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Boršice u Blatnice

Hrubá Vrbka

Velká nad Veli kou



Krásné se
st i ky, jedna j

e z Blatni
ky, druhá 

z Malé Vrbky

Mladá vese
lská muzika

Tož, na tento nástroj nešlo v Ostrožské Lhotě opravdu hrát

Auto i fotek z fašanku na straně 1 a 2: František Gajovský, 
Radek Bartoní ek, velický mužský sbor

Pozdrav o
d Novoveš anů

Blatnické
 „teti ky“ p i fašanku 

v teple m
ístního ku

lturáku

Muzikanti, kte í chodili po Nové Lhotě, všimněte si toho množství sněhu



 3 www. ostrozsko.cz

VÝBĚR Z OBSAHU VAŠEHO OBLÍBENÉHO ASOPISU

Vážení tená i,

seděl jsem v minulých dnech 
s hrstkou několika málo lidí 
na besedě v jedné knihovně 
s jedním výborným spisova-
telem a jedním výborným 
fi lmovým dramaturgem, 
a když beseda kon ila, oba 
vst ícně pravili: když budete 
chtít, můžeme tady zajistit 
promítání skvělého fi lmu 
i setkání s vynikajícím reži-
sérem.
Padaly další nápady, at-
mosféra byla velmi p íjem-
ná, vždy  hosté byli navíc 
z našeho Slovácka a mluvili 
zajímavě. Není nad takové 
osobní setkání, íkal jsem si, 
když jsem odcházel.
I když všechno vypadalo tak 
nějak optimisticky, napadla 
mě jedna zlá otázka. P ijde 
vůbec někdo na takové fi l-
mové p edstavení, dostaví 
se lidé na besedu s režisé-
rem? Nezůstane osamocen?
Zdá se mi, že jsme se ocitli ve 
zvláštní situaci. Máme stá-
le modernější budovy pro 
kulturu, do kterých se vklá-
dají desítky milionů, stejně 
jako máme stále větší po et 
kulturních akcí a různých 
kulturních projektů, ovšem 
chybí nám jedna „mali kost“ 
- samotní lidé, kte í by kultu-
ru vyhledávali, toužili po ní 
a také by na ni chodili. 
Ne že by kultura dělala lo-
věka automaticky lepším, 
tak velké kouzlo p ece jen 
nemá. P esto je to ale moc-
ná arodějka, která dokáže 
lověka mnohdy obohatit 

do dalšího života víc než 
kdejaká naditá peněženka. 
Nevím, možná jste už vy 
sami na setkání s kulturou 
rezignovali. Zkuste ji ale  
pěstovat alespo  ve svých 
dětech i vnucích. Uvidíte, 
že se to vám, a hlavně jim, 
mnohokrát vyplatí.
                     Radek Bartoní ek
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ROK NA SLOVÁCKU

Ještě že ty plesy a fašanky máme!
Smutné je na vesnici období od ledna do b ezna. lověk sice může odjet někde na hory nebo t eba i k mo i, může 
sednout k televizi i po íta i, ale stejně, p íroda odpo ívá, ticho je v uli kách a většinou i hospodách, tma p ichází 
tak strašně brzy, až je její konec v nedohlednu. Nemám tě, zimo, rád -  nezlob se na mě za to.

O to víc vyhlížím v tom nevlídnu a smutku každé světlo, 
zábavu, smích, hudbu, tanec.  Jaký jen rozdíl mezi tím 
tichem, které ještě p ed chvílí vládlo a veselím, které p i-
chází s prvním plesem a kon í fašankem! Blaze těm, kte í si 
umějí chvíle s nimi užít, to í se na parketu dokola, zpívají, 
zvedají ruce, a když p ijde fašank, vyjdou do ulic a snaží se 
do dědiny p inést víc života.

A  žije fašank, a  žijí plesy! A  je stále dost těch, kte í se 
nejen veselí, ale také kte í mají stále ještě chu  tyto zimní 
radosti p ipravit a v nelehkých podmínkách uskute ovat! 
„Z vesnic mizí vztah k místu, kde se lověk narodil, sehnat 
dnes nap íklad domácí muzikanty je skoro nemožné,“ po-
steskl si jeden z fašanká ů.

Muzikanti z CM Falešnica, kte í hráli v Blatni ce

Lipovjané s výslužkou na šavli         FOTO: Lukáš MachálekV Nové Lhotě se fašanku po lo ském obnovení da í

Hlu ané chodí tradi ně v kroji, bez masek a s CM Babica Zmrzlí muzikanti v Ostrožské Lhotě
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ROK NA SLOVÁCKU

Nebezpe né rohy v Boršicích u Blatnice Takového Švejka na vozíku a s nefalšovanou 
fajfkou měli v Ostrožské Nové Vsi

Novoveská pohostinnost, slivovice se všude propilo opravdu moc

Velické devá a ky ve výborné náladě Poslední úsměv p ed polonézou v Hluku

Opravdu je situace tak špatná? Snad ještě 
ne. Po ád jsou lidé, kte í mají chu  postavit 
se proti vymírání vesnice, dělají mnoho za-
jímavého a povzbuzují i druhé. T eba zrov-
na p i fašanku, i mnohdy jindy v roce.

Snad budou žít vesnice dál plesy, fašanky 
i dalšími radostmi, které nám tento pozem-
ský svět nabízí. Bez nich by byl život na ves-
nici mnohem smutnější.

Život je krátký. Život je krásný. Život bez 
plesů a fašanků je nemyslitelný! A  žije jaro!

Text a foto: RB
(Na www.SlovackoDNES.cz najdete ze 
všech fašanků v regionu videoukázky)   

 5 www. ostrozsko.cz



 6 www. ostrozsko.cz

REPORTÁŽ

Otužilí borci z mrazivé veselské vody
Jak se koupat v únoru, a p itom zůstat zdravý

Pokud někdo tete tento lánek v teple, 
rychle vyjděte ven do zimy, nebo si alespo  
otev ete okno - jinak si totiž těžko dovedete 
p edstavit následující situaci.

Venku byla docela dost velká zima, nějakých 
pět stup ů pod nulou, my co jsme v únoru 
stáli u eky Moravy ve Veselí nad Moravou, 

jsme se zimou klepali, měli jsme na sobě bun-
dy a někte í ještě šály ovázané kolem pusy.  

Že by šel někdo v takovém po así do vody?   
Že by někdo riskoval zdraví? „Táto, nedělej 
si srandu!“ pravila má osmiletá dcera, když 
jsem jí íkal, že za chvilku se asi někdo z p í-
tomných svlékne a půjde si zaplavat.

No, ani já sám jsem tomu moc nevě il, ale po 
několika minutách vyšli z davu mnoha zvě-
davců t i odvážlivci a z ni eho nic se za ali 
svlékat do plavek.

„Samoz ejmě jdeme do vody, ale ne nadlou-
ho, abychom nebyli mrtví a neodradili vás,“ 
íkal jeden z nich, zakladatel únorového pla-
vání František Holek z Veselí, kterého dopro-
vázeli dva známí, Josef Sola ík z Hroznové 
Lhoty a Tomáš Štalcer z Ostravy.

Zatímco my na b ehu jsme se klepali zimou 
(a někte í si klepali i na elo), oni sešli po 

schůdcích k Moravě a po několika vte inách 
v ní také za ali po proudu plavat.

„Za ínají nějak modrat,“ ozývalo se po dvou 
minutách od b ehu, zatímco borci ve vodě 
plavali proti proudu a nemínili se p iblížit. 
T etí minuta, pátá, sedmá, devátá... Až po 
desáté minutě se všichni navrátili k b ehu, 

kde už je ekali jejich p íbuzní s ru níky, hor-
kým ajem i vlažnou vodou. „Voda je teplá, 
jak chcánky,“ pravil pan Sola ík, když vyšel 
z eky, ímž se postaral o dobrou náladu 
mezi p ihlížejícími.

Ti si sahali na jeho nahá záda, aby se vzápětí 
oklepali zimou, jelikož jeho záda byla - jak ji-
nak - po ádně studená. „Franto, neblbni, za 
dva roky máme pětašedesát, a  se sejdeme,“ 
p idal radu jeden z vrstevníků Františka Holka, 
který ovšem podobné obavy rázně odmítal.

„Míváme tréninky dvakrát týdně, do deseti 
minut ve vodě,“ íkal pan Holek a na otázku, 
kdy byl naposledy nemocný, měl velmi krát-
kou reakci: „To si nepamatuju.“

Zimnímu plavání se p itom věnuje už t icet 
let. Pro  vlastně za al? „Protože jsem viděl 

v sedmdesátých letech Františka Venclov-
ského, když měl pokusy o p ekonání kaná-
lu La Manche. Tak mě to zaujalo, že jsem to 
chtěl zkusit.“

Pokud v teple domova p emýšlíte, že 
byste se také inspirovali, neváhejte. Do 
dalšího únorového plavání u veselské-
ho splavu zbývá skoro rok - na trénink 
tedy máte dost asu.         Text a foto: RB
(Na www.SlovackoDNES.cz najdete z toho-
to koupání videoukázku)

Veselan František Holek se právě chystá do vody - my kolem jsme se t ásli zimou
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LIDÉ KOLEM NÁS

Tam, kde lé í láska, optimismus i zpěv
Na návštěvně u známého hor áckého zpěváka a tane níka Jarka Slováka
„... Ona sa to í, má erné o i, jako já, jako já, 
daj ně ju, Bože, do mého lože, do rána, do 
rána...“

Hor ácká písni ka zní jedním z domků ve 
Velké nad Veli kou, známý místní zpěvák 
a tane ník Jarek Slovák má ruku naho e, 
jeho žena za ním p ichází, pokládá mu hlavu 
na hrudník a on ji oběma rukama objímá.

Venku už je tma, únorový den letošního roku 
se za íná naklánět k ve eru a já s Tondou Vr-
bou kon íme svou návštěvu u Slováků. Jsme 
vdě ni za p ijetí i pohostinnost, vždy  jsme 
p išli zcela neohlášeni, navíc jsme zaklepali 
na dve e v situaci, kdy manželé p ekonávají 
nejtěžší okamžiky svého života. 

„P išlo to loni a zcela ne ekaně, Jarek zhubl 
a hodně kašlal, když to trvalo déle, nezdálo 
se nám to a já trvala na tom, aby šel na plicní. 
Tam jsme se dozvěděli diagnózu ‒ rakovina 
plic,“ vzpomíná jeho manželka Ivana. 

Na sympatické ženě, kterou mnozí znají 
z folklorních vystoupení, je poznat, kolik sil 
jí poslední měsíce vzaly. Její otec zem el na 
rakovinu plic, a proto věděla, co jejího muže 
eká.  Nejtěžší byl za átek, ekala na první 

verdikt léka ů, kte í nakonec oznámili, že 
nádor jejího muže bude možné operovat. 
„Zopakujte to ještě!“ volala tehdy na léka e. 
„Jo, půjde to zoperovat,“ zopakovali.

Za aly dlouhé měsíce, o kterých se těžko 
mluví, však také Jarek Slovák jich komentu-
je jedinou větou: „Nikomu bych to neprál 
zažit.“ 

Když ale manžele poslouchám, s každým 
dalším slovem stále více obdivuji paní Slová-
kovou za její state nost i úsilí. V práci si vzala 
několik týdnů volno a svému muži věnovala 
veškerý as. „Kdybych mohla vzít tu nemoc 
na sebe, tak bych byla radši,“ ekne v jednu 
chvíli a já se vůbec nedivím, když pan Slovák 
naváže několika větami. „V takové chvíli ne-
moci a totiž nebaví svět. Bez ní bych to asi 
nezvládel.“

P i naší návštěvě je ale nálada dobrá, možná 
nejlepší za poslední měsíce, zdá se, že nej-
horší chvíle jsou pry . Zvláště když náš hos-
titel dokonce zpívá - vůbec poprvé po adě 

měsíců! „Ke  sme precházali z Uher do Mo-
ravy, halenky nám vzali, halenky nám vzali, 
aj nás porúbali,“ zní zpěv, ke kterému se p i-
dal i Tonda Vrba. Nádherný zpěv...

„Nedávno sem eště nemohel ani mlúvit,“ 
p ipomíná pan Slovák. Nyní si ale dokonce 
bere skleni ku, nalévá si do ní trošku vína 
a plánuje, že se půjde podívat na velický 
mužský sbor, se kterým mnoho let vystu-
poval. „Chcu jít zítra na zkúšku, na chlapú sa 
podívat, moja ně tam posílá. Zpívat možeš 
až do smrti, když a to baví. M a to baví, tak 
budu zpívat, poká  budu moc.“

„Když dnes zpíval, tak je to jedině k dobru.“ 

V této chvíli svého psaní bych chtěl  vzpo-
menout ještě jednu ženu, o které jsem se 
dosud nezmínil. P i naší návštěvě jsem ji 
uviděl poprvé v životě a vzápětí ji za al ob-
divovat. Také ona má na uzdravování Jarka 
Slováka velký podíl ‒ jeho osmaosmdesáti-
letá maminka Eva Slováková. 

„Odjakživa su v dobréj náladě. A su š astná, 
že mám t i děti, kdybych tychto neměla, tak 
život je pro mě nanic. Mám ale o nich strach, 
hlavně o Jarka. Ale doufám, že sa uzdra-
ví, když už dneskaj zpíval, tak to je jedině 
k dobru,“ vypráví žena, která se p ivdala do 

Velké ze Slovenska. Těžko p iblížit její nátu-
ru, ale marně vzpomínám, kdy jsem potkal 
někoho v tak vysokém věku, z koho vyza uje 
taková energie a optimismus. „Když Jarek po 
operaci nemluvil, tak jsem mu íkala, neboj, 
budeš mluvit. A už aj zpíval! Tak, co chcete? 
Co?!“ zavolá nahlas, bouchne pěstí do stolu 
a za ne se smát. Obdivuhodné. „Veselá mysl, 
půl zdraví, né?!“ dodá ještě.

Povídáme ve tve ici dál, je toho ještě mno-
ho, co by šlo napsat, ale já bych p edevším 
rád zaznamenal ještě následující slova. Hod-
ně mluvíme také o folkloru, tanci a zpěvu, 
manželé ho milují, mnohokrát jste je mohli 
vidět vystupovat, te  však nebyl dlouho 
v kroji ani jeden. Paní Slováková se za ekla, 
že se do kroje oble e zase až tehdy, když 
bude její muž zdravý. 

„V létě si dáme tam nad Velkú, na Húrce, só-
le ko, že? Rekneme našemu šéfovi, Jankovi 
Kománkovi, že chceme sólo,“ pronese v jed-
nu chvíli ke svému manželovi a on p ikývne. 

Tak tedy - v létě. P i Hor áckých slavnostech. 
Na Húrce. Ruku na to! Držíme palce!

Text a foto: RB
(Na www.SlovackoDNES.cz najdete 

z této návštěvy videoukázku)

Pan Slovák bojuje s těžkou nemocí s pomocí dvou žen - jednou z nich je jeho neoby ejně 
energická a optimistická maminka Eva Slováková
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Jaké to je u nejoblíbenější u itelky
Novoveš anka Růžena Hlůšková vyhrála na Zlínsku známou anketu Zlatý Ámos

Než jsem se vydal za paní u itelkou Růženou 
Hlůškovou, p e etl jsem si o ní několik lánků 
- všechny měly spole né jedno téma. Týkaly 
se toho, jak tato u itelka, která žije v Ostrož-
ské Nové Vsi, byla vyhlášena nejoblíbenější 
u itelkou Zlínského a Olomouckého kraje ve 
známé soutěži Zlatý Ámos. 

Pěkný úspěch, vždy  o něm z velké ásti 
rozhodují sami žáci. ekl jsem si tedy, že se 
za ní vydám do Kunovic, na základní školu 
U Pálenice, abych se na vlastní o i p esvěd-
il o tom, co nikde v novinách nebylo: Co je 

podstatou jejího úspěchu? Jakým způso-
bem vlastně u í? A opravdu ji žáci mají tak 
rádi, že ji nominovali do soutěže a nakonec 
napomohli i jejímu krajskému vítězství a po-
stupu do celostátního fi nále?

Už jste viděl kou ící hovno?

Za átek návštěvy v kunovické škole měl 
ovšem snad ty nejhorší možné kulisy. Když 
jsem p išel do 9. t ídy, probíhala moje ne-
oblíbená chemie a navíc žáci zrovna psali 
písemku ‒ zapeklitá situace. Paní u itelka 
v bílém plášti chodila mezi nimi a zrovna 

dvakrát p ívětivě nepůsobila. „Do známko-
vání nikdy nepromítám city,“ odpověděla 
na mou poznámku, že v takové chemické pí-
semce by měli u itelé dávat lepší známky už 
proto, že jde o hodně neoblíbený a nelákavý 
p edmět.

Svou poznámkou o neoblíbenosti chemie 
jsem ji ovšem vyhecoval, okamžitě smě ova-

la k žákům otázku: „Děcka, kdo nemáte rádi 
chemii?“ zeptala se a nikdo nezvedl ruku.  Za-
ínal jsem tušit, že se možná blížím poznání, 

pro  právě tato kantorka slaví takové úspě-
chy. Sotva totiž skon ila písemka a ona ekla, 
že ukáže jeden z chemických pokusů, viděl 
jsem ve tvá ích žáků, jak se těší.

„To bude kou ící hovno,“ zasko ili mě žáci 
svými slovy, která skute ně zněla p esně tak, 
jak je tady píši.  Pokus s tímto názvem totiž 
už od paní u itelky znají.  „Nejdůležitější ky-
selina?“ zeptala se žáků. „Sírová,“ odpověděli 
sborově a já už pak sledoval, jak ona kou ící 
věc vzniká. Prostě se dá do kádinky mletý 
cukr, ten se zaleje kyselinou sírovou a vše 
se promíchá ‒ po chvilce se cukr promění 
v erný kužel, který stoupá do výšky jako ko-
mín a p itom docela p íšerně smrdí. Devá á-
ci se smějí a paní Hlůšková mi íká. 

„Jsem p esvěd ená, že každý p edmět je 
zajímavý, rozhodující ale je, jak jednotlivé 
p edměty žáky u íme. Chcete ještě ukázat 
pastu na zuby pro slony?“

U itelství? Neměnila bych, baví mě

Stále více mi dochází, pro  tahle u itelka sbí-
rá u žáků sympatie. Ještě než vyhrála Zlaté-
ho Ámose, udělali žáci nejd íve anketu v sa-
motné kunovické škole. Žáci mohli dát hlas 
jakémukoliv u iteli ‒ s velkým náskokem 
vyhrála Růžena Hlůšková.

