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PERNÍČEK
D ětský folklorní soubor PERNÍČEK vznikl v roce 1986 při 

Základní umělecké škole v Havlíčkově ulici v Pardubicích, 
pod jejímiž ochrannými křídly pracuje dodnes. Všichni členové 
souboru jsou žáky nebo absolventy této školy.

V současnosti sdružuje Perníček více než 100 členů ve věku 
od 7 do 18 let. Taneční složka je rozdělena do tří věkových 
skupin, se souborem pracují dvě vlastní dětské lidové muziky.

Repertoár je tvořen především písněmi a tanci folklorních 
regionů z okolí Pardubic, pro zpestření v něm však najdeme 
i některé folklorní bonbónky z ostatních koutů naší republiky.

Těžiště spočívá na souvislých tématických blocích věnovaných 
různým obdobím ročního cyklu (Vítání jara, Vánoční koledování 
apod.) a lidského života (Svatební, Škola, Kominíček atd.).

Za dvacet let svého působení se soubor Perníček stal 
známým na české folklorní scéně a dnes se již 

právem řadí mezi českou špičku. Perníček 
se každoročně zúčastňuje významných 
folklorních festivalů u nás (MFF Strážnice, 

Pardubice – Hradec Králové, Tradice 
Evropy, U nás na Náchodsku…) 

i v zahraničí ( Evropa, Asie, Afrika 
i Jižní Amerika ). Soubor si dokázal 

získat srdce diváků a sklízí 
úspěchy při vystupování na 
domácích i zahraničních 
pódiích.



D  ětský folklorní soubor MARCIPÁNEK vznikl v roce 1996 
jako přípravka souboru Perníček. Pracují v něm děti od 

3 do 8 let. Společně s nově vzniklým sou-
borem zahájila činnost i Marcipánková 

dětská muzika. Základem reper-
toáru Marcipánku jsou dětské 
lidové taneční hry ve scénickém 
zpracování a nejjednodušší 
české tance. Vedle malých 
tanečníků zde vyrůstají 
i nadějní zpěváčci, kteří jsou 

již od útlého věku schopni sólo-
vého vystoupení s muzikou.

S vlastním programem již 
soubor sbírá své první cenné 

zkušenosti na festivalech 
a folklorních přehlídkách.



My menší... My větší...





Die Kinderfolkloregruppe MARCIPÁNEK entstand im Jahre 1996 als 
Vorbereitung für die Gruppe Perníček. In dieser Gruppe arbeiten die 
Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren.

L´ensemble folklorique d´enfant PERNÍČEK est né en 1986 
à Pardubice. Il associe, à présent, plus de 100 jeunes à l´age de 

7 à 18 ans. Le répertoire de l´ensemble se compose surtout des danses et 
chansons populaires de la Bohème de l´Est. L´ensemble Perníček est un 
participant régulier d´importants festivals folkloriques dans la République 
tchèque mais aussi à l´étranger (Europe, Asie, Afrique, Amérique du 
Sud).

L´ensemble folklorique d´enfant MARCIPÁNEK a pris son origine 1996 
comme cours préparatoire pour l´ensemble Perníček. Ce sont les enfants 
à l ´age de 3 à  8 ans qui y participent.

El grupo folklórico de niños PERNÍČEK surgió en 1986 en la 
cuidad de Pardubice. En el período actual reune más de cien 

miembros de 7 a 18 años. El repertorio del grupo abarca sobre todo 
danzas y canciones populares de Bohemia del Este. El grupo 
infantil participa en forma periódica en importantes festivales 
folklóricos celebrados tanto en la República Checa 
como en el extranjero (Europa, Asia, África, América 
del Sur).

El grupo folklórico infantil MARCIPÁNEK habia 
fundado en 1996 como un nivel preparatorio 
para el grupo Perníček. Aquí trabajan 
tan solo niños de 3 a 8 años.

Детский фолъклорный ансамблъ ПЕРНИЧЕК 
был основан в 1986 году в городе Пардубице 

(Чешская Республика). В настоящее время Перничек 
объединяет свыше 100 членов в возрасте с 7 до 18 лет. 
Репертуар ансамбля состоит прежде всего из танцев 
и песен восточной Чехии. Ансамблъ Перничек регулярно 
принимает участие в знаметательных фолъклорных 
фестивалях в Чешской Республике и за рубежом (в разных 
странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки).

Детский фолъклорный ансамблъ МАРЦИПАНЕК возник 
в 1996 году и является подготовительным ансамбля 
Перничек. В этой группе работают ребята с 3 до 8 лет.

