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Ozvěny Horňácka 2012

Blatnice pod Svatým Antonínkem se rozhodla udělit tato t i cenná uznání lidem, kte í svůj život spojili s tímto místem. echoameri ance paní 
Boženě Cupalové, rozené Cíchové, která vždy ší ila krásu a význam rodné Blatnice až za mo em, panu Antonínu Gr ákovi a také všem dalším 
lenům mužského pěveckého sboru. „Jsem velmi rád, že jsme tato ocenění udělili, vážím si všech, kte í je obdrželi,“ íká starosta Vladimír Hanák. 

Kdoví, t eba bude Blatnice inspirovat i další obce i měste ka.
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Vážení tená i,

rád bych vás nejd íve co nejsr-
de něji pozdravil a pop ál vám 
všechno dobré, velmi bych si 
p ál, aby k vaší dobré náladě 
p ispělo také toto íslo asopi-
su, které jsme výjime ně pro-
dloužili na 48 stran. 
Do našeho nejnovějšího ísla 
jsme se snažili dostat co nejvíce 
informací, ale vě te nám, že je 
to úkol tak ka nemožný. Dění 
kolem nás, ve vašich obcích 
a měste kách, je natolik boha-
té, že jej nelze „zabalit“ do ně-
kolika stránek asopisu. 
Ani se mi p itom nechce vě it, 
že asopis vychází už od konce 
roku 2007, a toto íslo je už 28 
v po adí. Během té doby jsem 
měl to štěstí mluvit s mnoha 
vámi spokojenými tená i, 
kte í si pochvalovali, že tento 
náš asopis je v le ems jiný než 
všechny ostatní asopisy. Můžu 
vám slíbit, že se budeme snažit 
být jiní ‒ a co nejlepší - i nadá-
le. Můžete se o tom p esvěd it 
nyní, stejně jako na za átku lis-
topadu, kdy vyjde další íslo. 

Děkujeme Vám za věrnost, vel-
mi si jí vážíme...

Radek Bartoní ek  

Titulní strana: Muzikant a sbě-
ratel lidových písní Jaroslav 
Smutný z Veselí nad Moravou
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Tyto dvě fotky tria verbí ů potvrzují, že akté i tohoto tance, 
který se dostal až na seznam UNESCO, u nás ur itě 

nevym eli. Na horní fotce jsou verbí i z Lipova, kte í se pro-
bojovali až do fi nále Mezinárodního folklorního festivalu 

ve Strážnici. Dolní fotka je z Boršic u Blatnice, kde v po adu 
„Když si já zazpívám“ vystoupily kromě těchto t í verbí ů 

také soubory Vele ánek, Klenotnice, Dol ácko, 
Jasenka a CM Falešnica. Pokud jde o verbí e, jde o nadějné 
mladíky Patrika Hrabala (vlevo), Petra Moš ka (uprost ed) 

a Jana Hrbá ka. Držíme všem verbí ům palce!Tolik aut a hostů snad Uherský Ostroh nikdy jindy nemá, než v den, kdy se tady 
odehrává v bou livé atmosfé e národní kolo soutěže orientálních tane nic 
Světlo Orientu. Vy se můžete podívat na domácí orientální tane nice 
z po ádajícího DDM Pastelka, které si íkají SINAR. 
V nelehké konkurenci ukázaly své umění
 a vybojovali v V. kategorii 
velmi slušné 3. místo. 

Tato fotografi e je z Javorníka, kde se uskute nilo 
už 9. Javornické zpívání. I letošní ro ník potvrdil, 

že jde o velmi pěknou a vyhledávanou akci, kterou by šlo na-
zvat ur itým „p edkrmem“ p ed „hlavním chodem“, kterým 

jsou následující Hor ácké slavnosti. 
Javornická akce má mimo jiné výhodu v místě svého konání, 
kterým je areál místního h iště. Ten je natolik velký, že není 

vůbec náhodné, když v jednom místě hraje hudecká 
muzika (viz jedna fotka) a v druhém 

ve stejném ase (další snímek) vyhrávají muzikanti.

Tyto dvě muzikantky jste mohli vidět spole ně s hluckou 
CM Ženi ky a hluckým sborem Klebetnice v témě  
dvouhodinovém po adu Televize NOE U nás doma, 
který se pravidelně věnuje lidové kultu e. 
Kate inu íhovou (vpravo) a Ani ku He kovi ovou-Surou 
spojuje nejen to, že obě hrají v CM Ženi ky,
 ale také to, že jsou nyní obě doma s malými dětmi.
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Muziky i zpěváky z našeho regionu můžeme potkávat 
na adě míst. Mezi ty nejzajímavější v minulých týdnech 

ur itě pat ila Velká Javo ina, kde vystoupila nap íklad 
dechová hudba Šarovec z Hluku (na snímku), mužský 
sbor Borši ané (na snímku) z Boršic u Blatnice nebo 
folklorní soubor Radošov z Veselí nad Moravou. Jak známo Velká Javo ina je místem, kde se tradi ně scházejí Slováci, Moravané a eši. 

Bylo tomu tak i letos, kdy p ijela také po etná „sestava“ vrcholných politiků v etně p edsedů vlád Petra Ne ase a Roberta Fica.
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Velmi zajímavá výstava se poda ila v Uherském Ostrohu, 
kde se snaží pravidelně p ipravovat v rámci Zámeckého 

kulturního léta bohatý a zajímavý kulturní program. Sou-
ástí tohoto programu byla i výstava Uherský 

Ostroh v obrazech, během níž vystavovali své práce 
místní malí i David Frolek, Miluše Vosáhlová, 

Marcela Maršálková, Barbora Havlí ková, 
Ivana Jozeková a Jana Baladová. 

Velké díky smě ovaly na vernisáži směrem 
k Radku Noži kovi a paní Magdě Štachové, kte í 

s výstavou velmi pomohli.

Senio i v Hluku p ipomněli velmi hezkým způsobem na svém 
ervnovém setkání jedno z nejvýznamnějších letošních výro í: 150 let 

od vzniku Sokola. P ipomínka to byla zajímavá a dojemná, 
protože do sokolského úboru se na tomto setkání oblekli ti, kte í 
se zú astnili památného Všesokolského sletu už v roce 1948.  
Všechny tyto ú astníky zn Hluku a Uherského Ostrohu můžete vidět 
na aktuální fotografi i těsně p ed tím, než vystoupili se sokolskou sestavou 
na hlucké tvrzi. Bylo to vystoupení výjime né, a kdo ví, jestli ještě někdy 
tvrz takovou „propagaci“ cenných sokolovských myšlenek zažije. 

Takovou krásnou kytici dostala od editelky Základní školy v Hluku Marie Galdové  
u itelka Vladislava Botková. Stalo se tak v poslední den školního roku 2011/2012, 
který byl pro tuto u itelku zárove  posledním pracovním dnem, od následujícího 
dne si totiž už užívá důchodu. Když jí paní editelka děkovala za práci, dostalo se 

paní Botkové té nejvyšší u itelské pocty ‒ za aly jí spontánně tleskat samotné 
děti. Potvrdily tak jednu důležitou informaci, které si zaslouží zve ejnění: paní 

Botková byla oblíbená u itelka a dětem se po ní bude stýskat.
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Vě il jsem, že to dopadne dob e

Rozhovor 
s generálním editelem 
akciové spole nosti KORDÁRNA Plus 
Mgr. Martinem Pracha em

VELKÁ NAD VELI KOU ‒ Generální 
editel akciové spole nosti KOR-
DÁRNA Plus Mgr. Martin Pracha  p i 
našem rozhovoru v jednu chvíli za-
klepal na stůl a pronesl slova, která 
z ejmě nejlépe charakterizovala si-
tuaci fi rmy, v jejímž ele stojí: „Kor-
dárna je v sou asné době v dobré 
kondici a má dobré vyhlídky i do 
budoucnosti.“  Není to p itom tak 
dávno, co by stěží mohl taková slova 
vyslovit, vždy  v roce 2009 se dostala 
Kordárna do insolvence a balanco-
vala na hranici p ežití. 

Toto období muselo být pro vás i další 
zaměstnance velmi obtížné …
Nejhorší to bylo v okamžiku, kdy p edchozí 
majitelé podali návrh na insolvenci. Byli jsme 

v situaci, kdy vě itelé ekli, že už s námi ne-
chtějí spolupracovat, a my vůbec netušili, co 
s námi dál bude.

Pro  jste se dostali do této situace?
To by bylo na dlouhé vysvětlování, stru ně e-
eno, Kordárnu, stejně jako mnohé jiné fi rmy, 

zasáhla krize, a Kordárna - kvůli poklesu zaká-
zek a také kvůli velké investici v Senici - p e-
stala být schopna plnit své závazky, a proto 
požádala o ochranu p ed vě iteli. 

A jak jste toto období prožíval vy, jako 
tehdejší výkonný editel?
Těžko se mi o tom mluví, samoz ejmě to pro 
mě nebylo jednoduché, a to i z osobního 
hlediska.. Po celou dobu, kdy jsem se podí-
lel na ešení obtížné situace, jsem si ale íkal, 
že bych se nechtěl podepsat pod něco, co 
by znamenalo pro Kordárnu kone nou. Vě il 
jsem, že to dopadne dob e, to byl základní 
p edpoklad. Kdybych tomu nevě il, tak bych 
tady u toho nebyl.

Pokud vím, museli jste ale propustit na-
p íklad kolem poloviny zaměstnanců. 
Žijete tady ve Velké, v místě sídla fi rmy, 
neměl jste nap íklad obavy chodit po 
ulici, abyste se nemusel setkávat s mož-
nými vy ítavými pohledy?
Neměl jsem obavy, chodil jsem normálně ven 
jako kdykoliv d íve. Nikdy se mi ani nestalo, že 
by mně někdo vy ítal, pro  jsme nap íklad pro-
pustili jeho a ne někoho jiného. Možná jsem 
měl štěstí. Na druhé straně ale lidé byli rozum-
ní a viděli, že nešlo z naší strany o žádné istky 
proti někomu konkrétnímu, lidé viděli, že Kor-
dárna je na tom špatně a propouštění je nutné 
pro její další život. My jsme navíc slibovali, že 
pokud se vše povede, Kordárna bude zase na-
bírat nové zaměstnance - a to se splnilo.

Podle jakého klí e jste lidi propouštěli? 
Rozhodoval nap íklad věk, to zname-
ná, že odcházeli p edevším ti, kte í byli 
v důchodu nebo měli k němu blíž než 
jiní?

„Po celou dobu, kdy jsem se podílel na ešení obtížné situace, jsem si íkal, že bych se nechtěl podepsat pod něco, co by znamenalo pro 
Kordárnu kone nou.“
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P emýšleli jsme nad tím, jaký klí  zvolit, ale 
nakonec jsme to nechali p edevším na vedou-
cích pracovnících, aby si oni sami ekli, koho 
pot ebují a koho ne..

SITUACE SE UKLIDNILA
Nakonec jste se z problémů dostali, 
v konkurzu vás koupila investi ní sku-
pina JET Investment. Co zásadního jste 
udělali, že se nakonec poda ilo Kordár-
nu zachránit?
Ještě p edtím, než nás koupil nový majitel, tak 
byl na Kordárně sestaven krizový manage-
ment, který měl za úkol p ijít s reorganiza ním 
plánem, který v podstatě mluvil o tom, že na-
jdeme kupce, který Kordárnu koupí za cenu, 
jež by áste ně uhradila pohledávky vě itelů.

Jak moc složité to bylo?
Nebylo to vůbec jednoduché, ze za átku bylo 
zájemců hodně a my jsme měli v Kordárně 
obavu, aby se našel opravdu solidní investor. 
Nakonec se to poda ilo, a od dubna 2010, kdy 
máme nové vlastníky, se situace uklidnila, zís-

káváme další zakázky, p ibíráme zaměstnan-
ce, pracujeme na nových projektech.

Ze za átku to ale asi tak optimistické 
nebylo. 
To ne. I když už jsme měli nové majitele, mu-
seli jsme naše původní zákazníky i dodavatele 
p esvěd it, že stojí za to, aby se ke Kordárně 
vrátili. Nemuseli jsme ani vymýšlet nějaký 
nový produkt, pot ebovali jsme ale opět zís-
kat důvěru, p esvěd it všechny, že jsme fi -
nan ně stabilní, že se ne ítíme do nějakých 
nových problémů. Naštěstí Kordárna je stále 
vnímána jako fi rma, která dodává kvalitní vý-
robky za konkurenceschopné ceny. Kordárna 
je prostě zna ka s dobrým zvukem, od roku 
2010 jdeme opět nahoru a dosahujeme stále 
lepších výsledků.

Ale už máte menší po et zaměstnanců. 
Kolik jich vlastně nyní je?
V KORDÁRNĚ Plus jich pracuje 577, plus p i-
bližně šedesát v Kordplastu. 

Zeptám se úplně laicky: Na em je p e-
devším závislý úspěch Kordárny? Dalo 

by se íci, že na tom, aby lidi kupovali 
auta, aby co nejvíce jezdili, a tak kupo-
vali náhradní pneumatiky, do kterých 
dodáváte tkaninu?
Dalo by se to tak íci, jen chci upozornit, že 
v Kordárně vyrábíme také ségly, tkaniny pro 
výrobu dopravních pásů a geotextilie, které se 
používají ve stavebnictví. Takže když se v těch-
to oborech da í, vede se dob e i Kordárně.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Jsou to největší světové fi rmy, Continental, 
Nokian, Bridgestone i Goodyear, máme roz-
jednané dodávky do Michelinu a do Pirelli. 
Naše postavení dob e vystihuje naše motto 
„Mysli lokálně, jednej globálně“, tady na Hor-
ácku, uprost ed de fakto - z pohledu průmy-

slu - ni eho, stojí Kordárna jako fi rma, která 
působí na globálním trhu, dodáváme naše 
výrobky do ady zemí světa a musíme soupe-
it s asijskou konkurencí.
Na druhé straně lidé, kte í tady pracují, jsou 
šikovní a dokáží se orientovat a prosadit na 
světovém trhu. Je to zásluha všech zaměst-

nanců z našeho regionu, kte í tady v Kordárně 
pracovali a pracují.

Jak je možné, že se vám da í konkuro-
vat nap íklad ínským výrobcům. ím 
to je?
Pochopitelně je to cenou, svou roli hraje ale 
i to, že pro některé zákazníky je p ece jen Asie 
hodně daleko a dodávky z takové země jsou 
pro ně vzhledem ke vzdálenosti více rizikové 
a nejisté než od nás..

ZPÍVÁM HLAVNĚ DOMA S DĚTMI

Vy máte ur itě k Hor ácku vztah i díky 
lidovým písni kám, jste známý jako vý-
borný zpěvák lidových písní, asto vy-
stupujete na Hor áckých slavnostech. 
Po kom jste zdědil tak pěkný hlas, po 
rodi ích? 
Nevím, rodi e nikdy ve ejně nezpívali, i když 
zpívat umí, nikdy jsme ale nepat ili mezi žád-
né tradi ní folklorní rodiny ve Velké.

 „Nikdy po ádně nevíte, co bude za měsíc, natož za rok.  V minulosti jsme nap íklad s naším 
ínským dodavatelem dohodli kontrakt na celý rok, v etně ceny, a toho jsme se také drželi. 

To už dnes neexistuje, nap íklad ceny různých surovin, ze kterých se vyrábí vlákno jako naše 
základní složka, se mění měsíc od měsíce,“ íká v rozhovoru Martin Pracha .

„Když jedu na kole po okolních kopcích, tak si asto íkám: 
Tady na Hor ácku máme tak nádherný kraj! 
A navíc tak bohatou historii!“
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Jak jste tedy se zpěvem za al?
Bylo to na základní škole, ve druhé t ídě. Teh-
dy paní u itelka Šajdlerová s paní Zálešá-
kovou vedly soubor Veli ánek, a v hudební 
výchově si vybraly mě a ještě několik dal-
ších kluků na vystoupení. Pak si nás vzal pod 
sebe Jarek Miške ík a my jsme s populárním 
BROLnem objezdili mnoho míst a nato ili 
adu hudebních záznamů. Vystupovali jsme 
tak do páté, šesté t ídy, než nám za al mu-
tovat hlas.

Vy ale vystupujete dodnes a podle re-
akcí diváků nap íklad na Hor áckých 
slavnostech je z ejmé, že vás vždy vidí 
velmi rádi. 
Když p ijdou kamarádi a požádají mě, abych 
na Hor áckých slavnostech vystoupil, tak je 
nikdy neodmítnu, ale že bych sám vyhledával 
vystoupení, to ne. Ale zpívám rád, i když v po-
slední době hlavně zpívám doma 
s dětmi. 

Vy jste lověk, který je s Hor-
áckem hodně spjatý, naro-

dil jste se tady, žijete tady, 
vedete tady zdaleka nej-
větší fi rmu, prožíváte tady 
v regionu volný as.  Jaké je 
podle vás dnešní Hor ácko?
Ze všeho nejvíc vnímám jeho p í-
rodu, zrovna nedávno, když jsem 
jel po okolních kopcích na kole, 
tak jsem si několikrát íkal: Tady 
máme tak nádherný kraj! A navíc 
tak bohatou historii! Nap íklad 
p i jedné takové cestě na kole 
jsem projížděl místy, kde byly 
v sedmnáctém století vypálené 
dvě vesnice, kde je Žižkův stůl, 
kde jsou dva krátery po II. svě-
tové válce… A to je jen zlomek 
toho, co tady můžete potkat, 
mohl bych jmenovat několik 
tras s podobně bohatou historií, 
které by lidem posta ily na celou 
dovolenou. Napadlo mě, že bych 
se obrátil na vydavatele Františ-
ka Šalého a mohli bychom vy-
dat cykloprůvodce Hor áckem, 
který by byl spojený s různými 
pověstmi a historickými událost-
mi. Hlavně chci ale zdůraznit, že 
Hor ácko je skute ně nádherné, 
ne íkám, že je extrémně výjime -
né, ale je tady krásně!

Martin Pracha  je také známý zpěvák lidových písní. „Když p i-
jdou kamarádi a požádají mě, abych na Hor áckých slavnos-
tech vystoupil, tak je nikdy neodmítnu.“    

Jak jste se vlastně objevil v Kordárně na 
tak vysokém postu?  Věděl jste nap í-
klad už od studií, že půjdete právě sem?
To ne, vůbec, po st ední škole jsem šel na Fi-
lozofi ckou fakultu do Olomouce studovat dě-
jepis a angli tinu, takže ur itě jsem nešel na 
školu s cílem, že bych chtěl pracovat tady. Na 
druhé straně dělali v Kordárně mí prarodi e 
i rodi e, a já sám jsem sem chodil od patnácti 
let o prázdninách na brigády. 

A jak jste se jako absolvent fi lozofi cké 
fakulty ocitl v Kordárně?
V té době se objevila možnost, že bych sem 
mohl jít pracovat do nákupu. Takže jsem na-
stoupil právě sem, bylo to 3. ledna 2000.   

Co dějepis a angli ina?
Tehdy jsem už cítil, že mě víc baví obchod. 
Komunikace a obchodní dovednosti mně šly, 

nap íklad už na vysoké škole jsem pracoval 
v regionálním rádiu, později prodával tehdy 
stále populárnější mobilní telefony. 

Po kom jste zdědil obchodního ducha?
Možná po otci, on v Kordárně dokonce praco-
val několik let jako obchodní editel.

Zastavme se na konci našeho povídání 
ještě u Kordárny a zkusme se podívat 
do budoucnosti. Jakou budoucnost 
můžou lidé v Kordárně i v celém regio-
nu o ekávat? 
Já vě ím, že dobrou, cokoliv p edvídat, je ale 
dnes velmi obtížné. To se netýká jen Kordárny, 
to se týká celkově obchodování.

P edvídat budoucnost je ur itě obtíž-
né, ale pokud jde o váš obor, v em jsou 
pro Kordárnu největší rizika?

Nikdy po ádně nevíte, co bude za 
měsíc, natož za rok.  V minulosti jsme 
nap íklad s naším ínským dodava-
telem dohodli kontrakt na celý rok, 
v etně ceny, a toho jsme se také drželi. 
To už dnes neexistuje, nap íklad ceny 
různých surovin, ze kterých se vyrá-
bí vlákno jako naše základní složka, 
se mění měsíc od měsíce.  Můžete se 
s dodavatelem domluvit na ceně a on 
za měsíc volá, že se pot ebuje sejít, 
protože slíbenou cenu není schopen 
dodržet. Situace na světových trzích je 
opravdu složitá...

