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ZÁ Í - ÍJEN 2013 

Dívka z Blatnice pod Sv. Antonínkem, oblečená
do vzácné repliky místního kroje z roku 1890



Repliky lipovských krojů - ten vlevo je z roku1890, ten vpravo z roku 1930 Tady můžete vidět repliky blatnických krojů z let 1890 a 1930

... a tady replika kroje z Veselska z roku 1890Toto už jsou repliky krojů z Veselska - roku 1930 ...

Opět lipovské kroje, tentokrát i mužské - první pár má repliku 
krojů z roku 1890, druhý z roku 1930

Tyto ženy měly celý projekt na starosti. Zleva vidíte paní Gale kovou, Trachtulco-
vou, Floriánovou, Pet í kovou, Habártovou a manažerku Janu Bujákovou.

Po stopách předků …
Na této stránce, stejně jako na titulní straně, můžete vidět čerstvý výsledek jednoho z největších projektů našich dvou 
regionů - Ostrožska a Horňácka. V rámci jejich spolupráce a pomoci mnoha řemeslníků vznikla vzácná replika krojů 
v podobě, jak je nosili naši předci v období let 1890 a 1930. Na letošních Slováckých slavnostech vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti tak viděly tisíce návštěvníků poprvé repliky blatnického a lipovského kroje a také kroj, 
který se nosil na Veselsku. Byla to nádherná podívaná – například oproti dnešním „moderním“ krojům z některých 
míst Slovácka, kde dívky nosí sukně tak nepřirozeně krátké, že je jim vidět přes nohy až do oblak.     Text a foto: RB  
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VÝBĚR Z OBSAHU VAŠEHO OBLÍBENÉHO ASOPISU

O tom náhlém konci
Vždycky mě ten podzimní 
„skok“, ona náhlá a radikální 
změna po así, p ekvapí a za-
sko í. Myslím si, že jsem na ni 
p ipravený, že ji o ekávám, že 
je p ece logické, že léto jednou 
odejde a p ijde podzim, ale není 
tomu tak, těžko se s takovou 
změnou srovnávám a ur itě 
nejsem zdaleka sám. 
Krásné letní po así vždycky kon-
í najednou, naráz, z ni eho nic, 
nevě íte, že je to konec, ale on to 
konec opravdu je.
Však si vybavte letošní léto. 
Nádherné, horké, pálivé. Do 
konce srpna zbývalo ještě něko-
lik dnů, lověk si myslel, že léto 
ještě bude ur itě pokra ovat, 
ale z ni eho nic p išly mraky, 
bou ky a déš  ‒ a to nejkrásnější 
letní po así se už nevrátilo. 
Zdá se mi, že je to stejné, jako 
když se v životě s ně ím nebo 
někým setkáme nebo něco pro-
žijeme. Málokdy nám dojde, že 
ta a ta chvíle, to a to setkání bylo 
už skute ně poslední, a nebude 
se opakovat. 
Tak jako mizí najednou letní po-
así, tak najednou mizí i někte í 
lidé. Bez lou ení, bez varování, 
z ni eho nic jsou tady mra -
na a déš . A pusto, a prázdno, 
a smutek.
Jak se s takovými konci vy-
rovnat? Radovat se z každého 
rána, z každého dne, každého 
usínání. Radovat se z každého 
setkání, zastavení, povídání. Žít 
a chovat se tak, jako by to byl 
už opravdu ten poslední den. 
S láskou, srde ností, vst ícností. 
Te  na podzim, v zimě, na ja e 
i v létě. Vždy  p ece onen osu-
dový konec - asto z ni eho nic 
- eká jednou na opravdu kaž-
dého z nás.
Nechci ale, aby toto mé psaní na 
za átku podzimu vyznělo smut-
ně. Vůbec ne. A  si z něj odnese-
me p edevším radost. Radost, 
že žijeme. Radost, že žijí lidé, 
které máme rádi, a oni mají rádi 
nás. Radost, že život je p ece 
p es všechny starosti nádherný!

RB
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9 - Podívejte se na ty, kte í p ijeli 
na Antonínek z celé země

 17 - Prací tohoto Ostrožana  
je chytat ryby ve Španělsku

12 - Zaznamenali jsme Hor ácké 
slavnosti den po dni

10 - Lhota láká p i hodech 
neoby ejně velký po et mladých

7 - Kdo a jak se rozhodl radikálně 
změnit známý novoveský kemp 

Rádi bychom vás 
informovali, že te-
te asopis, který 
letos získal 1. místo 
v soutěži o nejlepší 
vesnický zpravodaj 
v eské republice.
Děkujeme vám za 
zájem o asopis, 
velmi si toho, vážení 
tená i, vážíme. Sna-

žíme se vaši důvěru 
nezklamat.  



 4 www. ostrozsko.cz

ZAJÍMAVOSTI ZE SLAVNOSTÍ V UH. HRADIŠTI

Na Slovácké slavnosti vína a ote-
v ených památek je pot eba se 
po ádně p ipravit, den je dlouhý 
a náro ný ‒ proto nic nenahradí 
vydatnou snídani. Tady se můžete 
podívat na složení opravdu kva-
litní snídaně v podání Hor áků. 
Slivovice, chleba, sádlo a samo-
z ejmě nezbytná cibule. Tady 
bychom asi s nějakými ovesnými 
vlo kami neuspěli.

Kromě vydatné snídaně je 
pot eba mít na takový den také 
co nejkvalitnější, a p edevším 
nejpohodlnější, obutí. Pokud 
není, tak je to průšvih. Potom 
nezbývá nic jiného, než to, co 

musel udělat tento „šohaj“ 
z Blatnice pod Svatým Antonín-

kem ‒ vzal boty pod rameno 
a „štrádoval“ si to bosky.

Že by se na p ehlídce folklóru objevili Beatles revival? V první 
chvíli si to možná mohli nějací návštěvníci slavností i myslet, jenže 
my, co jsme z našeho regionu Ostrožska víme, že šlo o „šprýma e“ 
z Ostrožské Nové Vsi, kte í prostě jen někde vzali reklamní pouta , 

který zve na koncert této kapely. Ovšem, pozor, tihle chlapíci 
z CM Novoveská banda se nenechali zahanbit a vyst ihli pohotově 

veleznámou písni ku Yesterday právě od Beatles.

Tady se můžete podívat na jednu mladou cimbálovou muziku - 
jde o děti z Veselí nad Moravou. Když jsem je viděl takto pěkně 
stát u krajnice p ed odchodem průvodu, ekl jsem si, že by byla 
škoda je nezachytit a nedat sem do asopisu. Veselí nad Moravou 
se totiž prezentovalo v Uherském Hradišti v plné parádě i síle 
a p ijelo v hodně velkém zastoupení.
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                                                     ZAJÍMAVOSTI ZE SLAVNOSTÍ V UH. HRADIŠTI

Boršice u Blatnice měly v letošním průvodu bídné zastoupení, 
p i neú asti mužského sboru, který měl vystoupení v Mikulově, 
zůstal jen starosta a hrstka state ných ‒ kdeže jste jen všichni 

vy, Borši ané, byli? Mezi ty nejstate nější pat ila tato dvojice, na 
fotce můžete vidět Dušana K iváka se svým synem ‒ symbolicky 

i fakticky táhli za celou dědinu pověstnou „káru“.

Vě ili byste, že existuje zmrzlina z vína? Z eho?! No, íkám, z vína! 
To není možné, takovou zmrzlinu svět ještě neviděl! Ale viděl. 
A to právě o slavnostech v Uherském Hradišti. „Nováto i“ p itom 
byli tito novoveští kluci, kte í kope ek takové zmrzliny prodávali 
za desetika ku. Úspěch byl obrovský! Dokonce nabízeli i erve-
nou nebo bílou ‒ prostě víno ze zmrzliny. Jak jsem se dozvěděl, 
udělat takovou zmrzlinu je napadlo těsně p ed slavnostmi. No, 
a jaká zmrzlina byla? Za sebe íkám, že výborná, navíc v ní skute -
ně bylo víno cítit. Však si na takovou zmrzlinu p ij te za rok, kluci 
tam budou opět!

Vl novské vdole ky, vl novské vdole ky, vl novské vdole ky...
P esně toto slyším, když je někde e  o vdole cích - každý hned 

vzpomene ty vl novské. Jenže, eknu vám, že je pro mě záhadou, 
pro  se nej astěji vzpomínají ty vl novské. Vždy  vynikající jsou 

i  jiné vdole ky ‒ nap íklad ty hlucké! V Uherském Hradišti je 
nabízely tyto t i dámy a kdo je od nich okoštoval, zcela jistě se 

p esvěd il o pravdivosti mých slov. P ipravovala je paní Šim íko-
vá, to je Hlu anka, která ve velkém dělá nejen kolá ky, ale nap í-
klad také knedlíky. Práce to není nijak jednoduchá, jednou jsem 
se byl u ní podívat a obdivoval jsem všechny ženy, které takovou 

nelehkou práci v horku a spěchu dělají.

Všecko je to o obětavosti jednotlivců, íkal jsem si mnohokrát, 
když jsem i letos pozoroval tyto naše slovácké slavnosti. Vždy  
i lidé, které vám ukazuji na těchto fotkách v asopise, jsou p ede-
vším obětavci, kte í svůj as věnují nejen k radosti své, ale asto 
ještě více k  radosti druhých. Pat í k nim i manželé Se ká ovi 
z Louky, kte í nabídkou různých trnkových dobrot dělali skvělou 
reklamu celé Louce. Asi je zbyte né psát, s jakou reakcí návštěv-
níků se takové dobroty setkaly ‒ během krátkého asu zmizely. 

 Text a foto: RB
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LIDÉ KOLEM NÁS

„Naše“ úspěchy na Velehradě a ve Strážnici
Psát o letošním setkání na Velehradě a na folklorní Strážnici je na tak mali kém prostoru témě  nemožné, o dění 
na obou místech by šlo vydat samostatný asopis. Pokud jste na Velehradě a ve Strážnici byli, vě ím, že jste si 
odnesli spoustu zážitků. My bychom tady v asopise rádi upozornili alespo  na několik zajímavých lidí z našeho 
regionu, kte í dělali sobě i našemu regionu výborné jméno.

Na tomto snímku fotografa Pavla Prince 
můžete vidět šéfdirigenta zlínské Filharmo-
nie Bohuslava Martinů Stanislava Vav ínka 
z Hluku, jak tleská na konci velehradského 
Koncertu lidí dobré vůle ú inkujícím, kte-
ré se svým orchestrem doprovázel. Stejný 
potlesk by si ovšem zasloužil on sám. Jest-
liže se někdo v kultu e vypracoval v našem 
regionu do úplné špi ky, je to právě ten-
to chlapík, který už dirigoval na několika 
prestižních místech a stál na pódiu s adou  
hvězd. Když byste ho p itom potkali, po-
znali byste, že se chová skromně a vst ícně. 
Maestro Vav ínku, tleskáme vám!

Na Velehradě bylo možné potkat také velmi zru ného krajká e Antonína Lukáše 
z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Měl tady výstavu, navíc výstavu dosti velkou, 
na prestižním místě hned vedle velehradské baziliky. Mnozí lidé se tady zastavo-
vali a obdivovali pana Lukáše, co dokáže s pomocí nití vytvo it ‒ jen se podívejte 
nap íklad na tohoto Cyrila a Metoděje! Než se na Velehrad dostal, setkal se nejd í-
ve s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který chtěl vidět jeho práce. 
Když je uviděl, bylo rozhodnuto! 

Te  už jsme ve Strážnici, a to na nedělním hlavním programu, 
který pat il Hradiš anu s Jurou Pavlicou - ten p ipravil po ad 
o Cyrilu a Metodějovi. Právě v tomto po adu měli výraznou roli 
dva Hlu ané, studentka velehradského gymnázia Klára Elsne-
rová a varhaník Jan Procházka (stojí uprost ed). Pan Procházka 
dokonce složil ke cti a chvále sv. Cyrila a Metoděje dvě  písni ky, 
u jedné z nich  Klára zpívala p ed zaplněným hledištěm sólo. 
Co si budeme íkat, byl to obrovský úspěch, na který pan Pro-
cházka reagoval velmi skromně. „Jsem jen oby ejný venkovský 
varhaník,“ pravil. Na snímku ho vidíte s hluckými zpěváky, kte í 
pat ili do sboru  zpívajícímu zmi ované písni ky.                                              
                                                                                            Text a foto: RB

Úspěch zažila ve Strážnici také Ji inka Miklošková, známá zpě-
va ka a také houslistka v Hor ácké muzice Mirka Minkse. Mnozí 
poslucha i lidových písni ek ji velmi dob e znají, už adu let pa-
t í mezi zpěva ky s nejhez ím hlasem. Nyní se může pyšnit také 
prestižním oceněním laureátky Mezinárodního folklorního festi-
valu ve Strážnici. A za co toto ocenění, které každoro ně dosta-
ne jenom velmi úzký okruh lidí i souborů, získala? e í odborné 
poroty za „p esvěd ivý pěvecký výkon v po adu Naše světla aneb 
Všichni svatí za nás proste“. Gratulujeme!
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OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Záhada novoveské fotky vy ešena
Minule jsme vás seznámili s Robertem Váverkou z Ostrožské 
Nové Vsi, který zve ej uje na www.historickefoto-onves.cz 
staré fotografi e lidí a míst své dědiny. P i této innosti zažívá 
mnoho zajímavých okamžiků jako nap íklad p i těchto dvou fot-
kách. „Pan Jan Zajíc mi dal fotku žen, které krá ely do kostela, ale 
nebylo jim vidět do tvá e. Už tehdy jsme si oba íkali, že by bylo 
hezké mít fotku žen zep edu, abychom věděli, o koho jde,“ poví-
dal mi Robert a netajil svou radost z toho, že po ty ech měsících 
se jim p ání zcela ne ekaně splnilo. Získal totiž fotku ze stejného 
dne, kde je ženám do tvá e vidět! „Fotky jsou moc krásné, byly 
foceny skute ně v minulosti ve stejný den, když jsem tu druhou 
ukazoval panu Zajíci, měl obrovskou radost. „Byl moc nadšený, 
že se mi povedlo sehnat opak tajemné fotky,“ povídal dál tento 
sběratel historických fotek. 

A kdo je tedy na těchto fotkách? Inu, poj me se podívat zleva: 
paní ervenáková z . p. 61 (provdaná jako Pijá ková v Chylicích), 
opět paní ervenáková, tentokrát rozená Jurásková z . p. 126, 
ještě jednou paní ervenáková z . p.  62 a zase paní ervená-
ková z . p. 61 (provdaná paní  Štěrbová vedle obecního ú adu) 
a nakonec paní Tomancová z . p. 69 (provdala se za pana Jurás-
ka, . p. 47).  Dvě paní ervenákové z . p. 61 jsou sestry a s paní 
ervenákovou - sousedkou - jsou první sest enice. Mimocho-

dem, fotku  poslala Robertovi Váverkovi paní Blažková, protože 
se jí ta fotka moc líbila.                                                                                 RB

Máte-li zajímavé fotky, ur itě se u Roberta Váverky  stavte, byd-
lí hned vedle obchodu na Kopanicích, íslo na něj je 737324127. 

Místo známého novoveského kempu staví Slovácký dvůr
Mají ko eny v Hluku, te  podnikají v Ostrožské Nové Vsi

Málokdy jsem viděl něco zmizet tak rychle 
jako většinu budov d ívějšího autokempu 
v Ostrožské Nové Vsi. Však jste ho mnozí 
znali, stál mezi novoveskými lázněmi a od-
bo kou na místní štěrkopísky. Te  už tam 
ovšem nestojí, místo něj jsem na za átku 
zá í viděl šestnáct nových zděných „vina -
ských búd“ i několik dalších budov, na kte-
rých se zrovna pracuje. 

„Rozhodli jsme se tady vytvo it zcela nový 
rekrea ní areál, vě ím, že v dubnu 2014 za-
hájíme zkušební provoz,“ íkal mi právě na 
za átku zá í šesta ty icetiletý Ivo Mitá ek 
(vlevo na fotce), který celý areál buduje 
spole ně se svým t ia ty icetiletým bra-
trem Ji ím Mitá kem (vpravo). První jme-
novaný je stavební inženýr, druhý strojní 
inženýr, oba bydlí v Uherském Hradišti 
‒ Ma aticích a oba se dosud věnovali p e-
devším své firmě, která vlastní benzinku 
ve Starém Městě a zabývá se i distribucí 
pohonných hmot.

„Budování rekrea ního areálu je pro nás 
úplně něco nového a jiného, zatím jde ale 

všechno podle plánu,“ íkal mi 
starší bratr, ukazoval celý are-
ál a pochvaloval si vst ícnost 
místní radnice i MAS Hor ácko 
Ostrožsko. Kromě zmi ovaných 
chatek jsem viděl také šest do-
kon ovaných rybá ských dom-
ků, které stojí p ímo u rozdě-
laného rybníku, vedle kterého 
byl vybagrovaný prostor pro 
bazén. Sou ástí areálu je navíc 
zatím rozestavěná restaurace 
se zázemím, ke které má ještě 
p ibýt sportoviště s umělým 
povrchem. Rozpo et? Kolem 36 
milionů korun, z nichž 12 milio-
nů p išlo jako dotace z Regionálního opera -
ního programu.