In 1986 the children‘s folklore group PERNÍČEK was set up 
in the city  of Pardubice. At this time Perníček consists of more 

than 100 children, aged from 7 to 18 years. The dancing group is divided 
into three parts; the group has two independent folklore music bands. 
The repertoire of the group contains folklore dances and songs of the 
folklore regions around Pardubice, but, for the sake of variety, Perníček 
also added to its repertoire some interesting dances from other parts of 
our country. The base of the performances is made up of the monothe-
matic sets of songs and dances describing specific periods of the year 
(e.g. Spring feast, Christmas carols etc.) or human life (Wedding, School 
etc.).

During its 20 years existence became the group Perníček famous and 
at this time it belongs among the top Czech groups. Perníček takes 
regularly part in some important folklore festivals both in the Czech 
Republic and abroad (in Europe, Asia, Africa and South America). The 
group has succeeded and gained heart of spectators during its other 
performances at the domestic or foreign stages. 

The children‘s folklore group MARCIPÁNEK was set up in 1996 as 
the preparatory-group for Perníček. In this group there are working 
children from 3 to 8 years. Simultaneously with the new folklore group, 

a new children‘s folklore music band of the same name 
was created. The repertoire is based on the folklore 
dance games presented as a performance and easy 
Czech folklore dances. The group Marcipánek has 

now started to gather its first folklore knowledge 
with its own repertoire at the folklore festivals and 
shows.

Die Kinderfolkloregruppe 
PERNÍČEK entstand im 

Jahre 1986 in Pardubice. Zurzeit 
umfasst die Gruppe mehr als 100 
Mitglieder im Alter von 7 bis 18 

Jahren. Das Repertoire besteht vor 
allem aus Volkstänzen und -Liedern 

aus Ostböhmen. Perníček gehört zu den 
regelmäßigen Teilnehmern der Folklorefestivals in 

der Tschechischen Republik und auch im Ausland - 
die Gruppe ist in Europa, Asien, Afrika und Südamerika 
aufgetretten. 
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Pardubice, město s devadesáti tisíci obyvateli leží  ve středu východních 
Čech na soutoku řek Labe a Chrudimky. Od hlavního města Prahy je 
vzdáleno pouze 100 km. 

Pardubice jsou atraktivní městskou památkovou rezervací  se zámkem 
a dalšími historickými památkami. Žijí bohatým společenským životem, jehož 
součástí jsou festivaly a kulturní akce (ve městě má sídlo Komorní filharmonie, 
Východočeské divadlo, Muzeum Pardubice i stále se rozšiřující Univerzita 
Pardubice), stejně jako známé akce (Velká pardubická steeplechase, 
plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba, tenisový turnaj Pardubická 
juniorka, Festival šachu, bridže a her Czech Open).

V blízkém okolí města se nachází řada pozoruhodných památek (hrad na 
Kunětické hoře, východočeské zámky, hřebčín v Kladrubech nad Labem).

Pardubicko je krajem lesů, luk, řek, rybníků a několika chráněných 
krajinných oblastí. Existuje tu síť značených turistických stezek a trasy 
vhodné k cestování na jízdním kole.
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Děkujeme Základní umělecké škole 
Pardubice, která našim souborům poskytuje 
zázemí a podílí se na jejich financování.
zus-havlickova.pardubice.cz

Naše díky patří i městu Pardubice za dotace, 
kterými každoročně přispívá na činnost 
souborů Perníček a Marcipánek.
www.mesto-pardubice.cz

V neposlední řadě děkujeme rodičům dětí za 
nezištnou organizační i finanční podporu
a pomoc při každodenní činnosti souborů 
i během akcí, které soubory pořádají, 
a to jak v průběhu školního roku, 
tak i o prázdninách.

Tiskárna právě pro Vás.
info@printactive.cz

    PERNÍČEK
Vedoucí souborů: Blanka Slouková

Vedoucí taneční složky 
a choreografie: Blanka Slouková  
  Lenka Šťastná

Vedoucí pěvecké složky: Mgr. Zuzana Kmoníčková

Vedení dětských muzik: Michal Doubek
  Pavla Slouková

Hudební úpravy: Ing. David Slouka
  Michal Doubek

Ekonom souborů: Iva Slouková

Organizační 
a pedagogická spolupráce: Eva Nyklová
  Lucie Köhlerová
  Michal Víšek
  Zdeňka Šimůnková
  Kateřina Bláhová
  Manželé Vobořilovi
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Základní umělecká škola 
Pardubice
Havlíčkova 925
530 02  PARDUBICE
Česká Republika
  
tel.: (+420) 466 501 298
fax: (+420) 466 511 773 
e-mail: zus.pce@tiscali.cz
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