Zaměstnanci i naši tená i z Hor-
ácka by si ur itě rádi p e etli 

optimistický závěr... 
Já myslím, že sou asné zprávy okolo 
Kordárny jsou poměrně dobré a op-
timistické, a vě ím, že takové budou 
i nadále. Zopakoval bych, že máme 
velkou šanci se na trhu udržet, pro-
tože máme šikovné zaměstnance,  
konkurenceschopné ceny i kvalitní 
strojové vybavení, a ur itě jsme na 
tom podstatně lépe než p ed krizí! 
S úsměvem bych dodal, že pokud 
někdo nevymyslí jiné obutí aut než 
pneumatiky, tak tady bude Kordárna 
existovat. Doufám, že naši zákazníci 
nejsou takoví blázni, aby všechno na-
kupovali až v daleké íně.  

Děkuji za rozhovor a držím Kordárně 
palce ...

Text a foto: Radek Bartoní ek
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ROZHOVOR O NEJVĚTŠÍ NOVOVESKÉ KROJOVÉ P EHLÍDCE

„Všem srde ně děkuji,“ vzkazuje vedoucí Novoveš anu
Takovou krojovou p ehlídku Ostrož-
ská Nová Ves ještě nezažila. První 
ervencový den se zaplnil láze ský 

park mladými i staršími Novoveš a-
ny, kte í tady ukázali všechny podo-
by místního kroje a zárove  pop áli 
editeli lázní Antonínu Plachému 
k jeho sedmdesátým narozeninám. 
Organizátorem celého setkání bylo 
folklorní sdružení Novoveš an, je-
hož vedoucí Annu ezá ovou jsme 
požádali o rozhovor.

Jak celý program vznikal?
Akci vymyslel mužský sbor Krasavci, její rea-
lizace jsem se ujala já a Jara Lažek, ekli jsme 
si, že všechno pojmeme jako celoživotní pou  
lověka. Pokud by se ale do takové akce neza-

pojili všichni, tak nic nedokážete. Děkuji proto 
všem, kte í se v tom vražedném horkém od-
poledni na akci takového formátu podíleli.

Ukázat takové množství krojů jistě 
nebylo nic jednoduchého…
Starostí bylo hodně, protože jsme zjistili, že ně-
které sou ásti krojů ani nemáme. Oslovila jsem 
známé, spoluob any, dokonce i dílnu Tradic 
z Uherského Ostrohu. To, co jsme neměli ve 

vlastních zásobách, se poda ilo opravdu se-
hnat, za což všem srde ně děkuji. Celá p íprava 
trvala zhruba měsíc. Ale stálo to za to!

Co bylo na p ehlídce nakonec 
nejvzácnější? 
Poda ilo se nám půj it plachtu „úvodnicu“, 
kterou už nikdo nepoužívá zhruba šedesát 
let. Je po důkladné opravě v dílně v Uherském 
Ostrohu a vypadá skvěle. Tento ,,kousek“ p í-
tomné diváky nejvíce nadchl. Tvrdili, že něco 
takového nikdy neviděli. Velmi ochotně nám 

ji zapůj ila paní Anna Vymazalová z Ostrožské 
Nové Vsi. Úvodnicu vyšívala její sta enka, kte-
rá se narodila v roce 1890, takže tato sou ást 
výbavy je stará p es sto let. Kmotra dítěte v ní 
nosila miminko ke k tu.  K vidění byl rovněž 
starý kožich, který pamatuje celé století. Dnes 
bychom ho po ídili za 40 tisíc korun. Není 
nádherný?
 Ur itě ano. Jak je vlastně na tom dnes Nová 
Ves, pokud jde o kroje, je jich dostatek? Kro-
jů máme v sou asné době dostatek, protože 
soubory  mají ,,souborové kroje“ s tím, že ka-
ždý má doma i svůj osobní kroj po p edcích, 
ba dokonce i více krojů - všední, sváte ní 
i slavnostní. Když se p ed pěti lety zakládal 
ženský sbor, nechaly si ženy ušít kroje styli-
zované a na údržbu snadnější. P ede dvěma 
roky nechala obec ušít v dílně Tradic vzorový 
novoveský ženský kroj a stál něco okolo 33 
tisíc korun.

Sou ástí p íjemného odpoledne byly 
i gratulace spolumajiteli lázní panu 
Plachému. Jak na vaše p ání reagoval?
Dalo by se íci, že pan doktor Plachý působí 
plachým dojmem. Poděkoval nám, že jsme 
p išli, ocenil námahu p ítomných s p ípravou. 
Dostal skleni ku medu z prostor láze ského 
parku, lahvinku dvacetileté slivovice a per-
manentní poukaz na lé ení ve „svých“ lázních 
s tím, že se může kdykoliv polé it. Vzal tu leg-
raci na ,,úrovni“, potvrdilo se, že je to sympa-
tický pán.                                     

  RB

Novoveš ané mají k editeli místních lázní 
Antonínu Plachému v elý vztah, což se uká-
zalo i p i jeho kulatých narozeninách, kdy 
mu srde ně p áli všechno dobré.

Nejvzácnější ástí kroje byla na novoveské 
p ehlídce tato ru ně vyšívaná úvodnica, sta-
rá minimálně sto let.
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„Pan Míšek už z ejmě odletěl zpět do Kana-
dy,“ sdělila mi letos na konci ervence sestra 
v Charitním domově v Hluku, a já sám sebe 
proklínal za to, že jsem návštěvu pana Míš-
ka, šestasedmdesátiletého rodáka z Hluku, 
který odešel ve svých pětadvaceti letech 
v roce 1968 do Kanady, nechal na poslední 
chvíli. V Hluku byl p itom témě  půl roku a já 
si mnohokrát íkal, že ho navštívím. Tak už to 
nestihnu. 
„Víte co, zajděte do jeho pokoje, možná ješ-
tě neodjel,“ p erušila nakonec mé p emítání 
sestra a já rychle pádil ke dve ím pokoje, kde 
měl pan Míšek pronajatý pokoj. Bál jsem se, 
že dve e budou zam eny, zaklepal jsem, za-
táhl za kliku a… bylo otev eno! Pan Míšek se 
právě balil, měl těsně p ed odjezdem. P esto 
vyslyšel mou prosbou, posadil se a za al poví-
dat. Právě z toho povídání a také textu, který 
napsal pro měste ko Hluk, dávám jeho násle-
dující vyznání rodnému Hluku. 

RB

Moje jméno je Jan Míšek, narodil jsem se 
v prosinci 1943 v Hluku, . p. 99. Mám pět 
sourozenců, Annu, Marii, Františku, Josefa 
a Václava. Po 43 letech jsem měl možnost 

žít několik měsíců v mém rodném měste ku 
Hluku, kde jsem prožil mládí do svých dvaceti 
pěti let.

P i mém nynějším pobytu mě mnoho věcí 
nadchlo, ale také jsem z hodně věcí zklama-
ný. Zklamaný jsem hlavně z politiky a vedení 
státu. Žasnu nad tím, jak dovedou být lidé ne-
poctiví a zkorumpovaní. 

Naštěstí tady v Hluku se zdá, že vedení pracu-
je dob e a máme také dobrého starostu. Co se 
mně v Hluku líbí, to je hlavně úžasná změna 
nap íklad v tom, jak se staví nové domy a sta-
ré se opravují, jak mají mnozí lidé p ed domy 
květinové záhony. Nadchlo mě také to, že 
v hluckém potoce existuje život.

Ze všeho nejvíce se mi ale líbí lidé, témě  ka-
ždý mě zastaví, povykládá si, lidé jsou tady 
velmi hodní, i když t eba někdo se mnou ná-
zorově nesouhlasí t eba kolem politického 
smýšlení, tak se vždycky nějak domluvíme. 
Snažím se nezapomínat na to, že vě ím v Boha 
a mám rád své bratry a sestry.

Hluk sice neroste co do po tu obyvatelstva, 
ale roste kulturou. Kultura je tady úžasná. Je 
tady několik dechových hudeb, několik cim-

bálových muzik, líbí se mi schůzky seniorů, 
velmi se mi líbí i cimbálová muzika Františka 
íhy Šefranica. Já su těma děckama úplně na-

dšený, pan íha si zaslouží ád, kdyby to bylo 
za komunismu, tak bych mu dal ád práce 
s velikou odměnou. Další je pan Vav ínek, 
který se zasloužil o dechové hudby, je to moc 
nadaný lověk. Setkal jsem se i s jeho synem, 
který je ve zlínské fi lharmonii - krásný lověk. 
Nesmím zapomenout na tvrz, ta je nádherná, 
fascinující je Jízda králů a fašank.

To jsou věci, které mi osobně dělají velmi 
dob e. Hluk mě bude vždycky lákat k návra-
tu, jakmile jsem tady viděl nějaké místo, hned 
jsem si vybavil velmi mnoho vzpomínek.

Pokud šlo o pobyt v charitním domě, jsou 
tady velice kvalitní pe ovatelky, žasnul jsem, 
jak pe ovali o lidi. 

Chtěl bych se jednou vrátit do Hluku i se svou 
ženou, velmi rád bych svá poslední léta do-
žil tady, a t eba byl i pochovaný na hluckém 
h bitově. Hluk je místo, kde jsem se narodil, 
a rád bych právě tady odpo íval vě ným 
spánkem.

Jan Míšek - hlucký rodák, 
který žije od roku 1968 v Kanadě  

Jan Míšek se narodil v roce 1943. Ve 
14 letech nastoupil do u ení na za-
hradnickou školu ve Valticích, obor 
zahradník‒vina , kde nakonec absol-
voval st ední technickou školu. Poté 
pracoval v JZD Boršice u Buchlovic 
jako agrotechnik a vedoucí vinic, sadů 
a sklepního hospodá ství. V roce 1968 
odjel na zájezd do Rakouska, z které-
ho se už nevrátil. Po emigraci do Ka-
nady zažil podle svých slov nejtěžší 
chvíle svého života, postupně se ale 
tady usadil a věnoval se p edevším 
pěstování ledového vína. V Kanadě 
má druhý domov, o této zemi i lidech 
dokáže vyprávět s velkým obdivem.

Hluku s láskou ….

ZPRAVODAJSTVÍ
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HISTORIE

Takové bylo léto roku 2012
Tak jaké jen bylo léto roku 2012, které máme bohužel pomalu za sebou? Mohli bychom íci, že docela vyvedené a 
horké, jak o tom svěd í některé fotografi e, na které se tady můžete podívat.

 I takové tedy bylo léto, které jsme prožili a jistě na něj budeme mno-
zí vzpomínat. Lamentovat nad jeho „zmizením“ nemá smysl, každé 
ro ní období má p ece svou krásu ‒ bu , tedy, vítán, podzime.

 Text a foto: RB

Hned první fotka je krásně letní, je z koupaliště v Hluku, které pat ilo v prázdninové dny k těm nejvíce vyhledávaným. Nedivme se tomu, nízké 
ceny, možnost bezproblémového parkování a skvělé služby lákali v některé dny více jak tisíc lidí, dohromady šlo o po et, který za tuto sezonu 
p ekro il la ku 25 000 návštěvníků. A nebýt deštivého a zamra enějšího po así, které do našeho regionu p išlo p edevším kolem t etího týdne v 
ervenci, šplhala by ur itě návštěvnost k t iceti tisícům.

Oblíbených míst ale bylo více, na jednom ze snímků vidíte Romana Mi-
košku, který se stará o p írodní koupaliště a celkové zázemí Albatrosu v 
Ostrožské Nové Vsi. Toto místo za poslední dobu po ádně pook álo, a 
rozhodně stálo za návštěvu. Kéž by se postupně poda ilo probudit celé 
okolí štěrkopísků, pro nás místní i turisty by to byla ta nejlepší zpráva, 
vě ím, že jednou právě toto území bude skute ným tahákem pro lidi z 
celé republiky. 

Ne každý se ale pochopitelně z tepla radoval, nap íklad znavená žena v 
kroji s kosou v ruce, proklínala horko, když kosila louku na velmi zda i-
lém folklorním setkání v ostrožské Lhotě. Podobně se potili návštěvníci 
slavnosti v Uherském Ostrohu, z nichž někte í se pokusili krýt p ed slu-
ní kem t eba vlastní košilí.

Kdo ovšem prožíval v létě pravé peklo, byli idi i kombajnů, tady na 
fotce vidíte Františka Štergenicha z Ostrožské Lhoty. Byl jsem se za ním 
podívat, a up ímně ho litoval, stejně jako všechny další, kdo sklízeli v 
takovém po así úrodu z polí. Horko v kombajnu bylo obrovské a všu-
dyp ítomný prach tak velký, že se dalo jen těžko dýchat. 
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Co si pamatovat z Hor áckých slavností 2012?
V nevelké místnosti pod Strážnou hůrkou se nás tla í tolik, že jakýkoliv pohyb nohama je témě  nemožný. Je noc, 
venku prší, ofi ciální program Hor áckých slavností byl zrušený, ale tady v místnosti navoněné slivovicí se sešli zcela 
spontánně hudci (na velkém snímku), kte í hrají tak, jakoby nikdy neměli kon it. První, desátá, dvacátá písni ka, 
další a další tahy šmytcem bez jakéhokoliv p erušení, zpěváci stojí na špi kách pevných bot, s rukou vyst elenou 
ke stropu, protože jen tak mají šanci p ezpívat jiné, kte í se pokoušejí o to samé. Toto je pravé kouzlo Hor áckých, 
jejichž p itažlivost nelze popsat, nafotit nebo nato it, p itahují mnohé z nás rok co rok a my se od nich nedokážeme 
odpoutat. P esto jsem nakonec vybral několik událostí z letošního ro níku, které stojí za samostatnou zmínku.

/  ZÁJEM LIDÍ
Ten zájem je stále obrovský, i letos byl hodně 
velký, navzdory tomu, že p edpovědi po así 
nevěstily nic dobrého a v pátek byla dokonce 

kvůli dešti ást programu zrušena. Každý rok 
slyším od některých lidí údiv nad takovým 
zájmem, dokonce vždy zaznívají i skeptické 
prognózy, že p ece další rok už ur itě tolik lidí 
nep ijde. Jenže ‒ p ijdou zase. P i pohledu 
na tyto davy milovníků Hor ácka by možná 
místní rodi e mohli svým dětem íkat. „Dob e 
se podívejte, co je v našem rodném kraji sku-
te ně hodnotné.“

/  TÁBOR PRO MÍSTNÍ DĚTI
Zdánlivě okrajová akce Hor áckých slavností, 
spo ívající ve výtvarném a loutkovém tábo-
e pro děti z Hor ácka byla jednou z nejp í-
jemnějších novinek letošního ro níku. Kdo 
ji chtěl vidět zblízka, měl dvě možnosti: bu  
musel p ed slavnostmi navštívit starý domek 
na „F ukalovém“, kde tábor několik dnů pro-
bíhal, nebo musel p ijít na Válcový mlýn, kde 

mohl práce dětí z tábora vidět ‒ tady totiž 
měly výstavu a tady také vystoupily s p ed-
stavením loutkového divadla.

Ten, kdo se p išel podívat do mlýna v den 
vernisáže výstavy, po které následovalo 
p edstavení loutek, ten musel mít z celkové 

VÝRO Í

Snímek je z generálky po adu o Suchovské 
republice, který nakonec kvůli dešti vůbec 
nebyl. Akté i tohoto po adu byli velmi zkla-
maní a doufali, že snad budou moci s po a-
dem vystoupit jindy.

Děti se s velkým zaujetím u ili nap íklad to-
ení na hrn í ském kruhu.
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VÝRO Í

atmosféry velkou radost. Dětí i rodi ů p išlo 
hodně, navíc děti vystavující svou keramiku 
i obrázky byly nadšené. Ob anské sdružení 

Futra, které všechny tyto akce mělo na staros-
ti, si tak může p ipsat další cenný po in, jenž 
jistě Hor ácku p inese v budoucnosti užitek. 
Děti se jistě budou k výtvarnému snažení 
i loutkám vracet a jejich umělecký cit může 
celému regionu prospět. 

/  MODEROVÁNÍ 
JI ÍHO MIŠKE ÍKA

Ano, jistě, Hor ácko má několik dobrých mo-
derátorů, kte í dokáží v ná e í bavit diváky, to 
je samoz ejmě pravda. Ale ‒ jeden z nich je vý-
jime ný: Ji í Miške ík z Hrubé Vrbky. Zvěrolé-
ka , vedoucí mužského sboru, místostarosta. 

Viděli jste jeho zatím poslední vystoupení p i 
moderování sobotního po adu s názvem „Ka-
te ino, sta  hore? To byl zážitek, Ji í Miške ík 
p itom nebyl ve snadné situaci, musel hrát 
ženskou, „mamu“, která se snaží dohodit své 
dce i nějakého šikovného mládence. Od první 
chvíle, kdy p išel na jevišti v šátku a zástě e, si 
ale podmanil diváky a ti se evidentně těšili na 
každý další jeho výstup, který s velkou chutí 
a komi ností p edváděl. Výborného „nahrá-
va e“ měl p itom v Tomáši Se ká ovi, který 
hrál zda ile „tatu“.

Nezapome me ale ani na autory po adu Mar-
tina Kománka a Ivana Urbánka, kte í p ipravili 
jak herecký part pro zmi ovanou dvojici mo-
derátorů, tak celý po ad, který se dle reakcí 
obecenstva divákům zcela jistě líbil.

/  P EDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY 
O VELICKÉM SBORU

To bylo po así! Z nebe se už spouštěly prova-
zy deště, když na pódium p išli manželé Šalé-
ovi, spoluauto i a zárove  i vydavatelé knihy 
s názvem Hore Velkú. Pro někoho mohlo být 
p itom p ekvapením, v em p išli ‒ by  jsou 

jejich bydlištěm Boskovice, měli na sobě… 
hor ácký kroj. Měl bych možná ještě dodat, že 
jejich vlastní kroj, který si sami po ídili. I z to-
hoto je ale patrné, že si k Hor ácku vytvo ili 
silné pouto, což je myslím cítit také z knihy, 
která pojednává o Hor áckém mužském sbo-
ru z Velké nad Veli kou. 

Neměla by chybět dobré hor ácké „knihov-
ně“, protože stojí opravdu za koupení. tená e 
a také poslucha e ur itě potěší dvě „p ibale-
ná“ céde ka, i když za hlavní bonus považuji 
něco jiného. Jsou jím rozhovory s jednotlivý-
mi leny souboru, které tená ům umožní, 

aby se s nimi více seznámili, a tak skute ně 
nahlédli i do života tohoto souboru. Ur itě by-
chom neměli zapomenout ani na fotografi e, 
je jich v knize mnoho, a p i jejich prohlížení 
si uvědomíte, že byly vybírány skute ně pe -
livě. Navíc jsou opat eny pe livými popisky, 
díky kterým je možné ještě více Hor ácko 
poznat. Na poslední stránce takové knihy lo-
věka napadne jedno p ání: už aby manželé 
Šaléovi p išli s dalším zajímavým hor áckým 
„kouskem“.

/  SAMOTNÉ KRÁSNÉ PO ADY
Když jsem p emýšlel, co dalšího napsat pod 

otázku v titulku tohoto 
lánku „Co si pamato-

vat z Hor áckých slav-
ností 2012“, zjistil jsem, 
že bych pot eboval 
mnohem víc místa. Mu-
sel bych se p ece zmínit 
o každém z po adů, 
které na letošních Hor-
áckých byly, jsem p e-

svěd ený, že ada divá-
ků si tyto po ady bude 
ještě dlouho pamato-
vat. Každý měl svou 
cenu, každý obsahoval 
adu pěkných písni ek 
a vystoupení. Pokud 
tedy zůstaly v paměti 
diváků, je to zdaleka 
to nejdůležitější, co je 
mohlo „potkat“. 

Radek Bartoní ek    

Ji í Miške ík (vlevo) a Tomáš Se ká  na gene-
rálce po adu, který se divákům velmi líbil.

Takto se knížka zapíjela p ímo na pódiu.

Paní Anna Šajdlerová p ipravila krásný po ad o historii Velké nad 
Veli kou.
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TÉMA

Zůstává jen úžas nad tím, co Ostrožané dokázali
Galuškovo Slovácko p ipravilo velkolepou vzpomínku na sto let staré události  

„Naši vážení hosté, vy co jste d ív bývali Kva i-
ané, P edměš ané, a Měš ané a dneska jsme 

všichni už enom p es padesát roků Ostroža-
né, my vás tady srde ně vítáme, vítá vás Ob-

anské sdružení Galuškovo Slovácko, které už 
p ipravilo desátý ro ník této akce,“ oznamuje 
vedoucí tohoto sdružení Věra Hendrychová, 
kolem nás je spousta krojovaných ú inkují-

cích i poměrně dost diváků v „civilu“, a já se 
teprve postupně orientuji v historických sou-
vislostech tohoto velkého setkání ‒ možná 
největšího v Ostrohu za poslední léta.

Cože se to tady vlastně koná? Pro  te , 1. 
ervence 2012, stojíme zrovna na Jiráskově 

náměstí, i spíše mini náměstí, ve směru na 
Blatnici pod Svatým Antonínkem? Pro  jsme 
sem šli v tak velkém průvodu? Cože si to p es-
ně Ostrožané p ipomínají, koho a co oslavu-
jí, a je to vůbec pot ebné, když venku je tak 
spalující žár a nejlepší ze všeho by bylo ležet 
u vody nebo ve stínu na zahradě?

