969), muzika jako v A.6, zpívá Mojmír
Zatloukal (1935).
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A. 13 VOJÁČEK Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(0:40.41)

D o b ř e je ti, má panenko,
bílé šátek vyšívat,
a já m u s í m , ubohé vojáček,
v širým polo varto stát.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
po pravici C H . Mezi sebou mají šáteček, který drží vnitřníma
rukama za cípy v mírném odpažení. Vnější ruce v bok (hřbety
vpřed).
1. takt - a: Oba krok vpřed vnitřníma nohama ( C H pravou, D
levou).
b: Vnitřní nohy výpon a ihned poklesnou na paty
(zhoupnutí) s natočením trupu dovnitř (obličejem k sobě),
vnější nohy zvolna přednoží dolů dovnitř mírně pokrčeně
(asi 20 cm od země). Paže spojené šátečkem volným
pohybem přecházejí spodním obloukem nazad.
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2. takt - a: Vnější nohy krok vpřed.
b: Zhoupnutí na špičkách vnějších nohou s natočením trupu
zevnitř (zády k sobě), vnitřní nohy zvolna přednoží zevnitř
dolů pokrčeně, paže spojené šátečkem pozvolna přecházejí
spodním obloukem dopředu asi do výše prsou.
3. - 4. takt: 4 obyčejnými klidnými kroky na celých chodidlech
podtáčka pod spojenými pažemi, které švihnou směrem
dovnitř nazad. CH se podtáčí vpravo, D vlevo. Při podtáčení
se paže nekrčí a šáteček se přenáší nad hlavami napjatý.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
Pak přistoupí CH těsně k D, vnitřní paže vzadu zkříží, CH
položí svou pravou ruku, v níž drží šáteček, k pravému boku D, D
položí svou levou ruku k jeho levému boku. Vnější ruce v bok
(dvojice se snaží držet šátek napjatý za zády vyšívaným cípem
dolů).
9. - 16. takt: 4 klidnými dvojpolkovými kroky (začíná pravá
noha) postupují dvojice po kruhu.
Popis kroku:
9. takt - a: Stoj přednožný pravou vpřed zevnitř, pravá pata se
opírá o zem, špička míří vzhůru.
b: Pravá noha se opře špičkou o zem vpravo vedle paty nohy
levé. Pata natočena vzhůru.
10. takt: Krok přeměnný pravou vpřed.
11. - 12. takt = 9. - 10. takt, ale opačnou nohou.
13. - 16. takt = 9. - 12. takt.
Posledních 8 taktů se ještě jedenkrát opakuje.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané,
Vojtěch Klučka (1950) a Soňa Julínková (1977), Zdeněk
Pospíšilík (1962) a Hana Pospíšilíková (1965), Ladislav
Vrána (1963) a Lenka Pospíšilová (1971), muzika jako
v A.6. ale bez D. Pitticha, zpívá Mojmír Zatloukal (1935).
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A. 14 NA KONOPĚ (ŠVIHÁK) Z TOVAČOVSKA
A KROMĚŘÍŽSKA
(0:42.15)

Neco za cebolo, neco za křen,
neco zaplatíme, neco z a p ř e m .
Neco pacholkovi, neco dívce,
neco kohótovi, neco slípce.
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Tanec Na konopě se tančil v úterý na ostatky před půlnocí,
když vrcholilo taneční veselí. Po hulánu a maďaře to byl jeden
z nejživějších tanců. Tanečníci při něm mívali úplnou volnost
pohybů. Často se využívalo základních tanečních kroků bujněj
šího rázu jako obkročák houpavý (švihák), poskoky, cvalové
skoky, zvedání tanečnice, otočení se se zvednutou tanečnicí,
společné vyskakování atp.
Tanečníci si zazpívali taneční píseň, kterou pak hudba
opakovala a oni tančili.
Nejprve tančili švihák (obkročák houpavý), a to při zpěvu i
při hře hudby. Tempo se postupně zrychluje.
Při další hře se posléze přejde v cvalové kroky stranou po
kruhu, ukončené vždy společným výskokem a dopadem zpět na
obě chodidla. Dvojice cválají nejprve vpravo stranou a pak vlevo
stranou po kruhu.
Pak hudba zahraje poněkud obměněný nápěv a CH při
cvalových krocích vyzvednou D a přenesou ji ve vzpažení o 180°
směrem doprava. Na protějším místě ji pak postaví na zem. Toto
se opakuje několikrát dokola.
Tančí a hrají jako v A.6. zpívá Mojmír Zatloukal (1935).

A. 15 J A N E K (STEKLÉ J A N E K ) Z ANNÍNA,
TOVAČOVA A OKOLÍ PROSTĚJOVA
(0:43.18)
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1. způsob tance
Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH zády
do středu. CH položí děvčeti ruce na pas, D jemu na ramena.
1. - 3. takt: 3 mazurkové kroky vydupávané mazurky vpravo
stranou podle CH (zpět po kruhu). CH vykročí pravou
vpravo stranou. D levou vlevo stranou.
Mazurkový krok:
1. takt - a: CH i D vydupnou výkročnou nohou ( C H pravou vpravo
stranou, D levou vlevo stranou). Vydupnutí se provede
s mírným naskočením na celé chodidlo shora.
b: Přísun nebo přeskok na druhou nohu. Při přísunu druhá
noha (u CH levá. u D pravá) narazí celou délkou chodidla na
nohu výkročnou. která odrazem unoží zcela nízko, jen asi 10
cm od země.
c: Nízký poskok CH na levé noze, D na pravé. Druhou nohu
ohne nepatrně zánožmo.
2., 3. takt = 1. takt.
4. takt: Dva silné podupy CH pravou-levou nohou, D
levou-pravou nohou.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt. ale opačným směrem a opačnou nohou.
Dvojice se vracejí na svá místa.
9. - 14. takt: 6 kroků "polky-mazurky" s natáčením trupu střídavě
nalevo a napravo si dvojice vymění místa (obtančí se
přitom). CH i D vykračují levou nohou.
V 9., 11. a 13. taktu při natáčení trupu nalevo CH a D jsou
u sebe tak blízko, že "stekle" strčí do sebe pravými lokty.
V 10., 12. a 14. taktu při natáčení trupu napravo oba na sebe
"stekle" pohlédnou přes levé rameno.
Popis kroku "polky-mazurky" v 9. a 10. taktu:
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9. takt - a: CH vykročí s rázným podupem levou kupředu
s natočením trupu nalevo. D levou dozadu též s natočením
trupu nalevo.
b: Oba rázný přísun pravou s lehkým přídupem.
c: Lehký přídup na místě levou. Výdrž ve "steklém"
postavení.
Při natáčení trupu na a) a b) rázným pohybem pravých paží
kupředu narazí na sebe přední stranou loketní části pravých
paží (strčí do sebe).
10. takt: Oba krokem polky mazurky vykročí pravou nohou
s natočeným trupem napravo (nestrčí do sebe, jen oba na
sebe "stekle" pohlédnou přes levé rameno).
11. a 13. takt = 9. takt.
12. a 14. = 10.takt.
15. takt: 3 ráznými kroky s podupem na a) zatočí se na místě
nalevo.
16. takt: Obličeji proti sobě dva podupy s vystupňovanou
vzteklostí. Prvý podup je slabší, druhý silnější.
9. - 16. takt se ještě jednou beze změny opakuje. Dvojice se
vracejí na svá místa. CH vykročí pravou nohou kupředu
s natočením trupu napravo, D pravou nazad s natočením
trupu napravo.
Při opakování v 9. - 16. taktu namísto popsaného
způsobu, kdy se dvojice obtančily krokem polky-mazurky,
tančila se někdy polka-mazurka po kruhu dokola v kolovém
držení zavřeném.
Poznámka k obtančení dvojice polkou-mazurkou kolem sebe
v taktech 9. - 16.:
V 9. - 10. taktu nejprve couvá D před CH zády ven z kruhu a
CH postupuje za ní. V dalších 4 taktech se obtančí kolem sebe
doprava na protější místo, v předposledním taktu se otočí na
místě prudce 3 kroky kolem dokola každý sám a v 16. taktu 2
přídupy zastaví. Vyměnili si místa. Při opakování 9. - 16. taktu
nejprve ve 2 taktech couvá CH ven z kruhu jako prve D a D
postupuje za ním. V dalších 4 taktech se stejným způsobem
z natáčení lokty k sobě obtančí doprava a v předposledním taktu
již opět na svých vlastních místech se otočí 3 kroky prudce na
místě a v posledním taktu ukončí tuto část 2 přídupy v postoji
čelem proti sobě, CH uvnitř, D vně.
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2. způsob tance:
Tančí dvojice v držení ke kolovému tanci polootevřeném,
CH zády do středu.
1. - 4. takt: Tančí mazurkovými kroky vpřed po kruhu ve směru
napjatých spojených paží. Ve 4. taktu 2 přídupy se zastaví a
změní držení. Nyní jsou napjaty opačné paže zpět do směru
tance po kruhu.
5. - 8. takt: Tančí mazurkovými kroky ve směru hodinových
ručiček, spojené paže mírně napjaty do směru tance vpřed po
kruhu.
9. - 16. takt: Při obtáčení pak v taktech 9. - 16. neustupuje nyní D
před CH ani později CH před D, ale výměna se děje přímo:
9. takt: Krokem polky-mazurky (vykročí levá noha) se vytočí
směrem doleva pravými lokty k sobě a vymění si místa.
10. takt: Druhým krokem (vykročí pravá s natočením k sobě
doprava) se otočí k sobě čelem na protějším místě.
11. - 12. taktem se stejnými 2 kroky polky- mazurky vracejí dále
na svá místa po druhé straně.
13. - 14. takt: Znovu postupují jako v 9. - 10. taktu na protější
místa.
15. takt: Na protějším místě se otáčejí doleva prudce krokem
polky- mazurky.
16. takt: Přidupnou 2 podupy a zůstanou stát čelem proti sobě, D
uvnitř, CH vně, oba čelem proti sobě.
9. - 16. takt se ještě jednou opakuje.
Tančí, hrají a zpívají jako v A. 14.

A. 16 ŠOTYŠKA Z K L O P O T O V I C A TOVAČOVA
(0:45.40)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády
do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené
paže mírně napjaty ve směru tance po knihu.
1. takt: Jeden houpavý přeměnný krok podle CH vlevo stranou.
CH vykročí levou, D pravou nohou. Krok je ukončen
přírazem druhé nohy k noze výkročné na b). Spojené paže
doprovázejí taneční krok kmihy zdola nahoru a zpět a
pohupy v bocích i pohupováním kyčlí.
2. takt = 1. takt. ale na opačnou stranu a opačnou nohou.
3. - 4. takt: Dvojice se otočí téměř na místě 8 šlapákovými krůčky
po přední části chodidel dvakrát vpravo kolem. CH vykročí
levou, D pravou nohou.
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují až do konce tance.
Tančí a hrají členové souboru Klas z Kralic na Hané Vojtěch
Klučka (1950) a Soňa Julínková (1977), Pavel Pech (1958) a
Vladimíra Šolcová (1959), Zdeněk Pospíšilík (1962) a Hana
Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963) a Lenka
Pospíšilová (1971), muzika jako v A.6.
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A. 17 VARŠAVĚNKA I Z PROSTĚJOVSKA
(0:46.59)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH levým, D pravým
bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže
mírně napjaty do středu kruhu.
1. takt: Dvojice postoupí krokem vyšlapávané sousedské vpřed
s natočením o 1/4 kruhu doprava. CH vykročí levou nohou
vpřed dovnitř, D pravou nohou šikmo vzad zevnitř. Přešlapy
na b) a c) se dotáčí dvojice do postavení šikmo vpravo
zevnitř z kruhu.
2. takt = 1. takt, ale dovnitř kruhu a opačnýma nohama.

56

3. - 4. takt: Dvojice se otočí 2 kroky vyšlapávané sousedské
o 360° doprava a mírně přitom postoupí vpřed po kruhu. CH
vykračuje stále levou, D pravou nohou.
Při sousedské na a) je krok delší a na b) a c) jsou krůčky menší.
Všechny však jsou provedeny po přední části chodidel s mírnými
pohupy.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
9. - 16. takt = 1. - 8. takt.
17. - 18. takt: Dvojice se otáčí na místě 2 kroky sousedské.
19. - 20. takt: Dvojice se pustí vnějšíma rukama a mírně je pokrčí
vzpažmo a otočí se rovněž 2 kroky vyšlapávané sousedské na
místě nebo snad jen s nepatrným pohybem vpřed.
Tyto 4 takty se opakují až do konce tance, který ukončí tanečník
jucháním.
Tančí a hrají jako v A.6.

A. 18 VARŠAVĚNKA II Z PROSTĚJOVSKA
(0:48.14)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci
zavřené, vnější paže spojeny v pokrčení upažmo. CH levým, D
pravým bokem do středu.
1. takt - a: Dvojice vykročí, CH levou, D pravou nohou na přední
část chodidla s natočením o 1/4 kruhu vpravo ( C H vykročí
levou nohou vlevo stranou natočen zády do středu, D vykročí
pravou nohou vpravo stranou natočena čelem do středu).
b: Druhá noha přikročí přes přední část chodidla k noze
výkročné.
c: CH levou, D pravou nohou malý úkrok podle CH vlevo
stranou.
2. takt - a: Ve stejném postavení přešlápne CH na přední část
pravé nohy a D levé nohy.
b, c: Další 2 přešlapy ve stejném postoji ( C H zády do středu,
D čelem). CH přešlapuje levou-pravou, D pravou-levou. Při
přešlapech se dvojice mírně pohybuje po kruhu proti hodino
vým ručičkám.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt, ale s otočením v 3. taktu při kroku
sousedské o 180° doleva. D je zády do středu, CH čelem.
Otáčka do postavení D zády do středu se provede hlavně
prvním delším krokem na 3. takt a).
Takto střídavě s natáčením CH a D zády do středu se tančí až do
konce 16. taktu.
17. - 32. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném tančí
pohupovanou sousedskou s otáčením doprava až do konce
tance. V každém taktu se otočí o půl kola.
Tančí a hrají jako v A. 11.
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A. 19 VĚNEČEK Z ANNÍNA, K L O P O T O V I C A KOJETÍNA
(0:49.28)

Janíček v nedělo nepřišel,
zelené věneček opršel.

Je to tanec na způsob mateníku se střídáním valčíkových
kroků a obkročáku poskočného. Takt je stále 3/4.
Tančí dvojice smíšené po kruhu, v držení ke kolovému tanci
zavřeném, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu.
1. - 2. takt: 2 valčíkové otáčky jednou kolem. CH vykročí pravou,
D levou nohou.
3. - 5. takt: 3 obkročáky poskočné (v každém taktu na a) nakročí
CH i D celým chodidlem na zem, na b) výdrž a na c) na téže
noze poskok.
Takto se tančí střídavě valčík a obkročák poskočný až do konce
tance.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané
Zdeněk Pospíšilík (1962) a Hana Pospíšilíková (1965),
Ladislav Vrána (1963) a Lenka Pospíšilová (1971), Hynek
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Zelený (1969) a Vendula Répalová (1978), muzika jako
v A.6, zpívá Milada Hrubá (1946).

A. 20 V R A N K E Z ANNÍNA, O P L O C A N A TOVAČOVA
(0:50.24)

Tančí trojice v knihu anebo v rozptylu po taneční ploše, CH
uprostřed, po obou stranách má D. Drží se vzájemně na vnitřní
ruce v pokrčení upažmo, ruce ve výši ramen. Vnější ruce v bok.
1. takt: Trojice postoupí 3 ráznými kroky kupředu, vykročí pravá
noha. Při prvním kroku se důrazně došlápne na celé
chodidlo. Při třetím kroku pravou nohou vpřed se trojice
mírně nadnese na přední část chodidla.
2. takt: Třemi kroky nazad se vrací dvojice na svá místa. Vykročí
levá noha. Všechny kroky jsou stejné, obvyklé.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt. V posledním době 4. taktu přísunem levé
stoj spojný.
5. - 6. takt: D se uchopí za vnější ruce a tím vytvoří spojenou
trojici čelem do středu. 6 obyčejnými kroky se trojice otočí
vpravo dokola, vykročí pravá noha. Při posledních 2 krocích
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se D opět pustí a rozvinutím nazad vytvoří znovu čelné
trojice jako na počátku (jsou na svých původních místech).
7. takt: CH zvedne paže spojené s pažemi děvčat až do výše hlavy
a utvoří bránu. Obě D se podtočí 6 drobnými krůčky pod
spojenými pažemi dovnitř (D po pravici vlevo, D po levici
vpravo). Krůčky jsou provedeny cupitavě po přední části
chodidel.
8. takt - a: Celá trojice se vznese do výponu, spojené paže se
zvednou až do výše hlavy.
b: Trojice z výponu klesne na celá chodidla, paže ponenáhlu
klesají do původní polohy.
c: Výdrž.
Podle starých pamětnic se tančíval tento tanec i ve 2 řadách
čelem proti sobě.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané
Zdeněk Pospíšilík (1962), Soňa Julínková (1977) a Hana
Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963), Lenka
Pospíšilová (1971) a Vladimíra Šolcová (1959), Hynek
Zelený (1969), Vendula Répalová (1978) a Eliška
Slezáčková (1949), muzika jako v A.6, zpívá Mojmír
Zatloukal (1935).
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A. 21 H O D U L A Z O P L O C A N
(0:51.24)

Ptala se, j e - l i cesta přímá,
že be šla až do Kojetína,
že be šla na hode do té p a n s k é hospode.

Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě. CH zády,
D čelem do středu kruhu. Drží se za pravé ruce, paže spuštěny
dolů, levé ruce v bok.
1. - 2. takt: CH i D postupují šesti krátkými přísunnými kroky
podle CH napravo, v každé době jeden přísunný krok, CH i D
se při každém kroku pohupují mírně v ramenou a bocích ve
směru nohy výkročné.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt, ale naopak, podle CH doleva, vykročí
opačná noha, paže začínají komíhat na opačnou stranu (podle
CH doleva).
5. takt - a: Přísunný krok podle CH napravo. Spojené paže se
vychýlí na začátku taktu podle CH doprava.
b: CH krok pravou nohou napravo, D levou nalevo.
c: CH stoj na pravé, D na levé noze. Druhá noha pozvolna
obloukem přednoží dovnitř, podle CH napravo. Noha je jen
nepatrně vzdálena od země. Spojené paže současně přejdou
zvolna spodním obloukem podle CH napravo.
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6. takt = 5. takt, ale naopak a opačnýma nohama.
7. - 8. takt: Šesti obyčejnými volnými kroky se oba na místě
podtočí pod spojenými pravicemi, podle CH vpravo stranou,
CH vykročí pravou, D levou nohou. Spojené paže přecházejí
přitom spodním obloukem podle CH napravo a ukončí
v původní poloze. Při podtáčení se našlapuje zlehka na celé
chodidlo.
9. - 12. takt = 5. - 8. takt.
Tančí a hrají členové souboru Haná z Velké Bystřice Milan
Heřman (1961) a Lenka Korydková (1971), Josef Langer
(1953) a Lenka Langerová (1959). Petr Nakládal (1962) a
Jiřina Nakládalová (1963), muzika ve složení Marcela
Heřmanová (1967) primáška, David Kousal (1979) 2. housle,
Petr Sotorník (1979) housle, Filip Bětík (1978) klarinet a Jan
Žůrek (1979) kontrabas, zpívají Jan Milý (1947), Alena
Drábková (1978), Hana Londová (1965) a Iveta Růžičková
(1966).

A.22 ANNOVSKÁ Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(0:53.37)

Za tolar hedvábí, za dva zlatý nití,
že bode vešévat na šáteček kvítí.
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Tančí trojice buď v kruhu za sebou nebo v trojstupu čelem
k hudbě. CH stojí mezi dvěma D, trojice se drží za vnitřní ruce
v mírném odpažení. DD vnější ruce v bok.
1. - 4. takt: Trojice postupuje zvolna čtyřmi mírně houpavými
přísunnými kroky kupředu s pohyby paží vpřed a vzad při
každém kroku přísunném, v lichých taktech vykračuje pravá
noha. v sudých levá. Tempo je volné, vláčné.
5. - 8. takt: DD se uchopí za vnitřní ruce, zvednou je do výše
hlavy a utvoří tím bránu, kterou prochází CH, DD vnější ruce
v bok, CH rovněž obě ruce založí v bok. Děvčata po celou
tuto část postupují drobnými polkovými krůčky vpřed,
vykročí pravá noha. CH čtyřmi polkovými kroky (každý
ukončen nízkým poskokem) obtančí D po pravé straně
(natočen k ní stále pravým bokem) až na své původní místo,
vykročí pravou nohou.
9. - 12. takt: DD jako v taktu 5 - 8. CH projde zezadu branou a
čtyřmi polkovými kroky s mírným poskokem v poslední
osmině obtančí D po své levé straně (natočen k ní stále levým
bokem), vykročí opět pravá noha.
Tempo druhé části je rychlé, svižné.
Ve 12. taktu místo posledního polkového kroku CH i obě DD
v trojici, v postavení čelném jako na začátku tance, ukončí
výponem a zpětným došlápnutím na celá chodidla (paže
mírný kmih dopředu a zpět) tanec.
Při tomto tanci tančící obvykle zpívali.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Hanák z Troubek nad
Bečvou Vlastimil Otáhal (1955), Jarmila Gregovská (1953) a
Blanka Vítoslavská (1979), Stanislav Vojtek (1958), Jana
Vojtková (1960) a Lada Strnadelová (1976), muzika ve
složení Dana Otáhalová (1960) primáška, Stanislav Hýbner
(1950) 2. housle, Ladislav Mádr (1960) 3. housle, Ludmila
Němčáková (1948) cimbál a Aleš Létal (1973) kontrabas,
zpívá Josef Kratochvíl (1946).
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A. 23 D U D Y (HRÁLY D U D Y ) Z ANNÍNA A KOJETÍNA
(0:55.11)

Tančí dvojice smíšené ve dvou řadách čelem proti sobě.
Každá dvojice z první řady má protějšek v řadě druhé. D stojí po
pravici C H . Dvojice se uchopí za vnitřní paže v ohnutí upažmo,
vnější ruce v bok (hřbety vpřed). Vzdálenost mezi řadami je asi
dvanáct kroků.
1. - 3. takt: Šesti obyčejnými kroky našlapovanými shora přes
přední část chodidla na celou šlapku postupují dvojice vpřed
proti sobě, vykročí pravá noha.
4. takt: Tři podupy na místě s mírně sníženým těžištěm, začíná
pravá noha (první je slabší, druhý silnější, třetí nejsilnější a
s důrazem).
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5. - 7. takt = 1. - 3. takt. ale zpět pozpátku na svá místa, vykročí
levá noha.
8. takt = 4. takt, ale začíná levá noha a všichni ruce v bok. Třemi
podupy na místě (začíná levá noha) otočí se CH půlobratem
napravo, D půlobratem nalevo, takže stojí obličejem proti
sobě.
9. takt: Výdrž ve stoji čelem proti sobě.
10. takt: Tři důrazné podupy na místě, začíná pravá noha.
11. takt: Výdrž.
12. takt: Tři radostné potlesky každý sám do svých dlaní.
13. - 14. takt: D uchopí ze stran rukama na bocích sukně, otáčí se
na místě před CH osmi drobnými poklusovými krůčky vpravo
(vykročí pravá noha) a v každém taktu krátkými pohyby
nahoru a dolů dvakrát vychloubavě natřásá sukní. CH klusá
na místě zcela nízkými krůčky, buď ruce v bok, nebo
potleskává děvčeti do taktu.
Muzika několikrát tanec opakovala. Někdy v 13. - 16. taktu
D místo klusových krůčků na místě s vychloubačným natřásáním
sukněmi začalo obíhat okolo C H .
Tempo je živé. Při tanci se zpívalo.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Hanák z Troubek nad
Bečvou Martin Gregovský (1965) a Jarmila Gregovská
(1953), Vlastimil Otáhal (1955) a Blanka Vítoslavská
(1979), Martin Raška (1975) a Lada Strnadelová (1976),
Stanislav Vojtek (1958) a Jana Vojtková (1960), muzika a
zpěvák jako v A.22, v pozadí Jan Gregovský (1951) a Jarmila
Vítoslavská (1953).

A. 24 M A L E N I Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(0:56.44)
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Tančí se buď v kruhu nebo ve dvou řadách proti sobě. CH a
D se postaví čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do
středu. Uchopí se za pravé ruce dole, levé ruce v bok, hřbety
vpřed.
1. - 3. takt: Tři přísunné kroky podle CH vlevo stranou (do středu
kruhu), CH vykročí levou, D pravou nohou. Přísunné kroky
jsou houpavé (z celého chodidla do výponu a zpět) a při
každém kroku přísunném se pohybují paže spodním
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obloukem střídavě dovnitř a zevnitř. Ve 3. taktu výdrž ve
výponu, paže výdrž uvnitř kruhu asi ve výši ramen.
4. - 5. takt: Dva přísunné kroky podle CH vpravo stranou (ze
středu kruhu) s opačným pohybem paží. Ve 4. taktu výdrž ve
výponu, paže výdrž zevnitř kruhu asi ve výši ramen.
6. - 10. takt = 1. - 5. takt.
Celá první část se opakuje, ale tančí se opačným směrem
(začíná se zevnitř kruhu). V poslední době 10. taktu dvojice
skončí v původním postavení, CH levým, D pravým bokem do
středu, oba ruce v bok.
11. - 13. takt: Dvojice se pustí. CH i D ruce v bok. Šesti
obyčejnými mírně houpavými kroky se každý otočí o 360°
doprava do původního postavení. Vykročí pravá noha.
14. takt: Tři podupy na místě (pravá, levá, pravá noha).
15. - 17. takt = 11. - 13. takt, ale naopak, začíná levá noha.
18. takt: Každý tři potlesky do dlaní, pravá do levé (ruce vztyčeny
kolmo vzhůru, palce k tělu).
19. - 2 1 . takt = 11. - 13. takt.
22. takt: třikrát na sebe oba zahrozí ukazováčkem pravé ruky.
23. - 26. takt: CH a D se postaví těsně vedle sebe pravými boky,
CH i D položí pravou ruku na levý bok svého partnera a
levou ruku si položí navzájem na pravou paži. V tomto
postavení a držení se otočí na místě osmi poklusovými
krůčky (nezvedat nohy) vpravo o 360°, vykročí pravá noha.
Při posledním kroku se pustí a odstoupí od sebe a ukončí
v postoji obličejem proti sobě v mírném výponu, ruce v bok.
Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.

A. 25 S T O D O L E N K A (OBIHAVÁ)
Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(1:00.44)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce, paže napjaty ve
výši pasu, levé ruce v bok, hřbety vpřed.
1. - 8. takt: Šestnácti drobnými poklusovými kroky běží CH
vpřed, D couvá, oba vykračují pravou nohou. Nohy se při
poklusu nezvedají, tančí se při zemi a zlehka se našlapuje na
přední část chodidla.
9. - 16. takt = 1. - 8. takt, tančí se buď stále vpřed nebo dvojice
couvá (D tančí nyní kupředu, CH vzad), vykračuje opět pravá
noha.
17. - 24. takt: Hned na první dobu 17. taktu klekne CH na pravé
koleno, ruce v bok, hlava vztyčena. D oběhne šestnácti
poklusovými krůčky dvakrát kolem něho. Vykročí pravou
nohou a při obíhání je stále otočena levým loktem k C H , oba
se na sebe stále dívají. D tančí při zemi, nohy se nezvedají.
25. - 32. takt = 17. - 24. takt, nyní však poklekne D a CH obíhá
okolo ní, natočen levým loktem k ní. Vykračuje rovněž
pravou nohou. Na druhou dobu posledního taktu D rychle
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vstane, tanečníci si podají pravé ruce a tančí další sloku
písně.
Při tanci se zpívá.
Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.

A. 26 ŠÁTEČEK (ČERVENÉ ŠÁTEČKU) Z TOVAČOVA
(1:02.02)

Jen se m n ě , má milá, dobře chové, dobře chové,
k ó p i m ti šáteček kašmírové, kašmírové.
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH levým,
D pravým bokem do středu. Drží se za obě paže v předpažení
dolů, spojené dvěma rovnoběžně uchopenými šátečky.
1. - 8. takt: Dvojice postoupí vpřed osmi valčíkovými kroky
střídavě dovnitř a zevnitř kruhu (v lichých taktech vykročí
CH levou, D pravou nohou do středu kruhu, v sudých taktech
opačnou nohou ze středu kruhu). Spojené paže se šátky
současně doprovázejí kroky kmihem zdola do středu kruhu
(liché takty) a opačným směrem (sudé takty). Dvojice se
pohybuje mírně vpřed po kruhu.
9. - 16. takt = 1. - 8. takt. ale zpět po kruhu (nyní CH couvá a D
postupuje vpřed). Vykračuje stejná noha, pohyb pažemi se
šátky jako prve.
17. takt: Dvojice se zastaví a podtočí se pod spojenými pažemi
jedním valčíkovým krokem na místě dovnitř kruhu.
18. takt: Valčíkový krok do středu kruhu současně s kmihem
spojených paží zdola do upažení dovnitř.
19. takt = 18. takt, ale na opačnou stranu a opačnýma nohama
(zevnitř kruhu).
20. takt = 18. takt, valčíkový krok a pohyb paží do středu kruhu.
21. - 24. takt = 17. - 20. takt, ale na opačnou stranu a opačnou
nohou.
17. - 24. takt se ještě jednou opakuje.
Při tanci se zpívalo.
Poznámka: Podle Ludmily Mátlové tanečníci na začátku podtáčky
v 17. taktu dupnou. CH pravou, D levou nohou. Podobně na
začátku 21. taktu opačnýma nohama.
Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.

