
Ad fontes  - Verba movet, exempla trahunt 
K pramen�m – p�íklady táhnou 

M��������m, kte�í do sou�asnosti  donesli zd�d�ný odkaz um�ní lidu, nebylo toto um�ní ješt� samoú�elným a tvo�eným  
pro podívanou, ale samoz�ejmou a nutnou sou�ástí jejich osobního a mnohdy i spole�enského života. Tito jednotlivci �i skupiny 
hudebník� nebyli dosud tolik ovlivn�ni zven�í (nap�. médii), proto u nich tradice byla ješt� velmi pevná a funk�ní. 

Vojt�ch �ert, dudák p�i vojenské kapele pluku (býv.j píseckého �. 11. Malba J. Zelerina, 1820 

Dudák voják u píseckého (býv.) pluku �. 11. hraje v zákopech r. 1917 voják�m krajan�m (Malí� J. �ejka z Klatov.) 

Josef Formánek,  1884 - 1926 
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�	�jších osobnosti hudebního a spole�enského života Strakonic 2. poloviny 19. století: �editel 
m�š�anské školy , sbormistr, sbíral �adu let staré dudácké písn�, které velmi rád ve�ejn� propagoval . V roce 1894  
sepsal  první písemný návod ke h�e na dudy. Velmi ovlivnil  prof. �e�ka Zíbrta v jeho zájmu o dudy a dudáctví. 

Jaroslav Formánek,  1884 - 1938 

Dudák a propagátor dudácké hry, syn Josefa Formánka. Autor �ady odborných studií o h�e na dudy, dudácích  
a dudácké hudb�. Profesor dudácké hudby pražské  konzervato�e, kde m�l sv�j dudácký soubor,  s nímž vystupoval 
po celé republice i v zahrani�í. Své zápisy lidových písní dopl�oval dudáckými doprovody. P�ed 2. sv�tovou válkou 
zvít�zil rozhlasovým soubojem se skotskými dudáky a byl proto nazýván králem dudák�.  Jeho poz�stalost byla roku 
1939 v�nována strakonickému muzeu a tvo�í základ rozsáhlého dudáckého muzejního sbírkového fondu. 

��



V ������ �� ����� ���tové válce byli hlavními propagátory dudácké tradice Josef Slaví�ek, Jan Matásek a z rodu 
Malkovských Alois, Karel a Ji�í.

Josef Slaví�ek, 1870 - 1942 

S����� ����������� � �!�" #�!$� # �������% ��%�&���c jako dudák od Otavy Po první sv�tové válce se rozhodl živit 
hrou na dudy. Sám se na n� nau�il a objížd�l celou republiku. P�vodním zam�stnáním bylo obuvnictví, avšak díky 
povolení ke h�e na dudy si vyd�lával hraním p�edevším ve Strakonicích, Písku a �eských Bud�jovicích. 

Jan Matásek, 1903 - 1983  

'()*+,(-./01 2()304 -+ 5�e na dudy samouk.  Jeden  z nejpopulárn�jším „živých dudák�“, zejm. na výchovných 
koncertech pro školy. Putoval po �echách, Morav� i Slovensku. I repertoár m�l r�znorodý - hrál písn� z Chodska, 
jižních �ech i Valašska. Na svých cestách písn� zapisoval, n�kolik i složil. Vystupoval vždy v ru�n� vyšívaném 
chodském kroji s nápisem Strakonický dudák na prsou. 

Rod Malkovských - t�i generace "pravých" strakonických dudák�
A6789 :;<=>:?@BC 9DE FGHI6 :;?<>:?@BC KELN O8�í, 1920- 1986 

�

Zásluhou posledního vznikla roku 1942 Strakonická dudácká kapela ( J. Režný zde hrál na kontrabas) , roku 1949 hudební 
spolek Národopisný soubor, pozd�ji p�ejmenovaný na Práche�ský soubor písní a tanc�, a jehož vedoucím se stal 
dudák Josef Režný.  
Ji�í Malkovský ovlivnil nejen Jos. Režného, ale i zájem o dudáckou tradici na severu �ech, jmenovit� v chmela�ských 
oblastech Roudnicka, Lounska a Žatecka prost�ednictvím rodáka z Jinína u Strakonic Františka Beneše (1917). 
Viz: Markl J.: Severo�eský dudák František Beneš, in Národopisné aktuality XX., 1983, �. 2 