Jistě, historická „spojnice“ sou asnosti s mi-
nulostí je jasná, vždy  právě p es 100 lety Os-
trožané slavnostně otvírali v těchto místech 
svou novou tvr  s názvem Na Láně a zárove  
p ebírali tehdy prestižní ozna ení „městys“. 
Ano, to je mi jasné, ale až s postupem asu 
v p íštích dnech p i tení dalších informací 



 15 www. ostrozsko.cz

žasnu nad tím, co tehdejší generace Ostro-
žanů dokázala, a zárove  o to více oce uji 
po in Galuškova Slovácka i všech ostatních 
ú astníků letošní vzpomínky, díky kterým se 
nezapomnělo na to, jaké dílo tady naši p edci 
vytvo ili.

Po povodni za íná nebývalá vý-
stavba domů
Zní to skoro neuvě itelně, p edstavte si Uher-
ský Ostroh v roce 1910, prý to byla slovy teh-
dejších sou asníků „ušubraná“ vesnice, ne-
p edstavitelně chudá, je zá í toho roku a velká 
povode  se žene do skromných p íbytků vy-
děšených lidí. Škody jsou obrovské, zni eno i 
těžce poškozeno je kolem 150 domů, zkáza, 
katastrofa. Lidské zoufalství, po kterém ale 
následuje úžasné odhodlání, dílo, p ed kte-
rým musíme i dnes, vybaveni největší techni-
kou a obklopeni blahobytem, jen tiše smek-
nout a zůstat dlouho v p edklonu.  

Na troskách zni ených domů a panující bez-
naděje se scházejí state ní muži, kte í se na-
zývají ‒ jak trefné ‒ nouzový výbor, a v ob-
rovském úsilí se starají o ubytování, ošacení 
i rozdělení pomoci těm, kte í si sami jen stěží 
dokáží pomoci. „Vystavíme nové domy,“ pro-
nese kdosi z nich veleodvážnou větu a brzy 
je také domluven pozemek. Knížecí lán, tam 
po levé straně směrem na Blatnici, tam, kde 
je dnes i Jiráskovo malé náměstí. Ano tam, 
kde jsme letos slavili. Právě v těchto místech 
dělníci vystaví v roce 2012 ‒ pardon 1912 - za 
pouhé dva roky 53 (!) nových domů, na svou 
dobu p ekrásných domů. 

„Úžasem zůstaneme stát p ed adou postave-
ných pěkných domků, které jsou jeden dru-
hému jako vejce vejci podobné, se světlými 

okny, velkými vraty a se starobylými slovác-
kými žudry, pest e, ba p ímo nádherně slo-
váckými ornamenty pomalovány. P ed těmito 
úhlednými domky jsou malé květinové za-
hrádky, kolem zahrádek vydlážděné, žlutým 
pískem posypané chodníky,“ raduje se právě 
p ed sto lety nad „narozením“ celé nové tvrti 
spisovatel Jóži Ko iš.    

Dívám se na tuto tvr  s odstupem sta let 
a pozoruji také průvod, který tudy prochází. 

V ele jede na koni mladá dívka, Nela Zalubi-
lová z Veselí nad Moravou, na sobě má kroj, 
na hlavě posazený širák, za ní mnoho desítek 
dalších „ú inkujících“, které nelze kvůli jejich 
po tu ani vyjmenovat, lenové folklorních 
souborů z Ostrohu i z Lipova, děti z Mate ské 
školy Sídliště s paními u itelkami, hasi i, le-
nové Veselského klubu nezávislých cyklistů 
na starých kolech a další a další. Samoz ejmě 
hraje dechová hudba, p ijela z Blatni ky, tako-

vý průvod, zasloužil by si ještě více plné ulice 
a ještě bou livější potlesk, ale víme, je hor-
ko, léto, pro  si p ipomínat cosi dávné z naší 
minulosti?

Vzpomínkové setkání s adou vystoupení 
kon í, byla to důstojná vzpomínka, po které 
opět p emýšlím nad našimi p edky i nadše-
ním, které mnohdy jejich život provázelo. 
Tak jako s ohromným vzepětím vytavili celou 
novou tvr , se stejnou chutí se také dokázali 
bavit a slavit, a to p esto, že v den jejich slávy 
bylo velmi nevlídné po así. P esto do Ostrohu 
p ijeli hosté z Brna, Prahy, Vídně i dalších míst, 
p esto davy lidí kle eli u zvonice p i polní mši 
svaté, p esto Ostrohem procházel p eveliký 
průvod hned se t emi dechovkami, p esto se 
všichni dlouho bavili. „Plni nadšení a pohnutí 
se hosté lou ili,“ stojí v záznamech roku 1912.

Te , stejně jako jindy p i podobných pohle-
dech do minulosti a sou asnosti p emýšlím 
nad dnešní i tehdejší dobou, p emýšlím nad 
Uherským Ostrohem, stejně jako nad jinými 
městy i vesnicemi, a tipuji, kolik nadšení, op-
timismu a radosti nám zůstalo z doby, kdy lidé 
žili zcela jinak. Vždy  jednou, t eba za dalších 
sto let, budou naše životy i naše dílo hodno-
tit ti, kte í p ijdou po nás ‒ a snad budou mít 
také důvod oslavovat průvodem podobné 
„zázraky“ jako ten, který se zrodil tady v Uher-
ském Ostrohu v roce 1912. 

Radek Bartoní ek

(Rád bych velmi poděkoval paní Vě e Hendry-
chové, bez které by tento lánek nevznikl. Prá-
vě ona měla největší zásluhu na zorganizová-
ní celé vzpomínkové akce a také právě z jejích 
informací jsem erpal historické informace 
k tomuto lánku.)  

TÉMA
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ROZHOVOR

Nejtěžší je za ít, íká autor výborných stránek Hrubé Vrbky
Pavel Gráf je mužem, jenž tvo í in-
ternetové stránky Hrubé Vrbky, kte-
ré působí tak trošku jako zjevení. 
Pokud bych je měl charakterizovat 
jedním slovem, napíši: perfektní! 

Velmi pravidelně aktualizované, s velkým 
množstvím informací i fotek, navíc doplně-
né výborným p ehledem o všech zástupcích 
obce v etně lenů zastupitelstva i všech lenů 
výborů. Podobně by šlo upozornit na spoustu 
dalších zajímavých informací, v etně soupisu 
toho, o em jednají zastupitelé. Pokud by-
chom měli pomyslné stupně vítězů, myslím, 
že Hrubé Vrbce by pat ilo místo nejvyšší. Už 
proto má ur itě smysl udělat s autorem webu 
následující rozhovor.

Jak vlastně vznikl nápad na takový vý-
borný web?
Jako hrubovrbeckému patriotu mně vždycky 
vadilo, že se obec nestará o svou vlastní pre-
zentaci. P itom Hrubá Vrbka se může pyšnit 
svou historií, architekturou, rodáky, folklorem, 
náboženskou pestrostí a bohatým kulturně-
-spole enským životem. Jsme obec, o které 
asto mluví nebo píší jiní, ale paradoxně mezi 

místními jsem asto narážel na malou infor-
movanost. A jak jinak vyvrátit obecně rozší-
ený názor, že se „tady nic neděje“, než za ít 
o aktivitách v obci psát? 

Jak dlouho trvalo vytvo ení webu?
I když se to nezdá, nejdůležitější je právě ta 
fáze p emýšlení a vymýšlení, co, kde a jak na 
webu mít. Web tak od samého za átku získá 
jasnou a pevnou strukturu a p edejde se slo-
žitým p edělávkám v budoucnu. To se nedá 
uspěchat. Samotné práce zabraly p ibližně 
měsíc každodenní práce, z toho nejvíc psaní 

nebo shánění materiálů a následná úprava 
textů a fotografi í. Nechtěl jsem totiž spustit 
prázdný web, který by se až postupem asu 
za al plnit. To návštěvníky odrazuje. Na na-
šem webu sice ještě mnoho věcí chybí, ale 
p ece jen jsem p esvěd en, že je to celkem 
slušná prezentace Hrubé Vrbky.

Na kolik p išlo po ízení webu a kolik 
stojí jeho měsí ní provoz?
Samotné technické zázemí je velmi jednodu-
ché. Web je postavený na ve ejně dostupné 
šabloně jednoduchého redak ního systému, 
kterých se dá na internetu najít hned něko-
lik. Nevytvá eli jsme vlastní systém, ne ešili 
jsme extra grafi ku webu, takže nebylo nutné 
z obecního rozpo tu nic investovat. A proto-
že jsem as strávený na tomto projektu obci 
věnoval, nestálo vytvo ení stránek vůbec nic. 
Jediné, co obec platí, je měsí ní provoz po-
skytovateli redak ního systému a pronájem 
webové adresy. Jsou to stokoruny měsí ně, 
takže nejde o žádnou horentní sumu. K tomu 
by se měl p i íst as strávený aktualizací 
webu, ale i to dostává Hrubá Vrbka zdarma. 

Dopl ování webu ale musí být velmi 
náro né na as, je to tak?
Toto vidím jako klí ovou věc, protože za jed-
ním lánkem s pár fotografi emi nebo videem 
stojí hodiny práce: někdo musí na akci jít, musí 
tam fotit, to it a pak doma sesbíraný materi-
ál t ídit, upravovat a psát. To je nejtěžší. Sa-
motné zve ejnění hotového lánku na webu 
je potom už jen záležitostí několika minut. 
Naštěstí se v poslední době da í na náš web 
umis ovat i p íspěvky jiných autorů, moc dě-
kuji za každou pomocnou ruku.

Máte as a sílu chodit na většinu akcí 
a myslíte, že vám to vydrží?
Nemohu samoz ejmě chodit na úplně všech-
ny akce osobně. Nepracuji jako profesionální 
noviná , živí mě jiná profese, které se musím 
věnovat, stejně jako své rodině. Ale na většině 
akcí se objevím já nebo moje manželka. Na 
dědině vždycky fungovala jakási sousedská 
sounáležitost, ke které pat í i ú ast na ve-
ejných akcích všeho druhu. Toho se snažím 
držet. Situaci mi spíš ztěžuje fakt, že se na ně-
kterých akcích podílím jako spoluorganizátor 
nebo ú inkující, to se potom takové události 
špatně dokumentují. A jestli mi to vydrží? 
Doufám. Rozhodně to nepůjde bez pocho-
pení a podpory rodiny a bez aktivní pomoci 
spolupracovníků. Některé jsem již naštěstí 
našel a i jejich p íspěvky jsou na našem webu 
k vidění.

Co byste doporu il těm, kte í by chtěli 
dělat podobně výborné stránky?
Nejtěžší je za ít. A pak nep estat a udržet 
zavedený standard. Neslevovat z kvality 
p íspěvků, trvat na p ísném výběru fotogra-
fi í a videa, nedovolit zaplevelení webu in-
formacemi bezprost edně nesouvisejícími 
s obcí, odolat žádostem o umístění různých 
bannerů apod. Zkrátka držet co nejvyšší 
úrove , samoz ejmě s p ihlédnutím k tomu, 
že samotný obsah vytvá í amaté i-dobro-
volníci, ne profesionální noviná i.

RB

PS. Pro ty z vás, kte í byste se chtěli p esvěd it 
o kvalitě internetových stránek Hrubé Vrbky, 
ještě jejich adresa: www.hrubavrbka.cz.

ww
w.

hr
ub

av
rb

ka
.cz

Pavel Gráf se věnuje také vedení 
folklorního kroužku
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ROZHOVOR

Když se Pražáci diví: „Tady v Blatnici je tak výborné víno?!“
Zajímalo nás, jak funguje novinka s víkendovými otev enými sklepy 

Kromě pravidelně otev ených sklepů p išli blatni tí vina i ještě s jedním výborným nápa-
dem. Na Antonínku měli p i hlavní pouti tento pěkný „stánek“ s adou vín. Není divu, že 
kolem něj bývalo hodně plno.

O své místo na slunci bojují rovněž vina i 
v Hluku, kte í letos v srpnu uspo ádali první 
hodový košt vína. By  měli obavu, s jakým zá-
jmem se setkají, nakonec se do kali slušného 
ohlasu. Vina i p itom měli smůlu na po así, 
kvůli dešti nebyla celá akce na nádvo í tvrze, 
kde by si jistě našlo cestu ještě více lidí. „Vzor-
ků bylo kolem 230, víc jsme nechtěli, šlo nám 
hlavně o to, abychom vzorku dob e uchova-
li, ohodnotili a vytvo ili k nim katalog, což se 
poda ilo,“ pochvaloval si jeden z organizátorů 
Martin Polách (vpravo), který pat il spole ně 
s Martinem K ižanem (vlevo) k hlavním orga-
nizátorům. „Ur itě chceme pokra ovat,“ avi-
zoval a velmi děkoval za podporu radnice, bez 
které by nešlo košt vůbec p ipravit. „A moc 
nám pomohly klimatizované vany z Ratíško-
vic, ve kterých jsme víno měli uschované. Bez 
nich by také nešlo košt udělat,“ upozor oval.   

První hlucký hodový košt vína

„A my jsme si mysleli, že tady jsou vinné skle-
py s vina i jen v Ma aticích,“ pravili ti Pražáci, 
které jsem potkal letos v jedno ervencové 
odpoledne v Blatnici pod Svatým Antonín-
kem. Zrovna seděli u otev eného sklepa, p ed 
sebou měli několik sedmi ek vína a spokoje-
ně „vrněli“, jako když „vrní“ ko ka, kterou hla-
díte pěkně po srsti. 

Pražáci byli prostě evidentně spokojeni a já 
se p ímo v terénu a v praxi p esvěd il, že er-
stvý nápad blatnických vina ů na pravidelně 
otev ené sklepy o letních odpoledních víken-
dech roku 2012 je nápad skvělý a osvícený. 

Radujme se tedy z této blatnické aktivity, 
s kterou p išli mladí vina i z Cechu blatnických 
vina ů, podobně jako se radovali tito Pražáci, 
kte í mi povídali o tom, jak jsou na Letní fi lmo-
vé škole v Uherském Hradišti, a jak jsou různý-
mi lidmi voděni právě do ma ackých sklepů. 
„Nám ale tamní víno nechutnalo, toto je mno-
hem lepší,“ postěžovali si s. 

Nemluvme ale o Ma aticích, nás zajímá Blat-
nice pod Svatým Antonínkem, zeptejme se 
tedy na první poznatky s otev enými sklepy 
šéfa místních vina ů Vladimíra Hanáka, který 
je shodou okolností i starostou Blatnice. Když 
jsem se ho zeptal na dosavadní zkušenosti, 
napsal mi následující psaní, které sem dává 
doslova, bez krácení.

„Reakce vina ů jsou různorodé, záleží i na po-
loze sklepa. Pokud máte sklep mimo hlavní 
tah, máte malou šanci, že se někdo zastaví. 
P esto tuto akci vina i chápou jako první ro -
ník a rádi otev ou svůj sklep v daný termín.  
Lidé většinou o akci neví a jsou mile p ekva-
peni, že něco podobného u nás funguje.V 
pátek je zájem minimální, většinou nejvíc 

motorizovaných zájemců p ijede v sobotu 
po obědě a nejvíc cyklistů v neděli rovněž 
po obědě. Reakce vina ů na tuto akci je po-
zitivní, protože i z jednoho cyklisty se může 
asem stát VIP zákazník a v dnešní době jsme 

rádi za každého platícího milovníka blatnic-
kého vína.“

RB
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 FOTO OHLÉDNUTÍ ZA HLAVNÍ POUTÍ

Po así p i hlavní antonínkové pouti bylo le-
tos nádherné a návštěvnost ohromná, ces-
tou na Blatnickou horu tak bylo možné po-
tkat mnoho pěších, cyklistů nebo t eba také 
tohoto tatínka s dítětem v ko árku.

Jako obvykle p ijelo také mnoho lidí auty, 
a to jak ti, kte í to měli několik málo kilome-
trů, tak ti, kte í p ijížděli i ze stokilometrové 
vzdálenosti.

Vodovod s pitím sice už pamatuje dosti vel-
kou historii, ale p esto má na Antonínku své 
pevné místo. O pouti byl v po ádném oble-
žení.

Osvěžení lidem ale nep inášela jen voda, ale 
nap íklad i takový odpo inek ve stínu stro-
mů.  Podobných skupinek bylo na Antonínku 
mnoho a asto ani vůbec nespěchaly domů.

Antonínkové pouti jsou také místem mnoha 
setkání a procházek. Tady se vydaly na pro-
cházku ty i mladé sle ny z Hluku.

Letošní hlavní mši sloužil host z Velehra-
du, spirituál tamního Stojanova gymná-
zia P. Radim Kucha .

Nápad s pozváním hostů z Velehradu byl 
ur itě výborný. Lidé se tak mohli mimo jiné 
seznámit s inností gymnázia, které máme 
jen kousek od našeho mikroregionu. Vele-
hradská škola měla na Antonínku také in-
forma ní stánek a několikrát během dne vy-
stoupí její školní sbor, který už dosáhl ady 
úspěchů. 

P i hlavní pouti také oceni-
li zástupci Matice svatoa-
nínské  Bílou růží P. Antoní-
na Šuránka  Josefa Chabi u 
z Blatnice pod Svatým An-
tonínkem. Ocenění získal 
za za obětavou práci stráž-
ce kaple, za  práci ve výbo-
ru Matice svatoantonínské 
a za uchování odkazu sva-
tého Antonína.

Im memoriam byl oceněný 
také bývalý u itel Josef Petrat-
ru z Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem, a to za obětavou práci 
p i obnově Matice svatoanto-
nínské, za dodání písemných 
materiálů k procesu blaho e-
ení P.  Šuránka a za uchování 

odkazu svatého Antonína. 
Ocenění p evzala jeho dcera.

 Cesty z Antonínka 
měly různou podo-
bu, tato ale pat ila 
k těm nejméně vyu-
žívaným. Kdoví, t eba 
bude inspirovat ně-
které z vás, až se zase 
na Antonínek vydáte.

Text a foto: RB
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ZPRAVODAJSTVÍ

Bude na Antonínku více vody?
Tak co, poda í se na Antonínku objevit více vody nebo nepoda í? S ta-
kovou otázkou p ijeli ke studni jeden ervencový den dělníci s pot eb-
nou technikou a na p ání P. Zde ka Stodůlky se pustili do díla. Bylo to 
dílo složité a technicky náro né, však sebou měli také po ádnou vrt-
nou soustavu, lež, bohužel, nakonec práce museli konstatovat: „Brzy 
jsme narazili na skálu, dál se už nedostaneme.“ Samoz ejmě následo-
vala o ekávaná otázka - a co voda? „To se uvidí v p íštích dnech a týd-
nech, zda nate e nebo nenate e,“ odpověděli a studnu opět zadělali 
betonovým poklopem.

Bylo by výborné, kdyby se na Antonínek poda ilo dostat více vody, ze-
jména o poutích, když p ijde mnoho poutníků, se totiž stává, že vody 
te e p íliš málo. Letos v létě p itom nebylo v suchých dnech mnoho 
vody ani ve studánkách, byly dny, kdy voda netekla vůbec. Mimocho-
dem, v p ípadě studánky na lhotské straně se zdálo, že nedostatek vody 
vede i k chátrání samotného místa.  Je to nádherné místo a bylo by po-
těšitelné, kdyby bylo cílem procházek a většího zvelebování.                RB

Poslucha e zah ál Hradiš an i blatnické děti
Déš  byl toho ervnového dne bohužel velký a vytrvalý, o to více ale pat í poděkování těm, kte í i v tento den vyšli i 
vyjeli na Antonínek a tady podpo ili projekt každoro ních koncertů ‒ je to totiž nápad velmi dobrý, který ještě více 
obohacuje toto poutní místo a p ináší na něj spoustu skvělé muziky.

O letošním hlavním hudebním hostu se ani není t eba rozepisovat,  
Hradiš an s primášem Ji ím Pavlicou už mnohokrát potěšil diváky 
a ur itě pat í k tomu nejlepšímu, co naše Slovácko může nabídnout 
světu. Muzikanti tedy hráli i zpívali naplno, ob as k mikrofonu p i-
šla také jejich známá zpěva ka Alice Holubová, a diváci je všechny 
odmě ovali astým potleskem, by  v rukou museli držet deštníky.

Na  spokojenosti diváků ovšem měli velký podíl také další vystupu-
jící, kterými byla blatnická cimbálová muzika „Blatnická Studáne ka 
s primášem Jakubem Pracha em a děti z Blatnice. Mezi nejkrásnější 
a nejp ekvapivější momenty pat ily okamžiky, kdy si děti p ipravily 
několik dětských písni ek Ji í Pavlici a ty si s Hradištěm zazpívaly. 
Velké díky pat í vedoucím dětí, paní Renatě Špirudové  Vě e  Mac-
kové, které vše s dětmi nacvi ily. 