Jak se ale brat i vůbec k tomuto podniká-
ní dostali? Podle nich to byla náhoda, ve 
stru nosti e eno, známý jejich otce vlastnil 
pozemky v ásti autokempu, zdálo se jim, 
že je prodává za dobrou cenu, tak je od-
koupili. Zbytek pozemků získali od obce, 
a protože jejich známý vlastní rekrea ní 
areál Pahrbek v Napajedlech, rozhodli se, 

že se pustí do podobného projektu. „Já 
vě ím, že podobné za ízení má tady smysl 
a bude lidmi vyhledávané, vedle je golf, 
kousek lázně, istá voda v jezerech, ur itě 
je to oblast, která se rozvíjí a vyplatí se ji 
navštívit,“ tvrdí Ivo Mitá ek a jeho bratr p i 
jeho slovech p ikyvuje: „Působím jako pe-
simista, ale v duchu  jsem optimista, sdílím 
podobné nadšení jako bratr, vě ím, že nám 
vydrží.“                                          Text a foto: RB  



 8 www. ostrozsko.cz

Tam v Zarazicách, kde je krajní dům
Věděli jste, že v Zarazicích jsou vinné sklepy a vinohrady? P iznám se 
vám, že já to nevěděl, a to až do letošního léta, kdy jsem se do Zarazic 
vypravil. Však Zarazice ve směru od Veselí nad Moravou do Vnorov 
jistě znáte, existuje o nich veleznámá písni ka o zarazickém krajním 
dome. Tedy, do těch Zarazic jsem vyrazil, protože se mi líbí, jak se sna-

ží místní lidé 
spole ně s Ve-
selským kultur-
ním centrem 
udržet tady 
spolkový život 
se setkáváním 
lidí a spole en-
ským ruchem.

Sou ástí to-
hoto oživení 
je i zviditel o-
vání místních 
vina ů a vína ‒ 

tak jsem se dozvěděl také o vina i Antonímu Holkovi a jeho synovi. 
„Vina em byl už můj praděda, po něm to vzal můj otec, a te  pokra-
uju dál já s tím, že syn se te  p ihlásil na vina skou školu,“ vyprá-

věl mi p ed svým sklepem pan Holek. P itom povídal o tom, že se 
v těchto místech da í bílým vínům jako je mullerka, Veltlínské zelené, 
Rulandské bílé i Rulandské šedé.  

Ve stejný den jsem se zašel podívat na zahradu bývalé místní školy, 
do Zarazického centra, kde má sídlo několik místních spolků. Je to 
pěkný, klidný a bezpe ný prostor, kterému chybělo jen jedno ‒ více 
lidí. „Když bylo dnes divadlo pro děti, bylo tady lidí docela dost. Te  

na odpolední divadlo pro dospělé je to už horší,“ posteskl si p ed-
seda zarazického osadního výboru Ji í Pavka, který mi povídal, jak 
se snaží s dalšími nadšenci po ádat akce, které by dostali Zarazi áky 
ven z domu. „Je to ale těžké. Když lověk něco organizuje a potom se 
setká s nezájmem lidí, tak si íká, jestli to má vůbec smysl. Bere nám 
to energie, ale nevzdáváme se.“

Sám jsem zvědavý, jestli ze Zarazic spolkový život vymizí nebo na-
opak ‒ kéž by platila druhá variata. A kéž by bylo více lidí jako místní 
kameník pan Žádník. Jednoho dne se obrátil na osadní výbor s jed-
noduchou větou: „Mám Boží muka a chcu je věnovat Zrazicím.“ Dnes 
už Boží muka stojí v místní krajině. Chvála lidem, kterým není lhostej-
ný osud místa, kde žijí.

Text a foto: RB 

VESELÍ NAD MORAVOU

Nebojte se, poj te dál!
Vyberte si z kulturních akcí Veselí a jeho okolí

Tato fotografi e je áste ně symbolická a áste ně pozvánková. Za-
chytil jsem na ní totiž dva pracovníky informa ního centra ve Veselí 
nad Moravou, paní Karin Ondrušovou a Lukáše Báborského. Právě na 
ně narazíte (nebo jste už narazili), když navštívíte veselské informa ní 
centrum, které najdete p ímo v Panském dvo e. Oni vám rádi poskyt-
nou jakékoliv informace týkající se jak akcí ve Veselí a jeho okolí, tak 
vám eknou cokoliv, co vás bude o Veselí zajímat ‒ v etně t eba rad, 
kde najdete nějakou opravnu nebo obchod.

„Nej astěji se lidé ptají na cyklostezky, ale také na pěší turistiku a sa-
moz ejmě Ba ův kanál, zajímá je i ubytování nebo kam se můžou jít 
najíst,“ ekla nám paní Ondrušová, která prozradila, po em se nejvíc 
pídí sami Veselané. „Nejvíc se ptají na různé služby, t eba na opravnu 
bot,“ sdělila s úsměvem.   

 Tím, že na této fotce symbolicky otvírají dve e od Panského dvora, 
kde sídlí, tím vás zvou k návštěvě mnoha akcí ve Veselí nad Moravou. 
Veselská kultura je totiž stále rozsáhlejší a pest ejší, což ukázalo i le-
tošní léto. Nabídka akcí byla obrovská, ada z nich navíc byla zcela 

Pracovníci veselského informa ního centra vám otvírají symbo-
licky dve e do jejich centra i do samotného Veselí nad Moravou, 
které nabízí mnoho zajímavých akcí.
zdarma. Neváhejte tedy a zajímejte se o veselskou kulturu, sledujte 
internetové stránky, p icházejte p ímo do informa ního centra. A to 
nejen vy, Veselané, ale také vy, zájemci z okolí, a  už Veselska, Hor-
ácka nebo Ostrožska. eká na vás divadlo, hudba, fi lmy a mnohé 

další!

Pro jistotu si napište internetové stránky, díky kterým budete stále 
v obraze - http://kultura-veseli.cz.                                                 Text a foto: RB

Není nad to, když to v zarazickém centru žije, na této akci se bavily 
p edevším děti

Antonín Holek p ed svým vinným sklepem
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ANTONÍNEK

Ta p íroda, ta p íroda! A to po así! Bylo nás ur itě hodně, kdo 
jsme se podívali tak trochu vy ítavě nahoru k mrakům, když se 
z nich spustil o letošní Děkovné dožínkové pouti déš . Mra na se 
protrhla p esně ve chvíli, kdy za al kázání známý kardinál Milo-
slav Vlk a zav ela se vlastně až ve chvíli, kdy byl po mši Antonínek 
tak ka prázdný. Témě  nikdo bohužel ne ekal na odpolední pro-
gram, všichni uháněli promoklí domů, aby oh áli sebe nebo se 
podívali, co po así udělalo s kroji.

Po así letošní pouti skute ně nep álo, ale neměli bychom se na něj 
zlobit. Vždy  možná jen pokra ovalo v letošním „trendu“ hojnosti 
všeho možného ovoce i zeleniny ‒ nedivme se tedy, že byla i hoj-
nost deš ových kapek. Nyní nám už nezbývá nic jiného, než v těchto 
dnech zbavit stromy po ádné zátěže trnek a durancií a rychle s nimi 
utíkat někde, kde nám všechno toto požehnání vypálí, abychom ho 
pak od podzimu až po jaro koštovali i p ímo popíjeli. 

Možná bychom si p i tom všem hodování mohli vzpomenout právě 
na slova, která pronesl na Děkovné dožínkové pouti kardinál Miloslav 
Vlk: „Všecko, co jsme na tomto světě dostali a dostáváme, je dar. Dar, 
za kterými bychom neměli p estávat děkovat.“     

RB

Všecko je to dar ‒ i ten liják nad Antonínkem

Hned po skon ení mše se ocitl kardi-
nál Miloslav Vlk v obležení lidí, kte í se 
s ním zdravili a fotili. Tady na snímku 
je s paní Chabi ovou z Blatnice pod 
Svatým Antonínkem. Pokud vás zají-
má, jak se tohoto významného kněze 
poda ilo „dostat“ na Antonínek, bylo 
to tak, že ho p i d ívější návštěvě oslo-
vil blatnický fará  P. Zdeněk Stodůlka. 
A kardinálovi se na Antonínku tak líbi-
lo, že s návštěvou souhlasil.  

Je vždycky po-
těšitelné, pozo-
rovat různorodé 
kroje, které jsou 
na Antonínku 
k vidění. Navíc si 
p ejme, aby kro-
mě krojů z naše-
ho regionu p i-
bývalo také lidí 

a krojů z jiných ástí naší země. Co ovšem 
tento kroj, který má na sobě onen nejmen-
ší, usměvavý ipera? To byste neuhodli. Jde 
totiž o syrský kroj, chlapec, který ho má na 
sobě se jmenuje Maxmilián. Má ještě brá-
chu, to je ten vlevo, jmenuje se Damián. 
A t etí šikovný klu ina, už v našem kroji, je 
hoch z rodiny Valášků. Pro  Valášků? Proto-
že maminka Maxmiliána a Damiána se jme-
nuje paní Marie Shaker ‒ Valášková a p i 
práci v brněnské nemocnici se seznámila 
se svým syrským manželem. Spole ně žijí 
v Brně a spole ně byli na Antonínku i s ce-
lou rodinou Valášků. Toto je celá moje milá 
rodina, íkala mi š astná paní.

Tito rodi e a malou dcerkou také p išli na 
Antonínek v pěkném kroji. Když jsem se 
ptal, odkud jsou, prozradili mi „své“ místo 
‒ Pozlovice. A protože mají chatu na Radě-
jově, neměli to na Antonínek daleko. „Lidé 
z Pozlovic ale obecně rádi jezdí na pouti, a  
na Hostýnek, tak nap íklad sem, na Anto-
nínek. Až na to po así tady bylo nádher-
ně,“ svě ila se paní.

A kde se vzala tato dívka s košíkem? 
P ijela až z Chrudimska! Na internetu 
viděla v minulosti video ukázky i fotky z poutí na Antonínku, atmosféra se jí velmi líbila 
a tak si ekla, že Antonínek navštíví. Mimochodem, podívejte se na její pěkný krok. P ed-
tím, než si jej ušila, navštívila muzeum a pídila se po tom, jak vlastně kroje v jejím regionu 
v minulosti vypadaly. Když to zjistila, pustila se do šití ‒ obdivuhodné. Je to výjime ný 
kroj, protože v jejím regionu takové kroje nejsou.
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 Text a foto: RB



 10 www. ostrozsko.cz

Ostrožskou Lhotou prošlo 36 párů krojova-
ných ‒ mezi nimi i ada p espolních

T icet šest?! Ano, t icet šest! P esně tolik párů tan i-
lo letošní hody v Ostrožské Lhotě, kterým věnujeme 
tuto stránku v našem asopise. Opravdu 36 párů, 72 
mladých lidí? V kroji, p i tanci a p i zpěvu? Ano, musím 
zopakovat ještě jednou toto íslo, protože je skute ně 
chvályhodné a zaslouží si pozornost ze všeho nejd íve.

„Radku, zeptej se samotných mladých, sama se tomu 
divím, že je o hody u nás takový zájem“ odpověděla mi 
hlavní organizátorka místních hodů Ludmila Hájková, 
když jsem se jí ptal, jak je to možné, že zrovna tady ve 
Lhotě tan í na hody tolik párů. Šel jsem se tedy zeptat 
mezi samotné leny hodové chasy a uslyšel několik 
odpovědí. 

„Je tady výborná parta,“ zněla nejtypi tější odpově , kterou jsem slyšel nap íklad od Stanislava Žajdlíka z Blatnice pod Svatým Antonínkem. 
Z Blatnice? Ano. A p edstavte si, víte odkud je jeho partnerka? Z Ostrožské Nové Vsi. Ve Lhotě prostě tan ili nejen domácí, když jsem se dal do 
po ítání, zjistil jsem, že 20 tan ících bylo p espolních ‒ pro zajímavost osm z nich má některého z rodi ů původem ze Lhoty, zbývající byli různí 
kamarádi.

Když jsem tak ale sledovat poslední zkoušku a potom i samotné 
hody, dal bych slovům Staně Žajdlíka za pravdu. Na zkoušce i p i 
hodech panovala v chase výborná nálada a zdálo se, že mladí se 
tohoto „podniku“ ú astní skute ně s radostí. 

Neváhali jsme, íkají rodi e stárků
Velký zájem mladých o tan ení v hodové chase by ale nesta il. 
Vždy  je pot eba mít p edevším dva stárky a dvě stárky, což je i na 
Slovácku stále větším problémem. P ibývá totiž vesnic, odkud 
bezradně hlásí stav nouze: stárky není nikdo ochotný dělat. Lhota 
ale měla štěstí, na ele průvodu šli mladší i starší stárci, kterým to 
ještě ke všemu hodně slušelo ‒ mladšími byla Zuzana Kapustová 
a Jirka Pá , starší Barbora Dominiková a Jakub Pá . 

„Byli jsme velmi rádi, že můžeme mít z kluků stárky, a kdyby bylo 
t eba,  rádi bychom si to zopakovali,“ íkala mi Hanka Pá ová, ma-
minka obou stárků ‒ Jirka a Jakub jsou totiž brat i, kte í mají doma ještě další dva bráchy. Jirka, jinak student vysoké školy, dokonce trval na 
tom, že rodi ům na hody p ispěje, a tak chodil do Blatnice pod Svatým Antonínkem na brigádu. „Nechtěla jsem po něm peníze, ale on na tom 
trval,“ íkala mi jeho mamka a ještě dodávala, že někte í poukazovali na to, že p ece mít dva stárky musí být fi nan ně náro né. „Vůbec mi to 

nevadí, prostě si odpustíme jednu dovolenou a hotovo,“ pravila rázně.

Podobně vst ícná slova jsem slyšel také od rodi ů stárek, matka Zuzany mi povídala o tom, jak 
byla sama dvakrát stárka, manželé Dominikovi zase se smíchem vyprávěli, že se museli rozho-
dovat během několika minut. „Dcera p išla s tím, jestli bychom byli pro to, aby byla stárkou. Za 
minutu jsme byli rozhodnuti,“ íkal otec Barbory a její matka prozradila, co dostala od manžela 
ke svým kulatým narozeninám ‒ byla to místnost celá v lidovém stylu.

Text a foto: RB

TRADICE DNES

Jak může mít malá Lhota velkou chasu?

Umístit dob e hodové právo a potom ho chránit je velmi důležité ‒ zejména v Ostrožské 
Lhotě. P i posledních hodech v roce 2011 totiž Novoveš ané hodové právo vzali stárkovi ve 
chvíli, kdy odcházel z hodů domů. Nastala po ádná mela, p i které se Novoveš ané ukryli 
v jednom z lhotských domů, který Lho ané obklí ili. Nastalo „vyjednávání“,  po kterém 
Novoveš ané právo vrátili, aniž by se do kali výkupného.  

V ele průvodu jdou starší stárci Zuzana Kapustová a Jirka Pá , za nimi mladší 
stárci Barbora Dominiková a Jakub Pá

Verbující starší stárek Jirka Pá , za ním dlouhý zástup krojovaných
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P ihlašte děti do kroužků
Bylo to někdy v ervenci kolem letošních 
Hor áckých slavností, když jsem se náhodně 
potkal na zahrádce hospůdky v Hrubé Vrbce 
s dvojicí žen ‒ Miroslavou Gráfovou a Ivou 
Novákovou. Zrovna vypisovaly nějaké doku-
menty a p itom mi íkaly, že už brzy p ijdou 
s ně ím, na em jim velmi záleží a co hor-
ácké děti moc pot ebují. Samoz ejmě jsem 

byl zvědavý, cože to je, a tak jsem se od nich 
dozvěděl, že chystají založení ob anského 
sdružení, které se bude věnovat vzdělávání 
dětí na Hor ácku. 
Sta ilo p itom dalších pár vět a mně bylo jas-
né, že p ed sebou vidím ženy, kterým skute -
ně na tomto tématu nesmírně záleží a situaci 
v této oblasti považují za dosti špatnou. ekal 
jsem tedy, co z jejich setkání i p edsevzetí 
vznikne... Ne ekal jsem dlouho. V polovině 
srpna obě ženy vzkázaly, že sdružení už má 
internetové stránky www.vzdelaniprohor-
nacko.cz. Klikl jsem tedy a byl jsem nadšený! 
Stránky jsou velmi pěkné a jejich projekt ne-
smírně pot ebný, zajímavý a smysluplný. Kéž 
by ho rodi e a děti na Hor ácku co nejvíce vy-
užívali, kéž by se tento projekt všude setkával 
s podporou a vst ícností!
Nejdůležitější v této chvíli je, aby rodi e p i-
hlásili své děti do některého z následujících 
kroužků: p írodovědného, výtvarného, do 
angli tiny, španělštiny anebo do jezdectví. 
Aby je mohli p ihlásit, posta í, když pošlou 
mail na adresu: vzdelaniprohornacko@gmail.
com. P ípadně není t eba ani internet, sta í 
zavolat na íslo 723 167 756 (Iva Nováková).
Náš „antonínkový“ asopis drží této iniciativě 
palce a p eje hodně sil. P ijedeme se podívat, 
jak se celý projekt rozjel, a v dalším ísle vás 
budeme informovat. Hor áci, je to na vás! 
Stejně jako je na vás, abyste měli na Hor ácku 
co nejlepší školy, zajímejte se o to, jak vypadá 
výuka na těchto školách, zajímejte se o to, jak 
kanto i i zástupci obcí podporují co nejkvalit-
nější výuku!   RB

Dílny ‒ to pravé letní místo pro děti
Děti na Hor ácku můžou mít parádní za átek prázdnin. A také 
ho mají ‒ tedy minimálně ty, které rodi e p ihlásí na Letní tvo i-
vé dílny, které se i letos uskute nily „Na F ukalovém“ ve Velké nad 
Veli kou. Jak možná víte, dílny po ádá ob anské sdružení Futra za 
pomoci ady dobrovolníků a nadšenců ‒ všechny, v etně dětí mů-
žete vidět na této fotografi i.
Jde skute ně o moc hezkou akci, během několika dnů se děti nau í 
adu dovedností a prožijí pěkných pár dnů v krásném prost edí. 
Koho zajímala keramika, věnoval se keramice, koho malba a kres-
ba, věnoval se této innosti, a kdo chtěl, mohl se p iu it něco o fo-
tografi i ‒ navíc té dávné fotografi i, ernobílé s opravdovou fotoka-
merou a vyvoláváním. 
Kdo chtěl, mohl se na práce dětí podívat během Hor áckých slav-
ností na Válcovém mlýně. Výstava to byla zajímavá, na první pohled bylo vidět, že jí organizáto i věnovali pat i nou pozornost. Moc potěšitel-
né bylo také vidět mnoho dětí na loutkovém divadle, kterému se rovněž děti věnovaly na letních dílnách. 
Je skvělé, že se na Hor ácku usídlil tento „projekt“, velmi mu sluší, takže si všichni p ejme, aby se do kal co největší podpory i v roce následujícím.