„Máme ji rádi nap íklad za to, jak umí vysvět-
lovat nejen chemii, ale i p írodopis. Dokáže 
nás do p edmětů vtáhnout, navíc děláme 

různé pitvy, pitváme 
ryby, prase í srdce. 
V chemii děláme i po-
kusy větší obtížnosti, 
někdy za ne ho et, 
máme různé zážitky. 
Moc u itelů to nedělá, 
většinou jen vysvětlují, 
píšou a píšou a nic ne-
ukazují,“ íká mi jeden 
z žáků, Radek. Záro-
ve  mi vysvětluje ješ-
tě další důvody, pro  
podporuje zrovna tuto 
u itelku.  „Volil jsem ji 
i proto, že dělá straš-

ně moc dalších věcí, dělá nap íklad dobro-
volného hasi e. Myslíme si, že si úspěch ve 
Zlatém Ámosu ur itě zaslouží.“

Nakonec je as popovídat si také s paní 
Hlůškovou. Povídá mi o tom, že původně 
chtěla být kardioložkou, ale nakonec se 
rozhodla pro u itelství. „Věnuji se mu deset 
let, baví mě, dnes bych neměnila, když jsou 
nap íklad prázdniny, už se těším do školy,“ 
svě uje se.

Zajímá mě, kde vztah k u itelství za ala zís-
kávat, kde jsou ko eny jejího stylu vyu ová-
ní se zajímavými pokusy. „Rozhodně mě na 
u ení nep ipravila p írodovědecká fakulta. 
Většinu zkušeností a dovedností získáte pra-
xí. A pro mě byl ještě velmi důležitý kantor 
na gymplu v Uherském Hradišiti, pan profe-
sor Vaší ek.“

Vzhledem k tomu, že je paní Hlůšková z Os-
trožské Nové Vsi, každého napadne otázka, 
zda by nechtěla na domácí školu. „Po pravdě 
e eno jsem v Kunovicích spokojena a ne-
chtěla bych odcházet. Když jsem hledala 
místo, tak zrovna v novoveské škole nic vol-
ného nebylo. A mně vyhovuje být v Kunovi-
cích, když jste doma, každý vás stále pozoru-
je, p ece jen mimo rodnou vesnici je to něco 
jiného,“ vysvětluje mi.

Mohl bych se rozlou it a jít domů, ale mně 
se ještě nechce. Jsem zvědavý na ten pokus 
s pastou na zuby pro slony.

Text a foto: RB

(Na www.SlovackoDNES.cz najdete ze 

VÝCHOVA

setkání a vyu ování videoukázku)

Paní u itelka se dvěma ze t í žáků, kte í ji do soutěže Zlatý 
Ámos p ihlásili. Vlevo sedí Martin Jur a, vpravo Eliška Martin-
cová. Chybí t etí žák Radek Blahuš.

Paní u itelka zrovna zadala žákům písemku
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Na Moravském plese s Hlučany a Horňáky
„Slovácko v Praze vždycky žít bude!“ pravil 
Miroslav íha, starosta Slováckého krúžku 
v Praze, a na potvrzení svých slov několi-
krát bouchl do stolu. Up ímně e eno ‒ ani 
to snad nemusel dělat, já mu jeho slova 
vě il. Vždy  jsem s ním poslední únorovou 
sobotu letošního roku zrovna seděl těsně 
p ed půlnocí v pražském Národním domě 
na Smíchově, všude kolem nás byl v plném 
rozkvětu Moravský ples a těžko by někdo 
z jeho ú astníků mohl o Slovácku v Praze 
pochybovat.

Bylo p íjemné být na takovém plese a bylo to 
o to p íjemnější, že pozvání dostali Hlu ané 
a HCM Libora Supa. Zaplněný Národní dům, 
který jim ve er tleskal, p itom ani netušil, jak 
obtížnou cestu měli za sebou - cesta byla totiž 
kvůli množství sněhu na silnicích strastiplná. 

Do Prahy se ale nakonec všichni dostali a byli 
vidět, mužský sbor zazpíval na zahájení ple-
su i v jeho průběhu, hor ácká muzika bavila 
v menších sálech. Hlu ané měli navíc posilu 
v mládí, p ijeli někte í lenové folklorního sou-
boru Dol ácko a rozhodně nezaháleli.  

„Jsme tady rádi, pozvání si velmi vážíme,“ í-
kal len sboru David Hájek a pochvaloval si, 

jak dlouho drží pěna u piva, 
které si zrovna dával.  Hlu-
ané p itom vystupovali 

v Praze po mnoha letech, 
vzpomínali, jak se kdysi 
dávno sešli v šatně s Karlem 
Gottem, který okoštoval 
i hluckou slivovicu.  

Tentokrát jsme  žád-
nou celebritu nepotka-
li, ale nevadilo nám to. 
I bez nich byl ples nádher-
nou p ehlídkou pestrosti 
našeho kraje, krásná podí-
vaná na kroje i na setkávání 
lidí. Dával jsem se s lidmi 
do e i a měl radost z toho, kolik srde ných 
a veselých lidí tady bylo možné potkat. Sa-
moz ejmě, mnohdy s velmi blízkým vzta-
hem k našemu Slovácku.

Moravský ples je v tomto p evelkém městě  
ostrůvkem naší Moravy, která toho v historii 
i v sou asnosti Praze hodně dává, hodně ji 
obohacuje a - vě te nevě te - dělá Prahu lep-
ší, než by byla bez tohoto silného moravské-
ho vlivu. Snad si to Pražané dostate ně uvě-
domují. Velké poděkování pat í Slováckému 
krúžku, bez kterého by moravská kultura 
v Praze nebyla zdaleka tím, ím je.     

Text a foto: RB
(Na www.SlovackoDNES.cz najdete z plesu 

mnoho videoukázek)     
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Starosta Slováckého krúžku v Praze Miroslav íha

Na hlucký kroj a pěkný tanec bylo možné 
nalákat i takovou sympatickou „pražandu“

Hor ácký primáš Libor Sup p i vyhrávání 
na Moravském plese

Ani ka Mina íková, Hlu anka bydlící v Pra-
ze, která má k rodnému měste ku i Slo-
vácku silný vztah. Právě ona napomohla 
pozvání Hlu anů do Prahy.

Mužský sbor z Hluku p i svém p edpůlno ním vystoupení na Moravském plese v Praze
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Blatnické „výlety“ k předkům
Blatni ané viděli fi lm z Antonínka 
i původní místní kroj

Z blatnického dění posledních týdnů mi zů-
stávají v hlavě dvě vzpomínky. Obě souvisejí 
s historií Blatnice a s tím, co tady po sobě za-
nechali p edkové dnešních Blatni anů.

První vzpomínka?  Nad pódiem místního 
kulturáku běží p i fašankové zábavě archiv-
ní krátký fi lm, zachycující pou  u Svatého 
Antonínka v roce 1941. Na velkém plátně se 
obraz sice témě  ztrácí v malém tverci, o to 
pozorněji ale velké množství Blatni anů fi lm 
pozoruje. Mnozí stojí p ed plátnem, další 
sedí, nikdo ale nemluví, v sále je úplné ticho, 
ve tvá ích některých lidí vidím dojetí.

Je to skute ně fascinující pohled, Antonínek 
je obsypán tolika krojovanými, další a další 
poutníci na něj p icházejí, asto ve skupině 
s dalšími, kdy je evidentní, že p išli pěšky 
v procesí. Je poznat, že si povídají, baví se, 
odpo ívají, modlí se. Pohled na ně je o to 
silnější, že fi lm není ernobílý, je obarvený 
a naši p edci z okolí Antonínka vypadají ještě 
podstatně živěji a opravdověji. Jsou skoro na 
dosah, jako by tu byli s námi, jako by neexis-
tovala asová propast, která by nás od nich 
dělila, vůbec se nechce lověku vě it, že vět-
šina z nich má už život za sebou. 

Po několika minutách fi lm kon í, v sále se 
rozsvěcují světla, ale stejně, i kdyby zůstala 
zhasnutá, nikdo by z ejmě neprotestoval. 
Po ád máme v hlavě fi lm a tvá e lidí na něm, 
někte í starší Blatni ané se na něm dokonce 
poznávají jako děti, anebo si povídají, koho 
z p íbuzných i známých na něm viděli.

Měl bych ještě dodat, že fi lm viděli Blatni a-
né kromě fašanku ještě na krojovém plese. 

Pokud jde o ples, p idávám ještě slova šéfa 
místní kulturní komise Antonína Hanáka. 
„Na  plese vystoupil DFS Vav ínek, který do-
provázela CM Blatnická studáne ka, mužský 
a ženský sbor z Blatnice a po celou dobu 
vyhrávala dechová hudba Šarovec z Hluku 
- dodávám, že všichni v kroji! O originální vý-
zdobu sálu se postarala paní u itelka Božena 
Hanáková s paní Peroutkovou,“ napsal mi.

I druhý zážitek z Blatnice mám spojený s mi-
nulostí. Na krojovém plese totiž Blatni ané 
mohli poprvé vidět svůj kroj tak, jak vypadal  
na p elomu 19. a 20. století. Oblekly si ho na 
sebe dvě místní dívky, které doprovázela 
paní Perutková ‒ spole ně s paní Ku inovou 
mají na obnově kroje velkou zásluhu.

Jak k obnově vlastně došlo? Podíl na tom má 
etnografka Kristýna Pet í ková z Napajedel, 
která navštívila blatnické muzeum a s nadše-

ním komentovala sbírku, která tady je. „Paní 
Pet í ková prohlásila, že díky našim ob anům 
máme  v muzeu bohatství, o kterém ani ne-
víme, v etně některých věcí, které pocházejí 
z původního blatnického kroje. Nap íklad 
fěrtůšky, škruple na šorec i na fěrtůšek, stejně 
jako soukennou, hedvábnou a atlasovou kor-
duli,“ zaznělo na krojovém plese. 

Blatni ané se proto rozhodli ušít dva typy 
původních rukávců. Paní Pet í ková p inesla 
st ihy a další starodávné fotografi e blatnic-
kých ob anů v kroji ze Slováckého muzea 
a paní Renata Strůpalová rukávce ušila ‒ 
mimo jiné, rovněž paní Anna Jane ková už 
d íve ušila stejný typ rukávců.

Moc bych p ál Blatni anům k těmto krojům 
ještě po ádné muzeum! Zaslouží si ho víc, 
než kdokoliv jiný v našem regionu! 

Text a foto: RB

TRADICE

Tady se můžete podívat na detaily krojů, zejména na starodávné ešení  rukávců

Dvě nadějné blatnické zpěva ky

Paní Marie Perutková s dívkami, které mají 
kroje tak, jak vypadaly v Blatnici na p elo-
mu 19. a 20. století
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Mladý blatnický pár
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Blatnický obchůdek 
pomáhá Ani ce

Pro paní Darinu Tomšejovou to budou 
v Blatnici pod Svatým Antonínkem už t etí 
Velikonoce. 
Tenkrát totiž otev ela u hlavní cesty na k ižo-
vatce svůj první „pěkný obchod“, jak mu íká. 
Ofi ciálně květinové studio Rebeka. Malý krá-
mek, který kdysi sloužil i jako cukrárna. Dnes 
nabízí samé hezké dekora ní věci ve ven-
kovském i Provance stylu, v etně hrnko-
vých i ezaných květin. „Snažíme se vyhovět 
zákazníkům a nakupujeme různé p edměty 
a dekorace,“ vysvětluje. Paní Tomšejová žije 
v Javorníku a každý den, v etně soboty, do-
jíždí. O takovém krámku snila velmi dlouho. 
A protože byla bez práce, za ala s dcerou 
Natálií hledat dobré místo, kam by obchod 
umístnila. „Jeli jsme okolo a najednou nás to 
cinklo,“ popisuje situaci, kdy se rozhodla pro 
Blatnici. Jméno dostal po t íleté vnu ce paní 
Tomšejové. 
Mnoho místních lidí k ní rádo chodí nakupo-
vat pravidelně, ještě více zákazníků za ní do-
jíždí. P esto si obě ženy stýskají, že lidé jsou 
postiženi ekonomikou i nezaměstnaností 
a obrátí každou korunu, než něco koupí. 
„Stále se rozhodujeme, co dál. Zatím je nám 
líto to tady opustit. Po káme do léta,“ dodá 
a v jejím hlase je cítit trochu smutek, proto-
že by jednou takový obchůdek chtěla dce i 
p enechat. Obě mají chu  tvo it a dekorovat.
Svůj obchod navíc využili pro velmi dobrou 

a pot ebnou věc. Zapojili se do sbírky plas-
tových ví ek pro těžce nemocnou Ani ku, 
které je teprve šest let. Maminka Ani ky po-
chází ze stejné ulice v Javorníku a nedávno 
zjistili, jak těžký úděl ji postihl. Rozhodli se 
podat pomocnou ruku. Každý, kdo nasbírá 
jakékoliv množství ví ek od PET lahví, džusů 
i mléka, může je odevzdat v obchodě Rebe-

ka. Všechny informace najdete na stránkách 
http://anicka.iprostor.cz/uvodni-stranka.
htm .                Text a foto: Zuzana Sko íková

PODNIKÁNÍ

Změna na zámku: Manželé Burá ovi 
st ídají Filipa Zdráhala
Vinárna na Zámku má otev eno s výjimkou pondělí každý den 

S trochou nadsázky by šlo íci, že na uhersko-
ostrožském zámku dochází k další změně. 
Zatímco v prvním pat e se p ed asem vymě-
nilo vedení radnice, nyní nastala změna také 
o patro níž, v p ízemí, kde se nachází vinárna. 
Dosud ji provozoval Ostrožan Filip Zdráhal, 
nyní ji po rozhodnutí radních dostali do svých 
rukou manželé Burá ovi, rovněž Ostrožané.

„Rozhodli jsme se pro nového nájemce, pro-
tože jsme chtěli dosáhnout změny k lepší-
mu. Ne že by dosavadní nájemce byl špatný, 
ale p ece jen jsme měli o provozu trošku ji-
nou p edstavu,“ vysvětluje starostka Ostro-
hu Hana P íleská. 

Nutno podotknout, že rozhodnutí radních 
vyvolalo po Ostrohu různé reakce, ne kaž-
dému se postup vedení líbil. Starostka ale 
argumentuje p edevším dvěma důvody, 
pro  Ji í Burá  dostal p ednost p ed Filipem 
Zdráhalem. „Nový nájemce nabídl delší otví-
rací dobu a navíc slíbil, že zprovozní i prosto-
ry, které byly dosud zav eny.“

Co tedy na návštěvníky eká a kdo je 
nový nájemce?

„Mám velkoobchod s vínem a rád bych tady 
mimo jiné pozvedl vina skou kulturu,“ sdělil 
mi nový nájemce Ji í Burá , když jsem ho na-
vštívil. Shodou okolností byl v kalendá i 16. 
únor, když manželé poprvé otvírali. „Je to 
kavárna-vinárna, lidé se můžou těšit kromě 
širokého sortimentu vín ze všech podoblastí 
Moravy také na nabídku kvalitní kávy a ajů.“

Samoz ejmě mě zajímala i otvírací doba, 
která by měla být skute ně delší ‒ s výjim-
kou pondělí každý den od 10.30 do 20.00 
s tím, že v pátek a v sobotu bude otev eno 
minimálně do 24.00.  Ke svému manželovi 
se p idala také paní Burá ová, která slíbila 
ještě jednu novinku. „Chtěli bychom oslo-
vit i maminky na mate ské dovolené, proto 

tady bude p es den p ipra-
vený dětský koutek, děti se 
budou moci zabavit a ma-
minky si můžou popovídat 
a něco si dát,“ uvedla.

 Velmi mě také zajímaly pro-
story kavárny, které jsem 
p i této návštěvě viděl po-
prvé, a musím íci, že jsem 
byl vskutku p ekvapený. 
Prostory jsou totiž opravdu 
velké! Hned vedle hlavní 
a vedlejší místnosti, které 
využíval už p edcházející 
nájemce, jsou zde totiž další 

dva sály s klenutými stropy, které sice zatím 
působí dosti chladně a nevábně, ale to by se 
mělo brzy změnit. „V těchto týdnech pracu-
jeme na jejich dokon ení. Měla by tady být 
mimo jiné podlaha a topení, chci, aby také 
tato místa byla v provozu. V jedné místnos-
ti budou vína, druhá místnost bude sloužit 
nap íklad pro různé seminá e a větší akce,“ 
up esnil Ji í Burá .

Nechme se tedy p ekvapit, už nejbližší 
měsíce ukáží, jak se této kavárně-vinárně 
bude da it. Hlavní problém tohoto místa je 
dostate ně známý, nedávno jsem si o něm 
povídal také s d ívějším nájemcem Filipem 
Zdráhalem. O jaký jde problém? No, tím 
„problémem“ jsme my sami, tedy hlavně 
Ostrožané. Pokud totiž bude náměstí a jeho 
okolí vylidněné jako dosud, pokud lidé ne-
podpo í ani zmi ovanou zámeckou „hos-
půdku“, potom už se stěží najde ještě někdo 
jiný, kdo by chtěl toto zajímavé místo oživit.

Uherský Ostroh by takové oživení hodně po-
t eboval. Stále jsem p esvěd ený, že díky své 
poloze a některým turistickým lákadlům má 
k takovému oživení obrovskou šanci.  RB  

Manželé Burá ovi, na kterých záleží budoucnost zámecké 
vinárny i cukrárny v Uherském Ostrohu

Paní Darina a její dcera Natálie v blatnic-
kém obchůdku
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Triumf lipovského holubá e
František Strachota slavil velký úspěch na celostátní p ehlídce poštovních holubů v Hluku

Nevím, jak asto bývá František Strachota 
š astný, v životě jsem ho totiž zatím viděl jen 
dvakrát. Ovšem v oba dny, kdy jsem ho po-
tkal, byl p eš astný - to mi můžete vě it.

Poprvé jsem ho potkal v Hluku, v lednu, 
v první den velké výstavy poštovních holubů 
z celé eské republiky. To mi ukazoval svého 
holuba, na kterého byl náležitě pyšný. V ob-
rovské konkurenci holubá ů a holubů se totiž 
panu Strachotovi poda ilo se svým favoritem 
dostat mezi ty nejlepší v celé zemi - což, vě te 
mi opět, není opravdu vůbec jednoduché.

Podruhé jsem viděl Františka Strachotu ve-
leš astného následující den, kdy výstava 
pokra ovala.  V tento den se totiž p išel na 
výstavu podívat jeho vnuk a navíc pan Stra-
chota p ed jeho o ima p ebíral jeden z vel-
kých pohárů.

Někoho baví holky, někoho holubi

„Je to můj životní úspěch, z kterého mám vel-
kou radost,“ prohlašoval lipovský chovatel, 
který se věnuje svému koní ku od dětství. 
O to více vyniká jeho nynější úspěch.

Ptal jsem se ho, jak je možné, že ho jeho 
koní ek baví i po mnoha letech, na což měl 
pohotovou reakci. „Někoho baví holky, ně-
koho holubi,“ usmíval se a hned dopl oval, 
že dnes je takový koní ek hodně náro ný na 
as, ale i na peníze.  

Když bych vám měl vysvětlit, v em pat í 
holubi pana Strachoty k nejlepším, ekl bych 
p edevším, že se mu nejvíce da í v kategorii 
Standart. Jde o kategorii, kdy holub musí co 
nejlépe vypadat a musí mít také slušné spor-
tovní výsledky, ve sportovní terminologii lze 
íci, že jde o „víceboja e“.  „Moderní pojetí 
standartu je takové, že už to není velký, mo-
hutný holub, který by mohl těžko konkuro-
vat leh ím sportovním holubům. Te  je pro-

to trend, že takový holub musí být pěkný, ale 
musí mít i sportovní výsledky,“ osvětluje mi 
samotný pan Strachota.