A. 27 TOVAČOV Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(1:03.31)
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Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě,
nemožu, má milá, zapomenót na tě,
hoja, hojasa, hoja, hojasa,
hoja, hojasa, hojasasa.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce spojené šátkem,
levé ruce v bok, hřbety vpřed.
1. - 8. takt: Dvojice postupuje osmi valčíkovými kroky vpřed po
kruhu, v lichých taktech s kmihem spojených pravic se šátky
dovnitř ve směru nohy výkročné, v sudých taktech zevnitř.
CH začíná levou nohou šikmo vlevo vpřed, D pravou nohou
šikmo vpravo vzad. V sudých taktech naopak opačnou
nohou.
9. - 14. takt: Spojené paže se zvednou asi do výše hlavy. CH
postupuje vpřed šesti valčíkovými kroky s podupem na první
dobu taktu, vykročí levá noha. D se svižně podtáčí pod
spojenými pažemi doprava, v každém taktu o půl kruhu,
vykročí pravou nohou.
15. takt - a: Dvojice se zastaví přídupem CH levou, D pravou
nohou.
b: Výdrž.
c: Přídup, CH pravou, D levou nohou.
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16. takt - a: Jako v 15. taktu a ( C H přídup na místě levou, D
pravou nohou).
b, c: Výdrž.
9. - 16. takt se ještě jednou beze změny opakuje.
15. takt: Dvojice na místě třikrát zadupe celými chodidly (CH
začne levou. D pravou nohou). Síla podupu: první dosti silný,
druhý slabší, třetí silnější.
16. takt - a: Jeden podup (nejsilnější), CH pravou, D levou nohou,
b, c: Výdrž ve stoji.
Poznámka: Podle Ludmily Mátlové se tančilo bez šátečku dvojice se držela pouze za ruce.
Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.

A. 28 HULÁŇ Z ANNÍNA
(1:04.33)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení čelem proti
sobě. držení ke kolovému tanci zavřené. CH uchopí D oběma
rukama v pase, D mu položí obě ruce na ramena.
V tomto postavení a držení tančí dvojice po celou píseň
obkročákem poskočným odráženým tvrdě
celou plochou
chodidla od země v první době taktu. Ve druhé době taktu pak
s otočením při poskoku nízko nad zemí (druhá noha u obou
poohnuta zánožmo) dopadne opět celou plochou chodidla na
nohu výkročnou. CH vykračuje na začátku tance levou, D pravou
nohou. Tančí se buď vpřed po kruhu nebo naopak - pozpátku.
Tempo se postupně zrychluje, tanec je stále divočejší a
prudší. Obratné dvojice se mohou otáčet i celým kruhem (o 360°).
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané
Karel Bureš (1967) a Helena Burešová (1973), Petr Čmelák
(1963) a Naděžda Menšíková (1954), Vojtěch Menšík (1969)
a Jitka Vykopalová (1961), Vladimír Synek st. (1956) a
Ilona Synková (1959), Jiří Weiss (1962) a Jarmila Weissová
(1960), muzika jako v A.8, zpívají Jaroslav Ošťádal (1954),
Vladimír Stančík (1965), Petr Vytásek (1965), Markéta
Hodanová (1971), Martina Kaštylová (1970), Vladěna
Pluháčková (1971) a Božena Režná (1959).
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A. 29 K A L A M A J K A Z TOVAČOVA
(1:05.21)

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě, CH zády
do středu, D čelem. CH uchopí pravou rukou v připažení levou
ruku D. Druhé ruce v bok. hřbety vpřed.
1. takt: Jeden mírně poskočný přeměnný krok podle CH vlevo
stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou.
2. takt: Jeden mírně poskočný přeměnný krok CH pravou nohou
s otočením o 180° doleva, D levou nohou s otočením doprava
o 180° (jsou nyní natočeni zády k sobě).
3. - 4. takt: D ve stoji na levé noze čtyři poklepy pravou nohou,
CH na pravé čtyři poklepy levou k noze stojné (vnitřní strana
přiklepávající nohy se dotýká vnitřní strany nohy stojné).
5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale opačně, zpět na svá místa. V 5. taktu
D vykročí pravou nohou vpravo stranou, CH levou vlevo
stranou. V 6. taktu D vykročí levou nohou vlevo stranou
s otočením o 180° doleva, CH pravou s otočením o 180°
doprava. V 7. - 8. taktu přiklepává D čtyřikrát pravou nohou
k noze levé, CH levou nohou k noze pravé (čelem proti sobě).
Přiklepávání ve 3. a 4. a 7. a 8. taktu je ostře břinkavé, pata jedné
nohy naráží prudce o patu nohy druhé. Noha stojná se při těchto
kalamajkových poklepech lehce nadnáší na špičce do výponu.
9. - 16. takt: Dvojice v postavení čelem proti sobě se uchopí ke
kolovému tanci, ale mírně odvrácena od sebe (držení
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polootevřené). Spojené vnější paže jsou volně napjaty ve
směru tance vpřed po kruhu. Dvojice postupuje až do konce
16. taktu polkovými kroky, lehce houpavě provedenými,
s poskokem na noze výkročné v poslední osmině taktu vpřed
po kruhu, v lichých taktech vykračuje vnější noha ( C H levou,
D pravou), v sudých taktech opačná (vnitřní) noha. Při
vykročení vždy noha výkročná přidupne.
Tančí a hrají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Karel
Bureš (1967) a Helena Burešová (1973), Petr Čmelák (1963)
a Hana Čmeláková (1969), Vojtěch Menšík (1969) a Jitka
Vykopalová (1961), Vladimír Synek st. (1956) a Božena
Režná (1959), Jiří Weiss (1962) a Jarmila Weissová (1960),
muzika jako v A. 8.

A. 30 T E T K A - ŠKRK Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(1:07.05)
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A l e ne všeci, enom nekeří,
keří mají za k l o b ó k e m p á v o v ý peří.
Tančí se ve dvou řadách proti sobě, vzdálených osm kroků
od sebe. Dvojice ( C H a D) v postavení čelem proti sobě se uchopí
jako ke kolovému tanci, držení zavřené. CH jsou otočeni levými,
D pravými boky do středu, spojené paže jsou napjaty ve směru
pohybu vpřed.
1. - 4. takt: Čtyři přísunné kroky vpřed s pohyby napjatých paží
nahoru a dolů při každém kroku, CH vykročí levou, D pravou
nohou.
5. - 8. takt: Drobnými lehkými přísunnými krůčky
(kvapíkovými), v každém taktu dva, se dostanou dvojice na
protější místo. V 8. taktu se zatočí půlkruhem napravo, takže
CH jsou opět obráceni levými a D pravými boky do středu.
Někdy CH místo otočení dvěma cvalovými kroky se odrazí
jednou nohou od země a nízkým výskokem i zde se otočí o
půl kola napravo a dopadnou do mírného stoje rozkročmo.
Celá první část se opakuje. Tančící se vracejí na svá místa.
9. - 12. takt: Osmi delšími lehkými kvapíkovými kroky dvojice
přeběhnou ("škrknó sebó") na protější místo. V druhé době
12. taktu otočí se dvojice celým obratem vpravo a stojí opět
obráceni CH levým, D pravým bokem do středu.
13. - 16. takt = 9. - 12. takt, dvojice se vracejí na svá místa.
V poslední době 16. taktu opět celým obratem napravo
ukončí v původním postavení nebo odtančí kvapíkovými
kroky různými směry.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané
Karel Bureš (1967) a Helena Burešová (1973), Petr Čmelák
(1963) a Hana Čmeláková (1969), Vojtěch Menšík (1969) a
Vladěna Pluháčková (1971), Petr Vytásek (1965) a Martina
Kaštylová (1970), muzika jako v A. 8, zpívají Jaroslav
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Ošťádal (1954). Vladimír Stančík (1965), Markéta Hodanová
(1971), Tamara Ošťádalová (1959) a Božena Režná (1959).

A. 31 T E T K A - TRHOVÁ Z K L O P O T O V I C
(1:08.18)

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády
do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže
napjaty volně vpřed ve směru tance.
1. - 4. takt: Čtyřmi ráznými přísunnými kroky s pohyby napjatých
paží nahoru a dolů při každém kroku přísunném tančí dvojice
vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou.
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5. - 7. takt: Šesti krátkými kvapíkovými krůčky (v každém taktu
dva) postupují dvojice stále týmž směrem po kruhu. Spojené
paže v upažení.
8. takt: Kvapík se ukončí lehkým přídupem na místě, CH levou,
D pravou nohou, v první době taktu.
9. - 16. takt: Polka, CH vykročí levou, D pravou nohou. Polka je
živá, tančena s rozběhem, mírně houpavě a s nadnesením
v poslední osmině taktu.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané
Vladimír Synek st. (1956) a Ilona Synková (1959), muzika
jako v A.8, zpívají Petr Čmelák (1963), Vojtěch Menšík
(1969), Vladimír Stančík (1965), Petr Vytásek (1965),
Markéta Hodanová (1971), Tamara Ošťádalová (1959) a
Vladěna Pluháčková (1971).

A. 32 VALAŠKA Z O P L O C A N
(1:09.10)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
před C H . Drží se za obě ruce spojené šátečky ve skrčení
předpažmo (D ve skrčení připažmo).
1. - 2. takt: Čtyři obyčejné loudavé kroky vpřed, vykročí pravá
noha.
a: Oba lehkým dotekem pravé nohy o zem a šoupnutím
přední částí chodidla po zemi krok pravou nohou vpřed
s nepatrným úklonem celého těla napravo.
b: Totéž oba levou nohou s nepatrným úklonem těla nalevo.
3. - 4. takt: Dva přeměnné kroky vpřed s lehkým vznosným
nadhoupnutím, začíná pravá noha.
Popis kroku:
a1: šoupnutím krok v lichých taktech pravou nohou vpřed,
a2: šoupnutím přísun levou nohou k noze pravé (špička se
přisune asi doprostřed chodidla pravé nohy, pata nohy se
lehce nadzvedne od země),
b: šoupnutím krok pravou nohou vpřed, váha těla spočívá na
pravé noze, levá vzadu na špičce.
V sudých taktech vykračuje opačná noha.
Při přeměnných krocích se dvojice opět lehce natáčí ve
směru nohy výkročné.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt: v hudbě i pohybu v těchto taktech stoupá
celková dynamika.
9. - 10. takt: CH i D nadzvednou levé paže se šátečkem nahoru,
ruce s pravým šátkem spustí dolů. Osmi drobnými krůčky na
místě, v každé době jeden krok, se oba podtáčejí současně
pod spojenými pažemi se šátečky. Začínají směrem zevnitř
kruhu (doprava), vykračuje pravá noha. Při podtáčení se vždy
jeden šáteček zvedá, druhý spouští dolů. Každý se podtočí
celkem dvakrát kolem.
11. - 12. takt = 9. - 10. takt, ale naopak a opačnou nohou (dovnitř
kruhu).
13. - 16. takt = 9. - 12. takt.
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Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané
Vojtěch Menšík (1969) a Martina Kaštylová (1970) - na
videokazetě uvedena omylem Markéta Hodanová, Petr
Vytásek (1965) a Božena Režná (1959), muzika jako v A.8,
zpívají Petr Čmelák (1963), Vladimír Stančík (1965),
Vladimír Synek st. (1956), Tamara Ošťádalová (1959) a
Vladěna Pluháčková (1971).

A. 33 KOŽÓŠEK Z ANNÍNA A TOVAČOVA
(1:10.25)

Z a p o m n ě l , zapomněl, alebo ho n e m á š ,
[: debes k n á m v n ě m přešel,
decke se v e m l ó v á š ,
decke se v e m l ó v á š . :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu. Uchopí se za pravé paže dole, levé
ruce v bok (hřbety vpřed).
Dvojice postupuje čtyřmi krátkými kroky polky mazurky
vpřed, D couvá. V 1. taktu vykročí CH pravou nohou vpřed
s přídupem (noha došlápne celým chodidlem na zem). D vykročí
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levou nohou dozadu rovněž s přídupem. Ve druhé a třetí době
přešlap CH levou a pravou s mírným nadnesením do výponu a D
pravou a levou. Spojené paže se pohybují spodním obloukem
střídavě zevnitř (při krocích v lichých taktech) a dovnitř (při
krocích v sudých taktech).
5. takt: CH vykročí pravou nohou šikmo vpravo vpřed se
zhoupnutím do výponu na pravé noze a se zpětným
poklesnutím v poslední době na patu. D vykročí levou nohou
šikmo vlevo vzad se zhoupnutím na noze levé. Vnitřní nohy
( C H levou, D pravou) volným pohybem vláčně přednoží
dovnitř poníž ( C H směrem napravo, D nalevo). Paže součas
ně s pohybem nohou přecházejí zvolna spodním obloukem
zevnitř kruhu asi do výšky loktů.
6. takt = 5. takt, ale na opačnou stranu a opačnýma nohama.
7. takt: Třemi obyčejnými svižnými kroky se oba podtočí
současně pod spojenými pažemi směrem zevnitř knihu, CH
vykročí pravou, D levou nohou. Při podtáčení švihnou
spojené paže spodním obloukem zevnitř nahoru.
8. takt - a,b: Dva slabší, téměř jen naznačené pohyby na místě,
CH začíná levou, D pravou nohou.
9. - 12. takt = 5. - 8. takt, ale naopak a opačnýma nohama.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Mánes z Prostějova
Vladimír Vondra (1961) a Irena Lachmanová (1951),
Vlastimil Votroubek (1954) a Marie Vysloužilová (1955),
Petr Vysloužil ml. (1977) a Andrea Matušková (1973),
muzika jako v A. 1, zpívají V. Votroubek, Petr Vysloužil st.
(1955), Ivana Králová (1969), I. Lachmanová, A. Matušková.
Jitka Vránová (1972) a M. Vysloužilová.
A. 34 MAĎARA I Z ANNÍNA
(1:11.57)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé
taneční ploše, CH zády. D čelem do středu. Držení ke kolovému
tanci zavřené, spojené paže napřaženy ve směru tance po kruhu.
1. - 8. takt: dvojice tančí poskočným polkovým krokem dokola,
každým krokem se otočí o půl kruhu.
Popis kroku:
a1: v lichých taktech vykročí CH levou, D pravou nohou,
noha došlápne na zem z výše asi 10 cm.
a2: přísun druhé nohy k noze pravé opět z výšky asi 10 cm,
b1: CH krok levou, D pravou nohou vpřed (ne příliš dlouhý,
noha došlápne opět asi z výšky 10 cm na zem),
b1: poskok CH na levé noze. D na pravé, druhá skrčí
přednožmo (při poskoku se nadskočí od země asi do výše
5 cm, při skrčení přednožmo chodidlo druhé nohy je
vzdáleno od země asi 30 cm).
V sudých taktech vykračuje opačná noha.
9. - 10. takt: Dvojice se otáčí divočejším obkročákem poskočným,
v lichých taktech vykračuje opět CH levou, D pravou nohou.
V každém taktu se provede jeden krok: a) krok vpřed po
kruhu, noha došlápne přední částí chodidla na zem z výšky
asi 10 cm, b) poskok na noze výkročné (dvojice se otočí v letu
o půl kola doprava), druhá noha ohne zánožmo, při poskoku
je chodidlo nohy odrazové vzdáleno od země 5 cm. Při
obkročáku poskočném obkračuje CH v lichých taktech
D levou nohou, jinak je nutno, aby kolena obou tanečníků
byla blízko u sebe.
V sudých taktech vykračuje opačná noha. Nyní obkračuje D levou
nohou pravou nohu C H .
11. - 12. takt = 9. - 10. takt.
13. - 16. takt: Poskočná polka jako v taktech 1. - 8.
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9. - 16. takt se ještě jednou opakuje.
Poznámka: Podle Ludmily Mátlové se tančila v taktech 1. 8. poskočná polka (viz popis nahoře). A v taktech 9. - 16. i
s repeticí se tančil po celou dobu obkročák poskočný.
Nápěv maďary I se shoduje s nápěvem kanafasky z Annína,
která není na kazetě zachycena.
Tančí a hrají jako v A.33.

A. 35 MAĎARA II Z ANNÍNA
(1:12.41)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu, CH zády do
středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže
napjaty volně ve směru tance po kruhu. Celý tanec se tančil
obkročákem poskočným, při kterém se nadskakovalo, nohy výkročné se odrážely od země a dosti vysoko se skrčovaly.
Postupně, zvláště při dohře, se intenzita tance ještě zvyšovala,
odraz byl stále mohutnější a tanečníci vyskakovali co nejvýše.
Jako při každém obkročáku i při maďaře II se otáčela dvojice
každým krokem o půl kola. Jakmile však tempo dosáhlo značné
rychlosti, nestačily se již dvojice otáčet o celého půl kola, otáčky
se zmenšily jen na čtvrt kola (90°). Tento tanec se tančíval
zpravidla k půlnoci nebo po půlnoci za přibývající "rozvernosti"
tanečníků. Tančívalo se též při skákání na konopě.
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vlastimil
Votroubek (1954) a Marie Vysloužilová (1955), Petr
Vysloužil ml. (1977) a Andrea Matušková (1973), muzika
jako v A . 1 .
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A. 36 PLESKAVÁ (MANSKÁ) Z TOVAČOVA
(1:13.47)

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem k sobě, CH levým, D
pravými bokem do středu.
1. - 4. takt: Osmi poklusovými krůčky zpočátku s velmi mírnou
rychlostí postupuje CH vpřed. D před ním couvá, vykračuje
pravá noha. Při každém krůčku tleskají tanečníci vždy jednou
do svých dlaní před obličejem, prsty kolmo vzhůru, a
podruhé navzájem do obou dlaní ve výši obličeje, hřbety
k tělu.
5. - 8. takt: Na počátku 5. taktu se opře dvojice pravými dlaněmi
o sebe, levé ruce v bok, hřbety vpřed. Mírnou rychlostí jako
v prvních čtyřech taktech se zatočí osmi poklusovými krůčky
vpravo na místě do původního postavení. Vykračuje pravá
noha. Krůčky se provádějí hanáckým našlápnutím přes
přední část chodidla na celou šlapku.
9. - 16. takt: Tančí se totéž co v 1. - 8. taktu, ale ve zrychleném
tempu.
Při repetici 9. - 16. taktu se tempo ještě více zrychlí.
Při dalším opakování tance se již od počátku tančilo
v rychlejším tempu, které se mohlo v závěru opět ještě zvýšit.
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Tančí a hrají jako v A.33.

A. 37 ROŽEK I, II A I I I Z TOVAČOVSKA
(1:14.59)

I. variant
Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže čelem proti
sobě, CH levým, D pravým bokem do středu, držení ke kolovému
tanci zavřené, spojené paže napjaty do středu kříže.
1. - 3. takt: Třemi přísunnými kroky s pohyby napjatých paží
nahoru a dolů vymění si první a třetí pár místo, vzájemně si
vyhnou doprava
Popis kroku:
a: CH levou nohou vlevo stranou, mírný úklon napravo (váha
těla se přenese na levou nohu), paže se pohybují směrem
nahoru až do výše hlavy. D totéž, ale opačně,
b,c: CH přísun pravou. D levou nohou. Noha se zlehka
dotýká při přísunu země. Paže klesají zlehka dolů.
4. takt: CH se otočí s D celým obratem vpravo na místě, D couvá,
takže spojené paže jsou opět napjaty do středu. Obrat se
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provede třemi krůčky, druhý s výponem. Druhá a čtvrtá
dvojice stojí zatím na svých místech.
5. - 8. takt = 1. - 4 takt, nyní si stejným způsobem vymění místo
pár druhý a čtvrtý, první a třetí pár stojí na místě.
1. - 8. takt se ještě jednou opakuje, páry se vracejí na svá místa.
V poslední době 8. taktu (s repeticí 16. taktu) ukončí obličejem
proti sobě, oba ruce v bok.
9. takt: Všechny čtyři dvojice se otočí překřížením levé nohy přes
pravou na špičkách chodidel o 360° vpravo.
10. takt: Vzájemně se sobě pokloní (předklon a zpět vzpřim).
11. - 12. takt = 9. - 10. takt, ale naopak a na opačnou nohu.
13. - 16. takt = 9. - 12. takt, ale v posledním taktu místo
vzájemné poklony oba přidupnou pravou nohou.
II. variant
Tanec se může tančit též ve dvou řadách, vždy dvě dvojice
proti sobě.
1. - 4. takt: Tančí dva a dva páry k sobě. Ve 4. taktu se otočí jako
v I. variantu.
5. - 8. takt: Vracejí se stejným způsobem na svá místa.
Takt 1. - 8. se opakuje ještě jednou.
9. - 16. takt se tančí stejně, jako ve variantu prvním.
I I I . variant
Může se tančit též v kruhu. Dvojice stojí po kruhu čelem
proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému
tanci zavřené, spojené paže volně napjaty ve směru tance vpřed
po kruhu.
1. - 3. takt: Dvojice postupuje 3 přísunnými kroky s pohyby
napjatých paží nahoru a dolů vpřed po kruhu.
4. takt: CH uchopí D pevně v pase pravou rukou. D se opře
pravicí pevně o jeho levou ruku. CH zvedne D (D se odrazí
oběma nohama od země a vzepře se o jeho paži a ruku). CH
se otočí 2 kroky levou a pravou o 180° doprava a přenese D
na protější místo. D dopadne oběma nohama na zem na
4. takt c). Nyní stojí D zády do středu, CH čelem.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale zpět po kruhu ve směru hodinových
ručiček (D zády do středu).
8. takt = 4. takt. Nyní se vrací D na své původní místo.
1. - 8. takt se ještě jednou opakuje.
9. - 16. takt: Jako ve variantu I.
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Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Patrik
Lachman (1977) a Kateřina Novotná (1975), Vladimír Vond
ra (1961) a Irena Lachmanová (1951), Vlastimil Votroubek
(1954) a Marie Vysloužilová (1955). Petr Vysloužil ml.
(1977) a Andrea Matušková (1973). muzika jako v A . l .

A. 38 SÓSEDSKÁ (ŠÓSTAVÁ) Z ANNÍNA
(1:20.01)

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády
do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně
napjaty ve směru tance. Celý tanec se tančí krokem sousedské,
který na rozdíl od valčíku se tančí bez výponu, stále při zemi,
nohy se téměř nezvedají od země. Proto název "šóstavá". Skladba
sósedské byla v podstatě libovolná. Dvojice se otáčely chvíli
doprava, chvíli doleva (plynulý přechod vždy ve shodě s hudební
frází). Pak se bez přerušení pohybu udělaly jeden nebo dva
houpavé přísunné kroky kupředu nebo jeden nebo dva dozadu a
zase se otáčeli opačným směrem. Anebo se pustili a každý tančil
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chvíli sám. Přitom se dívali na sebe. Znovu se uchopili a tančili
zase spolu.
1. - 4. takt: Dvojice tančí sousedskou s otáčením doprava. CH
vykročí levou, D pravou nohou.
5. - 8. takt: Dvojice se pustí, oba ruce v bok (hřbety vpřed) a
každý se otočí 4 kroky sousedské dvakrát kolem s mírným
postupem vpřed po kruhu. D vykročí pravou nohou a otáčí se
doprava a CH se otáčí doleva, vykročí levou nohou.
9. - 12. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném, CH zády do
středu, D čelem, opět tančí sousedskou s otáčením doprava
jako v taktech 1. - 4.
13. takt: Dvojice se zhoupne jedním krokem sousedské po kruhu.
CH vykročí levou, D pravou nohou (jakoby chtěli dělat pří
sunný krok stranou).
14. takt = 13. takt. ale zpět a opačnou nohou.
15. - 16. takt = 13. - 14. taktu.
17. - 20. takt: Dvojice se otáčí 4 kroky sousedské doleva s mír
ným postupem vpřed po kruhu. Vvkračují stejné nohy.
21. - 24. takt = 13. - 16. takt.
Takto se opakuje až do konce nápěvu.
Tančí a hrají jako v A.33.

A. 39 T R O J K E (KONĚ, PODLIZAVÁ) Z TOVAČOVA
(1:21.23)
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Tančí trojice dvě D a jeden C H . D se postaví proti C H , který
je obrácen levým bokem do středu kruhu. Všichni tři se navzájem
spojí za ruce 3 šátečky. Cípky šátků drží každý v sevřené pěsti,
které jsou na začátku tance ve středu kroužku těsně u sebe ve výši
brady.
1. - 8. takt: 8 drobnými polkovými kroky s podupy na a) každého
taktu bujně vyrazí jako koně trojice kupředu; spojené paže se
pohybují spodním obloukem v lichých taktech od sebe do
předpažení zevnitř a v sudých taktech opět spodním oblou
kem k sobě do původního postavení v předpažení dovnitř.
Popis kroku:
1. takt: CH začíná polkovým krokem pravou nohou vpřed, na a)
shora silně dupne.
D uvnitř kruhu vykročí ostrým polkovým krokem pravou
nohou vzad a druhá D vně kruhu vykročí levou nohou vzad
(vnější nohy). Při tanci na začátku naznačují dupnutí slaběji,
nežli CH. Paže spojené šátečky rázným pohybem spodním
obloukem přecházejí do předpažení zevnitř tak daleko, že
šátky jsou skoro napjaty.
2. takt: CH vykročí levou vpřed, děvčata vnitřníma vzad. Paže se
šátky se pohybují spodním obloukem k sobě do původní
polohy - sevřené pěsti se šátky u sebe, prsty sevřených rukou
vzhůru.
V 8. taktu se dvojice zastaví posledním krokem, DD ustoupí
dozadu a tím paže s napjatými šátky vytvoří trojúhelník.
1. - 16. takt se opakuje.
9. - 12. takt: CH 8 lehkými klusovými krůčky prochází po přední
části chodidel nejdříve kolem pravého D (kolem D vně
knihu) a prochází brankou, aniž by se celá trojice pustila. Při
procházení branou pravou ruku spojenou s levou nikou D po
pravici přitáhne k tělu a levou niku spojenou s pravou rukou
D po své levici zvedne nahoru. Projde branou, za ním se
podtočí D po pravé straně směrem napravo, po ní D po levé
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straně nalevo. Couvnou a napnutím paží utvoří trojúhelník. D
od počátku 9. taktu se pohybují při tomto podtáčení stejnými
krůčky jako C H .
13. - 16. takt = 9. - 12. takt. ale na opačnou stranu. CH projde
branou pod šátkem mezi oběma D a obíhá směrem nalevo
kolem druhého D uvnitř kruhu.
Takt 9. - 16. se ještě jednou opakuje.
V poslední době v repetici 9. - 16. taktu zaujme trojice základní
postavení jako na začátku tance, ruce k sobě ve středu kroužku ve
výši brady, prsty sevřených pěstí nahoře. Celý tanec se několikrát
opakuje. Tempo, zvláště při "podlézání" branami se zrychluje.
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vlastimil
Votroubek (1954), Irena Lachmanová (1951) a Marie V y 
sloužilová (1955), Petr Vysloužil ml. (1977), Ivana Králová
(1969) a Andrea Matušková (1973), muzika jako v A . 1 .

A.40 ZAHRADNICKÁ I Z K L O P O T O V I C A KOJETÍNA
(1:23.40)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
po pravici C H . Držení za ruce vzadu křížem. Spojené ruce si
navzájem opřou o boky nebo CH uchopí D zezadu pravicí kolem
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pasu, D mu položí levou ruku na levé rameno C H . Vnější ruce
v bok, hřbety vpřed.
1. - 2. takt: 2 ostré polkové kroky vpřed, začíná pravá noha.
3. - 4. takt: 2 polkovými kroky zátočka na místě doprava nazad
(D couvá, CH postupuje vpřed) kolem společné osy do původ
ního postavení. Začíná pravá noha. D vzad, CH vpřed.
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují až do konce nápěvu.
Tančí a hrají jako v A.33, ale muzika bez V. Matouška.

A. 41 ZAHRADNICKÁ II Z ANNÍNA A KOJETÍNA
(1:24.44)

Tančí dvojice smíšené po kruhu. CH zády do středu, D
čelem. Držení jako ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže
volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu.
1. - 2. takt: 2 nízké, dosti dlouhé přeměnné kroky vpřed, CH
vykročí pravou, D levou nohou (vnitřní nohy).
3. - 4. takt: 4 šlapákovými kroky se otočí dvojice vpravo do
původního postavení. CH vykročí pravou, D levou nohou.
Protože při šlapáku vykračuje vnitřní noha, je první krok u obou
proveden našlápnutím na nohu výkročnou vzad.
Tančí a hrají jako v A.33.
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B. JIŽNÍ HANÁ
(KOJETÍNSKO, KROMĚŘÍŽSKO, VYŠKOVSKO)
(1:25.11)

B. 1 CÓFAVÁ Z KOJETÍNA
(1:25.18)

M l á d e n e č k o m l a d é , poslechni mé rade,
zanech toho ženění,
oženíš se j e d n ó , tvářičky ti zblednó,
krása se ti promění.