František Kopšík, 1822-1915 

PQRTUWXYZ [\]X^Z_ ]\`aYbT^ bcbdZ eaRU`Zf_ WT �L IXX 
Hru blatského dudáka Kopšíka,  zvaného Ro�ek,  z Klenovic u Sob�slavi, jeden z posledních dudák� hrající na dudy 

nafukované ústy, roku 1909 zachytil Otakar Zich (1879-1934) na 14 voskových vále�k�

� �
Šechl Vose�ek, in Antologie jiho�eské lidové hudby, Lubomír Soukup: v�rný p�epis pro dmýchací dudy hry dudáka Fr. Kopšíka: 

Rejdovák, Zden�k Bláha Horní B�íza-1960 

Arnošt Kolá�, 1879 - 1962 

sb�ratel lidových písní, tanc�, pohádek, povídek a dudák – do roku 1912 p�sobil jako kn�z v chodském Trhanov�, 
kde se nau�il hrát na dudy a zcela tomuto nástroji propadl. V roce 1936 se vrátil do rodné Nové V�elnice, v�noval se 
národopisu této oblasti a dokon�ení rukopisu "Dudy"; založil zde Jiho�eský dudácký soubor, vyu�il mnoho mladých 
dudák� a byl informátorem p�i výrob� dud. O dudách a dudácích napsal i u�ebnici a n�kolik rozhlasových hudebních 
relací, dudácké tradici se v�noval v �láncích „Dudácká posvícení v Mat�jovci 1870 -1897", "Z dudáckého humoru"… 
Udržoval p�átelské i pracovní styky s mnoha osobnostmi „dudáckého oboru“: Albertem Pekem, Jind�ichem 
Jind�ichem, Josefem Režným, Františkem Havlí�kem, instruktorem n.p. Amati a též výrobcem dud … 



Jan Bláha 

J. Bláha se Z. Soukupovou ve Strakonicích; syn pokra�uje v otcových šlép�jích jako dudák Jarošovské krojové družiny 

Vojt�ch Hrubý, 1915 - 2006  

vghijkl mnmokmnp �eské lidové hudby a jiho�eského folklóru; dlouhou dobu p�sobil jako �editel i pedagog houslí  
a dud na LŠU ve Strakonicích, kde po�. 70. let minulého století inicioval dodnes p�etrvávající výuku hry na dudy.  
Pro své žáky vytvá�el cvi�nou metodiku, mj. Školu hry na dudy a Dudácké etudy. 
Vychoval �adu špi�kových dudák�, kte�í stále reprezentují dudácké tradice nejen jako sólisté, �lenové dudáckých 
kapel a folklórních soubor�, ale i jako pedagogové hry na dudy a zakladatelé dalších mladých dudáckých formací.  
( Jeho žák Miloš Jankovský zavedl výuku dud na ZUŠ v Blatné, syn Tomáš Spurný  založil Pošumavskou dudáckou muziku…)  
Žáky V. Hrubého tak najdeme nejen v jím založené Strakonické dudácké muzice a v podstat� ve všech dudáckých 
ansámblech Strakonicka, ale i v �eskobud�jovickém Furiantu �i píseckém Píse�anu.  
Vojt�ch Hrubý v „dudáckých“ jižních �echách zanechal po sob� nesmazatelné stopy. Byl nejen výborný muzikant  
a u�itel, neúnavný propagátor lidové muziky a organizátor mnoha spole�enských akcí, ale  zejména  laskavý, velmi 
skromný a ob�tavý �lov�k, kterému se poda�ilo p�edávat svému okolí nejen hudební znalosti,  ale hlavn�: Mít rád 
muziku a um�t s ní pot�šit i své okolí. 
Muzeum st�edního Pootaví ve Strakonicích p�ipravuje k vydání kritickou edici instruktivních skladeb pro dudy  
a dudáckou muziku: Vojt�ch Hrubý - Zadudej, dudá�ku, jak umíš… u p�íležitosti 100. výro�í autorova narození 
Vydáním by titul nejen vzdal úctu pedagogovi a muzikantovi, který se jako málokdo zasloužil o udržení dudáckých 
tradic, ale i rozší�il škálu odborné regionální dudácké literatury jiho�eského regionu.  
q�edkládaná publikace, p�ipravená zkušenou etnografkou strakonického Muzea st�edního Pootaví Mgr. Irenou Novotnou  
( sou�asn� i výbornou interpretkou na dudy a ža�kou Vojt�cha Hrubého ) vypl�uje mezeru v pom�rn� omezené  nabídce 
instruktivní dudácké metodiky  jiho�eského regionu. 
P�estože se lze s touto tématikou  setkat  omezen�  v  metodických  pracovních odkazech nebo je více �i mén� zmi�ována  
a odkazována v souborné folkloristické literatu�e, k celistvé charakteristice vyjma dnes již pom�rn� nedostupné Školy hry  
na dudy Josefa Režného ( KKS  �eské Bud�jovice, 1981) �i v zápisech a partiturách Zde�ka Bláhy (orientované zejména  
na Plze�sko a Chodsko) nedošlo. 