Když jsme si povídali, asto svého holuba 
v kleci sledoval a velmi dob e poznal, kdy 
holub pot ebuje pomoc. 

„Musím mu p inést pití,“ prohodil v jednu 
chvíli a já se hned ptal, podle eho žíznivé-
ho holuba poznáme. „Podívejte se na jeho 
o i, za íná je p ivírat, je takový smutný, to 
znamená, že je unavený a pot ebuje vodu,“ 
slyšel jsem odborné vysvětlení.Takto gratuloval Novoveš an pan Jurásek svému kolegovi z Lipova k získanému ocenění.

Lipovjan František Strachota zvedá nad hlavu cenný pohár

Vnuk pana  Strachoty sice nedrží své vlast-
ní poháry, ale po dědovi je také holubá .
A ur itě jednou na poháry také dosáhne!
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Novoveští holubá i: tradice od dědy p es otce až po syna
S Antonínem Juráskem jsem se potkal na výstavě holubů v Hluku zcela náhodně, oslovil jsem ho, aniž bych 
věděl, odkud je a  kdo je. Držel ale v rukou malou hol i ku a ukazoval jí holuby s takovou láskou, že jsem ho 
právě proto oslovil a požádal o povídání. „Jmenuju se Jurásek, Jurásek Antonín, su z Ostrožské Nové Vsi. Bývám 
p ed kostelem doleva, když jedeš od Hluku,“ pověděl mi nejd íve a potom už mluvil o svém nadšení z tohoto 
holubá ského setkání.

„Tady to je nádhera, to je tak, jak pro spor-
tovce sú olympijské hry, tak sú pro nás tyto 
celostátní výstavy, kdy sa všeci potkáváme 
z celéj republiky,“ íkal.

e  p išla pochopitelně i na to, jak se da í 
holubá ům tady v našem regionu, kde 
má chovatelství obrovskou tradici. Vždy  
v minulosti bylo možné vidět chov holubů 
v mnoha a mnoha domech. 

„My jsme silná organizace, i když sme byli 
silnější, ubývá nás. Eště sa to po ád drží aj 
u nás v Novéj Vsi, akorát Ostrožská Lhota vy-
padla, p itom Lho anů bývalo u nás registro-
vaných jedenáct. Jedenáct, a te  tam néjni 
jediný holubá ! Zostává Ostroh, Nová Ves 
a Hluk,“ povídal pan Jurásek, který by mluvil 
dál, akorát ale  p išel jeho syn.

„To je pokra ovatel,“ p edstavil ho a jeho syn 
Martin se hned obrátil na malou dceru. „A 
te  bude pokra ovat ona, protože syny ne-
mám,“ smál se. Hned si ale ekněme, že situ-
ace u Jurásků je spíše výjime ná, málokde se 
už da í, aby chovatelství holubů p echázelo 
z otců na děti. 

„Mě to baví, bez toho to nejde. Pět roků sem 
byl bez holubů, ale te  sem postavíl holub-
ník. Baví mě na tom všecko, baví mě istit 
holubník, od a do z, to je záliba. Byl sem 
v tom od dětství, děda měl holuby, ta ka má 
holuby,“ vyprávěl syn.

Když jsme si povídali dál, p išla e  i na dneš-
ní specifi cký svět holubá ů, který se rychle 
mění, velkou roli hraje medicína, odbornost, 

ekonomika a tak ka až věda. Vždy  nejlepší 
chovatelé obchodují s celým světem a vyvá-
ží holuby na závody až do íny. Našeho Slo-
vácka se to zatím netýká ‒ naštěstí.   

„Pro mě je dobrý ten holub, které letí a né, 
jestli má dobrý rodokmen. Já pot ebuju 
kúpit dva holuby, a z toho aby mně aspo  
jeden letěl,“ shrnul „slováckou fi lozofi i“ An-
tonín Jurásek. „U holubů je základ zdravot-
ní stav, jinak je to nula. Když já sem za ínal 
holuba it, tak to bylo jiné, holubi byli hodně 
odolní proti mnoha nemocem. Dneska je to 
všecko náchylné, protože to je p ešlechtěné, 
samé léky, vitamíny.“

Nakonec bych rád ještě p ipomněl histor-
ku, jak Antonín Jurásek holuba il se svým 
otcem. Dlouho nechtěl svou zálibu otci pro-
zradit, nakonec ji ale ekl, a v roce 1968, když 
šel na vojnu, tak se mu otec o holuby staral 
a dokonce s nimi za al závodit. „A když jsem 
se vrátil z vojny, tak otec mi ekl: „Hochu, to 
sú moji holubi!“ směje se pan Jurásek.

Brzy poté se oženil, postavil si dům a v něm 
vybudoval ‒ jak jinak - holubník. „A tak jsme 
za ali s otcem soutěžit,“ íká. Jak vidíte, je to 
pěkná rodinná historie. Bylo by krásné, kdy-
by v ní pokra ovala i vnu ka. 
   Text a foto: RB

Samoz ejmě, v souvislosti s touto velkou vý-
stavou v Hluku by šlo psát o dalších a dalších 
lidech, šlo skute ně o jedine né setkání lidí, 
kte í jako by se mnohdy zastavili v ase a více 
než moderní dobou žili právě svými holuby.

A tak jsem s vdě ností pozoroval, jak se 
tito chlapi srde ně potkávají, zdraví, dávají 

si fr any a svéráznou lidovou e í si sdělují, 
cože zažili od chvíle, kdy se naposledy viděli. 
Sportovní hala byla plná takových lidí stejně 
jako sousedící hospoda. Taková atmosféra 
se už vidí málokde. 

P ál jsem si, aby takových chlapů bylo kolem 
nás stále více, ovšem zárove  jsem vnímal, 

že jich ubývá, že už  stěží najdou pokra ova-
tele ve svých dětech.

Jeden z fenoménů naší vesnice bohužel mizí 
‒ nedivte se proto, že kromě holubů bylo 
hlavním tématem hovorů téma nejméně 
populární: nemoci samotných holubá ů.
 Text a foto: RB

Holubá  z Ostrožské Nové Vsi Antonín Jurásek ukazuje holuby své vnu ce. Možná jednou 
bude pokra ovat v rodinné tradici právě ona.
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Lhotská „kouzelnice“ s cukrovím
Pozoruhodný životní p íběh paní Aleny Zimové z Ostrožské Lhoty

Když ono sotva t íleté děv átko 
p evezli z nemocnice do dětského 
domova, těžko mohl někdo o eká-
vat, jaký život prožije. Kolika ces-
tami v životě půjde, jak moc bude 
její osud strastiplný a kolik dobrého 
navzdory osudu dokáže. 

P esto, když jsem p ed nedávnem 
p íběh tohoto děv átka - dnes už 
sedmdesátileté ženy - poslouchal, 
cítil jsem toho mnoho: smutek, 
údiv a p edevším obdiv. To všech-
no podle mě obsahuje jeden jedi-
ný život, život paní Aleny Zimové 
z Ostrožské Lhoty. Jak ale jenom 
za ít, když její život je spíš na celou 
knížku než na jeden lánek?

Možná bychom mohli za ít okamži-
kem, kdy patnáctiletá dívka Alena 
Štajnochová z Ostrožské Lhoty p i-
chází na ú ad pro ob anský průkaz. 

Naposledy viděla rodi e v nemocnici

„Ty ale nejsi žádná Štajnochová, ty jsi Sedla-
íková,“ uslyší od ú ednic, které se odkazují 

na informace z rodného listu, jež patnáctile-
tá dívenka vůbec neznala. 

„Byl to pro mě šok, vala jsem, slzy mně tek-
ly po tvá i a tvrdila jsem, že nejsem žádná 
Sedla íková, že jsem p ece  Štajnochová.  
Tak mi dali ob anku na jméno Sedla íková,“ 
vrací se k desítkám let staré události, která 
poznamenala celý její další život. 

Když p išla s plá em domů a utíkala za svou 
matkou, dozvěděla se skute nou pravdu. 
Nebo spíše jen její útržky, adu informací to-
tiž neví dodnes. „Moji náhradní rodi e o tom 
se mnou vlastně nikdy po ádně nemluvili, 
vysvětlování se vyhýbali, ekli mi toho jen 
málo,“ íká.

I z toho mála si ale mohla poskládat své 
dětství. Narodila se v roce 1941 ve Vyškovci 
u moravsko-slovenských hranic. Ve dvou le-
tech onemocněla obrnou, rodi e ji p evezli 
do nemocnice, měla problémy s pohybli-
vostí. Bylo to naposledy, co je viděla.

„Nechali mě v nemocnici, vůbec si už pro 
mě nep ijeli. Pro  to udělali, nevím, možná 
proto, že jsem byla nemocná, možná proto, 
že odešli žít na severní Moravu, kde získali 
statek po odsunutých Němcích. Sotva t íletá 
Alenka Sedla íková putovala z nemocnice 
do dětského domova. Právě odtud si ji vzali 
bezdětní manželé Štajnochovi z Ostrožské 
Lhoty.

„Až později jsem se dozvěděla, že 
si mě vybrali proto, že jim někdo 
ekl, jak je tady v dětském domo-
vě jedna šikovná hol i ka, která 
má sice nemocnou noži ku, ale je 
velice bystrá, umí zpívat a je moc 
šikovná,“ vypráví paní Alena, kte-
rá o mnoho let později do rodné-
ho Vyškovce zavítala a objevila 
tam také své dva bratry. 

Životní setkání s mužem 
svého života

Kdybychom měli první polovinu 
jejího života stru ně shrnout, 
museli bychom napsat, že žád-
né velké štěstí ji nepotkalo. Na 
dva manžele měla smůlu, oba 
měli velké problémy s alkoho-
lem, a tak nakonec zůstala sama 
se t emi dětmi a rozestavěným 
domem. „Všichni si mysleli, že 

to nezvládnu, že ho nedostavím, že ho ur-
itě někomu prodám. Ale já jsem si ekla, 

že ho dostavím za každou cenu. A poda ilo 
se mi to!“

Vypadalo to, že už ji žádné velké štěstí v ži-
votě ne eká, ovšem zasáhla velká náhoda. 
Když jela v roce 1983 na zájezd se zeměděl-
ským družstvem, kde pracovala, dala se do 

Se svým t etím manželem prožila nejš astnější léta v životě

Alena Zimová p i své práci
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e i s panem Zimou, který byl delegátem 
zájezdu. Půl roku po návratu ze zájezdu se 
potkali náhodně v Uherském Hradišti a už 
zůstali spolu. Paní Alena potkala muže své-
ho života.

„Až do jeho smrti jsem s ním prožila š astný 
život, byl to jedine ný lověk. Navíc lověk, 
který mě měl moc rád,“ íká s vdě ností 
v hlase.

Spole ně se totiž pustili po roce 1989 do 
podnikání a doslova z nuly vybudovali jed-
nu z nejlepších cukrá ských fi rem na Uher-
skohradiš sku. A to jak díky manažerským 
schopnostem jejího manžela, tak p edevším 
díky její ohromné zru nosti. Ano, vychova-
telky v dětském domově se nemýlily, když 
kdysi avizovaly, že ona opuštěná hol i ka je 
moc šikovná.

„Za ínali jsme s manželem v roce 1990, kdy 
jsme neměli témě  ani korunu. Šli jsme do 
banky, chtěli jsme půj it 10 tisíc korun, ale 
oni ekli, že nám půj í minimálně 50 tisíc ko-
run. To byly pro nás velké peníze, tak jsme je 
odmítli. Vzali jsme pár korun, co jsme měli, 
a postupně, tak jak jsme si vydělali, jsme na-
kupovali pot ebné věci ‒ kuchy ský robot, 
plechy, ledni ku a další věci,“ vzpomíná na 
devadesátá léta minulého století.

V té době byla situace zcela odlišná než dnes. 
Soukromí cukrá i prakticky nebyli, na trhu 
chyběly zákusky i dorty, a tak paní Zimová 
za ala se zákusky ‒ konkrétně s indiánky.

„V Uherském Hradišti je cukrárna Alenka, kde 
jsme paní majitelce p inesli šest indiánků jen 
tak na ochutnání.  Velmi jí chutnaly a zeptala 
se nás, kde jsme je vzali. Tak všechno za alo, 

nejd íve chtěla udělat 50 indiánků, pak 100, 
500 a ještě víc a víc,“ íká paní Zimová.

Od indiánků postupně p ešla k dalším zá-
kuskům, nakonec i k dortům. Během krátké 

doby získávala další 
a další zájemce, tak-
že brzy zaměstná-
vala více než deset 
žen a v okolí nemě-
la konkurenci. „P i-
tom jsem nebyla 
vyu ená cukrá ka, 
všechno jsem se 
musela u it za po-
chodu, studovala 
jsem knížky, manžel 
mi pomáhal dělat 
různé formy, měla 
jsem opravdu moc 
práce, ale byla jsem 
š astná,“ p iznává.

Jen pro p edstavu, výroba zákusků a dortů 
dosáhla nap íklad vždy p ed Vánocemi tako-
vých rozměrů, že pracovala prakticky nep e-

tržitě. „Jela jsem i ty i směny, ranní, odpo-
lední, no ní a hned ranní. Nebylo možné se 
zastavit,“ upozor uje.

Jejím největším uměním je ovšem schop-
nost „modelovat“ prakticky cokoliv z marci-
pánu. V tomto je nedostižitelná! 

Sledujete-li její umění, hned vás napadne 
otázka, kde se takové zru nosti nau ila, od 

koho, zda měla už od dětství takový talent. 
„Já jsem to asi měla dané. Když se mi narodily 
postupně t i děti, tak jsem ob as zákusky dě-
lala, ale že bych se tomu věnovala víc, to ne,“ 
odpovídá. A pokud jde o tak ka neuvě itelnou 
schopnost cokoliv vytvo it z marcipánu? „Také 
nevím, prostě mně to šlo, nejd íve jsem dělala 
s perníkem, potom s marcipánem, ale nepo-
t ebovala jsem žádnou dlouhou p ípravu. Sko-
ro bych ekla, že to byl zázrak,“ usmívá se.

Po pravdě e eno, paní Alena byla vždycky 
neoby ejně zru ná, v minulosti nap íklad 
zkoušela vyškrabávat i vají ka -  a šlo jí to tak, 
že kraslice prodávala pod zna kou ÚLUVu, 
který si vybíral jen skute né mistry. Stejně jí 
jde šití, vyšívání, výzdoba s květinami, úpra-
va skalek, cokoliv.

P i povídání s paní Zimovou jsem měl pocit, 
že je jí líto jen jedné věci. Vždycky toužila mít 
vlastní cukrárnu, což se jí nikdy nepoda ilo. 
Práce s výrobou zákusků a dortů, i jejich 
zdobením bylo vždycky tak moc, že na nic 
jiného už jí as nezbýval. „Kdybych byla 
o dvacet let mladší, vě ím tomu, že bych ješ-

tě dokázala cukrárnu otev ít a provozovat. 
„ as ale bohužel lověk nevrátí,“ íká.

Jeden sen se jí ale p ece splnil. Vždycky tou-
žila po tom, aby své cukrá ské umění mohla 
někomu p edat a nau it ho své „kouzla“.  
Dlouho to vypadalo, že nebude mít štěstí, ale 
nakonec vše dopadlo š astně - na její umění 
úspěšně navazuje vnu ka Žaneta Ježková. 

Radek Bartoní ek, Ludmila Hájková

Alena Zimová se svými druhými rodi i a také dcerou Blankou a vnu kou Žanetou

Alena Zimová s bratrem, kterého potkala až po mnoha letech
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„Vůbec jsem to ne ekal.“
Soutěž o nejlepší fotky Slovácka vyhrál Blatni an Filip Fojtík
Právě slovy v titulku by šlo shr-
nout reakci fotografa Filipa Foj-
tíka z Blatnice pod Svatým An-
tonínkem na výsledky soutěže, 
která pat í na Slovácku k těm 
největším - jde o fotografi ckou 
p ehlídku Ohlédnutí, organizo-
vanou Městskými kiny v Uher-
ském Hradišti, do níž poslalo 
témě  50 fotografů desítky svých 
fotografi í z roku 2012. 

Filip Fojtík vyhrál, získal nejvyšší 
cenu, ovšem když bych vám ho 
měl p edstavit, měl bych pro-
blém. Filip o sobě mluví nerad, 
však také na vernisáži fotek ekl 
jen pár slov. Poděkoval v nich 
sympaticky p edevším Slovácké-
mu divadlu za p íležitost, že prá-

vě tam mohl fotit, s divadelními 
fotografi emi totiž vyhrál.

„Z každého ocenění mám radost, 
pro mě je ale mnohem důležitější 
ocenění z World Press Photo, kde 
je konkurence mnohem vyšší,“ 
p ipomněl Filip fakt, že je také dr-
žitelem první ceny této prestižní 
soutěže v kategorii Junior.

A pokud jde o Ohlédnutí? 
„Z Ohlédnutí mám radost, jsem 
rád, že svým způsobem bylo 
oceněno i Slovácké divadlo. Toto 
divadlo a všechny lidi, kte í jsou 
jeho sou ástí, mám moc rád, líbí 
se mi celá atmosféra divadla,“ 
pochvaloval si. 

Když jsem se ho zeptal, co fotí 

nejraději a na em nyní pracuje, 
odpověděl, že se nejraději vě-
nuje reportážím a dokumentu. 
„Posledního tvrt roku fotím 
pro Ligu lidských práv, kde do-
kumentuji zajímavé osobnosti 
celé eské republiky. Jsem také 
rád, že jsem se p i fi nálové volbě 

prezidenta dostal do týmu Karla 
Schwarzenberga. I když nevy-
hrál, byla tam úžasná atmosféra. 
Také dokumentuji dění v regio-
nu pro týdeník 5+2 dny.“
A Filipův fotografi cký sen? „Do-
stat se do nějaké prestižní agen-
tury.“                                               RB

Vítěz fotografi cké soutěže Ohlédnutí 2012 Filip Fojtík z Blatnice 
pod Svatým Antonínkem

Náš region na veletrhu v Brně
Na tomto snímku můžete vidět Bronislavu Hájkovou z Informa -
ního centra Mikroregionu Ostrožsko na lednovém mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Vyfotili jsme ji p ed 
„stánkem“, kde byli také zástupci z dalších mikroregionů Slovác-
ka - Ostrožska, Buchlovska, Staroměstska, Strání, Dolního Poolšaví 
a Uherskobrodska.