Cófavá je volný kráčivý tanec vážného, obřadního rázu.
Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo ve dvojstupu za sebou
levým bokem do středu, D po pravici C H . Dvojice se drží za
vnitřní ruce v mírném ohnutí upažmo asi ve výši prsou, vnější
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ruce v bok nebo visí volně dolů. Tančí se lehkými nadnášivými
kroky.
1. takt: Tanečníci postupují 3 obyčejnými kroky vpřed, začíná
pravá noha. Na c1) pravá noha došlápne na zem a na c2) se
tanečníci nepatrně nadnesou do výponu směrem kupředu.
2. takt: - a,b: 2 kroky vzad. začíná levá noha.
c: zlehka přísun levou nohou. Při přísunu jsou nohy
v kolenou uvolněny.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt, ale vykračuje opačná noha.
Pohyby 1. - 4. taktu se stále opakují. Kroky vpřed v lichých
taktech jsou vždy delší, vzad v sudých taktech jsou kratší.
Tanečníci se tedy ponenáhlu posunují vpřed.
Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945) a
Věra Drbalová (1944), Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila
Jurmanová (1972), František Kraváček ml. (1964), Emilie
Doubravová (1966) a Lenka Drbalová (1981), Břetislav
Zavřel (1969) a Kateřina Drábková (1980), zpívá také
František Kraváček st. (1939), hraje muzika souboru Klas
z Kralic na Hané jako v A.6, ale bez D. Pitticha.

B. 2 ZAVÁDKOVÁ OSTATKOVÁ CÓFAVÁ
Z NEZAMYSLIC
(1:30.16)
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Tančila se v pondělí na ostatky, když se "zavádělo právo".
Zavádělo se v trojicích krokem cófavé. Stárci vzali první stárku
doprostřed mezi sebe a z obou stran se zavěsili za lokte nebo se
drželi za vnitřní ruce v poohnutí předpažmo. Stárek pak pokrčí
obě ruce předpažmo, hřbety vzhůru, lokty u těla. Obě D po
stranách pak položí vnitřní ruku dlaní shora na hřbet stárkovy
prohnuté paže (pravá D levou na jeho pravou a levá naopak).
Hřbety vnitřních rukou obou D jsou obráceny nahoru. Pokud je
uprostřed D, ohne ruce ve výši pasu předloktími dovnitř (ruce se
zaklesnou palci do sebe, pravá ruka před levou, obě ruce hřbety
vpřed). Může také držet v dlaních šáteček s penězi, kterými bude
platit pod právem.
1. - 2. takt: Trojice postoupí vpřed 6 obyčejnými vázanými kroky.
začíná levá noha. V poslední době 2. taktu lehký přísun pravé
nohy k noze levé, obě nohy poklesnou v kolenou, váha
spočívá na zadní části chodidel.
3. - 4. takt: Trojice couvá zvolna 6 kratšími kroky, vykračuje levá
noha vzad. V každé době se provede jeden krátký krok.
V poslední době 4. taktu se pravá noha lehce přisune k noze
levé. Při přísunu se obě nohy nadnesou do výponu a klesnou
celou délkou chodidla zpět na zem. Váha těla spočívá na
obou nohou.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
9. - 10. takt = 1. - 2. takt.
11. - 12. takt se tančí jako 1. - 2. takt, ale pouze směrem vpřed,
necouvá se. V poslední době se končí přísunem s nadnese
ním do výponu a poklesnutím.
Muzikanti hrají tak dlouho, až trojice dotančí ke stolu a
děvče hodí do věnce peníze. Pak oba stárci odvedou první stárku
na určené místo, odděleně od ostatních děvčat, která ještě nebyla
zavedena. Jdou pak ještě pro druhou stárku a nakonec pro ostatní
děvčata. Až byla všechna děvčata "zavedena", teprve začala
taneční zábava. Někdy se zavádělo také na píseň "Rostó, rostó"
(viz B.1). Bylo-li u muziky hodně děvčat, aby se zavádění urych
lilo, pomáhali zavádět děvčata ke stolu pod právo i ostatní
chlapci. Každý vzal 2 děvčata, z každé strany jednu, a zaváděl je
stejným způsobem ke stolu.
Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945).
Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila Jurmanová (1972),
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František Kraváček ml. (1964), Emilie Doubravová (1966) a
Lenka Drbalová (1981), Břetislav Zavřel (1969), Kateřina
Drábková (1980) a Věra Drbalová (1944), starosta František
Kraváček st. (1939), hraje muzika souboru Klas z Kralic na
Hané jako v B. 1.

B. 3 M E N U E T Z N E Z A M Y S L I C
(1:32.32)
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Menuet je tanec řadový, který se tančí ve 3/4 taktu
slavnostně, krátkými vznosně nadnášenými krůčky, jen zcela
jemně rytmizovanými. Držení těla je ladně vzpřímené. Tanec má
několik oddílů.
Nástup (první část nápěvu - menuet č. 1)
1. - 8. takt: Dvojice tvoří dva zástupy ( C H vlevo, D vpravo) v po
stavení čelném. CH uchopí pravou rukou levou ruku D v mír
ném odpažení, levou ruku dá v bok. D uchopí pravicí
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"fěrtušek" (zástěru) a odtáhne ji do mírného odpažení.
Vzdálenost mezi dvojstupy je 12 krátkých krůčků. V tomto
postavení kráčejí tančící drobnými krůčky (3 v taktu) - na
každou dobu jeden. Vykročí levá noha. Při každém krůčku se
našlapuje přes přední část chodidla, tělo se nadnese, druhá
noha je vzadu na špičce. Pak se postupně klesá na plné
chodidlo a váha těla se přenese plně na ně. Těmito krůčky
postupují oba dvojstupy vzpřímeně na taneční plochu.
Jakmile dojdou na místo, ukončí nástup v posledních dvou
taktech v postavení ve dvou řadách čelem proti sobě.
Ukončení nástupu:
V předposledním taktu CH z levého dvojstupu třemi krůčky
na místě učiní půlobrat napravo, D třemi krůčky nazad s hbitým
přísunem ve třetí době se postaví do řady po pravici svých C H .
Dvojice z pravého dvojstupu totéž opačně nalevo. V posledním
taktu třemi krůčky na místě se dvě řady čelem proti sobě
vyrovnají. Spojené paže spuštěny.
1. část (první část nápěvu podruhé a potřetí)
1. - 8. takt se opakuje.
V této seznamovací části, kterou menuet začíná, obě řady
čelem proti sobě postupují vpřed, při setkání se vzájemně
pozdraví "rokokovou" poklonou a šesti krůčky se vracejí zpět do
původního postavení. V závěsu za pravé paže se CH s D zatočí na
místě směrem doprava a obě řady opět stojí vyrovnány čelem
proti sobě jako na začátku. Totéž se opakuje ještě jednou (první
část nápěvu po třetí).
1. - 2. takt: Spojené paže CH a D se zvednou do ohnutí upažmo
tak, aby byly v jedné rovině. Šesti obyčejnými drobnými
krůčky vykročí vpřed čelem proti sobě obě řady, začíná levá.
V poslední době 2. taktu přísunem pravé stoj spatný, těla
v napřímeném postoji, zraky upřeny na sebe.
3. - 4. takt: Rokoková poklona pravou nohou.
3. takt: Pravá noha se lehce šine po zemi obloukem směrem
napravo a ukončí vzadu za nohou stojnou. Současně s tímto
pohybem se jednotlivé dvojice v řadách sobě navzájem
pokloní.
4. takt: Z předklonu se těla pozvolna napřimují, pravá noha se
stejně jako ve 3. taktu přední částí chodidla sune do přísunu.
99

5. - 6. takt: Řady se vracejí šesti krůčky zpět do původního
postavení, začíná levá. V poslední době 6. taktu přísunem
pravé stoj spojný, těla se napřímí.
7. - 8. takt: CH levé ruce v bok, D uchopí levou rukou v mírném
odpažení fěrtůšky. V postavení pravými boky u sebe závěsem
za pravé paže se jednotlivé dvojice zatočí šesti krůčky jednou
dokola na místě směrem napravo, začíná levá noha (paže
jsou při zavěšení vodorovně). V poslední době 8. taktu
všichni přísunem pravé nohy ukončí v postavení dvou řad
proti sobě. Při přísunu se pustí, D hbitým otočením ukončí po
pravici CH a uchopí se vzájemně za ruce v ohnutí upažmo.
9. - 10. takt = 1. - 2. takt, ale začíná pravá noha. V poslední době
10. taktu ukončí všichni přísunem levé nohy ve stoji
spatném.
11. - 12. takt = 3. - 4. takt, ale opačně. "Rokoková" poklona levou
nohou se ukončí přísunem téže nohy. Dvě řady stojí čelem
proti sobě.
13. - 14. takt = 5. - 6. takt, obě řady se vracejí šesti kroky zpět,
vykročí pravá.
15. - 16. takt = 7. - 8. takt, ale ukončení opačně. CH pravé ruce
v bok, D uchopí zástěry do pravých rukou v mírném odpaže
ní. Zátočka šesti kroky doleva za levé paže s ukončením ve
dvou řadách čelem proti sobě jako v 7. - 8. taktu.
Sóla
17. - 32. takt: Během této části se vystřídají po sobě sóla CH
z levé řady s D z pravé řady. Při opakování pak opačně CH
z pravé řady a D z levé řady.
17. - 24. takt (8 taktů): D si z obou stran drží v odpažení zástěry,
CH mají paže spuštěny.
17. - 18. takt: Šesti obyčejnými nadnášivými kroky jdou proti
sobě CH z levé a D z pravé řady. Začíná levá noha.
V poslední době 18. taktu přísunem pravé nohy stoj spatný.
19. - 20. takt: Čelem proti sobě jako ve 3. - 4. taktu "rokoková"
poklona pravou nohou. V poslední době 20. taktu pozvolným
přísunem pravé nohy vzpřim do stoje spatného.
21. - 22. takt: Šesti kroky nazad se CH a D vracejí zpět do
původního postavení, začíná levá noha.
23. - 24. takt: Hned v první době se obrátí čelem proti sobě CH se
svým D, které drží cíp zástěry levou rukou v odpažení.
Závěsem za pravé paže se spolu zatočí šesti kroky směrem
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napravo dokola. V poslední době jako v 17. taktu se pustí a
ukončí v postavení obě řady proti sobě v hrdém napřímení.
Po dobu těchto dvou taktů ti, kteří zůstali stát na místě, mají
paže spuštěny dolů.
25. - 32. takt = 17. - 24. takt. Sólo mají CH z pravé a D z levé
řady. V poslední době ukončí v původním postavení čelem
proti sobě ve dvou vyřízených řadách. CH uchopí pravou
rukou levou ruku D - spojené paže mají v ohnutí upažmo ve
výši prsou, volné paže spuštěny dolů.
Výměna míst
17. - 32. takt se opakuje.
33. - 36. takt: CH s D se pustí, paže během této části jsou volně
podél těla. Celkem 12 kroky přejdou jednotlivé dvojice na
protější místo. Když se uprostřed po šesti krocích setkají,
vyhnou si vzájemně nalevo. Vykročí levá noha.
37. - 40. takt: Hned v první době 37. taktu se CH a D obrátí
čelem proti sobě, CH založí levé ruce v bok, D si levýma
rukama uchopí v odpažení "fěrtušky". Závěsem za pravé paže
ve vodorovné rovině ve výši prsou se spolu zvolna zatočí
celkem 12 vznosnými kroky doprava. V každém taktu
postoupí o čtvrt kruhu. V poslední době 40. taktu se pustí a
hbitým obratem ukončí přísunem levé nohy jako na počátku
33. taktu v původním postavení.
41. - 48. takt: Opakují se pohyby jako v 33. - 40. taktu, ale
opačně. V první době 4 1 . taktu, když se vracejí, vykročí
pravá noha a uprostřed si vyhnou dvojice vzájemně napravo.
V 44. - 48. taktu se jednotlivé dvojice zatočí závěsem za levé
paže doleva, začíná pravá noha. Výměna míst se ukončí
v poslední době 48. taktu přísunem pravé nohy a hbitým
vytočením do původního postavení obě řady čelem proti sobě.
Po ukončení první části menuetu je zcela krátká oddechová
pauza.
I I . část (nápěv menuetu č. 2)
Začíná sólem D, která postupují v 1. části lehkými, jemnými
a hravými krůčky proti sobě šikmo vlevo stranou. Když se setkají,
zatočí se spolu závěsem za pravé lokty doprava a ukončí zády ke
své řadě. V dalších čtyřech taktech se vracejí zpět k svým C H ,
kde sólo ukončí "rokokovou" poklonou s napřímením při přísunu.
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Sólo děvčat
1. - 8. takt: D si chopí zlehka z obou stran "fěrtušky" v mírném
odpažení. CH stojí na místech vzpřímeně, ruce v bok.
1. - 2. takt: V první době taktu vykročí proti sobě D z řady levé a
šikmo proti nim D z řady pravé. Šesti obyčejnými nadnášivými krůčky dojdou čelem proti sobě. vykročí levá.
3. - 4. takt: V závěsu za pravé paže, které zvednou až do výše
prsou, se spolu zatočí šesti krůčky jednou dokola. Ukončí
v postavení zády k řadě C H .
5. - 6. takt: V první době taktu se pustí a oběma rukama opět
uchopí v upažení "fěrtušky". Vykročí levýma nohama a
obrácena zády ke své řadě se vracejí šesti krůčky zpět.
V poslední době 6. taktu ukončí přísunem pravé nohy vpravo
v řadě vedle svých C H .
7. - 8. takt: "Rokoková" poklona jako ve 3. - 4. taktu 1. části
menuetu. DD táhlým pohybem sunou pravé nohy dozadu,
hluboce se pokloní, takže okraje fěrtušku se dotýkají země.
Stejnou cestou se vracejí zpět do napřímení. V poslední době
výdrž, paže spuštěny.
Sólo chlapců
9. - 16. takt jako 1. - 8. takt u D, ale pohyby jsou ráznější. DD
stojí ve vyřízených řadách na místě, paže spuštěny dolů, CH
ruce v bok.
9. - 10. takt = 1. - 2. takt u D. ale CH postupují proti sobě šesti
pevnými pružnými kroky, vykročí levá.
11. - 12. takt = 3. - 4. takt u D, ale CH se zavěsí za pravé paže
tak, že paže jsou napjaty ve vodorovné rovině ve výši prsou.
Ukončí v postavení zády ke své řadě, ruce v bok.
13. - 14. takt = 5. - 6. takt u D, začíná levá noha.
15. - 16. takt = 7. - 8. takt u D, "rokoková" poklona se provádí
umírněně, lidově. Hlavou jen zcela mírný úklon. V poslední
době se ukončí pevným přísunem pravé nohy.
Řada dvojic
Tančí se ve vázaných dvojicích. CH uchopí levou rukou
pravici D v ohnutí upažmo, vodorovně s osou trupu. Vnější paže
jsou volně spuštěny při těle.
17. - 18. takt: Šesti kroky vykročí obě řady nalevo vpříč, začíná
levá noha. V poslední době 18. taktu ukončí na střední dělící
čáře. Dvojice z řady levé zůstanou obráceny ve směru pohybu
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čelem proti původnímu postavení řady druhé. Dvojice z řady
pravé nalevo od nich, obráceny čelem proti postavení řady
první (dvojice stojí tedy střídavě).
Zátočka
19. - 20. takt: V první době 19. taktu se CH obrátí čelem proti
svým D a zavěsí se spolu za pravé paže ve výši prsou, šesti
kroky se spolu zatočí vpravo dokola. V poslední době 20.
taktu se pustí a ukončí jako v poslední době 18. taktu
v postavení v řadě obráceni čelem k protější dvojici. CH drží
pravou rukou levici D ve výši prsou, vnější paže spuštěny
podél těla.
Výměna míst
21. - 22. takt: Jednotlivé dvojice ze středu vykročí levou nohou a
postoupí šesti kroky přímo vpřed (řady si vymění místa).
V poslední době 22. taktu ukončí řada levá na místě řady
pravé a naopak (obě řady jsou zády k sobě). CH drží pravou
rukou levici D v ohnutí upažmo ve výši prsou, vnější paže
spuštěny.
23. - 24. takt: Dvojice se zatočí na místě kolem společné osy šesti
kroky o celý kruh doprava, vykročí levá. V poslední době 24.
taktu přísunem pravých nohou ukončí otáčení postavením
obou řad čelem dovnitř, obličejem proti sobě.
25. - 32. takt = 17. - 24. takt. Celá část končí v posledních dvou
taktech zátočkou na místě v původním postavení (řady čelem
proti sobě, spojené paže i vnější paže volně spuštěny dolů).
Řetěz
17. - 32. takt se opakuje.
Řetězem končí I I . část menuetu.
33. - 48. takt: Řetěz začíná tím, že současně vykročí dvě řady
proti sobě a tančí spolu vždy CH z levé řady a D z pravé, D
z řady levé pak s CH z řady pravé.
33. - 34. takt: Šesti kroky vykročí směrem proti sobě levá a pravá
řada. vykročí levá noha. V poslední době 34. taktu dojdou ke
střední čáře.
35. - 36. takt: Závěsem za pravé paže se spolu zatočí šesti kroky
CH z řady levé a D z řady pravé, dále pak CH z řady pravé
s D z řady levé. V poslední době 36. taktu ukončí zátočkou
v postavení čelem k protější řadě.
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37. - 38. takt: Šesti kroky postupují obě řady dopředu směrem
proti sobě, kde se setkají D z řady levé se svými CH z řady
levé a D z řady pravé zase se svými CH z řady pravé.
39. - 40. takt: Při setkání si CH s D podají levé paže v ohnutí
předpažmo ve výši prsou a šesti kroky se zatočí spolu doleva.
Po ukončení zátočky se pustí a ukončí obráceni čelem k své
řadě.
41. - 42. takt = 33. - 34. takt (řetězem se začnou vracet do
původního postavení šesti kroky kupředu ke střední čáře).
33. - 44. takt = 35. - 36. takt (závěsem za pravé paže šesti kroky
zátočka vpravo).
45. - 46. takt = 37. - 38. takt (šest kroků vpřed do původního
postavení).
47. - 48. takt = 39. - 40. takt (řetěz se ukončí). Jakmile se potkají
D se svými CH, podají si spolu levé ruce v ohnutí předpažmo,
zvednou je až do výše prsou a šesti kroky se spolu zatočí
nalevo. V posledním taktu se pustí a třemi kroky s hbitým
obratem ukončí v původním postavení: dvě řady čelem proti
sobě v přesném vyřízení. CH uchopí pravou rukou levici D,
spojené paže volně spuštěny dolů.
V předcházejícím řetězu vykračuje vždy levá noha, paže pak
se v zátočce střídají v pravidelném rytmu v závěsu, začíná se
pravou a končí levou.
I I I . část (nápěv menuetu č. 1)
1. - 8. takt se opakuje. V této části se stupňuje ponenáhlu
dynamičnost a vnitřní napětí tance. Začíná sólem D. Při této
části stojí CH na místě v řadách, ruce v bok. D si uchopí
z obou stran "fěrtušky" a odtáhnou je do mírného odpažení.
Sólo děvčat
1. - 2. takt: Šesti jemnými, vznosnými krůčky jdou šikmo proti
sobě D z levé řady a D z pravé řady, vykročí levá noha.
3. - 4. takt: Při setkání si podají levé ruce, zvednou je dosti
vysoko až do výše ramen, pravýma rukama si drží v odpažení
"fěrtušky". Šesti krůčky se spolu zatočí doleva a zátočku
ukončí čelem k protější řadě.
5. - 6. takt: Ihned v první době uchopí z obou stran v odpažení
"fěrtušky" a šesti kroky postupují dále směrem k protější
řadě, kde se setkají s C H .
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7. - 8. takt: Závěsem za pravé paže se s nimi zatočí šesti kroky
doprava. V poslední době 8. taktu ihned po zatočení se CH
hbitě postaví do původního postavení po levé straně D, ruce
v bok. D si opět uchopí z obou stran v mírném odpažení
"fěrtušky".
9. - 16. takt = 1. - 8. takt. Celá první část se opakuje, DD se
vracejí ihned zpět k svým C H . V poslední době 16. taktu
ukončí sólo hbitým obratem do původního postavení po pravé
straně svých C H . Během této sólové části se při zátočkách
paže střídají.
Sólo chlapců
17. - 32. takt: Během sóla CH stojí D na místě a drží si z obou
stran v odpažení "fěrtušky". CH ruce v bok. lokty stranou.
17. - 32. takt = 1. - 16. takt. Opakují se pohyby jako u sóla D, ale
jsou mužně ráznější.
17. - 18. takt = 1. - 2. takt, ale kroky jsou pevné a sebevědomé.
19. - 20. takt = 3. - 4. takt, držení při zatáčce je pevné,
s důrazným našlapováním celou délkou chodidla.
20. - 22. takt = 5. - 6. takt, C H C H pevně ruce v bok.
23. - 24. takt = 7. - 8. takt, ale síla našlapování se ponenáhlu
stupňuje.
25. - 32. takt = 9. - 16. takt s vystupňovanou silou při našlapo
vání. Sóla CH se končí zátočkou každého CH se svým D a
pevným obratem do původního postavení ve dvou řadách
čelem proti sobě.
Mlýn
17. - 32. takt se opakuje. Mlýn utvoří vždy dvě dvojice, které stojí
v řadách čelem proti sobě (jedna z řady levé. druhá z řady
pravé). Při otáčení "mlýna" musí jednotlivé čtveřice být od
začátku až do konce vždy přesně vyřízeny.
Řada dvojic uprostřed (příprava na mlýn)
33. - 34. takt: C H C H uchopí pravicí levou ruku DD tak, že
spojené paže jsou spuštěny, vnější paže na počátku před
vykročením jsou volně podél těla. Jednotlivé dvojice z levé a
pravé řady vykroči šesti pevnými kroky směrem šikmo
nalevo. Tím se utvoří na střední čáře řada dvojic jako po
sólech CH ve I I . části menuetu. DD, která tvoří střed
"mlýna", jsou v těsné blízkosti u sebe. Tím se již od počátku
oddělí od sebe jednotlivé čtveřice, které se v další části
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samostatně otáčejí kolem společné osy doprava (jedním
směrem).
Jakmile jsou utvořeny jednotlivé čtveřice, DD ve středu
"mlýna" se uchopí pevně za ruku, aby se při otáčení neodtrhla.
Mlýn se otáčí plynule od uchopení vnitřních DD za vnitřní ruce,
spojené paže se ponenáhlu napínají až do upažení všech a tím se
rozměr kola zvětšuje. CH na obvodu kola se otáčejí delšími
kroky.
Zátočka čtveřic
35. - 42. takt: V průběhu osmi taktů se jednotlivé čtveřice začnou
otáčet kolem společné osy doprava, vykročí levá noha. Hned
od počátku se spojené paže ponenáhlu napínají, volné paže
CH na okrajích čtveřic jdou až do upažení. DD, která jsou ve
středu, na počátku šlapou téměř na místě. Postupně se délka
kroků zvětšuje. V osmi taktech se čtveřice tvořící "mlýn"
otočí o celý kruh (360°).
43. - 44. takt: V dalších dvou taktech pokračuje otáčení ještě
o půl kruhu (180°), takže jednotlivé dvojice ukončí
v postavení čelem ke své řadě (ve dvou taktech postoupí vždy
šesti kroky o čtvrt kruhu).
45. - 48. takt: Během čtyř taktů se jednotlivé dvojice vracejí
směrem k svým řadám a po otočení ukončí v postavení dvou
řad čelem proti sobě.
45. - 46. takt: C H C H dají levé ruce v bok, DD se pustí a šesti
ráznými kroky postupují kupředu. DD si uchopí přitom
pravou rukou v odpažení "fěrtušky", levé ruce spojené s pra
výma rukama CH mají spuštěny dole.
47. - 48. takt: Jakmile dojdou k svým řadám, jednotlivé dvojice se
šesti ráznými kroky otočí kolem společné osy směrem
napravo tak, že ukončí v postavení dvou řad čelem proti sobě.
Závěr menuetu
Menuet končí opakováním nápěvu č. 1.
1. - 8. takt: Přechod do původního postavení do dvou dvojstupů
jako na počátku tance a v nich pochod směrem vpřed.
1. - 2. takt: C H C H z řady levé a DD z řady pravé učiní šesti
lehkými kroky půlobrat směrem k hudbě ( C H nalevo, D
napravo). DD z řady levé se šesti kroky vpravo vpřed postaví
vpravo vedle C H C H . C H C H z řady pravé opačně šesti kroky
nalevo se postaví po levé straně DD. C H C H zvednou svoji
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pravou ruku spojenou s levicí DD do ohnutí upažmo, DD si
drží pravýma rukama v odpažení "fěrtušky".
3. - 8. takt: Bez přerušení vykročí oba dvojstupy krátkými
nadnášivými kroky směrem vpřed.
9. - 16. takt = 1. - 8. takt.
Jakmile dojdou oba zástupy dvojic k hudbě, začnou se
vytáčet směrem zevnitř (levý dvojstup směrem nalevo, pravý
opačně napravo) a hned od počátku 10. taktu až do konce 16.
taktu postupují vpřed v každém taktu třemi kroky z tanečního
prostoru.
Vytáčení směrem k hudbě
17. - 18. takt: Šesti kroky na místě se vytočí levý zástup dvojic
o celý kruh nalevo, pravý opačně napravo. Tím se utvoří dva
zástupy dvojic vedle sebe, všichni obráceni směrem k hudbě.
19. - 24. takt: Až do konce 24. taktu postupují vedle sebe dva
zástupy dvojic (vytvoří vlastně čtyřstup) v přesném zákrytu
vpřed k hudbě. Ukončí přísunem a pohledem směrem vpřed.
"Rokoková" poklona s poděkováním
25. - 26. takt: "Rokoková" poklona s poděkováním členů dvojic
jeden druhému ve dvou taktech. CH pravou nohou s natoče
ním trupu doprava, D opačně levou s natočením trupu
doleva. Pravá ruka, ve které drží v odpažení "fěrtušek", klesá
dolů. Oba se na sebe dívají.
27. - 28. takt: Pozvolna přísun s napřímením CH pravou, D levou
nohou. V poslední době taktu ukončí ve vzpřimu, obráceni
čelem k hudbě.
29. - 32. takt = 25. - 28. takt. ale s poděkováním obličejem
směrem vpřed k hudbě.
Tanec ukončí v posledních dvou taktech pozvolným
přísunem do vzpřimu, doprovázeným poklesnutím spojených
paží dolů.
Odchod
17. - 32. takt se opakuje podle potřeby a délky odchodu. Oba
zástupy po krátké pauze vykročí a začnou se vytáčet směrem
zevnitř. Jednotlivé dvojstupy pak odcházejí pevnými kroky
každý svým směrem vpřed. CH levé ruce v bok. pravicí drží
levou ruku D v ohnutí upažmo. D pravou rukou drží
v odpažení "fěrtušek".
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Tančí členové souboru Haná z Přerova Tomáš Barbořík (1977) a
Lenka Přemyslovská (1963), Tomáš Hradílek (1978) a
Milena Malinová (1958), Ladislav Chrobák (1966) a Magda
Barboříková (1957), Luděk Nezval (1970) a Renata Mišunová (1974), hraje Přerovský komorní orchestr z Přerova ve
složení Alena Holčáková (1963) prim, Ivana Galetová (1967)
1. housle, Marie Hujová (1951) a Zdeňka Hujová (1952)
2. housle, Monika Vojtášková (1968) viola a Jana Hujová
(1979) violoncello.

B.4 SVATEBNÍ K O T Z KOJETÍNA
(1:45.21)

Žertovný honivý svatební tanec kot se tančil v Kojetíně na
druhý den svatby před půlnocí. Muzikanti zanotili "intrádu" a
"komandant" svatby zavelel "k nástupu". Muzika spustila a
všechno se dalo do pohybu. Staří a mladí se pochytali za ruce,
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nějaký mužský nebo kurážná ženská v čele. Nevěsta byla někde
uprostřed řetězu. Někteří chytli panimámy za sukně a takto
vytvořili jeden nebo dva souvislé řetězy. Uprostřed světnice
nejprve zatáčeli polkovým krokem do otevřeného kruhu a pak
pobíhali v různých vlnovkách. První (vedoucí celého kota) držela
v pravé ruce šátek a občas jím zamávala nad hlavou nebo
popohnala jednotlivé tanečníky. V průběhu tance se střídaly
různé útvary, např. první dvojice a za nimi další vytvořily
zvednutím spojených paží brány a postupovaly proti řetězu
ostatních tančících, kteří těmito branami probíhali. Pak se začali
mezi jednotlivými mezerami proplétat a procházet jednotlivými
brankami podobně jako u dětské hry Pletla jsem. pletla jsem.
Takto celý vázaný řetěz postupně proběhl jednotlivými brankami
a v závěru opět v řetězovém uspořádání se zatáčeli do spirály, ze
spirály vyběhli vpřed pod spojenými pažemi jednotlivých
tanečníků atp. Po proplétání pod rukama, které se několikrát
v kotu opakovalo, potom mohli také skákat na židle a na stůl a
zpět a když už oběhli kdeco, vyskočili na okno a z okna na židli,
která stála na ulici. Tam pobíhali libovolně dlouho sem a tam a
oknem se vrátili opět zpět do místnosti. Tam se pak uchopily
dvojice ke kolovému tanci, spojené paže napjaty vpřed ve směru
tance a jednotlivě pobíhaly sem a tam cvalovými kroky po
prostoru.
Poznámka: Podle sběratelky Ludmily Mátlové začala hrát
někdy muzika po návratu do taneční místnosti "sósedskó".
Jednotlivé páry tančily sousedskou, ale i zde se ještě provozovaly
různé žerty, např. některý stařeček se stařenkou při tancování se
svalili na zem (stařeček podrazil stařence při tanci nohy). Ostatní
páry ho napodobovaly, až z toho byla valná hromada.
Podle Sušila je to "tanec proplítavý, probíhavý nebo prolézavý, při němž pod šátkem celá řada za ruky se držíc probíhá.
Tanec ten na Hané u Kroměříže od ženáčů na svatbách užívá se."
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova ženicha a
nevěstu Patrik Lachman (1977) a Kateřina Novotná (1975),
starší pár Vladimír Vondra (1961) a Irena Lachmanová
(1951), dále Vlastimil Votroubek (1954), Petr Vysloužil ml.
(1977), Ivana Králová (1969), Andrea Matušková (1973),
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E v a Vysloužilová (1981) a Marie Vysloužilová (1955),
muzika jako v A . 1 .