„Chci poděkovat, všem, kdo se na p ípravě koncertu podíleli, 
P. Zde ku Stodůlkovi, Matici 

svatoantonínské, vedoucí Blatnické Studáne ky, vedoucí dětského 
sboru a také celému realiza nímu týmu, který koncert p ipravoval. 
Velké poděkování pat í také rodi ům dětí, kte í náro né podmínky 
na Antonínku zvládli ur itě na výbornou,“ děkoval všem hlavní or-
ganizátor Antonín Bojar.                                                                            RB
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(Ne) jen o jídlech „teti ky“ Lekešovéj
Jak se v Hluku na srpnových hodech zaprášilo po 300 obědech 
Pozor! Pozor! A ještě jednou pozor! 
Stál jsem o hluckých hodech v míst-
ních památkových domcích a p ipa-
dal si jako fi gurka z lově e, nezlob 
se, kterou někdo ur itě brzy srazí 
k zemi. Kolem mě totiž doslova bě-
halo několik Hlu anů a Hlu anek, 
kte í roznášeli jídlo v takovém tem-
pu, že nebylo radno jim p ekážet ‒ 
což jsem právě já inil.

ekal jsem sice, že právě probíhající akce s ná-
zvem „Hodový oběd našéj kmot enky“ p itáh-
ne zájemce a navalí starosti na „kmot enku“ 
i všechny, co jí budou pomáhat, ale stejně, až 
takový frmol jsem ne ekal.

První strávníci ovšem seděli za stolem už p ed 
za átkem oběda a v zákulisí někte í správně 
p edvídali, že nastávají pro všechny hodně 
horké okamžiky. Vždy  roznést během dvou 
hodin t i stovky porcí se t emi menu v pro-
vizorních podmínkách není opravdu nic 
k zasmání. 

„Hlavně mosí byt všecko teplé, né, aby bylo 
něco studené,“ dávala hned na za átku poky-
ny kucha ka Marie Lekešová ‒ tedy právě ona 
kmot enka ‒ a mnohokrát je ještě opakovala. 

Kdo měl jedni ku menu? Kdo dvojku? Kdo 
trojku? Lísky se hromadí na stolku a není jed-
noduché se v nich vyznat. Polévka? Ta je ve 
velkém hrnci a neustále se p elévá do misí, 
které „ íšnice“ roznášejí na stoly. Ale pozor ‒ 
polévka se musí stále p ih ívat, aby byla teplá. 
A povidlová omá ka, ta se musí míchat, aby se 
nep ipálila. A pozor také na maso, bramboro-
vý salát, kolá e …

Pozoruji všecek ten shon a stejně se divím: Jak 
je to možné, že starodávná jídla dokáží v jed-
nadvacátém století p ilákat tolik zájemců? 
ím to je?  A jak je možné, že se „kmot ence“ 

Lekešové poda ilo prodat neuvě itelných více 
jak deset tisíc knížek právě o starodávných jíd-
lech a zvycích, které s jídlem souvisely? 

Povídáním si s paní Lekešovou už po skon ení 
akce, kdy další dobrovolníci umývají hroma-
dy ná iní, a zjiš uji jednu věc, kterou jsem už 
dlouho cítil: Paní Lekešovou dost mrzí to, že 
lidé si u ní podstatně víc všímají jejího kucha -
ského umění a receptů než toho, ím svá slo-
va o va ení doprovází.

„Dnes vidí každý onom jídlo, dob e sa najest 
a hotovo. D ív sa ale v jídle projevovala lás-
ka k rodi ům i k dětem, u jídla byla pohoda. 
P ed každým jídlem sa rodina modlila, ludé 
byli skromní a va ili asto ono to, co sa doma 
urodilo nebo narostlo. Dnes jako bychom na 
všecko toto, co souviselo s tradicemi a vírou 
zapomínali,“ postěžovala si.

I proto jsem si íkal, že tento lánek nakonec 
neukon ím jejím receptem, jak jsem původ-
ně chtěl, ale p epíši z její knížky pasáž o sva-
tebním jídle, kde kromě receptů na svatební 
menu vzpomíná také na to, co rodi e nevěsty 
p áli do života své dce i i jejímu muži. 

Otec nevěsty: Nejmilejší děti, my vám 
dnes upřímně blahopřejeme a žádáme od 
Pána Boha svaté požehnání. Zdraví, 
svornost a lásku v manželství vám pře-
jeme, abyste ke cti a chvále Pána Boha 
rodičům, přátelům a sobě samým spoko-
jeni byli.
Matka nevěsty: Má dcero, co činíš a dál 
konati míníš, jak těla libosti, tak běžné 
těžkosti srovnávej a snášej stále a to všec-
ko k Boží chvále. Vy pak, pane zeti, až 
vám Bůh dá děti, péči o nich mějte, aby 
Boha ctily a vás poslušné byly. Sám jim 
příklad dejte, neboť, kdo Boha chce ctí-
ti, musí vždy čisté srdce míti. 

Radek Bartoní ek
Za názvem Oběd naší kmot enky se skrýva-
lo kucha ské umění Marie Lukešové. 

Na hody roznesli Hlu ané ve velkém spěchu 300 jídel, které uva ili podle dávných receptů.

Zájem lidí byl obrovský, do Hluku se sjeli 
„strávníci“ z dalekého okolí.
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Jak Boršice pekly podle kucha ské knížky 
Že kucha ská knížka manželů Lekešových z Hluku inspiruje k různým experimentům adu dalších žen, to dob e vím 
(vždy  i ta moje podle této knížky ráda va í), abych se ale setkal s takovou inspirací jako v Boršicích u Blatnice, to se 
mi ještě nestalo. A vyrazilo mi to docela dech. Když jsem totiž vešel do boršického kulturáku, narazil jsem tady na 
stoly plné mou níků. Kde se vzaly?

„Po p e tení knížky paní Lekešové jsem si ekla, že bychom některá jídla 
mohli p ipravit také tady v Boršicích, protože sama ráda va ím a pe u, 
za ala jsem tedy p emýšlet, jak to zorganizovat,“ íkala mi Borši anka 

Marcela Frolová, která stála za stoly a mou níky zdarma nabízela.

„Většina receptů pochází právě z této knížky. Rozhodla jsem se je vy-
zkoušet a strašně moc mi pomohly jak maminky dětí, které chodí do 
folklorního kroužku Jasenka, tak lenky naší boršické kulturní komise 
a jejich p íbuzní. Všechny něco p ipravily a p inesly, moc bych chtěla 
všem poděkovat,“ opakovala Marcela Frolová, která byla ráda, že se vše 
vyda ilo. „Některé maminky mi íkaly, že mou níky podle receptů paní 
Lekešové pro ně byly neznámé a nebýt knížky, ani by se o nich nedo-
zvěděly. Te  chtějí některé mou níky dělat astěji.“

Paní Frolová navíc pozvala do Boršic i manžele Lekešovy, takže ná-
vštěvníci si mohli poslechnout, jak nap íklad knížka vznikala a pro  
se do ní její autorka vlastně pouštěla. Celé toto setkání bylo sou ástí 
p íjemného podve era, ve kterém vystoupily soubory Vele ánek, Kle-
notnice, Dol ácko, Jasenka i cimbálová muzika Falešnica. Opět se tak 
potvrdilo, že nejdůležitější ze všeho jsou obětaví a nadšení lidé ‒  kdo-
ví, t eba inspirují další. RB

Když Blatnice, tak Fazolfest!
Nájemkyně hospody možná založila novou tradici

Do Blatnice pod Svatým Antonínkem jsem jel 
s kapkou zvědavosti a zárove  nedůvěry. Na 
jednu stranu jsem byl zvědavý, protože po-
zvánka íkala, že se má tady odehrát 1. ro ník 
Fazolfestu. Jenže jsem si nebyl jistý, jestli na 
něj vůbec někdo p ijde, Blatnice p ece jenom 
není vesnice, kde by byli lidé zvyklí se p íliš 
spole ně bavit, natož na „nějakém“ fazolo-
vém festivalu. No, uvidíme … Fazole prý kdysi 
bývala pro Blatni any národním pokrmem.

„Poj te dál, zdravím vás, tady jste správně!“ ví-
tala mě v té chvíli ještě pro mě neznámá žena, 
o které jsem se brzy dozvěděl, že se jmenuje 
Jana Chupíková a je nájemkyní hospody na 
h išti, kde se také Fazolfest odehrával. Když 
jsem následně sledoval její nadšení, s jakým 
se spole ně se svou dcerou Luckou do orga-
nizování celé akce pustila, hned jsem se za al 
v Blatnici cítit jako doma. Jejich bezprost ed-
nost byla úžasná, navíc měli štěstí, že našly 
ještě několik dalších jednotlivů, kte í měli po-
dobnou chu  udělat zábavu a zárove  uva it 
ne zrovna tradi ní jídlo. Abyste totiž rozuměli: 
Na Fazolfestu šlo mimo jiné o jídlo, šest sku-
pinek „kucha ů“ mělo za úkol uva it oběd, ve 
kterém musely být ‒ jak jinak ‒ fazole.

„Každý rok byl tady na 
h išti po ádaný pouli ní 
fotbalový turnaj, ale chtěli 
jsme nějakou změnu, a tak 
jsme vymyslely Fazolfest,“ 
vysvětlovaly mi obě ženy 
a zárove  pomáhaly se 
vším, co bylo k soutěžení 
pot eba. Nálada na h išti 
byla výborná.  Jednotli-
vé skupinky se pustily s velkým odhodláním 
i soust eděním do va ení, a ten, kdo p išel jen 
tak posedět jako divák, proto toho měla jídlo 
samotná paní domácí Jana Chupíková.

„Nava ila jsem pravý šumajzl, a to na po est 
pana Pá e, který byl našim astým hostem 

a měl právě šumajzl moc rád, výborně ho 
uměl p ipravovat. Bohužel už zem el, ale 
chceme si ho alespo  takto p ipomenout,“ í-
kala paní Chudíková a já z reakcí spokojených 
„strávníků“ už věděl, že by pan Pá  měl z její-
ho va ení radost.

Ono odpoledne bylo v Blatnici na h išti dlou-
hé a sledování jednotlivých skupinek p i va-
ení velezajímavé, kdo nakonec vyhrál, ale 
nebylo až tak důležité. U mě vyhrála paní Chu-
píková, za to, s jakou láskou, radostí i humo-
rem dokázala všechno zvládat. A také za to, že 
nezapomněla na Pá e, na jehož po est také 1. 
ro ník Fazolfestu proběhl. Mít prostě p íjem-
nou hospodskou je pro každou vesnici výhra!

RB

Hlavní organizátorka Jana Chupíková

Toto bylo moravsko - slovenské družstvo

Marcela Frolová 
z Boršic u Blatnice
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Láska ke kolům? Únik p ed dnešním světem
Zastavili jsme se na povídání s leny Veselského klubu nezávislých cyklistů 

Nevím, jak vy, ale pokud já někdy potkám leny veleznámého Vesel-
ského klubu nezávislých cyklistů 98 (VKNC 98), mám pocit, jakoby mě 
někdo pohladil po duši. Pohled na ně je pro mě jakýmsi návratem do 
minulosti, nostalgií za t icátými léty minulého století, kdy svět ještě 
zdaleka tolik nespěchal. Však také po témě  sto letech obdivujeme 
mnohé, co naši p edci vytvo ili ‒ v era t eba právě historických kol. 

Nedivte se mně proto, že moje první otázka p i setkání s leny zmi o-
vaného „nostalgického“ klubu se týkala to, jestli se jim jako milovní-
kům historie něco líbí na sou asné době. „No, p ece to, že ji žijeme!“ 
odpověděl mně s úsměvem Vladimír Bedna ík, který byl u založení 
spolku. „ lověk ale musí hledat z této doby úniky. A my je hledáme 
v historických kolech,“ dodal. 

Prapůvodní okolnosti založení klubu nezávislých cyklistů jsou p itom 
hodně zajímavé a sahají vlastně až do dávné historie, ke známé bitvě 
na Moravském poli, které najdete t icet kilometrů od B eclavi v Dol-
ních Rakousích. Právě tam padl eský král P emysl Otakar II. „Když se 
v roce 1989 prost íhali dráty na hranicích a dalo se už jet do Rakouska, 
ekli jsme si s Jaroslavem Ková em a Miroslavem Bahulou, že tam zaje-
deme, a to na historických kolech. Takže jsme vyrazili na nich, koupili 
jsme ještě věne ek a ten jsme u pomníku na Moravském poli položili 
k pomníku,“ vzpomínal Vladimír Bedna ík.

Podobně zajímavě by šlo vyprávět i s dalšími veselskými leny, kte í by 
vás zcela jistě ale upozornili na jednu veledůležitou akci: na mistrov-
ství světa v závodech na historických kolech, které bude od 22. do 26. 
května 2013 hostit právě Veselí nad Moravou.  Půjde o zcela výjime -
nou událost, kdy do Veselí p ijedou lidé z ady evropských zemí a také 
z USA, Austrálie, Japonska i Indonésie!  Text a foto: RB

HISTORIE

Na fotografi i z letošního léta můžete vidět většinu zakládajících lenů Veselského klubu nezávislých cyklistů 98 (VKNC 98). Zleva: Marie 
Miklendová, Marie Zlatníková, s vysokým kolem host z Uh.Brodu Josef Šohaj, Jaroslava a Stanislav Hyrákovi, Jaroslava Bedna íková, Jaro-
slav Ková , Jaroslav Miklenda, Jaroslav Randa a Vladimír Bedna ík.

Veselský klub nezávislých cyklistů jsem potkal ve veselském 
p ístavišti Ba ova kanálu na akci, které se týká tato fotka se t e-
mi muži. P edseda spole nosti Ba ův kanál Vojtěch Bártek na ní 
k tí vodou z „Ba áku“ hodně výjime nou věc - poštovní znám-
ku eské pošty právě s motivem Ba ova kanálu, konkrétně sa-
motného p ístaviště ve Veselí nad Moravou. Vedle něj je jeden 
z nejlepších eských rytců známek Martin Srp, který upozor-
oval, že právě tuto známku  dělal zcela specifi ckou grafi ckou 

i tiska skou metodou. Známka s hodnotou deset korun (tolik 
má cenu nalepená na dopise i pohledu)  je ale ze všeho nejvíce  
ohromnou reklamou pro Ba ův kanál, Veselí a celý náš region. 
Už samotný k est se setkal s obrovským zájmem lidí, u mobil-
ní p epážky eské pošty stála fronta zájemců o první známky. 
Velmi spokojený byl rovněž p ítomný starosta Veselí Miloš Ko-
zumplík, který vyjád il naději, že v nejvbližší době bude Ba ův 
kanál fungovat od Otrokovic až témě  do Hodonína.                RB   
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Vždycky, když potkám Jaroslava 
Smutného z Veselí nad Moravou, í-
kám si, že se ho zeptám, kolik jen ki-
lometrů mohl už v životě ujít s basou, 
kterou nosí velmi asto na rameni ‒ 
však i te  na Hor áckých slavnostech 
jsem ho potkal, když ji „táhl“ s sebou. 
Bohužel, opět jsem se ho nezeptal, 
ale i tak si myslím, že naše povídání 
bylo zajímavé a stojí za zaznamenání. 
Pana Smutného jsem se p edevším 
ptal na to, na em nyní pracuje, a také 
na to, jaké je jeho největší p ání pro 
nadcházející asy.

„Te  pracujeme s manželkou, Mirkem Kolaci-
ou, veselským kulturním domem a starostou 
na tom, abychom vydali tvrtý zpěvník, který 
je naplněný písněmi dětí z p ehlídek dětských 
zpěvá ků Slovácká stuha,“ za al naše povídání.

V této chvíli bych měl možná upozornit, že 
Slovácká stuha je unikátní p ehlídka, protože 
manželé Smutní mimo jiné vždy usilovali o to, 
aby děti zpívaly spíše neobehrané písni ky, 
které navíc manželé nahrávali, zapisovali 
a poté i s notami p i každém ro níku vydávali.  
asto p itom spolupracovali na výběru písní 

s u iteli a rodi i dětí, díky emuž se poda ilo 
shromáždit skute ně unikátní sbírku. 

„Za t icet let trvání jsme shromáždili kolem 
3 000 písní a mnohé z nich se snažíme postup-

ně vydat. Letos na podzim by mělo vyjít dalších 
265 nádherných dětských písní. „No, není to 
krása?!“ zeptal se mě pan Smutný s takovou ra-
dostí a nadšením, že bych si nyní p ál „už “jen“ 
to, aby se tato radost p enesla na rodi e a oni 
takové zpěvníky dětem co nejvíce kupovali.

„Na takovém p edávání písni ek nám s man-
želkou velmi záleží. V minulosti nám mnozí lidé 
písni ky darovali a my se nyní snažíme, aby-
chom tyto písni ky darovali dětem. Chceme, 
a  tyto písně žijí dál, protože je v nich obrovská 
pravda o lidském životě i p írodě, když budou 
od našich p edků p echázet k dětem, je to ta 
největší hodnota,“ íkal Jaroslav Smutný.

Povídat by si s ním šlo ještě o spoustě dalších 
věcí, nap íklad o tom, jak jezdí už šestým ro-

kem pomáhat cimbálové muzice v Blatnici 
pod Svatým Antonínkem, ale toto povídání 
p ineseme v některém z dalších ísel. Tento-
krát jsem zůstal u sbírání lidových písní a ze-
ptal se pana Smutného ještě na to, co je v sou-
asnosti jeho největším p áním.

„Za svůj největší úkol považujeme s manžel-
kou to, abychom všechny sesbírané písni ky 
darovali Památníku Leoše Janá ka v Brně.  
Ještě p edtím ale chceme všechny písni ky 
vrátit do obcí, kde se zpívaly, chceme je dát na 
radnice, aby je tam budoucí děti mohly najít 
a mohly si je zpívat. Na tomto nám velmi zále-
ží,“ lou il se pan Smutný a s basou na rameni 
spěchal k dalšímu hraní.                                  

 RB 

Veselí nabídlo v létě velkou porci kultury
Tato dívka se jmenuje Anna Ducha ová a byla hlavní „ak-
térkou“ pohádkového kabaretu Království, které p ipra-
vilo na léto pro děti a jejich rodi e Městské kulturní st e-
disko Veselí nad Moravou. Když byste se p itom podívali 
do nabídky tohoto st ediska, poznali byste, že to byla jen 
jedna z mnoha a mnoha akcí, které toto st edisko p ipra-
vilo pro Veseleny i p espolní. Nabídka letní kultury byla ve 
Veselí skute ně velká, lidé chodili na fi lmy do letního kina, 
na koncerty, festivaly, divadla, výstavy a nakonec také na 
Bartolomějskou pou  s jarmarkem. Doporu ujeme vám, 
abyste veselskou nabídku sledovali a také využívali, veš-
keré informace najdete na internetových stránkách kultu-
ra-veseli.cz.

RB   

P ání Jaroslava Smutného

Jaroslav Smutný na letošních Hor áckých slavnostech
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Dobrovolníci pomáhali otev ít zámek pro turisty
Tuto šestici jsme vyfotili na zahradě Základní školy v Uherském 
Ostrohu. Toho ležícího muže na lavi ce jistě poznají minimálně 
Ostrožané, jmenuje se Radek Noži ka a tady na snímku vystupuje 
jako zástupce místního Ob anského sdružení Haštera. Toto sdružení 
spolupracuje s celosvětovým sdružením INEX, které zprost edkovává 
práci dobrovolníků v adě zemí ‒ v etně eské republiky a Uherské-
ho Ostrohu. T i sedící dívky a dva mládenci jsou tedy dobrovolníci, 
kdybychom je vzali zleva, jsou z následujících zemí: Němeko, esko, 
Španělsko a dvakrát Bělorusko. Posledním dobrovolníkem v Ost-
rohu byla Japonka, ale ta odjela d íve. A co p i svém pobytu dělali? 
P edevším pomáhali s podzemím zámku, které chce vedení města 
postupně upravit tak, aby bylo p ístupné pro turisty. Podobně, a to 
v podstatně kratší době, má být p ístupná také věž zámku, odkud se 
bude možné dívat z výšky na Ostroh možná už p íští rok.

Hody žená ů v Ostrožské Lhotě jsou stále populárnější 
a oblíbenější. Na snímku Lukáše Baroně můžete vidět 

manžele Radochovi, kte í se podíleli na založení těchto ne-
p íliš obvyklých hodů. Stejně jako další lenové chasy pat í  
k těm folklorním nadšencům, kte í se tanci a zpěvu věnují 

dodnes, kdy  už ale jako žená i nemůžou v tradi ní hodové 
chase jít. P íští rok budou ve Lhotě  klasické hody svobod-
ných, které by v roce 2014 opět měli vyst ídat zadaní ‒ jak 
to tak vypadá, nic tomu nebrání, vždy  erstvých folklor-

ních žená ů stále p ibývá.

