
 

H r á l y    d u d y  
Podvečer s dudami a dudáky 

Letní scéna KD Slavie 
Již od roku 2004 se v rámci akce Hrály dudy mohou českobudějovičtí občané potěšit dudáckou muzikou. 
V dvouletých intervalech tak „hrají dudy“ u KD Slavie pro občany města, kteří mají rádi dudácký folklór a kteří 
z jakéhokoli důvodu nemohou navštívit Mezinárodní dudácký festival. Mohou si poslechnout nejen místní Úsvit  
a jeho hosty, ale je to současně i jakási hudební pozvánka do Strakonic a seznámení českobudějovické veřejnosti  
s jedním ze zahraničních účastníků tradičního bienálního setkávání dudáků ze všech koutů světa. Bohatství svých 
lidových hudebních tradic s jejich originálními tanci, melodiemi i hudebními nástroji zde předvedli hosté 
z Rakouska, Německa, Rumunska, Bulharska, Francie, Turecka  
Vzhledem k situaci, že bienální posezení s dudáckou muzikou  se nejen díky účasti atraktivního zahraničního hosta 
těší velkému zájmu českobudějovické veřejnosti, chtěli pořadatelé tuto akci stabilizovat v kmenové prázdninové 
kulturní dramaturgii Statutárního města České Budějovice a i v mezidobí dudáckého festivalu a opět připomenout 
co nejširší českobudějovické veřejnosti tradiční dudáckou kulturu. Proto roku 2013 proběhlo i„nefestivalové“ 
setkání dudákům i jiným pro radost s hosty ze sousedního Rakouska Byla zde představena i připravovaná 
publikace Rudolfa Ludhofera:  Grenzenlos -  die Wiederkehr des Dudelsacks (Bez hranic-aneb návrat dud ), 
která byla právě na této českobudějovické akci slavnostně pokřtěna o rok později roku 2014.  
  

 



 
 
Rudolf Ludhofer 
výrazná osobnost dudácké kultury sousedního Rakouska: aktivní dudák, výrobce dud, publicista, autor 
dudácké literatury, neúnavný organizátor dudáckých akcí a hlavně dlouholetý věrný přítel všech nejen 
jihočeských dudáků.  Lektoři Dudácké dílny Vlad. Kovářík a Mirosl. Stecher jsou i spoluautory publikace. 
Dudy - ještě před dvěma sty lety ve střední Evropě běžný hudební nástroj - byly v  Rakousku a  Bavorsku zapo-
menuty; v Čechách, zejm. na jihozápadě, a na Slovensku přežily. Před asi čtvrt stoletím si někteří rakouští 
muzikanti, mezi něž patří i Rudi Lughofer,  přivedli dudy opět do země pod Alpami. Centrem dudácké muziky  
se stal hornorakouský Kremsmünster. 

 
Rudi Ludhofer při přednášce a ( ukazující prstem, po jeho levici Vladimír Kovářík) ve společnosti dudáků  

na MDF roku 1992  
 
Akci pořádají Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit ve spolu-
práci se strakonickými organizátory MDF za podpory Statutárního města České Budějovice a sponzorství 
Budějovického Budvaru, n. p.   

 
Proběhlo již 7 ročníků  ( do roku 2014 6 festivalových bienálních ročníků, 2013 akce samostatná ) 

 
Dudy a město České Budějovice 

 
Plošné rozložení dudácké prezentace v jihočeském regionu je různorodé a individuální. V oblasti Strako-
nicka coby oblasti s největším počtem dudáckých muzik patří k téměř běžným, v jiných oblastech či loka-
litách díky iniciátor ům místních akcí je pravidelně dostupná alespoň každoročně  ( Mezinárodní folklórní 
festivaly v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Kovářově, Písku, U Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí, 
Doudlebské dožínky, borovanské Borůvkobraní, Setkání na Blatech v Ševětíně), občané jihočeské metropole  
se s ní bohužel mohou setkat jen jedenkrát za 2 roky v rámci českobudějovické doprovodné akce MDF Hrály 
dudy. Pochopitelně dudácký repertoár v kulturní nabídce města nechybí, ale je víceméně závislý                             
na příležitostných akcích jednotlivých subjektů. Vzhledem k situaci, že se akce Hrály dudy nejen díky účasti 
atraktivního zahrani čního hosta těší velkému zájmu veřejnosti, je reálné projekt v budoucnu stabilizovat  
v každoroční kmenové prázdninové kulturní dramaturgii Statutárního města České Budějovice. 
 
V roce 2015 na podnět primátora Statutárního města České Budějovice se bude v rámci 
dramaturgie oslav 750. výročí založení města konat opět před Jihočeským muzeem na letní 
scéně KD Slavie i toto ( mimofestivalové ) dudácké setkání.   
 