„Ihned první den, kdy byly brány výstaviště otev eny pro ve ejnost, 
sem zavítalo skute ně velké množství lidí, kte í neskrývali svůj zájem 
o náš region. Veškeré materiály, které jsme s sebou p inesli, jsme měli 
do jednoho rozebrány a museli jsme p ivézt další. Největší zájem byl 
o kapesní kalendá íky, stolní kalendá e, mapy a plány kulturních akcí. 
Nikdo nepohrdl ani pohlednicí a dalšími upomínkovými p edměty 
z oblasti naší Moravy,“ ekla Bro a. Text a foto: RB

Bronislava Hájková z našeho Mikroregionu Ostrožsko na veletrhu 
v Brně

P istěhovali se do Blatnice 
‒ a schází se s dětmi
Maminky s dětmi p ij te mezi nás, lákal titulek na nástěnce místní-
ho kostela sv. Ond eje v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Když jsem 
p išla, setkala jsem se  s Evou Cíchovou, která má setkání maminek 
s p edškolkovými dětmi na starosti už několik let. O takové schůzky 
se p itom starala také její starší sestra Jana. 

„Pro  taková setkání?“ Eva vysvětluje, že malé děti jsou p es zimní 
měsíce znuděné a p íležitost setkat se s jinými je pro ně radost. Hrají 
si a poznávají něco nového. Maminky se zase mohou lépe poznat 
a povídat si o svých zkušenostech s výchovou a dalších tématech. 
Vždy  velká většina z těch, které sem zavítají,  se do Blatnice p istě-
hovaly až po svatbě. Velmi si takové setkávání chválí, získávají nové 
známé, podobně jako jejich děti. Kromě zábavy a povídání se děti u í 
nové písni ky, íkanky, tancují, tvo í. Ur itě se nenudí. 

Setkání jsou každé úterý od deseti hodin dopoledne v prostorách 
místního Domu Svaté Rodiny. Fotka je z prvního setkání, od té doby 
se schází maminek mnohem víc.   Zuzana Sko íková

Maminky s dětmi z Blatnice pod Svatým Antonínkem
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O hor ácké „hubě“
Jak jde o as, Veli ané nikdy nezklamou ‒ a nezklamali ani p i úno-
rovém koštu slivovice ve Velké nad Veli kou. P ed pátou bylo v sále 
kulturáku větší ticho než v kostele a lověka, aby pohledal.  Že byl 
za átek ve ty i?! To samoz ejmě nebylo nijak důležité. Měl jsem tak 
alespo  as povykládat si o slivovici s organizátorem koštu Ji ím Práš-
kem, a to zejména té slivovici, kterou nabízeli krásné dívky v p ísálí.

Aby tedy bylo hned na za átku jasno, pan Prášek mě pou il, že existuje 
„hor ácká huba“ a „dol ácká huba“. Ta dol ácká má podle něj raději 
jemnější ko alku, ale protože jsme byli na Hor ácku, p ednost měly 
spíš ost ejší ko alky, což se projevilo i na výsledku ‒ by  vyhrál Strážni-
an, „až“ druhé místo pat ilo Hor ácku, konkrétně Hrubé Vrbce.

Ur itě vás p itom nep ekvapím informací, že koštů máme sice na Slo-
vácku hodně, ale p ipravovat je bývá stále těžší. Však mi o tom povídal 
i pan Prášek. 

„Zdaleka ne každý je ochotný dát do koštu svůj vzorek. P ijedu 
k němu, s klidem posedíme, dáme si jeho slivovicu, ale když dojde na 
to, jestli bychom mohli jeho vzorek za adit do koštu, tak nám nedá 
s sebou vůbec nic,“ postěžoval si.

Když jsem po více jak hodině odjížděl, sál se za ínal sice zapl ovat, 
ale velmi, velmi pomalu. Jak jsem ale slyšel, ve er už byla ú ast dobrá, 
zvláš  když na košt navazovala vyda ená fašanková zábava, která ten-
tokrát „nahradila“ i letitou tradici  úterního pochovávání basy - v týdnu 
nebyl o pochovávání zájem.

T eba v budoucnosti Veli ené své zvyky promění: na košt p ijdou 
d ív i ve větším množství, a zárove  obnoví pochovávání basy. 

RB

Hasi ky z Kuželova: máme za sebou úspěšný rok
  Dívky píší o tom, jak se jim da ilo v roce 2012

Hasi ská sezona pro nás za ala 28. dubna 2012 ve Vacenovicích, kam nás odjelo t i-
náct holek a náš trenér Roman Zálešák. Po roce jsme vytvo ili opět dva soutěžní týmy. 

Soutěžních víkendů bylo celkem osmnáct, během nich jsme se zú astnili 16 závodů 
a z toho 14 se po ítalo do seriálu Grand Prix okresu Hodonín-žen. Také jsme si zasou-
těžili v okresu Uherské Hradiště a v zahrani í na Slovensku. 

Naším cílem pro letošní rok bylo zopakovat úspěchy z p edešlých let, kdy jsme dva 
roky za sebou získali vítězství v GP. Poslední závody se konaly ve Velké nad Veli kou. 
A jak to všechno dopadlo? 

V roce 2012 jsme obsadili v GP krásné t etí a tvrté místo. V Hrubé Vrbce jsme získali 
nejlepší letošní as, a to 17:56 sekund. as 17:02 sekund je náš nejlepší tra ový rekord 
z roku 2011 a opět nebyl p ekonán. 

Výhry vždycky oslavíme v naší hasi ské zbrojnici, kde se těšíme z rozrůstající sbírky 
pohárů a diplomů. Naše úspěchy nejsou zásluhou jenom nás děv at hasi ek, ale hlav-
ně našeho trenéra Romana Zálešáka. Za to mu pat í velký dík. 

A plány do budoucna? Trénovat, sbírat úspěchy, reprezentovat naši obec Kuželov a být po ád dobrá parta. Je to možná i tím, že jsme malá obec 
a známe se všechny už od školky. Jsme mezi sebou kamarádky, bývalé spoluža ky a i sestry. Je to taktéž jediné sportovní vyžití v naší vesnici - kro-
mě mažoretek - pro děv ata. Jsme spolu rády, těšíme se na spole né tréninky, které nejsou jenom p ípravou na závody, ale jsou také debatními 
kroužky. Asi má vliv i to, že naše vesnice se nachází dále od větších měst, kde je více kulturních a sportovních možností, ale zase se možná mládež 
méně zná. Tím, že je nás tady hrstka, snadněji se domluvíme a držíme pohromadě.

Tak nám držte palce v letošním roce!           Marie Pomykalová, lenka kuželovského týmu

Výborné hasi ky z Kuželova se svým trenérem
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On je tento fotograf takový „jiný“ fotograf, i když vám to možná nep i-
jde. Mně trošku jiný p ijde, a proto ho sem do asopisu také dáváme ‒ 
takových fotografů je totiž podle mě pot eba co nejvíce. Fotky Luboše 
Kova íka, onoho fotografa z Uherského Ostrohu, svěd í o tom, že na 
rozdíl od mnoha fotografů netouží po cenách, nepot ebuje ani jezdit 
všude jinde, kde by možná udělal ještě zajímavější fotky. 

„Mám největší radost z toho, že potěším ty, které jsem vyfotil, navíc 
vím, že moje fotky se dostávají až ke krajanům v USA a Kanadě. Ceny 
z výstav nejsou skute ně mým cílem,“ potvrzuje Luboš.

Doma je v Ostrohu, naprostá většina fotek je ostrožských a vy z nich 
cítíte, že doma je rád a má své rodné město po ádně v srdci. Chce 
ukazovat lidi svého města, objevovat jeho krásy, setkávat se s lidmi 
v kamarádském hovoru ‒ neznám jiného fotografa z regionu, kdo 
by tak moc fotil místo, kde žije, a zárove  byl v tak blízkém kontaktu 
s lidmi, které fotí.

„Snažím se udělat si as na každého, nikoho neodmítnu, s každým 
se zastavím nebo posedím. Žiji naplno, p imě eně svému zdraví a 

věku,“ pokra uje s úsměvem Luboš, který pracuje 22 let v Dyasce. 
„Nejraději fotím okolí Ostrohu. Místa okolo vody jako okolí Okasova, 
ernova, Jam, Moravy a celkově p írodu,“ napsal mi, a hned vzápětí 

vzpomněl svou rodinu. 

„Vše ohledně foce-
ni je možné jenom 
díky velkému po-
chopení a toleranci 
mojí ženy. Za to si 
zaslouží minimál-
ně zlatou medaili,“ 
uvedl a pro jistotu 
svá slova zopakoval. 

Pokud chodíte na 
internet, můžete 
jeho fotky sledovat 
asto, sta í, když si 

kliknete na adresu 
rajce.idnes.cz a jako 
heslo dáte boom-
boos.                    RB

VOLNÝ AS

Má žena si zaslouží zlatou medaili
Kdo nejvíc a zárove  nejpomaleji prochází Ostroh a okolí? 
P ece fotograf Luboš Kova ík

Kromě focení je jeho vášní také fotbal, s těmito kamarády chodí 
hrávat asto

Fotograf, který nejraději ukazuje své rodné měste ko a lidi v něm

Luboš Kova ík velmi rád fotí okolí Ostrohu, toto jsou Jámy
Se svými dětmi chodí Luboš asto na výle-
ty. A samoz ejmě bere sebou i fotoaparát.

Takto pěkně Luboš Kova ík vyfotil p i cvi ení uherskoostrožské 
hasi e
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Historie bývalé tvrze v Louce
První doložená zmínka o stavbě pochází z roku 1478, následně byla 
tvrz p estavěna na renesan ní zámek a roku 1625 ji získal jako kon-
fi skát po Bílé ho e Gundakar z Lichtenštejna. Původní velká okna 
s klenbou byla nahrazená malými okny asi kolem roku 1700 - 1720, 
kdy se záme ek p edělal na sýpku. Další staletí byla využívána jako 
hospodá ská budova a nakonec jako sýpka. Po první světové válce 
a první pozemkové reformě byl statek Lichtenštejnů rozdělen mezi 
zaměstnance a obec Louka, i místní sedláci dostali p idělenou ur-
itou ást. Od roku 1923 hospoda il na statku Benedik ech, který 

za Lichtenštejna dělal na statku adjunkta a později správce. Právě 
on získal i tvrz - sýpku. K ní  náleželo kolem 100 hektarů polností, které ale musel  eskoslovenskému státu zaplatit. Od roku 1940 byla v rukou 
německé národní správy, po roce 1945 za ala rodina echová znovu na pozemcích hospoda it až do roku 1948, kdy jim byl majetek komunisty 
znárodněn. Pozemky byly druhou pozemkovou reformou rozděleny mezi ob any obce Louky. Navrácení se rodina echová do kala až po 
roce 1990. V následných létech byla odprodána, ale nový vlastník se o ni nestaral, a tak dlouhá léta opět chátrala. 

PAMÁTKY

By  pochází z Velkých Pavlovic, p i povídání 
se vám p izná, že po p estěhování do Louky 
má podstatně větší vztah právě k tomuto 
místu na Hor ácku. Seznamte se s Janem 
Bazalou, zajímavým mužem, který by rád 
zachránil jednu z nejzajímavějších památek 
na Hor ácku, d ívější tvrz, dnes sýpku, o níž 
existují první zmínky už v roce 1478.

„I když neumím zpívat i tancovat, hodně 
mě to k Hor ácku táhne. Místní folklor je 
podle mě opravdu krásný a nesrovnatelný 
s tím, odkud pocházím,“ íká.  Tvrz v Louce 
koupil p ed pěti lety, hledal bydlení, nejlépe 
nějakou kulturní památku, a našel právě pa-
mátku v Louce.

Většina lidí by se asi p i pohledu na tuto 
historickou stavbu zhrozila, ne tak ovšem 
Jan Bazala, který založil Ob anské sdružení 
pro obnovu zámku v Louce. „Hned jsem měl 
p edstavu, jak by opravená památka mohla 
vypadat. Vzal jsem tužku a papír a své vize 

nakreslil,“ vysvětluje.  Dnes mu tyto vize visí 
na stěně v jeho skromném p íbytku, který je 
sou ástí bývalé tvrze. „Nejsem žádný snílek,“ 
ujiš uje a dodává, že má cíl vrátit památku co 
nejd ív do původního stavu. 

Na svůj sen za al shánět 
peníze, něco investoval ze 
svého, dotace mu p išly 
od památká ů i od Místní 
ak ní skupiny Hor ácko a 
Ostrožsko, která pomohla 
pokrýt stavebně - historic-
ký průzkum. Šlo však zatím 
spíše jen o statisícové ást-
ky, oprava bude p itom 
vyžadovat mnoho milionů. 
„Je t eba dokon it opravu 
poloviny st echy, která již 
spolkla milion korun, cel-
kově má stát 4 miliony, což 
zahrnuje vrácení viký ů, 
lávky ke komínům a další 
věci,“ popisuje.

Kromě toho je nutné nej-
d íve zajistit statické práce 
a odvodnění, což spadá do 
havarijního stavu. K dalším 
pracím bude zapot ebí projektovou doku-
mentaci, na kterou nemá pan Bazala pro-
st edky -  právě toto je první cíl, spoléhá na 
MASku, že mu pomůže získat peníze. 

Ani tady ale plány Jana Bazaly nekon í. 
Kromě samotné sýpky chce opravit i další 
objekty, které jsou její sou ástí a jsou v zu-
boženém stavu. Z kravína, který se nachází 
naproti sýpky,  by mělo být nap íklad mul-
tifunk ní za ízení, kde by v p ízemí byla bu  
galerie, nebo prostory pro kulturní vyžití. 

„Mám k Hor ácku vztah,“ íká Jan Bazala
Seznamte se s mužem, který chce zachránit zchátralou tvrz v Louce

„Nad tím je obrovská půda, která by se dala 
využít na vznik až 30 pokojů. Na místě rozva-
liny bývalého prase áku by mohl být nový 
sklep, který by navazoval na starý. Nad ním 
by mělo být wellness s tělocvi nou a něja-
kým sportovním vyžitím a v podkroví spaní 
pro t icet lidí,“ lí í plány Jan Bazala.

Je to pracovitý lověk, tak mu p ejme, a  se 
mu jeho práce da í a splní si svoje p edse-
vzetí. Bude to p ínosem pro p íští generace 
i celé Hor ácko. František Gajovský

Tak vypadá bývalá tvrz v Louce nyní



 20 www. ostrozsko.cz

Pozor: kultura ve Veselí je stále zajímavější!
Návrat Michala Blaží ka do rodného Veselí nad Moravou se městu vyplácí

Ne že by veselská kultura byla v minulosti 
nezajímavá nebo p íliš slabá, to si nemys-
lím, vždy  sám jsem adu veselských akcí 
navštívil.

Stále více mám ale pocit, že do Veselí nad 
Moravou nedávno p išel (nebo se spíš vrátil) 
lověk, který místní kulturu posunuje ješ-

tě podstatně výš - a to tak, že se v lec ems 

může rovnat s Uherským Hradištěm, Uher-
ským Brodem nebo jinými městy, většími 
a vzdálenějšími. Ten muž se jmenuje Michal 
Blaží ek a vy jste se s ním už mohli sezná-
mit v asopise loni, když do Veselí p icházel. 
Nyní bychom se s ním rádi ohlédli za uplynu-
lým rokem i dalšími plány a zárove  bychom 
o něm prozradili další informace.   

S Hradiš anem v Jižní Koreji

„Byla to velká výzva,“ opakuje několikrát Mi-
chal Blaží ek, když se ho ptám, pro  se jako 
lověk s velkým kulturním rozhledem v tak 

mladém věku vrátil z Olomouce a Brna zpět 
do rodného Veselí nad Moravou. Nelákalo 
ho p ece jen působit ve „větším světě“?

„Pro mě bylo opravdu velmi důležité a láka-
vé, že jsem měl možnost tady ve Veselí vy-
víjet stálou kulturní innost, proto jsem se 
chtěl vrátit a také se vrátil. Imponovalo mi, 
že se tady můžu kultu e věnovat soustavně 

a dlouhodobě,“ 
vysvětluje, pro  
se p ihlásil, a na-
konec také vy-
hrál, konkurz na 
editele Vesel-
ského kulturní-
ho centra. Je tak  
fakticky šéfem 
veselské kultu-
ry, který má na 
starosti provoz 
i program ve 
velkoryse opra-
veném Panském 

dvo e, v kulturáku, kině i v zarazickém kul-
turním centru.

Michal se ovšem nevracel do zcela nezná-
mého prost edí, spole ně s kamarády tady 
po ádali akce pod zna kou Veselé Veselí, kdy 
lidem nabídli nap íklad akci s názvem Svátek 
bláznů. „S p áteli jsme se snažili být tady 
neustále aktivní a ovliv ovat místní kulturní 
prost edí,“ potvrzuje.

Michal Blaží ek působí spíše nenápadně 
a skromně, když jsme si povídali, vůbec 
se nezmínil o tom, že nap íklad nedávno 

podnikl s vynikajícím tane ním souborem 
Hradiš anem cestu do Jižní Koreje. Až jsem 
po jejich návratu navštívil jejich výborné 
vystoupení, byl jsem svědkem toho, jak celý 
soubor Michalovi tleskal za jeho práci pro 
Hradiš an. 

„Spolupracuji s Hradiš anem již několikátým 
rokem, starám se p edevším o technické 
zajištění jednotlivých vystoupení, nap íklad 
v Koreji jsem měl na starosti zvuk a světla,“ 
sdělil mi později.

Jeho cesta za kulturou p itom za ala na stu-
diích v Olomouci a poté pokra ovala v Brně, 
v obou městech byl u mnoha zajímavých 
a významných kulturních akcí. 

Nyní je tedy prvním rokem ve Veselí a na 
jeho práci je vidět, že mimo jiné využívá 
svých kontaktů i zkušeností. Za zmínku stojí 
nap íklad nabídka Reziden ního programu 
Zarazického centra, které také pod Micha-
la Blaží ka spadá. „Chceme tam nabídnout 
prostor pro spole nou práci talentovaných 
umělců, budu moc rád, když se p ihlásí,“ 
podotýká.

Jeho nápady jsou výborné a mohly by naše-
mu regionu pomoci v dalším kulturním po-
znávání. Te  jde o to, jestli jsme natolik vní-
maví, abychom jeho náměty a skutky využili 
a rozvinuli, nebo naopak ukázali, že nejsme 
schopni něco takového docenit.

Moc vám doporu uji stránky veselského kul-
turního centra, tam se dozvíte o jeho nápa-
dech mnohem více.                   Text a foto: RB

KULTURA

Vrátil se, protože ve Veselí dostal šanci pomáhat místní kultu e

CO TAKÉ VESELANÉ CHYSTAJÍ
 15.-16. 3. 2013  ‒  P ehlídka sou asného animovaného fi lmu, na níž budete moci vidět sou asné trendy, které 

hýbou světem animovaného fi lmu
  7. 4. 2013 ‒  Už 30. ro ník velmi cenného festivalu Slovácká stuha, na kterém vystoupilo obrovské množ-

ství šikovných dětí z Veselska a Hor ácka. Letošní ro ník za ne ve 14. 00 a p inese mimo jiné 
adu p íjemných p ekvapení!

 10.-12. 5. 2013  ‒  Filmový festival fi lmů ze zemí Beneluxu, tedy Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Jde o první 
ro ník p ehlídky nekomer ních fi lmů, který navazuje na tradici místních výborných fi lmo-
vých seminá ů z devadesátých let.