Josef Režný, 1924 - 2012 

r�ední �eský organolog, specialista na dudáckou kulturu st�edoevropského regionu. Od roku 1950 se soustavn�
v�noval sb�ratelské �innosti v oblasti pís�ového, hudebního a tane�ního folklóru. Sbíral lidové písn�, poda�ilo se mu 
jich zaznamenat kolem 1 700. Pro budoucí generace zachránil také 76 lidových tanc�. Lidové písn� i upravoval: 
n�které vyšly též tiskem (ÚDLT 1956, 1958, 1970). Jeho sbírka p�edstavuje více než 1700 pís�ových zápis�, kolem 
60 lidových tanc�, zápisy lidové hudby, ná�e�í, zvykosloví a drobných útvar� lidové slovesnosti z Práche�ska.   
Více než 50 let soustavn� v�noval výzkumu: dokumentace dud a dudácké hudby v naší i v evropské hudební tradici. 
S publika�ní �inností m�l dlouholeté zkušenosti, v�tšina z jeho d�l a odborných studií pojednává o lidové hudb�  
a národopisu - p�ispíval do tuzemských i zahrani�ních odborných �asopis� (Národopisné aktuality, �eský lid), vydal �adu 
vlastních publikací, na mnoha dalších se podílel. Do d�jin regionu se výrazn� zapsal tím, že byl iniciátorem, 
spoluzakladatelem ( spolu se Zorou a Lubomírem Soukupovými) a organizátorem Jiho�eských slavností písní a tanc�  
ve Strakonicích (1955-1961), od roku 1967 Mezinárodních dudáckých festival� (MDF) ve Strakonicích. 
K odborné folkloristické �innosti dopracoval vlastním úsilím; až v letech 1952-54 prošel odborným školením kurz�
býv. ÚDLT (Úst�ední d�m lidové tvo�ivosti) Praha. M�l mnoho profesí od ú�edníka pojiš�ovny, pomocného d�lníka, 
u�itele hudební výchovy na strakonické osmileté st�ední škole (žákovský orchestr, p�vecký a tane�ní soubor), metodika; 
vedoucího M�stského muzea ve Volyni i u�itele hry na dudy v rámci hudebních kurs� Osv�tové besedy, pozd. Domu 

kultury a na LŠU ve Volyni  ( jedním ze žák� je ing. Martin Mat�jka, žákem posledním bývalý strakonický starosta ing. Pavel Vondrys ). 

Za�al hrát na housle, pozd�ji p�ešel na violu a kontrabas. Jako basista p�sobil ve studentském orchestru gymnázia  
a koncem roku 1942 hrál basu ve Strakonické dudácké kapele. V roce 1949 založil Národopisný soubor, ze kterého 
roku 1951 vznikl Práche�ský soubor lidových písní a tanc�. Jos. Režný se stal jeho um�leckým vedoucím a dudákem. 
Hru na dudy si osvojil roku 1951, od té doby pat�il k p�edním dudák�m; spolu s Jind�. Jindrákem (pozd. barytonistou ND 

v Praze) vytvo�il dudácké duo: 1953 - IV. Mezinárodní festival demokratické mládeže a studentstva v Bukurešti - �estné uznání, 1957: 
celostátní sout�ž v Hradci Králové za hru na dudy v - 1. cena. 
Vý�et aktivit Josefa Režného: 
�len okresních, krajských a celostátních porot sout�ží LUT a ZU�, p�edseda Úst�edního poradního sboru pro lidovou 
hudbu a zp�v ÚDLT ( pozd. ÚKV�, dnes IPOS-ARTAMA),  1967-69, 1992 - 2004 vedoucí programové rady MDF,  
od 17. ro�níku festivalu (2006) �estný p�edseda. 
Od roku1976 p�edseda Jiho�eského krajského poradního sboru pro folklórní soubory – inicioval vznik Dudácké dílny 
- organologického setkání : 1984-1990.   Dlouholetý spolupracovník ÚEF �SAV v Praze (dnes EÚ AV �R) . 
Spolupracoval  s rozhlasem, televizí a filmem. Jako p�edseda programové rady MDF byl i autorem a režisérem n�kte-
rých, zejm. komparatistických etnomuzikologických a organologických, program� a po�ad�.  