RB 

HOR ÁCKO

Výborný nápad hor áckých žen 
Hor ácký blok v našem asopisu nezaha-
jujeme na tomto místě Hor áckými slav-
nostmi, jak byste asi o ekávali, ale tématem 
vzdělávání. Právě to je p ece základem vše-
ho, bez vzdělání (a samoz ejmě rodinné vý-
chovy) není ni eho, což platí v p ípadě od-
lehlejších míst, jako je Hor ácko, dvojnásob.

Mnohé děti z Hor ácka to nemají jedno-
duché, zatímco jinde jdou děti do školy pár 
kroků, děti z Hor ácka asto eká nap íklad 
chození do nižších ro níků v jejich vesnici 
a ve vyšších ro nících odvoz do školy v jiné 

vesnici, než ve které sami žijí ‒ „velké“ školy 
tak jsou ve Velké nad Veli kou, v Kuželově 
a Lipově. Je velmi důležité, aby kvalita těch-
to škol byla co největší, aby děti dostávaly 
co nejkvalitnější vzdělávání. A stejně tak je 
důležitá sí  dalších kroužků, spolků i sdru-
žení, které budou s výchovou a vzděláváním 
hor áckých dětí pomáhat.

Proto mám také velkou radost ze vzniku ob-
anského sdružení Vzdělání pro Hor ácko, 

o jehož kroužcích si můžete p e íst v pra-
vém sloupci. 

PODPO TE MAXIMÁLNĚ SNAHU DĚTÍ! K vrchnímu láne ku dáváme jako ilustra ní fotku 
právě tuto, protože dob e vystihuje  to, co vám chceme nyní sdělit. Jen se na tuto fotku 
z běhu o malanskou trnku podívejte. Všimněte si tvá í dětí, jejich ohromného úsilí a snahy 
běžet co nejrychleji. Jak je vidět i na této fotce, děti na Hor ácku jsou nepochybně šikov-
né a mají šanci „doběhnout“ v životě hodně daleko. Pokud ale mají „běžet“ co nejlépe 
nejen v takovém závodě, ale i v životě, je pot eba, aby je dospělí ve škole i mimo školu co 
nejkvalitněji vzdělávali. Proto náš asopis drží palce všem, kte í se podílejí na výchově 
a vzdělávání dětí na Hor ácku!  FOTO: RB
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FOTOREPORTÁŽ Z HOR ÁCKÝCH 2013

Jak to ženě vysvětlit?
„A všeci tam byli st ízliví, có?!“ p ivítala 
mě moja žena v neděli v deset ve er, 
když jsem ve velmi dobré náladě - 
a st ízlivý - dorazil z Hor áckých, by  
původně jsem slíbil p ijet nejpozději 
v šest, kdy kon il program letošního 
roku.

Tu věta ekla hned poté, co jsem si 
myslel, že její zamra ený „p ivítací“ 
pohled obměk ím videoukázkou, 
na které jsem zachytil muziku, zpěv 
a západ slunka nad Hor áckem po 
skon ení programu na Kuželově, ale 
bylo to marné. Její pohled se neměnil 
a mně bylo jasné, že budu muset udě-
lat v p íštích dnech hodně dobrých 
skutků, abych si to u ní vylepšil. 

Vysvětlujte ale někomu, kdo nezažil 
Hor ácké slavnosti, jejich atmosféru. 
lověk zapomene na as, na starosti 

i mnohé povinnosti, které ho každý 
den otravují, a díky hor áckým mu-
zikantům, zpěvákům i tane níkům 
se p esunuje do jiné „planetární di-
menze“. Já jsem navíc zapomněl na 
Hor ácku i stan, ale to jsem raději 
ani manželce ne ekl, protože to bych 
musel těch dobrých skutků dělat ještě 
mnohem víc.

Jí jsem proto už o Hor áckých nic ne-
íkal, ale vám eknu, že to byla opět 
nádhera, krása a radost, by  někdo 
může mít jiný názor - t eba ten, komu 
takové slavnosti p ináší spíš starosti 
a povinnosti. 

„Za ni p emýšlet nad normálními 
věcmi,“ ekne mně ur itě žena, až mě 
po ránu potká, což v její e i zname-
ná zanechat psaní i cest po Hor ácku 
a celém Slovácku. Tak moc bych jí chtěl 
udělat radost, ale vím, že to p es veš-
kerou snahu zase nepůjde. 

„Morava je krása, tu je všecko oblé, jak 
cecky ženy,“ vyzpovídával se z blízké-
ho vztahu k bohatosti Moravy jeden ze 
Slováků na letošních Hor áckých slav-
nostech. Ta věta je možná pro někoho 
až p íliš naturalistická, ale zdá se mi, že 
nejlépe ze všech vyjad uje krásu naší 
krajiny i lidové kultury 

RB

Horňácká krásaHorňácká krása

Ur itě se divíte, pro  za ínáme mapování 
Hor áckých právě touto fotkou. ekl 

bych, že dob e charakterizuje poklidné 
tempo života ve Velké nad Veli kou p ed 

slavnostmi i po nich. Takto pohodově 
odpo íval „velický“ obchodník v krámku 
hned vedle radnice, kde měly za ít o ho-

dinu později Hor ácké slavnosti. 

Fotoohlédnutí 
za letošními 
Horňáckými slavnostmi

Tady už je zachycený za átek 
Hor áckých: tvrtek 18. er-
vence 2013, pět hodin odpo-
ledne. V ten as si p ipíjela 
tato tve ice na úspěch nové 
‒ a vyda ené - knihy o velickém 
ženském sboru. Na snímku vidí-
te vydavatele knihy Františka 
Šalého (vpravo), starostu Velké 
Ji í Pšurného, vedoucí sboru 
Annu Šajdlerovou (vlevo) a spo-
luautorku knihy paní Václavu 
Šaléovou.

Na této fotce můžete vidět  známého 
folkloristu a dlouholetého editele 

školy v Louce Antonína Mi ku, který 
právě zahajoval výstavu „Hor ácko 

a Hor áci v literatu e“.  Byla to mimo-
ádná výstava, na které se poda ilo 

panu Mi kovi a manželům Šaléovým 
získat mnoho knih, knížek i brožu-

rek o Hor ácku. Mít jen as všechny 
tyto knížky projít! Toto téma by si 

zasloužilo ještě větší prostor a t eba 
i samostatný program. 

Zatímco v 1. pat e velické radnice byla výstava 
pana Mi ky, druhé patro pat ilo veselskému 
malí i Dušanu Zemanovi. Pan Zeman získal ně-
kolik ocenění a kritici mluví o jeho práci zna ně 
pochvalně.  Když jsem se vrátil z vernisáže, 
která se těšila velkému zájmu, s p ekvapením 
jsem si p e etl, jakému povolání se pan Zeman 
věnuje - je totiž p ekladatel. 

 12 www. ostrozsko.cz
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Když se bude vzpomínat na letošní Hor ác-
ké, nemělo by se zapomenout ani na tohoto 
„chlapíka“. Známý zpěvák (a generální edi-
tel Kordárny) Martin Pracha  opět potvrdil, 
že je také vynikajícím moderátorem, který 

měl mimo jiné velký podíl na úspěchu po a-
du o Gale kově muzice. Jen by mě zajímalo, 
co měl tento moderátor p esně napsané na 
karti kách, které mu nikdy nechybí v ruce. 
P i vystupování se totiž zdá (nebo nezdá?), 

že je mistrem improvizace a karti ky by 
snad ani nepot eboval. Moderáto i různých 
programů ze Slovácka by se měli jezdit u it 

na Hor ácko, jak lze zajímavě, poutavě, 
vtipně a pohotově provázet diváky různými 

kulturními programy.   

Páte ní program za ínal na Válcovém mlýně Antonína 
Nováka, kde jsme sledovali vernisáž už 6. ro níku vý-

tvarné výstavy Hor ácké múzy. Výstava stála ur itě za 
zhlédnutí, hned na několika místech totiž byly k vidění 

práce hor áckých dětí, které se ú astnily na za átku 
ervence skvělých letních tvo ivých dílen, po ádaných 
ob anským sdružením pro Hor ácko s názvem Futra. 

Sou ástí vernisáže byla i premiéra loutkového divadla, 
na fotce vidíte děti, které napjatě pohádku sledují. 

Dětí p išlo hodně a loutkové divadlo na Hor ácku má 
ur itě svou budoucnost! Stejně jako tvo ivé dílny. 

Že by ženy z velického ženského sboru „jen“ krásně zpívaly? Ale kdeže! 
Jak vidíte, umí také pěkně tancovat, o emž se mohli diváci p esvěd it na 
prvním páte ním podve erním programu na Strážné húrce. Program s ná-
zvem „Hor áckým chodní kem od jara do zimy“ byl věnovaný právě 50. 
výro í vzniku ženského sboru ve Velké a p ipravila ho paní Anna Šajdlero-
vá s dalšími lenkami sboru.

Po ženách z Velké slavila výro í - tentokrát dvacetileté - 
Hor ácká cimbálová muzika Petra Gale ky. No, sláva to 
byla velká a odhaduji, že se na ni bude vzpomínat dlouho.  
Soudím tak podle po ádného diváckého aplausu na konci 
po adu i podle zda ilých jednotlivých ísel. To poslední 
mělo nádech šantá-
nového vystoupení, 
z něhož je i tato fot-
ka. Lipovjané opět ve 
Velké ukázali, že umí! 

Tak se Suchovská  republika nakonec do kala! Po ad, věnovaný právě této 
republice, měl totiž loni smůlu kvůli deštivému po así. Autorky i ú inkující 
byli zklamaní, a tak letos se naštěstí dostali do programu podruhé.  V pátek 
po deváté hodině tak mohl zaplněný stadion sledovat osud „republikánů“, 
kte í objevili Hor ácko pro sebe i pro adu známých osobností. Na fotce 
můžete vidět zástupce dědiny, kde se republika zrodila ‒ tedy Suchovjany.

 13 www. ostrozsko.cz
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Sobotní dopoledne pat í p edevším jarmarku, na který se i letos 
p ijelo a p išlo podívat obrovské množství lidí. Mezi mnoha 
stánky jsme zachytili stánek s touto zajímavou dvojicí.  Vpravo 
můžete vidět pana Ji ího Pajera, autora nejnovější knížky o Hor-
ácku, kterou právě drží v ruce. Muž po jeho pravici je p íbuzný 

známého malí e Joži Uprky a bydlí  v Hroznové Lhotě.

Odpolední program za ínal lákavou zabija kou v památko-
vém domě . 166 U F ukalů. Tedy, prase bylo jen ze slámy, 
ale to na této zabija ce tolik nevadilo. Tonda Vrba a Martin 

Kuchy ka p ipravili pěkný program, ve kterém zazněly nejen 
p íjemné písni ky, ale nap íklad i zajímavé povídání o zabi-
ja kách jak od Ji ího Miške íka (na snímku), tak některých  

ezníků. Žádný podobný po ad ale nemůže zejména mladší 
generaci p iblížit onu atmosféru rodinné i sousedské 

pospolitosti, kvůli které se lidé na zabija ky tak moc těšili. 

Tito kluci  vystupovali v podve erním dětském po adu 
„Už sme všecko dodělali“, který p ipravily Magdalena Ma á-
ková a Jana Švr ková.  Tento po ad opět ukázal, že na Hor ác-
ku je stále poměrně dost šikovných dětí, které hrají, zpívají 
i tan í.  Škoda, že nemáme v asopisu místo, abychom tyto 
děti i jejich vedoucí vyjmenovali. Velké díky ale pat í 
všem vedoucím (a také rodi ům!), kte í své děti vedou 
k poznávání lidové kultury.

Na této archivní fotce můžete vidět 
známého hor áckého primáše a kantora 
Jarka Miške íka, který zem el v roce 1993 
ve svých 47 letech.   Dvacet let od jeho 
smrti si jeho žáci i p átelé p ipomněli toto 
smutné výro í v po adu, který měl název 
„Muzikantská ve era“ a byl rovněž 
p ipomínkou 45. výro í založení 
souboru Veli ka. 

Tento snímek je už z konce Muzikantské ve e e, kdy se na pódiu sešlo mnoho muzikantů 
a ještě více tane níků. Myslím, že se po ad divákům líbil, veli tí muzikanti, zpěváci a ta-
ne níci všech generací se ukázali v síle, jaká nebývá na Hor áckých hned tak k vidění.  
Nezapome me ani na autory po adu, kterými byli Ji í Šácha, Monika Frantová a Jan Ko-
mánek st.
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Jak jinak za ít tradi ní nedělní program u kuželovského mlýna 
než snímkem s panem „rídícím“ Františkem Okénkou. Právě on 
byl jedním z oslavenců, kterým byl věnovaný první nedělní po-
ad „Kuželovem chodní ky“.  Kuželovjané si dali na po adu zá-
ležet a kromě ady muzikantských a tane ních ísel si p ipravili 
i hodně slivovice, kterou každému oslavenci p ipíjeli na zdraví. 
Kuželovské obecní zásoby pálenky jsou z ejmě  bezedné. 

Kuželovský program byl věnovaný také dalším místním oslaven-
cům, vlevo vidíte Martina Zálešáka, vpravo Martina ambala.
Oba vynikající zpěváci rozdali v minulosti radost obrovskému 

množství lidí. Pan Zálešák už  témě  nezpívá, pan ambal p išel 
na pódium a zazpíval ‒ a lidé jako obvykle ztichli 

a naslouchali jeho krásnému hlasu. 

Toto je paní Marie ambalová, další oslavenkyně z Kuželova, 
jejíž vystoupení lze obtížně popsat. Na pódium šla ztěžka, 
za átek písni ky jí malinko utekl, ale potom... Potom mnohé 
uzemnila písni kou, kterou ur itě nikdo z diváků d íve neslyšel. 
„Žá ku, žá ku, vyu ený, na všech školách vycvi ený, pověz ně, 
co je jeden...“ zpívala s obdivuhodnou pamětí písni ku, 
která trvala p es sedm minut. 

P ijede? Nep ijede? Takové otázky jsem slyšel během Hor ác-
kých na adresu profesora Dušana Holého, kterému měl být 

věnovaný druhý a poslední po ad v neděli odpoledne u větráku. 
Nakonec p ijel, zajímavě popovídal a zárove  ukázal, že stále 

dokáže potěšit i zpěvem. I když slavil osmdesátku, i na Hor-
áckých ho bylo možné vidět p i vystoupení v jeho typickém 

radostném gestu se zdviženýma rukama nad hlavou. 
Pane profesore, vám i všem dalším oslavencům 

všechno dobré do dalších let!

Hor ácké slavnosti už ofi ciálně skon ily, program byl 
vy erpaný, naprostá většina návštěvníků byla doma, ale 
u „větráku“ se ještě dál a dál hrálo a zpívalo. T eba zrovna 
tady na snímku můžete vidět t i generace Hrbá ů - děda 
Martin, jeho syn a také vnuk, kterého drží ta ka 
v náru í... No, hrálo se dlouho. Až zašlo slunce. 
Až domácí Kuželovjané zav eli vrata stodoly, ve které 
nabízeli pití a jídlo - potom už byl opravdový konec 
Hor áckých.  
Tak snad se ve zdraví dožijeme těch v roce 2014!

Texty a fotky: Radek Bartoní ek
Na www.SlovackoDNES.cz najdete mnoho videoukázek 

z Hor áckých, které nato ili Radek Bartoní ek 
a Antonín Vrba
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„Všem doporu uji, aby vyjeli do zahrani í,“ íká student a muzikant Jožka Slovák

Byl to zvláštní obrázek. Když zpě-
va ka Martina Slováková zpívala 
na zahájení letošních Hor áckých 
slavností, sledoval její bratr Jož-
ka Slovák ‒ známý len Hor ácké 
muziky Kubíci ‒ její vystoupení 
z místa, které byste stěží uhádli: 
videoukázku s vystoupením své 

sestry si Jožka poslechl s několikahodino-
vým zpožděním tisíce kilometrů od rodné 
Velké nad Veli kou, a to až v dalekých USA. 
On, velký muzikant a zpěvák, totiž letošní 
Hor ácké poprvé vynechal, a p es facebook 
bylo cítit, jak se mu po tomto hor áckém 
setkání stýská.

„Jak se to stane, že zarytý Veli an, který žije 
folklorem, odjede p es největší „svátek“ na 
Hor ácku do světa?“ položil sám sobě otáz-
ku Jožka, když jsem ho požádal, aby o svém 
pobytu v USA napsal pár slov. On mi vyhověl 
a tak jsem se nejd íve dozvěděl, že v Ostra-
vě dokon uje studium ekonomie na Vysoké 
škole bá ské.