(Více na výborných stránkách www.kultura-veseli.cz)
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FOTOZPRÁVY

Dvě veselské „lahůdky“

Vynikající fotograf Jind ich Štreit na vernisáži výstavy svých fotografi í ve Veselí nad 
Moravou. FOTO: Zuzana Sko íková

Tyto dvě fotografi e se vztahují k p edchá-
zející stránce, na které si můžete p e íst 
o šéfovi Veselského kulturního st ediska. Ten 
má zásluhu také na pozvání mužů, o nichž 
bude nyní e . 

Na spodní fotce vidíte muže, kte í se věnují 
cirkusu na chůdách a jsou z pražského sou-
boru Long Vehikle Cirkus. Jejich ú ast velmi 
obohatila veselský fašank, lidé byli z jejich 
p ítomnosti i p edstavení, které p edvedli, 
nadšeni. A druhá fotka? Na ní je vynikající 
eský fotograf Jind ich Štreit, kterého vy-

fotila Zuzana Sko íková na vernisáži jeho 
parádních divadelních fotek ve veselském 
Panském dvo e. K fotce ještě Zuzka p ipsala:

Jako všechny jeho fotografi e jsou i tyto 
pohledem do nitra, proměn lidí a obrazem 
mezilidských vztahů. Setkání s Jind ichem 
Štreitem, stejně jako jeho fotky, jsou ne-
zapomenutelná. Veselské „publikum“ jej 
vnímalo také tak, což na výstavě náležitě 
ocenilo. Lidé měli o výstavu zájem a verni-
sáž se protáhla až do podve era. Není divu, 
k p íjemné atmosfé e v prostorách krásné 
nové galerie p ispívala hor ácká cimbálová 
muzika Petra Mi ky.

„Opravdu velice rád jezdím do Veselí, pro-
tože jsou tu veselí a milí lidé. Je to vždycky 

radost sem p ijet,“ chválil hned v úvodu pro-
fesor Štreit, s kterým se mi poda ilo udělat 
malý rozhovor. Byl o jeho vztahu k našemu 
Slovácku, životu místních lidí, ví e, tradicím, 
věznění v období normalizace, vitalitě v jeho 
věku i o tom, na em nyní pracuje. 

„Slovácko je úžasné. Co se týká víry, je to en-
kláva, která si udržuje tradici a etickou hod-
notu. Je to kraj, který je p íkladem pro mnohé 
jiné další. Co se týká tradic, je velmi důležité, 
aby si je národ zachoval. Tradicemi se lišíme 
jeden od druhého. V sou asné době se svět 
globalizuje, ale tradicemi se národy vy le u-
jí, a to je to, co nás p esahuje,“ íkal Jind ich 
Štreit. Ten den a ještě několik následujících 
mi v hlavě zněly věty pana Jind icha Štreita: 
„Dělat to, co vás baví a napl uje, může být 
p ínosem také pro vaše okolí.“   ZS
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K následující fotce p ipisuji text Zde ka Veselého, od něhož se 
můžete dozvědět, kolik je v okolí Vápenek a Nové Lhoty p íle-
žitostí na lyžování. A až sníh zmizne, stejné p íležitosti jsou pro 
cyklisty nebo pro ty, kte í rádi chodí pěšky! Co píše pan Veselý?

„Co se týká běžkového lyžování v našem regionu, je te  spousta 
možností pro všechny výkonnostní skupiny. Konkrétně naše trasa 

vedla z Vápenek od kapli ky po žluté trase ke Kamenné búdě 
a pak po Javo inské cestě kolem Zabitého žida až k Holubyho 
chatě. Celá trasa je upravena rolbou a mě í cca 13 km. Zpátky 

jsme jeli tou samou cestou, protože v tak krásně upravené stopě 
se to dá pohodlně zvládnout za jednu hodinu. Další běžkové trasy 
za ínají ve skiareálu Nová Lhota, kde běžka e zdarma vyvezou na 
vleku na Šibenický vrch, odtud je možno pokra ovat bu   směr 
Dibrov a Javo ina nebo po pohodlné mírně zvlněné stopě směr 

Stará Myjava - Hamovanie a dál nad Topoleckú, což už je ást 
Staré Turé. Samoz ejmě možností je daleko víc. Nap íklad Filipov 

vlek směr Letiště, Kamenná vrata ,Krúžok, Kubíkův vrch, Megovka 
a zpět k vleku. Celkem cca 16 km.“ A protože se pan Veselý podílí 
také na provozu lyža ského areálu Skipark Filipov,  všechny tam 

srde ně zve. Kdy se lyžuje, zjistíte snadno ‒ 
na WWW.SKIPARKFILIPOV.CZ .

TAM U HRANIC, NA VÁPENKÁCH ...

Libor Klimek se zástěrou jako kucha

Jubilant Josef Pomajbík ukazuje svou unikátní sbírku

Výprava na běžkách. Okolí Nové Lhoty toho nabízí hodně!

Díky následující  stránce se můžete objevit v nejvýchodnější ásti našeho regionu směrem na Novou Lhotu, 
na Vápenkách, úplně na moravsko-slovenských hranicích. Rádi bychom vás seznámili s dvěma „hospodskými“ 
a také s místními lákavými turistickými trasami.  

Spolumajitele Rekrea ního za ízení Vápenky Libora Klimka jsme zastihli v zá-
stě e a s utěrkou, zrovna měl velký fofr, protože po ádal oblíbený košt slivovice.  
„Snažíme se to hnat po ád dop edu, to, co vyděláme, hned zase investujeme, 
máme každý víkend plno, lidi se nau ili chodit, snažíme se dělat poctivě, když 
to děláte poctivě, tak lidi dojdou sami,“ hrnul ze sebe v rychlosti muž, který ze 
zanedbaného za ízení udělal moderní a vyhledávané místo. „Já su spokojený, 
hodně práce, málo peněz, ale to nevadí. S p ítelkyní jsme tady od rána do 
ve era, z rozjetého vlaku se nedá vystoupit, dali jsme se na vojnu, tak musíme 
bojovat,“ pokra oval rodák ze Suchova, který nabízí 45 lůžek, v etně několika 
chatek se sociálním za ízením. „Letos máme víkendy až do íjna plné, v týdnu 
je to troši ku volnější,“ podotkl a už zase spěchal k plotně.

Josef Pomajbík je veleznámou postavou, svou hospůdku má na Vá-
penkách už adu let, během kterých se u něj zastavil snad každý, kdo 

do těchto kon in zavítá. Když jsme k němu p ijeli my, zrovna hostil 
slovenské p átele a rodinu.  P esto nám ukázal svou unikátní sbírku 
různých lihovin z celého světa - má jich p es 1 600! Když jsme se ho 

zeptali, jestli alespo  jednu okusil, reagoval okamžitě: „V žádném 
p ípadě, to je všecko originál! To nemožeš otev ít!“ A není mu to líto? 

„Vůbec! Protože je to sou ástí registrované sbírky. 
Mám jiného alkoholu!“ 

e  p išla i na samotné Vápenky a Novou Lhotu, vždy  pan Pomajbík 
dělal několik let p edsedu d ívějšího místního národního výboru. 
„Nejhorší je, že nám odtud odcházejí ob ané. Na Vápenkách bylo 
134 ob anů, te  jich je  42. V Nové Lhotě bylo 1 236 ob anů, te  

746. Ludé idú za prací, za leh ím životem, než je tady. Takový je život 
a takový ho musíme brat,“ konstatoval náš hostitel, který na závěr 

ekl ještě tato slova: „Ty starší už vymírají, ekají na mě, už mávajú, tak 
už po , po ,  ale eště chvilku bych chtěl vydržet.“

Text a foto: RB
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 Mějte se rádi a bu te na sebe hodní 
Touto větou kon ívala většina 
dechovkových po adů Vladimíra 
Sal áka. P ipojuji osobní vzpo-
mínku na dlouholetou spoluprá-
ci. S Vladimírem Sal ákem jsem 
se setkala poprvé v roce 1999. 
Po dvouleté spolupráci s eským 
rozhlasem p ijel do Proglasu na-
bídnout své služby a moderá-
torské zkušenosti. Jako redak ní 
za áte ník jsem byla za tuto na-
bídku nesmírně vdě ná. 
Pan Sal ák p ipravoval nejprve 
půlhodinové Voni ky. Věnoval 
se výro ím skladatelů i muzikantů. Postupně se jeho po ady profi lovaly jako soutěžní. 
P edstavoval poslucha ům kapely a jejich nová alba. Tyto relace se setkávaly s obrovským 
úspěchem. V době, kdy ještě nefungoval internet a e-maily, p icházely všechny odpovědi 
písemně. Pan Sal ák si p i každé návštěvě Proglasu odvážel desítky koresponden ních 
lístků, dopisů a pohlednic s odpově mi na soutěžní otázky. Lidé asto psali i o sobě a dě-
kovali za pohlazení dechovkou. V posledních letech dostával Vladimír Sal ák prostor 
výhradně v po adech Hrajte, kapely! Hodinové tematické po ady p ipravoval s velkým 
elánem. Hledal zajímavá témata a vysílal to, co poslucha e zajímalo. Nadšení pro dané 
téma bylo ohromující. Vzpomínám si, jak p i p ípravách programů o velkých dechových 
orchestrech nelenil oslovit tehdejší ministryni obrany s prosbou o možnost nahlédnutí do 
hudebního archivu vojenských orchestrů. 
S Vladimírem Sal ákem jsem se setkávala pravidelně deset let až do mého odchodu na 
mate skou. Za tu dobu jsem získala spoustu cenných informací ze světa dechovky. Mohla 
jsem obdivovat jeho široký rozhled a nasazení pro dechovku. Pat il k těm, kte í každou 
volnou chvíli věnovali poslechu písní, zapisování a t ídění informací o autorech, kapelách 
i obsahu písní. Neuvě itelný záběr. Sal ákovo „mějte se rádi a bu te na sebe hodní“ možná 
mnozí považovali za klišé. Za dobu našeho p átelství (snad to tak mohu nazvat) jsem se 
mnohokrát p esvěd ila o tom, že to doporu ení myslel vážně a up ímně. Miloval svou 
ženu, děti i vnuky, kterým věnoval mnoho svého letního asu. O svou ženu se p íkladně 
staral v době, kdy zůstala po nemoci áste ně nehybná. P ed několika lety koupil pro sebe 
a svou rodinu starší domek v Boršicích. Trávili tam s manželkou celé léto a myslím, že tam 
byli opravdu š astní. Vladimír Sal ák se zapojil do místního mužského sboru Borši ané. 
Na stránkách sboru si můžete p e íst jeho post ehy v pestrém blogu. Když mi pan Sal ák 
volal naposledy loni v zá í, zněla jeho první otázka: „Máte se rádi?“ Když jsem mu povídala 
o své rodině, byl moc spokojený. Vladimír Sal ák prožil pestrý život. Prošel po vlastních 
nohou mnoho krajů, náruživě sportoval, setkal se se spoustou zajímavých lidí, psal a mo-
deroval. Na sklonku svého života jako by dával najevo, co opravdu považuje za důležité. 
Byla to láska - istá láska bez ironie a zbyte ných dovětků.

Za toto svědectví, za spole ný as a p átelství děkuje Helena Hájková.

Podpis držitele ceny města Veselí nad Moravou za 
celoživotní záslužnou innost v oblasti hudby do 
pamětní knihy. Foto: Lenka Fojtíková
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Pohledy zpátky: Vladimír Pavel Sal ák
V pondělí 18. února 2013 zem el Vladimír Sal ák, autor textů mnoha set písní, povídek, básní a  rozhlasových po-
adů. Naposledy vystoupil Vladimír Sal ák na svém autorském koncertě  6. íjna 2012 v Lošticích, kde premiérově 
zaznělo několik jeho skladeb. Za pár dní jej v Boršicích u Blatnice postihla těžká mozková p íhoda, ze které se již 
nezotavil. Jeho rodina se s ním rozlou ila v pátek 22. února 2013 v nejužším kruhu.

Na Ochranném svazu autorském Vladimíru 
Sal ákovi dosud registrují p es 600 skladeb, 
z toho u osmi desítek stvo il nejen slova, ale 
i melodii. Jeho dílka nahrálo asi 120 našich 
i zahrani ních kapel na více jak 200 zvuko-
vých nosi ů. Ke stovce písni ek dokonce 
v eské televizi existuje i obrazový záznam. 
Jeho dílo vynikne o to více, když víme, že za-
al tvo it až po ty icítce ‒ navíc jako úplný 

samouk!

Poprvé dal o sobě světu jasným hláskem vě-
dět 5. dubnový den 1936 v Petrově ‒ malé 
vina sko-vinohradnické dědině na krásném 
moravském Slovácku. A jak se tak sezna-
moval s muzikou? „Nikdo z rodiny se jí ne-
věnoval, i když tatínek rád dob e zpíval, p i 
každé práci. Nau il mě mnoho písni ek. Za 
svoji konzervato  i univerzitu sou asně po-
važuji chvilky p i obdělávání vinohradu. Tam 
p i zpěvu pěsni ek, kterých tatínek znal víc 
než dost, se utvá elo moje hudební cítění. 
K muzice jako takové jsem se dostal díky své 
starší sest e. Pracovala také na nádraží a ně-
kdy ve službě zaskakovala za Josefa B e ku 
ze Vnorov, což byl k ídlovák tehdejší slav-
né Kaděrovy železni á ské dechovky. Pan 
B e ka jí na oplátku nabídl, že mě bude u it 
na k ídlovku. U něj jsem se nau il tvo it tón, 
rozdělení not a p ehrál několik lekcí z Piláto-
vy školy.“

Víc jej ovšem jako jinocha lákal sport. Potom 
ekalo u iliště ve Gbelách na Slovensku, 

kde se u il vrtním horníkem. Jako u e  hrál 
ve zdejší  malé dechovce, ale ta uměla jen 

pár skladeb. Potom studoval průmyslovku 
v B eclavi, kde chvilku laškoval s bask ídlov-
kou v za ínající dechovce mladých muzikan-
tů. „Potom jsem se ale až do svých ty iceti 

Zlatá svatba manželů Sal ákových v Bor-
šicích u Blatnice 21. dubna 2009. Věne ek 
z pampelišek a šaty ze záclon.
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let považoval jen za velkého fanouška de-
chovky“, vrací zas as stále usměvavý autor. 
Celý život zastával technické funkce ve svém 
oboru, věnoval se rodině a také své velké zá-
libě ‒turistice.

Jeho domovské Veselí nad Moravou se 
tehdy mohlo pochlubit dechovou hudbou 
Veselankou, která se později p ejmenovala 
na Veselany. Tady působil Vladimír Sal ák 
jako konferenciér (dnes se íká moderá-
tor), ale i p íležitostný zpěvák, protože rád 
a slušně zpíval. P es doprovodné nástroje se 
propracoval až na post prvního k ídlováka. 
Konec „foukací kariéry“ udělala choroba sr-
dí ka ‒ dostal kardiostimulátor.

„Pustil jsem se do textování melodií, ba 
i hledání nových. Pomáhali mi moji p átelé 

a kamarádi muzikanti. Do nějaké hudební 
školy jsem nechodil ani minutu! Jednou 
jsem se dostal na školení kapelníků, kde 
o instrumentaci a aranžování skladeb p ed-
nášel perfektní Slávek Smišovský. Já bláhový 
jsem si do té doby myslel, že napsat píse  
je jednoduchá záležitost. Hodně mi dala 
i spolupráce s dalším opravdovým muzikan-
tem a profesionálem ‒ Pepí kem Růži kou, 
hudebním redaktorem eskoslovenského 
rozhlasu.“
Komu textoval první melodii? „Byl to Jarda 
Vinklárek - kapelník, pod kterým jsem až 
ve svých ty iceti letech hrál druhou k íd-

lovku. Poda ilo se mi na nádhernou melodii 
jeho mazurky Dám ti bílou růži napsat snad 
adekvátní text. Pak jsem si témě  doslova 
vymodlil melodii od Františka Ma ase. Tr-
valo mi neskute ně dlouho, než jsem se mu 
odvážil poslat text. S tlukoucím srdcem jsem 
pak otevíral obálku s jeho odpovědí. Jásal 
jsem radostí, když jsem si p e etl od Fran-
tiška pochvalu. Dnes se pyšním šedesátkou 
spole ných skladeb. Byl jsem jeho nej as-
tějším texta em.“ Mezi ně pat í i Zvone ek 
vzpomínek, který zvítězil v soutěži Vyberte 
si. V brněnském studiu eského rozhlasu ho 
nahrála Moravanka Jana Slabáka.

„Další texty mi zhudebnil Slávek Smišovský 
a pak se mi nějak za alo da it. Oslovova-
lo mě víc a víc autorů, abych jim otextoval 
jejich melodie.“ A vý et zájemců by byl 
opravdu p edlouhý, je jich na sedmdesát  
‒ po ínaje ty kou  ze slavného valašského 
muzikatského rodu Ma asů. Uvedu alespo  
pár dob e známých jmen: Ladislavové Kubeš 
a Hrdli ka, Ádové Školka a Doško, Ji í Vrána 
a Volf, Jan Slabák, Josef Vejvoda, Aleš Sig-
mund, Dalibor Brázda, Zdeněk Gurský, Miloš 
Machek, Vladimír Fuka, Jan Lipold, Antonín 
Koní ek...

„Mým prvním kritikem je moje žena Marie. 
Je sice tolerantní, ale spoustu textů mi ne-
schválila. Naše vzájemné tvůr í diskuse do-
šly dokonce až tak daleko, že jsem jí jednou 
ekl: ‚Když jsi tak chytrá, tak něco napiš!‘ Sta-
lo se, za ala skládat a dnes je se svými texty 
rovněž zastupovanou lenkou Ochranného 
svazu autorského. Pravdou je, že bez dobré-
ho rodinného zázemí by se mi dílo nikdy tak 
neda ilo.“
Dílo je opravdu p ebohaté - tak, jak šel as, 
spolupracoval s různými dechovkami, nap í-

klad St íbr ankou a Borši ankou a mladou 
dechovkou Vnorovjané - jako konferenciér. 
Jinak jeho písni ky nahrály desítky výte -
ných dechovek - t eba (abecedně): ‒ Bojané, 
Dolanka, Dambo anka, Frajárka, Hovorané, 
Lanžhot anka, Mist í anka, Moravanka, Po-
horanka, Stra anka, Šohajka, Valaška, Vl no-
vjanka, Veselané, Vracovjáci, Žadovjáci...