V roce 1990 byla Josefu Režnému ud�lena Um�lecká cena Jiho�eského krajského národního výboru, roku 2005  
i Cena ministra kultury za rozvoj tradi�ní lidové kultury a folklóru (2005) a zvláštní cena ankety Foskar (2007). 

s�ehled základních publikovaných prací Josefa Režného: v p�íloze  Prameny a literatura 
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Miroslav Stecher, 1946 

�
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pat�í k osobnostem jiho�eského folklóru. Dokazuje to �ada jeho vlastních ocen�ní i cen formací, které um�lecky vede 
(Malá dudácká muzika, Stylizace, Jiho�eský soubor písní a tanc� Úsvit) .  
Jeho muzikantský talent ( hraje špi�kov� na n�kolik nástroj�, v�. r�zných typ� dud) i p�vodní profese vyu�eného 
kovomodelá�e ( dokonalá �emeslná zru�nost) ho p�ímo p�edur�uje k další z jeho milovaných aktivit: výroba lidových 
hudebních nástroj�. Vyrábí je p�es t�icet let a jako dudák zná dokonale veškerá „úskalí“ svého milovaného nástroje. 
A snad práv� proto se ochotn� a trp�liv� v�nuje i výchov� mladých dudák� nejen jako kvalitních hrá�� a nepodce�uje 
zejména p�edávat zkušenosti o vlastním nástroji: jeho údržb�, lad�ní a p�ípadných aktuálních operativních opravách 
jednotlivých sou�ástí, nap�. plátk�, jež by každý dudák m�l um�t. Nezapomíná ani na specifi�nost interpretace dudácké 
melodiky i typické instrumentaci - v této sfé�e m�l dobrý vzor v um�lecké vedoucí Úsvitu Z. Soukupové, vynikající 
interpretce a etnografce, po jejíž smrti v roce 1981 p�evzal i um�leckou zodpov�dnost za celý soubor. 
Je stálým lektorem obnoveného workshopu Dudácká dílna s podtitulem Co si m�že a musí správný dudák ud�lat sám 
( problematika technologie výroby a oprav nástroje ), spoluorganizátorem dudáckých prezentací nap�. Hrály dudy  
a iniciátorem ustanovení  a „duchovním otcem“  BUDUS  - Bud�jckého dudáckého sdružení. 



Na dudy nehráli – k dudácké kultu�e jižních �ech navždy pat�í 
PhDr. Jaroslav Markl, CSc. , 1931-1985 

�

Významný �eský etnomuzikolog.  Jižní �echy m�l velmi rád ( znal dokonale historický kontext, prameny, literaturu a terén 
 i zákonitosti dudácké interpretace ) a vždy se sem velmi nadšen� vracel. Byl jedním z lektor� 1. ro�níku Dudácké dílny - 1984. 
Dudy a dudáci: o jiho�eských písních a lidové hudb�, 1962, Krajské nakladatelství, �eské Bud�jovice 
tuwxy z {|}z�eských lidových písních se zam��ením na specifiku jejich dudáckého slohu, o dudácké hudb� a  blatském dudáku Kopšíkovi, 
jednom z mála, o jejichž život� a um�ní se dochovalo dostatek pramen�. Výklady jsou dopln�ny notovými doklady a ke kapitole o Kopší-
kovi p�ipojuje zápis písní, které zachytil sb�ratel �. Holas, dnes raritní singl p�episu fonografických zápis� Kopšíkových dudáckých 
variací, jež r. 1909 nato�il Ot. Zich, dopln�ný �ty�mi kopšíkovskými kousky v interpretaci dmýchacích dud Zde�ka Bláhy a n�kolika 
ukázkami jiho�eského lidového zp�vu��
Publikace v�nované problematice jižních �ech 
Využití sbírek lidových písní v souborové praxi, UKV�, Praha, 1973 
Dudy v �eské národní tradici. Ústav pro kulturn� výchovnou �innost, Praha, 1974 
Nejstarší sbírky �eských lidových písní, Praha: Supraphon, 1987 
Lidové písn� a hudba, in Jiho�eská vlastiv�da, jiho�eské nakladatelství, 1987 