„Uvědomil jsem si ale, že vysokoškolský 
diplom jakékoliv barvy je zcela nedosta ují-
cí pro uplatnění na pracovním trhu jak u nás, 
tak v zahrani í. A jelikož anglický jazyk je 
v sou asnosti brán jako naprostá samoz ej-
most, anglicky mluvící země byla jasným 
směrem, kam se vydat v období mých let-
ních prázdnin,“ pokra oval. „Navštívit USA  
bylo vždy mým snem. Mimo jiné jsem si 
chtěl ově it, do jaké míry skute nost odpo-
vídá té fi lmové, která je zna ně zkreslená.“

Jožka se stal proto ú astníkem programu 
„Work&Travel“ a získal studentské vízum, 
díky kterému může pět měsíců v USA pra-
covat a zárove  po této zemi cestovat ‒ což  
hodně využívá. A co dělá za práci? Plav íka! 
„Po absolvování kurzu u American Red Cross 
pracuji jako lifeguard v oblasti Wahington 
DC. Moje pracoviště je ve Fairfaxu, bydlím 
v Centreville - obojí stát Virginia.“

„Těším se, až si doma zazpívám 
tu našu sedláckú!“

Jako zajímavost Jožka p ipsal, že do práce, 
vzdálené p ibližně deset kilometrů, dojíždí 
na kole, což je pro jeho americké kolegy ne-
myslitelné - všude totiž jezdí auty. „Nejvíc mě 
zarazila kupní síla průměrně vydělávajícího 
amerického ob ana, kdy i student s témě  
minimální mzdou si na naše poměry žije krá-
lovsky. I tady jsou však zna né rozdíly v život-
ní úrovni mezi jednotlivými státy. Naše malá 
zemi ka by se po tem obyvatel vlezla celá 
do New Yorku. „Dědina“, ve které te  bydlím, 
má p es 70 000 obyvatel. Je tedy mnohdy 
úsměvné vysvětlovat místním, že ta moje dě-
dina má něco p es 3 000 obyvatel.“

Nejdůležitější věta Jožky Slováka ale smě-
ovala k mladým lidem. „V mnoha směrech 
bylo rozhodnutí žít pět měsíců v USA tím 
nejlepším rozhodnutím, jaké jsem mohl 
udělat. Pro ty, kte í váhají i neví, co by v ži-
votě chtěli, jakým směrem se vydat, podob-
né rozhodnutí v ele doporu uji! Pracovat, 
poznávat odlišnou kulturu (v dobrém i špat-
ném), používat cizí jazyk každý den, to žád-
ná knížka ani fi lm nedá. Kone ně, vždycky se 
máte kam vrátit!“

Jožka se vrací na podzim, kdy chce dokon it 
studium se státními závěre nými zkouškami 
a zárove  absolvovat odbornou stáž v audi-
torské spole nosti. Potom by opět rád vy-
cestoval do světa, do USA, do Kanady nebo 
Austrálie. Te  už se ale těší, až se zase objeví 
ve Velké nad Veli kou u své rodiny a p átel. 

„Velice si vážím toho, že pocházím z takového 
místa, jako je Hor ácko a Velká nad Veli kou, 
kde jsem vyrostl. Velkou měrou tomu p ispívá 
má rodina a p átelé. Těším se, až se na pod-
zim vrátím a s chutí si zazpívám „tu našu sed-
láckú“!“ vzkazuje náš „hor ácký velvyslanec“.

Hodně štěstí, Jožko, v životě i v muzice!
RB  

Jak mohl zarytý Veli an 
„vyměnit“ Hor ácké
za pobyt v Americe?!

Paní Slováková se svou dcerou Martinou na letošních Hor áckých 
slavnostech ve Velké nad Veli kou...

... a jejich Jožka v té době p i svém pobytu v USA, o kterém 
zajímavě mluví v lánku na této stránce
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Když jsem se tak díval p es léto kolem sebe, 
zdálo se mi, že snad každý druhý lověk vy-
znává lásku se jménem ryba ení. „Hleda ů“ 
ryb je mnoho, ovšem jen výjime ně může 
někdo z nich íci, že má tohoto koní ka jako 
zaměstnání - navíc ještě ne doma, ale až ve 
Španělsku. Takovou výjimkou je rybá  z na-
šeho regionu, Roman Klauda z Uherského 
Ostrohu. Shodou náhod jsme se sešli pouhý 
den p edtím, než skon il doma svou dovo-
lenou a opět měl namí eno směr Španělsko. 

Pro zajímavost, seděli jsem, jak jinak, v hos-
půdce na k ižovatce, která se mi zdá už 
dlouho jako hlavní „kulturní stan“ Ostrožanů 
a st edobod života tohoto měste ka. 

P i setkání s ním mě samoz ejmě napadala 
hromada otázek, jenže, které z nich vybrat 
sem na malý prostor do asopisu, když jsme 
si povídali p es hodinu? Možná nejd íve zá-
kladní informace, co p esně a kde Roman 
Klauda dělá. „Dělám rybá ského průvodce 
u eky Rio Ebro, to znamená, že zájemcům, 
kte í navštíví místní kemp, pomáhám chytat 
ryby,“ slyšel jsem jeho vysvětlení a pocho-

pitelně se zajímal o to, jak se lověk k tako-
vé práci dostane. „Jedenáct let jsem jezdil 
s kamionem a byl mimo rodinu,  chtěl jsem 
proto změnu. V té době p išla nabídka od 

mého kamaráda, s kterým jsem chodil na 
ryby, jestli bych nechtěl právě do Španělska. 
Dlouho jsem váhal, protože  jsem chtěl být 
s rodinou, ale nakonec jsem neodolal.“

Tentokrát beru i rodinu
To bylo loni, kdy jel ještě sám. Když jsme si 
ale letos v srpnu v hospodě povídali, kolem 
něho pobíhaly jeho dvě děti, které se chys-
taly tentokrát na cestu také - spole ně s má-
mou. „Jedeme všichni, žena bude pracovat 
v kempinku a děti budou chodit do školy, 
první rok je stejně p ípravou na školu, kdy se 
u í istě jazyk,“ íkal Roman Klauda.

Poj me ale zpět k ece a ryba ení, jak jsem se 
dozvěděl, práce průvodce není nijak snadná, 
protože kempů a průvodců je na ece hodně 
a všichni se snaží  p ilákat zákazníky. Navíc 
není v těchto místech ani zrovna p íznivé 
po así. „Každá ryba je tvrdě vykoupená, 
když máte ve 43 stupních sedět u prutů 
nebo na lodi a chytat ryby, není to nic snad-
ného,“ vysvětloval tento muž s neobvyklým 
zaměstnáním, který se podle svých slov p i 
ryba ení jen nerad vzdává. 

„Nepovažuji za dobrý p ístup se sbalit, když 
ryba nebere. Vždycky jsem p íznivcem toho 
zkusit na ni něco vymyslet. Zkusit jinou ná-
vnadu, p emýšlet nad tím, pro  ryba nebere, 
něco prostě změnit. Je to t eba o krmení, 
o citu, o schopnosti íst vodu, po ád se lo-
věk něco u í. Musíš chtít po ád udělat ten 
krů ek k rybě,“ povídal Roman Klauda, který 
nejraději chytá v ekách. „Tekoucí voda je ur-
itě složitější a těžší,  ale když rybu chytnu, je 

zaslouženější, je to výzva.“

Co a jak bude dál, se teprve uvidí, každo-
pádně ostrožský rodák je se svou rodinou 
nyní u eky a rád by u ní vydržel co nejdéle. 
Jak se mu da í? ekl bych, že docela dob e,  
protože i po našem rozlou ení a odjezdu do 
Španělska ukazoval na internetu několik er-
stvých a pěkných úlovků. 

„Kdo může íci, že má práci jako koní ka 
a ještě mu za něj platí?“ vzpomněl jsem si 
na tuto jeho větu, kterou mi v létě pověděl 
v oné uherskoostrožské hospůdce, kde nás 
obsluhovala šikovná a ochotná blatnická 
servírka.  

RB

Kde pracuje ostrožský rybá ? U španělské eky

Tak ohromné ryby je možné chytit ve španělské ece, kde pracuje Roman Klauda

Roman Klauda s jedním ze svých úlovků. 

Vítěz „vylovil“ v Hluku 5000 korun

Tato fotka je  z no ních rybá ských závodů na hlucké p ehradě, kde 
zvítězil Michal Tuhý z Uherského Hradiště, který chytil kapra o délce 
57,7 centimetrů.  Druhé místo získal Michal Tinka z Hluku (druhý 
zleva), jehož kapr byl jen o malinko menší ‒ měl 57 centimetrů. T etí 
byl Lho an, Honza Ba ina (úplně vpravo), jehož kapr dorostl do délky 
56,6 centimetru. Úplně vlevo je Jaroslav Ka a z Ostrožské Lhoty, 
který získal ocenění za ulovení dravé ryby ‒ chytil candáta. 
„Byl to celkem p íjemný rybolov, hodně záběrů, líbilo se mi tady,“ 
hodnotil vítěz, který získal celkovou odměnu pět tisíc korun.  RB  
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HLUK

... a ještě jedna hucká radost
Popisovat letní Hluk jen jako místo svárů by bylo vů i tomuto měste ku nespravedlivé, proto na tomto místě 
ukažme i druhou tvá  Hluku ‒ tu odpo inkovou a slavnostní. Vždy  v tomto zažil Hluk opět krásné léto! Ale-
spo  vě ím, že pro většinu Hlu anů to pěkné léto bylo. Už t eba proto, že vytrvalé slune ní paprsky otev ely 
místní koupaliště na dlouhou adu dnů, takže kdo chtěl (a měl as) mohl trávit v plavkách a u vody mnoho asu 
- otev eno bylo dlouhých 56 dní, p išlo p es 30 tisíc lidí!

Hned po koupališti byly ur itě největším tahákem hlucké hody. Pravda, 
stárci a hodová chasa by jim dodali ještě větší lesk, ale tato tradice prý 
nikdy v Hluku nebyla. I tak ale měly hody opět bohatý program a p i-
táhly mnoho lidí ‒ navzdory ob asnému dešti. Už za átek hodů byl jako 
emen, s p edstavením Rychlé šípy p ijelo Slovácké divadlo a tak ka za-
plnilo sportovní halu. Úspěch divadla byl obrovský! Velký úspěch ovšem 
slavili i další. Nap íklad místní kucha ky, které opět p ipravily výborný 
oběd podle receptů našich prababi ek. Nebo několik hluckých souborů, 
které se vždy na hody „vyfi knou“ - v etně školního divadelního souboru, 
který vidíte na fotce vpravo. Prostě Hluk opět žil, od památkových domů 
až po tvrz a kostel, kde nový fará  už poznal, jakou krásu dokáží vykouzlit 
místní muzikanti a zpěváci. Navíc patron kostela ‒ svatý Vav inec ‒ se 
do kal jmenovce, v Hluku se narodil Vav inec. Po několika desítkách let! Jak vidíte, život v Hluku je zajímavý a pestrý, a to jste se dozvěděli jen 
malé st ípky z p ebohatého dění.  Těšme se na podzim, to se za nou opět scházet místní senio i - a p edstavte si, chystají divadlo!               RB

Ej, to horké a rušné hucké léto...
Tož, to bylo v Hluku pěkně horké léto! Dalo 
by se íci, že ještě víc horké než kdekoliv jin-
de v našem regionu. Místní horko ale mělo 
poněkud jinou podobu, právě tady a nikde 
jinde se totiž rozhodl rezignovat na svou 
místostarostovskou židli muž jménem David 
Hájek. 

Navíc ‒ vě te nevě te ‒ se rozhodl rezig-
novat sám od sebe dobrovolně, a aby toho 
nebylo málo, ještě k tomu oznámil, že odstu-
puje kvůli vlastnímu pochybení. Prý udělal 
chybu, a proto sám od sebe si uložil, že na 
radnici skon í! No, šak víte, jak to chodí na 

dědině, i když Hluk je měste ko, hned za a-
li teti ky aj strý ci spekulovat, co by jen za 
tím mohlo být a kdo si místo toho Davida na 
uvolněnou židli sedne. 

„Špekulací“ bylo hodně, faktem ale je, že 
ke konci léta David Hájek skute ně skon il 
a uvolnil tak místo ženě, které jsou nejbližší 
knížky ‒ místostarostkou se stala knihovnice 
a kroniká ka paní Marie Pla ková. Největší 
záhadou ovšem nyní je, komu ona i sou as-
ný starosta Jan Šim ík uvolní místo za rok na 
celé ty i roky, kdy budou komunální volby. 
Všichni si už mysleli, že dosavadní starosta 
po mnoha letech z radnice odejde, jenže ten 
se nechal nyní slyšet, že si vše ještě po ádně 
rozmyslí a z ejmě bude opět kandidovat. Do 
voleb je sice daleko, už te  ale skoro každá 
strana hledá ty, kte í by se do boje o radnici 
pustili. A protože strany oslovují kdekoho, 
ada Hlu anů má už nabídky hned z několi-
ka stran. Aby tady nakonec nebylo víc kandi-
dátů než voli ů.

Ty pozemky. A hospoda
Nejvíce dusno ovšem bylo kvůli tomu, co 
uvedl David Hájek jako důvod svého konce. 
Podle svých slov měl na starosti prodej po-
zemků a nevšiml si, že dva pozemky, které 
doporu il zastupitelstvu prodat, měly ve 
skute nosti už majitele. „Měl jsem se jít na 

místo podívat,“ tvrdil. Hněv majitelů těchto 
pozemků se ale obrátil na sousedy, kte í bez 
jejich vědomí pozemky od města koupili. 
Zastupitelé sice nového majitele vyzvali, aby 
pozemky vrátil, ale on to odmítl. Na zastupi-
telstvu na konci srpna tak bylo hodně rušno 
i horko, padala nepěkná slova a zadělávalo 
se na rodinné spory v ádu dalších generací. 
Nebyl to radostný pohled, doufejme tedy, že 
noví majitelé nakonec pozemky vrátí. I když 
‒ podívejme se na svět kolem sebe. Kdo by 
se takto zachoval? Doufejme, že většina.   

Tož, tolik z huckého léta. To jsme ještě ne-
vzpomněli další horká témata, t eba to 
o hlucké obecní hospodě, jejímž nájemcům 
se nelíbí, kolik měli platit v této hospodě 
‒ pronajaté od města ‒ za vodu. Bránili se 
tím, že technické za ízení v hospodě je bíd-
né a mnoho vody tak uteklo bez jejich viny. 
Jenže, starosta jim dal za pravdu jen áste -
ně a na zastupitelstvu pravil, že kdyby platily 
výpo ty nájemců hospody, tak by už unikající 
voda dávno tuto hospodu odplavila. Nájem-
ci, kte í hospodu pěkně opravili, trvají ale na 
svých výpo tech.

A  to bude tak i onak, Hlu ané se brzy za-
nou p ipravovat na akci, která ještě většinu 

z nich spojuje ‒ v roce 2014 se totiž pojede 
hlucká Jízda králů! Enom, aby sa Hluk do téj 
doby moc nerozhádál.                     Text a foto: RB

Někte í Hlu ané si mysleli, že David Há-
jek by mohl být budoucím starostou. On 
ovšem k p ekvapení mnohých na radnici 
skon il a dal p ednost rodinnému obcho-
du a výrobě klobásek.
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Vina ům z Blatnice se da í lákat i na hvězdy
Zdá se mi, že hvězdy ten ve er na nebi nesvítily, ale myslím, že to tolik nevadilo, by  vina i v Blatnici 
pod Svatým Antonínkem dali své srpnové akci název Blatnické búdy pod hvězdami. Byl to vůbec první 
ro ník takového setkání, které potvrdilo, že místní vina i chtějí ukazovat a ší it slávu svého vína ím 
dál více, což je jenom dob e. P idávají se tak k dalším regionům na Slovácku, které s propagací za aly 
d íve a nepochybně se jim to vyplácí.

V Blatnici tedy po letošním putování blatnickými búdami p idali i putování no ní, které p ilákalo adu 
návštěvníků ‒ i když jich kvůli chladnějšímu po así bylo asi o něco méně, než vina i doufali. Prostor pod 
Antonínkem se ale i tak opět proměnil v magické místo, kde lidé vcházeli do jednotlivých búd, nechávali 
si vysvětlit taje toho kterého vína, které potom koštovali, a tak se posunovali v ase i pití dál a dál. 

A  jsem si nedal jediný hlt, měl jsem z toho setkávání radost, protože jsem kromě spokojených ná-
vštěvníků viděl také snaživé blatnické vina e, kte í jsou o ividně stále nápaditější v nabídce toho, co 
vypěstovali. Bylo by dobré, kdyby se tato radost z úspěchu druhých p enesla také na nás, abychom se 
nau ili oce ovat úsilí těch, kte í si zaslouží podporu i uznání - a  tady v Blatnici nebo jinde. 

P edci dnešních Blatni anů zanechali svým dětem a vnukům velké bo-
hatství, a to jak v podobě zušlech ované krajiny, tak v podobě dosti 
unikátních vinných búd. Takové dědictví si zaslouží zcela jistě zacho-
vání, p evelikou pé i i p edávání dalším generacím. A  se tedy vina ům 
poda í tuto krásu i lásku p edat jejich dětem i vnukům.                                                             

Text a foto: RB

Je to milá zajímavost, která ur i-
tě mnohé zaujme a zárove  do-
nutí k otázce, kdeže se ten zvyk 
vlastně vzal. Tím zvykem my-
slím velkého d evěného ápa, 
který se objevuje p ed těmi 
domy, do kterých si maminka 
p ivezla své erstvě narozené 
miminko. Viděl jsem takového 
ápa v nedávné době v Blatnici 

pod Svatým Antonínkem a sa-
moz ejmě si za al íkat, kdeže se 
takový zvyk vzal. 

Tož, pora te, kde by se mohl 
vzít? Za al jsem u Hanáků, pro-
tože tam jsem si ho všiml letos 
o prázdninách, když si š astní 
rodi e p ivezli z porodnice hol-
i ku Štěpánku.

„Já jsem si ho půj oval od naší 
místostarostky paní Svatavy 
Blahynkové, ale jí áp ur itě 
nepat í. Měla ho od známého 
z Blatnice a íkala mi, že se za 
něj platí nájem,“ napsal mi An-
tonín Hanák a hned s úsměvem 
tento „nájem“ i prozrazuje ‒ půl 
litr slivovice. „Z ápa jsme měli 
velkou radost, moje manželka 
Katka byla opravdu hodně p e-
kvapená, když ho po p íjezdu 
z porodnice p ed naším uvidě-

la, líbil se jí, p ekvapilo nás, jak 
je vysoký,“ prozrazuje ještě pan 
Hanák a dodává jednu praktic-
kou výhodu takového ápa, na 
kterého se píše jméno miminka, 
stejně jako jeho porodní váha 
a výška. „ áp má výhodu v tom, 
že se vás pak nikdo nevyptává, 
co máte a jaké měl míry, protože 
si všechno p e te,“ psal mi pan 
Hanák, který se musel brzy s á-
pem rozlou it. Další „cérka“ se 
totiž narodila v Blatnici u Pavků, 
takže o dalším p echodném by-
dlišti ápa bylo jasno. 