Dostal se i k moderování rozhlasových po a-
dů . Každý týden po témě  dva roky uváděl 
v eském rozhlasu Brno „Ze světa dechov-
ky“, potom p ešel i do Rádia Proglas k po a-
du „Hrají a zpívají moravské dechovky“, ob-
as tam rovněž uvádí relaci „Jak se vám líbí 

dechovka?“

Širokému srdci Vladimíra Sal áka pomáhá 
více než 20 let bít kardiostimulátor. Sám 
íká, že má srdce z velice kvalitního plechu. 
A jak tenhle životní orgán cítí budoucnost 
dechovky, lidovky u nás? Prost ednictvím 
oblíbeného asopisu Dechovka z Moravy, 
Slovenska a ech, v rozhovoru s jeho šéf-
redaktorem - up ímným propagátorem 
dechovky Petrem Šimá kem, poslal všem 
fandům téhle krásné muziky tohle vyznání:

„Dechovka je nesmrtelná, a  se to komu líbí - 
nebo ne! Oni totiž nejsou jen hloupí lidé. A ti 
chyt í nep ipustí, aby lidská blbost zvítězila. 
Možná to p ijde později, ale t eba se poda í 
těm, kte í hledí na dechovku p es prsty, na-
ladit si na satelitních vysíla ích programy, 
které vysílají okolní televizní kanály ve velmi 
sledovaných asech. Není p ece možné, aby 
ti, kte í se tam tak báje ně baví p i dechovce 
a lidové muzice, právě p ed malou chvíli po-
padali ze stromů. Takže jednozna ně ‒ de-
chovka byla, je a ur itě bude!“
Z knihy Milana Koukala Dechovka, kterou 
v roce 2007 vydal SLOVART.

Snad role u itelského a později už regen-
schori Zají ka v Jiráskově Lucerně p edzna-
menala muzikantův život: „Tak to sladce 
zní a jako z temna dávných nocí vane, jako 
z dálky, z dětství tiše zvoní. Jak bych zas 
naslouchal a hleděl v zrak nebožky matky, 
jenž do hloubi srdce h ál a vyzá il tak jako 
paprsek až na dno lesní studánky...“

Novoro ní plavání ve Veselí „od mostu k mostu“ 1978 v ece Moravě.
Teplota vody 0 stup ů Celsia.                                                                             Foto: Josef Imrich
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„Vítku! A daj Alence pusu, nebo radši dvě!
Ale opravdu. Já sa jí optám, šak víš...“ Tak 
kon il snad každý můj telefonický hovor 
s panem Sal ákem a každý odchod ze zkouš-
ky Borši anů domů.
ZA ÁTKY S BORŠI ANY  Bylo léto 2008, náš 
mužský pěvecký sbor žil svoje kojenecké za-
átky (vznikli jsme 13. 1. 2008, pozn. aut.) a na 

právě probíhající zkoušce ve stodole u Libora 
Zlomka se objevil po boku starosty Bohuša 
Vávry tichý pán. „Kdo to je?“ „To je pan Vla-
dimír Sal ák. Chtěl by tady v Boršicích kou-
pit domek, a protože je to muzikant, tak by 
nám mohl pomoc aj zpívat.“ Sedl si skromně 
na kraj stolu a jenom se díval. Vlastik Ond-
ra se k němu ale hned obrátil: „Na stole sú 
noty. Jestli chcete, jedny si veznite a běžte si 
stúp nút mezi chlapy.“ Po pár písni kách Vlas-
tik konstatoval: „Paráda. Zase jeden krásný 
silný druhý hlas.“ Tak za ala pětiletá cesta Vla-
dimíra Sal áka s Borši any a jeho život v Bor-
šicích u Blatnice.

TATA  Samoz ejmě, že chlapi ze sboru - mu-
zi kanti ze staré gardy dechové hudby Borši-
anka - ho znali a okamžitě bylo o em mlu-

vit. My neznalí jsme se vše dozvídali pomalu 
a postupně, kdo to vlastně mezi nás p išel. 
Když jsem se ptal Boba Vávry, kdo to vlastně 
je, zamyslel se a ekl: „To je... To je vlastně můj 
druhý tata!“

KROJ  Byl z nás nejstarší, starší ještě o dva 
roky než strýc Noži ka. Pamatuji, jak v to léto 
2008 za mnú chodil a íkal: „Vítku, ale já chcu 
také ten kroj, co máte vy? Ušila by mně Alen-
ka ty plkavice aj s tú košulú? Baže ušila. Eště 
ten samý měsíc na Strání na Štrbákovci, už 
s nama vystupoval v kroji. Někdy nechápal, 
co s ním vlastně život dělá. íkával: „Tak já, 
zarytý dechovká , na stá í skon ím s harmo-
nikú a s cimbálem. Po ád slyším jeho slova: 
„Chlapi, prosím vás, že mně povíte, kdyby to 
moje zpívání bylo falešné, že už nemám cho-
dit. Prosím vás, povězte mně to!“

PAN SAL ÁK  Postupně jsme z jeho vypravo-
vání a psaní poznávali, co je to vlastně za lo-
věka. S ním jsme ve zkouškách procestovali 
s batohem na zádech celé eskoslovensko 
a velkou ást Evropy. S ním jsme se koupali 
v zamrzlé Moravě, s ním a s jeho vnu kami 
jsme hráli profesionální házenou, s ním jsme 
prolezli celé Železárny ve Veselí nad Moravou 
a s ním jsme podnikali jeho dětské výpravy 
kolem eky Moravy ve Veselí nad Moravou. 
Také jsme p es něj poznali Jožulku Uhra, Sláv-
ka Smišovského, Ádu Školku... Zjistit, že ve-
dle vás sedí lověk, který toto všechno zažil 

a tvá í se jakoby nic, bylo hrozně povzbuzu-
jící. Nekone né debaty s muzikanty ze sboru, 
jestli tam měla být nota půlová nebo tvr-
ová, k ížek nebo odrážka, nás nemuzikanty 
p ivádělo k smíchu. O jedné notě se dokázali 
se strýcem Noži kovým, Sta ú Sidonem, Jo-
žinem Ježkovým a Bobem Vávrovým doha-
dovat donekone na. Není bez zajímavosti, 
že vesnické oslovení, strýcu, si na něj nikdo 
nedovolil. Pro všechny zůstal pan Sal ák.

DOMEK U HU ÁKU  Jak zapadl do sboru, tak 
zapadl i do obce. Všichni sousedé dokola 
byli okamžitě kamarádi a dome ek na hor-
ním konci obce jenom vzkvétal. Od té doby 
všude íkal, já su La a Sal ák z Boršic od 
Hu áku (velkého splavu ‒ pozn. aut.). Hned 
první sezonu už sadil, co se dalo. Zahrádka 
byla okamžitě plná zeleniny. Libor Zlomek 
mu zasadil vinohrad, ost íhal stromky, Radek 
Dula opravil vodu a v dubnu 2009 jsme už 
na dome ku u Hu áku slavili zlatou svatbu 
manželů Sal ákových. Nejde zapomenout, 
jak si vyvedl babi ku (nevěstu) p ed domek, 
na hlavu ji nasadil věne ek z pampelišek a zá-
voj nahradil záclonou. Když patnáct chlapů 
tehdy zazpívalo na Jamách, jak se íká této 
ásti Boršic, všechno utichlo a poslouchalo. 

Na dvorku, kde sotva projede kára, se sedě-
lo a zpívalo do noci. Když jsem se ho potom 
ptal, pro  plakal, odvětil: „Mám nové zuby. Na 
prd ně sedijá a nemožu si s vama po ádně za-
zpívat.“ A já si myslel, že vzpomíná na ty roky 
s manželkou. Možná, ale že na ně vzpomínal 
a líbilo se mu i to, že jsme p išli. Dome ek byl 
letním sídlem. Na zimu ujížděl do bytu do 
Veselí. Hned za vraty domku měl své druhé 
království - po íta .

BLOG PANA SAL ÁKA  „Vítku, já už bych bez 
toho um él,“ íkával po zjištění, co dokáže 
po íta  a internet. Propadl mu. P episoval 
své písně do notového programu. Nebyla to 
malá práce. Za život jich složil pro nejrůznější 
dechové hudby p es sedm set! A když zjistil, 
co umí Vlastik s webovými stránkami, stal se 
blogerem. Ale jakým! Psal a psal, až to Vlastik 
nesta il dávat na stránky. Někdy mi volal: „Pro-
sím, zkus zavolat Vlastikovi. Já vím, že je u itel 
a opravuje po nocích diktáty, ale už dva dni 
má moji povídku a není na stránkách.“ S úsmě-
vem jsem se p imlouval. Na jeho památku je 
na stránkách Borši anů vyvěšeno p es dvě 
stě jeho povídek. Každý týden, p esně v den 
zkoušky mužského sboru Borši ané, p ibývala 
vždy jedna. Byl š astný jak malé dítě, že se to 
celé jmenuje BLOG PANA SAL ÁKA.

STÁ Í JE BLBEC  Jak byl zru ným pisatelem 
a skladatelem, tak byl ale nekamarád s po-
íta em a jakékoliv techniky dnešní doby. 

Výpadek sítě nebo porucha jeho po íta e 
ho p iváděla na pokraj sil. Jeho telefonáty: 
„Vítku, prosím SOS, SOS, zase to nejde, co 
mám dělat? Drá ek (Martin Dra ka, Gaza 
(Radek Galuška), Kubí ek (Jakub Fojtík), už 
jsem všechny obvolal, nejsou doma. Prosím, 
co mám dělat, nejde to a nejde, prosím pošli 
Filípka (Filip Hrabal), mám to rozepsané a né 
a né to dodělat.“ Když se Filip vrátil z opravy, 
ptal jsem se, co tomu bylo. Syn jenom s úsmě-
vem ekl: „Ále, vypadlý káblík od myši.“ V ta-
kových chvílích pan Sal ák vždycky pronesl: 
„Stá í je blbec!“

ZPÍVALI MUŽÁCI POD KAŠTANY...  K silným 
zážitkům s panem Sal ákem pat ilo povídá-
ní o všech jeho kamarádech. A že jich bylo. 
O Jožulkovi Uhrovi básnil celé hodiny. Asi 
spolu hodně zažili. Když jsme zpívali v Hrad-
ovicích a padesát chlapů spustilo s rukama 

okolo ramen „Zpívali mužáci pod kaštany...“ 
sko il doprost ed, vytáhl mobil, vyto il ka-
maráda Jožulku a se slovy: „Poslúchaj, to 
zpíváme tútvoju, cos nám napsál!“ ho celou 
písni ku nechal doposlouchat.

ZLOM  Zlom nastal v roce 2011. V srpnu nám 
odešel na vě nost strýc Noži ka. „Chlapi, 
chlapi, on byl ještě o dva roky mladší než já.“ 
A v listopadu Slávek Smišovský. Od té doby už 
to nebyl on. Nemoc manželky a starost o ni 
byla na něm stále více znát. A p esto po ád, 
když bylo pot eba, nahodil kroj a na oto ku, 
jak tomu rád íkal, vyrazil s námi na vystou-
pení. Naposledy s námi zpíval na I. Bur áko-
vých slavnostech v Boršicích u Buchlovic 22. 
zá í 2012. V neděli 14. íjna 2012 p išel od jeho 
syna mail: Dobrý ve er, dnes odpoledne jsem 
odvezl svého tatínka do nemocnice s těžkou 
mozkovou p íhodou... 

ROZLOU ENÍ  Až fascinující bylo jeho tvrze-
ní, že až um e, nikdo to nebude vědět, nikdo 
neutratí za kvítka, za věnce, nebudou hrát 
muzikanti a nikdo nebude plakat. Možná se 
mýlil nejen v tom posledním.

Až na ja e p iveze jeho rodina urnu do Boršic 
u Blatnice, budeme v kroji s muzikú a s pís-
ni kou na rtech u toho.

Tož tak, odešel nám kamarád a lověk, na 
kterého se nezapomíná. Sbohem! A v íl idu 
dat Alence pusu, nebo radši dvě, co když sa 
dívá...

za Borši any Ví a Hrabal a Vlastik Ondra
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Jak jsem se znovu nadvakrát narodil
Vladimír Pavel Sal ák
Jak víte, jsou na světě lidé, kterým nesta í, že 
mají rakovinu, oni si po ídí t eba i tuberkulo-
zu a plané neštovice a jako nádavkem ještě 
svrab. Já jsem si k těmto atributům po ídil 
i plechové srdé ko. Ale o tom jsem vám už 
psal. Avšak o tom, jak jsem se znovu narodil, 
o tom nevíte ani slovo. Chcete-li to vědět, 
těte dál. Já jsem totiž v jednom chlíve ku 

mého po íta e ulovil hodně velkou rybu. 
Že voda ( ti: chlíve ek), ve které ta ryba žila, 
dlouhá léta existuje, neměl jsem tušení. To 
povídání je z dubna roku 1998. Náhoda chtě-
la, že jsem tu velkou rybu objevil. Já jsem si 
totiž do svého po íta e, který jak jsem s nad-
sázkou íkal, nebyl na elektriku, ale na petro-

lín, napsal jako jeden z prvních dokumentů 
zážitek, který sice měl š astný konec, ale...

V pondělí 22. zá í 1997 jsem nastoupil do 
kyjovské nemocnice na výměnu mého už 
dosluhujícího plechového srdé ka. V úterý 
ráno mi oholili porost na prsou, naložili na 
vozík a vezli na opera ní sál, kde mě p ivítaly 
sest i ky a operatér, kterému asistoval můj 

pan primá  Zavia i , který se o mne dokona-
le stará už víc než deset let (v sobotu 28. 7. 
2012 je to dnes už víc než 25 let)!

To úterní ráno jsme se sest i kami jen tak 
lehce spole ně konverzovali, léka i se bavili 
o špatném trenérovi nějakého fotbalového 
mužstva, sest i ky si povídaly o zava ování 
ovoce, prostě témě  nic nenasvěd ovalo 
tomu, že se neúprosně blíží as s dvou ár-
kovaným , když v nadsázce použiji muzi-
kantskou terminologii. Napíchali mi nějaké 
kapa ky, p ivázali ke stolu, hodili na mne 
plachtu, dali mi dýchat kyslík, nat eli mně 
prsa nějakým desinfek ním sajrajtem, opí-
chali mi místo, kde budou ezat a zakrátko 
se mě (nevím pro ?) zeptali, zda mohou za-

ít. Dal jsem svolení a za alo se v klidu ezat 
a odmontovávat staré srdé ko. Mě ale za a-
la ukrutně bolet noha v ky elním kloubu a ta 
bolest byla tak intenzivní a nesnesitelná, že 
jsem se celý t epal, až jsem byl operatérem 
upozorněn, že bych měl být v klidu, že je to 
nutné. A  jsem dělal, co jsem dělal, nedalo 
se to mnou ovlivnit. Horší však bylo, že se 

nějak neda ilo nasadit na stávající elektrodu 
nějakou koncovku a operace se protahovala. 
Dokapala jedna nápl , což bylo už neobvyk-
lé, a tak rychle nasadili novou nápl  a p i-
pravovali si několik (!!!) dalších. Najednou 
se můj dech natolik zhoršil, že jsem za al 
vydávat hlasité sk eky, a tak mi byl nasazen 
dýchací p ístroj. V tom momentě jsem cítil 
obrovský tlak a bolest na prsou, což jsem 
opera nímu týmu sdělil a na sále za al cvr-
kot. O neschopném trenérovi a zava ování 
ovoce p estala být obrazně e eno e  a na-
stal ruch a shon a spěch, jak by napsal klasik 
Jan Neruda. Pokyn st ídal pokyn, hned ubrat 
ně eho, hned p idat ně eho jiného, hned 
toho bylo moc, pak zase málo a noha ukrut-

ně bolela. Pan primá  Zavia i  opustil ope-
ra ní sál a spěchal p inést něco, co nebylo 
na sále, a po p íchodu znovu umýt, obléci se 
do opera ního mundúru a k mému p ekva-
pení si vyžádal gumové rukavice. Je to jed-
nak vynikající kardiolog a hlavně také lověk 
s velkým písmenem . Zdravotní handicap 
mu nějaký as nedovoluje operovat. Tento-

Mezi dětmi bylo Vladimírovi Sal ákovi dob e. V mládí uhranul kluky na dětských táborech ve Filipově údolí vlastními dobrodružnými 
hrami, svým vnou atům a jejich bratrancům p ipravoval jedno desetiletí na rodinné chalupě U Plešov na esko-slovenském pomezí 
v Hatích u Chvojnice kouzelné prázdniny.    

POVÍDKA
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krát si z ejmě po létech zase sáhl na ránu 
a operatérovi všemožně pomáhal. Já jsem 
byl neustále st ežen, když najednou se pode 
mnou propadla země a já jsem obrovskou 
rychlostí padal zády dolů do nekone ně 
hluboké jámy, hrozně erné a zoufale jsem 
se snažil zachytit erných stěn, nebo co to 
bylo. Jak dlouho jsem padal, nevím. Vím je-
nom, že jsem se vrátil mezi živé p iškrceným 
výk ikem:

„Ježíš !“
Ale to už na mne doslova k i el celý sál:

„Dýchejte, dýchejte!!!!!“
Nezbývalo mi nic jiného, než poslechnout. 
Po několika dalších pokynech, kterým jsem 
pochopitelně nerozuměl a po tom, co mě 
srovnali na opera ním stole a znovu nasadili 
poškozené infuze, se ještě chvilku ve mně 
hrabali. Pak dal pan primá  pokyn:

„Pete, (z ejmě se operatér jmenoval Petr) 
můžeš ho už zašít.“

Po dobu šití volal ze sálu pan primá  na jed-
notku intenzivní pé e a žádal o p ijetí na to 
nejsledovanější místo. Když jsem otev el o i, 
viděl jsem propocené zelené hábity perso-
nálu. Pan primá  měl jen malé míste ko na 
rameni suché. Opatrně mě p eložili na vozík 
a odjeli jsme na JIP. Zrovna nastupoval do 
služby primá  tohoto oddělení, takto spo-
lužák mého syna z gymnázia MUDr. Janek 
Sekerka, a když to zjistil můj anděl strážný 
v osobě pana primá e Zavia i e, doslova 
zajásal, že právě on bude mít no ní službu. 
Okamžitě po p íjezdu mě napojili na p ístro-
je, automaticky mi každé tvrt hodiny mě ili 
tlak krve. Ještě týž ve er volal už ze svého 
domova z Hodonína pan primá , jak se mi 
da í. Sest i ka mu sdělila hodnoty tlaku, kte-
ré mně p ed pěti vte inami namě ila. V noci 
jsem jakžtakž spal a ráno p išel ke mně služ-
bu konající pan primá  Sekerka, který mi 
sdělil, že pan primá  Zavia i  kontaktoval 
fi rmu Vitatron v Holandsku, uzav el svou 
privátní ordinaci a jel do Prahy na zastupi-
telství fi rmy pro novou koncovku. Sdělil mi 
také, že operace NEBYLA zda ilá a že ji dnes 
budou opakovat. Já hrdina, který se jen tak 
lehce nedá vyvézt z fazony, jsem měl naje-
denkrát srdé ko ne v kalhotech, ale doslova 
někde mezi patama. P iznám se, že jsem se 
bál a nebylo to p íjemné ekání na další udá-
losti. Po obědě (neobědval jsem už druhý 
den) p išel za mnou pan primá  a sdělil mi, 
že už má novou koncovku a že se nemám 
ni eho bát, že se na mne p ipraví naprosto 
dokonale a že už to bude defi nitivně v po-
ádku. Co mi zbývalo jiného, než vě it a dou-

fat, ale jak povídám, hrdinství vypadá úplně, 
ale úplně jinak. Na sál mě vezl stejný z íze-
nec jako v era a v dobrém se ptal sest i ky, 
zda jsem to ten, co na mne v era musel tak 
dlouho ekat. Nevěděl jsem, co má na mysli 
a na mou nechápavou otázku mi sdělil, že 
na mne museli p ed sálem ekat o víc než 
půl hodiny déle, než bývá v kraji zvykem. 
Ještě musím íci, že p i normálním průběhu 
reimplantace je pacient p evezen na nor-
mální oddělení bez omezení pohybu, jídla, 
prostě pacient, který má oby ejnou eznou 
ránu na těle a eká jen na její zhojení. To 
všechno se událo v úterý a ve st edu jsem 
tedy podstoupil druhou operaci. Na sále byl 
p ipraven z ejmě nejlepší operatér kyjovské 
nemocnice MUDr. Bartoš, primá  ARO, p í-
tomen byl další z primá ů, po no ní službě 
dále sloužící MUDr. Sekerka a samoz ej-
mě můj pan primá . Dlouho se radili a vý-
sledkem bylo rozhodnutí, že mě otev ou 
i z druhé strany a na starou elektrodu p ipojí 
zdroj, abych byl stimulován po celou dobu 
reoperace. Pamatuji si jenom, že obsluha 
nějakého p ístroje íká, že mi tep stimuluje 
pravá elektroda. Zav el jsem o i a moc si 
toho nepamatuji, neb jsem o ekával nej-
horší. Trochu jsem ožil, když pan primá  íkal 
operatérovi:

„V po ádku, můžeš jej zašít!“
P išel ke mně a s úsměvem íkal:

„Tak, pane Sal ák, už je to v po ádku. Dnes 
ještě budete spát na JIP, abychom měli jis-
totu, a zítra půjdete už na oddělení.“
Na JIPce mě p ipojili na p ístroje a nálada se 
mi zvedla nevídaným způsobem. Pro jistotu 
jsem si vyžádal prášek na spaní a ráno mě 
p evezli na oddělení. Kdybych neměl stále 
kapa ku, tak bych p ešel po svých, což jsem 
okamžitě u inil na oddělení. K údivu paci-

entů jsem chodil normálně po chodbě, jen 
jsem si s sebou vozil stojánek s kapa kou. 
Pacient jako každý jiný. Radost z toho, že žiji, 
mě inspirovala k tomu, že jsem otextoval 
Frantikovi Ma asovi val ík, na který ekal 
dobré t i roky. Do té doby jsem se nemohl 
s jeho melodií skamarádit. Nevěděl jsem co 
s ní. Najednou mi došlo, že opět svítí sluní -
ko, že venku zpívají ptá ci a bylo vše jasné, 
že světlo světa spat í Sluní kový val ík. To 
byl tvrtek a v pátek p i vizitě mi pan primá  
íká:

„Co s vámi, pane Sal ák? Pustíme vás domů, 
co íkáte?“
Což se také stalo. Ani náznak nějakých 
komplikací.