B. 5 K O L O A HAD Z B O J A N O V I C
(1:47.55)

A já sem se zrodila, dež denička zrovna vecházela,
tenkrát moja m a m i č k a [: aj, radost ze mě měla :]
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K d y b y byly m o d r é oči nespaly, nespaly,
byly by tu holubičku dostaly,
byly by tu holubičku dostaly.

Ještě m n ě zůstalo klubíčko nití,
p o m o ž mně, Haničko, p o m o ž m n ě šíti.
Šáteček vyšila, zostál j i věnec,
dala ho m i l ý m u zajeden tanec.
V Bojanovicích tančívala děvčata večer po práci nebo
v neděli odpoledne na návsi různé taneční hry a kola.
Kolo se tančilo za doprovodu nejrůznějších písní, taneční
krok se přizpůsoboval tempu a rytmu zpívané písně.
I. kolo
7. píseň - Aj, Hanácko, Hanácko
Tančí DD ve vázaném kruhu čelem dovnitř. Drží se buď za
ruce v mírném odpažení nebo se uchopí navzájem za pantle
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u zástěry. Každá uchopí pravou rukou levou pantli sousedky po
pravici a levou rukou pravou pantli sousedky po levici. Cípy
pantlí se navzájem kříží. Liché D kříží paže se stuhami shora a
sudé vespod.
DD se za zpěvu písně otáčejí volnými přísunnými kroky
vpravo stranou, vykročí pravá noha na a), současně kmih pažemi
se stuhami vpřed. Na b) s mírným hmitem v kolenou přikročí
levá noha k noze pravé, paže se stuhami kmih vzad. Takto se
otáčejí při první sloce stále stejným směrem. Při druhé sloce se
mění směr otáčení i výkročná noha.
2. píseň - Vyletěla holubička ze skály
DD v kruhu se natočí mírně napravo vpříč a uchopí se za
ruce v mírném odpažení. Za zpěvu první sloky se otáčí kolo
vyšlapávaným přeměnným krokem s poskokem na b) vpravo
kolem, vykročí pravá noha. Při poskoku na pravé noze je levá
noha pokrčena přednožmo, chodidlo nízko nad zemí. Při kroku
levou nohou vpřed naopak. V posledním taktu první sloky při
kroku levou nohou vpřed se začínají DD otáčet o 90° doleva.
Při zpěvu druhé sloky se otáčí kolo doleva, vykračuje opět
pravá noha, mírně křížem před levou.
II. had
Kolo se v jednom místě rozevře a dívky za zpěvu písně
rozvíjejí obyčejnými kroky kolový útvar do různých prostorových
křivek (tři kroky v taktu trojdobém, na začátku vykročí pravá
noha). První, která vede zástup, založí levou ruku v bok, poslední
v kruhu pravou ruku v bok.
Prostorové křivky jsou obměňovány procházením branami,
stáčením do spirály, rozvíjením spirály opět do volného
kruhového útvaru nebo do velkého oblouku v protisměru,
z kterého pak opět procházejí branami atp.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané
Marcela Chytilová (1962), Soňa Julínková (1977), Jana Krejčiříková (1981), Hana Pospíšilíková (1965), Lenka Pospí
šilová (1971), Vendula Répalová (1978), Eliška Slezáčková
(1949), Gabriela Smýkalová (1980), Táňa Šenková (1982) a
Vladimíra Šolcová (1959), muzika jako v B . 1 , zpívá Milada
Hrubá (1946).
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B. 6 KŘÍŽOVÁ P O L K A Z N E Z A M Y S L I C
(1:50.45)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
po pravici C H . Uchopí se za obě ruce vpředu křížem.
1. takt: Oba přeměnný krok kupředu, vykročí vnější nohy ( C H
levou, D pravou).
2. takt - a: Oba provedou svižný obrat směrem dovnitř, CH
vykročí pravou nohou vpřed s celým obratem dovnitř
doprava. D krok levou vpřed s celým obratem dovnitř doleva.
Nohy došlápnou na zem celým chodidlem s větším důrazem.
Váha těla se přenese na ně. Nadnesením do výponu se oba
současně otočí dovnitř. Volné nohy, u CH levá, u D pravá,
ukončí po obratu v přednožení dovnitř (chodidlo je vzdáleno
od země asi 15 cm, špička směřuje k zemi).
b: Noha ihned po obratu pevně došlápne na zem celou délkou
chodidla a váha těla se přenese na ni. u CH levá, u D pravá
noha zůstává vzadu opřena špičkou o zem. Oba ukončí krok
v postavení zády ve směni pohybu. Spojené překřížené paže
se při otáčení stále drží a přizpůsobí se svižnému obratu.
3. - 4. takt: Opakují se pohyby jako v 1. a 2. taktu, oba vykročí
opět vnějšíma nohama. V poslední době 4. taktu ukončí po
obratu v postavení jako na začátku oba levými boky do
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středu. CH má pravou, D levou nohu vzadu opřenou špičkou
o zem.
Z tohoto postavení se začíná druhá část polky.
5. - 8. takt: V těchto čtyřech taktech se oba otáčejí okolo společné
osy nalevo a ukončí v původním postavení, levými boky do
středu kruhu. Hned v první době 5. taktu se váha těla přenese
na nohy vzadu, u CH na pravou, u D na levou. Až do konce
8. taktu se oba otáčejí čtyřmi polkovými kroky okolo společné
osy, CH téměř na místě, D kruhem směrem nalevo okolo
něho ( C H couvá, D postupuje vpřed). Při otáčení se oba dívají
na sebe. otočení obličejem proti sobě, zkřížené paže jsou
téměř v upažení a v mírném napětí.
Druhá část se ukončí v poslední době 8. taktu v původním
postavení, CH přísun levou, D pravou nohou.
V tanci se stále opakuje první a druhá část. CH začíná vždy
první část levou, D pravou nohou. Polkové kroky ve druhé
části jsou lehké, na přední části chodidel.
Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945) a
Lenka Drbalová (1981), Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila
Jurmanová (1972), František Kraváček ml. (1964) a Emilie
Doubravová (1966), Břetislav Zavřel (1969) a Kateřina
Drábková (1980), hraje muzika souboru Klas z Kralic na
Hané jako v B . 1 .

B. 7 ŠÁTEČKOVÁ Z KOJETÍNA
(1:52.12)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
před CH. Dvojice se drží za obě ruce ve skrčení připažmo za
šátečky.
I. část - 3/4 takt
1. takt: Oba vykročí valčíkovým krokem levou nohou dovnitř
kruhu, šikmo vlevo vpřed. Při nadnesení do výponu na b) se
natáčejí k sobě a levé paže spojené šátečky se přitom poněkud
přiblíží k sobě. D pohlédne přes levé rameno dozadu na CH.
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2. takt = 1. takt, ale opačně a opačnou nohou. Oba vykročí valčíkovým krokem pravou nohou šikmo vpravo vpřed (zevnitř
kruhu) a D pohlédne na CH přes pravé rameno nazad.
Pohyby taktů 1. - 2. se opakují až do konce 16. taktu
Pozn.: Tempo je velmi volné.
I I . část - 2/4 takt
V této části D obchází okolo CH běhovými krůčky s pro
plétáním pod pažemi spojenými šátky, střídavě doleva a doprava.
17. takt - a: CH i D spustí levé paže se šátečky do připažení,
mírně se nakloní doleva a pravé paže se začnou zvedat
nahoru. D vykročí levou nohou vlevo stranou a směrem
doleva začne obcházet okolo C H .
V 17. - 20. taktu obchází celkem osmi poklusovými krůčky až do
původního postavení před C H , natočena zády k němu. CH
přešlapuje osmi krůčky na místě a ihned se přizpůsobí
proplétání D otáčením. Při proplétání vždy střídavě levé paže
klesají a pravé se zvedají.
21. - 24. takt = 17. - 20. takt, ale naopak a opačnýma nohama.
Toto proplétání s obíháním D okolo CH střídavě doleva a
doprava vždy po čtyřech taktech se opakuje až do konce nápěvu
I I . části. Ve I I . části tance se při obíhání postupně zvyšuje tempo.
D tedy obchází zpočátku CH obyčejnými kroky, které se zrychlují
postupně v poklusové kroky. V poslední době závěrečného taktu
ukončí opět v původním postavení.
Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945) a
Věra Drbalová (1944), Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila
Jurmanová (1972), František Kraváček ml. (1964) a Emilie
Doubravová (1966), Břetislav Zavřel (1969) a Kateřina
Drábková (1980), hraje muzika souboru Klas z Kralic na
Hané jako v B . 1 .
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B. 8 K A L A M A J K A Z KOJETÍNA
(1:54.56)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu,
držení za vnitřní ruce ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok
(hřbety vpřed).
1. takt: Ostrý polkový krok vpřed s podupem na a), vykročí pravá
noha.
2. takt: Oba nakreslí ve stoji na pravé noze doteky špiček levých
nohou trojhran na zemi v rytmu polkovém.
a1: Oba se dotknou zlehka špičkou levé nohy shora země
přímo vpředu u špičky nohy pravé.
a2: Totéž levou nohou vlevo stranou.
b: Zlehka přikročí nebo přisunou levou nohu s přídupem
k noze pravé.
3. takt = 1. takt, ale začíná levá noha.
4. takt = 2. takt, ale začíná pravá noha.
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují až do konce tance.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané
jako v A.29, zpívají Jaroslav Ošťádal (1954), Vladimír Stančík (1965), Petr Vytásek (1965), Markéta Hodanová (1971),
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Martina Kaštylová (1970) a Vladěna Pluháčková (1971),
muzika jako v A. 8.

B. 9 HANAČKA Z D R Y S I C
(1:55.35)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
po pravici C H . Drží se za vnitřní paže v připažení, vnější ruce
připaženy nebo v bok.
1. - 3. takt: Dvojice postupuje vpřed drobným třasákovým krokem
téměř po celém chodidle (pouze s odlehčenou patou), vykročí
vnější noha.
4. takt: CH i D se otočí jedním třasákovým krokem jednou zevnitř
kolem. Přitom se pustí vnitřníma rukama. Vykročí vnitřní
nohou.
Takty 1. - 4. se opakují až do konce nápěvu. Může vykročit na
začátku i vnitřní noha.
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Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova Pavel
Kopeček (1976) a Lenka Štěpánková (1968), Hanuš Mazel
(1957) a Olga Kráčmarová (1959), Zdeněk Mixa (1971) a
Miroslava Mazlová (1960), Petr Sklenář (1962) a Lenka
Orálková (1959), Eudard Spáčil (1968) a Jana Vinterová
(1960), Igor Vinter (1958) a Ludmila Macková (1964), hraje
muzika souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna ve složení Jaroslav
Ledvinka (1925) primáš, Zdeněk Macháček (1933) 1. housle,
Antonín Fišer (1934) 2. housle, Pavel Ciprys (1973) viola,
Česlav Černý (1953) 1. klarinet, Jan Kašpařík (1936)
2. klarinet, Pavel Ciprys (1973) violoncello a Alois Hrabálek
(1955) kontrabas.

B. 10 HOS Z D R Y S I C
(1:56.23)

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném,
poněkud volnějším. Spojené paže jsou volně napjaty vpřed ve
směru tance. Tančí se buď po kruhu nebo v rozptylu po celé
taneční ploše. Dvojice začíná buď v postavení CH zády do středu
a D čelem nebo oba bokem do středu ( C H levým, D pravým).
1. takt - a: Řezankový poskok na místě pravou nohou vpřed, noha
dopadne celým chodidlem na zem.
b: Výdrž ve stoji.
2. takt = 1. takt, ale opačnou (levou) nohou vpřed.
3. takt: Tři řezankové poskoky na místě P L P nohou (na každou
dobu jeden).
4. takt = 3. takt, ale opačnýma nohama ( L P L nohou).
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5. - 6. takt: Dvojice se otočí dvěma valčíkovými kroky jednou
kolem, CH vykročí levou, D pravou nohou.
7. takt = 1. takt.
8. takt = 2. takt.
9. takt - a: Jeden řezankový poskok na místě pravou nohou vpřed.
b, c: Výdrž.
Při druhém opakování tance začíná řezanka levou nohou.
Výkročná noha na začátku nového opakování se vždy střídá.
Poznámka. Od 3. taktu je takt trojdobý.
Tančí a hrají jako v B.9.

B. 11 HOSAR I Z D R Y S I C
(1:58.12)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády
do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže mírně
napjaty ve směru tance. Může se tančit také v rozptylu po celé
taneční ploše. Rovněž tak mohou některé dvojice začínat
z postavení CH levým, D pravým bokem do středu kruhu.
Tanec má dvě části.
V první části se dvojice otáčí stále dokola valčíkem na
polku. Místo přeměnného kroku se tančí krok s přísunem druhé
nohy při otočení o půl kola. V každém sudém taktu CH ve třetí a
čtvrté osmině (na b1 a b2) dvakrát dupne přisouvající se nohou.
Chlapecký krok:
1. takt - a: CH vykročí levou nohou s pootočením asi o půl kola a
ihned přisune druhou nohu (pravou) přední částí chodidla.
Výpon.
b: Z výponu dopad na celá chodidla s případným dotočením
se do 180° vpravo.
2. takt - a: CH vykročí pravou nohou s pootočením asi o půl kola
a přisune levou nohu k noze pravé. Výpon.
b1 - b2: CH dupne dvakrát levou nohou (neotáčí se).
Dívka tančí stále jako CH v 1. taktu, ale opačnou nohou.
Pohyby taktů 1. - 2. se opakují až do konce 16. taktu.
Ve druhé části se tančí houpavá polka poněkud delšího
kroku až do konce tance.
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Tančí a hrají jako v B.9.

B. 12 HOSAR II Z D R Y S I C
(2:01.23)

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě rozestaveny různě
v rozptylu po celé taneční ploše. Drží se za pravé ruce dole, levé
v bok. Po předzpívání písně začínají dvojice tančit. Tančí se
jakoby "husarskými" skoky stále na místě.
1. takt: CH i D čtyři poskoky (na každou osminu jeden) na jedné
noze, druhá se dvakrát přirazí k noze poskakující až "lupnou"
podpatky o sebe. Má-li CH holínky, tedy luská o sebe holín
kami, a to při prvním a třetím poskoku.
1. takt - a1: CH i D odrazem z nohy stojné ( C H levé, D pravé)
nízký skok na místě. Druhá noha (u D levá, u CH pravá)
přirazí současně podpatky k podpatkům nohou poskakujících.
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a2: Poskok CH na levé, D na pravé noze. Druhá noha odmršti
stranou (u CH pravá, u D levá).
b1 a b2 = a1 a a2.
2. takt = 1. taktu, ale opačnou nohou.
Na začátku 2. taktu (a1) přeskočí dvojice na opačnou nohu
a současně přiráží druhou nohu k noze poskakující atd.
Takto se tančí až do konce tance. Někdy tanečníci (muži),
pokud mají holínky, luskají jako husaři holínkami o sebe.
Obměna základního tance
Při dalším opakování nápěvu se může při husarových
poskocích dvojice otáčet mírně do poloviny nápěvu jedním
směrem (doprava), od poloviny nápěvu opačným směrem.
Pozn.: Krok, zvláště v první osmině, je dosti obtížný a proto
si jej tanečníci poněkud zjednodušují, jak shora popsáno.
Husarový krok tančený oběma tanečníky je vlastně jakýmsi
místním přepisem skočných prvků mužských tanců husarů,
odpozorovaný z vojny.
Tančí a hrají jako v B.9.

B. 13 K A N A F A S K A Z D R Y S I C
(2:02.59)
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Je to čtverylkový tanec tančený v křížovém postavení.
Taneční nápěv má tři části. Každému nápěvu odpovídá zvláštní
díl tance.
Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže, D po
pravici C H . Spojené paže jsou napjaty volně směrem do středu.
Držení ke kolovému tanci polootevřené.
I. část - "Ztratila sem kanafasko"
Celkem 16 taktů.
1. - 4. takt: První a třetí dvojice si vymění místa čtyřmi
třasákovými kroky rovně vpřed. Vykročí vnější noha. Dvojice
se uprostřed míjejí doprava. Posledními dvěma třasákovými
kroky se na protějším místě otočí o 180° doleva ( C H couvá).
(Při třasákových krocích postupuje dvojice přímo vpřed, bez
otáčení).
5. - 8. takt: První a třetí dvojice se ihned vrací stejným způsobem
zpět.
9. - 16. takt: Druhá a čtvrtá dvojice totéž.
Nebo:
První a třetí dvojice si vymění místa čtyřmi třasákovými kroky
jako prve ( 1 . - 4. takt). Druhá a čtvrtá dvojice stojí zatím na
místě.
5. - 8. takt: Podobně si vyměňuje místa čtyřmi třasákovými kroky
dvojice druhá a čtvrtá. První a třetí dvojice stojí na místě.
9. - 16. takt = 1. - 8. takt.
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II. část "Náš kohótek"
Celkem 18 taktů. Všechny čtyři dvojice vytvoří spojením
rukou vázaný kruh.
1. - 5. takt: Kruh se otočí obyčejnou chůzí jednou vlevo kolem
(v taktu 2 kroky); vykročí levá noha.
6. - 10. takt = 1. - 5. takt, ale zpět, první krok s obratem o 90°
vpravo. Vykročí opět levá noha křížem přes pravou.
11. - 14. takt: CH a D z první dvojice se pustí a stávají se takto
vodiči další chorovodové části. Oba se za chůze otočí k sobě
zády (D doleva. CH doprava) a jdou podél kola protichodem
k protějšímu místu, vedouce celý spojený řetěz každý z jedné
strany za sebou. Všichni postupují stejně obyčejnou chůzí,
2 kroky v taktu, vykračuje stále levá noha. Jakmile se první
CH a D k sobě přiblíží na protějším místě, je celé kolo
obráceno nyní zády do kruhu.
15. - 18. takt: CH a D z první dvojice se nyní opět obrátí zády
k sobě (nyní D doprava a CH doleva) a opět jdou proticho
dem podél kruhu vedouce takto celý řetěz za sebou až se
setkají opět na svém místě. Tam se opět spojí v kruh.
Nápěv I I . části (takty 1. - 18.) se opakuje ještě třikrát. Jednotlivé
dvojice se ve tvoření vedení chorovodu střídají: po první dvojici
následuje druhá, pak v pořadí třetí a na konec čtvrtá. Po
vystřídání všech následuje další část.
III. část "Holka modrooká"
Celkem 16 taktů. Jednotlivé dvojice se uchopí ke kolovému
tanci, držení zavřené. CH stojí zády do středu. Spojené paže jsou
napjaty ve směru tance po kruhu proti hodinovým ručičkám.
V tomto postavení a držení obtančí všechny čtyři dvojice
houpavou polkou poněkud delšího kroku jednou kolem. CH
vykročí levou nohou, D pravou. Vždy ve čtyřech taktech postoupí
čtyřmi polkovými kroky na sousední místo o čtvrt kruhu doprava.
V závěru tance jsou opět všichni na svých místech.
Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova Pavel
Kopeček (1976) a Lenka Štěpánková (1968), Hanuš Mazel
(1957) a Olga Kráčmarová (1959), Zdeněk Mixa (1971) a
Miroslava Mazlová (1960), Eduard Spáčil (1968) a Jana
Vinterová (1960), hraje muzika souboru Vrčka ze Šlapanic
u Brna jako v B.9.
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B. 14 PŘEŠKODA MÁ MILÁ Z D R Y S I C
(2:05.18)

Tančí stejný počet tanečníku a tanečnic.
Na začátku tance stojí chlapci v hloučku uprostřed taneční
místnosti nebo vytvoří těsný kruh, uchopí se navzájem kolem
krku a zpívají taneční píseň - 1. sloku. Dívky jsou rozestaveny
v kruhu kolem nich levým bokem do středu.
Píseň se hraje a zpívá poprvé (zpívají chlapci).
1. - 14. takt: C H C H ve stoji čelem do středu zpívají, přenášejíce
váhu těla v lichých taktech na levé nohy, v sudých taktech na
pravé nohy. Dívky jdou jedna za druhou v kruhu kolem nich
proti směru hodinových ručiček, vykročí pravou nohou,
v každém taktu dva kroky. Po zpěvu zahraje hudba druhou
část nápěvu v kvapíkovém tempu. Zpěv může doprovázet i
tuto část tance (zpívají muži).
Druhá část tance - S tó maličkó do kostela
1. - 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci, držení zavřené.
Každý CH uchopí k tanci D. které mu je nejblíže, a všichni
tančí po kruhu kvapík (velmi rychlou hladkou polku), CH
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vykročí levou, D pravou nohou. V této části se ne vždy podaří
CH uchopit ihned k tanci D. Někdy ji musí hledat třeba až na
protějším místě. Pak se opakuje celý tanec znovu. CH se vrátí
do středu, zpívají další píseň anebo pokud byl již text
vyzpíván, hraje nápěv jen hudba. D zase obcházejí kolem a ve
druhé části opět se tvoří nové dvojice k polce. Takto se tančí
tanec libovolně dlouho.
Tančí a hrají jako v B.9.

B. 15 ŠOSŤÁK Z D R Y S I C
(2:06.28)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za obě ruce dole.
1. takt - a: Jeden řezankový skok pravou nohou vpřed.
b,c: Výdrž ve stoji rozkročném, pravou nohou vpřed, váha
těla stejnoměrně rozložena na obě nohy.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou (nohy se vymění skokem).
3. - 4. takt: Šest řezankových skoků (na každou dobu taktu jeden),
začíná pravá.
5. - 6. takt = 1. - 2. takt.
7. - 8. takt = 3. - 4. takt.
1. - 8. takt se ještě jednou opakuje.
Valčíková dohrávka:
9. - 16. takt: Dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném tančí
valčík vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Tanec končí opět řezankou jako na počátku:
17. - 18. takt = 1. - 2. takt.
19. - 20. takt = 3. - 4. takt.
21. - 22. takt = 1. - 2. takt.
23. takt:Tři řezankové poskoky, začíná pravá.
24. takt - a: Jeden řezankový poskok levou nohou nebo seskokem
stoj spojný.
b,c: Výdrž.
Tančí a hrají jako v B.9.
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B. 16 HOLUBĚNKA Z KOJETÍNA
(2:08.03)

[: Ztratila sem já ho na poli :]
[: a to tobě, muj zlaté senečko, :] navzdory.

Holuběnka byl oblíbený tanec na svatbách.
Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě po kruhu nebo
v rozptylu po celé taneční ploše, CH zády, D čelem do středu.
Mohou stát také bokem do středu. CH i D obě ruce v bok (hřbety
vpřed).
1. - 2. t a k t : Závěsem za pravé paže se otočí dvojice čtyřmi
obyčejnými kroky na protější místo. CH i D vykročí pravou
nohou.
2. takt - b: Oba přísun pravou nohou k levé s nadnesením do
výponu a s dotočením asi půlobratem tak, že jsou obličejem
proti sobě.
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c: Nohy zvolna klesají na paty a ukončí stojem na celých
chodidlech.
3. - 4. takt = 1. - 2. tak. ale na opačnou stranu. Závěsem za levé
paže se oba otočí nalevo a ukončí v původním postavení,
vykročí opět pravá noha.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt. Po ukončení zůstanou oba čelem proti
sobě, ruce v bok (jako na počátku tance).
9. takt - a: Dvojice se pustí, oba ruce v bok. Stoj přednožný
pravou nohou, noha se dotkne zlehka země vpředu přední
částí chodidla, váha těla je na levé noze.
b: Stoj únožný pravou nohou vpravo stranou.
c: Přísunem pravé nohy k levé s mírným nadnesením stoj
spojný.
10. takt: "Trojhran" jako v 9. taktu, ale opačně a opačnou nohou
(levou).
11. - 12. takt = 9. - 10. takt.
13. takt - a: Oba pozvolna výpon.
b: Nohy pozvolna klesají na paty. které se jen sotva znatelně
dotýkají země (váha těla více na přední části chodidel).
c: Výdrž ve stoji.
Celá druhá část (9. - 13. takt) se beze změny opakuje, nyní začíná
"trojhran" levá noha.
Poznámka: Ve druhé části tance (od "trojhranu" v 9. - 13. taktu)
se drží dvojice za pravé ruce v předpažení (pravice D hřbetem
vzhůru), levé ruce v bok (hřbety vpřed).
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš
Daněk (1975) a Radka Daňková (1970), Jan Navrátil (1979)
a Gabriela Kellerová (1978), Petr Šebeček (1976) a Květo
slava Adamcová (1978), Roman Žižlavský (1978) a Andrea
Fischhofová (1973), muzika ve složení Jana Březovská
(1974) primáška, Dagmar Poloučková (1975) a Hana
Štěpančíková (1976) 2. housle, František Pospíšil (1977)
klarinet a Josef Bureš (1973) kontrabas, zpívají Boris
Nezbeda (1968) a Petra Poláčková (1973), "tetky" v pozadí
Jarmila Kellerová (1951) a Zdeňka Rotreklová (1930).
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B. 17 HULÁŇ Z KOJETÍNA
(2:10.48)

Tančí dvojice smíšené v rozptylu po taneční ploše v držení
ke kolovému tanci zavřeném. Začínají buď bokem do středu nebo
CH zády a D čelem.
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Tanec se netančil nikdy ani v určitém útvaru ani ve stálé
figurální skladbě. Tančící se otáčeli obkročákovými kroky se
zhoupnutím do výponu, volná noha současně unožena poníž,
buďto doprava nebo doleva. Každým krokem se otočili o půl kola.
1. takt - a: CH vykročí levou, D pravou nohou, našlápnou celým
chodidlem na zem.
b: Oba se nadnesou na přední části chodidla do výponu
s pootočením doprava, druhá noha současně unoží poníž (asi
10 cm od země) a začne se pohybovat obloukem dopředu.
c: Spustí se z výponu na celé chodidlo s dalším dotočením
doprava nebo doleva (podle toho otáčí-li se dvojice při obkročáku vpravo nebo vlevo).
2. takt: Obkročákový krok opačnou nohou.
Při obkročákových krocích se CH a D navzájem střídavě
obkračují. CH v lichých taktech levou nohou pravou nohu D, D
v sudých taktech levou nohou pravou nohu C H . Ovšem mohou
vykročit i opačnýma nohama.
Hudba ponenáhlu zrychluje tempo až do tempa velmi
prudkého, kdy se nadnášení při obkročáku měnilo v poskok.
Když už tančící nemohli rychlé tempo vydržet, přerušili otáčení,
obrátili se směrem po kruhu a tančili přeměnnými kroky se
zhoupnutím do výponu a s poklesnutím opět na celá chodidla
vpřed ve směru napjatých paží. Muzikanti k tomu hráli zpravidla
druhou část - posledních osm taktů (dohra bez textu).
Někdy si tančící upravili jednotlivé figury do určitého
ustáleného sledu:
1. - 16. takt: Obkročák houpavý s nadnášením do výponu a
s mírnými úklony stranou. Druhá noha pokrčuje únožmo.
17. - 22. takt: Dvojice postupuje přeměnně vpřed po kruhu
v polootevřeném držení kroky sousedské, vykračuje vnitřní
noha.
23. - 24. takt: Dvojice se otočí 2 kroky obkročáku houpavého.
Posledních 8 taktů se ještě jednou opakuje.
V závěru tance ve dvou taktech tanečník tanečnici zvedne a
přehodí na druhou stranu do stoje na zemi.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš
Daněk (1975) a Radka Daňková (1970), Jan Navrátil (1979)
a Andrea Fischhofová (1973), Petr Šebeček (1976) a Gabriela
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Kellerová (1978), muzika jako v B.16, zpívají Dagmar
Langerová (1952) a Petra Poláčková (1973).

