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dětské soubory Jihočeského folklorního sdružení uvádějí do života kromě lidových zvyků, 
tanců, krojů i krásné lidové písničky, a to zejména svých národopisných oblastí. přinášíme 
výběr některých z nich a budeme rádi, když si je zazpíváte. 

Die Kindergruppen der Südböhmischen Folklorevereinigung erwecken neben Volksbräuchen, Tänzen, 
Trachten auch schöne Volkslieder, vor allem aus ihrem ethnografischen Gebieten, zum Leben. Wir 
bringen eine Auswahl einiger Lieder davon mit und würden uns freuen, wenn ihr sie singt. 

Jihočeské folklorní sdružení je dobrovolnou zájmově-společenskou organizací sdružující dětské 
i dospělé folklorní soubory a přátele folkloru s posláním přispívat k ochraně, tvůrčímu rozvíjení 
a popularizaci folkloru a lidové kultury, zejména jižních Čech.
JFoS bylo založeno v roce 2001. Sdružuje cca 800 aktivních zpěváků, tanečníků a muzikantů 
ve 27 členských dětských a dospělých folklorních souborech. reprezentuje folklorní aktivity  
ze všech národopisných oblastí Jihočeského kraje.

Die Südböhmische Folklorevereinigung ist eine freiwillige Freizeit-gesellschaftliche Organisation, die 
Kinder- und Erwachsenenfolkloregruppen und Freunde der Folklore vereinigt. Sie leistet einen Beitrag 
zum Schutz, zur kreativen Entwicklung und Popularisierung der Folklore und Volkskultur, insbeson-
dere Südböhmens. 
Die JFoS wurde 2001 gegründet. Sie vereinigt  rund 800 aktive Sänger, Tänzer und Musiker in 27 Kinder- 
und Erwachsenenfolkloregruppen. Die Folklorevereinigung repräsentiert Folkloreaktivitäten aus allen 
ethnographischen Regionen Südböhmens. 
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