Po ase se sešel syn Vladík s primá em Se-
kerkou a děkoval mu za pé i a ptal se:

„Janku, jak to bylo s ta kou?“
Prý se zatvá il velice divně a jen stroze ekl:

„La o, nechtěj to vědět, ale bylo to drama!“
Po ase jsem se na ptal sest i ky pana primá-
e Zavia i e, p i pravidelné kontrole, Ani ky 
Píštělkové, která byla jednou ze sest i ek, 
která u té mé operace byla. Jen se na mne 
povzbudivě usmála a ekla:

„Pane Sal ák, nechtějte to vědět!“
A já to dodnes nevím.
Důležitější však je, že jsem po dlouhých le-
tech našel v po íta i o tom povídání, které 
jsem nijak neupravoval. Já jsem na to úplně 
zapomněl. Jen jsem dopsal poslední ádky.

Se synem v rodinném týmu vítězí v roce 
1986 v nikdy nep ekonaném rekordu v te-
levizní vědomostní soutěži Všechno za 
minutu. Jediná otázka, kterou nezodpově-
děl, se týkala Hrabyně. Místa, kde za šesta-
dvacet let skon ila jeho pozemská pou .                             

    Foto: Josef Karlovec

POVÍDKA
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SPORT

„Hlucká hala má své kouzlo,“ íká Karel Bojko
Pochází z Uherského Hradiště, ale v Hluku je nejš astnější
Hlucká sportovní hala je svým způsobem 
výjime ná, byla výjime ná už v době, když 
vznikla, a je výjime ná i nyní, kdy se její 
okna, st echa a tak ka všechno ostatní od 
doby vzniku nijak nezměnily ‒ tedy pokud 
nepo ítáme po ádné stárnutí materiálu. 
Nadále však platí, že pokud chce někdo 
po ádat nějakou opravdu velkou akci, není 
vhodnějšího místa, než je tato hala.

Tento lánek ovšem nebude o hale, i když 
i o ní by šlo vzhledem k plánovanému vylep-
šení psát, tento lánek chci napsat o chlapí-
kovi, který hale šéfuje a dává jí život ‒ o Karlu 
Bojkovi, editeli městské spole nosti Sport 
Hluk, který má na starosti jak pé i o halu, tak 
její hospoda ení i program. Mám totiž po-
cit, že hala pulsuje stále víc a on má na tom 
svůj evidentní podíl. Sta í, když se nap íklad 
podíváte na internetové stránky Sportu 
Hluk, z nich je život haly evidentní. 

„S vaším nápadem na rozhovor souhlasím, 
ale akorát jsem te  opravdu ve velkém zá-
p ahu v práci i doma,“ těmito slovy za a-
la naše korespondence s Karlem Bojkem, 
protože jsem se rozhodl oslovit ho v týdnu, 
kdy měl proběhnout druhý ro ník akce s ná-
zvem Sportovec města Hluk za rok 2012. 
Pan Bojko v něm měl ú inkovat, p ipravoval 
program a spoustu dalších věcí. „Pojal jsem 
celou akci hodně kulturně, rád bych, aby se 
i takto hlucký sport s hluckou kulturou více 
sblížil, protože je mezi nimi zbyte ná mno-
haletá propast,“ vysvětloval.

V Hluku je fajn, jsem tady velmi rád

Nakonec jsme se domluvili na poněkud 
zvláštním stylu rozhovoru. Já psal otázky 

a on na ně po nocích odpovídal. Nakonec 
vznikl následující text. 

Kdo je vlastně Karel Bojko, jak ho p iblížit? 
Ze všeho nejvíce je z ejmě sportovcem, stol-
ním tenistou, který hraje tento sport na dosti 
špi kové úrovni. „Stolní tenis vypl uje hodně 
mého volného asu a je to tak už od mých 
devíti let, kdy jsem s ním v Kunovicích za al,“ 
zalovil v paměti tento sportovec, který v sou-
asnosti hraje poloprofesionálně 1. ligu za 

Hustope e ‒ mimochodem jde už o jeho 21. 
sezonu v první lize! Kromě toho ovšem jezdí 
do Zlína, kde se jako trenér podílí na p ípravě 
juniorů a mužů. 

Nejraději je ovšem podle svých slov v Hluku, 
by  se tady vůbec nenarodil, ale ani nevy-
růstal. Dostal se sem klasickou „chlapskou 
cestou“. P estěhoval se sem p ed šesti lety 
z Uherského Hradiště, protože si tady našel 
manželku Lucii. 

„Máme pětiletou Karolínku a pětiměsí ní 
Anetku, do Hluku jsem p išel po 33 letech 
v Hradišti a p iznám se vám, že už bych se 
nikdy nevracel.  Z Hluku jsem nadšený, moc 
se mi tady líbí. Život v Hluku je úplně jiný než 
v Hradišti, a pokud ho nemusím opustit pra-
covně nebo kvůli ping-pongu, tak ho vůbec 
neopouštím, protože je tu fajn,“ íká.   

Jako malý jsem měl z haly strach

Jeho vztah k Hluku ovšem ur itě souvisí také 
se vztahem právě ke sportovní hale. V jed-
nom ze svých mailů mi totiž popisoval, jak 
ob as sedí v prázdné hale, vrací se ve vzpo-
mínkách k mnoha akcím, které v ní zažil a zá-
rove  p emýšlí nad tím, co všechno by se 
v ní mohlo ještě odehrávat.

„Možná to bude znít někomu hloupě, ale pro 
mě osobně má hlucká sportovní hala svůj 
Genius loci, svého ducha. Mám k hale v elý 
vztah už od mala, kdy jsem tu hrával turnaje 
v ping-pongu. Už jako malý kluk jsem měl 
ale strach z toho, jak je hala obrovská.“ 

Hala je sice velká, ale opuštěná bývá málo-
kdy, neustále se v ní totiž něco děje. Hala 
hostí malé, lokální akce i velké republikové 
šampionáty, seminá e s ú astí nad 1000 ná-
vštěvníků, plesy, výstavy a velké hudební 
produkce, zažila ovšem také hrobové ticho 
p i stovce hrajících šachistů. „Zažil jsem v ní 
ale také p íchod ásti jezdecké družiny p i 
Jízdě králů v roce 2011, což byl velmi emotiv-
ní zážitek,“ dodává Karel Bojko.

Pokud jde o budoucnost, tvrdí, že má de-
sítky nápadů, otázka ale je, co se podle něj 
poda í dotáhnout do konce. 

Karel Bojko p ed sportovní halou

Karel Bojko v p estrojení p i sportovním 
ve eru
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SPORT

„Aktuálně chceme nap íklad zkusit nabízet 
několikadenní pobytové balí ky pro velké 
skupiny, nap íklad pro dva autobusy klientů 
ze severních ech, něco pro ně netypické, 
ale typické z našeho kraje ‒ košt vína a sli-
vovice, slovácká zabija ka, ve ery s lido-
vou muzikou, prohlídka Hluku a okolí,“ íká 
a jmenuje i další p ání. Jaké? 

„T eba freestylovou exhibici motorek nebo 
okamžik, kdy po adatel hudebního koncer-
tu ohlásí „vyprodáno“. V rámci propagace 
naší haly bych zde rád p ivítal nap íklad také 
některý ligový klub k jednomu televiznímu 
utkání, nap íklad volejbalisty Starého Města 
nebo házenká ky z Veselí nad Moravou,“ po-
kra uje ve svých plánech.

P i našem povídání jsme se samoz ejmě do-
tkli také hluckého sportu, kterému se rovněž 
snaží hodně pomáhat. A to a  už po ádáním 
skvělého sportovního ve era s oce ováním 
nejlepších sou asných a d ívějších sportov-
ců, tak také praktickou pomocí. Jak tedy vidí 
místní sport?

„Na jednu stranu je fantastické, kolik spor-
tovních oddílů v Hluku máme a jakých vý-
sledků dosahují. Vypisovat p itom mnohé 
úspěchy nemá ceny, bylo jich mnoho, ada 
těchto sportovců je velmi dobrými vzory 
pro za ínající malé sportovce.  Trápí mě ale 
slabá fi nan ní podpora mládežnických tre-
nérů. Znám osobně všechny trenéry mlá-
deže v Hluku (sám jsem jím ještě vloni byl) 
a obdivuji je, že se ve svém volném ase a na 
úkor svých rodin věnují práci s mládeží a ne-
dostávají za to adekvátně zaplaceno.“

Takto jsme tedy kon ili povídání s panem 
Bojkem, který se omlouval, že tento závěr je 
asi smutný, ale nedá se nic dělat, je to podle 
něj realita. Kdoví, t eba i touto svou zmínkou 
hluckému sportu pomůže. 

RB

Na této fotografi i vidíte se starostou Hlu-
ku vítězku ankety o nejlepšího sportovce 
Hluku za rok 2012 ‒ stolní tenistku Anetu 
Ku erovou. Jde o špi kovou sportovkyni, 
která je mimo jiné mistryní republiky ve 
dvouh e žen do 21 let a lenkou reprezen-
tace R. Cenu p ebírala na velmi pěkném 
sportovně‒kulturním ve eru, který p ipra-
vil právě Karel Bojko.                      FOTO: RB 

O výjime nosti hlucké sportovní haly svěd í i tyto plakáty. Právě ona je totiž schopná 
hostit tak zajímavé akce, jako je koncert Pražského výběru nebo Lucie Bílé.

Na této fotce můžete vidět některé další oceněné z  hluckého sportovního ve era. Zleva: 
František Podlas ml. (syn oceněného Františka Podlase), Iveta Mitá ková, Zdeněk Botek, 
Jaroslav Jur a, Antonín Zlínský a p edávající Igor Dostal. František Podlas pat il k největ-
ším osobnostem hluckého fotbalu, Iveta Mitá ková byla vynikající kulturistkou,  Zdeněk 
Botek mimo jiné dlouhá léta vedl hlucký sport a propracoval se až na post šéfa eského 
stolního tenisu, pan Jur a byl výborným fotbalistou i stolním tenistou a pan Zlínský byl 
význa ným funkcioná em a trenérem hluckého fotbalu, kterému je dodnes věrný. Igor 
Dostál je nynějším p edsedou TJ Spartak Hluk.                                         FOTO: Štěpán Mitá ek 



 30 www. ostrozsko.cz

P ÍBĚHY STARÝCH FOTOGRAFIÍ Z KRONIK A ARCHIVŮ

V roce 1975 oslavilo Veselí nad Moravou 600 let 
(podle tehdejších vědomostí, nebo  dnes víme, 
že se slavilo i v srpnu roku 2011 750. výro í od 
první písemné zmínky) velkolepým historickým 
průvodem. Podle pamětníků se však tehdej-
ší veselská vrchnost navzdory svým vrozeným 
manipulátorským schopnostem polekala velké-
ho úkolu zorganizovat takovou náro nou akci 
a svě ila jej do rukou týmu nezávislých organi-
zátorů vedených JUDr. Milošem Kozumplíkem. 
Ten vybral skute né organizátorské osobnosti, 
kterým se poda ilo nadchnout a sjednotit celé 
město. Odměnou jim bylo ml ení a snad jen 
fotografi e Josefa Imricha a Jaroslava Uherky. 
O pozadí těchto oslav p ipravuje redakce aso-
pisu obsáhlejší materiál, který p ineseme v ně-
kterém z dalších ísel.  

Roku 1663 vpadlo vojsko osmanských Turků p es Uherský Brod na Moravu. 
Bylo vypleněno i Veselí a Strážnice, nájezdníci v našem kraji zni ili a spálili 
na 49 dědin a měste ek, okolo 5000 obyvatel zabili a p es 2000 lidí od-
vlekli. Žáci devátých t íd Machá ek, Horák a Sal ák vlekou do zajetí žáka 
8.C Milana Ve e u.

Veselská vrchnost i se sovětskými p áteli jásá na tribuně, 
poddaní krá í ulicemi. V pop edí s mašlí ve vlasech ces-
tovatelka a ultramaratonkyně doc. RNDr. Alena Žákovská, 
Ph.D.   

Za t icetileté války v roce 1644 obsadili Švédové města na jihu Moravy 
v etně Veselí, ubránilo se jen Uherské Hradiště. Zleva spisovatel Jaroslav 
Formánek, důstojník štábu slovenské armády Pavel Nem ek, prvoligový 
fotbalista Jind ich Kušnír, voják z povolání Rostislav Mach a další žák teh-
dejší ZDŠ Hutník Vl ek.

Odborný léka  ortopedie a rehabilitace MUDr. Milan 
Staněk bi uje cestou na popravu editelku KD Stráž-
ni an PhDr. Danuši Adamcovou.

Chlapec v klobouku uprost ed krojovaného mládí souboru Radošov je prezi-
dent veselského Sportovního klub lyžování Luboš Žák.   Stránku p ipravil Vladimír Sal ák
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Jana Mrkvu z Velké nad Veli kou jsem po-
tkal, když se svými ko mi a povozem zrovna 
odjížděl od dětí, které se rozhodl s ko mi 
zadarmo povozit. První jsem mu moc nevě-
il, ale pak jsem se ujistil, že to je skute ně 
pravda ‒ prostě jen tak si ekl, že jim udělá 
radost. Pan Mrkva má totiž koně p edevším 
pro radost, po ídil si je ve svých dvaašede-
sáti letech. 

„Bylo to p ed trinácti rokama, v íl mně bude 
pětasedmdesát. Mět koně bylo moje prání 
celý život. Koně sem chcél mět, ale za komu-
nistů to nešlo. Pole nám zebrali a já dělál celý 
život na Kordárni. Sen sem si splníl až v dů-

FOTOZPRÁVY

Velický ko ák Jan Mrkva

chodě,“ povídal mi, když na chvíli s ko mi 
zastavil.

Pokud byste chtěli p edstavit i jeho koně, 
je to plemeno karpatského horského koně. 
Citka má t ináct roků a Ben šest roků. „To sú 
koně pro radost,“ pravil pan Mrkva, dal ko-

ům povel a popojel na zasněžené velické 
stráně za domy -  když jsem potom viděl, jak  
velkou rychlostí se po těchto stráních ve vol-
ném prostoru projíždí, pochopil jsem, pro  
si na stárnoucí kolena udělal právě takovou 
radosti i starost.
 Text a foto: RB 

Tak toto jsou děti z K es anské mate ské školky v Uherském Ostrohu se svou paní editelkou Zde kou Baladovou. Možná vás některé p ekva-
pí, že jsou oble eni v country stylu, což není pro náš region typické, ale paní editelka íká, že chtěli už p ed léty vyzkoušet něco jiného než 
obvyklý folklor. Vyzkoušeli, a ukázalo se to jako výborný nápad! „Ukazuje se, že tento druh tance děti baví, což je pro nás to nejdůležitější,“ 
íká paní editelka.  Kroužek v Uherském Ostrohu má název Minicountry, vznikl v roce 2009 a chodilo do něj až dvacet šest dětí ve věku ty  až 
sedmi let. „Letos je dětí dvacet, vrátila se k nám i t i děv átka ze základní školy, která minulý rok tento kroužek ve školce navštěvovala,“ sdělila 
paní editelka a vyjmenovala i místa, kde děti vystupovaly: Ples ve Spytihněvi, podnikatelský ples v Dolním Něm í, plesy základní školy, hasi ů 
a sportovců v Uherském Ostrohu, dětský ples v Ostrohu i ples MŠ Sídliště. My jsme děti vyfotili po jejich pěkném vystoupení na letošním úno-
rové akci, kterou po ádal Dětský domov Uherský Ostroh. Kromě toho se ale děti ukázaly na adě dalších akcí. „Máme velmi dobrou spolupráci 
s rodi i, kte í své děti ochotně na tyto akce vozí. Maminky nám navíc pomohly se šitím oble ení pro hol i ky,“ p idala další slova paní editelka, 
která je vedoucí kroužku. Držíme tedy dětem ve slušivých kloboucích palce! Text a foto: RB

Country z Ostrohu
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INZERCE

MIKROREGION OSTROŽSKO
INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍZÁMČÍ V UHERSKÉM OSTROHU

INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍZÁMČÍ
ZÁMECKÁ 24, 687 24 UHERSKÝ OSTROH

TEL.: +420 572 503 960 
MOB.: +420 724 159 213

EMAIL: TIC@OSTROZSKO.CZ

WWW.OSTROZSKO.CZ

nabízí levné mimosezónní ubytování
ve dvou apartmánech

za 250 Kč/noc
PARKOVÁNÍ A INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ ZDARMA

AKCE PLATÍ OD ŘÍJNA 2012 DO BŘEZNA 2013
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Projekt Školy pro venkov – Ostrožská Lhota

Co dalšího jsme fi nančně podpořili

Přehled akcí na Ostrožsku a Horňácku v březnu a dubnu 2013



Zpravodaj Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko
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„Lhota je ideální pro život dětí,“ íká editel školy
V rámci projektu Školy pro venkov jsme navštívili Ostrožskou Lhotu

Jestliže mám psát o Základní škole v Ostrož-
ské Lhotě a jejím zapojení do projektu Školy 
pro venkov, musím hned na za átku p iznat 
svou podjatost a neobjektivnost. Vždy  právě 
do této školy jsem chodil, na ni mám spoustu 
vzpomínek, a proto se nemůžete divit, když 
hned na za átku napíši, že je to ta nejkrásněj-
ší škola na nejkrásnějším místě a v nekrásněj-
ší vesnici, jakou je jen možné uvidět ‒ vždy  
sami ur itě také máte ve svém srdci takovou 
svou školu. Kdo ji nemá, toho je mi líto.

