
KaričKa
 tanec priateľov

25. júna 2015
Košice, Hlavná ulica

Už po 

tre
tí r

az!



Vytvorili sme nový ustanovujúci slovenský rekord - 
Najväčší počet ľudí, ktorí sa naraz objali v ľudovom 
tanci karička. 

A práve na Medzinárodný deň objatí. 
Číslo znie - 584 účastníkov v objatí karičky :)

KaričKa
 v objatí



„Tento rok po novom”

Tanečnú choreografiu s abovskými prvkami pripravil umelecký 
vedúci Vlado Urban s folklórnym súborom Železiar. Ľudová hudba 
a speváčky Železiaru namixovali piesne z Krásnej nad Hornádom, 
Šace a Myslavy.  

Folkloristi pri natáčaní nového výukového videa sršali dobrou 
náladou. 



Na prvom nácviku na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku 
sme sa poriadne nasmiali :) Nohy sa nám na začiatku trošku 
plietli, ale základné kroky karičky sme zvládli! Aj vďaka trpezlivosti 
a učiteľskému talentu tanečníka a choreografa Vlada Urbana.





„Tanec nie je žiadna 
veda alebo niečo,  
čo sa nedá”

Trénovali sme aj v OBROVSKEJ BUBLINE počas festivalu Use the 
c!ty. Super zážitok! Perfektný výkon! 

Tancovanie dnu a vlastne von… Chránení pred dažďom, ale totálne 
mokrí… od potu. V bubline vládlo „VEŠELOOOO…” 



„Propagácia Karičky ”

Koordinátorky Karičky: Katka, Monika a Alžbetka z Communication 
House. V uliciach i v redakcii. 



„Jen růžová to může být, tirididi ti ti”

Magentové balóny, stuhy a tričká exkluzívneho partnera podujatia 
Syrárne Bel Slovensko sprevádzali toto úžasné popoludnie. 



„V našich kruhoch 
sa nosí tancovať 
Karičku”
Abovskú karičku v premiére predviedla takmer stovka folkloristov 
na Dňoch mesta Košice. Tri  veľké farebné krojované kruhy lákali 
okolostojacich divákov do tanca. 

Pokriky ako chyť sa za ucho i za nos, rozosmiali každého.    





Živá hudba dodala tancu pravý šmrnc. Speváčky z FS Železiar 
spievali nádherne. Ľudový tanec to je riadny energizer.



„Mám karičku 
v malíčku”

Všetci na Hlavnej si ich mohli zopakovať a precvičiť. 
Zanietenosť a radosť z tanca sršala z tanečníc Senior klubu, 
Košice-Staré mesto. Ako prvé sa pridali do školy tanca.

V Deň D tanečné kroky abovskej karičky učili Vlado Urban  
s Lenkou Hyblárovou za folklórny súbor Železiar.





Trošku netradičný pohľad bol 25. júna na Hlavnú ulicu zhora. 
Netanečníci, tanečníci, folkloristi, dospelí i deti. Práve tí, stuhami 
ozdobení a úsmevmi vystrojení, boli v tento deň ozdobou Košíc.



„Pre radosť z dotykov 
a šantenie v tanci” 

Závadzame nové karičkové pravidlo. Jeden má mať minimálne desať 
členov a jedno bábätko. Pozrite sa, ako tancoval najmladší účastník.

Počasie nás neodradilo. Obloha bola síce zamračená, no na radostné 
úsmevy a iskry v očiach tancujúcich sa nedá zabudnúť! Karička 
v kruhu vírila nielen vzduch ale aj emócie. 



„Stuhové blues”

Účastníci popustili uzdu svojej fantázii. Stuhy vpletené do vrkočov, 
použité ako čelenka, náramok či  kravata.  Na klobúku i ako 
ručníček za opaskom.    





„Košice v objatí” 

Objatie je znakom priateľstva a karička je tanec priateľov. My už to 
vieme… A práve preto sme neváhali ani sekundu a po odtancovaní 
sa všetci hromadne objali. Objímali sa deti i mládež, dospelí i starší 
v tanci, netanečníci, študenti, tanečníci ľudových, havajských, 
orientálnych či latinsko-amerických tancov. 