Ludmila Hájková (vpravo) p ipravila na památkovém domku v Ostrožské 
Lhotě zajímavé setkání, na kterém se mohli zájemci u it dělat papíro-
vé růži ky.  Zárove  si mohli prohlédnout výstavu starých svatebních 
fotografi í a poslechnout si CM Viš a Františka Hájka.Mimochodem, hned 
vedle paní Hájkové sedí Marie Hejtmánková, která je průvodkyní na lhot-
ském domku.  Obě ženy i další folkloristé, kte í se o toto místo starají, 
se nedávno do kali velké pochvaly od Ludmily Tarcalové ze Slováckého 
muzea. Tato známá etnografa jim totiž p i osobní návštěvě do pamětní 
knihy mimo jiné napsala: „Obdivuji pracovitost a snahu paní Hájkové, 
které udržuje tento poklad lidové architektury a lidového bydlení. Mé 
poděkování pat í také všem jejím pomocníkům a nadšencům, jen tak 
můžeme něco zanechat našim p íštím generacím.“  

Na tomto snímku jsme zachytily děti z folklor-
ního souboru Štěpni ka z Veselí nad Moravou. 
Právě měli po vystoupení v Hluku, kde ovšem 
vzhledem k prázdninám p ijely v oslabeném 

po tu. Hlu ané tak vraceli Veselanům pozvání 
za to, že oni pro změnu vystupovali na známém 

veselském folklorním festivalu Štěpy. 
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V Boršicích u Blatnice mají o prázdninách jednu neobvyk-
lou zahradu. Pat í rodině Hrabalů, a je neobvyklá proto, že 
se na několik letních dnů mění ve velký tábor pro několik 
desítek dětí z nivnického folklorního kroužku. Děti už 
mají pro tento svůj tábor také název: Mod ínová lůka. 
Z pobytu na něm bývají nadšení, kromě výletů do okolí si 
totiž užívají i velkého bazénu p ímo na zahradě. Protože 
je ale dětem nejbližší zpěv, asto se z této zahrady ozývá 
také zpívání. Díky pohostinnosti Hrabalů tak z Boršic děti 
odjíždějí s mnoha prázdninovými zážitky. 

Co si myslíte, že spojuje tyto t i muže? To byste těžko uhád-
li - dokáží p ipravit nejchutnější kvašáky. Alespo  tedy podle 

výsledků soutěže, která se odehrála na seniorské besedě 
v Hluku. Ze t í desítek vzorků senio i ohodnotili jako nejlepší 

kvašáky Františka Sošky (na snímku vpravo). A jak je p ipravuje? 
„Receptura je tajná, to se neprozrazuje,“ odpověděl nejd íve, 

ale nakonec p ece jen něco prozradil. „Základem je kopr, vinný 
list a hroznový list. A potom se postupuje dál,“ pravil tajemně. 

Tyto mažoretky v pruhovaných tri kách jsou 
z Louky, by  fotka vznikla někde jinde. Jak už na-
zna ují právě tri ka, holky vystupovaly v p ístavu 
Ba ova kanálu ve Veselí nad Moravou. Po svém 
vystoupení však sklidily tak velký potlesk jakoby 
se ukazovaly na domácí půdě.

Velké lou ení zažila Vlasta Haná ková z Ostrožské Lhoty, která kromě 
kytic dostala také takové dvě láhve Fernetu. Lou ení jí p ipravili 

zaměstnanci Městského ú adu v Uherském Ostrohu, kde pracovala 
od roku 1984. V den odchodu jí dokonce vyhrával místní rozhlas, není 
divu, že paní Haná ková měla slzy na krají ku.  Po hlášení rozhlasu za 

ní dokonce spontánně a zcela neo ekávaně p išla jedna z místních 
seniorek a děkovala jí za letitou vst ícnost a snahu pomoci. 

 25 www. ostrozsko.cz



 26 www. ostrozsko.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

V poklidném podve eru ctihodné vesnice Ostrožská Nová Ves půso-
bila v polovině srpna ona skupinka poněkud „výtržnicky“, zejména, 
když byla oble ena do roztodivných úborů, z nichž některé mohly 
vyvolávat pohoršení. Když jsem se dal ale s „výtržníky“ do hovoru, 
dozvěděl jsem se, že jde o leny hodové chasy, kte í právě vyrazili 
vykoupit hodové právo od stárky z lo ského roku. Pro  ale už tak 
brzy, když novoveské hody jsou až  poslední víkend v zá í? „Jiné 
víkendy už nemáme as,“ slyšel jsem odpově . Ze všeho nejdů-
ležitějšího ale byla informace o tom, že novoveskou mládež hody 
zajímají, ehož důkazem byl i tento průvod, díky kterému zněly po 
novoveské dědině pěkné slovácké písni ky ‒ kolikrát je mimo ofi ci-
ální kulturní akce dnes vůbec po vesnicích slyšíme? Skoro nikdy.

Text a foto: RB

Viděli jste někoho pracovat za prosklenou výlohou?

„Není to nějaké podivné?“ napadne možná některé z nás, když jedeme kolem prosklené 
a prostorné výlohy Peka ství Bachan v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Sta í se totiž zastavit 
a v některé dny se můžeme pohodlně dívat, jak místní ženy dělají nap íklad kolá ky ‒ nikde 
jinde v našem regionu není možné takovou „výkladní pracovní sk í “ vidět. íkal jsem si pro-
to, že by také vás mohl zajímat: Jak takový nápad vznikl? A nevadí to zaměstnancům?

„No, pracovníci by chtěli, aby se výloha skute ně zadělala, nejsou rádi, že je možné je z ven-
ku pozorovat, ale já to ur itě nezadělám,“ pravil mě majitel pekárny Antonín Bachan, když 
jsem za ním p išel na kus e i. Jak se zárove  p iznal, výlohu má takto „otev enou“ zcela 
záměrně. „S tím jsem celou novou ást peka ství budoval, chtěl jsem, aby naše peka ství 
bylo blíž zákazníkům. Inspirovala mě návštěva jedné restaurace v rakousku, kde jsem viděl 
p es prosklenou ze , jak mi kucha  p ipravuje jídlo.“

Šel jsem se zeptat také samotných žen, ale prozradím vám rovnou, že na něja-
ké povídání neměli as a ani chu . Kdybyste byli na místě se mnou, p esvěd ili 
byste se, že taková p íprava kolá ků není žádná sranda. Ženy se zcela soust e-
dili se sklopenými hlavami na své prsty, kterými velmi zru ně tvarovaly jeden 
kolá ek za druhým. Žádná pásová a strojová výroba, naopak pe livý výběr 
každé suroviny, ze které se kolá ek dělá.

„Je strašný rozdíl mezi máslama, tvarohama i dalšíma surovinami, všecko 
máme vyzkúšané a už víme, který tvaroh je nejlepší, které máslo, která múka, 
to sú roky, než sa dojde na p esnú recepturu. My děláme kolá ky opravdu kla-
sickú cestú, sú to pravé domácí svatební kolá ky, průmyslové kolá ky sú úplně 
ina í,“ vysvětloval mě pan Bachan, který si zárove  postěžoval, že dnes bohu-
žel lidi up ednost ují ze všeho nejvíce cenu, a to i na úkor kvality.

No, a pokud byste mi slova o pracné a poctivé výrobě kolá ků nevě ili, nic se 
neděje, však zajděte k výloze a sami se p esvěd te.

Majitel peka ství Antonín Bachan p ed 
velkou prosklenou výlohou

„Milí lidé ostrožští a p espolní, král už dorazil,“ byla první slova 
vedoucího šermí ské a divadelní spole nosti Memento mori Pavla 

Jur eky, kterými zahajoval Slavnosti P emysla Otakara II. na uhersko-
ostrožském zámku. Jeho nádvo í i prostor p ed zámkem byly zaplněny 
lidmi, kte í se na slavnosti evidentně těšili a asto tleskali šermí ským 

i gladiátorským soubojům této známé party odvážných chlapíků a jed-
né šikovné dámy. Memento mori navíc slavila zárove  dvacet let své 
úspěšné existence a lidé měli možnost vidět většinu jejích bývalých 

i sou asných lenů. Když všichni nastoupili v plné zbroji a s prapory za 
doprovodu dobové hudby na nádvo í, byl to impozantní pohled, který 

vzbuzoval respekt k historii i k těm, kte í se i snaží p ipomínat.

Ženy právě p ipravují za velkou prosklennou výlohou 
kolá ky, kdokoliv se může p ijít na ně podívat
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Pohledy zpátky:  Záhadná smrt Františka Mí ky
O záhadné smrti legendárního ve-
selského sportovce Františka Mí ky, 
který by letos oslavil pětaosmdesáté 
narozeniny jsem se dozvěděl už jako 
kluk. P ed léty ale jeho jméno zmi-
zelo i z náhrobku na h bitově. Tehdy 
jsem se rozhodl zapomenuté udá-
losti suchem vy erpaného léta roku 
1947 znovu vyvolat na světlo a zjis-
tit, co se vlastně doopravdy stalo. 

Zdálo se, že rok 1947 startuje slavnou éru 
slováckého sportu. Pár týdnů po postupu do 
první házenká ské ligy se však stala tragédie. 
„Jako blesk se rozší ila zpráva, že 10. srpna 
zahynul tragickou smrtí p i p est elce s ban-
derovskými bandity vynikající hrá  házené, 
skromný a poctivý sportovec, obětavý, vě -
ně usměvavý a nezištný kamarád František 
Mí ka. Záke ná kulka skon ila mladý život 
tohoto vynikajícího sportovce v době, kdy ko-
lektiv spoléhal v nastávajících ligových bojích 
na jeho rutinu, na jeho tvrdé p esně mí ené 
st ely a obávané zadovky,“ napsal do brožury 
T icet let eské házené ve Veselí nad Moravou 

její autor Vladimír Sal ák.  Pro  vlastně do bro-
žury napsal, že dvacetiletého studenta země-
pisu a tělesné výchovy zast elili na sokolském 

tábo e v Návojné u Brumova procházející 
banderovci, vysvětlil p ed pěti lety i v brožu e 
Sokol Veselí nad Moravou - 110 let: „V úvodní 

Veselí vystoupalo do sportovního nebe. Tam zá í Mí ka.
V období 2. světové války se ve Veselí nad Moravou objevila skvělá parta vynikajících sportovců. Uměli všechno: atletiku, gymnastiku, 
fotbal, hokej, házenou… Jejich vůd í osobností byl František Mí ka. Jako dorostenci HC Veselí nad Moravou se kvalifi kovali do závěre ných 
bojů o mistrovský titul Protektorátu echy a Morava v ledním hokeji. Bronzová medaile jim unikla jen o pověstný vlásek. V šesti lenné 

skupině se umístili na t etím místě, když s budoucím mistrem LTC Praha (s 
budoucími hvězdami Zábrodským, Stiborem, Pokorným a dalšími repre-
zentanty) prohráli o jedinou branku 3:4. O hokejový úspěch se zasloužili 
také Kocián, Bauer, ech, Procházka, P íhonský a samoz ejmě František 
Mí ka. Všichni ale byli p edevším házenká i. A právě házená ( eská neboli 
národní) prožívala ve vále ném období obrovský boom. Ryze eský sport, 
který ve t icátých letech pronikl do celého světa, se stal symbolem odpo-
ru proti německé okupaci. eská házená se hrála v každém městě nebo 
vesnici a zápasy se odehrávaly p ed mnohatisícovými návštěvami. Na Slo-
vácku se eská házená hrála nejen ve Veselí a ve Vracově jako dnes, ale 
také v Uherském Ostrohu, Moravském Písku, Starém Městě, Bojkovicích, 
Lužicích, Hodoníně, Lipově, Strážnici, Kunovicích, Kyjově, Nedakonicích. 
Svoji obrovskou popularitu si házená zachovala i po skon ení války. Ve Ve-
selí chodily na házenou p es dva tisíce diváků. Pro tým vedený trenérem 
Karlem Pötzlem v sestavě J. Zají ek ‒ Holek, P íhonský, Bauer, Mí ka, Pro-
cházka, ech, spolu s Grundem, L. Zají kem, Kociánem a Léskou skon ila 

podzimní divizní sezóna roku 1946 velkým úspěchem: p ezimovali na prvním místě a p ipravovali se k vybojování největšího úspěchu 
kolektivního sportu na Slovácku v historii. Postupu do nejvyšší soutěže jednoho z nejpopulárnějších sportů té doby ‒ eské házené. Jaro 
1947 jen potvrdilo, že Veselí nad Moravou mezi eskou elitu pat í. Tahounem týmu byl obávaný st elec František Mí ka - dokázal prost elit 
branká e i šestnáctkrát v zápase. Byl na cestě mezi sportovní hvězdy eskoslovenského povále ného sportu.

Zleva na snímku z Národního házenká ského archívu: Leitgeb, Holek, P íhonský, Kocián, 
Mastný, Krojzl a z dávné minulosti se do dnešních asů ohlíží František Mí ka. 

František Mí ka se nedá bránit. P ed tisíci Veselanů pro-
st elí i obráncovy ruce.
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kapitole o za átcích HC Veselí nad Moravou 
jsem vzpomněl, že prvním p edsedou klu-
bu byl velký milovník sportu a tělovýchovy 
katolický kněz Bohumil Navrátil. Na straně 
10 se zmi uji o smrti vynikajícího sportovce 
Františka Mí ky, která se v té době ofi ciálně 
p ipisovala banderovcům. Ve ejným tajem-
stvím však byla úplně jiná komunistům ne-
pohodlná verze. Bylo jasné, že v době, kdy 
každá vznikající tiskovina musela dostat ofi ci-
ální požehnání od p íslušného ú adu, budou 
některé pasáže v brožu e velmi problematic-
ké. A nemýlil jsem se. Po zaslání „ne istopisu“ 
na Okresní národní výbor v Hodoníně jsem 
dostal vyrozumění, že se mám dostavit na 
odbor školství a kultury ONV Hodonín. Dne 
28. ervna 1965 mě p ijal p edseda toho-
to odboru soudruh Telec, který v podstatě 
s obsahem brožurky souhlasil. Až na dvě 
místa. Nelíbila se mu zmínka o prvním p ed-
sedovi klubu páterovi Bohumilu Navrátilovi. 
Tuto pasáž jsem měl vypustit. Snažil jsem se 
soudruhovi Telcovi vysvětlit, že páter Navrá-
til požívá dosud ve Veselí u lidí velké obliby 
a z dějin veselské házené jej vymazat nelze. 
Nakonec trval jen na tom, abych z textu vy-
pustil zmínku, že to byl katolický kněz. 

Druhou velkou výhradu měl k osobnosti 
Františka Mí ky. Mluvil dobovými frázemi 
obsáhle o kultu osobnosti. Dodnes jsem 

rád, že jsem sta  o jeho existenci a smrti 
obhájil. Argumentoval jsem tím, že je vzo-
rem pro mládež ve Veselí a pokud by tená-
i zmínku o něm v brožurce nenašli, mohli 
by si ledacos domýšlet. Nakonec povolení 
dal. Má jednací íslo j.87/65-kult.Te-6 ze 

dne 28.6.1965-odbor školství a kultury ONV 
v Hodoníně.“

P ed pěti lety na ja e Vladimír Sal ák vyra-
zil na místo inu, který v tu chvíli zakrývala 
rouška tajemství už pětašedesát let. S sebou 
si vezl již zmi ovanou brožuru „Sokol Veselí 
nad Moravou - 110 let“, kde popsal Mí ko-
vu smrt i ml ení o ní jeho nejbližší kamarád 
Zdeněk Smejkal: „P i různých p íležitostech 
jsme vzpomínali na Frantu jako na výborné-
ho gymnastu sportovce, kamaráda, lověka 
a lena Sokola, nikdy se však blíže nevylí ilo, 
jak vlastně zahynul. Já jsem ale v těch kritic-
kých dnech v Návojné nebyl, vedl jsem žáky 
na minulém turnusu.“ Sokolské stany stály 
nedaleko od zámku. Tehdy to byla ještě pa-
rádní stavba, opuštěná jeho majitelkou p i 
ústupu Němců za války. Během vlády jedné 
strany se z něj stala nevzhledná šedivá bu-
dova. A p ece byla p ed pětašedesáti lety 
svědkem oné fatální události, omylu, chyby 
eského vojáka. A smrti skvělého sportovce, 

který vedl sokolský tábor. „Naši táborníci se 
ocitli na trase banderovců. Do tábora dora-
zila jednotka eskoslovenské armády, která 
měla tábor ochra ovat p ed vyrabováním. 
Jednotce velel shodou okolností také Vese-
lan kapitán Herman, syn bývalého editele 
obecné školy. Na ídil, aby se táborníci stáhli 
ze stanů do zámku a rozmístil hlídky. Hlídky 
byly ale postaveny špatně, což věděl i každý 
malý sokolík. Hlídka byla na svahu u zámku, 
za zády volný prostor, p ed ní tmavý les, bez 

Na hockeyovém mistrovství mládeže v Praze dobře representoval Slovácko dorost HC Vese-
lí, který se ve své skupině umístil na III. místě za LTC Praha a SK Telč. V celkovém pořadí 
12 nejlepších dorosteneckých mužstev Protektorátu se dorost HC Veselí  umístil na šestém 
místě. Na našem snímku úspěšné družstvo slováckých representantů zleva do prava:  Kocián, 
Kozumplík, Bauer,  Čech, Růžička, Míčka, Procházka, Příhonský, Jančařík, Smištík.    Jkb.-s.

Foto: Archiv.
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výhledu,“ popisuje situaci podle vyprávění 
p ímých ú astníků tábora Zdeněk Smejkal, 
který po okolnostech kamarádovy smrti i na 
naléhání rodi ů zast eleného sokola také pá-
tral.  Ani oni ale neznají celou pravdu, vždy  
byli po evakuaci ukryti v zámku. Někdo z tá-
borníků si prý posteskl, že něco zapomněl ve 
stanu. František se rozhodl pro věc zajít. To 
se mu stalo osudným. No ní tmou zah mě-
la dávka ze samopalu. Pak bylo ticho. Trvalo 
šedesát let.

Levé k ídlo zámku v Návojné p ed pěti lety 
už nestálo. Důchodce Old ich Šenke ík si 
však všechno dob e pamatoval. „Tady v těch-
to místech se to stalo. On šel za těmi vojá-
ky. Od devíti hodin bylo vyhlášeno stanné 
právo. Tady byl takový park a sokoli stano-
vali tam za tím kope kem. Tady byl kaštan,“ 
vybavily se tehdy sedmdesátiletému sta-
rousedlíkovi vzpomínky na osudovou noc. 
„Tady zůstaly jen hlídky a děti s vedoucími 
schované v zámku. Vojáci jeli někam k tune-
lu, tam měli vykopané dva zákopy. Odtam-
tud zazněla st elba - ti banderovci byli asi na 
„Ma arách“, dost daleko od zámku. Táborníci 
spávali uvnit , za ídili si nějaké místnosti. On 
se s těma vojákama znal, šel se zeptat, co se 
děje. Možná vyšel oknem, my jsme tak také 
chodili,“ vzpomíná roztržitě Old ich Šen-
ke ík. Byl tehdy kluk a bydlel také v zámku. 
Se Šenke íkovýma tam žily i další dvě rodi-
ny. „Nás bylo pět dětí. Otec nebyl doma, 
byl na nějaké vartě. Když se za alo st ílet, 

matka nám ekla, a  si poleháme na zem, 
slyšeli jsme jenom sténání. Nejd íve padla 
jedna rána, potom jsme slyšeli krátkou dáv-
ku.“ Old ich Šenke ík ležel pár centimetrů od 
umírajícího Františka Mí ky. Dělila je jenom 
ze .„Tady jsme měli okna, z toho tu kulku vy-
tahovali. Matka íkala, že něco s tou kulkou 
dělali kombina kama a s tím pláštěm. Pak to 
ukazovali a íkali: „Vidíte, že to není naša kul-
ka!“ Důkaz, že se smrtí Františka Mí ky bylo 
manipulováno jen pár minut po jeho skonu, 
zaviněném nezkušeností a špatným velením, 
byl na světě. A kvůli hlouposti se na fenome-
nálního sportovce muselo zapomenout. Na 
šedesát let. „Odnesli ho na nosítkách do jed-
noho baráku. P ijel doktor Študlík z Brumo-
va, ten byl za I. války vále ným chirurgem. 
Podíval se na něj a ekl: „Takových ran jsem 
viděl moc, nep ežije.“ Ani se nesnažil nějak 
ho dopravit do nemocnice na Vsetín. Rodi-
e sem pak jezdili dlouho, pokládali květiny 

tam u té zdi. Kolem té díry po jedné z kulek 
bylo ervené kole ko.

