
 

Příručka  ostravské lidové zábavy zvané Skjeldanc 
 
Skjelovat znamená v ostravštině bezcílně se pohybovat, chodit od ničeho k ničemu.  
U nás se např. říká: „Neskjeluj mi tu po baraku a běž cosik robit“ 
Nemotej se tu po domě a běž něco dělat. 
 

Skjeldanc je jedním z nejzajímavějších ze skupiny ostravských tanců. Začíná ze 
čtvercové formace. Tanečníci se neučí každý tanec jednotlivě jako celek, nýbrž jednotlivé 
figury, kterých je v základním provedení padesát a následně v několika vyšších levelech až 
několik set.  

Vlastní tanec řídil tzv. kibic - v pozdějším vývoji dospěl k názvu caller - který do hudby 
zpíval názvy figur a tím vytvářel choreografii, která přiváděla tanečníky k různým 
partnerům a do různých formací. Dobrý kibic dokázal fascinovat tanečníky překvapivými 
situacemi. Když navíc pěkně zpíval, byl tanec opravdu požitkem. Různorodost figur a jejich 
kombinace, které tanečníci předem nevěděli znamenaly, že Skjeldanc nebyl nikdy nudný. 
Vyžadoval pozornost tanečníků, nutil k přemýšlení při jeho zvládání a byl pohybovým 
projevem koordinovaným s ostatními při nezbytném souladu s hudbou. Nešlo přitom o 
tanec zvláště fyzicky náročný, naopak byl vhodný téměř pro všechny věkové generace.  

 
Tanec Skjeldanc byl v pozdějším vývoji amerikanizován a pojal dnešní název – 
Square dance - všimněte si té zvukové podoby, která mu v názvu zůstala.  
 
 
Pojmy, pozice a figury Skjeldanc: 
 
Paloňi Heads  
Pěruni Sides  
chlop Boy  
robka Lady  
Muj-moja Partner  
sused Corner  
sakumpikum partyjo Set your square please  
Le - muj, moja! Bow to your partner  
kajkery Everybody  
pyskem napravo-nalevo Face Right-Left  
orgel 
 

Before Double pass thru 
position 

 

hury bury, pomahej se 
dodom 

nevadí, nic se neděje, 
Explode the square 

 

Zehni se vole, bo zje na 
dole ! 

Dive Thru  

Zašvidrej si s robku  See Saw  

MODUL SKJELDANCE 
 
 

 

   
Sakumpikum partyjo  Set your square please 
Le - muj, moja!  Bow to your partner 
Pěruni Pyskem do sebje Side Face 
 Štreka jak cyp Grand Square 
Kajkery Kolotoč nalevo Circle Left 
Susedi Lava Allemande Left 
Muj-moja Prava Partner By the Right 
Chlopě Drapni robku Swing 



 

Chlopě s robku Kluď se Promenade 
   
Paloni Lapni se 4 razy Square Thru 4 
 Šmaruj a cofni se Do Si Do 
 Probambelej se Swing Thru 
Chlopě Migej Boys Run 
 Kantuj se do orgla Ferris Wheel 
 Šmaruj Pass Thru 
Chlopě Drapni robku Swing 
Chlopě s robku Kluď se Promenade 
   
   
   
 