B. 18 MAĎARKA Z KOJETÍNA
(2:13.33)

žádné jo tam nekopoje, [: enom má milá, :]
štere plote přeskočila, [: páté nemohla. :]

Je to bujný, veselý tanec tančený třasákem s podtáčením pod
spojenými pažemi, za které se drží dvojice křížem. Tančí dvojice
smíšené po kruhu nebo v rozptylu ("v chumlu") po celé taneční
ploše čelem proti sobě. CH levým. D pravým bokem do středu.
Drží se za obě ruce křížem, pravé nahoře, v mírném pokrčení
předpažmo.
1. - 2. takt: Dvojice postoupí 2 ostřejšími třasákovými kroky
vpřed po kruhu (D couvá); CH vykročí pravou nohou vpřed,
D levou nohou vzad. Při krocích se celé tělo i spojené paže
lehce natřásají.
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3. - 4. takt: 2 krátkými třasákovými kroky se oba podtočí pod
spojenými překříženými pažemi podle CH napravo. Při prv
ním kroku jsou oba zády k sobě a paže mají nad hlavami. Ve
4. taktu ukončí opět obličejem proti sobě a spojené paže
poklesnou do výše prsou.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
Takto se tančí až do konce.
Poznámka: Tanec se tančíval při ostatkovém veselí a na
Škaredou středu na dvoře při obchůzce maškar po domech.
Maškary tančily s hospodyní nebo samy mezi sebou. Hodně při
tanci vyskakovaly.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš
Daněk (1975) a Radka Daňková (1970), Jan Navrátil (1979)
a Gabriela Kellerová (1978), Petr Šebeček (1976) a Anna
Jedličková (1976), Roman Žižlavský (1978) a Andrea
Fischhofová (1973), muzika a zpěv jako v B.16.

B. 19 ŘETĚZOVÁ ŠOTYŠKA Z KOJETÍNA
(2:14.40)
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Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za pravé ruce před
tělem ve výši prsou. Levé ruce v bok. U řetězové šotyšky se
postupuje jako u řetězu z české besedy. Ti, kteří jsou obráceni
levými boky do středu (CH), postupují vpřed proti hodinovým
ručičkám, kteří jsou obráceni pravými boky (D), opačným
směrem. Při setkání si podají ruce a zatočí se spolu.
1. takt - a1: Oba lehkým dotykem stoj přednožný pravou, váha
těla spočívá na levé noze, pravá se jen zlehka dotkne přední
částí země vpředu před levou nohou.
a2: Oba stoj únožný pravou nohou, noha se jen lehce dotkne
země vpravo stranou.
b1: Pravá noha se vrátí do stoje přednožného pravou nohou
jako v a).
b2 = a2.
2. takt - a1: Jako v 1. taktu a1), oba stoj přednožný pravou nohou.
a2: Stoj únožný pravou nohou.
b: Oba lehkým přísunem pravé stoj spatný, váha těla na obou
chodidlech.
3. takt - a: CH se zavěsí s D za pravé lokty a zatočí se hopsavým
polkovým krokem o půl kola (vymění si spolu místa a ukončí
obráceni obličejem tím směrem, kterým začínali - vykročí
pravá noha). CH má nyní před sebou D z dvojice, kterou měl
za sebou.
b: Nové protějšky se nyní zavěsí za levé lokty a zatočí se opět
hopsavým polkovým krokem o půl kola, vykročí levá noha.
Vymění si místa. Nepouštějí se. ale pokračují v hopsavých
polkových krocích v dalším taktu:
4. takt: Dvojice se otočí ještě dvěma hopsavými polkovými kroky
(pravou a levou nohou) o 360° vlevo kolem v závěsu za levé
lokty. Na konci stojí dvojice s protějšky z počátku třetího
taktu v postavení CH levým, D pravým bokem do středu.
Uchopí se nyní za levé ruce, pravé v bok.
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5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale trojhran začíná levá noha a
v řetězových zátočkách za lokty na začátku 7. taktu vykračuje
vpřed při prvním hopsavém polkovém kroku levá noha.
V závěru 8. taktu jsou dvojice na svých místech u svých
původních protějšků.
Pohyby taktů 1. - 8. se opakují stále dokola.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš
Daněk (1975) a Radka Daňková (1970), Radomír Kočí
(1970) a Klára Andrlíková (1978), Bronislav Košťál (1979) a
Dagmar Langerová (1952), Jan Navrátil (1979) a Gabriela
Kellerová (1978), Petr Šebeček (1976) a Anna Jedličková
(1976), Roman Žižlavský (1978) a Andrea Fischhofová
(1973), muzika a zpěv jako v B.16.

B. 20 VAŘEČKOVÁ Z KOJETÍNA
(2:16.22)
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Je to tanec soutěživý, který předváděli obvykle jen dva
chlapci zvlášť obratní. Někdy mohly vytvořit jednotlivé dvojice 2
řady proti sobě. CH měli zastrčeny za holínkou vařečku. Před
začátkem se oba postaví proti sobě ve vzdálenosti asi 1 metru.
První část tance, když se mezi sebou škádlivě zpěvně
domlouvají, je pomalá, jakoby se za každým taktem na malou
chvíli zastavili. Vyniká zde více mluva - zpěvný přednes, muzi
kanti jen zvolna doprovázejí.
Druhá část, když mezi sebou závodí v dovednosti či
přeskocích, je rychlá, bez přestávek, jeden skok za druhým, sotva
dopadne jedna noha na zem, již se zvedá druhá. Oba si přitom
hbitě přendávají vařečku z jedné ruky do druhé, stále pod
zvednutým kolenem.
Pomalá část:
1. - 4. takt: CH si zvolna předzpěvují a muzika je doprovází. Na
počátku stojí proti sobě. vařečky drží v pravé ruce.
1. takt - a: Oba zvednou pravou rukou vařečku a navzájem si ji
předvádějí.
b,c: Výdrž ve stoji, vařečky vztyčeny v pravici.
2. takt - a1,2 a b: Třikrát na sebe vařečkou zahrozí.
c: Výdrž.
3. takt: Oba CH přendají vařečku pravou rukou pod pokrčeným
pravým kolenem do levé ruky.
4. takt = 2. takt. ale zahrozí na sebe vařečkou v levých rukou
(někdy podvlékají vařečku pod pravým kolenem již v prvním
taktu, ve druhém taktu pak hrozí na sebe vařečkami držený
mi v levých rukou. V třetím taktu pak podvlékají vařečku pod
levým kolenem a přechytnou ji pravou rukou a ve 4. taktu
hrozí na sebe s vařečkami pravýma rukama).
2. část:
5. - 8. takt (opakuje se několikrát za sebou): Poprvé se hrají tyto 4
takty volným tempem, postupně se pak přidává na rychlosti,
až ke konci muzikanti zrychlí tempo tak, že j i m tanečníci
nestačí.
5. takt - a: Oba zvednou vysoko levé nohy a současně pod
zvednutými koleny přendají vařečky z levé ruky do pravé.
b: Skokem shora dopadne na zem levá noha a oba
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současně prudkým pohybem rozpaží až do ohnutí upažmo,
takže vařečky trčí stranou.
6. takt - a: Sotva dopadne skokem levá noha na zem, již se
odrazem od země zvedá pravá noha a současně si obě paže
rychlým pohybem vymění pod kolenem vařečku z pravé ruky
do levé.
b: Pravá noha skokem dopadne na zem a spojené paže po
přendání vařečky opět směřují do upažení.
Při dalším zrychlování tempa se skáče rychle z nohy na nohu
a bez přestání se přendávají vařečky z jedné ruky do druhé. Druhá
část se opakuje, pokud tanečníci stačí. Oba chlapci závodí, kdo
déle vydrží skákat z nohy na nohu a přechytávat vařečku.
Vyhrává ten. komu vařečka nespadne a dokončí tanec až do
konce nápěvu. Tančívalo se "po hodech" v hospodě, kde se sešli
rolníci, aby dokončili hody. Ukončí třemi podupy a zvednutím
vařečky nad hlavu.
Poznámka: Někdy se nedodržuje přísně noha výkročná, tak
v rychlé části mohou začít CH i přendávání vařečky z levé ruky
pod levým kolenem do pravé atd. Na tvářnosti tance to však nic
nemění.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš
Daněk (1975), Radomír Kočí (1970), Bronislav Košťál
(1979), Jan Navrátil (1979), Petr Šebeček (1976) a Roman
Žižlavský (1978), muzika jako v B.16, zpívá Boris Nezbeda
(1968).

B. 21 ZA VODÓ ("OTEVŘENÉ" VALČÍK) Z KOJETÍNA
(2:17.28)
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Já se ti ožením, ani nezvíš, ani nezvíš, ani nezvíš,
šak ty me ohlášek nezastavíš, ne- a ne- a nezastavíš.
Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu,
držení za vnitřní ruce v mírném odpažení. Vnější ruce v bok
(hřbety vpřed).
1. takt: Jeden valčíkový krok vpřed po kruhu, vykročí vnitřní
nohy ( C H pravou, D levou) s natočením trupu dovnitř ( C H
napravo, D nalevo). Valčíkový krok je proveden s nadnese
ním na b) do výponu a s poklesem na celá chodidla v c).
Spojené paže současně přecházejí spodním obloukem zpředu
dozadu. Tím usměrní i natočení obou tanečníků včetně hlavy.
2. takt: Jeden houpavý valčíkový krok vnější nohou vpřed ( C H
levou, D pravou) s natočením zevnitř. Spojené paže pozvolna
přecházejí spodním obloukem dopředu.
3. - 4. takt: 2 valčíkovými kroky se oba podtočí pod vyšvihnutými
spojenými pažemi směrem nazad. Vykročí opět vnitřní noha.
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují po celý tanec. Při podtáčení se
dvojice jen zcela nenápadně posunou vpřed.
Tančí, hrají a zpívají jako v B. 16.

B. 22 HULÁŇ Z KOJETÍNA
(2:18.56)

141

Huláň na Kojetínsku má 2 části. Jednak otáčení dvojice
v kolovém držení zavřeném obkročákovými kroky se zhoupnutím
do výponu v třídobém taktu (v každém taktu 1 krok). Dvojice se
při tomto obkročáku otáčejí napravo nebo nalevo. Začíná se
volným, pohodlným tempem, které se ponenáhlu zrychluje, až
místo obkročáku s nadnesením se začnou odlepovat od země a
namísto našlápnutí naskakovat. Muzikanti vycítili, kdy tanečníci
již nemohli, a na odpočinutí zahráli druhou část, které se říkalo
"promenáda" nebo "paráda". K ní dali dohru, při které si všichni
popěvovali jen "tralala.." (viz v notopisu takty 17-32). V úvodní
části melodie podložené textem se pak tančíval vlastní huláň.
Někdy si tanečníci obě části přehodili a tančili promenádu hned
od počátku na první část nápěvu.
Držení ke kolovému tanci polootevřené, CH zády do středu,
spojené paže volně napjaty ve směru tanci vpřed po kruhu.
1. - 8. takt: Tanečníci postupují vpřed 8 houpavými přeměnnými
kroky (v každém taktu 1). V lichých taktech vykročí
vnitřníma nohama, v sudých taktech vykračují vnější nohy.
9. - 12. takt: Dvojice se otáčí houpavým obkročákem vpravo
kolem, v každém taktu 2 kroky, CH vykročí pravou nohou
vzad, D levou. V závěru 12. taktu se zastaví.
13. - 16. takt: Jako 9. - 12. takt, ale dvojice se otáčí doleva,
vykračuje stejná noha.
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vladimír
Vondra (1961) a Irena Lachmanová (1951), muzika jako
v A . 1 , ale bez J. Řehánkové, E. Müllerové a M. Přikryla.
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B. 23 ZA TÓ ( P O L K A M A Z U R K A ) Z KOJETÍNA
(2:20.40)

Tančí dvojice po kruhu, CH uvnitř, D vně v držení ke
kolovému tanci polootevřeném. Spojené paže volně napjaty ve
směru tance po kruhu.
1. takt - a: CH vykročí levou, D pravou nohou vpřed, Při kroku
noha důrazně přidupne celou délkou chodidla, přední část
nohy míří vpřed.
b: CH se nadnese na přední části nohy a současně vytočí patu
levé nohy, která dopadne na zem směrem zevnitř celým
chodidlem. D totéž opačnou nohou naopak.
c: Opět nadnesením do výponu se zadní část nohy vytočí
dovnitř u CH napravo a celou šlapkou dopadne na zem. U D
nalevo. V jednom taktu jsou v každé době přídupy různé síly:
na a) nejsilnější, v b) a c) s menším důrazem.
2. takt = 1. takt, ale začínají vnitřní nohy, CH pravou a D levou
nohou. Vše jako v 1. taktu, ale naopak.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt.
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Pohyby taktů 1. - 2. se opakují až do konce tance. Nohy jsou
v kolenou uvolněny, aby se dobře přidupávalo. Pohledem směřují
všichni po celou dobu vpřed. Jakmile hudba přestane hrát. ukončí
všichni CH třemi silnými přídupy: "Hep, hep, hep." Také se
stávalo, že některý pár vyhodil D do výše a dupalo se někdy při
tanci tak silně, až se celá hospoda třásla. Při vytáčení paty se
vytáčely i kyčle.
Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vladimír
Vondra (1961) a Irena Lachmanová (1951), Petr Vysloužil
ml. (1977) a Andrea Matušková (1973), muzika jako v A . 1 .

B. 24 HOŘELA L I P K A Z T O P O L A N
(2:21.37)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády
do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně
napjaty ve směru tance po kruhu.
1. takt: Tři přísunné kroky podle CH vlevo stranou. CH vykročí
levou, D pravou nohou. Na každou dobu jeden krok. Kroky
jsou krátké, úsečné a doprovázejí je kmihy spojených paží
nahoru a dolů a mírné pohupování v bocích. V poslední
osmině přísun CH pravou. D levou nohou. Někdy je prove
den přídupem.
2. takt = 1. takt. ale opačným směrem a opačnou nohou.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt. V závěru 2. taktu při přísunu nohy se
přiklepne rázněji vnitřní stranou chodidla.
5. - 8. takt: Oba se zatočí 12 šlapákovými kroky jednou až
dvakrát dokola. Současně postupují mírně vpřed. Kroky jsou
klidné, krátké a otáčení ukončí v původním postavení.
Spojené paže
obvykle doprovázejí
šlapákové kroky
střídavými pohyby nahoru a dolů. Pohyby paží jsou krátké,
spíše jen vychýlení z původní polohy. Takto se tančí až do
konce nápěvu.
Tančí, hrají a zpívají jako v A . 2 1 .

B. 25 SOUSEDSKÁ A P O L K A S "LÓSKÁNÍM HOLUBŮ"
Z NEZAMYSLIC
(2:23.22)
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[: Naši m n ě za ňó nedajó, :]
[: protože děvče neznajó, :]
[: A l e šak já ju dobře znám, :]
[: protože za ňó chodívám. :]
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Naléte m n ě , vy šenkýřko, skleničku vína,
je tu moja milá, a tá by pila,
má tváře červený, vlasy kadeřavý,
to bévala moja milá, ale už neni.
I. Sousedská ( " V Nezamyslicích pěkné dům")
Tančili většinou starší muži (sedláci) a sami si k tomu
zpívali. Tančilo se kroky sousedské s přídupem při nakročení a
s pevnými příklepy jedné nohy o druhou. Tyto kroky se prováděly
jednak na místě, když se muži furiantsky postavili s džbánkem
piva v ruce před muzikanty, aby si dali zahrát sólo, ale i při tanci
s děvčetem. CH "lóskal holuby", tj. silně a sebevědomě
přiklepával podpatkem jedné nohy o podpatek nohy druhé nebo
vnitřní strany holínky o holínku druhé nohy. Těmito kroky
postupoval vpřed, zatímco D zlehka tančilo přísunnými kroky
nebo kroky vyšlapávané sousedské nazad (dvojice v držení ke
kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem do
středu).
Jindy přicházeli s písní " V Nezamyslicích
" před muziku
rytmickou chůzí (v každém taktu jeden krok) a v pravé ruce
drželi vzhůru džbánky s pivem.
Hudba opakuje nápěv jedenkrát.
C H C H v rozestupu před hudbou jednotlivě "lóskají holuby":
1. takt - a: CH nakročí pevně na pravou nohu (celým chodidlem).
b: Nadnesení do výponu.
c: Odrazem z výkročné nohy poskočí na pravé noze (při
výskoku se pravá noha mírně vychýlí směrem doleva) a levá
noha narazí buď délkou celého chodidla o vnitřní část nohy
pravé nebo holínkou o pravou holínku. Po přírazu druhé
nohy (po "lusknutí holuba") ihned doskočí zpět na pravou
nohu.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou.
Toto "lóskání holubů" prováděli buď:
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a) na místě čelem k hudbě;
b) směrem vpřed nebo v různých směrech po taneční ploše;
c) nebo s otáčením při odrazu z pravé nohy doprava, při odrazu
z levé nohy doleva.
V závěru tohoto "cifrování" postaví džbánky s pivem na stůl nebo
na zem a připraví se k tanci s DD. DD na pokyn tanečníků, kteří
si ještě několikrát mohou poskočit, přibíhají k nim a uchopí se
spolu ke kolovému tanci, natočeni bokem do středu, CH levým, D
pravým. Spojené paže jsou volně napjaty do středu kruhu.
Zpívá se druhá sloka.
Taneční dvojice v uvedeném postavení a držení postupují
vpřed s natáčením v lichých taktech zevnitř kruhu, v sudých
taktech dovnitř kruhu:
1. takt: CH provede jeden krok s "lusknutím holubů" pravou
nohou šikmo vpravo vpřed. D ustoupí před ním krokem sou
sedské šikmo vlevo vzad s mírným pootočením v kyčlích.
2. takt = 1. takt, ale opačným směrem.
Dvojice těmito kroky postupují mírně vpřed, CH se při
výskocích mírně podepře o D, D jej přidržuje.
Při zpěvu další sloky se dvojice těmito kroky otáčejí doprava
jako při sousedské nebo valčíku s mírným postupem vpřed.
I I . Polka s "lóskáním holubů" ("Měl sem děvče")
Podobně se tančí s "lóskáním holubů" i polka.
Po dokončení sousedské si tanečníci poručí taneční píseň,
předzpívají první sloku a na opakování nápěvu hudbou tančí.
Dvojice tančí živou polku poněkud delšího kroku, mírně
houpavého. CH vykročí levou, D pravou nohou. Při každém
čvrtém kroku CH se odrazí pravou nohou a "luskne holuba"
(vletu přirazí levou nohu k pravé) a ihned zase doskočí na
pravou (odrazovou) nohu. Takto se tančí i v dalších taktech.
"Luskání holubů" se vkládá nepravidelně, většinou v souhře
s taktovým členěním a s frázováním písně.
Tančí a hrají jako v A . 2 1 , sólo zpívá Jan Millý (1947).
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C. S E V E R N Í HANÁ
(ZÁBŘEŽSKO, L I T O V E L S K O , NÁMĚŠŤSKO,
ŠUMPERSKO)
(2:26.59)
C. 1 CÓFAVÁ ( K O P E C K Y HODINE) Z DROŽDÍNA
(2:27.08)

Že m n ě jo o d v e d ó , nebojím se,
[: až přende hodina, :] ožením se.
Ožeň se, senečko, s P á n e m Bohem,
[: vem sobě děvečko :] sobě roveň.

Tančí se ve dvojicích levým bokem do středu, D po pravici
CH. Drží se za vnitřní ruce v poohnutí předpažmo, levá ruka D
hřbetem vzhůru. CH otočí pravou pokrčenou paži mírně rozevře
nou dlaní vzhůru. Vnější ruce v bok, hřbety vpřed.
1. takt: Tři obyčejné vážné kroky vpřed, vykročí vnější noha ( C H
levou, D pravou). Kroky jsou volné a s nadhoupnutím z celé
ho chodidla na přední část.
2. takt: Tři obyčejné kroky vzad. poněkud kratší nežli vpřed,
vykročí vnitřní noha ( C H pravou, D levou). Noha našlápne
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zlehka na přední část chodidla a nadnesením se snese na
celou plochu chodidla tak, že paty sice přilnou k zemi, ale
zůstanou odlehčeny (a). Na b) podobně jako v a) krok druhou
nohou vzad. Na c) oba zlehka nadnesením přísun, CH
pravou, D levou nohou.
3. - 12. takt = 1. - 2. takt. Těmito kroky cófavé postupují dvojice
zvolna kupředu.
13. - 14. takt: Tanec se ukončí zvolna podtočením pod spojenými
pažemi směrem dovnitř. Ve 13. taktu se podtočí oba třemi
kroky s nadnesením na přední části chodidel, CH vykročí
pravou. D levou nohou. Posledním třetím krokem ukončí
v původním postavení obráceni ve směru pohybu. Ve 14.
taktu nohy zvolna klesají na celá chodidla.
Podobně se tančí při dalších slokách písně. Pamětnice těchto
tanců z Droždína, M. Spáčilová, téměř stoletá, si pamatovala, že
cófavó tančili i na svaté, nábožné písně.
Tančí a hrají jako v A.21, zpívají Milan Heřman (1961), Josef
Langer (1953), Jan Millý (1947), Alena Drábková (1978),
Hana Londová (1965) a Iveta Růžičková (1966).

C. 2 CÓFAVÁ (Ó MATIČKO KOPECKÁ)
Z E SLAVONÍNA
(2:28.55)
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Milostivá n á m boď, pudeme tam na póť,
na to svató horo k a n d ě l s k ý m o dvoro.
Pros za nás, Hanáka, za m ě , za tě také,
kopecká Matičko, zavírám pěsničko.
Podle záznamu Gallašova se tančila ve Slavoníně (Šnobolíně)
cófavá koncem 18. století na svatokopeckou píseň.
Tančí trojice, uprostřed C H , po stranách dvě D. Drží se za
vnitřní ruce v pokrčení předpažmo (tanečník si vede obě
tanečnice). CH natočí obě ruce v pokrčení předpažmo, lokty
u těla dlaněmi vzhůru. D mu vloží vnitřní ruku do jeho otevřené
dlaně hřbetem vzhůru. Vnější ruce D v bok (hřbety vpřed).
Za zpěvu písně postupuje trojice v lichých taktech třemi
kroky vpřed, vykračuje pravá noha zlehka přes přední část
chodidla, a v sudých taktech dvěma kroky a přísunem vzad,
vykračuje levá noha.
1. takt: Z mírného dvihu spíše jen vnitřně cítěného postoupí
trojice třemi kroky vpřed. Našlapuje se zlehka na přední část
chodidla s náznakem mírného dvihu na noze kročné (krok
pravou a levou nohou v první a druhé době taktu). Ve třetí
době se trojice mírně nadnese na pravé noze do polovýponu a
opět mírně poklesne. Levá noha zůstává vzadu opřena
špičkou o zem.
2. takt - a: Levá noha krůček vzad. došlápne z přední části
chodidla na celou šlapku.
b: Krok pravou nohou vzad. noha došlápne na přední část
chodidla a mírně se ještě nadnese.
c: Levá noha se přisune přední částí chodidla k noze pravé,
obě nohy se nadnesou ještě mírně do výponu a v závěru
poklesnou zlehka na celá chodidla. Hlavní váha však je na
přední části chodidel.
Takto se zpívá a tančí celá sloka. Po dokončení sloky se
trojice zastaví, jakoby si chtěla mírně oddechnout, CH přitom
"třepe baňama": v mírně schýleném postoji, kolena povolena,
rychle zvedá střídavě pravou a levou patu (špičky nohou zůstávají
na místě). Zatímco jedna pata se zvedá, druhá přirazí k zemi.
Takto v pauze mezi další slokou rychle zacupe.
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Pozn.: Jde o starobylý, historicky doložený prvek, který byl
znám již v renesančních kráčivých tancích.
Pak se stejně zpívá a tančí další sloka, včetně "zatřepání
baňama" v pauze mezi další slokou.
Po skončení celé taneční písně se dvojice mírně předkloní,
zapaží a s hlasitým Amen ukončí tanec.
Tančí členové souboru Haná z Velké Bystřice Jan Millý (1947) a
Bronislava Millá (1951) a členka souboru Haná z Přerova
E v a Zehnalová (1952), hraje muzika souboru Haná z Velké
Bystřice ve složení Marcela Heřmanová (1967) primáška,
David Kousal (1979) 2. housle, Petr Sotorník (1979) housle,
Milan Heřman (1961) cimbál a Jan Žůrek (1979) kontrabas.

C. 3 CÓFAVÁ ZE ZÁHLINIC
(2:33.08)

Celé město jsme shledali, nocleha jsme nedostali,
kde my smutní pudem, kde nocovat budem?
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Támhle je ta panenka Marija, ona voní jako konvalija,
enem pospěš, můj milé pótníčko, tade najdeš svó miló matičko.
I. variant - Proč, Maria, si vzdycháte
Tančí dvě řady dvojic čelem proti sobě na způsob "kadrily".
Tančí dvojice smíšené, D po pravici C H . Držení za vnitřní
ruce v pokrčení připažmo, vnější ruce v bok (hřbety vpřed). Tančí
se za zpěvu písně o několika slokách:
1. sloka:
1. - 2. takt: Dvojice postupují v řadách proti sobě v uvedeném
držení šesti houpavými a pružnými kroky po přední části
chodidel, vykročí pravá noha. Posledním krokem se zastaví.
3. takt: Tři kroky vzad, vykročí levá noha. Třetím krokem se
přikročí do stoje spojného. Nohy jsou na přední části chodi
del, pata zlehka přichýlena k zemi
4. - 6. takt = 1. - 3. takt, řady dvojic se přibližují k sobě, na
začátku vykročí levá noha vpřed.
7. - 8. takt: Dvojice v jednotlivých řadách se k sobě přiblíží šesti
kroky jako v taktech 1. - 2., vykročí pravá.
9. - 10. takt: Dvojice se otočí v těsné blízkosti proti sobě šesti
kroky o 180° doleva ( C H couvá, D jde vpřed), vykročí levá
noha.
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2. sloka:
Tančí se jako 1. sloka, ale řady dvojic začínají z postavení
zády u sebe ve středu taneční místnosti, vykročí opět pravá noha
jako v 1. sloce.
V posledních dvou taktech (9. - 10. takt) 2. sloky se dvojice
otočí šesti kroky na místě doleva o 180° ( C H couvá, vykročí pravá
noha). Dvojice jsou nyní opět na svých původních místech.
II. variant - Když sem já šel na Svaté Kopeček
Tančí dvojice ve dvou čelných řadách, každá řada zády
k podélné straně sálu. D po pravici C H . Dvojice se drží za ruce
vzadu křížem. Tančí opět "kadrilově" - dvě a dvě řady proti sobě
a s průchodem v mezerném rozestupu na protější místa. Tančí se
za zpěvu písně o několika slokách:
1. sloka:
1. - 2. takt: Řady dvojic v uvedeném držení postoupí proti sobě
šesti pružnými, vypérovanými krůčky po přední části
chodidel, tři v taktu, vykročí pravá noha vpřed.
3. takt: Dvojice postoupí třemi krůčky (vlastně dvěma krůčky
s přikročením ve třetí době taktu výkročné nohy vzad),
vykročí opět pravá noha. Ukončí ve stoji spojném na přední
části chodidel s mírným hmitem dolů - paty ale zůstanou
nadlehčeny.
4. - 6. takt = 1. - 3. takt. ale vykročí levá noha.
7. - 9. takt = 1. - 3. takt, vykročí opět pravá noha. Dvojice
projdou mezerným rozestupem protější stranou s výhybem
doprava.
10. - 11. takt = 4. - 5. takt, dvojice postupují vpřed, vykročí levá
noha (řady se vzdalují od sebe).
12. takt: Dvojice se na protějších místech přetočí průvlečně, aniž
by se pustily, o 180° zevnitř třemi kroky, vykročí levá.
Dvojice jsou na protějších místech čelem do středu, D je nyní
po levici C H .
2. sloka:
Celý tanec se opakuje, dvojice se v pozměněném postavení (D
po levici CH) vracejí zpět. Přesně na konci 6. taktu jsou všichni
v jedné řadě uprostřed taneční plochy, střídavě vždy jedna dvojice
čelem vpřed jedním směrem a druhá dvojice opačným směrem
154

(srov. jednu z figur z menuetu v Nezamyslicích - B.3). Na konci
druhé sloky jsou všichni na původních místech v původním
postavení čelem do středu, D po pravici C H .
Tančí a hrají členové souboru Haná z Přerova Tomáš Barbořík
(1977) a Lenka Přemyslovská (1963), Tomáš Hradílek
(1978) a Lenka Hradílková (1975), Ladislav Chrobák (1966)
a Magda Barboříková (1957), Luděk Nezval (1970) a Renata
Mišunová (1974), cimbálek Milena Malinová (1958), housle
členka Přerovského komorního orchestru z Přerova Alena
Holčáková (1963).

