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Dětský folklorní soubor Ovečky pracuje ve Valašském Meziříčí jako samostatný zapsaný spolek pod 
vedením paní Ireny Smolkové. 
Od svého založení navazuje svým repertoárem a svou činností na dlouholetou práci „dospělého“ 
souboru Bača. 

V „Ovečkách“ se dnes scházejí děti a vnuci bývalých, ale i aktivních „bačovců“ s dětmi, které ke 
kráse folklóru, valašské písničce a tanci přivoněly bez hlubších rodinných vazeb a rozmnožují tak 
řady těch, kteří navazují na dědictví svých dávných předků, žijících ve svérázném koutu východní 
Moravy – na Valašsku. 

Děti pracují ve třech věkových skupinách a stejně jako dospělí ve svých programových pásmech 
systematicky zpracovávají oblast meziříčska a rožnovska, přičemž je velký důraz kladen na čistotu a 
tradiční věrnost národopisnému dědictví, stejně jako v programech dospělých „bačovců“. 
Pásma vesměs obsahují dětské hry, které hrávaly děti na pastvách, tanečky od jednoduchých až po 
ty figurální, říkadla a nepostradatelné škádlivky.  

Soubor se prezentuje nejen na soutěžních přehlídkách, ale také na různých mezinárodních 
festivalech v ČR (Liptál, Uherské Hradiště, Hlinsko, Český Krumlov, Skoronice, Veselí nad Moravou, 
Frenštát p. R., Rožnov p. R., Jablunkov, Velká Bystřice…) i v zahraničí (Polsko, Řecko, Slovensko).  

Vedení jednotlivých skupin: 
 
5 – 8 let  – paní Lenka Novotná 
9 – 13 let  – paní Irena Koutná, pan Michal Baláš 
14 – 18 let - paní Renata Kotasová 
 
Soubor doprovází CM Bača pod vedením Ondřeje Kneisla nebo dětská CM CimBart pod vedením Ing. 
Ctirada Bryola. 
 
V repertoáru DFS Ovečky, z. s. jsou v současné době následující tance a pásma: 
 
Ovečky malé  5 – 8 let 
 
Jaro   - pásmo jarních písniček, řákánek a popěvků – hry a lúce 
Stratila sem fěrtúšek  - škádlivky chlapců a děvčat 
Haj husičky, haj - hry dětí „na lúce“ 
Vojáci   - tanec na téma hry na vojáky 
Kuchařky  - hra a popěvky dětí – malých kuchařek 
 
 
Ovečky starší 9 – 13 let 
 
Litery   - tanec na téma „dyž sem chodil do školy“ 
Ševci   - figurální tance na „ševčovské“ téma 
Sviňák   - figurální valašský tanec 
Až do Jičína  - pásmo čtyř figurálních tanců 
Viju, viju…  - pásmo s jarní tematiku 
 
Ovečky nejstarší, tzv. KOŠÁR  14 – 18 let 
 
Cigáni   - na téma figurálního tance „cigánský“ 
Trojicový  - tanec jednoho ogara a dvou cérek znázorňující vozku a dva koně 
Čí je děvče  - žertovný tanec o škádlení ogarů a cérek 
 

, www.ovecky.net 
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