Dnes už nejezdí skoro nikdo,“ vypráví Old ich 
Šenke ík, muž, který byl v osudovou  chvíli 
úplně nejblíž. O tom, že o smrti Františka Mí -
ky se ve Veselí nesmí mluvit, nevěděl. Až te .

„Ti vojáci byli poplašení, polekali se. Měli 
strach, nechtěli ho st elit. Nevím, jaké měl 
ten velitel zkušenosti, když si tady postavil 
pod ten kaštan kulomet. Ten st elec neviděl 
dál než dvacet kroků. Co to bylo za vojáka? 

Granátem na dvacet metrů by ho nep ítel 
zneškodnil.“

Rozlou ili se. Letos v b eznu by se František 
Mí ka možná dožil pětaosmdesáti. Asi by 
měl za sebou hvězdnou sportovní kariéru, 
možná by ale seděl v komunistickém lágru, 
možná by u il děti. Kdo ví. Je však dob e, že 
se na něj nezapomnělo. P ed pěti lety na ja e 
mu veselští brat i Sokoli odhalili pamětní 
desku na zdi sokolovny. Pár metrů od házen-
ká ského h iště, kde se proslavil.

Jaroslav Junec

HISTORIE
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Vojenské cvi ení
Vladimír Pavel Sal ák

Skladník Janek Okénkův, iná  vyu ený holi , 
byl tým svojím skladem zaneprázdněný tak, 
že enom vymýšlal, kde by co komu udělal a vy-
mamlasil. Jednú došel do kancelá a a povidá: 
„Kruci, co já bych enom temu Martinovi Horá-
kovi vyvédl? Tak a p ed chvílú nasral, že mu 
mosím neco vyvést.“ 
Rozložil si na stůl obratové tabulky, aby bylo 
vidět, že furt má moc práce, rozbalil sva inu 
a nožem - rybi kú si pokrajoval špek s chlebem 
a z plechovéj feldfl ašky, co ju šlohl na vojně, to 
zapijal erným kafím. Nosil si ho každý de . 
„Už to mám! Zavoláme ho na vojenské cvi ení 
a je to!“ rozhodl sa. 
Bár neměl eště dojezené, zbalil sva inu, za-
špuntoval fl ašku a už sa hnal k psacímu stroji. 
Ani mu nevadilo, že Martin byli už dávno vy a-
děným vojákem, esli jím vůbec byli. 
„Už to mám,“ a smíl sa jak malý chlapec. „Poje-
du s ním aj já, aby to nebylo nápadné.“ 
Do stroja dal dva papíry s kopírákem a za al 
glvat jedným prstem p edvolání. Po hodnéj 
chvíli papír ze stroja s vítězným úsměvem vy-
to il a hospodá ce Ance povidá: 
„Poš aj ně tiskárni ku, mosím eště udělat razít-
ko vojenskéj  správy, a  je to opravdu úrední!  
P e ti to, a  to  ujú aj pan vedúcí, co sa tady 
bude dneskaj dít!“ 
Anka nechala po ítání a nahlas etla: „Podle 
braného zákona íslo 0408 (to bylo íslo pro-
vozovny, šeckým velice dob e  známé ) a na 
základě paragrafu  íslo 021 ( to zas bylo íslo 
skladu, také  šeckým známé) povoláváme Vás 
vzhledem k nesmírně vypjaté mezinárodní 
situaci na mimo ádné vojenské cvi ení vojsk 
Varšavské smlouvy. Místo konání je polský 
vojenský prostor Cienstochowa Gora. Vemte 
sebou hygienické pot eby, jídelní p íbor, vo-
jenskou knížku nebo jiný doklad totožnosti 
a dostavte se dne 23. února 1960 do Hodonína, 
odkud budete p evezeni transportem íslo 039 
(to bylo Pavlovo íslo na pícha ce) do prostoru 
vojenského cvi ení. Délka cvi ení je na dobu 
neur itou, podle vývoje mezinárodní situace. 
Žádáme vás, abyste neprodleně informovali 
o této skute nosti svého zaměstnavatele.“ 
„Jane, ty si teda pěkné tela, cvi ení sa píše od 
dycky s měkkým i a né s tvrdým!“  povidá  mu 
Anka a echtala sa jak urvaná. „Myslíš, že ti to 
Martin zežere?“
„Enom sa neboj, šecko mám premyslené,“ 
a na oba papíry velice opatrno dal razítko, na 
kerém stálo: Okresní vojenská správa Hodo-
nín Plk. Ján Arnošt v.r. 
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„Šak po kaj, až sa to Arnošt doví, tož ti neuzná 
žádný ces ák,“ povidá mu Anka. 
Janek byl totiž „majstr světa“ ve vypisování 
ces áků, keré mu likvidoval kontrolor v Písku 
na vedení družstva. Z Písku do Veselí jezdil šec-
kým možným, hlavně když to bylo zadarmo. 
Zbíral potom po nádražách šecky možné lístky, 
datumy šelijak „mastil“, aby nebylo poznat, kdy 
byly platné. Jednú, když mu Arnošt likvidoval 
ces ák, tož mu po dlúhém zkúmání povidá: 
„Hergot, Jane, kdo a vyzvedl ve Veselí na ná-
draží? Máš tady lístek z úschovny!“ 
Janek sa tým šeckým chválil, jakým dopravním 
prost edkem už jel. Prý mu chyběla enom půd-
ní fréza. Ale po me dál. 
„Tak eště napíšeme obálky a jede sa za  Anežkú 
na po tu,“ celý usmítý si pod fúsa mrmlal Janek.
„Jarošu,“ povidá na dílně mistrovi Lipárovi, 
„poš aj ně pionýra a sleduj, co sa tady bude za 
chvílu dít!“ „Už máš prese ené, ty ohavo, že furt 
cosi vymýšláš?“ narážal Jaroš na Janovu prů-
povídku a neochotu, když měl neco pomoct, 
nebo jít vydat ze skladu. Dycky íkal: „V il ne-
mám as, dojdi, až budu mět prese ené!“ 
A protože Jaroš byl z teho samého těsta, jak 
šecí  ostatní, Pionýra mu poš al. Janek dojel 
na po tu a hned sa hrnúl za po á kú Anežkú,  
kerá měla provozovnu v rajónu.
 „Anenko, neco po tobě chcu. Podivaj sa. Tady 
tyto dva dopise  pot ebuju, abys nám donésla 
proti podpisu. Už to nejak  udělaj a nic sa ne-
boj. Trochu si chceme enom zašpásovat. Razít-
ko na známce nejak rozli  a nalep tam nejaké  
staré nálepky, neco tu najdeš,“ radil jí Janek.
Anežka, dobrá duša, znaja poměry na pro-
vozovně, sa zmohla enom na povzdechnutí: 
„Okénko, vy ste opravdu ohava,“ ale zásilku 
p ebrala. 
Jedna obálka byla pro Martina Horáka a druhá 
pro Okénku. Samoz ejmě doporu eně, jak také 
takové důležité spise majú dojít. Doje a na 
provozovnu, sledoval Janek, kdy pojede kolevá 

oken Anežka s dopisama. Do kal sa. Aj s vedú-
cím jak dyby náhodú vyšli na dílnu. Anežka 
p edala vedúcímu hrs  dopisú  a volá:
 „Okénka a Horák, po te ně podepsat doporu-
ené dopise,“ chystala si, nemrk a okem, papí-

ry. Janek sa hned s dopisem ztratil do kancelá-
a  a Martin sa nesta il divit, co mu z Vojenskéj 
správy píšú. Kolem sebe plno lidí a etl. Vtem 
na dílnu doletěl oble ený v kabátě, na hlavě 
ušanku co ukradl na vojně, Okénka a povidá 
vedúcímu Bohušovi nahlas, pichaja mu pod 
nos Povolávací rozkaz: 
„Bohušu, seru ti na obratové tabulky, a  jich do-
dělá, kdo chce.  Zitra rukuju do Polska na cvi e-
ní a kdy sa vrátím, eště nevím. Ve světě prý je 
velice zle. Tady to mám érné na bílém. Stavím 
sa  pro moju na fabrice, jedu dom a než dojdú 
děcka ze škole, tož sa budem tak lú it, že bude 
pé í aj za obrázkama!“ 
„Ukaž Jane,“ hnali sa Martin k Okénkovi. „Já 
jedu také do Polska, tož to tam budem bodaj 
spolem. No baže, máme stejné papíry!“ Šlahli 
pilníkem na zem a povidajú:
„Já sa nap ed stavím u Hozá ka a teprú sa 
pujdu dom lú it!“ To nevypadalo dob e. Po 
temto jejich rozhodnutí by sa velice lehko 
mohlo stat, že teti ka Horákova budú zaséj 
zhá at kmuchá kú. Měli doma už tolik děcek, 
že jím kmuchá ci už vypovídali. Vtem zazvónil 
telefón, kerý byl propójený aj na dílnu, pro p í-
pad, že v kancelá i nikdo néni. Vedúcí odběhl 
hned k telefónu, ale za velice malu kú chvíle -
ku sa vrátil a povidá:
„Jane, bež  sa vysléct a daj sa pěkně zpátky do 
tabulek a Martine, na Hozá ka zapome te. V il 
volali z vojenskéj  správy, že sa to cvi ení neko-
ná, že je odložené. Objevili sa tam jacísi špióni 
a v il jich tam Poláci hónijú. Až to tam vy is-
tijú, tož dostanete ina í papíry. Kdy a kde sa to 
bude konat, rozhodne až velitelství Varšavskéj 
smlúvy. Dajte sem obá dvá ty rozkaze, mosím 
to poslat zpátky do Hodonína!“ 

„Tož to teda p  Bohušu. Toto je úrední doklad, 
ten ti nemožu enom tak dat, když sem to po-
depsal! Na to sú palagrafy! To si teda na odpo-
vědnos  neveznu, to teda né!“ bránili sa Horák. 
„Kruci, Martine, su vaším vedúcím  já a nebo 
nejsu? Dajte to sem a běžte si šecí po práci. 
Hybaj!“ 
Z vojenskéj správy nikdo nevolal. To enom ja-
kýsi zákazník chtěl udělat plechové vráta. Bo-
huš mu sta il enom éct, a  si zavolá za chvílu, 
že tam má kontrólu z okresu.
U Horákú ten rok k tiny nebyly.

Vladimír Pavel Sal ák se narodil 5. dub-
nový den 1936 v Petrově v rodině želez-
ni á e. Aby tatínek nemusel dojíždět do 
služby ve Veselí nad Moravou, postavil si 
tam v roce 1938 domek. Po základní škole 
se autor povídky Vojenské cvi ení u il ve 
Gbelách na Slovensku vrtním horníkem. 
Potom studoval průmyslovku v B eclavi 
a v Uherském Brodě. Dvacet let hrál za 
Veselí eskou házenou, později jako turi-
sta prošel a projezdil na kole celou st ední 
a východní Evropu, což -mu p ineslo titul 
Mistra turistiky. P ítelem noviná em Jose-
fem Imrichem, jehož fotografi e ilustrují 
dnešní povídku, má zdokumentováno, že 
se jako první veselský otužilec po plavbě 
„od mostu k mostu“ prolamoval na Nový 
rok 1977 na b eh zamrzlou Moravou. Pra-
coval jako bezpe nostní technik ve vesel-
ských železárnách a v ŽPSV v Uherském 
Ostrohu. V padesáti letech odešel kvůli 
zdraví do penze, skon il s hraním na trub-
ku a věnoval se více tvorbě. Na Ochran-
ném svazu autorském mu dosud registrují 
p es 720 skladeb, z toho u osmi desítek 
stvo il nejen slova, ale i melodii. Jeho dílka 
nahrálo asi 120 našich i zahrani ních ka-
pel na více jak 200 zvukových nosi ů. Ke 
stovce písni ek v eské televizi existuje 
i obrazový záznam. Každý týden po témě  
dva roky uváděl v eském rozhlasu Brno 
„Ze světa dechovky“, potom p ešel do Rá-
dia Proglas a deset let tam uváděl vlastní 
hudební po ady. Dnes má trvalé bydliště 
v malebné vesni ce Boršice u Blatnice. 
V nedalekém Javorníku nastoupil po voj-
ně jako vedoucí provozovny píseckého 
Kovodělu. Tam se kdysi dělaly jehly a ná-
kupní košíky do samoobsluh. Povídka Vo-
jenské cvi ení z knihy Tož, stat sa to mohlo 
se skute ně stala a právě tam. Jen jména 
dosud žijících aktérů jsou mírně změněna.  



 32 www. ostrozsko.cz

Z KRONIK A ARCHÍVŮ

Dvěma fotografi emi z Javorníka po ízenými 
noviná em Josefem Imrichem v roce 1973 ‒ 
Ze Suchého ádku a Javornická zvonice otví-
ráme novou rubriku, kterou si mohou vytvá-
et sami tená i. Zasílejte na mikroregion@
ostrozsko.cz zajímavé fotografi e z rodiných, 
spolkových i sportovních alb a kronik, kte-
ré zachycují místa, lidi a krajinu z let dávno 
minulých. P ipište i krátký p íběh posílaného 
snímku. Každý za átek by měl být krásný a to 
fotografi e Ze Suchého ádku a Javornická 
zvonice rozhodně jsou. A jejich p íběh? Tím 
je sama tvorba Josefa Imricha  -  fotografa 
a noviná e, který svými lánky a snímky po-
pularizoval Hor ácko a p ibližoval jej tená i. 
Narodil se p esně p ed osmdesáti lety - 8. 
srpna1932 v Prušánkách na Hodonínsku, ze-
m el 16. listopadu 1993 ve Veselí nad Mora-
vou. Po vystudování St ední průmyslové ško-
ly textilní v Prostějově pracoval ve Slezanu ve 
Veselí nad Moravou. Už v této době se stává 
dopisovatelem Mladé fronty, Rovnosti a Slo-
vácka, kde později působil jako redaktor. Na 
po átku šedesátých let založil v Hodoníně 
spolu s dalšími p áteli - fotografy Antoní-
nem Pánkem, Jaromírem Dostálem, Janem 
Herzánem a Antonínem Ve e ou fotografi c-
kou skupinu IMPULS, se kterou vystavoval 
v tuzemsku i v zahrani í.  Protože byl novi-

ná , žánrově mu byla nejbližší fotografi cká 
reportáž. Významnou ástí jeho tvorby byly 
ale i portréty a krajina. Za své fotografi e zís-
kal Josef Imrich nespo et ocenění a uznání 
z našich vrcholných i mezinárodních výstav 
a soutěží.  

Práci noviná e v redakci Slovácka však mu-
sel opustit z politických důvodů v roce 
1971.  Novou práci našel v propaga ním 

oddělení velické Kordárny. Koupil starou 
chalupu na Kopánkách v Javorníku, která se 
stala místem setkávání s p áteli, se sousedy 
i starousedlíky.

V srdci Hor ácka, si našel mnoho nových 
p átel.  Celá ada jeho fotografi í pochází ze 
zdejší krajiny, kterou zachytil svým objekti-
vem p i astých toulkách po Hor ácku, k ně-
muž tolik p ilnul. 

P íběhy starých fotografi í z kronik a archívů
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Ve Lhotě lovilo sumce p es padesát rybá ů 

SPORT

Kdy zabírají ryby nejvíc? T eba po půlnoci 
„Tak, tady je fi nalista,“ zvolalo jedno z dětí na no ních rybá ských závodech v Hluku a Radek Bartoš z Dolního 
Něm í vytáhl kapra, kterého na těchto závodech ulovil jednu hodinu po půlnoci. Kolem něho se utvo il po ádný 
chumel lidí a všichni jsme ekali zvědavě na míru. 

„To nemože byt z téjto vody,“ vyk ikl kdosi se smíchem a napětí p ed 
ohlášením délky chycené ryby pokra ovalo ‒ 84,5 centimetrů, na-
hlásili po adatelé míru. Nejdelší chycená ryba! Vítěz! Všichni za ali 
tleskat, pan Bartoš si chtěl kapra vzít zpět, jenže ten sebou mrskl a už 
padal na zem.

Tak taková byla atmosféra na zajímavých ervencových hluckých zá-
vodech, když jsem se na ně p išel podívat. ekl bych, že atmosféra 
velmi kamarádská a p ejícná, všichni vítězi blahop áli a on na oplátku 
zase blahop ál těm, kte í skon ili za ním ‒ druhé místo získal Hlu an 
Ji í Kota ka ml., t etí byl Josef Blaha ze Starého Města.  Všichni t i šli 
zpátky k vodě, vzali své úlovky, naposledy je ještě pohladili, a po-
tom… Potom kap íky pustili pěkně na svobodu. Rybá i jsou prostě 
féroví a pohodoví chlapi, kdoví, možná za to může právě ono sezení 
u vody a ekání na ryby, které je možná paradoxně uklid uje a dělá 
život p íjemnější.  

„Ryba ení je správný odpo inek u vody, relaxace, p íroda,“ povídal mi 
pan Blaha, kterého vzápětí doplnil Ji í Kota ka. „To platí pro všechny 
rybá e, odreagovat se u vody pěkně s rodinou, odpo inout si,“ íkal 
a já se ptal, kdo právě tyto rybá e p ivedl k ece. „Mě strýc, nakonec 
za al ryba it i můj otec, ale až se mnou,“ odpovídal vítěz Radek Bar-
toš, kolem něhož se to ily dvě sle ny, které pro něj byly ur itě tím vů-
bec nejdůležitějším ‒ byly to totiž jeho dvě dospívající dcery, z nichž 
jedna dokonce ryba ení propadla                                                             RB

Vítěz no ních závodů v Hluku Radek Bartoš

Dnes rybá ské závody ‒ hlásila cedule u lhot-
ského kostela a šipka s íslicí 500 metrů smě-
ovala k rybní ku Mo idla. Tropické po así, 
centrála, která hu ela u vý epu s pivem, 
grilované klobásy a kolem malého rybní ku 
více jak dvacítka mladých rybá ů. 

Tak nějak to vypadalo jedno páte ní dopo-
ledne za átkem prázdnin na šestém ro ní-
ku rybá ských závodů kousek od Ostrožské 
Lhoty. Jedním z hlavních organizátorů a ta-
hounů celé akce byl pokladník lhotských 
rybá ů Patrik Tr ka, který si pochvaloval p í-
stup celé klubové základny. „Všichni pojali 
závody velice osobně a zodpovědně, můžu 
íct, že jsem neměl vůbec žádné problémy 
sehnat lidi, kte í by pomáhali.“

Závody byly rozdělené na děti a dospělé, 
kte í chytali i v noci. U dětí vyhrál Jakub D in-
ka s úlovkem kapra - mě il 48 centimetrů. Na 
závodech pomáhal s p ípravou mladému ví-
tězi jeho děda Josef. „Kuba na ryby moc ne-
chodí, víc ho baví po íta , ale na závody do 
Mo idel chodíme pravidelně,“ komentoval 
vnukovo ryba ení Josef D inka.

V dospělé kategorii si cestu do Mo idel na-
šlo p esně 27 rybá ů. Cenu za první místo si 

odnesl Pavel K ivák, který se mohl pochlubit 
amurem dlouhým 63 centimetrů. Rybá i také 
vyhlásili speciální soutěž. Do rybníka nasadi-
li sumce, ale témě  metrový kousek v klidu 
p e kal do dalšího ro níku. „Byl tady velký 
ruch, na sumce musí být kolem vody klid,“ 
zkušeně povídal Patrik Tr ka.

Rybá i v Ostrožské Lhotě si svoje každoro ní 
klání považují. Letos nap íklad sehnali spon-
zory pro nejlepší a sami ještě vybrali po sto-
koruně, aby byly ceny co nejlepší, co nejhod-
notnější. lenská základna ítá 36 rybá ů, ne 
všichni jsou místní. 

„Hlavní jádro naší základny je ale ze Lhoty.  
Náš rybník je zvláštní tím, že je jako jediný 
v okolí na kopci, proto asi láká i p espolní 
rybá e, “ vysvětluje s úsměvem Patrik Tr ka, 
který se nebojí srovnávat lhotské závody 
s podobnými v okolí.

„Co se tý e po tu ulovených ryb, tak Mo idla 
mnohdy p ed í závody v Ostrohu a v někte-
rých letech i v Hluku. Za ty iadvacet hodin 
tady chytíme zhruba od t iceti do ty iceti 
kaprů.“

Závody v Mo idlech už mají svoji tradici 
a Patrik Tr ka s nadšení mluvil o dalším ro ní-

Vítěz dětské kategorie v Ostrožské Lhotě - 
Jakub D inka

ku. „Každý už se těší na p íští rok, chlapi bě-
hem letošního ro níku p icházeli s nápady, 
co všechno by se dalo ještě zlepšit. Doufám, 
že nám zase vyjde po así. K rybní ku je kvůli 
polní cestě špatná dostupnost, a když zaprší, 
tak se nedostaneme. Starosta slíbil z něja-
kých dotací novou cestu, snad se do dalšího 
ro níku stihne,“ p eje si hlavní organizátor.