C. 4 ZAVÁDKOVÁ CÓFAVÁ "PŘI DÓŠKÁCH"
Z LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ
(2:36.59)

Můj milované senko z h o l o m ó c k ý h o renko,
kde só te hezky čase, kde hladívals mi vlase?
Hladíval, ach, hladíval, hladíval mi vlase.
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Zavádková cófavá "při dóškách" se tančívala o hodech
odpoledne, když děvčata skládala mládencům svůj příspěvek na
hodovou muziku. V podstatě se tančila běžná cófavá na uvedenou
píseň, která byla známa v Loučanech, Náměšti na Hané a okolí.
V taneční místnosti byl poblíž muziky upraven stůl, na
kterém stál košíček nebo ošatka, do kterého postupně děvčata
vkládala peníze. Jako strážci pořádku a čestní hosté přišli nejprve
starosta se ženou ve svátečním a slavnostním oblečení. Ostatní
chasa byla připravena již ve trojicích ( C H uprostřed, po každé
straně jedno D) v pozadí sálu. Hudba začala hrát taneční píseň.
Starosta se ženou (ona po jeho pravici) se uchopili jako při cófavé
v pokrčení připažmo, druhé ruce založeny v bok - hřbety vpřed, a
v tomto postoji a držení vešli do taneční místnosti a hanáckým
krokem (tři krůčky v jednom taktu, našlapované z přední části
chodidel z mírného výponu a s postupným poklesnutím téměř na
celé chodidlo, pata však odlepena od země - vykročí levé nohy)
obešli sál a přišli až ke stolu, na kterém stála ošatka. Tam
nejdříve paní starostová vložila svůj příspěvek a pak oba usedli za
stůl na připravené židle.
Po nich začne zpívat chasa 1. sloku písně k cófavé. Trojice se
mezitím uchopily k tanci. CH pokrčí obě ruce mírně předpažmo
zevnitř (lokty k tělu) a nastaví dlaně obou rukou děvčatům. D
z každé strany mu vloží vnitřní ruku hřbetem vzhůru do jeho
nastavené dlaně. Jednotlivé trojice tančí běžnou "cófavó" a pouze
trojice, která přichází ke stolu, nedotančí celý tanec do konce, ale
přichází ve druhé části podobně jako čestný pár v úvodu celého
obřadu obyčejnými houpavými hanáckými krůčky. Po zaplacení
pak CH odvádí obě D stejnými krůčky stranou a bere k tanci další
dvě dívky. V čele chasy jsou stárci, kteří buďto sami zavádějí
jednotlivá děvčata anebo j i m pomáhají ostatní přítomní chlapci.
Popis cófavé:
Držení viz nahoře.
1. takt: Trojice vykročí na a) houpavým přísunným krokem do
polovýponu pravou nohou vpřed, levá noha se posune špicí
ke středu chodidla nohy výkročné.
b: Krok pravou nohou vpřed z celého chodidla s mírným
nadnesením na přední část chodidla.
c: Krok levou nohou vpřed z celého chodidla s nadnesením

156

na přední část, pravá noha zůstává vzadu na špičce nebo se
odlepí špičkou od země a je mírně poohnuta zánožmo.
2. takt - a: Krok pravou nohou vzad, noha našlápne přes přední
část chodidla na celou šlapku,
b: Krok levou nohou vzad, noha našlápne stejně jako v a),
přes přední část chodidla.
c: Ve výponu na levé noze přisune pravá noha k noze levé
výponmo a ihned se obě nohy spustí přes plochu celého
chodidla až na paty, hlavní váha však zůstává stále na přední
části chodidla.
3. - 4. takt = 1. - 2. takt, ale vykračuje opačná noha (levá).
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
9. takt: Trojice se zastaví, CH zvedne svoji pravou ruku spojenou
s levicí pravé D, natočí k ní hlavu, D se podtáčí třemi krůčky
doleva pod spojenými pažemi, vykročí levou nohou. Krůčky
jsou prováděny z nakročení výponmo a sklouznutím po ploše
celého chodidla na patu. Těmito krůčky se otočí o 360°
doleva. Druhá D výdrž ve stoji na místě.
10. takt = 9. takt. ale nyní se podtáčí levá D pod spojenými
pažemi doprava, vykročí pravá noha. CH při podtáčení D
přešlapuje třemi krůčky na místě.
11. takt: CH zvedne obě paže spojené s pažemi D do výše a
podtáčí obě D ještě jednou třemi kroky směrem dovnitř
(pravá se podtáčí doleva, levá doprava), vykračují stejné nohy
jako prve při podtáčkách. CH mírně přešlapuje na místě.
12. takt - a: Celá trojice se nadnese do výponu, spojené paže
v pokrčení připažmo, ruce asi ve výši ramen.
b,c: Trojice pozvolna klesá na celá chodidla.
Cófavó v této podobě tančí pouze trojice, které jsou ještě
v pozadí taneční místnosti. Trojice, která se již blíží ke stolu,
tančí spolu s ostatními pouze 1. - 4. takt. V 5. - 6. taktu
přistupuje trojice šesti krůčky, vykročí pravá noha, ke stolu. CH
drží obě D kolem pasu, aby si mohly připravit peníze. Po
zaplacení je pak odvádí stejnými kroky stranou. Takto podobně
všechny další trojice.
Píseň se zpívá až do konce. Pokud nestačí cófavá jedna,
zazpívá a zahraje se další.
Po skončení zavádění skončí všechna děvčata s tanečníky ve
trojicích kolem sálu. Nato pak následuje další tanec.
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Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Pavel Frýdl
(1978), Lenka Faksová (1977) a Renata Nesvadbová (1980),
David Kouřil (1976), Lenka Květoňová (1980) a Šárka
Mazánková (1981), Pavel Štefan (1969), Zdenka Freudlová
(1976) a Monika Polcarová (1976), rychtáře a rychtářku Jan
Dostál (1928) a Helena Kršková (1923), zpívají Ivana
Kouřilová (1974) a Hana Květoňová (1972), hraje muzika
gymnázia v Olomouci-Hejčíně ve
složení
Marcela
Heřmanová (1967) primáška, David Kousal (1979) 2. housle,
Petr Sotorník (1979) housle - kontr, Filip Bětík (1978)
klarinet a Jan Žůrek (1979) kontrabas.

C. 5 ČEŠKA Z ČECH POD KOSÍŘEM, D R A H A N O V I C ,
LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ
(2:39.00)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu. Drží se za pravé ruce v předpažení
mírně dolů. levé ruce v bok (hřbety vpřed).
1. - 4. takt: Čtyři přísunné kroky shora lehce a pružně našlapo
vané přední částí chodidla (a) a s přikročením druhé nohy
stejným způsobem (b). Oba kroky jsou provedeny s mírným
podřepem v kolenou na každou dobu taktu, CH vykročí
pravou. D levou nohou (ze středu). Spojené paže jsou v klidu.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale naopak (do středu kruhu) a opačnou
nohou.
9. takt - a: CH zlehka uskočí pravou nohou doprava, druhá
okamžitě přikročí, D totéž levou doleva.
b = a.
10. takt = 9. takt, ale na opačnou stranu a opačnou nohou.
11. - 12. takt: Dvojice pokrčí připažmo spojené pravice (pravá
ruka D hřbetem nahoru) a v postavení pravými boky u sebe
se zatočí o 360° doprava osmi cupitavými krůčky po přední
části chodidel, vykročí pravá noha.
13. - 14. takt = 9. - 10. takt, ale dvojice se přechytne za levé ruce
a vykračuje opačným směrem a opačnou nohou (do středu CH vykročí levou, D pravou nohou).
15. - 16. takt: Dvojice pokrčí připažmo spojené levice (levá ruka
D hřbetem nahoru) a v postavení levými boky u sebe se zatočí
o 360° doleva osmi cupitavými krůčky po přední části
chodidel, vykročí levá noha.
Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Pavel Frýdl
(1978) a Monika Polcarová (1976), David Kouřil (1976) a
Ivana Kouřilová (1974), Pavel Štefan (1969) a Zdenka
Freudlová (1976), zpívají Zbyšek Bílek (1972), Lenka
Faksová (1977), Milan Heřman (1961), Jiří Květoň (1981),
Hana Květoňová (1972). Lenka Květoňová (1980), Šárka
Mazánková (1981) a Renata Nesvadbová (1980), muzika
jako v C.4.
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C. 6 H O V A D O ( K A L U P ) Z ČECH POD KOSÍŘEM,
D R A H A N O V I C , LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ
(2:40.40)
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I. způsob
Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše
v držení ke kolovému tanci zavřeném. Spojené paže (levá CH a
pravá D) jsou mírně v loktech pokrčeny.
Po celý tanec se tančí obkročák poskočný (v každém taktu
jeden krok), CH vykročí levou nohou, D pravou. V každém taktu
na a) nakročí na nohu výkročnou dvěma třetinami chodidla na
zem s mírným natočením doprava. Na b) poskočí na noze vý
kročné, druhá noha mírně pokrčena v koleně, a dotočí se do půl
kola (180°). V dalším taktu totéž, ale vykročí opačnou nohou.
Tempo tance se postupně zrychluje. Kroky jsou kratší, otáčky
prudší. Pokud se tanečníci nestačí otáčet v rychlém tempu
v každém taktu o půl kola, zmírní otáčení o polovinu, takže se
čtyřmi obkročáky poskočnými otočí jednou kolem.
I I . způsob
Tančí se houpavým obkročákem (v každém taktu dva kroky).
O tanci platí totéž co u I. způsobu: tempo se zrychluje a otáčky se
v nejprudším tempu mohou zmírnit na pouhého čtvrt kola při
každém kroku.
Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny, sólo Pavel
Štefan (1969) a Ivana Kouřilová (1974), dále Zbyšek Bílek
(1972) a Hana Květoňová (1972), Pavel Frýdl (1978) a
Renata Nesvadbová (1980), David Kouřil (1976) a Monika
Polcarová (1976), zpívají zbývající členové souboru, muzika
jako v C.4.

C. 7 M A Z U R K A Z LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ
(2:42.10)
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A n i te to neviš, je te se m n ě lébiš,
[:jak te se m n ě , :] j a k te se m n ě lébiš.
Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci
zavřeném, CH zády do středu, D čelem. Spojené paže jsou mírně
pokrčeny v loktech.
Tančí se mazurkovými kroky s vydupáváním vnější nohy na
začátku každého taktu celým chodidlem vpřed po kruhu, vykra
čuje vnější noha, špička mírně vytočena zevnitř. Při vykročení se
dvojice mírně ukloní trupem ve směru nohy výkročné, CH
vykročí levou, D pravou nohou. Na b) přikročí druhá noha
k noze výkročné přední částí chodidla. Noha výkročná se odmrští
stranou, druhá noha zůstává na místě s mírným pohupem
v koleně. Trup CH i D se napřímí. Na c): další pohup na místě
na noze stojné (D na levé, CH na pravé), odmrštěná noha se
přitáhne chodidlem k noze stojné, špička nízko nad zemí.
Takto se tančí v taktu 1. - 3.
4. takt: Dvojice se otočí dvěma kroky a přikročením nohy
výkročné o 180° doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Tím si CH a D vymění místa (D jsou nyní uvnitř, CH vně).
5. - 8. takt = 1. - 4. takt: dvojice tančí stejným směrem vpřed po
kruhu, nyní však vykračuje opačná noha ( C H pravou, D
levou). Dvojice se při krocích mírně natáčejí hlavou přes
rameno do směru tance vpřed po kružnici. V 8. taktu se
otáčejí stejně jako ve 4. taktu do původního postavení.
Pohyby taktů 1. - 8. se opakují po celý tanec.
Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek
(1972) a Hana Květoňová (1972), Pavel Frýdl (1978) a
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Renata Nesvadbová (1980), David Kouřil (1976) a Ivana
Kouřilová (1974), Jiří Květoň (1981) a Lenka Faksová
(1977), Pavel Štefan (1969) a Zdenka Freudlová (1976), zpěv
zbytek souboru, muzika jako v C.4.

C. 8 NA HOŘE V TÁBOŘE Z LOUČAN, S L A T I N I C
A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ
(2:43.00)

Voják j i m povídá: Nebite se,
toť máte kalhote, rozdělte se,
[: tralalala, tralalala. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě v držení ke
kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem do
středu. Spojené paže jsou volně napjaty do středu kruhu.
1. - 2. takt: Dva přísunné kroky zvolna provedené vždy po celý
3/4 takt do středu kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou.
Při vykročení nohy v kolenou povolí a při postupném
přisouvání druhé nohy po přední části chodidla se
narovnávají. Spojené paže doprovázejí každý krok kmihem
zdola nahoru až do upažení a mírným poklesem zpět ve třetí
době.
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3. takt: Dvojice ve stejném držení, ale natočena pravými boky
k sobě. se třemi cupitavými krůčky po přední části chodidel
otočí o 180° doprava, vykročí pravá noha. Spojené paže jsou
v klidu.
4. takt - a: Přikročení levé nohy k noze pravé ( C H je nyní na
místě D a naopak)
b,c: výdrž ve stoji.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale zpět z kruhu na svá původní místa.
V 8. taktu ukončí v původním postavení, CH levým, D
pravým bokem do středu kruhu.
9. - 10. takt: Dvojice se otočí v natočení pravými boky k sobě
o 180° doprava třemi cupitavými krůčky, vykročí pravá noha
a přikročením levé nohy na 10. takt - a); b).c) - výdrž ve stoji
čelem proti sobě na protějších místech.
11. - 12. takt = 9. - 10. takt. Dvojice se vracejí na svá původní
místa do postoje čelem proti sobě.
13. - 16. takt = 9. - 12. takt, ale kroky jsou prováděny po celých
chodidlech s přídupy.
Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek
(1972) a Hana Květoňová (1972), David Kouřil (1976) a
Monika Polcarová (1976), Jiří Květoň (1981) a Lenka
Květoňová (1980), sólo zpěv Ivana Kouřilová (1974), muzika
jako v C.4.

C. 9 ODVEDENECKÁ Z LOUČAN
(2:44.04)
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To só chlapci, to só,
co paláše nesó,
to só děti, to só,
copak pagnéte nesó.

Při odvodech tančili odvedenci večer v hostinci "odvedeneckó". Dali si zahrát sólo, postavili se do dvou řad za sebe a
tančili na způsob marše z Tovačovska a následného cifrování.
Před zahájením tance si dali nalít do džbánku pivo. Čelem k hud
bě v pozadí taneční místnosti se postavili nejprve dva stárci, kteří
se uchopili za vnitřní paže na plecích. Ve vnějších rukou drželi
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v pokrčení upažmo džbánek s pivem. Za nimi ostatní rekruti
vytvořili řadu, rovněž se uchopili navzájem za ramena a v jedné
ruce drželi pivo.
1. píseň "K horám chlapci"
Za zpěvu této písně ráznými kroky kráčeli vpřed s úklony
jedním i druhým směrem stranou.
1. takt - a: Všichni rázný krok pravou nohou vpřed s došlápnutím
na celé chodidlo z mírného přednožení dolů.
b = a, levou nohou vpřed.
2. takt - a = 1. taktu - a (rázný krok vpravo vpřed).
b: Krok levou úkročmo vlevo stranou. Noha došlápne rázně
celým chodidlem na zem. C H C H ukončí ve stoji rozkročném
čelném.
3. takt - a: C H C H držící se za ramena ve stoji rozkročném čelném
se ukloní trupem vpravo stranou, volné ruce se džbánky
natáhnou stranou a hlavu natočí doprava o 45°, pravá kolena
mírně pokrčena.
b: Pravé koleno odpéruje nahoru, váha se přenese na levé
koleno, které se pokrčí a hlava se natočí asi o 90° doleva,
hled na levou napjatou paži se džbánkem.
4. takt - a = 3. taktu - a.
b: Levá noha přirazí k pravé do stoje spojného, C H C H se
napřímí, hlava vzhůru, hled vpřed.
5. takt - a: Pevný rázný krok pravou nohou vpravo stranou.
špička mírně vpravo zevnitř.
b: Krok levou nohou křížem přes pravou nohu.
6. takt - a: Odrazem z levé nohy úskok doprava, pravá odmrští a
před dopadem levé nohy přirazí chodidlem a vnitřní stranou
holínky k vnitřní straně nohy levé. Dopad do stoje spojného.
Obměna taktů 5. - 6. (řada CH v pozadí):
5. takt - a: Krok levou nohou křížem vpředu před pravou.
b: Krok pravou stranou vpravo stranou.
6. takt - a: Krok levou nohou křížem vzadu za nohu pravou.
b: Odrazem z levé nohy výskok s odmrštěním pravé nohy
vpravo stranou a se sražením chodidel nebo vnitřních stran
holínek v letu a s dopadem snožmo na celá chodidla.
7. - 8. takt = 5. - 6. takt v obměně a na opačnou stranu a opačnou
nohou. Tančí nyní stejně jak stárci vpředu, tak odvedenci za
nimi. Začíná pravá noha křížem před levou.
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2. sloka se tančí jako 1. sloka (nyní už všichni stejně).
Těmito pevnými, téměř vojenskými kroky se blíží k hudbě.
Obměna v 5. - 6. taktu není pravidlem. Mohou tančit celou
vstupní část všichni stejně.
2. píseň "Veletěla sojka"
Na vyzvání prvního ze stárků "Sojka!" následuje 2. píseň, při
které si připíjejí první a druhý stárek vpředu, zatímco ostatní je
sledují. Při této písni se objevuje další z druhů "hanáckého
cifrování".
Na předehru hudby se otočí první a druhý stárek se džbánky
piva v pravých rukou čelem proti sobě, levá ruka v bok (hřbety
vpřed). CH vzadu se drží v řadě navzájem za plece a umírněným
pohybem i zpěvem doprovázejí tančící a zpívající stárky.
Pohyb stárků:
1. takt - a: Oba stárci se mírně nadnesou na přední část chodidla,
kolena a špice vtočí k sobě a paty od sebe.
b: Vytočením kolen a špiček chodidel vtočí paty k sobě a
s hmitem v kolenou při tomto pohybu se posunou vpravo
stranou od sebe.
2. - 3. takt = 1. takt.
4. takt - a = 1. taktu - a.
b: Výdrž v postoji z a)
5. - 8. takt = 1. - 4. takt. ale doleva. Dvojice CH se vrací zpět na
svá původní místa.
9. takt: CH ve stoji čelem proti sobě na pravé noze, džbánky piva
drží v pokrčené pravé ruce před sebou.
a: Stoj na pravé noze, levá vytočena patou zevnitř se dotkne
špičkou země po straně paty pravé nohy.
b: Noha se zvedne od země, vytočí se špicí zevnitř a dotkne
se patou země vedle paty pravé nohy.
10. takt - a: Úkrok levou nohou vlevo stranou, noha došlápne na
celé chodidlo.
b: Pravá noha přikročí celým chodidlem k chodidlu levé
nohy.
11. - 12. takt = 9. - 10. takt, ale opačnou nohou a naopak.
13. takt - a: Ve stoji na levé noze čelem proti sobě, pravá
předkročí celým chodidlem těsně před nohu levou a s mír
ným hmitem v kolenou naznačují hmitem v loktech pravých
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rukou ťuknutí džbánky o sebe.
b: Pokračování pohybu z a). Džbánky se k sobě přiblíží asi ve
výši hlavy.
14. takt - a, b: Dvěma hmity v kolenou přenesou váhu těla
v mírném stoji rozkročném vzad na levou nohu. Současně
pravá ruka se džbánkem se dvěma hmity se vrací zpět do
pokrčení připažmo.
15. - 16. takt = 13. - 14. takt.
V dalších deseti taktech za skandovaného recitování slova
"sedla, sedla " se zakloní, pravá noha opřena vpředu o patu, a
pijí ze džbánku pivo, přiklepávajíce na každou dobu plochou
celého pravého chodidla k zemi. V závěru posledních dvou taktů
naznačí obrácením prázdných džbánků k zemi a dupnutím
s otočením kolem vlastní osy doprava o 360°, že pivo vypili.
Vlastní otočení se provede v 10. taktu. Na a) došlápne CH pravou
nohou přes levou, na pravé noze se otočí o 360 ° doleva a na b)
přidupne levou nohou k noze pravé.
Pohyby odvedenou v řadě za stárky:
1. - 4. takt: C H C H se pohybují doprava střídavým vytáčením
obou chodidel doprava. Začínají z obou pat, špičky vztyčeny
(a) se vytáčejí vpravo stranou. Na b) se došlápne na obě
špičky a výponmo se přetáčejí paty vpravo stranou ve směru
pohybu. Ke konci taktu se opět došlápne na obě paty atd. Ve
4. taktu a) se zastaví pohyb směrem doprava, špičky vytočeny
vpravo stranou.
b: Výdrž.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale opačnou stranou. C H C H se vracejí na
svá místa. Při zpětném pohybu začínají nadnesením na
špičkách a vysunutím pat doleva.
9. - 16. takt: CH ve stoji na místě přešlapováním v lichých
taktech vpravo stranou na pravou nohu (a) a přikročením
levé nohy k noze pravé (b), v sudých pak naopak, pokračují
za zpěvu v pohybu až do konce písně. Až do konce písně i
připíjení. Pak se zastaví a v posledních dvou taktech sledují
předvedení prázdných džbánků ve stoji a v závěru po otáčce
stárků přidupnutím jednou nohou ukončí celý odvedenecký
tanec.
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Tančí členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek (1972),
Pavel Frýdl (1978), David Kouřil (1976), Jiří Květoň (1981)
a Pavel Štefan (1969), muzika jako v C.4, ale navíc Milan
Heřman (1961) bubínek.

C. 10 RÉDUVÁK A RÉDUVAČKA Z L I T O V E L S K A
(2:46.25)
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A ona mo otekla, inšího si našla,
rédovákovi zbela po ní enom mašla.
Zahréte n á m rédovačko, rédováka nechcem,
včera sme ho tancovale s z a s m o l e n ý m ševcem.
Rédovačka, rédovačka, to je neco pro m ě ,
tancujó jo hore dole skororem v k a ž d ý m d o m ě .
Takt 3/4 - Réduvák
Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu. CH uchopí D oběma rukama v pase.
D mu položí ruce zpředu na ramena.
1. takt: Krokem vyšlapávaného valčíku ( C H vykročí levou nohou
šikmo vlevo dovnitř, D pravou nohou šikmo vpravo dovnitř
kruhu) se natočí dvojice asi o čtvrt kruhu doleva (ve směru
nohy výkročné).
2. takt = 1. takt, ale opačnýma nohama a naopak.
3. takt = 1. takt. Dvojice postupuje mírně vpřed po kruhu.
4. takt - a: D se přikrčí k zemi, CH se připraví ke zvednutí D.
b, c: Odrazem D od země CH D vyzvedne, otočí se s ní
o 180° doleva a postaví ji opět na zem. Nyní však stojí na
opačných místech ( C H levým, D pravým bokem do středu).
5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale nyní couvá CH a D postupuje vpřed.
Nyní vykračuje D pravou nohou šikmo vpravo vpřed a CH
levou nohou šikmo vlevo vzad.
Takt 2/4 - Réduvačka
Tančí se stejně jako réduvák, ale polkovým krokem.
Tančí a zpívají členové souboru Cholinka z Choliny Zbyšek Bílek
(1972) a Hana Květoňová (1972), David Kouřil (1976) a
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Šárka Mazánková (1981), Pavel Štefan (1969) a Zdenka
Freudlová (1976), zpívá zbytek souboru, muzika jako v C.4.

C. 11 HÓPÁK HAVÍŘSKÉ I Z R U D Y NAD M O R A V O U
(2:47.39)

CH se postaví před muziku a jeden nebo všichni zazpívají
taneční píseň. Přitom gestikuluje havířským kladivem, s kterým
celý tanec tančí.
Hudba opakuje nápěv k tanci.
V tanci se střídají v lichých taktech: skok do dřepu, paže
upaženy, v pravé ruce kladívko (a), s výskokem na pravé noze a
pokrčením levé nohy přednožmo. Pod pokrčeným kolenem se
přendává kladívko z pravé ruky do levé ruky (b).
V sudých taktech pak na a) opět skok do dřepu, paže v upa
žení, kladívko v levé ruce (a). Na b) výskok na levé noze, pravá
pokrčena přednožmo. Kladívko se předává pod pokrčeným
pravým kolenem z levé ruky do pravé.
Takto se tančí až do konce tance. Někdy hudba tempo
postupně zrychlovala.
Tančí Milan Rosák (1973) ze souboru Markovice z Rovenska,
hraje Moravská Sázavěnka z Rovenska ve složení Vít Komá
rek (1981) 1. trubka. Vladimír Beránek (1980) 2. trubka,
Petr Sitta (1978) a Jolana Unzeitigová (1975) 1. klarinety B,
Libuše Nimrichterová (1979) 2. klarinet B, Andrea Bílková
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(1974) příčná flétna, Petr Frýda (1978) a Josef Macek (1976)
tenory, Petr Sršeň (1981), Radim Sršeň (1980) a Pavel
Tempír (1981) trombony, Jiří Janíček (1982) kontrabas,
Vlastimil Báča (1982) bicí, dirigent a zpěv Ivan Zela (1948).

C. 12 HÓPÁK HAVÍŘSKÉ II Z R U D Y NAD M O R A V O U
(2:48.48)
Píseň jako v C. 11
Tančí se stejně jako hópák I (C.11), ale ve dvojicích o závod,
kdo déle vydrží tančit, aniž by mu vypadlo kladívko z ruky.
Tančí členové souboru Markovice z Rovenska Antonín Matýs
(1959), Martin Novotný (1970), Milan Rosák (1973) a Pavel
T y l (1971), muzika jako v C.11, zpívají I. Zela, A. Matýs a
M. Rosák.

C. 13 HÓPÁK PÁROVÉ I Z R U D Y NAD M O R A V O U ,
J A K U B O V I C A POSTŘELMOVSKA
(2:49.57)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé
taneční ploše čelem proti sobě, v držení ke kolovému tanci
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zavřeném. Po celý tanec se tančí tvrdý, pevný obkročák poskočný
- jeden poskok v taktu. V lichých taktech CH vykračuje levou, D
pravou nohou. V sudých taktech opačnou nohou. Dvojice se otáčí
doprava. V každém taktu se provede jeden krok obkročáku
poskočného (hópáku).
Tančí členové souboru Markovice z Rovenska Antonín Matýs
(1959) a Romana Horáková (1977), Martin Novotný (1970) a
Tamara Horáková (1959), Milan Rosák (1973) a Olga
Zapletalová (1978), Pavel T y l (1971) a E v a Zapletalová
(1978), muzika jako v C.11.

C. 14 HÓPÁK PÁROVÉ II Z R U D Y NAD M O R A V O U ,
J A K U B O V I C A POSTŘELMOVSKA
(2:51.23)

Tančí dvojice smíšené v držení jako u hópáku I (C.13).
Postavení: CH zády do středu, D čelem.
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1. - 2. takt: Obkročák poskočný (jeden krok poskočný v taktu),
CH vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice se otočí o 180°
při každém kroku doprava.
3. - 4. takt: D se odrazí oběma nohama od země, CH ji pozvedne
pravou rukou (levou ji přidržuje) a otočí se s ní o 360°
přešlápnutím na místě. Přitom ji přenese vysazeně kolem
svého pravého ramene a D přitom pokrčí nohy. V závěru
4. taktu ji postaví na zem oběma nohama. Stojí nyní opět
jako na začátku tance.
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují po celý tanec.
Tančí a hrají jako v C.13.

C. 15 HÓPÁK PÁROVÉ I I I Z R U D Y N A D M O R A V O U .
J A K U B O V I C A POSTŘELMOVSKA
(2:52.06)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do
středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně
napjaty do směru tance po kruhu.
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1. - 2. takt: Dva obkročaky poskočné (hópáky), provedené tvrdě
na téměř napjatých chodidlech, druhá noha mírně odchýlena
stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. - 4. takt: CH uchopí D oběma rukama v pase, D mu položí ruce
na ramena. D se odrazí oběma nohama od země, CH ji před
sebou vzpřímenou vyzvedne a přetočí se s ní o 360° doprava.
V závěru 4. taktu ji postaví na zem.
Pohyby taktů 1. - 4. včetně tanečního držení se opakují až do
konce tance.
Tančí a hrají jako v C. 13.

C. 16 M A Z U R K A B A B K A Z R U D Y NAD M O R A V O U
(2:52.43)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH uvnitř, D vně. Držení ke
kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty do
pohybu tance vpřed po kruhu.
1. - 2. takt: Dva kroky vydupávané mazurky, vykračuje vnější
noha.
a: Dvojice vykročí s přídupem vnější nohou ( C H levou, D
pravou). Předkloní se a spojené paže sníží k zemi.
b: Druhá noha přikročí k noze výkročné, která se odmrští
vpřed. Pokrčena v koleně, trup se mírně napřímí, paže se
pozvednou.
c: Ještě jeden malý poskok ve vzpřimu, CH na pravé, D na
levé noze (na vnitřní), vnější noha se přitáhne patou k holeni
nohy vnitřní.
3. - 4. takt: Dvojice se otočí na místě doleva o 360° šesti klidnými
kroky, vykročí vnější noha ( C H levou vzad, D pravou vpřed).
Pohyby taktu 1. - 4. se opakují až do konce tance.
Tančí a hrají jako v C. 13.