„Rodiště“ blatnické-
ho ápa - Rakousko
Kde se ale áp tedy vzal? Po 
dalším pátrání mi pomohli oba 
zmi ovaní Blatni ané, kte í mi 
prozradili jméno toho nejdůle-
žitějšího ‒ pana Ji ího U i á e, 
který byl podle všeho na za át-
ku této tradice. A kde a jak p išel 
na nápad s ápem? V Rakousku. 
V minulosti tam asto jezdil a vi-
děl, že Rakušané mají ápy p ed 
domy. Nechal tedy udělat prv-
ního ápa pro svou narozenou 
dcerku u svého známého Fran-
tiška Pavlici v Hroznové Lhotě 

‒  první áp v Blatnici tak ozna-
moval narození malé Markétky 
a postupně se stěhoval k dalším 
dětem -  jedním z dalších  byla 
nap íklad mali ká Ema Pavelko-
vá, z které je už nyní velká a ši-
kovná sle na.  

Později pan U i á  vyrobil nové-
ho ápa (malovala jej zdatná ma-
lí ka z Blatnice Žaneta Žufanová) 
ještě lepšího, který „poletuje“ 
nejen po Blatnici, ale dostal se 
už i docela daleko od ní. Nap í-
klad byl v Huštěnovicích, kde se 
dokonce tamní starosta rozho-
dl udělat obecního ápa, který 
bude oznamovat radostnou 

zvěst v jejich obci po další obdo-
bí. Jediné, co se u ápů mění je 
cedulka v zobáku, na ní je napsá-
no jméno dítěte i jeho míry.

Jak mi ekla paní Blahynková, 
nejde „jen“ o to, oznámit naro-
zení nového ob ánka. „Jde také 
o „rituál“, kdy se p átelé š astné 
rodiny domluví a spole ně jdou 
ápa p ed dům postavit a po-

p át mamince i miminku. Je to 
takové moderní pojetí „nosení 
do kúta“,“ míní místostarosta 
a novope ená babi ka malé 
Sárinky. 

Myslím, že apí stěhování je 
pěknou novou tradicí a bylo 
by hezké, kdyby se udržela co 
nejdéle. Hlavně, aby áp ne-
měl důvod odpo ívat a stále 
se stěhoval od jednoho domu 
k druhému. Vždy  p ece není nic 
krásnějšího, než když ápi p i-
nášejí děti. Navíc pan U i á  má 
v plánu dělat apí kroniku, tedy 
kroniku s fotkami dětí, u kterých 
áp byl. Nepochybně to bude 

krásná kronika ‒ a na Blatni-
anech záleží, jak moc stránek 

bude mít. P ejme jim, a  jich je 
co nejvíce. 

RB

BLATNICE

Jak se to stalo, že děti do Blatnice „p ináší“ ápi?

Těsně p ed tiskem asopisu jsme byli ještě na t etí a poslední 
letošní vina ské akci v Blatnici pod Svatým Antonínkem, kde se 
zájemci mohli pobavit bohatým programem Blatnického vino-
braní - vě te, že se mezi búdami zpívalo až do setmění. Na této 
fotce můžete vidět děti, užívající si krásného hroznu, který dali 
Blatni ané vydražit. P íště se ještě k setkání vrátíme. RB  
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Louka má novou knihu i „cédé ko“
Na to, že Louka prožívala dvojnásobnou historickou premiéru, jsem p ece jen ekal ještě větší zájem místních lidí. Ti, kte í ale p išli, si mohli 
v polovině zá í vychutnat zajímavý program a dozvědět se také adu informací o oné historické premié e. Starostka Louky Anna Vašicová totiž 
p edstavila zatím nejobsáhlejší knihu o krojích, a mužský sbor se pochlubil svým vůbec prvním „cédé kem“. Hned dvakrát po sobě tak teklo 

na pódiu šampa ské a „sudi ky“ p ály knize i  „cédé ku“ úspěch a co 
největší prodej. Uvidíme tedy, jaký zájem Lú ané budou mít, kniha 
totiž není nejlevnější - stojí 850,- K . 
O penězích se ale ve slavnostních chvílích nemluvilo, starostka, zá-
stupci mužského sboru i autorka knihy, etnografka Kristýna Pet í -
ková, ze všeho nejvíce děkovali všem, kte í se na obou novinkách 
podíleli jakoukoliv pomocí. Během kulturního odpoledne navíc 
měli lidé možnost poslechnout si několik výborných mladých kluků 
z Louky, stejně jako mužský sbor a CM Velické trne ky a muziku z Li-
pova. V dalším ísle se ještě k tomuto tématu vrátíme, p edstavíme 
vám velmi zru nou ženu paní Marii Vašicovou, která rovněž s knihou 
pomáhala. A zeptáme se také starostky, jestli p ece jen nemohla být 
cenná knížka o malinko levnější.

Text a foto: RB   

LOUKA, BLATNI KA

Nejlepší fotka 
z Blatni ky
Letošní srpnové hody v Blatni ce měly pestrý a zajímavý 
program, z něhož jsme nakonec vybrali tento snímek. Je 
na něm autorka nejlepší fotografi e z Blatni ky, kterou  
vybrala odborná porota i ú astníci hlasování na interne-
tu. Vítězkou se stala paní Renata Vysko ilová, která byla 
právě o hodech oceněna.  Byla jednou z 21 fotografů, 
kte í poslali celkem 99 snímků. Vítězný snímek drží paní 
Vysko ilová v ruce se svou dcerou, jak vidíte, jde oprav-
du o pěknou fotku známé sochy poutníka. V p íštím ísle 
asopisu se do Blatni ky vrátíme a seznámíme vás s paní  

Markétou Pan íkovou‒Moš kovou, která byla o hodech 
druhou ženou, která p ijímala gratulace ‒ a kromě p ijí-
mání gratulací opět neúnavně vedla dvě skupiny dětí, 
které vystoupily o hodech s folklorním pásmem.

Text a foto: RB

V této chvíli je vítána do života nová kniha... ... a tady na snímku nové „cédé ko“

Tímto snímkem Františka Gajovského se vracíme k velmi vyda ené  
srpnové akci, p i které mohli lidé v Louce vidět několik bojových 
scén, p ibližujících historii Louky.  Tady jsou místní zástupci. 
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JAVORNÍK, HRUBÁ VRBKA

Javornické oslavy i hudební festival
Rádi bychom v našem asopise upozornili také na zajímavé dění 
v Javorníku, kde vítali nového kazatele místní eskobratrské církve 
evangelické Petra Kulíka s rodinou, který d íve působil v P erově. 
Podle fotografi í to bylo vítání velmi srde né, p i kterém nechyběla 
harmonika, zpěv, kytice, pozornost pro děti a samoz ejmě i nezbytná 
slivovice. 
V Javorníku navíc na za átku zá í slavili několik významných výro í, 
230 let od postavení místního kostela, 260 let od vydání Elsnerova 
kancionálu a 400 let od posledního vydání Bible kralické. Během 
oslav se uskute nily bohoslužby, proběhlo několik zajímavých p ed-
nášek i koncert k es anské rockové kapely Invisible?.

Chceme vám také ukázat několik mladých lidí (viz fotka vpravo na-
ho e), kte í v létě p ipravili k es anský hudební NG festival, nebo-li 
Festival nové generace. Je obdivuhodné, že tu dosti velkou akci p i-
pravovala p edevším tato malá skupinka!

Na fotce zleva vzadu vidíte Jožku Baladu, studenta SŠ Strážnice, kte-
rý zpívá a hraje na baskytaru v kapele Only His a zárove  má  svou 
kapelu Way to go. Vzadu vpravo je Honza Šimša, student Purky o-
va gymnázia ve Strážnici, hudebník - bubeník, který má kapelu In-
visible? a je len sboru CE Javorník, kde vede mladé hudebníky. 
Uprost ed úplně vlevo sedí Magda Kománková, erstvá maturantka 
Obchodní akademie ve Veselí nad Moravou, která je také hudebnicí, 

hraje, zpívá a na klávesy s kapelou Invisible?, a baví ji angli tina. Vedle 
ní uprost ed je Sam Kománek, student SOŠ automobilní Kyjov, kyta-
rista a zpěvák skupiny Invisible?, který má kromě hudby ještě jeden 
nový koní ek - v ely. 

Uprost ed jsou ještě dvě holky, zcela vpravo Darina Male íková, 
která pracuje v Brně v Café Práh jako sociální pracovnice, kde po-
máhá obsluze kavárny zvládat práci. Vedle ní je s brýlemi na hlavě 
Klára Pešková, studentka Purky ova gymnázia Strážnice, která 
ve sboru CE Javorník kromě zpívání vede ajovnu, kam si lidé 
v neděli po bohoslužbách mohou p ijít vypít aj, kávu a povídat 
si. Úplně vp edu zprava s vyhrnutými rukávy je Bětka Šimšová, 
erstvá absolventka speciální pedagogiky pro p edškolní věk na 

UP PdF Olomouc, která ve CE Javorník vede skupinu mládeže 
a dorostu. Vedle vp edu je Míša Baladová, studentka JAMU Brno, 
obor muzikálové herectví. Chodí do sboru CASD Veselí nad Mo-
ravou, je skvělou sólovou zpěva kou, zpívá mimo jiné i s kapelou 
Only His. A poslední informace - festival měl výbornou úrove !  
  RB

Organiza ní tým javornického hudebního festivalu

Nový kazatel se svou manžel-
kou po p ivítání v Javorníku

Takto srde ně vítali domácí 
nového kazatele

Velikáni z Hrubé Vrbky
Málokterá obec se může pochlubit tolika významnými osobnostmi jako Hrubá Vrbka, 
která dala světu profesory, sportovce, muzikanty a dokonce i mu edníka a světce. V so-
botu 7. 9. 2013 ožila p ipomínkou t í z nich: Jožky Kubíka, primáše, který do hor ácké 
muziky zavedl cimbál a jako jediný Rom v eské republice má na zemi bustu a ve ves-
míru „vlastní“ planetku, Jana orka, který byl vrcholem starobylého muzikantského 
rodu a s ním spojeného způsobu hudeckého hraní, které obdivoval také prezident T. 
G. M, a sv. biskupa Gorazda, který obnovil pravoslavnou církev v eskoslovensku a po 
atentátu na Heydricha na sebe vzal vinu za ukrývání parašutistů v pravoslavném chrá-
mu v Praze, po válce mu byl propůj en ád T. G. M. a pravoslavnou církví byl prohlášen 
za svatého.

A jak se s p ipomínkou těchto velikánů vypo ádala Hrubá Vrbka? V sobotu dopoledne vyvrcholila tradi ní pou  do hrubovrbeckého pravoslav-
ného monastýru a za ú asti vě ících i p edstavitelů obce zde byla biskupem Jáchymem a dalšími pravoslavnými duchovními sloužena liturgie 
k uctění památky sv. Gorazda. Odpoledne pak rozezvu el hrubovrbeckou náves druhý ro ník Hudeckého dne Jožky Kubíka a Jana orka, kde 
se kromě místního ženského a mužského sboru a dětského národopisného souboru Krahulí ek p edstavili rovněž hudci z okolí: CM Strážni an 
s primášem Vítězslavem Pálenským, HCM s primášem Liborem Supem, HCM Jožky Staši a HCM Trne ky s primáškou Lenkou Jochovou. Slovem 
provázel Ji í Miške ík, který již tradi ně p ipomněl také několik humorných p íhod ze života hudců. Vážně i nevážně, tak si Hrubá Vrbka p ipo-
mněla své legendy.       Text: Pavel Gráf, FOTO: Stanislav Srubjan
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Svět panenek je zvláštní, vždycky, když 
jsem slyšel o někom, kdo je sbírá, velmi 
mě zajímalo, kdo to je a jaký je. Proto jsem 
šel na zámek v Uherském Ostrohu, kde ot-
vírala svou výstavu panenek paní Moni-
ka Chmela ová (na snímku drží miminko).
Není to výstava jen tak nějaká, je hodně vel-
ká, možná největší v eské republice - paní 
Chmela ová na ní ukazuje p es osm stovek 
panenek! 

Zajděte se do 17. listopadu podívat, pro-
tože je to zvláštní pocit procházet mezi 
takovým množstvím tvá í a o í, z nichž 
některé skute ně vypadají jako živé.
Jaký je ale lověk, který všechny tyto mi-

minka a mnohé další panenky má 
doma, denně se jimi obklopuje 
a dalo by se íci, že do jejich světa 
tak trošku „utíká“ z našeho svě-
ta? Jaká je paní Chmela ová, kdy 
za ala panenky sbírat, pro  jich 
sbírá tak mnoho? ím více jsem si 
s ní povídal, tím více bych napsal, 
že je ze všeho nejvíce citlivou 
ženskou, které je prostě mezi panenkami 
dob e a navíc chce díky nim rozdávat radost 
a potěšení dalším lidem. 

Sesbírat tolik panenek, mali kých i po ádně 
velkých, ur itě nebylo jednoduché a hod-
nota této sbírky je nepochybně dosti velká. 

Nijak mě ale nep ekvapilo, že paní Chme-
la ová nikdy nad touto cenou neuvažovala 
a nikdy ještě žádnou panenku neprodala. 
Naopak, několik jich rozdala kamarádkám 
a jednu dala ve prospěch dobro inné sbírky. 
eknu vám - tak nějak mně to k dobráckému 

světu paní Chmela ové pasovalo. 
 Text a foto: RB

UHERSKÝ OSTROH

Zajímavé povídání o Galuškovi i zámku
Ten uherskoostrožský zámek má hodně zajímavou historii, a to v etně té, která 
se týká posledních desítek let, íkal jsem si na za átku zá í, když mou průvodkyní 
byla paní Věra Hendrychová. Však ji vidíte na snímku, po ízeném právě v zámku 
‒ konkrétně ve věži, kde můžete ještě do 29. zá í navštívit její zajímavou výstavu, 
věnovanou  známému ostrožskému rodákovi Zde ku Galuškovi, který se prosla-
vil p edevším svými knihami Slovácko sa nesúdí a Slovácko sa súdí. Mimocho-
dem, paní Hendrychová drží na snímku věci, které pan Galuška za svého života 
nosil a vystupoval s nimi na mnoha estrádách.

Vra me se ale ještě k zámku, víte nap íklad, že ve vrchním pat e je ada pokojů, 
s kterými se v minulosti po ítalo jako s ubytováním? A vě ili byste, že po zdech 
je už vedena i elekt ina a na dlouhých chodbách nechybí topení? A víte, kdo 
v zámku v nedávné minulosti bydlel, chtěli byste znát p íběhy těchto lidí? To 
všechno paní Hendrychová ví, stejně jako ví kdejakou drobnost ze života pana 
Galušky. Však o něm napsala kníže ku, kterou si můžete koupit za pár korun 
v Informa ním centru Mikroregionu Ostrožsko hned vedle zámku ‒ stojí za p e-
tení. Paní Hendrychová by ale měla podle mého názoru za ít psát další knížky, 

protože její znalosti Ostrohu a Ostrožanů jsou ohromné. A navíc zajímavé! Text a foto: RB 

Unikátní výstava panenek

Tato pěkná fotografi e 
Katky Ma ákové, na 
které zachytila škol-
kové ostrožské děti, je 
ze Slavností P emysla 
Otakara II. V Uherském 
Ostrohu. Nenechte se 
p itom mýlit kostýmy, 
Ostroh totiž zcela změ-
nil podobu slavností. 
Místo historické a diva-
delní spole nosti Me-
mento Mori, která byla 
u slavností od za átku, 

p ijeli do Ostrohu herci z ran e v Kostelanech, kte í měli na sobě westernové oble ení. Někte í místní lidé byli touto změnou slavností 
zasko eni, nicméně westernové odpoledne p ilákalo několik desítek dospělých i dětí. Program kon il na zámku tane ní zábavou se 
skupinou Eldorádo, kde se p ítomní také do kali pravého vrcholu ve era ‒ kankánu a p ehlídky žen v dobovém prádle. RB
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Hráli na Hozákově poháru:
Bahula Miroslav, Balada Josef, Baránek Antonín, Bartoš Walter, 
Bedná  Roman, Bedná  II., Bílek J., Blažek Mirek, Blažek,  Botek, 
Brumla Pavel, Drábek Vladimír, Drlík Slávek, uriš Jan, Formá-
nek Jaroslav, Florian J., Frýdek J., Gajda Antonín, Gajoš Josef, 
Hala, Hanák Z.,  Havrda, Hoda František, Hoda René, Hodo ský 
Ladislav, Holiš Ivan, Hroch V., Hyhlík,  Chmela M.K.,  Imrich Zde-
něk, Ivan Luboš, Januba Tomáš, Joe, Jurásek Antonín, Juras J., 
Klimek František, Králík Ji í, Kolá ný Z, Komo  Karel, Kosík Lud-
vík, Koželuha Vladimír, Kr má  Rudolf, Ku era Josef, Kuryviál J., 
Lazar Ji í, Lazar Zdeněk, Leitgeb Dušan, Leitgeb Antonín, Lípa 
František, Marek Petr, Martínek Ladislav, Máslo František, Ma-
tyáš Ladislav, Mikéska J., Miklenda Jaroslav, Mina ík František, 
Ml ek, Morkus, Munzar František, Nem ek Milan, Nová ek Ji í, 
Ondruš Ladislav, Paták, Pecha, Pešek Josef, Pithart, Poledník 
Saša, Polák Michal, Procházka Bohuslav, Procházka Vlastimil, 
Procházka Zdeněk, P íleský Z., Pšurný Ji í, Pun ochá  Josef, Rychlík, B etislav, Rychlík František, i a  Jaroslav, imák Marcel, Sal ák Vladi-
mír, Severa Martin, Severa Lubomír, Sochor V., Sovka Martin, Sovka II., Staněk Zdeněk, Světlík Petr, Symerský Ji í,  Šercl Ji í, Šimek Vojtěch, 
Škodák Martin, Škodák Rostislav, Toman Luboš, Toman II., Trachtulec B., Trachtulec Josef,  Trachtulec Vít, Trtek J.,  Šikal, Šimá ek Milan, Šišák 
Ji í, Vojtěch, Vav í ek Ji í, Va ílek Zdeněk, Vránek J., Uhrovi  Dalibor, U i á  Josef, Žákovský J., Žižka František.

