
Podjavořičan v chorvatském Splitu 

V polovině července 2018 zamířil folklorní soubor Podjavořičan k moři. Cílem naší cesty byl mezinárodní folklorní 
festival pořádaný v chorvatském přístavním městě Split. K chorvatskému pobřeží Jaderského moře jsme se vydali 
ve středu 18. července v pozdních večerních hodinách. Kromě nás pozval místní chorvatský soubor také hosty ze 
Slovenska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny a Ruska. 

Po úmorné cestě autobusem jsme se ve čtvrtek ráno probudili v prosluněném Chorvatsku. Kolem oběda jsme se 
ubytovali ve vysokoškolském kampusu přímo ve Splitu, který byl situován ve velmi prudkém kopci. V autobuse 
nám pěkně vyhládlo, a tak jsme zamířili do studentské jídelny, kde se o nás po celou dobu festivalu Chorvaté 
výborně starali. 

Harmonogram celého festivalu byl pro nás po dřívějších zkušenostech velmi příjemný, vystoupení se totiž každý 
den konala až kolem deváté hodiny večer. Pro náš kroj v takto teplých končinách ideální stav. 

Před prvním večerním vystoupením jsme museli absolvovat taneční i hudební zkoušku na patře vysokoškolských 
kolejí, čímž jsme našim spolubydlícím z různých zemí připravili nečekané zpestření jinak nudného odpoledne. 

Každé večerní vystoupení se odehrálo v jiném městě vzdáleném zhruba 30 kilometrů od Splitu. První večer jsme 
vystupovali ve městě Kastel Kambelovac, kde jsme předvedli naše Horácká kola. Po vystoupení následovala 
společná večeře v uličkách tohoto malebného městečka, při které jsme si od místních vyslechli i několik jejich 
písní. 

Následující den jsme konečně strávili u moře. Moře jsme měli od ubytování poměrně dost vzdálené, využili jsme 
tak služeb místní MHD. Navečer se všechny soubory sešly ke společnému vystoupení, tentokrát v amfiteátru 
malého městečka Dugopolje. Úžasnou atmosféru celého programu dokresloval dokonalý výhled, kdy divák mohl 
sledovat nejen různorodá vystoupení na pódiu, ale také krásnou přírodní scenérii hor tyčících se za vystupujícími. 

V sobotu 21. července se celý soubor vydal prozkoumat historické jádro Splitu. Jako všechny turisty i nás zlákaly 
zbytky Diokleciánova paláce, které patří na seznam UNESCO. V podvečer jsme se přesunuli na vystoupení do 
splitsko-dalmátské župy - města Muc. Chorvatský soubor nám jako šatnu propůjčil prostory místní základní školy, 
která připomínala české základní školy před mnoha lety, v některých třídách byla stále funkční kamna. 

K místnímu amfiteátru, kde probíhala jednotlivá vystoupení, jsme absolvovali pro nás naprosto netradiční 
průvod. U jednotlivých domů na nás čekali místní obyvatelé a pro všechny soubory měli připravené typické 
chorvatské sladké i slané dobroty, některé i v tekuté podobě. Chorvatské publikum je velmi sympatické, takže 
celý večer se nesl v úžasné atmosféře. 

Poslední den festivalu jsme si naposledy do sytosti užili moře i chorvatských obyvatel. Závěrečné vystoupení se 
odehrálo ve městě Dugi Rat. Po pobřeží moře v záři zapadajícího slunce jsme se přibližovali pódiu, které 
organizátoři postavili ve středu městečka. Už v průvodu jsme cítili velkou podporu od Čechů, kteří zde trávili 
dovolenou. Horácká kola opět sklidila obrovský úspěch, za který jsme byli odměněni opět famózní večeří. 

V neděli nezbývalo nic jiného než sbalit kufry a vydat se na dlouhou cestu domů. Chorvatsko se s námi rozloučilo 
téměř symbolicky slzami, v poslední den festivalu se ve Splitu skutečně rozpršelo. Do Telče jsme si odvezli kromě 
pár spálenin také příjemné vzpomínky na krásný festival. 
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