PhDr. Lubomír Soukup, 1915 - 2001 

Redaktor �eskobud�jovického studia �eskoslovenského rozhlasu; manžel Zory Soukupové, se kterou tvo�il velmi 
zajímavou partnerskou dvojici: na jedné stran� zcela protipól,  na stran� druhé dokonalá symbióza. Kombinace  -
živelná, um�lecky „zasažená“, kreativní Zorka a precizní v�decky erudovaný p�ístup Lubomíra - propojená láskou  
a pokorou k lidovému um�ní u obou byla p�esn� to, co jiho�eský region pot�eboval.  
V jižních �echách se sb�ratelská práce od poloviny 20. století, podobn� jako v Plzni, soust�edila kolem krajové 
redakce �eskoslovenského rozhlasu, kde ji odborn� i organiza�n� zajiš�oval práv�  redaktor  L. Soukup.  
�adí se mezi nejvýznamn�jší kulturní i literární historiky a folkloristy jižních �ech. Celý jeho život p�edstavuje 
rozsáhlou �innost sb�ratelskou, rozhlasovou, publika�ní, poradenskou, osv�tovou i spole�enskou.  
Spole�n� s manželkou Zorkou a Josefem Režným stál u zrodu jiho�eských slavností lidových písní a tanc�, 
Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích a p�sobil s nimi i ve festivalové programové rad�.  
~����� �� ���� �������� ������ ������������ �������val na zvukový pás poslední zbytky živé lidové tvo�ivosti. 
Z�ásti tyto záznamy uplatnil v Antologii jiho�eského folklóru (Supraphon 0 17 1745 G).   
Krom� pr�b�žné zvukové a metodické dokumentace regionálního zvykosloví publikuje �adu kulturn� historických  
a folkloristických prací: Index lidových písní z �ech se zvláštním zam��ením na písn� jiho�eské (�R, �. Bud�jovice, 1956),  Písn�  

z Doudlebska ( KKS �eské Bud�jovice, 1986), Almanach k 25. výro�í Jiho�eského souboru písní a tanc� Úsvit (1979). Zpracoval 
materiál o cimbálu v jiho�eské lidové hudb� (1960) a o dalších kulturn� historických zvláštnostech regionu.  Podal 
první charakteristiky národopisných oblastí jižních �ech (Jiho�eské tance I, 1957) a napsal na 4 000 rozhlasových relací, 
v nichž objas�oval význam folklórní tradice pro sou�asnost. 



Ak. soch. Zora  Soukupová, 1922 - 1981 

      

���� ��������� � �� ¡¢ £¡¤¥¦ � ����§� a na jevišti  
Ak. socha�ka, etnografka, dlouholetá um�lecká vedoucí JSPT Úsvit, zp�va�ka, muzejnice, metodi�ka, autorka 
odborných publikací, dobrá duše jiho�eských folklórních soubor� i tv�rc� lidového um�ní a �emesel. 
Pat�ila ke skute�ným osobnostem jiho�eské lidové kultury a k nejlepším interpret�m lidové písn� u nás.  
¨©ª «¬®¯°±²  ©�domosti ob�tav� p�edával každému, kdo o n� projevil zájem. P�ímo nabitá úžasnou životní energií 
s realistickým, naprosto nesentimentálním pohledem na sv�t kolem sebe, jehož skopi�iny dovedla postihnout 
s jadrným humorem, který k ní neodlu�iteln� pat�il. M�la    dar    získávat   lidi  svou odbornou erudicí i osobitým, 
neformálním p�ístupem.  Beze strachu o ztrátu respektu se tak pro v�tšinu okolí stávala „Zorkou“, které se v��ilo.  
S manželem Lubomírem se stala nevy�erpatelnou studnicí informací a expertem v etnografické a folkloristické 
problematice jižních �ech.   