Zdroj: archiv Filipovské instituce fotbalových amatérů - FIFA

Pohledy zpátky: Filipovská instituce fotbalových amatérů - FIFA
Malebné Filipovo údolí a obyvatele 
jeho rekrea ních chat vzrušila 13. srp-
na zpráva jednoho z chata ů, že p i 
rekonstrukci st echy nalezl v podkroví 
několik krabic plných fotografi í, dopi-
sů a textů z osmdesátých let minulé-
ho století týkajících se událostí kolem 
Hozákova poháru. Tento nezávislý tur-
naj,  na který p ijížděla vždy v poslední 
prázdninový víkend do Filipova údolí 
celá generace mladých lidí z Veselí nad 
Moravou, Velké nad Veli kou, Strážnice 
i nap íklad z Chvaletic, byl ve své době 
významným fenoménem regionu. P e-
devším svou atmosférou, na moci nezá-
vislou zábavou i velmi kvalitní sportov-
ní úrovní.     

Autor objevu, který si p ál zůstat v anonymi-
tě ‒ svolil jen ke zve ejnění svých iniciál MP 
‒ redaci KSA  sdělil: „Moje žena vyu uje dě-
jepis na gymnáziu, tak tuším, jak mohou být 
ty historické záznamy pro někoho vzácné.“ 
Stovky ru ně psaných dopisů, cyklostylo-
vaná prohlášení, desítky fotografi í, vlaje ky 
klubů, které na Filipově Hozákův pohár hrá-
ly - AC Žíze , Turbopěna, Magdon Boys Club 
Filipov, Hor ácká republika, Rumíci, Splav 
Veselí nad Moravou, Klub vousatých pánů, 

Klub p átel (rest.) Praha, EGO Chvaletice 
a ABC VVP ‒ to je opravdový doklad doby, 
ze které dnes nabízíme několik dokumen-
tů a fotografi í. „K pochopení celého toho 
„fotbalového hnutí“ je zajímavé p e íst si 
pozvánku na druhý ro ník Hozákova poháru 
(turnaje nazvaného podle věhlasné javor-

nické hospody). Ještě dnes mě z toho mrazí 
v zádech,“ vysvětluje MP, který se domnívá, 
že cenný archiv ukryl v chatě jeho nedávno 
zesnulý otec. „Možná si to u něj na chatě 
schovali kluci z p edsednictva, když turnaj 
v polovině osmdesátých let zanikl,“ p emítá 
MP. 

HISTORIE

Nejlepší hrá  historie HP Michal Polák                       Foto: Zdeněk Imrich

P edsednictvo FIFA na fotbalovém h išti p ed zahájením druhého ro níku Hozákova 
poháru v roce 1982: František Rychlík, p edseda FIFA Jaroslav Formánek a Vladimír 
Sal ák.                                                                                                                    Foto: Zdeněk Imrich
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Pleje i a bafu á i fotbalových celků, trape i 
a lovci pstruhů, p íslušníci fi lipovských etnic-
kých skupin, p átelé!

Filipovské údolí je už léta známé urputnými 
boji mnoha fotbalových mužstev, ve kterých 
hrají slavné a známé postavy Filipova, Hor-
ácka, Slovácka, Moravy a vůbec celé repub-

liky. Se slzami v o ích vzpomínáme na neza-
pomenutelné týmy AC  Žíze , Turbopěna, 
Tábor, Veli ani a jiné a jiné. H iště u tábora 
pamatuje nes íselné množství fotbalových 
klání, které byly vlastně vyvrcholením celé-
ho fi lipovského života. Vše vypadalo nesmr-
telně, p išel však tragický rok 1979 a posled-
ní zápas na Filipově. Vše utichlo a jen sem 
tam nějaký pamětník p išel zamá knout slzu 
k zarostlému fi lipovskému „ olí ku“. 

Za átkem roku 1981 jsme však dali hlavy do-
hromady a vznikla geniální myšlenka ‒ uspo-
ádat fotbalový turnaj. Jak vše dále probíhalo, 
ví snad všichni a koncem léta proběhl první 
ro ník poháru nazvaného symbolicky „Ho-
zákův“. Bylo to vyvrcholení úsilí FIFA o zno-
vuvzk íšení tradic, zlatých asů, dob velkých 
událostí. Pravda ‒ nesešli jsme se všichni, 
kdož jsme podnikali dnes již legendami op e-
dené akce, kdož jsme vybojovali nejeden 
velký zápas. P es tuto skute nost byl polo-

žen základní kámen k tradici tohoto turnaje 
a setkání všech, kte í zde u oh ů a v chatách 
prožili mnoho nezapomenutelných okamži-
ků. Když jsme FIFA zakládali a zahájili p ípravy 

na I. ro ník Hozákova poháru, věděli jsme, že 
si proti asu nejde stoupnout do cesty (jak to 
s nohama modrýma iní lovci pstruhů proti 

vodě) a zastavit jeho tok, ale chtěli jsme, aby 
všechny ty p íhody a p íběhy alespo  na 
chvíli ožily. Myslíme si, že se nám první krok 
poda il, což lo ští ú astníci rádi potvrdí. Ku-

riozitou HP 81 je to, že mnoho ú astníků tam 
bylo vůbec poprvé. A je t eba p ipomínat, jak 
si je Filipov získal?

HISTORIE

Nástup hrá ů. Nejblíže stojí v zástupu tým Hor ácké republiky: Martin Severa, Ji í Pšurný, Vladimír Drábek, Petr Marek, ???, Jan uriš 
a Slávek Drlík.                                                                                                                                                                                                         Foto: Zdeněk Imrich

P ed fi nalovým utkáním AC Žíze  - Magdon Boys Club Filipov v roce 1984. Vpravo dole 
v kšiltovce fi lipovský šerif pan Polák                                                                   Foto: Zdeněk Imrich
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Dlouhý rok práce a p íprav na další ro -
ník byl opravdu trpělivý. eká vás všechny 
spousta novot a p ekvapení. Pro všechny, 
kte í to neví, vychází i několik asopisů. Pod 
patronací FIFA a MBCF (Magdon Boys Club 
Filipov) vychází trnáctideník Magdon Ti-
mes (mimochodem vynikající úrovně), dále 
asopis Turbopěny Vítězství a ještě jeden 

plátek „Neutral Bild“. Pro zájemce jsou k na-
hlédnutí u místop edsedy. Tak to by na úvod 
sta ilo. Již víte, kam mí íme. Již podruhé si 
vás dovolujeme pozvat na konec léta do Fi-
lipova údolí. Nejen hrá e, trenéry, fanoušky, 
kte í jste v tomto krásném údolí prožili něco, 
emu se íká dnes už vzpomínka. 

Sportu zdar a fotbalu taktéž!

Filipovská instituce fotbalových amatérů 
(FIFA), Javorník 1. ervna 1982

Druhým dokumentem, který jsme se roz-
hodli zve ejnit jsou Zákony FIFA a Sportov-
ně kulturní stanovy Hozákova poháru. Je to 
ru ně sešitých několik stran tvrdého papíru. 
Autor této kone né verze stanov patrně vy-
tvá el své dílo ve volném ase někde v ka-
sárnách, nebo  na zadních zadních stranách 
listin jsou patrná žiletkou vyškrabaná razít-
ka vojenského útvaru V Chebu. P e těte si 
úvodní ást Zákonů FIFA. 

Zákony FIFA a Sportovně kulturní stanovy 
Hozákova poháru

a) Filipovská instituce fotbalových amatérů 
zdržuje ve svých adách fotbalisty i nefotba-
listy celého světa. Fotbalový amatér je lo-
věk, pro něhož není fotbal povoláním.

b) Organizace je zamě ena výhradně na 
sportovní cíle, zastávající všechna lidská 

práva, je svobodná a nehlásí se k žádné poli-
tické straně. Výsadní území je Filipovo údolí.

c) Má svoji vlajku, své zákony, ústavu, hymnu 
a slib, ale není lenem OSN.

d) P edsednictvo FIFA je neměnné a složené 
ze t í funkcí: p edseda, místop edseda a ta-
jemník. Do p edsednictva může být zvolen 
další len pouze za souhlasu všech lenů. Na 
místo p edsedy, místop edsedy a tajemníka 
může být zvolena jiná osoba jedině v p ípa-
dě smrti i léka sky potvrzené nemoci p e-
dešlého funkcioná e.

e) Nové zákony a ustanovení musí odhlaso-
vat p edsednictvo FIFA.

 f) Hlasuje se systémem vítězství hlasů 3:0, 
2:1 nebo 2:0. V p ípadě zdržení hlasování 
jednoho lena p edsednictva a tedy stavu 
1:1, je dvouhodinová p estávka, ve které 

musí každý len hlasování vypít 4 velké 
rumy nebo borovi ky. Pak se hlasuje znovu. 
V p ípadě dalšího nerozhodného hlasování 
se nový zákon odkládá ad acta a projedná 
se nejd íve za 1 měsíc. Hlasování se musí zú-
astnit všichni lenové p edsednictva FIFA.

g) lenem FIFA se může stát každý lověk 
zeměkoule, ale také náhodný návštěvník 
z vesmíru. lenství nesmí být nikomu upírá-
no a lenové FIFA nesmí být vyko is ováni, 
diskriminováni, vydíráni a zneužíváni p ed-
sednictvem FIFA. Podmínkou ke vstupu do 
FIFA je ú ast (p ímá i nep ímá) na jakémkoliv 
ro níku Hozákova poháru a zaplacení jedné 
borovi ky některému lenu FIFA.

h) lenové FIFA se schází na nepravidelných 
schůzích kdekoliv, zdraví se pozdravem: „A  
žije Hozákův pohár!“ a z lenství jim ne-
vyplývají žádné závazky (placení známek 
apod.)

Desítky dalších dokumentů a fotografi í e-
kají ještě na zpracování, vě íme, že se nám 
do redakce KSA ozvou další pamětníci, kte í 
by pomohli osvětlit kousek zajímavé histo-
rie na Hor ácku. Jsou to totiž jediné pra-
meny o oby ejném životě lidí žijících svůj 
svobodný život v socialistickém eskoslo-
vensku, které nikdy nemohly zaznamenat 
kamery i režimem kontrolované noviny. 
P estože se lenům fi lipovské instituce 
fotbalových amatérů poda ilo propago-
vat svůj turnaj ‒ i lépe setkání p átel ‒ na 
konci srpna i v televizi a t eba v divadelních 
programech, byli okolím považováni za 
blázny. Seznam jmen, který je zve ejněn na 
úvodní straně tohoto lánku  však napovídá 
jinou skute nost.

Jaroslav Junec

HISTORIE

Utkání Magdon Boys Club Filipov ‒ Turbopěna. Jeden z nejatraktivnějších duelů fi lipov-
ské historie.                                                                                                               Foto: Zdeněk Imrich

Historicky první tým, který se napil vítězství z Hozákova poháru. P ed javornickou hos-
podou: Jaroslav Miklenda, Vít Trachtulec, Josef Pešek, Luboš Ivan a Jaroslav Formánek.
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„Jane, si to ty?“ volal ve vracovském lesi Fan-
úš Lovecký na Janka Bílkového. „Jak si tady?“
„Vlakem. A ty?“ opá il Fanúš.
„Také. A kerým jedeš dom? Mě to tady neba-
ví. Je to vysbírané, všady enom oškrábané 
spodky,“ nadurděně povidá Jan, kerému ni-
kdo iná  ne ekl, než „chytrolín“. To proto, že 
šeckému rozuměl a do šeckého sa plétl.
„Máš sirku? Kú il bych jak strhaný a nekde 
sem sirky vytratil,“ povidá Jan a vytahl z kap-
ce teplého kabáta neur itéj barvy škatulku 
Partyzánek.
„Bár nekú ím, tož sirky bych měl nekde mět, 
byl sem na h bitově posvítit sta ence,“ povi-
dá Fanúš a za al sa bantovat. Opravdu z kap-
ce some ákú vytahl sirky. Jan si zapálil a dal 
si po ádného šluka.
„Že a to eště baví. Také sem kú il, ale ráno 
sem potom chrchlal jak strhaný a došel sem 
aj na to, že je lepší dat si za ten groš ra i pivo. 
A na to si aj idu a huby ně možú byt ukrade-
né,“ bral sa z lesa ven Fanúš.
„Hergot, po kaj. Idu aj já. Kvúli dvom a eště 
k temu od slimákú ožraným h íbe kom tu 
chodím od šesti hodin. Už su nachoděný, že 
mám nohy až na zádoch. Polévka holt bude 
bez h íbkú. A když sem to téj mojéj staréj po-
vidal, že je to po neděli posbírané, tož měla 
e í, jak koza bobkú. A víš, kdy nám jede 
vlak?“ ptal sa Jan, smí ený s tým, že polév-
ka s malýma kúskama hub bude, ale má ka 
bude najspěš erteplová. Tú míval Jan každý 
týde  aspo  jednú. Né, že by ju měl rád. Bu  
ju měla ráda jeho stará a lebo ina í neuměla.
„V il akorát nevím, ale na nekerý vlak si po-
kám v bufetě u nádraží. Pivo tam majú. 

V hubě mám jak v polepšovni a tož nekeré 
tam ukotím. „Kolik máš?“ ptal sa mezi šluka-
ma Jan.
„H íbky enom štyry, ale vzal sem aj nejakú 
holubinku, tož na smaženicu bude. Stará 
tam šlahne o t i vajca věc a bude zalí ené,“ 
mudroval Fanúš.
Po chvíli už seděli komót usadění u stolu 
v bufetě u vracovského nádraží a p ed sebú 
každý krigl s pivem.
„Nasypané už máš?“ ptal sa zvědavý Jan.
„Cosi tam je, ale moc teho néni. Sná  nejak 
vydržím. Mám tam eště trochu staréj od lo -
ska,“ povidá Fanúš a zaséj sa napil.
Dopili a poru ili si eště jedno.
„Máš mladší nohy, běž sa podívat, kdy nám 
to jede,“ vyhá al Fanúš Jana do ekárně.
„Dvanáct dvacet t i, máme asu dos ,“ po 
chvíli došel „chytrolín“.

Vrchní Š epán donésl pivo a enom co si 
ukli, došel do bufetu Jožin Šimkú, co dělal 
s „chytrolínem“ na štrece a kerý sa sem kdysi 
p iženil.
„Co tu chcete, měš áci, u nás?“ vítal oboch 
dvoch Jožin.
„Chtěli sme, ale nic nemáte. Seménko na 
huby ste kdesi prošustrovali a v il vám tady 
nic neroste,“ nadával Fanúš.
„Lozíme po lesi od rána a je tam kulové 
s p ehazova kú.“
„Hošánci, seménko opravdu došlo,“ a dal sa 
velice smít.
„A divíš sa? Já ani né? Měl‘s tych rob málo? 
A kde by sa to seménko furt bralo? Nevím, 
esli umím do tolikati po ítat, kolik tych galá-
nek bylo,“ trochu to s tyma po tama Jožino-
vých galánek p ehá al „chytrolín“.
„Jane, a odkdy máš takové chupaté myšlén-
ky? Já sem si dycky myslel, že si prám svatý 
a ty tak? Já náhodú v il myslím na to hubové 
seménko, aby‘s věděl,“ divil sa Janovéj e i 
Jožin.
„Snád ně nechceš povidat, že na h íbky je 
nejaké seménko a že si jich možeš nasadit do 
zahrádky na záhonek? Tož, to bys a pěkně 
nasral! Tak blbý zas nejsu!“ ohradil sa proti 
takovéj e i „chytrolín“.
„Hošánci, nebudete ně to t eba vě it, ale to 
je enom na vás. Esli chcete, tož vám neco 
povykládám. Ale jak povidám, možete a ne-
mosíte ně vě it.“
„Kruci, co to je za histórija?“ vyvalil Fanúš o i. 
„Povidaj!“ pobízal ho.
„Š epáne, ho  sem pivo a možeš sebú vzít aj 
t ech malých rumú,“ volal na hospodského 
Fanúš.
„Hop tam tajtrlíka,“ zavelel potom Fanúš.
Šeci t é velice ochotně hodili tajtrlíka „za 
kožu“, zapili pivem a Jožin za al.
„A víte, že sa na to hubové seménko kdysi 
dávno nachytal... no ra i nebudu íkat, kdo 
to byl. Jeho tata je v Hodoníně kdesi na se-
kretariátě a mohlo by byt z teho zle,“ tajem-
no za e noval Jožin a oto il sa dozadu, esli 
néni nekdo na blízku. Až v rožku seděli dvá 
strýci a o huba ú žádný zájem nejevili.
„Dělal sem jednu chvílu v autoopravně 
a došel tam na študentskú prax kluk a v il 
nevím, esli byl z Vacek nebo Ratěk, ale to je 
jedno, odká  byl. Ze šeckého byl vyvalený 
jak troky. To sná  nebylo ani možné, jak ten 
sa šeckému divil. Kdysi sme v práci vykládali 
ve sva inu o hubách. Znali ste Janka Zahna-
šového, né? Co bývali v Chalupkách. On tu 
dělal chvílu také. Ten, vi a teho nomenkla-
turního jelimánka, naráz povidá:
„Víš ty, Jind íšku, že tady na vracovském ko-
tári byly ve válku plantáže h íbkú? Němci 

nechali vykácat veliké kuse lesa a oplotili to. 
Na velice hluboko tam zaorali ko ský hnúj 
a poš ákali to jakýmasi sra kama. Vozili teho 
do lesa plné auta. Celé ty kuse teho lesa par-
níma válcama uválali, aby byly rovné jak stůl 
a secíma mašinama tam potom nasadili pra-
vé h íbky. To byl jeden ádek vedlé druhého 
a ty mašiny měli tak zeštelované, že sa to ne-
moselo ani p etrhávat, jak t eba epa. Hléda-
li to něme tí vojáci, aby na to ludé nechodili. 
Tych h íbkú bylo obrovské množství, že sa to 
nevyplácalo sbírat ru ně. Odká si z Rajchu 
dotahli potom takové mašiny, keré ty h íbky 
rovnú sekaly na plátky, f kaly to na auta a ty 
to vozily do Bzenca na nádraží a tam sa to 
vagónovalo a lifrovalo do Berlína.“
„Š ěpáne, eště t ikrát,“ zavolal od stolu 
Fanúš.
„Neblbni, dy  tu necháš důchod!“ brzdil Fan-
úša „chytrolín“, kerý byl na tem s korunama 
velice špatně. Božka, jeho sédmá svátos , 
kerú vyženil aj s malú Ani kú, ho pěkně dr-
žala na uzdě, co sa týká peněz. Šecko mu 
dokázala spo ítat do posledního halé a. Měl 
strach, že bude moset poru it aj on a moc 
mu groše nevycházaly.
„Ale co, jaksi bylo, jaksi bude.“
Š epán tu byl s rumama v cuku letu.
„A v il budeme pit tak, jak sme píjávali rum 
na vojně!“ zavelel cuksfíra v záloze Fanúš.
„Uchop zbra !“ a šecí už držali štamprle 
v pravéj ruce.
„Bodák sty !“ v il moseli otr it ukazová ek.
„K líci zbra !“ vyletěl z huby další Fanúšúv 
povel.
„Pal!“
Co inšího mohli, než rumajza vykotit.
„Ten tajtrlík sa ně ale pozdává lepší,“ povidá 
Jožin.
„A kde‘s to chytil?“
„Moja to dotahla z práce, ale už sa neochú-
aj a povidaj, jak to bylo dál.“