C. 17 M A Z U R K A B A B K A ZE SPÁLOVSKA
(2:53.37)
Píseň jako v C. 16
Tančí dvojice smíšené po kruhu. CH zády, D čelem do
středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže
volně napjaty vpřed.
1. - 2. takt: Dva kroky vydupávané mazurky skočné (viz mazurka
babka z Rudy nad Moravou - C.16). Spálovský krok je však
většího rozsahu jak do výšky, tak i částečně do délky. Na a)
se provede výpad delším krokem nežli obvykle. Při přeskoku
na druhou nohu na b) se vnější noha vysoko do výšky
odmrští, takže na c) je pohyb vnější nohy s pokrčením
k holeni proveden výše.
3. - 4. takt: Dvojice se pustí a šesti kroky (vykročí vnější noha) se
otočí o 360° zevnitř ( C H doleva, D doprava). Skončí opět
čelem k sobě.
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují po celý tanec.
Tančí a hrají jako v C.13.
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C.

18 M A Z U R K A VARŠAVĚNKA Z R U D Y NAD M O R A V O U
A HRABOVÉ
(2:54.31)

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
před CH. Drží se za obě ruce v pokrčení vzpažmo.
1. takt: CH i D postoupí valčíkovým krokem (krok vyšlapávaného
valčíku - sousedské) levou nohou šikmo vlevo vpřed, D
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s natočením doleva za C H . Spojené pokrčené paže se hmitem
natáčejí rovněž dovnitř kruhu.
2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou.
3. - 4. takt: CH přešlapuje téměř na místě - jen s nepatrným
pohybem vpřed šesti kroky, začíná levá noha. Švihem
spojených pravých paží dozadu přes hlavu převádí D kolem
svého levého boku zadem a kolem pravého boku zpět do
postavení před sebou. D se při tomto podtáčení dvakrát
podtočí doleva: jednou vzadu za CH a jednou vpředu. CH
spojenými pažemi, které střídavě zvedá a snižuje, usměrňuje
otáčení a podtáčení D.
Pohyby taktů 1. - 4. se opakují po celý tanec.
Tančí a hrají jako v C.13.

C. 19 OTEVŘENÉ VALČÍK Z MORAVIČAN
(2:55.41)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
po pravici CH. Uchopí se za vnitřní ruce v pokrčení připažme
Vnější ruce v bok.
1. takt: Dvojice postoupí jedním krokem vyšlapávaného valčíku
vnější nohou vpřed s natočením zevnitř zády k sobě. Vykročí
CH levou, D pravou nohou.
2. takt = 1. takt, ale s natočením dovnitř, vykročí vnitřní noha.
3. - 4. a 5. - 6. takt = 1. - 2. takt.
7. - 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci zavřenému,
spojené paže mírně napjaty ve směru tance po kruhu. Dvěma
kroky vyšlapávaného valčíku ( C H vykročí levou, D pravou
nohou) se otočí o 360° doprava s mírným postupem vpřed po
kruhu.
Pohyby taktů 1. - 8. se opakují až do konce tance.
Tančí a hrají jako v C. 13.
C. 20 OTEVŘENÉ VALČÍK Z R O V E N S K A
(2:56.34)
Píseň jako v C. 19
Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D
po pravici C H . Drží se za vnitřní ruce ve skrčení připažmo.
Vnější ruce v bok.
1. - 2. takt: Tančí se otevřený valčík s natáčením zevnitř (liché
takty) a dovnitř (sudé takty) - viz otevřené valčík z Moravičan (C.19).
3. - 4. takt: Dvojice se pustí a každý sám se otočí dvěma kroky
vyšlapávaného valčíku zevnitř o 360° s mírným postupem
vpřed. CH vykročí levou, D pravou nohou.
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5. - 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci a tančí valčík
vpřed po kruhu. CH vykračuje levou, D pravou nohou.
Každým krokem se otočí o půl kola doprava.
Pohyby taktů 1. - 8. se opakují po celý tanec.
Tančí a hrají jako v C.13.

C. 21 ŠPACÍRPOLKA Z JEDLÍ
(2:57.28)
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Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým,
D pravým bokem do středu. Drží se za napjaté pravé paže
vodorovně. Vnější paže v bok.
1. - 8. takt: Dvojice tančí mírně houpavým přeměnným krokem
vpřed, CH vykročí pravou vpřed, D levou vzad.
9. - 12. takt: Dvojice se pustí, obě ruce v bok a oba se otočí šesti
kroky zevnitř, CH vpravo, D vlevo o 360°. V posledním takto
výdrž ve stoji čelem proti sobě.
13. - 20. takt: Dvojice postupuje po kruhu opačným směrem ( C H
couvá) ve stejném postavení a držení jako na počátku tance
rovněž osmi přeměnnými kroky, CH vykročí pravou vzad, D
levou vpřed.
21. - 24. takt: Dvojice se pustí, ruce v bok a vytočí se zevnitř
o 360° šesti kroky. CH vykročí pravou, D levou nohou. V po
sledním taktu výdrž ve stoji.
Dohrávka - polka:
1. - 4. takt: Dvojice tančí polku delšího houpavého kroku
v kolovém držení zavřeném vpřed po kruhu, CH vykročí
levou, D pravou nohou. Otáčejí se doprava. Na konci 4. taktu
zastaví otáčení.
5. - 8. takt: Polka s otáčením doleva, vykračuje stejná noha.
Takto se tančí střídavě čtyři takty doprava, čtyři takty doleva až
do konce polkové dohrávky.
Tančí a hrají jako v C. 13.

C. 22 T R H A L A J A H O D Y Z R U D Y NAD M O R A V O U
A HRABOVÉ
(2:58.24)
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Po předzpěvu taneční písně tančí dvojice v držení ke
kolovému tanci zavřeném, spojené paže volně napjaty do směru
tance po kruhu.
Takt 2/4
1. - 2. takt: Polka, CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. - 4. takt: Čtyři kroky obkročáku houpavého, vykročí stejná
noha.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
Takt 3/4
9. - 12. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky vyšlapávaného
valčíku.
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Takt 2/4
13. - 14. takt: Obkročák houpavý (celkem čtyři kroky, vykročí
stejná noha).
15. - 20. takt = 9. - 14. takt.
Instrumentální
dohrávka:
Takt 2/4
1. - 4. takt: Polka doprava.
5. - 8. takt: Polka doleva.
Takt 3/4
9. - 16. takt: Valčík vpravo.
17. - 24. takt: Valčík doleva.
Pozn.: Tanec v tomto znění je novějšího původu a je vlastně
aplikací tanečních kroků různého taktu na hudební variace
dechovky. Nejde tedy o pravý mateník.
Tančí členové souboru Markovice z Rovenska Milan Rosák
(1973) a Olga Zapletalová (1976), muzika jako v C . 1 l , sólo
zpěv Ivan Zela (1948).

C. 23 V T O M RÓCKYM MLÉNĚ Z R U D Y NAD M O R A V O U
(2:59.41)
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Namlela m ó k e , no toto, no toto,
štere klobóke, no toto, no toto,
namlela m ó k e štere k l o b ó k e , no toto, toto.
Napekla chleba, no toto, no toto,
belo ho třeba, no toto, no toto,
napekla chleba, belo ho třeba, no toto, toto.
Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D
po pravici C H . Drží se za vnitřní ruce v pokrčení vzpažmo.
Vnější ruce v bok, hřbety vpřed.
1. - 2. takt: Dvojice postoupí vpřed dvěma kroky vyšlapávaného
valčíku, v lichém taktu vykročí vnější noha a dvojice se
natočí od sebe, pokrčené vnitřní paže se posunou mírně
natřásavě vpřed. V sudých taktech totéž opačnou nohou
směrem dovnitř. Spojené vnitřní paže se natřásavě posunou
vzad.
3. - 4. takt: Dvojice se pustí. CH obě ruce v bok, D uchopí oběma
rukama po stranách zástěru. Dvojice postoupí stejným
krokem včetně natáčení jako v 1. - 2. taktu. D přitom
v každém taktu třikrát potřese sukní.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt.
9. - 16. takt: Dvojice tančí v kolovém držení zavřeném (vnější
paže spojeny) vyšlapávaný valčík doprava.
Celý tanec se opakuje několikrát. Mohou se při něm zpívat
jednotlivé sloky.
Charakter kroků i natřásáním sukněmi jakoby napodobovalo
třesení mlýna v chodu.
Tančí a zpívají členové souboru Markovice z Rovenska, tanec
jako v C.13, zpěv Romana Horáková (1977), Antonín Matýs
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(1959), Milan Rosák (1973), Eva Zapletalová (1978), Olga
Zapletalová (1976) a Ivan Zela (1948) z Moravské
Sázavěnky, která hraje jako v C. 11.

C. 24 ŽALA J A T E L I N K U Z L E S N I C E
(3:01.09)

Já si na tě, můj Jeníčku, zavolám, zavolám,
protože tě, chlapče zlaté, ráda m á m , ráda m á m .

Tančí trojice D v čelném postavení. DD se drží za vnitřní
ruce ve skrčení připažmo, vnější ruce v bok, hřbety vpřed.
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1. - 4. takt: DD postupují vpřed za zpěvu písně osmi malými
vypérovanými krůčky, našlapovanými z přední části chodid
la, vykročí pravá noha. V každém taktu dva kroky. Na první
dobu každého taktu se spojené paže, které tanečnice hned na
začátku spustily dolů, pohybují spodním obloukem vpřed do
předpažení dolů a na b) vzad do připažení.
5. - 8. takt = 1. - 4. takt, ale DD postupují osmi krůčky nazad.
Paže komíhají jako prve. Vykračuje pravá noha.
9. - 12. takt: V poněkud rychlejším tempu postupují DD osmi
běhovými krůčky po přední části chodidel vpřed. Spojené
vnitřní paže v klidu. Vykračuje opět pravá noha.
13. - 16. takt: Totéž vzad.
Tuto část tance ukončí v jednom taktu nadnesením do
výponu, přitom spojené paže spodním obloukem předpaží dolů a
s poklesem na celá chodidla se paže opět vracejí zpět ("má
milá").
Na to následuje opět v rychlejším tempu závěrečná část, při které
DD podbíhají brankami.
17. - 20. takt: Prostřední D s pravou D zvednutím spojených
vnitřních paží vytvoří bránu. Levá D začne podbíhat drobný
mi krůčky (dva v taktu, vykročí pravá) branou. Po proběhnutí
se za ní podtáčí prostřední, vykročí také pravou nohou. Levá
krajní se vrací na své místo a prostřední se dotáčí do pů
vodního postavení čelem vpřed. Pravá krajní souběžně s nimi
přešlapuje zlehka po přední části chodidel na místě, začíná
pravá.
21. - 24. takt = 17. - 20. takt, ale nyní tvoří bránu prostřední D
s levou krajní D a branou podbíhá pravá krajní atd.
25. - 32. takt = 17. - 24. takt. Obojí podbíhání brankami se
opakuje. Trojice končí v postavení čelném jako na počátku
tance.
Celý tanec se může opakovat několikrát po sobě.
Tančí, hrají a zpívají členové souboru Haná z Velké Bystřice
Lenka Korydková (1972), Lenka Langerová (1959) a Jiřina
Nakládalová (1963), zpívají Alena Drábková (1978), Hana
Londová (1965) a Iveta Růžičková (1966), muzika jako
v A.21.
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Redakční poznámka
Vzhledem k praktickému určení této publikace neoznačujeme
v textech písní nářeční samohlásky "ô" a "ê", jejichž výslovnost
ostatně postupně splývá s "o" a "e".
J. M . K.
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Resumé
Die HANNA ist ein ausgedehntes Ebengebiet in der Mitte Mä
hrens mit der reichen Kulturerbschaft und mit dem, langfristig durch die
Tradition eingehaltenen und gepflegten Wissen der eigenen Kultur- und
ethnographischen Eigenart. Hanna erstreckt sich auf beiden Ufern des
Flusses March und seiner Nebenflüsse, von welchen das Hanna-Flüchen
diesem Gebiet den Namen gegeben hat. Die Gegend von Hanna ist von
den Gebirgs- und Hügellandzügen umgeringt: das Drahanská-Hügelland
im Westen, die Gebirgen Ždánský les und Chřiby im Süden, die
Vorsprünge des Niedergesenkes und der Oderhügel im Norden.
Der Name von HANNA ist die älteste Benennung der bestimmten
ethnographischen Gesamtheit in Mähren, es taucht in der Literatur
schon am Anfang des 15. Jahrhunderts auf und namentlich in der Komenský-Karte im 1627 angeführt ist. Und aus dem letzten Drittel des
18. Jahrhunderts haben wir relativ ausführliche ethnographische Daten
über Hannaken und ihrer Volkskultur. Von der Hanna aus verbreiteten
sich die Kulturströme, die in der Vergangenheit besonders in dem Mu
sik- und Tanzbereich auch die Nebengebiete trafen (das Brněnsko-Gebiet, Gebiet der hanakischen Slowaken, das Gebiet von Mähris
chen Horácko, teilweise auch Wallachei), aber drangen auch in die
künstliche Musik ein. Am Ende des16. und im 17. - 18. Jahrhundert be
einfluten diese Ströme auch das Musikgefühl und -geschmack der aus
gebildeten und Adelgesellschaft.
Der älteste und meist typische hannakische Tanz ist bis heute der
bekannte Tanz cófavá. Es geht um den von zwei oder drei Paaren ge
tanzten Tanz mit Dreivierteltakt (ausnahmsweise der Takt mit der gera
den Dauer), freiem Tempo, von Spaziercharakter, Promenadetypen und
würdiger Natur (A. 1-7, B. 1-2, C. 1-4 auf der Videokasette). Die Tanz
bewegung besteht aus drei oder mehreren Schritten, wechselnd vor und
zurück getanzt (deswegen also "coufavá - Zurücktretend"). In der Ver
gangenheit wurde dieser Tanz aber auch als "hanácká - hannakisch"
(also Tanz der Hannaken) bezeichnet und unter diesem Name können
wir ihn in den häufigen Eintragungen der einzelnen Volksvarianten, aber auch in den Musikstilisierungen in den Klavichord-, Cemballo- und
anderen Instrumentsammlungen vom Ende des 16. und Anfang des 17.
Jahrhunderts linden. Der Tanz trägt hier die folgenden Bennenungen.
Z.B. Aria hannaco, Hanakisch, Hanaque, Villana hanatica und wir be
zeichnen alle diese Benennungen zusammenfassend als "hanatika". Die
Tonstücke kommen aus Leipzig, Wien und anderen deutschsprachigen
Länden, sowie auch aus Polen und Siebenbürgen. Nach dem Forscher
Karel Vetterl (siehe Literaturverzeichnis) riefen die Polonäsen, oft
"chorea polonica" genannt, die älteren Zeiten ins Gedächnis.
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Zu den ältesten eingehalteten "hanatika" - Tänzen in der Hanna gehört das Hanaken Ehrentanz für Cemballo in der Suite Rossignolo aus
dem Jahr 1677 vom Alessandro Poglietti, dem Hoforgelspieler in Wien,
der in dem bestimmten Zeitraum in der Hanna lebte (er besitzte auch
das Haus in dem Dorf Dědice bei Vyškov) und im Laufe einiger Jahre
auch für die Schlokapelle in Kroměříž komponierte. Nach Jan Trojan
(siehe Literaturverzeichnis) ist dem ursprünglichen Volksklang am nähesten der "hannakische" in der Partitur für zwei Violinen und Kontrabass in sechs hannakischen Tänzen, die am Kirchenchor in Kvasice ge
funden wurden. Author dieser Tänze war wahrscheinlich der örtliche
Orgelspieler oder Schulmeister oder Mitglied des Schloorchesters aus
Kvasice. Das Tonstück konnte rund um 1800 entstanden, alle sechs Me
lodien gehören zu dem Tanz "cófavá". sind in dem Dreivierteltakt aufge
nommen und vier von denen gehören zu den Liedern, die in der Hanna
bis zu dem heutigen Tag zusammen mit "cófavá" gespielt und gesungen
werden.
Die Benennungen "cófavá" und "hanácká" sind nicht die einzelnen,
die mit diesem Tanztyp verbunden sind. In den Sammlungen von Sušil
und Bartoš und in der Verlassenschaftsliteratur sind auch andere Namen
angeführt, die im 19. Jahrhundert in der Hanna und auf den nebenlie
genden Gebieten verwendet wurden. Sie spiegeln entweder gerade die
Regionalbestimmung ("blatská"- aus Blata) oder die Bewegungscharak
teristik (choďavá (Spaziertanz), vláčitá (Schlepptanz), přiklekavá
(Niederknietanz), šópaná (Schlurftanz), Na tri kroky (Mit drei Schrit
ten), třesavá (Zittertanz).
Zu den Tänzen "cófavá-hanácká" spielte oder sang man eine gröere
Menge der Lieder in Dreivierteltakt - die ersten Lieder sind in der Gubernialssammlung, in den Sammlungen von Sušil und seiner Verlas
senschaft eingetragen. Es ist interessant, da der Tanz auch von den kir
chlichen Lieder begleitet wurde (C.2). Nach der Sammlerin Helena
Kršková wurde der Tanz "cófavá" in der Stadt Náměšť na Hané in der
Kirche in der Zeit trockenen Wetters von den Mädchen getanzt, die um
Regen baten. Mit dem Tanz "cófavá" sind die verheirateten Frauen zum
Tanz am ersten Kirchweihen- oder Faschingtag, oder die Mädchen und
Frauen beim Bezahlen bei Kirchweihe am Sonntag nachmittags (B.2)
eingeführt. Nach dem Rhytmus des Tanzes "hanácká-cófavá" tanzt man
auch einige Teile in dem Tanz der Königinen (siehe B.21 auf der Videokasette des 2. Teiles des V I . Bandes der Serie Volkstänze aus Böhmen,
Mähren und Schlesien). Vielleicht entwickelte sich der hannakische
Tanz aus den ritualisch motivierten Zügen. Und vielleicht kann man den
rhytmischen Prozessionsgang bei den kirchlichen Zügen für ein der
Glieder der Zugkette von den vorchristlichen Chorreigen und den Kul
tusspielen an, durch die christlichen Rundgänge und Prozessionen bis zu
der Tanzbewegung von Promenadenatur und zu den Tänzen
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"cófacá-choďavá" mit der endgültigen Unterhaltungsfunktion der Spazi
ertänze halten.
Die erste Bewegungscharakteristik der hannakischen Tänze wurde
von J. H. A.Gallaš im Jahre 1819 in seinem zu der Sendung von Lieder
für die Gubernialssammlung beigelegten Einbegleitungsbrief gegeben.
Dann folgten F. Sušil, F. Bartoš und der Tanz wurde auch von allen hannakischen Sammlern aufgenommen, beginnend mit Františka Xavera
Běhálková und Josef Čapek-Drahlovský bis zu Ludmila Mátlová-Uhrová, die noch in der Hälfte des 20. Jahrhunderts seine zahlreichen
Variaten in der lebenden Volkstradition ermittelte. Der Tanz wurde von
zwei oder drei gegeneinanderstehenden Paaren getanzt, vorwärts oder
rückwärts, entweder in dem Kreis oder in den hinter- oder gegeneinan
derstehenden Reihen, oder in den Reihen zu zweien oder zu dreien. E i 
nige Typen wurden am Ende durch Einschwenkungen, Drehungen des
ersten oder zweiten Mädchens unter dem Ann oder durch Umdrehung
der Drei in dem geschlossenen Kreischen an einer Stelle ergänzt. Die
Bewegung vorwärts und rückwärts wurde entweder gerade oder schräg
mit drei Schritten durchgeführt - der erste Schritt war länger, der zweite
war ein Nachstellgang und der dritte war ein Zehenstand mit folgendem
Senken der Fusohlen auf die volle Fläche.
Der hannakische Tanz "hanácká-cófavá" drang auch in den
Randgebieten Hanna ein (siehe die Videokasette des 3. Teiles des V I .
Bandes der Serie Volkstänze aus Böhmen, Mähren und Schlesien). So
können wir auf den Gebieten von Uničovsko, Konicko, Bouzovsko und
in der Kleinen Hanna noch die Tänze treffen, die zwar andere Namen
tragen, sind aber von der musikalischen, rtyhmischen und Bewe
gungsform von "hanácká-cófavá" beeinflut. So ist es bei dem Tanz
"štéc", (Videokasette VI./3, Tänte A. 1-2 und B. 1-3), dessen deutscher
Gegentanz unter der Benennung "Stets" in zwei Eintragungen aus der
Stadt Moravská Třebová und ihrer Umgebung erwähnt wurde. Der ande
re ähnliche Tanz ist sog. "ocóraná" (Videokasette VI./3, Tanz B.). Und
letztendlich kann man zu den von "hanácká-cófavá" beeinfluten Tänzen
auch sog. "vápenická" rechnen (hier A.), auch wenn es um den Tanz mit
schnellem Tempo und lebhafter Bewegung geht.
Die Namen der anderen hannakischen Tänze treffen wir erst in
dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und jetzt wäre es angebracht,
einen kleinen Überblick über Sammeln der hannakischen Tänze zu ge
ben. Die Gubernialssammlung aus dem Jahr 1819, die ein Werk von
mehreren Sammlern ist, deckt den Zeitraum von ca. der Hälfte des 18.
Jahrhunderts bis zum Ende der 20. Jahren des 19. Jahrhunderts und ne
ben den "hannakischen" Tänze und "Menuette" schliet keine andere
Tänze aus Hanna ein. František Sušil in seinen Sammlungen und in sei
ner Verlassenschaft nimmt der Zustand der Tanzfälligkeit seit Anfang
der 60. Jahre des 19. Jahrhunderts auf und neben den verschiedenen
197

Namen von "cófavá" führt er auch andere Tänze an: den Hochzeitstanz
"kot" (Katzer), "cigánský" (Zigeunertanz), "židovský" (Judentanz) und
eine ganze Reihe der Rundtänze. Sein Werk setzen dann die Sammlun
gen von František Bartoš und die Sammelaktivitäten, die mit der Ethno
graphischen Böhmisch-Slawischen Ausstellung in Prag im 1895 verbun
den sind. Die erste tatsächliche Sammlerin dieses Zeitraumes war Fran
tiška X. Běhálková (1853-1907), die die Tanzsammlung aus dem Tovačovsko-Gebiet ergänzte. Einige von ihren Eintragungen veröffentichte
sie zusammen mit Lucie Bakešová und Leoš Janáček, andere wurden
von F. Bartroš in seine Sammlung eingegliedert. Josef Čapka-Drahlovský (1847-1926) band an das Werk von F. X. Běhálková an.
Der Pfarrer F. J. Vaculík aus Drysice bei Vyškov verarbeitete die festge
fügte Sammlung der Tänze aus diesem Dorf für die Ethnographische
Böhmisch-Slawische Ausstellung.
Nach dem Jahr 1945 knüpfte Ludmila Mátlová - Uhrová
(1908-1978) an die Materialien von der Sammlungen von F. X. Běhál
ková an, die zu der Gruppe der Sammler des Staatsinstituts für Volksli
ed (später Institut für Ethnographie und Folkloristik der Wissenschaftsa
kademie) in Brünn gehörte und sich ausschlielich der Hanna widmete.
Sie verstand am besten Wurzeln des hannakischen Tanzstiles und der
Bewegungscharakteristik der Tanzschritte.
Wenn wir die Sammelgebnisse am Ende des 19. Jahrhunderts zu
sammenfassen, sehen wir, da neben dem Tanz "hanácká-cófavá" man
mindestens fünfzig, aber wahrscheinlich bis siebzig andere Tänze
verschiedener Sorte tanzte: die ernsten und lyrischen Tänze mit dem
langsamen Tempo / Sivá holubičko (Oh, du graues Taübchen), Červené
šátečku (Du rotes Tüchlein) - A. 26/, aber auch die lustigen, spiellusti
gen und drolligen Tänze /pleskavá (Klatschtanz) - A.36, obihavá
(Herumlaufen) - A.25/, manchmal auch mit dem bestimmten Stich der
Satira (Steklé Janek (Wütender Hans) - A. 15/, und auch die lebhaften,
dynamischen und temperamenten Tänze, was bei Hannaken, den ruhigen
und behäbigen Leute, überraschend ist.
Die gröte Zahl der Tänze ist von Tänzen mit einer Melodie gebil
det - sie sind insgesamt als die figuralen Tänze bezeichnet, weil die ein
zelnen Bewegungsthemen und Tanzfiguren sind fest mit der musikalis
chen Achse des einzigen Tanzliedes verbunden. Was die Tanzschritte
anbelangt, sind hier alle Grundtanzschritte eingeschlossen, vor allem
Tanzschritte der Rundtänze, wie z.B. Waltz, Ländler, Galopp, Polka,
Zittertanz, Tanz mit Umschreiten (obkročák), Mazurka. Oft kann man
auch die Nachstellgänge in verschiedenen rhytmischen Abänderungen
mit den feinen Charakterunterschieden in der Beziehung zu Melodik
und Tempo des Tazliedes sehen. Es geben sich auch viele Gangsorten von dem gewöhnlichen Gang an bis zu dem hannakischen Schritt, der
völlig vereinzelt unter den mährischen Tänzen ist.
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Die figuralen hannakischen Tänze sind meistens vom jüngeren
Ursprung, aus den 30. Jahren des 19. Jahrhunderts oder aus den späte
ren Zeiten. Hier kann man die harmakischen Quadrillen /rožek (Ecke) A. 37, kanafaska (Kanevasunterrock) - B.13/, und einige Dreien- und
Reihentänze einreihen. Vom bestimmten Einflu waren sicher auch der
Nationaltanz "Beseda" und die vergesellschafteten böhmischen Tänze.
Die bunte Palette der hannakischen Tänze wird durch die, mit dem
Requisit getanzten Tanzspiele, sowie durch das reiende Tanzspiel
"Honění Kače" (Kreiseltreiben) ergänzt, das oft mit dem Fasching- und
Hochzeitstanz "kot" (Kater) verschwimmt (A.10, B.4). Mit den
Tanzspielen hängen auch die Mädchenrundtanze zusammen, die in der
Pause während der Tanzunterhaltung oder abends auf dem Dorfplatz ge
tanzt wurden (B.5). Deren Gegenstück sind die Männertänze der
Geschmeidigkeit, z.B. "Alexandr", der mit dem sog. hannakischen
Marsch verbunden wurde (A. 12) und die improvisierte Männertanzäuerung vor der Musikkapelle (hannakische Ziffertänze) mir der auch in
Slovácko und Wallachei bekannten Figur - "lóskání holubů" (A. 12, B.
25) - und mit zahlreichen Hupfschritten und Aufstampfen. Das Tanzreperoir ist weiter mit vielen Sorten der Rundtänze ergänzt (A. 38, B. 6,
B. 23, B.25, C.7, C. 16-21).
In der Hanna tanzte man verhältnismäig selten die Tänze des Ritu
alcharakters, neben den schon angeführten Tänzen /"cófavá" mit den kir
chlichen Liedern und bei Einführung, der Hochzeits- und Faschingtanz
"kot" (Kater)/ waren es auch die Tänze bei Widderenthaupten und Tänze
der Königinen.
Im Vergleich mit anderen Gebieten tanzte man viele Kindertänze,
aber auch die erwachsenen Mädchen hatten ihre Rund- und Reihentän
ze, die durch die Lieder begleitet wurden (siehe Literaturverzeichnis:
L. Mátlová-Uhrová).
Die Tänze sind in der Publikation mit demselben alphabe
tisch-numerischen Symbol wie an der Videokasette bezeichnet. Unter je
der Tanzname ist die Zeit des Tanzanfanges an der Videokasette ab An
fang der Aufnahme angeführt; die Reihenfolge ist: Stunde, Minute, Se
kunde; die nach den Interpretersnamen angeführten Zeitrechnungen be
zeichnen ihr Geburts- evtl. Todesja.
J. M. Krist
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Resumé
The Haná region is a large lowland in the centre of Moravia, with
richful cultural inheritance and awareness of the own cultural and ethno
graphical peculiarity. It is situated on both banks of the Morava river
and its numerous affluents - the affluent Haná has given the name to the
region. The Haná region is surrounded by mountains and hills: by the
Drahanská highland in the west, highlands Ždánský les and Chřiby in
the east, foothills of Nízký Jeseník mountains and Oderské hills in the
north.
The name of Haná is the oldest designation of certain ethographical
unit in Moravia - it has been occuring in the literature since the begin
ning of 15th century and it was expressly mentioned on the Komenský's
card of Moravia from 1627. From the last third of 18th century, we have
got relatively detailed ethnographical figures concerning people from
Haná and their folk culture. The cultural streams had been spread out
from Haná and they touched - especially as to dance and music range in
the past - the neighbouring regions (the Brněnsko region, regions of Ha
nácké Slovácko, Moravské Horácko and partially also Valašsko) as well
as they penetrated the artifical music. At the end of 16th and in 17th 18th centruries, they affected also the musical feeling and taste of educa
ted and noble society.
The oldest and most typical dance from Haná is the dance called
cófavá (the backing dance). It is the three-time-dance (exceptionally even-time-dance) danced by two or three pairs, of unhurried tempo, wal
king character, promenade type and solemn character (A. 1-7, B.1-2,
C.1-4 on the videotape). The dancing movement consists of three of mo
re steps, forwards and backwards (therefore "coufavá" - the backing dan
ce). In the past, this dance was designated by the name "hanácká" (the
dance of people from Haná) and under this name we can find it among
numerous records of particular folk varieties as well as among musical
stylizations in clavichord, cembalo and other instruments collections
from the end of 16th and the beginning of 17th centuries. They bear na
mes, as Aria hannaco, Hanakisch, Hanaque, Villana hanatica and we de
signate them in summary "hanatika". The compositions have come from
Leipzig, Vienna and other German speaking countries as well as from
Poland and Sedmihradsko. As to the reseacher Karel Vetterl (see the list
of literature), they reminded of the older polonaise type often called
"chorea polonica".
The dance Hanaken Ehrentanz for cembalo belongs to the oldest
maintained "hanatikas" in the Haná region. We can find it in the Rossignolo suita of Alessandro Poglietti, the organist laureate in Vienna, who
was living in Haná for a certain time (he owned he house in Dědice nerby Vyškov as well) and composing for the castle music band in
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Kroměříž. According to Jan Trojan (see th list of literature), the
"hanácká" - dance is most similar to the original sound in the score for
two violins and double-bass which includes six dances from Haná and
has been discovered at the organ loft in the church of Kvasice. The aut
hor might be the local organist or schoolmaster or a member of the castle
orchestra in Kvasice. The composition might come into being around
1800, all six melodies belong to the "cófavá"-dance, they have been re
corded on three-time rhytm and four of them belong to songs being sung
and danced together with the "cófavá"-dance till today in Haná.
The names of the "cófavá and the "hanácká"-dances are not the only names connected with this dance type. In Sušiľs and Bartoš’s collec
tions, there have been mentioned other names used in Haná and near re
gions in 19th century. They have expressed either the regional destinati
on (the dance from Blata) or the moving character (choďavá (the wal
king dance), vláčitá (the supple dance), přiklekavá (the dance with going
down on knees), šópavá (shuffling dance), Na tři kroky (With three
steps), třesavá (the trembling dance).
The greater number of songs with three-time rhytm was sung or
played together with the "cófavá" and "hanácká"-dances. The first of
them has been mentioned in the Gubernatorial Collection, in Sušiľs co
llections and his inheritance. It is interesting that this dance was perfor
med also together with religious songs (C.2). As to the collector Helena
Kršková, in Náměšť in Haná the "cófavá"-dance was danced by the girls
asking for rain during dry weather in the church. The married women
have been ceremonially lead to the dance on the first feast or carnival
day, or all women and girls at the feast festival on Sunday afternoon by
the "cóťavá"-dance (B.2). Some parts of the queens dance (see dance
B.21 on videotape of 2nd part, V I . Volume of Folk dances from bohe
mia, Moravia and Silesia) have been danced as to rhytm of the
"cófavá"-dance as well. The "hanácká -cófavá"-dance might be develo
ped from the ceremonious parades. And maybe the rhytmical procession
gait by religious processions can be considered for one of parade chain
links beginning by Pre-Christian "chorovods" and games of ritual cha
racter through the Christian rounds and processions and to the dancing
movement of promenade character and dances of the "cófavá"-type with
the final entertaining function of walking dances.
The first movement characteristic of the "hanácká-cófavá"-dances
has been given by J. H. A. Gallaš in 1819, in his covering letter enclosed
to his shipment of songs for gubernatorial collection. Then it was recor
ded by F. Sušil, F. Bartoš and all collectors from Haná, starting with
Františka Xavera Běhálková and Josef Čapek-Drahlovský from Přerov
up to Ludmila Mátlová-Uhrová who founded its numerous varieties in
the living people’s memory in the half of 20th century. The
"hanácká-cófavá" - dance was danced by two or three pairs facing each
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other, forwards and backwards, either in the circle or in rows behind each other or facing each other, or in columns of two of three. At the end,
some types were enriched by spinning round, by spins of one or the ot
her girls under the arm or by rotating the group of three in the closed cir
cle. The movement forwards and backwards was done either straightly
or obliquely, usually by three steps - the first one was longer, the second
one with pushing the leg forward and the third one with standing on tip
toe and following falling the feet onto the whole surface.
The "hanácká-cófavá"-dance has penetrated into the peripheral
parts of the Haná region (see the videotape, 3rd part of V I . Volume of
Folk dances from Bohemia, Moravia and Silesia). Therefore in the regi
ons of Uničovsko, Konicko, Bouzovsko and Small Haná we can meet the
dances of different names, but affected by the musial, rhytmical and mo
vement shape of the "hanácká-cófavá"-dance. It is also the case of the
"štéc"-dance (videotape VI./3, dances A. 1-2 and B.1-3), the opposite
dance of which was published at two records from the town Moravská
Třebová and its surrounding under the name "Stets". The other relative
dance is the dance called "ocóraná" (the slow dance) (videotape VI./3.,
the dance B.4). And finally, the "vápenická" dance (here A.8) can be
counted to the dances influenced by the "hanácká-cófavá"-dances.
The names of other dances from the Haná region we can meet only
in the first third of 19th century. And now we can offer a small review of
collecting the dances from the Haná region. As to the dances and their
types, the Gubernatorial Collection from 1819 - which is a work of more
collectors - covered the period from approximately the half of 18th cen
tury till the end of 20th of 19th century and it did not involved any other
dances in addition to the "hanácká"-dances and menuets. František Sušil
in his collections and manuscripts has recorded the condition of dancing
art until the beginning of 60th of 19th century and he has given other
dances beside the "cófavá"-dances: the wedding dance "kot" (tomcat),
"cigánský" (the gipsy dance), "židovský" (the Jewish dance) and many
round dances. The collections of František Bartoš and the collectors ac
tivity around the Ethographical Czech-Slavic Fair in Prague in 1895 lin
ked on it. The first real collector of dances of the Haná region from this
time period is Františka X. Běhálková (1853-1907) who has completed a
collection of dances from the Tovačovsko region up to more than 50 re
cords. Some of them she issued together with Lucie Bakešová and Leoš
Janáček, other dances were involved into the František Bartoš’s collec
tion in 1901. Josef Čapka-Drahlovský (1847-1926) continued the work
of F. X. Běhálková. The completed collection of dances from Drysice
nearby Vyškov was elaborated for the Ethographical Czech-Slavic Fair
by the priest F. J. Vaculík.
After 1945, Ludmila Mátlová-Uhrová (1908-1978) has continued
the completion of F. X. Běhálková’s materials. Ludmila Mátlová202