Stanislav Dufka
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Hluk hostil výborný fotbalový kemp Michala Kadlece
Organizátor kempu mluví o akci, kte-
rá p ilákala témě  sedmdesát kluků 

Pro Hluk to byla po ádná událost! Do místní 
sportovní haly totiž p ijeli špi koví fotbalisté 
a eští reprezentanti Michal Kadlec, Theodor 
Gebre Selassie, Milan Petržela a manažer re-
prezentace Vladimír Šmicer! Důvod? Auto-
gramiáda a p edevším zahájení Fotbalového 
kempu, který nesl jméno jednoho z fotbalis-
tů ‒ Michala Kadlece.

Jen kousek od těchto známých osobností 
totiž posedávalo témě  sedmdesát kluků, 
kte í p ijeli i se svými rodi i na za átek kem-
pu, který se v Hluku usídlil hned na šest dnů. 
Celou velkou akci měl na starosti Hlu an Aleš 
Zlínský, který s nápadem p išel, a poda ilo se 
mu vytvo it projekt, který nemá v našem re-
gionu obdobu. 

„P emýšlel jsem nad využitím volného asu 
svého syna Davida  i mnoha dalších malých 
fotbalistů a napadlo mě uspo ádat takový 
kemp. Spojil jsem se proto s fi rmou Sport 
Invest Group Romana Broulíka, která Mi-
chala Kadlece zastupuje, a které Michalovi 
doporu ila, aby kemp svým jménem zaštítil. 

Hodně nám pomohl i jeho otec Miroslav,“ 
íká k za átku Aleš Zlínský, který hrával za 
Slováckou Slavii, Olomouc, Kyjov, Kunovice, 
a v sou asnosti nastupuje v dresu Hluku.

Na za átku netušil, jak velký zájem budou 
rodi e a jejich děti mít, ovšem, když se po 
t ech týdnech p ihlásilo 67 dětí, bylo jasné, 

že p ípravy na kemp můžou plným tempem 
pokra ovat. Navíc se mu poda ilo dát do-
hromady kvalitní realiza ní tým na ele se 
Zde kem Botkem, který má v 1. FC Slovácko 
na starosti mládež. 

Mladí fotbalisté tak zažili šest výborných 
sportovních dnů, naplněných nejen fot-

balem, ale také nap íklad návštěvou Laser 
arény ve Zlíně nebo hluckého koupaliště. 
Michal Kadlec navíc mezi ně p išel během 
kempu hned několikrát, a kromě fotbalové-
ho tréninku je potěšil také podpisy a různými 
sportovními dárky. „Jeho p ístup ke kempu 
byl opravdu vynikající, sám jsem ani ne ekal, 
že se až tak moc do kempu zapojí, kluci z něj 

byli nadšení,“ íká Aleš Zlínský, který si velmi 
pochvaloval i celý průběh kempu a p ístup 
kluků.

„Není jednoduché takový kemp zorganizo-
vat, sebrat si na starosti 67 dětí, udělat pro ně 
program na celé dny, dohlížet na jejich zdra-
votní stav i chování. Sešli se ale kluci, kte í 
byli dob e vychovaní a kte í se p išli něco 
nau it a využít volna o prázdninách. Bylo na 
nich vidět, že chtějí hrát fotbal a také se chtějí 
v budoucnu prosadit. Ur itě si odnesli spous-
tu zážitků,“ uvedl a už plánuje p íští ro ník. 
„Byla by škoda, kdyby si další generace kluků 
nemohli užívat pěkného prost edí ve spor-
tovním komplexu v Hluku a k tomu se ještě 
hodně p iu it fotbalu,“ míní Aleš Zlínský.

RB 

Na závěr bych chtěl poděkovat Vám, ro-
di ům. Když se totiž sejde na jedno místo 
takové množství malých kluků jako tomu 
bylo v tomto p ípadě, sta í jeden nebo dva 
nevychovaní jedinci a na světě je konfl ikt, 
v horším p ípadě ru ní p est elka. Do dneš-
ního dne jsme museli zasahovat minimálně. 
Znamená to, že své kluky vedete správně 
a vychováváte z nich dobré lidi, což je daleko 
důležitější než to, jestli někdy v budoucnu 
budou umět správně trefi t balon. Za to Vám 
pat í moje velké uznání.

(Vzkaz šéftrenéra kempu Zde ka Botka ro-
di ům mladých fotbalistů, kte í se ú astnili 
Fotbalového kempu Michala Kadlece)

Hlavní organizátor kempu Aleš Zlínský.

T i špi kový fotbalisté v Hluku - Michal Kadlec (zleva), Theodor Gebre Selassie a manažer 
reprezentace Vladimír Šmicer.
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Chceme postoupit? Nechceme postoupit?
Jak v Ostrožské Lhotě nevěděli, jestli hrát kvalitnější soutěž

V Ostrožské Lhotě zažívali v minulých týdnech fotbalisté situaci, která 
z ejmě není jen tak někde k vidění a která rovněž ukazuje, jak na tom 
dnes vlastně fotbal na vesnicích je. Lho ané totiž vybojovali v okres-
ním p eboru 2. místo a tak měli právo postoupit do vyšší a těžší sou-
těže, do 1. B t ídy. Dalo by se íci: skvělá zpráva! 

Jenže ‒ ve Lhotě tomu bylo trošku jinak. Ani v den posledního utkání 
v nižší soutěži, ani po jeho skon ení, nebylo jasné, jestli se Lho ané 
rozhodnou využít i nevyužít možnost a „posko it“ výš. Rozhodnout 
mělo setkání v místní fotbalové klubovně.

íká se jí Tyršova a jsou v ní vystaveny všechny diplomy, poháry 
a ostatní trofeje, které klub za 65 let své existence získal. Od nepa-
měti se v ní scházeli místní funkcioná i, aby na svých pravidelných 
schůzích organizovali dění kolem fotbalu ve Lhotě. Na jedné takové 
schůzi se sešel výbor spole ně s hrá i „jedni ky“. Na programu byl 
jediný bod: rozhodnutí, zda se Lhota p ihlásí do vyšší soutěže, kterou 
si vykopala na h išti.

Žádná velká euforii z možného postupu ovšem ve Lhotě nevládla. 
P edseda klubu Antonín Miklí ek se vůbec netajil p áním zůstat 
v okrese. „Jako p edseda jsem byl jediný proti postupu. Po poháro-
vých zápasech a posílení, ale vidím, že mají kluci dob e našlápnuto,“ 
prohlašoval. 

Trenér Josef Dominik měl po skon ení uplynulého ro níku podobný 
názor. „Nějaké kvality v našem mužstvu jsou, ale na krajskou soutěž 
bychom pot ebovali větší fyzický fond a ten naši hrá i nemají. Já se 

p ikláním k tomu, abychom zůstali v okresním p eboru, “ tvrdil těsně 
po skon ení soutěže.

Jak tedy rozhodování vypadalo? Fotbalový výbor dal jasné doporu-
ení: a  rozhodnou sami hrá i! A co na to hrá i? Témě  všichni byli 

pro postup! „Výbor nehrál hlavní roli, my jsme se rozhodli, že všech-
no necháme na hrá ích. Na schůzi jich bylo asi deset nebo jedenáct. 
Všichni do jednoho hlasovali, že I. B t ídu chtějí vyzkoušet,“ potvrdil 
sekretá  fotbalistů Dušan Dufka.

Kapitán a gólman Lho anů Zbyněk Šicha prozradil, že na mimo ád-
nou schůzi šel celý man aft už rozhodnutý. „Nebylo nad ím p emýš-
let, všichni byli pro. Pro většinu hrá ů bude kraj nová soutěž a všech-
no nové se má vyzkoušet,“ ekl. 

Do  I.B t ídy se navíc lhotským funkcioná ům poda ilo získat dvě 
velké posily. P išel Josef Jurásek z Ostrožské Nové Vsi a po osmnácti 
letech se vrátil do Lhoty místní odchovanec Michal Zalubil. P íchod 
těchto hrá ů si trenér Dominik pochvaloval a těsně p ed za átkem 
nové soutěže měl daleko ambicióznější plány než po skon ení okres-
ního p eboru.

„Musíme ještě po ádně potrénovat, pokud ale budou kluci chodit na 
tréninky, tak se můžeme mě it s každým. I když bude I. B t ída daleko 
náro nější soutěž jako okres, tak chci po ád vyhrávat,“ nechal se sly-
šet trenér.    

 Stanislav Dufka  

Fotbalisté Lhoty po posledním utkání s fanynkami                                                                                                                                    Foto: Dušan Dufka
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Antonín Kalný / Za ínal jsem jako fotograf
Po zápasech místo do hospody spěchal sou asný sekretá  fotbalistů vyvolávat fotky. Druhý den visely v obecní 
vitríně.

Dresy pro všechny věkové kategorie už měl dávno pe livě p iprave-
né. ekaly jenom na mladé i d íve narozené fotbalisty, kte í se měli 
p edstavit v zápasech k 80 letům založení klubu. Ještě ráno krátce po 
osmé hodině sekal trávu, aby bylo h iště p esně podle jeho p edstav. 
Antonína Kalného ‒ sekretá e, hlasatele a správce h iště v Ostrožské 
Nové Vsi - ekala v polovině ervence dlouhá a náro ná sobota.

Klub, ve kterém funkcioná  od roku 1985 slavil kulaté výro í. V po-
lo ase p átelského zápasu mezi místní jedenáctkou a sousedními 
Kunovicemi se dvaašedesátiletý funkcioná  do kal zaslouženého 
ocenění. P edseda klubu Marek Tvrdo  mu p edal estné uznání za 
celoživotní práci, kterou pro novoveský fotbal dělal a po ád dělá.

 Po závěre ném zápase sobotního propršeného odpoledne si ochot-
ně našel as na krátké povídání. „Poj te ke mně do kancelá e, tam je 
klid,“ pozval mě do místnosti zhruba dva krát dva metry, ve které si 
nešlo nevšimnout klubové vlajky Zbrojovky Brno. 

„Hrála u nás druhé kolo poháru, je to sedm let zpátky, prohráli jsme 
osm nula. Tehdy byla smola, že ve stejném ase hrál v Hradišti Sy-
not, zápas nám nechtěli p eložit, ale i tak p išlo na utkání skoro sedm 
stovek diváků,“ chlubí se pěknou návštěvou Kalný, který za al svou 
funkcioná skou kariéru trochu nezvykle.  „Za al jsem dělat takovou 
věc ‒ fotografa našich zápasů. Tehdy se hrávalo v neděli, místo do 
hospody jsem po zápase spěchal domů, vyvolal fotky z utkání, aby 
mohly být v pondělí ve vitríně. Všechno jsem si dělal sám, ještě dnes-
ka mám poschovávané všechny negativy,“ íká chlapík, který sám 
fotbal nikdy nehrával.

Všechno nám vyplavila voda

Jedno z nejhorších období zažíval klub p ed patnácti lety p i kata-
strofálních záplavách. Velké vodě se nevyhnulo ani novoveské h iště, 
které bylo krátce po rekonstrukci s novým trávníkem. Voda tehdy za-
plavila z velké ásti kabiny a z branek na h išti tr ela jenom b evna.  
„V devadesátém t etím nebo tvrtém jsme otvírali nové travnaté h i-
ště. V devadesátém sedmém nám voda všechno zaplavila, tak jsme 
museli za ínat znovu. Tehdy jsme nějakou dobu hrávali v sousední 
Ostrožské Lhotě. Můžu íct, že tam byla na našich zápasech výborná 
atmosféra. Lho ané na nás chodili a měli jsme kolikrát větší návštěvy 
než doma,“ chválil do asný azyl novoveský sekretá .  

Místní fotbalisté hrají I.A t ídu, do které p ed rokem sestoupili z kraj-
ského p eboru. Antonín Kalný nechce o nějakém úpadku fotbalu 
v obci ani slyšet. „Myslím, že tato soutěž je pro nás odpovídající. 
Máme p ípravku, žáky, dorostence a první mužstvo hraje výhradně 
s vlastními odchovanci,“ íká Kalný, kterého mrzí jediná věc, a to jsou 
slabé návštěvy na fotbale v Ostrožské Nové Vsi. „Lidi mají dneska 
víc zájem o kulturu. Vedle v lázních hraje dechovka a je tam plno. 
K nám p ijel v krajském p eboru Vsetín a měli jsme na fotbale pade-
sát t i platících diváků. Vě ím, že se to obrátí. Do naší t ídy sestoupil 
Hluk, Dolní Něm í, je tam daleko víc klubů z okresu a bude víc derby, 
a snad p ijde i víc fanoušků,“ p eje si oceněný sekretá , který byl i p es 
drobný déš  nakonec s průběhem oslav spokojený. „Můžu íct, že mě 
mile p ekvapil zájem lidí. Tribuna byla témě  plná, p išli rodi e, kte í 
tu mají žáky. Sta í páni hráli proti sobě a na každé straně se sešlo se-
dmnáct osmnáct bývalých fotbalistů,“ zakon il naše povídání Anto-
nín Kalný.                                                                         Text a foto: Stanislav 
Dufka

Osmdesát let fotbalu sla-
vili v polovině ervence 
v Ostrožské Nové Vsi. Od 
rána se zatažená oblo-
ha změnila v odpolední 
drobný déš , ale Novoveš-
anům to na slavnostní 
náladě neubralo. Na h išti 
kousek od štěrkopísko-
vých jezer se p edstavily 
všechny věkové kategorie 
fotbalistů. Na závěr fotba-
lového dne p evzali est-
né uznání Jaroslav ezá , 
Karel Vorá  a sou asný 
sekretá  klubu Antonín 
Kalný.  

SPORT
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Karel Vorá  / Na utkáních bývala úžasná atmosféra
Vzpomíná Karel Vorá  na svůj první fotbalový zápas v dresu Ostrož-
ské Nové Vsi, na kterém bylo t i tisíce diváků.

Osmašedesátiletý Karel Vorá  pozorně sledoval z tribuny svoje násle-
dovníky v p átelském zápase, který se hrál v rámci osmdesátin zalo-
žení klubu. Parádně zaplněná hlavní tribuna mu p ipomněla návště-
vu v jeho prvním zápase v dresu Ostrožské Nové Vsi, který odehrál 
p ed ty ia ty iceti lety.

„Zrovna se hrálo velké derby proti Veselí nad Moravou, které tehdy 
postoupilo do naší soutěže. Na fotbale tady bylo t i tisíce lidí, vůbec 
jsme se nemohli dostat do kabiny. Nic podobného už jsem nikdy 
později nezažil,“ vzpomínal bývalý st ední záložník, který na tomto 
nejdůležitějším postu strávil p evážně na novoveské škvá e největší 
ást svojí fotbalové kariéry.

Svoji fotbalovou kariéru ale za al na severní Moravě v láze ském 
měste ku Lipová, kde v té době jeho rodina bydlela. „Od žáků jsem 
hrával v klubu Lokomotiva Lipová-lázně na Jesenicku, kde jsme se 
s rodinou p estěhovali. Hrál jsem tam až do svých ty iadvaceti. Vět-
šinou jsme kopali okresní p ebor, ale zažil jsem tam i postup do I. 
B t ídy. Strašně rád vzpomínám na pana profesora Zahradní ka, který 
mě v Lipové trénoval. Byl editelem gymnázia v Jeseníku a po fotba-
lové stránce mně dal ze všech trenérů nejvíc,“ chválí s odstupem asu 
svého prvního kou e Karel Vorá .

Bydlel ve Lhotě, hrál u sousedů 
Z podhů í Jeseníků se Vorá ova rodina p estěhovala zpět na jižní 
Moravu. Usadili se v Ostrožské Lhotě, ale Karel za al hrát za sousední 
Ostrožskou Novou Ves.

 „Fotbal tam byl p ece jenom na větší úrovni. Hrála se I.A t ída a do-
konce jsme postoupili do krajského p eboru, který byl v té době tvr-
tou nejvyšší soutěží v republice. Jezdilo se t eba do Jihlavy, T ebí e 
nebo Ratíškovic. Pár roků jsme tam vydrželi, ale později se sestupova-
lo, byla to náro ná soutěž,“ vzpomíná bývalý fotbalista. 

Nad otázkou o svém nejvyda enějším zápase v karié e neváhá ani 
vte inu. „Jednozna ně proti Baníku Dub any na našem h išti. Měli 
tehdy opravdu vynikající mužstvo, všechno fi nancovali p es doly, na 
tu dobu to byl bohatý klub. Hrávali za ně fotbalisté až Brna. Baník 
hrál o postup, my o záchranu. Vyhráli jsme a já jsem jim dal dva góly. 
Tehdy bývala na našich zápasech úžasná atmosféra. Hrávalo se v ne-
děli a chodila spousta diváků,“ vyprávěl s nadšením v hlase o svých 
nejlepších fotbalových letech.

Po p estupu z Lipové prožil zbytek své fotbalové kariéry v Ostrožské 
Nové Vsi. I p es lákavou nabídku z divizního Kyjova zůstal nakonec 
věrný svému klubu. „Hráli jsme tehdy ve Veselí a po zápase za mnou 
p išli funkcioná i z Kyjova. ekl jsem jim, že ve t iceti už nikde nejdu. 
Podmínky byly v Nové Vsi dobré a já jsem byl spokojený i v práci. 
I když jsem vyu ený nádražák, tak jsem po p estupu za al dělat na 
štěrku,“ vysvětluje Karel Vorá . 

S kariérou skon il až ve svých osmat iceti letech. Zažil ve vesnickém 
klubu i sestupy, o kterých žádný fotbalista moc rád nemluví. „Za ty 
roky nějaké krize musely p ijít, dva roky jsem vůbec nehrál, na konci 
kariéry jsem ještě pomáhal v okresním p eboru.“ 

Fotbal je jeho velkým koní kem i dnes, ale nemůže se ubránit dojmu, 
že z této nejpopulárnější hry se vytrácí fotbalovost. „Dneska je tam 
všelijaké žduchání, okopávání, zápasy jsou zbyte ně tvrdé, hra je sice 
rychlejší, ale za nás bylo na h išti vidět víc fotbalového kumštu,“ íká 
Karel Vorá .                                                                   Text a foto: Stanislav Dufka
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Novoveské dívky na Mistrovství Evropy v Portugalsku!
Dob e si prohlédněte fotografi e, na kterých můžete mimo jiné vidět Katku Pjaj í-
kovou a Kláru Silnicovou z oddílu kanoistiky z „naší“ Ostrožské Nové Vsi. Dostat se 
totiž na takovou fotografi i a mít na sobě dres, ve kterém můžete vidět Katku a Kláru, 
není totiž vůbec nic jednoduchého, za vším jsou nekone né hodiny a léta tvrdého 
tréninku a od íkání. Ten dres je dresem reprezentanta naší země, a Katka s Klárou si 
ho vybojovaly svými skvělými výkony, které je dostaly až na prestižní Mistrovství 
Evropy v kanoistice do 23 let v Portugalsku. I tam p edvedly velmi slušné výkony, 
když postoupily do fi nále, kde skon ily v závodě na 500 metrů v kategorii K4 na 8. 
místě. Oběma dívkám, stejně jako všem dalším novoveským závodníkům, držíme 
palce, aby ve svém úsilí nepolevili!                                                                                        RB



Jak jsme navštívily krajany v USA
Lenka Burá ová píše o daleké cestě s Janou Mikulcovou      

Když jsem poslouchal povídání Lenky 
Burá ové z Uherského Ostrohu a Jany 
Mikulcové z Ostrožské Nové Vsi, které 
byly za našimi krajany v USA, uvědomil 
jsem si opět, jaké bohatství ‒ a nemy-
slím vůbec na peníze - máme v našich 
krajanech. Oběma  ženám můžeme 
jen (v dobrém) závidět, že měly to 
štěstí se s nimi setkat.  Tady vám na-
bízíme psaní, které o cestě napsala 
Lenka Burá ová, psaní Jany Mikulcové 
vyšlo v 3. íslo novoveského zpravoda-
je Profi l.  

V dubnu jsme se s mojí kamarádkou Janou 
Mikulcovou vydaly na cestu do americké-
ho Houstonu na pozvání sdružení krajanů 
Czech Heritage Society of Texas. Byly jsme 
pozvány, abychom se zú astnily jarní slav-
nosti, na kterou si každoro ně zvou zástupce 
z eské republiky, aby jim p ipomněli tradi -
ní eské výrobky i folklorní zvyklosti. Jana je 
malére ka a vyrábí nádherné kraslice, které 
se velmi zalíbily naší hostitelce paní Barba e 
Mikulik p i její návštěvě eské republiky - tak 
zorganizovala pozvání. 