Když jsem tedy šel poslední únorový den le-
tošního roku za editelem lhotské školy Mgr. 
Tomášem Ml ochem, měl jsem pocit, jako 
bych se vrátil do okamžiků, kdy jsem poprvé 
do školy vešel jako prv á ek. Stejné d evěné 
dve e do chodby, stejná dlažba, stejné zábra-
dlí. A bylo by toho ještě více, u eho jsem byl 
š astný, že nedošlo k žádné změně. Jen kan-
celá  editele a sborovna je jinde, pana Ml o-
cha jsem našel v novodobé p ístavbě školy 
a hned jsem si všiml nádherného výhledu 
z okna na celou obec. „To je moje protek ní 
výhoda, když je jasno, vidím až na Buchlov,“ 
íkal s úsměvem.

Co mi chybí? Děti

Sem do Ostrožské Lhoty p išel už p ed dlou-
hými šestnácti lety, a tak se nedivte, že nejd í-
ve jsme si povídali právě na toto téma. „Mně 
se ve Lhotě líbí, jsem tady spokojený. Je to 
velice bezpe né místo pro život, tady nemusí 
mít rodi e strach, když jde jeho dítě ze školy 
nebo si jde někde hrát. Navíc je tady poměr-
ně velká spolková innost, spoustu kulturních 
i sportovních akcí,“ pochvaloval si a dodával, 
že škola usiluje o to, aby děti měly ke své obci 
co nejbližší vztah.

Pochopitelně jsme se ale dostali i k otázce, 
co se mu ve Lhotě naopak nelíbí, s ím není 
t eba spokojený. Co myslíte, že ekl? „Jsem 
tady opravdu spokojený, nic mi tady nechy-
bí ‒ kromě jedné věci. Chybí mi tady ve škole 
více dětí,“ p iznal. Jo jo, úbytek dětí ve Lhotě 
by asi vyžadoval skoro samostatný lánek. Je 
jich tady opravdu stále méně, v sou asnosti 
115. Jen pro p edstavu, v deváté t ídě je deset 
žáků, o první nebo druhé t ídě raději ani psát 
nebudu. Je jich ještě méně. 

Jak je to možné?! Krásná, klidná vesnice. Pěk-
ná škola. Docela velká školka. Nádherné okolí, 
p íroda, klid, kousek Antonínek, fantastický 
výhled do okolí. Navíc velký bonus spo ívající 
v tom, že Lhota je mimo odporný dopravní 
ruch. Pro  tedy tak málo dětí a odchody mla-
dých lidí? „Myslím, že hlavním problémem 
je bydlení, je tady nedostatek p íležitostí na 
stavení,“ odpovídá.

Vra me se ale rychle na jeho školu a poj me 
k samotnému projektu Školy pro venkov, 
tedy k projektu, v rámci kterého školy v na-
šem regionu právě dokon ují pracovní sešity 
a pracovní listy ‒ laicky e eno, píší knihy, kte-
ré se budou týkat všeho zajímavého z historie 
a sou asnosti místa, kde stojí.

„Myslím, že je to výborný projekt. U nás ale 
nejde o něco úplně nového, už p ed tímto 
projektem jsme dělali výrazný školní asopis, 
o který býval velký zájem. Te  je ještě obsáh-
lejší,“ íká a ukazuje zatím poslední, p edvá-
no ní íslo. Doporu il bych vám ho velmi ke 
tení, vyhledejte si internetové stránky školy, 

školní asopis tam najdete. Najdete tam na-
p íklad moc pěkná váno ní p ání dětí, každé 
by si zady zasloužilo zmínku. Chcete si někte-
ré p e íst?

Milý Ježíšku,
neutrácel jsem moc peněz, ve škole jsem 
u el a byl hodný jako andílek.

Milý Ježíšku,
a  mám permanentku do kotle na 1. FC Slo-
vácko, a ještě, abych mohl jezdit s fanoušky 
ven. A když dostanu 5 nebo 4, a  se to ne-
zapíše.

Milý Ježíšku,
letošní Vánoce bych si p ál tablet a nějaké 
knížky na tení. A ještě š astnou a zdravou 
rodinu. A už nic, milý Ježíšku, nechci.

Partyzánský samopal je šokující zážitek

Tak to byl pohled do školního asopisu. A jak 
vypadá situace kolem školní „u ebnice“, tedy 
pracovních sešitů a listů? „Vše nyní dokon u-
jeme, hodně jsme se věnovali historii obce. 
Vše jsme se snažili konzultovat s místními 
rodáky, abychom neudělali chybu. Těším se, 
až bude celá práce hotová. Stejně tak se tě-
ším na další výstup projektu, kterým má být 
turistický katalog, něco ve stylu putování po 
obcích Ostrožska a Hor ácka, ze kterého se 
lidé dozví, že máme ve Lhotě nap íklad za-
jímavé muzeum nebo výbornou cukrárnu,“ 
íká editel.
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editel Tomáš Ml och je na škole v Ostrožské Lhotě už šestnáct let
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Samotnou u ebnicí se nechte, vážení tená i, 
p ekvapit, když jsem ale mrkl do její pracovní 
podoby, hned mě zaujala t eba tato informa-
ce: slavným potomkem emigrantů z Ostrož-
ské Lhoty je žijící Charles Paul Blahous III., což 
byl speciální asistent prezidenta USA George 
W. Bushe pro hospodá skou politiku.

Rád bych se zmínil také o Partyzánském sa-
mopalu, který byl jedním z projektových dnů 
v rámci škol pro venkov. Jde svým způsobem 
o ojedinělou, velmi dob e p ipravovanou  
akci s dlouholetou tradicí, kvůli které jezdí 
do Ostrožské Lhoty školy z ady míst. Orien-
ta ních závodů v terénu totiž na školách moc 
nebývá. „Pro dnešní děti, které asto žijí ve 
virtuálním světě s po íta i, to bývá šokující 
zážitek. Najednou sami běží p írodou s ma-
pou v ruce. Poznávají tak mimo jiné své mož-
nosti a schopnosti, když doběhnou, je vidět, 
že jsou nadšení a rádi se vrací,“ vysvětluje 
Tomáš Ml och.

Povídal jsem si s ním o adě dalších věcí, které 
se už do asopisu nevejdou. Chtěl bych se ale 
ještě zmínit nap íklad o tom, že lhotská škola 
se dokáže výborně starat o děti se zdravot-
ním postižením, které pot ebují specifi cké 
vzdělávací pot eby.  P i tomto povídání jsme 

se bavili také o tom, do jaké míry je pro děti 
dob e i špatně, když navštěvují malou ves-
nickou školu s nízkým po tem žáků ve t ídě. 

„Nemyslím si, že po et žáků je až tak důleži-
tý. Ve t ídě je sice menší konkurence, na dru-
hé straně se snažíme vést žáky co nejd íve 
k tomu, aby si byli vědomi, že právě oni musí 

být nejvíce odpovědní za své vzdělávání, oni 
se musí co nejvíce snažit.“   

Tak, to byla návštěva v Ostrožské Lhotě. Když 
jsem odcházel, povšiml jsem si, že mi v ní 
chybí z dětství jen jedna věc -  školní polí ka 
hned na dvorku školy, na kterých jsme se jako 
žáci sami starali o úrodu. RB
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Lhotští školáci po letošní polonéze. Největším problémem školy je nedostatek žáků, proto polonézu tan ili i někte í osmáci

Lhotská škola je mimo jiné známá Partyzánským samopalem, který je pro dnešní děti výji-
me nou šancí poznat náro nost sportování v terénu
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Co dalšího jsme fi nan ně podpo ili
P edstavení dalších dvou úspěšně dokon ených projektů p es PRV R 2007-2013, osa IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie MAS Hor-
ácko a Ostrožsko. Tentokrát jsou dokon ené projekty z 8. výzvy.

Boršice u Blatnice: Vybavení domu lidových tradic v Boršicích u Blatnice
P edmětem projektu „Vybavení domu lidových tradic v Bor-
šicích u Blatnice „bylo vytvo ení typických historických a e-
meslných expozic s vazbou na oživení kulturního dědictví 
venkova na Ostrožsku. Expozice vznikly ve zrekonstruovaném 
objektu lidové architektury z konce 19. století, v nejstarším 
dome ku v obci Boršice u Blatnice.  

P edmětem projektu bylo zakoupení vybavení pro Sí  lido-
vých tradic - stylové d evěné sk íně s ornamenty a malová-
ním, d evěné masivní lavice a stoly a tradi ní zděná pec. Další 
místností je Expozice lidových krojů, pro kterou se po ídily 
fi guríny pro ukázku boršického kroje (ženského a mužského). 
Poslední expozicí je erná kuchyně ‒ zde se zakoupila d e-
věná masivní lavice a stůl, pracovní kuchy ská linka, d evěná 
masivní sk í  s ornamenty a malováním, kuchy ský sporák, kotel na va ení povidel, sušárna na ovoce.

Výstavní expozice, budou zp ístupněny široké ve ejnosti, turistům, návštěvníkům i místním obyvatelům.  Lidový dome ek tradic budou využívat 
ke své innosti všechny místní spolky (zahrádká i, vina i, folkloristé, ženské spolky, kucha ky, kutilové) a také se zde bude uskute ovat ada 
aktivit zamě ených na oživení emeslných, lidových a folklorních tradic (va ení povidel, va ení starokrajových pokrmů, moštování ovoce, sušení 
ovoce, draní pe í a muzicírování). Provozovatelem a správcem dome ku je obec Boršice u Blatnice. 

  CELKOVÉ VÝDAJE: 592 560 K , dotace 419 730 K , vlastní zdroje 172 830 K .

www.leader.ostrozsko.cz
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Obec Louka: Revitalizace kamenného 
k íže v Louce-Záhumenice
Kamenný k íž s reliéfem svatých na Záhumenicích je historická památ-
ka místního významu. Jsou s ní spojovány akce po ádané v rámci růz-
ných sváte ních p íležitostí a zvyklostí dědících se po desetiletí v obci 

Louka. Kamenná hmota k íže byla p ed restaurátorským zásahem 
hloubkově korodována, došlo k odpadávání horních vrstev kamene 
a celková statika byla silně narušena. Výsledkem projektu je záchrana 
nemovité kulturní památky místního významu. Restaurováním k íže 
je zajištěno, že odkaz našich p edků zůstane plnohodnotně zachován 
i pro další generace. 

   CELKOVÉ VÝDAJE: 168 900 K , dotace 84 450 K , vlastní zdroje 84 450 K .

Zajímavý projekt o krojích odstartoval
Tady na fotce můžete vidět PhDr. Romanu Habartovou ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Fotka ovšem není z muzea, ale z krojových 
dílen Lidových tradic a emesel z Uherského Ostrohu. Právě tam totiž za al druhý b eznový den cenný a pot ebný vzdělávací projekt s ná-
zvem „Spole ně pro vzdělávání ob anů“, kte-
rý se týká i vztahu k regionu ‒ téma je zamě e-
no p edevším na historii a tradi ní emeslnou 
techniku p i výrobě lidových krojů z oblasti 
Ostrožska, Hor ácka a Veselska. Garantem 
projektu je Místní ak ní skupina Hor ácko a 
Ostrožsko a právě také paní Habartová, která 
měla první, velmi zajímavou p ednášku, v níž 
detailně popsala a ukázala kroje jednotlivých 
míst Slovácka. Kromě jiného by jedním z vý-
stupů projektu mělo být ušití 10 krojů z 18. 
a 19. století, které budou odpovídat původ-
ním krojům, jak je nosili naši p edci ‒ konkrét-
ně půjde o kroj z Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem, z Lipova a Veselska. V dalším ísle 
asopisu si o celém projektu ekneme ještě 

mnohem více, aktuální informace o něm a 
dalších p ednáškách můžete sledovat také na 
www.leader.ostrozsko.cz. RB
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PLÁNOVANÉ AKCE  
b ezen‒duben 2013

LOUKA
6. 4. 2013 Lúcký košt trnek od varených po tekuté (KD) 14:30 hod

VESELÍ NAD MORAVOU
10. 3. 2013 T i ve Strážnici (KD ‒ divadlo) 19:00 hod.
13. 3. 2013 Živá kronika (VUS Ondráš, KD) 19:00 hod.
14. 3. 2013 Zatoulané pohádky (VUS Ondráš, KD) 10:00 hod.
14. 3. 2013 Rande naslepo (VUS Ondráš, KD) 11:15 hod.
15. 3. 2013 Módní show SŠ Strážnice ‒ Fashion in the City 
 (kino Morava) 19:00
15.-16. 3. 2013 Revizor -p ehlídka sou asného audiovizuálního 
 umění( kino Morava)
31. 3. 2013 Šlaha ková zábava (KD)  19:00 hod.
  7. 4. 2013 30.  Slovácká stuha (KD)
20. 4. 2013 Erwin Raupp ‒ Moravská Hellas 1904 ‒ vernisáž 
 (Městská galerie)

VELKÁ NAD VELI KOU
  9. 3. 2013 II. ro ník soutěžní akce Hor ácký zpěvá ek 
 (KD) 15:00 hod.

LIPOV
13. 4. 2013 Mladé Hor ácko (sokolovna) 17:00 hod.

HLUK
  5. 3. 2013 Hlucký slaví ek (tvrz) 16:00 hod.
  9. 3. 2013 Divadlo z Komně ‒ Brouk v hlavě (tvrz) 19:00 hod.
17. 3. 2013 Návraty (promítání starých fotografi í (kino) 15:00 hod.
23. 3. 2013 Koncert Lucie Bílé (sportovní hala) 20:00 hod.
24. 3. 2013 Malované vají ko (pletení žil, jarmark ‒ památkové 
 domky) 14:00 hod.
29. 3. 2013 Koncert Pražský výběr (sportovní hala) 20:00 hod.
30. 4. 2013 Hlucký bonbóz (tvrz) 18:00 hod.

UHERSKÝ OSTROH
13. 3. 2013 Den Tibetu (zámek)
16. 3. 2013 Duhový miniples (klub Cezar)
17. 3. 2013 Ostrožský sk ivánek (zámek)
20. 3. 2013 Jarní koncert (zámek)
23. 3. 2013 Velikono ní zají ek (zámek)
24. 3. 2013 Uk ižování (chrám sv. Ond eje)

OSTROŽSKÁ LHOTA
23. 3. 2013 Vynášení Moreny a nošení léte ka
  1. 4. 2013 Šlaha ková krojovaná obchůzka
28. 4. 2013 Posezení p i pohárku a ovárku

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
19. 3. 2013 Beseda o pali kování (památkový domek) 17:00 hod.
13. 4. 2013 P espolní běh - 35.  ro ník
16. 4. 2013 Beseda s malére kama kraslic 
 (památkový domek) 17:00 hod.
Duben/květen Výstava kraslic

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
  9. 3. 2013 Blatnický košt vína
16. 3. 2013 Slovácká zabija ka na h išti
17. 3. 2013 Dětský karneval
30. 3. 2013 Vernisáž obrazů Mgr. Antonína Lukáše
31. 3. 2013 Velikono ní rockpárty (Obecní hospoda)
  1. 4. 2013 Velikono ní obchůzka
13. 4. 2013 Košt go alek a slováckých krajanců

BLATNI KA
27. 4. 2013 Obecní den

BORŠICE U BLATNICE
23. 3. 2013 Velikono ní tvo ení (ZŠ) 14:00 hod.

NOVÁ LHOTA
  6. 4. 2013 Košt klobásek (Vápenky)  v dopoledních hodinách

 www.leader.ostrozsko.cz



CM KUBÍCI
Ve stopách Jožky Kubíka, 
zvaného Filík

 Od mali ka pe livě sleduji muzikantský vývoj 
bratrů Petra a Pavla Kubíků. Můj zájem byl o to 
větší, že jsem byl zvědavý, zda budou krá et ve 
šlépějích svého „ohnivého“ dědy Jožky Kubíka, 
zvaného Filík. Ten, když p išel s houslemi mezi 
lidi, a nemuselo to být jen p i nějakém vystou-
pení na pódiu, tak spustil takový proud ener-
gie a p irozeného temperamentu, že se mu 
nikdo z okolních hudců nevyrovnal. Poslucha i 
p i jeho muzicírování doslova ožívali, ale také 
hluboce vnímali jeho „táhlice“. Svůj hudební 
projev umoc oval i „hrou“ svého těla. Te  má 
tedy své nástupce, kte í krá í v jeho stopách ...

Antonín Vrba   

P edstavujeme cimbálové muziky

Pavel Kubík (narodil se 9. 9. 1989 v Kyjově). 

Za al hrát na housle v osmi letech díky starostlivosti otce, 
který ho poslal do velické hudební školy hned, jak sehnal 
pro něj nástroj. Tam pochytil základy a prstoklad. Po t ech 
letech vycítil, že do školy už nemusí a jak íká: „Nějak se ve 
mně ten hor ácký gríf probudil i bez odborného vedení“. 
Ve dvanácti už vyrazil s kamarády poprvé do ulic na fašan-
kovou obchůzku, kde chytal do uší sedláckú za sedláckú, 
a to byl podle něho start k dalšímu zlepšování. Postupem 
asu to už šlo samo, ale jak tvrdí, jako každý muzikant se 

po ád u í ně emu novému.  

Petr Kubík (narodil se 17. 11. 1987 v Kyjově). 

Do hudební školy za al chodit k Oldovi Janouchovi v šesti 
letech a vydržel dva roky. Potom si ho vzal pod svá k ídla 
velický zpěvák Martin Zálešák, který ho nau il noty. Po 
škole u vyhlášeného tenoristy se Petr opět vrátil k Janou-
chovi do „hudebky“. Od osmi let navštěvoval dětský sou-
bor Veli ánek. Ve dvanácti letech za al hrát pod vedením 
Martina Kománka.  Zna ný podíl na tom, že se stal Petr 
hudcem, má také jeho otec Petr.

Obal CD, které nedávno CM Kubíci vydala. Mimochodem, 
je to výborné „cédé ko“, na kterém se p esvěd íte, že tato 
kapela je složená také z vynikajících zpěváků.
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