„Vy si budete myslet, že si dělám srandu, 
ale chlapi, to co sem vám povidal o tem Jin-
d íškovi, to je fakt. Kdybych u teho nebyl, 
tož neuvě ím, že kluk, kerý chodí do škole, 
može neco takového zežrat. To ale eště ne-
bylo šecko. Pe a Kotáskú, kerému bylo líto, 
že ve Vracově byly plantáže h íbkú tak veliké 
a u nich na P ívozy byly enom takové lebavé, 
tož zakontroval:
„U nás to bylo také, ale u nás byly ty skoré 
h íbky. Byly bělejší a šecí íkali, že sú tako-
vé jemnější, fajnovější. Tam to za alo rodit, 
enom co roztajal snich. Tolik jak tady teho 
ale nebylo. U nás to sbíraly baby a krájalo sa 
to v hospodě na sáli a dávalo do papírových 
škatulí, na kerých bylo napsané velikýma 
písmenama H íbky z P ívoza.“

Huba i
Vladimír Pavel Sal ák
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„Furt ale néni téj komédie konec. Jind íšek 
hleděl z jedného na druhého a spamatovat 
sa nemohl eště hodnú chvílu po sva ině. Ale 
za hodinu došel za mnú a povidá ně:
„Pane Šimek, a vy víte, kde to roste?“
„Tož, co bych nevěděl, dy  su tady od války.“
„Víte co, já zitra dojedu do práce na motórce. 
Že a tam zavezete?“ prosil.
„Može byt, néni to daleko,“ povidal sem mu 
a hleděl sem si práce. Ani a nenapadlo, že 
to myslel vážně. Chlapi, on vám na druhý 
de  rychtik dojel na motórce. Nedalo sa nic 
dělat, mosel sem jet. Co bylo dál, to vám ne-
eknu, enom ten konec. Na druhý de  zaséj 
na sva ině íkám Janovi Zahnašovi:
„Jane, ty si pěkný cigán. Ty plantáže tych 
h íbkú tam už nejsú. Tam sú všady na 
tych místách enom školky s mladýma 
stromkama.“
„Jožine, neco ti poradím. Neměl by‘s tak as-
to chodit do Barákú, lebo si tam ten mozek 
na isto prochlastáš. A o tem nevíš, že to mo-
seli vykynožit hned po válce, jak to Němci 
odběhli? Naši ludé si s tým nevěli rady, ne-
věděli jak to opatrovat. To tam za ínalo de-
generovat a dorústat obrovských rozměrú 
a hrozila katastrofa. Bylo teho plné noviny. 
Dojely ze Bzenca tanky a celé ty plantáže po-
jezdily. H iby rozm ágali, zem velice hlubo-
ko zaorali a eště to potom poš ákali jakýmsi 
sajrajtem. Smrdělo to, jak když rozpá eš né 
jedného, ale aspo  sto tcho ú.“
„Tož to nevím, já sem byl hned po válce v po-
hrani í a od téj doby sem tam nebyl. Já mám 
ra i h íbky z krmíka,“ bránil sem sa.
Hospodský mezitým postavil p ed každého 
napěněné krígle a Jožin nebyl k zastavení:
„Esli si myslíte, že je konec, tož to teda néni. 
Když sem viděl, že Jind íšek eště nic netuší 
a šeckému vě í, bylo ně ho už aj trochu líto 
a chtěl sem mu éct pravdu. Vymyslel sem si 
takovú h upovinu, že to moselo napadnút 
aj malé děcko, že to nemože byt pravda. Po-
vidám mu: Víš, Indro, tá mašina vypádala jak 
oby ajná škatula. Tr alo z ní takové zahnuté 
kosisko, špicú dop edu a to kosisko ezalo ty 
h íbky na plátky.“
Jan Zahnašú si enom tak zakrútil na ele prs-
tem a povidá:
„Indro, nevě  mu, Jožin kecá. Tá mašina teda 
vypádala opravdu jak nejaká škatula, ale to 
kosisko k posledku bylo ale špicú dozadu.“
A po chvíli, když nikdo nic ne íkal, povidá:
„Jezdilo sa ale cúfa ky! A abyste si nemys-
leli, že sem vám kecal, tož, … „ a zavolal na 
vrchního:
„Š epáne, t ikrát rumajzla!“
Stalo sa a v bufetě bylo na isto dob e.
„Aj ste neco našli? Pochvalte sa!“

„Ale dohromady nic,“ mávl rukú Fanúš a vy-
tahl z pod stola košík s hubama.
„A co to tam máš za dreky, dy  sa z teho mo-
žeš otrávit, vyho  to!“ vyh kl ze sebe Jožin, 
uvi a ve Fanúšovém košíku takové huby, 
keré sa h íbkom ani trochu nepodobaly.
„Enom sa neboj. Já su, kamaráde, rád na svě-
tě a trávit sa nechcu. Za ty roky, co na huby 
chodím, sem sa už tak vycvi il, že v il beru 
z lesa pomáli každú hubu, když h íbky nej-
sú. Já bez hub z lesa nejdu. A víte, že nekeré 
sú opravdu lepší jak h íbky? Ale povím vám 
neco, co sa ně p ed pár rokama stalo,“ ut el 
si, jak bylo jeho zvykem, levú rukú krígl, dal 
si hlta, ut el si hubu a spustil:

„Pamatuju si velice dob e, jak na Zbrodku 
postávaly kopani á ky odká si z Vrbovců 
a na travnicách měly rozložené hromádky 
s hubama. Vě inú to byly pravda h íbky. Ty 
vě í byly roz ezané, aby bylo vidět, že nej-
sú ervivé. Na hromádkách tam mívaly aj 
ku átka a k podzimku také václavky. Tedy sa 
na huby nejezdilo, jak v il. Nebyl na to as. 
Měl sem huby rád a pomáli sem sa aj modlil, 
aby maminka kúpili o hromádku věc. Abych 
pravdu ekl, moc a také roz ilovalo, když 
sem sa v bárjakých novinách do ítával, že 
né enom h íbky, ale aj ostatní huby sú jedlé 
a že nekeré sú aj chutnější než h íbky. Vypra-
vil sem sa teda jednú na ně, už co sem byl že-
natý. Vzal sem si doma takový šikovný košík 
z olúpaného prútí, do kapce k ivák-rybi ku 
a hybaj p es Velků a Javorník na Vrbovce. 
Zalézl sem do lesa a jak sem uviděl hubu, 
opatrně sem ju od ezal, o istil a pomalu ky, 
aby sa nepom ágala s druhýma, položil sem 
ju do košíka. Všelijakých hub bylo v lesi dos , 
a tož košík sa pomalu ky plnil. O h íbka sem 
šak ani nezavadil.“
V rádii zatutkalo dvanáct hodin a enom co to 
v rádii dotutkalo, odjíž al k Veselú motorák.
„Jane, šak íkal‘s, že jede až dvanáct dvacet 
t i!“ vyletěl na „chytrolína“ Fanúš.
„Dvanáct dvacet t i jede na Kyjov a né do Ve-
selé. Ten jede akorát o dvanásti. Mosel‘s sa 
p ehlédnút. Ve Bzenci sa k ižujú a druhý vám 
jede až ke t etí hodině,“ podával informace 
štrekant Jožin, kerý měl jízdní ád v malí ku.

„Š ěpáne, na Jana eště t ikrát tajtrlíka, aby sa 
mu prot ely o i, baranovi,“ volal na hospod-
ského Fanúš.
„Tož já už su pomáli na konci a asu máme 
do aleluja. A co budeme do tych t ech hodin 
dělat?”
,,Víš co, Fanúšu? Dopověz to teda a zajdeme 
sa podívat do Barákú do sklepa. T eba chyt-
neme akorát bur ák.”
,,Tož teda honem, a  nepropasem, kdyby to 
bylo na špici,” povidá Fanúš.
„Kde sem p estal? Ja, už vím. Košík byl sko-
ro plný a tož sem sa pomáli bral z lesa a mí-
il sem do hospody. V každéj hospodě, jak 
istě víte, sa né enomže dělajú dějiny, tam sa 
také dovíte, jaká měla byt zestava na neděl-
ní mistrák, kdo s kým drží a šecko ostatní. 
íkal sem si, že t eba cestú potkám nejakú 

rožkatú teti ku, jak sme íkali kopani á kám 
podlé teho, že chodily v krojách a šátky měly 
uvázané na rožky. Po cestě do hospody 
sem šak žádnú nepotkal, ale štěstí sem měl. 
V hospodě kromě hospodského seděli jeden 
takový strý ek, jak dyby jich akorát v il do-
vézli z téj ma arskéj pusty. Takový byli sedlý 
a fúsa měli enom s něma zapráskat a kú ili 
fajku. Ten strý ek a ale moc nezajímali, 
spěš sem sa natěšil, že u pultu stáli rožkatá 
teti ka a akorát jak sem tam vcházal, šupli 
do sebe velikú zelenú. Ej, to moseli byt dob-
rá teti ka!“
„Mám vyhráté, trefi l sem na pravú, íkal sem 
si v duchu a šel sem hned k ním. Pěkně sem 
pozdravil a hned na to povidám: Teti ko, vy 
istě rozumíte hubám. Možete ně éct, keré 
sú jedlé a jak sa menujú? Teti ka ně uchytli 
košík a vyletěli p ed hospodu, lebo v hos-
podě kór moc světla nebylo. Ten ma arský 
strý ek pukali z fajky, jak kdyby jím od teho 
platili a hospoda byla zadýmená až po samý 
vrch. Strý ek si zaséj pukli a hned sa ně ptali: 
A odká  ste? Už sem jím to nesta il povědět. 
Teti ka p ed hospodú za ali piš at jak siré-
na a bylo veliké štěstí, že rozšlapali na cimp 
campr enom huby. Do poslední mrtě! Košík 
naštěstí nechali na pokoji. Šecko ně bylo 
v ten moment jasné. Smaženica dneskaj ne-
bude a vím o hubách akorát takové hovno, 
jak sem věděl. Ten strý ek pukli zaséj z fajky 
a jak dyby sa nic nestalo, pokývali hlavú a ve-
lice múdro za e novali pěkně po slovensky:
„Takové huby je najlepší jest v piatok!”
„A pro  v pátek?“ ptal sem sa, ani trochu ne-
potěšený tým, co sa odehrálo p ed hospodú.
„Protože v nědělu bývajú odjakživa, pán vel-
komožný, najkrajší pohreby!“
Bur ák v Barákoch neměl v to pondělí chy-
bu. Byl ten de  akorát na špi ce a Fanúš 
s „chytrolínem” jeli dom až devátým. 
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Snad každé, i to sebenudnější soukromé fotoalbum 
skrývá snímky, které nám náhle za obligátními póza-
mi p ed aparátem zp ítomní všechno kouzlo, tajem-
ství i bezdě ný humor, všechnu p ekvapivou lidskou 
skute nost někdejších spole ností, výletů, horkých 
prázdninových odpolední i pošetilých ve írků... Sta í 
k tomu někdy málo: vybledlá, jakoby sluncem vyrudlá 
fotografi e nám náhle vnukne nový, objevný „pozorova-
cí úhel“ stejně jako groteskní detail dobové módy nebo 
nestvůrný objekt i fi guru... A skupinka ekajících hostí 
p ed víkendovou chatou nebo žertovný záběr z dávné-
ho ve írku nabývají prost ednictvím imaginace opět 
nevypo itatelnou dramati nost, grotesknost i jíma-
vost lidských pošetilostí a katastrof, jež měly za žertov-
ným nebo důstojným klišé snímku zůstat skryty.  Dnes 
ale p inášíme fotografi e noviná e Josefa Imricha, které 
po ídil v 70. letech ve Veselí nad Moravou v místech, 
kde dnes stojí ást města Chaloupky. Chaloupky tam 
kdysi opravdu stávaly. Spouš  Imrichova aparátu cva-
kala v okamžicích, kdy toto místo odcházelo do historie. 

Josef Imrich se narodil se p ed jednaosmdesáti lety - 8. srpna1932 v Prušánkách na Hodonínsku, zem el 16. lis-
topadu 1993 ve Veselí nad Moravou. Po vystudování St ední průmyslové školy textilní v Prostějově pracoval ve 
Slezanu ve Veselí nad Moravou. Už v této době se stává dopisovatelem Mladé fronty, Rovnosti a Slovácka, kde 
později působil jako redaktor. Na po átku šedesátých let založil v Hodoníně spolu s dalšími p áteli - fotografy An-
tonínem Pánkem, Jaromírem Dostálem, Janem Herzánem a Antonínem Ve e ou fotografi ckou skupinu IMPULS, 
se kterou vystavoval v tuzemsku i v zahrani í.  Protože byl noviná , žánrově mu byla nejbližší fotografi cká repor-
táž. Významnou ástí jeho tvorby byly ale i portréty a krajina. Za své fotografi e získal Josef Imrich nespo et oce-
nění a uznání z našich vrcholných i mezinárodních výstav a soutěží.  Práci noviná e v redakci Slovácka však musel 
opustit z politických důvodů v roce 1971.  Novou práci našel v propaga ním oddělení velické Kordárny. Koupil 
starou chalupu na Kopánkách v Javorníku, která se stala místem setkávání s p áteli, se sousedy i starousedlíky.

Z KRONIK A ARCHIVŮ
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Posádka mikroregionu jela po roce dra í lodě ‒ brala cenu útěchy
tvrtý ro ník závodu dra ích lodí má za 

sebou posádka Mikroregionu Ostrožsko 
na Kunovské tabuli. V závodě na 200 me-
trů v kategorii fi remních a amatérských 
posádek O pohár starosty Ostrožské Nové 
Vsi - FUN skon ila lo  mikroregionu ve své 

kategorii jako poslední. Manažerka mikro-
regionu Jana Bujáková po zkušenostech 
z p edešlých ro níků neměla p ed závodem 
p ehnané cíle. „Naše ambice jsou kolem je-
denáctého místa, nemáme moc natrénová-
no,“ prohlásila p ed startem.

P esně polovinu posádky tvo ily ženy, což 
byl rekord ze všech ú astníků tradi ního 
závodu.

Všiml si toho i hlasatel celého klání Vít Pjaj-
ík. „Mikroregion nasadil jedenáct bab, to je 

neuvě itelné íslo, ale na další postup to p í-
liš nevypadá,“ odhadl zcela p esně po první 
rozjíž ce. „Zvolili jsme p íliš rychlé tempo 
a nedotahovali pádla,“ hledala p í iny neú-
spěchu Jana Bujáková. Druhá rozjíž ka do-
padla pro lo  podobně ‒ skon ila na nepo-
stupovém místě.

Ani výsledek celého závodu nepokazil po-
sádce v parádních modrých dresech dobrou 
náladu. Starosta Ostrožské Nové Vsi a patron 
celé akce Stanislav Ture ek, který také spolu-
dotvá el posádku, věnoval pro lo  cenu útě-
chy. „Už p i minulých závodech jsem slíbil 
speciální cenu pro posádku, která bude mít 
nejvíc žen,“ oznámil po závodech a vytáhl 
fl ašku šampa ského.

Poděkování a velký respekt rozhodně pat í 
všem ženám a dívkám, které se nezalekly 
daleko silnější konkurence a state ně se pra-
ly o nejlepší umístění posádky Mikrooregio-
nu Ostrožsko. Jenom pro po ádek vítězem 
kategorii se stala posádka Hotelu u Lázní 
z Ostrožské Nové Vsi.               Stanislav Dufka

SPORT

Osádka lodi Mikroregionu Ostrožsko
Horní ada zleva: Stanislav Ture ek, Tomáš Margetík, Ivan Klauda, Antonín Korta, Pavel 
Soška, David Pavlí ek
Prost ední ada zleva: Renata Šilhavá, Andrea Knedlíková, Jaroslav Miklenda, Eva And-
rýsková, Lenka Halá ová, Hana P íleská, Liběna Hendrychová, Martina Halá ová, Jara 
Zajíc, Vladimír Vysko il
Spodní ada zleva: Miroslav Halá , Jolana Andrýsková, Magda Blahová, Jana Bujáková, 
Eva Zajícová, Bronislava Hájková, Jarka Miklí ková, Stanislav Dufka.      Foto: Jara Štěpán

Nevídané ‒ Lhota hraje v hokejové soutěži!
Že nejsou v Ostrožské Lhotě kole-
je a že tady tak ka nikdy nebyl led 
(s výjimkou toho na potoku), to ví 
asi v našem regionu každý. Kolejí se 
v této vesnici asi nedo kají nikdy, 
ovšem s tím ledem to už tak jisté 
není. Na fotce totiž můžete vidět 
historicky první hokejové mužstvo 
Ostrožské Lhoty, které dokonce 
hraje amatérskou hokejovou ligu! 
Jak vidíte, nejde o žádný aprílový 
žert a my se můžeme těšit, co se 
z tohoto lhotského p ekvapení nako-
nec vyklube. Snad ale fotbal zůstane 
ve Lhotě sportem íslo 1, by  tady bo-
hužel nyní nezažívá nijak dobré asy ‒ 
držíme palce všem, kte í se snaží míst-
nímu fotbalu pomoci! Pokud chcete 
fandit hokejistům, cho te za nimi 
na zimní stadion v Uherském Ost-
rohu a sledujte jejich stránky http://
hcostrozskalhota.717.cz.   

