
 
 

 
 

Lidová muzika FRGÁL hraje lidové písně folklorních regionů Slovenska, Moravy, Čech, ale také 
Maďarska, Rumunska, romské písně a jiné pro radost sobě i posluchačům. To vše k poslechu a pro ty, 
co si troufnou, i k tanci. 
 I když je název poněkud zavádějící, muzika sídlí v Olomouci. Valašské písně v repertoáru 
nepřevažují, ale určitě do něj patří. Město Olomouc by zas napovídalo o folkloru hanáckém, ale muziku 
oslovuje zejména energická hudba bohatá na výraz a techniku projevu. 
 Počátek muziky se datuje do roku 1996, kdy ještě neměla vytříbený repertoár ani název. 
Repertoár muziky se během let postupně tříbil dle zájmu posluchačů i samotných hráčů. Postupem 
času jsme začali objevovat kouzlo a krásu lidových písní a folklorních tradic a přizpůsobovali tomu 
repertoár. Významným obdobím v historii FRGÁLu byla dlouholetá spolupráce s olomouckým 
Folklorním souborem Dunajec v letech 2001-2013, se kterým se zdokonalili v interpretaci lidových písní 
různých slovenských regionů. Od roku 2015 spolupracujeme s Folklorním souborem Krajina a 
seznamujeme se více s folklorem východní Moravy. 

Muzika FRGÁL vystupuje při nejrůznějších příležitostech na veřejných akcích i soukromých 
oslavách, svatbách apod., ale také reprezentuje Českou republiku na mezinárodních festivalech a 
vystoupeních v tuzemsku i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Belgie, Itálie, Estonsko, 
Egypt). 
 Ve FRGÁLu se za dobu jeho existence vystřídalo mnoho členů (28) a jejich počet se stabilizoval 
na 5 muzikantech, z nichž část se hudbě věnuje profesionálně, a pod uměleckým vedením 
Mgr.Art. Branislava Lariše, Ph.D. se stále zdokonalujeme. Aktuální informace najdete na oficiálních 
internetových stránkách kapely www.frgal.cz, kde je možno zhlédnout také fotografie z nejrůznějších 
vystoupení nebo přehrát několik hudebních ukázek. 
 
Členové muziky: 
Prim ...................... Martin Zatloukal 
Terc ....................... Petra Daňková 
Viola ...................... Branislav Lariš 
Kontrabas .............. Jakub Sobotka 
Cimbál ................... Kateřina Holcová 

Kontakt: 
Martin Zatloukal 

Husova 960/5 
779 00 Olomouc 

mobil 605 251 021 
email primas@frgal.cz 

web http://www.frgal.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Olomouci dne 16. března 2017 