PhDr. Hannah Laudová, CSc., 1921-2005 
³±¬¯´µ¯¶·¯®¯¸¯¹º «»��ená zejm. lidové tance doby národního obrození, tradice lidových slavností v historicko-
spole�enském kontextu, vztah lidového tance a lidového divadla. Doménou jejího odborného zájmu byla i terénní 
rezidua me�ový tanc� jižních �ech. 
Pojilo ji úzké osobní a profesní p�átelství se Z. Soukupovou a láska k jižním �echám – spolupracovala s ní po stránce 
transkripce p�i p�íprav� dvoudílné publikace Jiho�eské  tance. Stejn� v�elý odborný i lidský vztah m�la k Úsvitu.  
Jako odborný garant a �lenka programových rad i autorka profilových po�ad�  prestižních �eských mezinárodních 
festival� prosazovala možnost prezentace jiho�eského folklóru ve festivalových programech.  
Publikace v�nované problematice jižních �ech 
Muziky“, lidové tance, zábavy a slavnosti, in Jiho�eská vlastiv�da, Jiho�eské nakladatelství, �eské Bud�jovice, 1987 
Videoencyklopedie: Lidové tance z �ech, Moravy a Slezska - díl II. Jižní �echy, v�. rozsáhlého doprovodného textu 
Prameny lidových tradic �ech, Nipos, 2000



Prof. PhDr. Jind�ich Pecka, CSc., 1936 - 1998 

V sou�asnosti je v pov�domí odborné i laické ve�ejnosti zejména jako specialista na problematiku sou�asných d�jin. 
Hlásil se k historik�m, kte�í se snažili d�jiny pochopit, ne soudit - to bylo jeho krédem.  
Byl sou�asn� i erudovaným folkloristou. Jižní �echy, jejich folklór i tradice miloval a ctil; byl  jedním  ze  zakladate-
l�  JSPT  Úsvit, pro který na základ�  výzkumu  autentického  terénu  zpracovával choreografie ( jeho „voklepáky“  tan�í  

Úsvit  stále ), úzce spolupracoval  s �eskokrumlovskou Jit�enkou ( zpracování tanc� šumavských N�mc� a m�stského �emeslnic-
kého a d�lnického folklóru). 
Byl  znalcem �eské  hudební  kultury, lidové písn�, tanc�,  zvyk�  a ob�ad�. Vynikající jsou jeho p�ísp�vky ke studiu 
d�lnického folklóru, zejména k problematice vzniku a vývoje d�lnické písn� na území jižních �ech �i genezi tance 
Pátá kurie v historickém kontextu. 
Po roce 1989 se zasloužil se obnovu pašijové tradice v Ho�icích na Šumav� - napsal novou �eskou pašijovou hru 
s hudbou Jaroslava Kr�ka. 
Spolupracoval na stovkách rozhlasových po�ad�. Psal scéná�e, rozhlasové hry a scénické kompozice, ale i texty 
k hudebním nosi��m a pís�ovým cykl�m a vokáln� instrumentálním skladbám svého p�ítele Jaroslava Kr�ka.  
Jako odborný poradce a spoluscénárista se podílel  p�i  filmových a televizních dokumentárních projektech režiséra 
Zde�ka Flídra. 
Se stejnou citlivostí, pe�livostí, osobní skromností a pokorou p�ipravoval k vydání Zlatokorunské písn�, které zatím - 
a� n�které z nich lze slyšet v interpretaci souboru Muzica bohemica �i JSPT Úsvit - bohužel z�staly v rukopise. 

Mgr. Zden�k Flídr, 1940

Zden�k Flídr se svým dvorním kameramanem Andrejem Barlou
„ našt�stí si �lov�k v mládí vždycky dokáže najít n�jaké radosti. Za�al jsem se tehdy v�novat folklóru, tan�il jsem v Úsvitu 
   a mezi lidmi, kte�í m�li lidovou hudbu rádi, jsem našel celoživotní p�átele – Jaroslava Kr�ka a Jind�icha Pecku.“ 
P�es relativn� pozdní start stihl nato�it �adu film�, z nichž mnohé jsou inspirovány jiho�eským regionem: 
Konopickou, zvykem z Pošumaví, �eskokrumlovským d�tským folklórním souborem Jit�enka , ho�ickými pašijemi… 
pro magazín lidové kultury �R Ko�eny (1993-1995) zpracoval oblast Vitorazska a Doudlebska ( pochopiteln� i 
s dudáky ) i Návraty Jar. Kr�ka 
Z filmografie: 
1988  V Zlatej Korun� vesele hrajou – hudební dokument o ztraceném rukopisu sbírky lidových písní  ( nám�t J. Pecka ) 
2007  Koleda, koleda - Váno�ní zvyky a oby�eje v jiho�eském Pošumaví a na Šumav�, v�etn� oblastí osídlených �eskými  
          N�mci 
2009  Karel Klostermann - ¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇ Å ÈÉÃÊËÆ¾ÁÌÍÎ ÉÏÅÐÑ ÒËÁÃÄÓ¿Ð Ë ÔÕÆËÐ� a díle  


