
Podjavořičan v Karlových Varech 

Začátkem září navštívil folklorní soubor Podjavořičan 21. ročník Karlovarského folklorního festivalu - 

Mezinárodní folklorní lázeň, který každoročně pořádá domácí folklorní Soubor písní a tanců Dyleň, Karlovy 

Vary za podpory Folklorního sdružení ČR, obce Slovákov a města Karlovy Vary.Letošní ročník sliboval 

divákům velmi pestrou přehlídku folklorních písní a tanců z celého světa. Kromě českých souborů z 

Karlových Varů, Pardubic, Velké Bystřice, Telče a dalších měst České republiky vystoupili i soubory 

zahraniční z daleké Indonésie, Severního Kypru, Polska, Itálie, ale také hosté ze slovenského Trenčína. 

Folklorní soubor Podjavořičan vyrazil do dalekých Karlových Varů v pátek v odpoledních hodinách. Večer 

patřil vzájemnému seznamování s ostatními soubory. V příjemném prostředí Lázeňské léčebny Mánes 

představily jednotlivé soubory svoji muziku, tance, případně naučily ostatní členy souborů různé taneční hry. 

V sobotu 10. září vystupovaly všechny pozvané soubory na různých místech festivalu. Podjavořičan dostal 

prostor předvést své umění nejprve na Mlýnské kolonádě, kde hojnému počtu českých i zahraničních diváků 

předvedl pásmo Blejskání a Koníčky. 

V odpoledních hodinách soubor zahrál, zazpíval a zatančil v rámci tzv. Porcelánových slavností před 

světoznámým Grand Hotelem Pupp. Následně se celý soubor přemístil na společné seřadiště u Vřídelního 

pramene, odkud vyrazil dlouhý krojovaný průvod všech zúčastněných souborů směrem k Lázeňskému 

Hotelu Thermal. 

Vrcholem celého festivalového týdne byl sobotní Galaprogram ve velkém sálu Hotelu Thermal. Všechny 

zúčastněné soubory vystoupily na obrovské pódium před zraky několika stovek diváků. Soubor Podjavořičan 

předvedl pásmo Horácká kola, za které sklidil velký potlesk. Po téměř šestnácti hodinách v kroji vzal každý z 

nás zavděk postelí a odpočinkem. 

Nedělní ráno se neslo v duchu společné snídaně všech souborů s veřejností. Na Tržní kolonádě připravil 

domácí soubor dlouhé stoly plné občerstvení včetně panáčka Becherovky na zdraví. Odtud se všechny 

soubory odebraly k jednotlivým pramenům, kde naposledy potěšily oko nejednoho diváka. Na Sadové 

kolonádě na nás čekalo velmi milé překvapení. Mezi diváky, kteří sledovali naše vystoupení, byl i japonský 

soubor tanečnic, které se specializují na české tance. V okamžiku, kdy zazněla česká písnička „Otče, otče, 

otče náš“, jakoby ožily a nedaly jinak, než že si s námi zatančí českou polku. 

Z Karlových Varů si kromě tašek plných porcelánu a lázeňských oplatek odvážíme spoustu zážitků a nových 

přátel. Věříme, že jsme město Telč velmi dobře reprezentovali i ve vzdáleném Karlovarském kraji.  
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