Po p íjezdu na místo jsme zjistily, že zásilka 
kraslic, které Jana v p edstihu posílala, došla 
poškozená a to natolik, že asi 130 ks kraslic ‒ 
tedy měsíc práce - bylo zcela zni ených. Zá-
jem našich krajanů o Janiny kraslice byl vel-
ký. Na uvítací zahradní párty p edvedla celý 
postup výroby kraslic po ínaje vyfouknutím 
vají ka až po fi nální dozdobení.

 Samotné jarní slavnosti jsme se ú astnily od 
prvotních p íprav a měly jsme tak možnost 
nasát atmosféru, která je zcela nezapome-
nutelná. Každý se ujal své role, aby v ase 
zahájení bylo vše, jak se íká „tip op“. Kromě 
nabídky eských buchet, eských klobás, 
eského skla i kraslic se zde prodávaly kvě-

tiny, zeleninové p ísady i další věci. Samotné 
sdružení krajanů po ádalo aukci věcí, které 
sponzo i pro tuto akci věnovali. P íjemnou 
atmosféru pak dotvá ela eská tane ní sku-
pina z Houstonu a místní dechová hudba. 

P i ofi ciálním zahájení Jana p edala vedení 
Czech Heritage Society of Texas Krojované 

panenky ‒ dar od obce Ostrožská Nová Ves, 
které vyrobily šikovné ruce dam v Lidových 
tradicích v Uherském Ostrohu a videozáznam 
Ostrožských hodů s právem ‒ dar folklorní-
ho souboru Ostrožan II.  Závěrem akce jsme 
p edvedli ještě úvaz ostrožského šátku.

Měly jsme také možnost navštívit knihovnu, 
kde se naši krajané schází jak za ú elem vý-
uky eského jazyka ‒ každé pondělí, tak ke 
sledování eských fi lmů ‒ a to každou st edu. 
Abychom podpo ily náš region, p ipravily 
jsme spolu s Mikroregionem Ostrožsko, měs-
tem Uherský Ostroh a obcí Ostrožská Nová 
Ves spoustu propaga ních materiálů. Naši 
krajané byli touto zásilkou velmi uchváceni 
a bylo velmi milé vidět, jak si listují v map-
kách a obrázcích a povídají: „Náš sta e ek 
p išel z Kobylí..“ „Můj otec pochází ze Starého 
Města“ apod. Jak byli hrdí na své ko eny…!

Další den jsme pak byly pozvány do soukro-
mého eského muzea Czech Center Muse-
um Houston.  Toto muzeum vybudovali 
manželé, kterým je dnes 80 a 84 let, p i emž 
s budováním muzea zapo ali zhruba v roce 

2005. Je obdivuhodné, co za tu dobu doká-
zali. Hodnota muzea se nyní pohybuje okolo 
5 milionů USD. Mají zde nespo et materiálů 
týkajících se nebo pocházejících z eské 
republiky. Velmi si cenní nap íklad sbírky 
eského skla, kterou tvo í tisíce kusů. Je to 

ucelená kolekce vyrobená v mezivále ném 
období a ur ená pro export. 

Nás dvě velmi p ekvapilo, když nás u výcho-
du z výtahu p ivítal „ostrožský kroj“, který jim 
věnovala paní z Hluku. Vzhledem k tomu, že 
si moc nevěděli rady s jeho prezentací, tak 
jsme jim pomohly a na závěr doplnily i „os-
trožským úvazem“. Majitelé muzea znají náš 
region velmi dob e, jsou v kontaktu s panem 
malí em Hladkým z Uherského Hradiště, na-
vštívili v minulosti také našeho vynikajícího 
hudebního skladatele Slávka Smišovského. 
Manželům můžeme jen závidět vitalitu, na-
sazení a lásku, s kterou prezentují naši vlast.

Celá cesta byla pro nás nesmírně zajímavá, 
poskytla nám mnoho zajímavých setkání 
a poznání a my na ni nikdy nezapomene.

 Lenka Burá ová

Ženy z našeho Slovácka p i návštěně krajanů v USA.
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Psát tady o tom, že v Blatni ce byl minulý mě-
síc p ekonaný eský krojový rekord, je tak ka 
zbyte né, nemyslíte? Vždy  to p ece skoro 
každý ví, Blatni ka se díky té zprávě stala po-
pulární, ale kdybyste to nevěděli, tak tedy ve 
stru nosti: V Blatni ce bylo v sobotu 18. srpna 
2012 víc krojovaných, než je po et místních 
obyvatel ‒ a to se ještě žádnému jinému mís-
tu v eské republice nepoda ilo! Po et obyva-
tel je 450, po et krojovaných byl podle ofi ciál-
ního záznamu 478!

Co ale k této základní informaci p ipsat, íká 
onen rekord něco o samotné Blatni ce a živo-
tě místních lidí?

Kdybych měl napsat jednu jedinou větu, na-
psal bych, že tento rekord ze všeho nejvíce 
ukázal soudržnost celého našeho regionu, 
snahu mnoha lidí (nejen) z Ostrožska i Hor-
ácka pomoci Blatni ce a místní starostce 

Jarmile Hruškové s rekordem. Vě te mi, ne-
byla to úplná mali kost p ijet do Blatni ky, 
slunce pražilo na plné obrátky, a pokud by 
někdo nep ijel, nikdo by mu nemohl nic vy-
ítat. P esto jsem p i návštěvě Blatni ky viděl 

krojované Hlu any, Novoveš any, Borši any, 
Blatni any, Lho any, Strážni any, Hor áky, 
a ještě další a další. 

Co ale samotné Blatni ka a její obyvatelé? 
Zdálo se mi, že do kroje se tady mohlo obléci 
více lidí, ada místních spíše postávala v „civi-
lu“ kolem, p esto ale est domácích zachra o-
vala nap íklad hodová chasa, dechová muzika 
i děti z folklorního kroužku, naštěstí někte í 

další jednotlivci se rozhodli na poslední chví-

asem konec tobě i jiným menším vesnicím, 
i když ‒ já tomu nevě ím. Lidé budou stále hle-
dat cestu ke svým rodným místům i ko enům 
a asto t eba ani tato místa nebudou opouštět. 
Jak to íkala paní Eliška Hašková Coolidge, nej-
větší „hvězda“ mezi pozvanými hosty? 

„Máte tady krásně vymalováno, je tady všechno 
isté, kvetou tady hezké kytky, je to tady doo-

pravdy velmi pěkné,“ všímala si tato dáma, kte-
rá pracovala v administrativě pěti amerických 
prezidentů a potom dodala ještě důležitější 
slova. „Myslím, že nejlepší spole enské způsoby 
nalézám na vesnici, protože na ní vidím ohle-
duplnost k druhým lidem. Je zvláštní, že každý 
lověk, ke kterému cítím v Praze blízkost, tak 

pochází z Moravy. Mně se na Moravě líbí ote-
v enost, myslím, že je tady opravdu větší ote-
v enost, než je u nás v echách,“ dodávala paní 
Eliška, která je ozna ována za královnu etiky. 

Jak to tedy s tebou, Blatni ko, vypadá, p emýš-
lel jsem, když jsem pozoroval p eveliké oslavy 
tvého výro í, jak se v tobě vlastně lidem žije? 
Prohlížel jsem si krajinu, ve které ležíš, a zdálo 
se mi, že v ní nacházím stále více zajímavých 
míst, pro ítal jsem si zpravodaj a oce oval, ko-
lik lidí se snaží být aktivní. 

Držím ti tedy, Blatni ko, palce, vždy  p ece 
všichni víme, že rekordy nejsou vůbec pod-
statné. Nejdůležitější je to, co se s tebou děje 
te , nyní, ve dnech všedních a zdánlivě oby-
ejných, bez krojů a slávy. Tak tedy, všecko 

dobré k tomu tvému výro í, a  jsi domovem 
pro co nejvíce lidí, kterým není tvůj osud lho-
stejný.                                                                     RB

li. A nesmím zapomenout na rodáky! Setkání 
s nimi pat ilo k nejradostnějším! 

Máte to tady pěkné, chválila královna 
etiky 

Jaká jsi tedy vlastně, Blatni ko, a jaká tě eká 
budoucnost? V uších mi zní slova tvého kro-
niká e Miroslava Hude ka, muže, který o tobě 
nyní napsal ojedinělou knihu, u každého 
domu uvedl, kdo v něm  bydlel a bydlí - vsa-
dím se, že žádná vesnice takovou knihu na ce-
lém světě nemá. Tedy, on pesimisticky pravil, 
že takové vesnice jako jsi ty, asem zaniknou.  
„Všechno se p emístí do větších aglomerací, 
hledání ko enů bude pry , mladým vysta í 
internet a nějaká virtuální technika,“ avizoval. 

Možná má pan Hude ek pravdu, možná hrozí 

Rekordní oslavy 650 let Blatni ky
Témě  500 krojovaných ukázalo 
soudržnost Ostrožska a Hor ácka

 39 www. ostrozsko.cz

SPORT

Rekord ur itě Blatni ku proslavil a může pomoci nap íklad místní krojové dílně k dalším 
zakázkám. Nejdůležitější jsou ale pro Blatni ku mladí - oni rozhodonou o její budoucnosti 
podle toho, zda v ní zůstanou a zda jí budou chtít pomáhat. 
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Nové akce podpořené z Folklórního fondu MAS 2012

Představení práce ZŠ Ostrožské Lhoty v projektu
 „ Školy pro venkov“

MAS podpořila další projekty 

Blatničtí vinaři otvírají své sklepy
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Tak takovou u ebnici ještě školáci neměli
Povídání o projektu, který dětem p ibližuje jejich nejbližší okolí

Tomáš Zají ek z Louky, který u í v Lipově

Žáci osmi základních škol na Ostrožsku a Hor ácku se od za átku 
nového školního roku těší ze zcela nových u ebnic, které jsou pod-
statně jiné než všechny jejich ostatní knihy. Jsou to p itom zvláštní 
u ebnice, které by mohly být srdci mnohých žáků nejblíže  -  infor-
mace v nich se totiž týkají jejich bezprost edního okolí, vesnice i 
měste ka, ve kterém škola stojí. 
Právě na tomto principu je založený projekt Školy pro venkov, do 
kterého se zapojilo také osm škol v Uherském Ostrohu, Velké nad 
Veli kou, Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhotě, Hluku, Blatnici pod 
Svatým Antonínkem, Kuželově a Lipově. Se zástupcem poslední 
zmi ované školy, Mgr. Tomášem Zají kem a manažerem celého 
projektu Mgr. Vlastimilem Va kem jsme si o posledních novinkách 
povídali.

 Jak to tedy s novými u ebnicemi je, jak vypadají a skute ně se na ško-
lách postupně objevují? „V těchto týdnech je skute ně dodáváme do 
škol, nejsou to ovšem klasické u ebnice, ale pracovní sešity v brožova-
ném vydání, které mají kolem ty iceti stran,“ vysvětluje manažer a zá-
rove  upozor uje na jednu hodně důležitou záležitost ‒ tyto pracovní 
sešity ještě nemají defi nitivní podobu. 

 „První t i měsíce nového školního roku se budou tyto pracovní seši-
ty dopracovávat do fi nální podoby, a to p ímo na školách. Do těchto 
pracovních sešitů budou moci ještě žáci zasahovat, upravovat je nebo 
v nich škrtat, půjdou do t íd, mezi žáky, mezi u itele. Ti všichni si ek-
nou, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co by změnili, ubrali nebo naopak 
p idali,“ íká.

Co ale bude následovat po t ech měsících, tedy někdy v listopadu 
a prosinci? „Po ítáme s tím, že každý školní tým už bude mít tyto pra-
covní sešity dopracované do fi nální verze, uděláme proto výběrové í-
zení, vítěz tyto sešity vytiskne a my je už v kone né podobě jako u eb-
nice dodáme do škol,“ odpovídá Vlastimil Vaněk. 

Školáci asto neznají svůj region, upozor uje u itel
Poj me se ale podívat, cože vlastně v takových pracovních sešitech 
nebo u ebnicích je, k emu jsou dobré. A zeptejme se p ímo kantora 
Tomáše Zají ka, který u í v Lipově zeměpis a p írodopis a je garantem 
celého projektu v této škole. Právě on se svými spolupracovníky a žáky 
také sepsal pracovní sešit o Lipovu, jeho historii, sou asnosti, p írodě, 
kultu e, sportu a spoustě dalších věcí. Co on celému projektu íká?

„Myslím, že je výborný a žákům může hodně pomoci. Výhodou je, že 
mnohé informace o Lipovu máme už nyní na jednom místě, tedy právě 
v pracovním sešitě. S tím te  můžeme pracovat v různých p edmětech 
a také v několika t ídách,“ upozor uje.

Zárove  jako lověk, který má rád p írodu, velmi oce uje to, že školá-
ci se můžou velmi snadno dozvědět nap íklad informace o tom, jaká 
zví ata žijí v regionu, co tady roste, kam je možné se vydat na krásné 
procházky. Informace, které nebyly donedávna pro mnoho žáků až tak 
známé. „V hodinách jsem zjiš oval, že děcka neznají adu zví at a rost-
lin, asto ani neví, co u nás roste nebo žije. Proto si myslím, že projekt 
Školy pro venkov je velmi dobrý a může žákům v tomto pomoci.“ 

P i p ípravě pracovního sešitu se žáci z Lipova vydávali na vycházky 
po vesnici i po jejím okolí a pracovali na několika zajímavých téma-
tech. Nap íklad p i projektovém dni s názvem Život za našich babi ek, 
se zabývali jejich způsobem života, dozvídali se, jaké ná adí používali, 
jak se jedlo, va ilo, pracovalo. Naopak pro změnu nap íklad v ob anské 
výchově se procházeli Lipovem a hledali staré i nové domy, bavili se 
o tom, jak se d ív stavilo, jaký byl rozdíl v barvách nebo t eba v typu 
oken. „Myslím, že někte í žáci se díky tomu dostali do některých uli ek, 
kde ještě nikdy nebyli,“ podotýká kantor.

Manažer Vlastimil Vaněk zárove  dodává, že o tomto celý projekt ze 
všeho nejvíce je. „Hlavní myšlenka je, aby školáci poznali prost edí 
vesnic a měst, ve kterých žijí, protože toto prost edí skute ně asto 
znají málo. Nyní navíc budou mít jako pomocníka k tomuto poznávání 
zmi ované pracovní sešity, a bude velmi záležet na kantorech, jak tyto 
sešity využijí. Někdo je může jen zběžně projít, zatímco jiní s nimi bu-
dou pe livě pracovat a budou tak dál rozvíjet zájem dění o jejich rodná 
místa,“ p eje si.



Zpravodaj Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko
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Celý projekt Školy pro venkov p itom může p inést i to, že školáci se 
budou zajímat také o sousední vesnici i měste ko nebo dokonce 
o celý náš region Ostrožska a Hor ácka. Zmi ovaná u ebnice, která 
vznikne z pracovních sešitů, bude mít totiž osm ástí ‒  tedy tolik, kolik 
je zapojených škol. Lipovjané si tak můžou vzít k prostudování a po-
znávání nap íklad Velkou, Blatnici nebo t eba Uherský Ostroh. Podob-
ně to bude samoz ejmě s žáky dalších škol.

Ani to ale není všechno. Ke každému z osmi dílů budou vydané pracov-
ní listy, se kterými můžou školáci pracovat a využívat je k praktickým 
úkolům. V těchto listech budou mít nap íklad různé úkoly, kvizy, k í-
žovky i dopl ova ky, vše se zamě ením na nejbližší okolí.       

Jak vidíte, je toho opravdu hodně ím může celý projekt obohatit mno-
ho dětí v našem regionu. V našem asopisu Krajem svatého Antonínka 
ho budeme dál mapovat a v p íštím ísle vás seznámíme s dalšími ško-
lami a pracovními sešity. A těšit se můžete také na setkání s některými 
školními zpravodaji ‒ i ty se rodí díky projektu Školy pro venkov.

RB

GARANT PROJEKTU Z LIPOVA: 
Mgr. Tomáš Zají ek

LÚ AN V PETROVĚ O LIPOVU. Když jsem jel p es Strážnici do Petrova 
na setkání s Mgr. Tomášem Zají kem (na snímku), íkal jsem si, že je 
to po ádný paradox. 

Vždy  jsem jel do Petrova za kantorem, který je z Louky a navíc jsme 
si měli povídat o Základní škole v Lipově, kde u í zeměpis a p írodo-
pis a je tady také garantem projektu Škola pro venkov. To je p ece 
paradox, nemyslíte? Pokud byste mi nevě ili, podívejte se pozorně 
na fotografi i, jistě si všimnete, že jsem jej skute ně fotil v areálu vin-
ných sklepů Plže, kterými je Petrov proslulý.

Jak je ale možné, že si Tomáš Zají ek sjednal schůzku právě tady? 
Vysvětlení je zajímavé, má tady totiž p ítelkyni a je docela možné, 
že se sem také p estěhuje. Všechny žáky i u itele v Lipově ale můžu 
uklidnit, protože jsem od něj slyšel, že je v lipovské škole velmi spo-
kojený, moc a moc si pochvaloval tamní kolektiv, a ur itě chce z Pe-
trova jezdit za prací právě do lipovské školy. 

A ještě jedna zajímavost nakonec. Tento kantor je inný také v ko-
munální politice, je zastupitelem a dokonce také p edsedou komise 
pro životní prost edí. A pro  se na místní politiku dal? S kamarády 
jsme si íkali, že se nám v Louce leccos nelíbí a málo se toho děje 
a rozhodli jsme se sestavit kandidátku nezávislých, tak to všechno 
za alo,“ vysvětloval mi lúcký patriot.

By  to p itom vypadá, že se z Louky odstěhuje, na Louku nedá do-
pustit a já od něj uslyšel adu pochvalných vět na toto místo. „Když 
jsme studoval v Olomouci, asto mi Louka chyběla, vždycky jsem 
byl zvyklý vyjít z domu  a  být brzy ve vinohradu nebo v lese, což 
v Olomouci nebylo možné. Navíc v Louce se dokáže sejít skoro celá 
dědina p i zábavě, p i sportování, p i snaze něco užite ného udělat, 
což  je něco, co není jinde až tak obvyklé,“ pochvaloval si Tomáš 
Zají ek.

RB
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Slova Michala Beneše, tajemníka pro kulturní záležitosti UNESCO na ministerstvu kultury eské republiky, která pronesl 
letos v ervnu na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici p i slavnostním ve eru, kdy byly starostům Hluku, Vl -
nova, Kunovic a Skoronic p edány dekrety o zápisu slovácké jízdy králů na seznam UNESCO.

... Jdem k jízdě králů kořeny své hledat
Hlu ané p evzali letos v ervnu ve Strážnici dekret o zapsání slovácké jízdy králú 
na prestižní seznam světového kulturního dědictví  UNESCO.

Svět je možná někdy smutný, svět je 
ale také krásný. Svět je někdy také chu-
dý, svět je ale také bohatý, a bohatý je 
svou tradi ní lidovou kulturou. Já pra-
cuji pro UNESCO 21 let a mohu vám 
potvrdit, že bohatství světa v tomto 
směru je obrovské, ale bohatství tra-
di ní lidové kultury a folkloru je také 
velmi k ehké. 

Proto se Organizace spojených národů 
rozhodla vytvo it seznam toho nej-
krásnějšího a nejcennějšího, co lidstvo 
podědilo po minulých generacích. 

A celé eské republice i celé Evropě je 
ctí, že toto bohatství světa reprezentu-
je jízda králů z města Hluku, Kunovic, 
obcí Skoronic a Vl nova. Svět se p ed 
nimi sklonil, protože prohlásil: „Jízda 
králů reprezentuje naše bohatství.“ 

Já se te  obracím k pánům starostům 
a k paní starostce z Hluku, Kunovic, 
Vl nova a Skoronic. Mezivládní výbor 
pro nemateriální kulturní dědictví p i 
UNESCO vám vzkazuje: „Děkujeme ge-
neracím vašich chlapců, kte í Jízdu krá-
lů p edali dalším generacím, a žádáme 

dnešní generaci vašich chlapců, aby 
jízdu králů dále pěstovala a vytvo ila 
tak most pro ty, kte í se ještě nezrodi-
li, aby toto naše dědictví bylo pro svět 
zachováno.“ 

Já myslím, že je to poselství krásné, a mě 
zbývá jenom ocitovat verše, které jsou 
dva tisíce let staré, je to nerýmovaný 
verš z Ovidia: „Proud asu zastaví svůj 
krok, jdem k pramenům ek své ko eny 
poznat.“ Tento verš se dá íci také tak-
to: „Proud asu svůj zastaví krok, jdem 
k Jízdě králů své ko eny poznat.“

 Hlu ané v roce 2011 ukázali, že jejich jízdu králů nedokáže zastavit ani vytrvalý déš  ...                                                         FOTO: Radek Bartoní ek



PORTRÉTY 
z Blatni ky, 

kde se sešlo témě  
500 krojovaných 
z různých míst 
eské republiky

FOTO: Radek Bartoní ek