Na Hlavnú doniesli oku lahodiace kapeľuchy… bohato zdobené kvetmi, 
jemne vyšívané či vo farbách mesta. V súťaži o NAJoriginálnejší kalap na 
Karičke predviedli kreativitu a zručnosť tanečníci z FS Solivarčan (1.miesto) 
a Jahodná (2.miesto), študenti z Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach 
(3.miesto) a SOŠ z Moldavy nad Bodvou (čestné uznanie). Ocenili sme ich 
zaujímavými cenami a diplomom. Krásny darčekový koš plný chutných 
dobrôt pripravila Syráreň Bel Slovensko odovzdal ho víťazom riaditeľ 
závodu Martin Buršák.



Certifikát so slovenským rekordom na pódiu prevzali z rúk 
riaditeľa Slovenských rekordov Igora Svitoka: autorka myšlienky 
a organizátorka Katka Čániová z Communication House, 
spoluorganizátori a odborný garant Vlado Urban z FS Železiar 
a Zuzka Krajňáková, exkluzívny partner podujatia Syráreň Bel 
Slovensko v zastúpení riaditeľa závodu Martina Buršáka a vedúcej 
marketingu Evy Chrenovskej :)



Viete, čo je skvelé na karičke? Že sa dá tancovať všakovako.  
Aj v sústredenom kruhu. Karička špeciál nám ukázala dynamiku 
a oheň slovenského ľudového tanca.

Šikovný mladý tanečník Vlado Michalko nám dal zopár lekcií 
čardáša. Nový tanec sa s radosťou učili aj pre karičku zanietení 
manželia z tokijského súboru Krásna Hôrka, rytmu čardášu 
podľahla aj organizátorka Katka Čániová. 

„Prevetrať 
folklórny svet”





„Pražáci sa mali skvele” 

Absolútna NOVINKA - tancovanie tej istej karičky v ten istý deň 
v Prahe. Po prvý raz vďaka Marianne Svoreňovej, vedúcej FS 
Hanička z Košíc a nadšencov z pražského FS Šarvanci. Pozrite jakou 
pohodu jsi udeláli.



„Príbeh nekončí…” 

Prvý folklórny flashmob očaril. Najprv zaznej čapáš, hneď 
na to husle a nákupné centrum naplnila živá ľudová hudba. 
Čo sa deje? Tanečníci začali tancovať a postupne sa pridávali  
ďalší. Atmosféra stiahla do tanca aj náhodných nakupujúcich.

Monika Floriánová a Zuzana Krajňáková, koordinátorky podujatia 
slávnostne načínajú tortu karičky ako poďakovanie všetkým 
koordinátorom a vedúcim krúžkov, ktorí nacvičovali so svojimi 
žiakmi či priateľmi.



Ďakujeme Vám
za príjemnú atmosféru, 
za radosť, úsmevy a vaše nadšenie. 
Boli ste úžasní! 

ZOZNaM ÚčaSTNÍKOV

Školy:

Z Košíc: SOŠ Gemerská, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na 
vidieku, Stredná zdravotnícka škola Moyzesova, SOŠ veterinárna 
v Barci, Športové gymnázium, SOŠ automobilová, Gymnázium M. 
R. Štefánika, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná 
zdravotnícka škola sv. Alžbety, Gymnázium Poštová, Gymnázium 
Tomáša Akvinského, 
Z okolia: SOŠ Moldava nad Bodvou, Spojená škola Sečovce, 
 ZŠ J. Švermu z Michaloviec.

Folklórne súbory:

Železiar, Želiezko, Železiarik, Hanička, Čarnica, Borievka, Hornád, 
Jahodná, Solivarčan, Kalvarčan, Matičiarky, Klubovčanka z Čane, 
Kadlubek a Paradne ňevesti z Valalik.

Pestré skupinky: 

Kurz ľudového tanca SZUŠ, CVČ Orgovánová, Seniorklub - staré 
mesto Košice, Syráreň Bel Slovensko, mix tanečníkov  
(salsa, orient, hawai).                                        



Organizátor :

Za spoluprácu ďakujeme odborným 
garantom,

exkluzívnemu partnerovi Syrárni Bel 
Slovensko, výrobcovi syru Karička 
naša slovenská

Projekt bol spolufinancovaný z dotácie 
Košického samosprávneho kraja. 
Záštitu nad podujatím prevzal  
JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda KSK
Karičku 2015 podporil aj primátor 
mesta Košice Richard Raši.

Za fotky ďakujeme:  
Miroslavovi Vaculovi, Veronike Januškovej, 
kolektívu Communication House.

Communication House, s.r.o © 2015