Uhrová belonged to collectors of the State Institute for Folk Song (later
the Institute for Ethography and Folklore of the Academy of Sciences) in
Brno and she devoted herself only to the Haná region.
If we want to sumarize the collectors results at the end of 19th
century, we can find out that - in addition to the "hanácká-cófavá"-dance, at least fifty but probably up to seventy dances of vari
ous types were danced in the Haná region: there were dances of unhurri
ed tempo, the serious and lyric dances /Sivá holubičko (Oh, grey dove),
Červené šátečku (Oh, red scarf) - A.26/, the funny, playful and comical
dances /pleskavá (the dance with clapping) - A.36, obihavá (running around) - A.25/, often with certain taste of satire /Steklé Janek (Fuming
Jack) - A. 15 / as well as dynamic, vivacious dances what is surprizing by
people from Haná who were considered as people of calm character.
The dances called the figure dances form the greatest number of
dances. As to these dances, the individual moving motifs and figures of
dance composition are firmly connected with the musical outline of one
dancing song. All basic dancing steps are included at these dances, mai
nly the steps of round dances. Very often we can meet also the steps
with pushing the leg forwards, with various rhytmical varieties and fine
musical shades in relation to the melody and tempo of dancing song.
There are many sorts of gait - starting with the usual steps up to the fili
gree steps from Haná which is unique among Moravian dances.
The figure dances from Haná are mostly of younger origin, from
30th of 19th century and later time period. Here we can place the qua
drilles from Haná ("rožek" - A.37, "kanafaska" - B.13), some dances
danced by three persons or in rows. There was surely also influence of
the dances called "Česká beseda" and Bohemian nationalized dances.
The colourful range of dances from Haná has been completed by
the dancing games danced with props, e.g. wild dancing game called
"Honění Kače" (Spinning top) which often merge into the carnival or
wedding dance called "kot" (tomcat) (A. 10, B.4). The girls rounds dan
ced during the break at the dancing entertainment or on the village squa
re in the evening are connected with those games (B.5). The men’s dan
ces of agility, e.g. "Alexandr", (A. 12) and the improvized men’s dancing
expression in front of the music band with the figure known from the
Valašsko and Slovácko regions - "lóskání holubů" (A.12, B.25) - and nu
merous jumps form the opposite group to the girls rounds. The dance
repertoir has been completed by many sorts of round dances (A.38, B.6,
B.23, B.25, C.7, C.16-21).
There were relatively few ritual dances danced in Haná - beside
the above mentioned ones (the "cófavá" dance accompanied by religious
songs or sung by leading into dance, the wedding and carnival "kot") it
was the dance by beheading the ram and the dance of queens.
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Compared to other regions, there were many children's dances
danced in Haná as well as the dances of adult girls in rounds, rows and
other forms (see the list of literature: L. Mátlová-Uhrová).
The dances in the text are marked with alphanumeric marking,
with the same one as on the video-tape. Underneath the name of each
dance, there is mentioned the time of dance beginning on the video-tape
with following order: hour, minute, second: dates given behind the performers names indicate the year of their birth, evtl. death.
J. M. Krist
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Resumé
Haná est une vaste région de plaines dans le centre du pays de Moravie, région avec un riche héritage culturel et avec sa connaissance cultivé et tenue de longue durée grce a la tradition, de sa propre originalité
culturelle et folklorique. La région s'étend le long de toutes les deux rives de la rivière Morava et de ses nombreux affluents, dont la petite rivière Haná prêta son nom ce territoire. La région de Haná est entourée
des chaînes de montagne et de côtes: dans ľ ouest c'est Drahanská vrcho
vina, dans le sud la forêt Ždánský les et la côte Chřiby, dans le nord les
contreforts de Nízký Jeseník et Oderské vrchy.
Le nom Haná est la plus vieille dénomination d'un certain ensem
ble folklorique en Moravie, dans la littérature ce nom s'apparaît depuis
le début du 15e siècle déj et il est expressément indigué dans la carte
géographique de Comenius de ľ aimée 1627. On a la disposition aussi
les données ethnographiques assez relativement détaillées du dernier ti
ers du 18e siècle concernant les habitants de Haná et leur culture popu
laire. Les mouvements culturels s'élargissaient de Haná, surtout en ce
qui concerne la musique et les danses, dans les régions voisines
(Brněnsko  région de Brno, région des Slovaques de Haná, M oravské
Hanácko, partiellement aussi la région de Valašsko), mais ils influançai
ent également la musique artificielle. Vers la fin du 16e siècle et durant
les 17e et 18e siècles, ces mouvements culturels influencèrent aussi le
sentiment musical et le got de la société cultivé et noble.
La danse la plus vieille et la plus typique de Haná est celle appelée
"cófavá" et connu jusqu' ce jour. C'est une danse pour les couples ou les
trios trois temps (rarement la mesure avec le nombre pair de temps), au
rythme moins soutenu, au caractère de promenade et au caractère res
pectable (voir la cassette A.17, B.12, C.14). Le mouvement de danse
est composé assez souvent de trois pas, alternativement en avant et en
arrière (c'est pour cela que cette danse s'appelle cófavá = la danse recu
lée). Dans le passé cette danse fut appelée aussi "hanácká" (= la danse
des habitants de Haná) et sous ce nom elle s'apparaît dans ses nombreux
enregistrements de certaines variantes populaires, mais aussi dans les
stylisations musicales qui se trouvent dans les recueils de clavicord, de
clavecin et ď autres instruments de la fin du 16e siècle et du début du
17e siècle. Dans ces recueils, la danse "cófavá" est appelée p. ex. Aria
hannaco, Hanakisch, Hanaque, Villana hanatica et tous ces noms sont
indiqués globalement comme "hanatika". Les compositions sont originaires de Leipzig, Vienne et des autres territoires où on parle allemand,
aussi de Pologne et de Transylvanie. Selon le chercheur Karel Vetterl
(voir la littérature), elles rappellent une plus vieille forme de la polonaise, appelée souvent "chorea polonica".
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Un des plus vieux recueils conservés de "hanatika" sur le territoire
de Haná est Hanaken Ehrentanz pour le clavecin dans la suite Rossignolo (1677) ď Alessandro Poglietti, organiste de coeur Vienne, qui vécut
un certain temps dans la région de Haná (il posséda la maison dans le
village de Dědice, non loin de la ville de Vyškov) et au cours de quelqu
es armées, il composa pour la musique de château de Kroměříž. Selon
un autre chercheur Jan Trojan (voir la littérature), "hanácká" de la parti
tion pour deux violons et une contrebasse et pour six danses de Haná,
trouvée dans la tribune d'orgue de ľ église dans le village de Kvasice,
s'approche le plus de la teneur populaire d'origine. E auteur de cette par
tition fut probablement l'organiste de Kvasice ou un instituteur ou un
membre de ľ orchestre de château de Kvasice. On suppose que la com
position ait pu naître vers ľ aimée 1800, tous les six airs se rapportent
la danse "cófavá", ils sont enregistrés en trois-quatre et quatre d'eux se
comptent parmi le chansons qui sont chantées, en dansant "cófavá", et
jouées jusqu' ce jour.
Sauf les nom "cófavá" et "hanácká", on peut trouver les autres qui
se rapportent cette sorte de danse. Dans les recueils de Sušil et Bartoš
et dans les héritages littéraires, on trouve les autres noms qui furent em
ployés sur les territoires de Haná et de ses zones adjacentes au 19e siècle. Ces noms proviennent soit de ľ appartenance une région
("blatská"), soit de la caractéristique de mouvement ("choďavá" = de
promenade, "vláčitá" = souple, "přiklekavá" = d'agenouillement,
"šópavá" = glissé, "Na tři kroky" =
trois pas, "třesavá" = de
tremblotement).
En dansant "cófavá" ou "hanácká" on chantait ou jouait de nom
breuses chansons de mesure trois temps et celles premières provenant
du milieu populaire sont enregistrées dans le Recueil de Gouvernement,
dans les recueils de Sušil et dans ses notes. Il est intéressant que cette
danse fut dansée en chantant les chansons religieuses. ľ. Sušil même
dit: "Il est étonant que les gens de Haná, en dansant leurs danses, modé
rées, bien sr, chantent souvent aussi les chansons religieuses." (C.2) Se
lon la collectionneuse Helena Kršková, au temps de la sécheresse, les
jeunes filles de la ville de Náměšť na Hané dansèrent dans ľ église en
priant de la pluie, le premier jour de la fête patronale ou du carnaval, en
dansant "cófavá", on mène les jeunes filles et les femmes dimanche
après-midi pendant la fête patronale, quand on paie (B.2). Certaines
parties de la danse de "královničky" - petites reines (voir la danse B.21
de la cassette 2, partie V I , tome Danses populaires de la Bohême, Moravie et Silésie) sont dansées au rythme de "hanácká-cófavá". Il est possible que "hanácká - choďavá - cófavá" (hanácká - cófavá de promenade)
se transforma des processions motivées cérémonieusement. Et peut-être,
il est possible de considérer la marche rythmique de procession, au cours
des défilés religieux (quand on fait le tour ď un église la Résurection,
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des autels au cours de Fête-Dieu, ou quand on fait la procession en priant de la pluie vers les croix ou les chapelles dans les champs, etc.)
comme un maillon de chaîne des défilés dès les danses collectives antérieures au christianisme et des jeux au sens de culte (assez de ces jeux
sont conservés dans le folklore de danse des enfants ou dans les jeux de
soir de printemps des jeunes filles de Haná, qui les jouent sur la place
de village), dès les tours et les processions chrétiennes jusqu'au mouvement de danse du caractère de promenade et enfin jusqu'aux danses du
type "cófavá-choďavá" avec la fonction finale des danses marcheuses et
de promenade.
Ce fut J. H. A. GALLAŠ qui offre, en 1819, la première caractéristique des mouvements de "hanácká-cófavá" dans sa lettre, concomitante
ľ envoi des chansons pour le recueil de gouvernement. Puis ce sont F.
Sušil, F. Bartoš et tous les collectionneurs de Haná qui ľ enregistrent,
p. ex. Františka Xavera Běhálková et Josef Čapka-Drahlovský de la ville
de Přerov ou Ludmila Mátlová-Uhrová qui constata aussi dans la moitié
du 20e siècle ses maintes variantes dans la mémoire populaire vivante.
Cette danse fut dansée par des couples ou trios, ľ un faisant face ľ au
tre en avant et successivement en arrière soit en faisant le rond ou les
rangs, ľ un après ľ autre ou en face de ľ autre, soit ľ un faisant face ľ au
tre ou faisant les colonnes par deux ou par trois. Certaines sortes de la
danse furent enrichies, dans leurs fins, par des tours, p. ex. des tours
d'une et ľ autre jeune fille sous le bras levé du garçon ou par le tour du
trio entier en faisant sur place un cercle fermé. Le mouvement en avant
et en arrière fut fait soit droit, soit obliquement, d'habitude par trois pas
- le premier plus long - le deuxième glissé et le troisième avec ľ élévati
on des talons sur place, suivie par ľ abaissement des dessous des pieds.
"Hanácká-cófavá" pénétra aussi dans les zones marginales de Haná
(voir la cassette 3, partie V I , tome Les Danses populaires de la Bohême,
Moravie et Silésie). Dans les régions autour des villes ďUničov, Konice,
Bouzov et dans Malá Haná on rencontre encore aujourd'hui les danses
avec les autres noms, mais au fond influencées par la tonne musicale,
rythmique, chorégraphique et de mouvement de la danse "hanác
ká-cófavá". C est p. ex. la danse "štéc" (cassette VI./3., danses A. 1-2 et
B.1-3), qui a son analogie allemande - "Stetz" et sous se nom on peut la
trouver dans deux enregistrements de la ville de Moravská Třebová et
ses environs. Une autre danse de ce type c'est p. ex. "ocóraná" (cassette
VI./3., danse B.4). Et enfin, on peut compter parmi les danses influencé
es par "hanácká-cófavá" aussi la danse "vápenecká", bien qu'il s'agisse
d'une danse plus énergique et plus vive (voir A.8).
Ce n'est qu'au premier tiers du 19e siècle où on trouve les noms
des autres danses de Haná. Rappelons les efforts concernant les collectages des danses de Haná. Le Recueil de Gouvernement de ľ aimée 1819,
dont les auteurs sont plusieurs collectionneurs, comprend les danses et
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leurs sortes peu près de la moitié du 18e siècle la fin des armées vingt
du 19e siècle et il ne comprend que les danses des types "hanácká" et
"menuets" de Haná. František Sušil décrit dans ses recueils et ses manuscrits posthumes, ľ état des danses jusqu' au début des aimées soixan
te du 19e siècle et il présente, sauf les noms divers de la danse cófavá",
les danses suivantes: "kot" de noce, "cigánský" (= de tzigane), "židovský"
(= juive) et beaucoup de danses de rond. Ce ne sont pas seulement les
recueils de František Bartoš qui renouent avec ceux de František Sušil,
mais aussi ľ activité de collectionneur pendant la période quand on pré
para ľ Exposition Ethnographique Tchècoslave Prague en 1895. Františ
ka Xavera Běhálková (18531907) devint la première collectionneuse
véritable des danses de Haná de cette période. Elle compléta la collecti
on des danses de la région autour de la ville de Tovačov et elle prépara
plus que cinquante enregistrements. Běhálková, avec Lucie Bakešová et
Leoš Janáček, publia certains de ces enregistrements. Les autres furent
publiés par F. Bartoš dans son recueil de ľ aimée 1901. Un autre collec
tionneur qui renoue avec le travail de F. X. Běhálková fut Josef Čapka-Drahlovský (1847-1926). La collection complète des danses du village de Drysice près de Vyškov fut traitée pour ľ Exposition Ethnographi
que Tchècoslave par le curé de Drysice F. J. Vaculík.
Ludmila Mátlová-Uhrová (1908-1978), qui était une du cercle des
collectionneurs de ľ Institut d'Etat pour la chanson populaire (Institut
pour ľ éthnographie et les activités folkloriques de ľ Académie
tchècoslovaque des sciences) de Brno et qui ne se consacra qu' la région
de Haná, renoua avec les materiaux des collections de F. X. Běhálková
après ľ année 1945. L. Mátlová-Uhrová atteignit le plus aux racines du
style de danse et la systèmatique de mouvement des pas de danses.
En faisant le résumé des résultats des collectionneurs vers la fin du
19e siècle, on constate que ľ on dansa, part la danse "hanácká-cófavá",
au moins cinquante, mais probablement vers soixante-dix danses des
sortes les plus diverses: les danses sérieuses d'un rythme moins soutenu
et aussi celles du caractère lyrique ("Sivá holubičko" = Petite colombe
grise, "Červený šátečku" - Petite fanchon rouge - A.26), mais aussi les
danses gaies, de jeu et amusantes ("pleskavá" - la danse clapotante A.36, "obihavá" - le tour - A.25), assez souvent les danses un peu satiri
ques ("Steklé Janek" = Jeannot coléreux - A. 15), et les danses vives, dy
namiques, pleines ď élan, ce qu' il est assez surprenant, parce que les
habitants de Haná son considérés comme les gens du caractère calme,
qui aiment leurs aises.
Les danses un air sont les plus nombreuses. Elles sont appelées
les danses de figures, parce que leurs certaines motifs de mouvement et
leurs certaines figures de la composition de danse sont liées fermement
avec la base musicale de motif d'une chanson de danse. En ce qui concerne les pas de danse, elles comprennent tous les pas fondamentaux de
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danse, surtout les pas des danses de rond - de valse, "sousedská", polka,
"třasák", "kvapík" (galop), "šlapák", "obkročák de balancement",
"obkročák de sauts" mazurka simple et celle trépignante. Les pas glissés,
modifiés du point de vue rythmique et nuancés délicatement du point du
caractère en ce qui concerne le caractère mélodieux et le rythme de la
chanson de danse, sont assez fréquents. Il existe beaucoup de sortes du
pas - de celui simple celui souple filigrané de Haná, tout fait unique
parmi les pas des danses moraves.
Les danses de figure de Haná sont, en majorité, de plus jeune provenance, des aimées trente du 19e siècle ou de ľ époque postérieure. Des
autres sortes de ces danses sont aussi les danses appelées "čtverylka" =
le quadrille ("rožek" - A.37, "kanafaska" - B.13), certaines danses de tri
os et de rangs, qui furent certainement influencées par les
"contredanses", préférées cette époque-1. Aussi "Česká beseda" et les
danses tchèques sociales influençaient évidemment les danses de Haná.
Les jeux de danse complètent la gamme riche des danses de Haná.
Il s'agit des jeux de danse ("šátečková - lóbaná" - avec des petites fanchons et des baisers, "legátková", "metlová" - avec le balai, etc.), dansés
avec un accessoire, un jeu de danse, dynamique de poursuite - "Honění
Kače" (= la poursuite de Kača) qui se confond avec la danse de carnaval
et aussi de noces - "kot" (A. 10. B.4). Parmi les jeux on range également
les ronds de jeunes filles qui les dansent en chantant au cours de la pau
se la réunion dansante ou soir sur la place de village (B.5). Les hommes
ont une autre analogie de ces jeux de danse - les danses de ľ adresse, p.
ex. la danse Alexandr, liée avec "la marche de Haná" (A. 12), et une ma
nifestation de danse improvisée par les hommes devant la musique
("cifrování de Haná") avec une figure comme aussi des danses d'hommes
dans les régions de "Slovácko" et "Valašsko" - "lóskání holubů" (A.12,
B. 25) - et avec maintes coups de pied contre la terre et des sauts. Le ré
pertoire de danse est puis complété par nombreuses sortes de rondes,
des polkas, valses, "sousedská" et mazurkas diverses (A.38, B.6, B.25,
C. 7, C.16-21).
Dans la région de Haná, on ne dansa pas beaucoup des danses au
caractère cérémoniel, sauf celles mentionnées ci-dessus ("cófavá" avec
les chansons religieuses et "cófavá" quand on mène les femmes pour
commencer danser, "kot" de carnaval et de noces) et puis une danse organisée 1' occasion de la décapitation du bélier et des danses des petites
reines.
Dans la région de Haná, en chantant on dansa, plus que dans les
autres régions, beaucoup de danses d'enfants, mais aussi de danses de
jeunes filles, dansées en ronde, en plusieurs lignes, la file, etc. (voir la
littérature: L. Mátlová-Uhrová).
J. M. Krist
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A. 30 Tetka - škrk z Annína a Tovačova
A. 31 Tetka - trhová z Klopotovic
A. 32 Valaška z Oplocan
A. 33 Kožóšek z Annína a Tovačova
A. 34 Maďara I z Annína
A. 35 Maďara II z Annína
A. 36 Pleskavá (manská) z Tovačova
A. 37 Rožek I, II a III z Tovačovska
A. 38 Sósedská (šóstavá) z Annína
A. 39 Trojke (koně, podlizavá) z Tovačova
A. 40 Zahradnická I z Klopotovic
a Kojetína
A. 41 Zahradnická II z Annína a Kojetína
B. Jižní Haná (Kojetínsko,
Kroměřížsko, Vyškovsko)
B. 1 Cófavá z Kojetína
B. 2 Zavádková ostatková cófavá
z Nezamyslic
B. 3 Menuet z Nezamyslic
B. 4 Svatební kot z Kojetína
B. 5 Kolo a had z Bojanovic
B. 6 Křížová polka z Nezamyslic
B. 7 Šátečková z Kojetína
B. 8 Kalamajka z Kojetína
B. 9 Hanačka z Drysic
B. 10 Hos z Drysic
B. 11 Hosar I z Drysic
B. 12 Hosar II z Drysic
B. 13 Kanafaska z Drysic
B. 14 Přeškoda má milá z Drysic
B. 15 Šosťák z Drysic
B. 16 Holuběnka z Kojetína

0:56.44

66

1:00.44

68

1:02.02
1:03.31
1:04.33
1:05.21
1:07.05
1:08.18
1:09.10
1:10.25
1:11.57
1:12.41
1:13.47
1:14.59
1:20.01
1:21.23

70
71
73
75
76
78
79
81
82
84
86
87
89
90

1:23.40
1:24.44

92
93

1:25.11
1:25.18

94
94

1:30.16
1:32.32
1:45.21
1:47.55
1:50.45
1:52.12
1:54.56
1:55.35
1:56.23
1:58.12
2:01.23
2:02.59
2:05.18
2:06.28
2:08.03

95
97
108
110
113
114
117
118
119
120
122
123
127
128
130
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B. 17 Huláň z Kojetína
B. 18 Maďarka z Kojetína
B. 19 Řetězová šotyška z Kojetína
B. 20 Vařečková z Kojetína
B. 21 Za vodó ("otevřené" valčík)
z Kojetína
B. 22 Huláň z Kojetína
B. 23 Za tó (polka mazurka) z Kojetína
B. 24 Hořela lipka z Topolan
B. 25 Sousedská a polka
s "lóskáním holubů" z Nezamyslic
C. Severní Haná (Zábřežsko, Litovelsko,
Náměšťsko, Šumpersko)
C. 1 Cófavá (Kopecky hodine) z Droždína
C. 2 Cófavá (Ó matičko kopecká)
ze Slavonína
C. 3 Cófavá ze Záhlinic
C. 4 Zavádková cófavá "při dóškách"
z Loučan a Náměště na Hané
C. 5 Češka z Čech pod Kosířem,
Drahanovic, Loučan a Náměště
na Hané
C. 6 Hovado (kalup) z Čech pod
Kosířem, Drahanovic, Loučan
a Náměště na Hané
C. 7 Mazurka z Loučan a Náměště
na Hané
C. 8 Na hoře v Táboře z Loučan,
Slatinic a Náměště na Hané
C. 9 Odvedenecká z Loučan
C. 10 Réduvák a réduvačka z Litovelska
C. 11 Hópák havířské I z Rudy
nad Moravou
C. 12 Hópák havířské II z Rudy
nad Moravou
C. 13 Hópák párové I z Rudy nad
Moravou, Jakubovic a Postřelmovska
C. 14 Hópák párové II z Rudy nad
Moravou, Jakubovic a Postřelmovska
C. 15 Hópák párové III z Rudy nad
Moravou, Jakubovic a Postřelmovska
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2:10.48
2:13.33
2:14.40
2:16.22

132
134
135
137

2:17.28
2:18.56
2:20.40
2:21.37

139
141
143
144
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145

2:26.59
2:27.08

149
149

2:28.55
2:33.08

150
152

2:36.59

155

2:39.00

158

2:40.40

160

2:42.10

161

2:43.00
2:44.04
2:46.25

163
164
169

2:47.39

171

2:48.48

172

2:49.57

172

2:51.23

173

2:52.06

174

C. 16 Mazurka babka z Rudy nad Moravou
C. 17 Mazurka babka ze Spálovska
C. 18 Mazurka varšavěnka z Rudy nad
Moravou a Hrabové
C. 19 Otevřené valčík z Moravičan
C. 20 Otevřené valčík z Rovenska
C. 21 Špacírpolka z Jedlí
C. 22 Trhala jahody z Rudy nad Moravou
a Hrabové
C. 23 V tom róckym mléně z Rudy
nad Moravou
C. 24 Žala jatelinku z Lesnice
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2:52.43
2:53.37

175
176

2:54.31
2:55.41
2:56.34
2:57.28

177
178
179
180

2:58.24

181

2:59.41
3:01.09

183
185
187
188
195
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