Text: RB, FOTO: Dušan Dufka 

Historicky první soutěžní tým Ostrožské Lhoty - HC Ostrožská Lhota. Horní ada z leva : Svatopluk 
Žajdlík, Roman Gábr, Ján Štefka, Jaroslav Hájek, Michal Bachan, Jaroslav Zelený, Richard Dominik, 
Ji í Halá , Ji í Dominik, René Hamrla, Zbyněk Šicha, Michal Moštěk, Ji í Jur eka, Josef Havlík.
Spodní ada z leva: Josef Fojtík, Bohuslav Pavlas, Ond ej Šuránek (C), Martin Hubík, Juraj Jen o, 
Dalibor Gabriel, Miroslav Dominik.
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ekli si, že zkusí maratón ‒ a tak ho uběhli. Nebyl jediný
Tomáš Horák z Hluku vypráví o svém běhání i zvláštním koní ku

Pokud mluvíte s Tomášem Horákem, tak 
vám doporu uji raději sedět. Mě í 201 centi-
metrů a p i delší debatě by vás mohlo bolet 
za krkem. My jsme seděli v klubovně hluc-
kých fotbalistů po jednom jarním zápase 
bé ka, za které Tomáš hraje. Mimo to, že je 
aktivním fotbalistou, je také jeden ze zaklá-
dajících lenů  a šéf oddílu canyoningu ( te 
se ka onink) v Hluku, který byl založen na 
podzim v roce 2011. 

A co, že to ten canyoning vlastně je? „Po-
stup nějakou soutěskou shora dolů. Jedná 
se o horské eky a potoky. Je tam skákání 
do ledové vody, sla ování, plavání a prota-
hování se různými soutěskami,“ vysvětluje  
Tomáš. Také vás zajímá, jak se stalo, že prá-
vě v Hluku založila parta nadšenců oddíl 
s tímto adrenalinovým sportem? Navíc když 
v esku není jediný ka on, který by se dal 
zdolávat. „Nakazil mě kolega z práce, p ed 
pár lety p išla e  na Slovinsko, tvrdil, že je 
to ideální stát pro canyoning. Tehdy jsou vů-
bec netušil, o co jde. Lákalo nás to s kamará-
dy vyzkoušet. Vydali jsme se tam p es jednu 
agenturu, chytilo nás to tak, že jsem založili 
oddíl. Od té doby jezdíme každý rok na ně-
kolik prodloužených víkendů, nejvíc právě 
do Slovinska.“ p ibližuje za átky p edseda 
oddílu.

Ale nejenom Slovinsko, ale t eba italská Sicí-
lie, Bosna a Hercegovina, Gruzie nebo zimní 
kemp v rakouských Alpách. To je nápl  akcí 
lenů nejmladšího oddílu v TJ Spartak Hluk.

Vsadili se, že uběhnou  
maraton pod ty i hodiny

P ed rokem se jeho t i lenové dokonce 
zú astnili mezinárodního Volkswagen ma-
ratonu v Praze. Jak už to u takových akcí 
bývá, tak nápad postavit se na startovní 
áru u této uznávané a vysoce prestižní akce 

p išel naprosto neplánovaně. „Bylo to pozdě 
ve er a samoz ejmě u piva,“ směje se Tomáš 
Horák a rozvádí první myšlenku na dálkový 
běh.  „Ženil se náš kamarád Honza Machala. 
Vsadili jsme se spole ně s bráchou a Pavlem 
Šafa íkem, že  uběhneme maratón pod ty i 

hodiny. Pavel se 
zranil, tak jsme 
p emluvili Ondru 
Machalu.“

A pro  se rozhodli 
zrovna pro nejslav-
nější maratón v es-
ku? „Chtěli jsme, 
aby to mělo kulturu 
a všechno bylo ofi -
ciální,“ vysvětluje 
Tomáš Horák.

Od myšlenky ke 
startu měli borci 
z Hluku zhruba 
půlro ní as na 
p ípravu. Všichni 
jsou aktivní fot-
balisté a k pravi-
delnému tréninku 
zbývalo naběhat několik kilometrů navíc. 
„Týdně to bylo zhruba padesát kilometrů, 
Ondra Machala se na maratón nep ipravoval 
vůbec, ale zase každý den trénuje ve Slovác-
ku, takže má pohybu dost,“ dob e ví o kvali-
tách svého kamaráda Tomáš Horák. 

Další události dostaly rychlý spád. P ihláš-
ka, zaplacení startovného, vyzvednutí ísla 
a start maratonu. Tomáš Horák a Ondra Ma-
chala mohli být v cíli spokojení. Jejich as 
byl dvě minuty pod hranicí, kterou si sami 
stanovili. „Do cíle jsme doběhli s Ondrou 
Machalou spole ně ruku v ruce za 3 hodiny 
a 58 minut, v průběhu jsme si náš as hlídali. 
Bohužel brácha (Zdeněk Horák) měl kolem 
t icátého kilometru krizi a musel odstoupit.“

Tomáš Horák naopak zvládl celý maraton 
bez nejmenších problémů. „Byla to velká eu-
forie od startu až do cíle, žádná krize nep i-
šla,“ pochvaloval si svoji pražskou premiéru 
a na ja e letošního roku zamí il do hlavního 
města na svůj druhý ro ník. „Letos jsem bě-
žel s Jirkou Strakou z Kunovic, hraje u nás za 
bé ko a má z dálkových běhů zkušenosti. 
Uběhl jsem to za 3:34:24,  ale na 37. kilome-
tru p išla krize. P estaly jít nohy a p išla bo-
lest hlavy, ale to je na maratonu běžná věc,“ 

povídá zkušeně Tomáš Horák a pro celou 
akci měl jenom slova chvály.  „Je to obrov-
ský sportovní zážitek, kolem trati je spousta 
diváků, kte í vás po ád povzbuzují. Na to, že 
běží p es deset tisíc lidí, tak celé akci není co 
vytknout. V cíli dostanete diplom, pamětní 
medaili a pár drobností.“ 

Pražský maraton nebyl jediným dálkovým 
během 32 letého sportovce. V lo ském roce 
se zú astnil spole ně s Ond ejem Machalou 
extrémního 88 kilometrového závodu dvou-
lenných týmů Beskydská sedmi ka. Letos 

v srpnu absolvoval Tomáš Horák s Jirkou 
Strakou dvou lenný závod Hostýnská osma. 
62 kilometrů  v náro ném horském terénu 
zdolali za 8 hodin a 4 minuty. Ve své katego-
rii skon ili na parádním pátém místě. V zá i si 
chtějí Beskydskou sedmi ku zopakovat. 

„Ještě uvažuji o nějakém závodu v íjnu, ale 
uvidím, až po Hostýnské osmi ce,“ plánuje 
Tomáš Horák, který je v civilu jedním z jed-
natelů fi rmy Digilive v Uherském Hradišti. 
„Zabýváme se prodejem zna ky Motorola, 
děláme všechno mimo mobilních telefonů. 
árové kódy, bezdrátové komunikace, ka-

merové systémy a podobné věci,“ prozrazu-
je na závěr.   Stanislav Dufka

Tomáš Horák spole ně s dalšími na pražském maratónu
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Marie Zelená opět ukáže návrat k tradicím
Není to tak dávno, co roda ka z Ostrožské Nové Vsi, 
módní návrhá ka Marie Zelená, p ivezla do své obce 
krásnou módní p ehlídku, z které odcházeli mnozí lidé 
velmi spokojeni. Pro ně, ale i pro další máme dobrou 
zprávu ‒ letos 9. listopadu se Marie Zelená s p ehlídkou 
vrací a kromě jiného ukáže několik nových věcí. 

„P ehlídka má opět název Návraty k hodnotám, tento-
krát ale bude téma jiné: Cestou krásných měst,“ sdělila 
sama módní návrhá ka s tím, že průvodcem bude zná-
mý herec a moderátor Jan enský, který uvede nap í-
klad známého houslového virtuosa Jaroslava Svěcené-
ho. „Půjde o velký spole enský ve er s p edstavením 
reprezenta ních šatů pro města a prezentací měst, kte-
rá se do projektu zapojila a dále nově zapojí,“ dodala a ujistila, že se lidé můžou těšit nejen na módu, 
ale také krásnou hudbu, hru světel a promítání, kdy se diváci budou moci projít městy, pro které šila 
modely. Nebude také chybět odpolední charitativní p edstavení, na kterém této novoveské roda ce 
vždy velmi záleží.                                                                                                                                                          RB

KULTURA
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Jaké byly letošní Ozvěny Hor ácka?
Když se podíváte dob e do o í této dívenky, všimnete si jejích sl-
zi ek, které se v její tvá i objevily krátce p ed vystoupením na le-
tošních Ozvěnách Hor ácka. Dovolte mi využít tuto fotku k tomu, 
abych napsal několik málo slov k letošním Ozvěnám Hor ácka, 
jejichž sou ástí je i putování Cestami suchovských republikánů.

Kdybych použil p íměr z hol i kou z fotky, 
napsal bych, že v p ípadě Ozvěn nemáme 
k „slzi kám“ vůbec žádný důvod. Naopak! 
Ozvěny se podle mého názoru i názoru ady 
lidí velmi povedly a byly parádním dopl-
něním Hor áckých slavností, které pocho-
pitelně zůstávají pro návštěvníky hlavním 
tahákem. Potkávám ale stále více lidí, kte í 
mi íkají, že dokonce Ozvěny Hor ácka vy-
hledávají ještě více než samotné slavnosti.

Když jsem byl v den Ozvěn ráno v Sucho-
vě p i za átku cesty ctitelů Suchovské 
republiky, poznal jsem, že jde opravdu 
o velmi pěknou a netradi ní akci, s každým 

dalším krokem do kop-
ců a směrem k Velké 
nad Veli kou, poci oval 
lověk z takového puto-

vání stále větší zážitek. 
Nádherný pohled do okolní kraji-
ny, zastavení s muzikou a ob er-
stvením i dobrý pocit z dojítí do 
„cíle“, dělají z tohoto setkání něco, 
co má šanci vydržet hodně dlou-
ho ‒ nebojte se p ijít p íští rok do 
Suchova a vydat se na putování!

Samotné Ozvěny Hor ácka pro 
změnu p itahují velmi pestrým (a výbor-
ným) výběrem hostů i odleh enou atmo-
sférou, která není svázána někdy až zbyte -

ně velkou úctou k autoritám, jak to známe 
z Hor áckých slavností. Nedivme se proto, 
že letošní moderátorky hlavního ve erního 
programu vůbec neměly kroje, nemluvily 
p edpisově hor ácky a dělaly si tak trochu 
legraci z babi ek, které dbají o naprosto 
dokonalé správné krojové ustrojení. Ozvěny 
jsou a mají být jiné než Hor ácké, mnohem 
víc otev ené světu i nefolkloristům, a p es-
to velmi cenné. Letošní hosté, národopisný 
soubor Pálava s chorvatskou svatbou, ta-
ne ní skupina Rút a muzika Létající rabín 
(ispirované židovstvím), Szélvész Budapeš ,  
arovné ostrohy i Diabelské husle byly 

skvělými hosty! Do toho ještě samoz ejmě 
p i těte hor ácké soubory, které potěšily 
diváky p inejmenším jako hosté.     

Poděkujme tedy nakonec všem, kte í se na 
Ozvěnách Hor ácka podíleli a těšme se na rok 
další ‒ sám jsem velmi zvědavý, jak zajímavý 
a pestrý program organizáto i p ipraví.  

Text a foto: RB 
Ctitelé Suchovské republiky prochází za 
zpěvu Suchovem

Tane ní skupina Rút inspirující se židovskou kulturou 
na Ozvěnách Hor ácka
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Zpravodaj Místní ak ní skupiny Hor ácko a Ostrožsko

Nové, místní u ebnice, jsou už na školách!
Žáci v našem regionu se můžou u it o svém nejbližším okolí

Šes a ky a sedma ky z Lipova měly hodinu rodinné výchovy, ve které si povídaly o spole enském životě v Lipově

V minulých íslech našeho asopisu jsme vás 
pravidelně informovali o jednom z nejzná-
mějších projektů na Ostrožsku a Hor ácku, 
který se týkal nových školních u ebnic ‒ 
svým způsobem unikátních u ebnic, protože 
jsou v nich jen a jen informace z míst, kde žijí 
žáci základních škol našeho regionu. 

Nyní máme pro vás další informace, a jsou to 
informace nejdůležitější. Hotové u ebnice se 
totiž objevily na školách! Vytištěné, zbrusu 
nové, vo avé, zabalené a schované v krabi-
cích. Pěkný dárek na za átku nového škol-
ního roku! Ovšem, po takovém dárku musí 
následovat o ekávaná otázka: co na něj íkají 
sami žáci, jaký zájem o u ebnice mají a co se 
s u ebnicemi děje? Nebudou někde na půdě 
nebo v p ítmí té nejposlednější kancelá e? 
Zajeli jsme se proto za knížkami podívat do 
školy v Lipově a Uherském Ostrohu.

Podívejte ‒ Škopíci 
a Ma áci!

„U ebnice máme tady, poj te se podívat,“ 
vítal mě na Základní škole v Lipově u itel 
zeměpisu a p írodopisu Mgr. Tomáš Zají ek 
a vedl mě do spole ného vyu ování dívek ze 
šesté a sedmé t ídy, které zrovna měly hodi-
nu rodinné výchovy. „Dívky probírají téma 
spole enský život v Lipově, v rámci kterého 
se s u ebnicemi seznamují,“ vysvětloval mi, 
zatímco já už se dívek ptal, jak se jim líbí a co 
jim íkají.

Reakce? Ty se mi zdály velmi vst ícné a pozi-
tivní. Některé dívky zaujala nap íklad fotka 
v u ebnici, na které jsou zachyceni někte í 
žáci, rozdělení podle „p íslušnosti“ k rodu ‒ 
v Lipově a Louce je nap íklad hodně Škopí-

ků i Ma áků! Další dívku zaujaly informace 
o místním divadle, její tatínek totiž v tomto 
divadle hraje. Další dívky zaujaly kroje i 
podrobnosti o místní p írodě. Jak to vypa-
dá, takovou místní knížku by mohli mít žáci 
v oblibě.

„Jsem p esvěd ený, že knížky ur itě zauja-
ly,“ podpo il můj optimismus Tomáš Zají ek 
a za al vyprávět o tom, co následovalo, když 
se knížky v prvních chvílích objevily ve ško-
le. „Hned, jak jsme je vybalili na hromádku, 
děcka si je za ala prohlížet a vydržela u toho 
skoro celou hodinu. Byly p ekvapeni, že mají 
vlastně u ebnici, podobnou mnoha jiným 
u ebnicím, ovšem s tím rozdílem, že tady 
v této se píše o tom, co se týká jejich nejbliž-
šího okolí. Že v ní vidí nap íklad místní kroje 
nebo t eba zrovna Škopíkovi a Ma ákovi. Fakt 
je to chytlo a já jsem p esvěd ený, že takové 
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u ebnice budou pro ně p ínosem,“ lou il se 
tento lipovský kantor.

Toto je naše ostrožská 
lipová alej a Kolébky

Podobná slova jsem slyšel také v Uherském 
Ostrohu, kde jsem se setkal s editelem školy 
Mgr. Petrem Bělohradem. Právě v jeho edi-
telně jsem viděl první ást knížek, druhá ást 
knížek už byla ve t ídě, konkrétně u žáků tvr-
té t ídy.

„Nové regionální u ebnice jsme zahrnuli do 
školního vzdělávacího programu naší školy, 
a podle tohoto programu budeme také látku 
v u ebnici probírat,“ vysvětloval editel a uka-
zoval detaily tohoto vzdělávacího programu. 
Z něho vyplývá, že některé kapitoly z u eb-
nice budou probírat žáci prvního stupně 
v prvouce, vlastivědě a dějepisu, ovšem s tím, 
že na u ebnice se můžou těšit hlavně žáci 
druhého stupně. Ti si na u ebnice „sáhnou“ 
poměrně asto, a to v hodinách dějepisu 
a p írodopisu. 

„Nap íklad v p írodopisu budou probírat té-
mata, týkající se celé země, a následně p e-
jdou p ímo na p írodu v našem Uherském Os-
trohu. Dozví se tam mnoho informací o naší 
lipové aleji ve směru na Antonínek nebo 

o p írodní rezervaci Kolébky,“ uvedl Petr Bě-
lohrad. Mimochodem, na zatím posledním 
ostrožském zastupitelstvu se debatovalo 
o tom, jestli by se v této aleji neměly některé 
stromy pokácet. 

Nakonec jsem se na obou školách zeptal ještě 
na návštěvy jejich žáků ve sp átelených ško-
lách, které se rovněž tohoto projektu ú astní 
‒ jde o žáky ze škol na Novohradsku a Podor-
licku. „Ur itě pro naše žáky měla taková náv-
štěva smysl, ást z nich byla na Novohradsku, 
ást Podorlicku. Vezli tam i dáre ky, nap íklad 

jsme dělali sví ky nebo jsme sehnali kraslice, 

ukázali jsme jim také pásmo našeho kroužku 
debrujárů. Naopak jsme se mohli podívat na 
to, jak se nap íklad zpracovává vlna,“ sdělil e-
ditel uherskoostrožské školy.

Také Tomáš Zají ek mluví o cestě lipovských 
žáků velmi pochvalně. „My jsme měli hodně 
možnost poznat na Novohradsku krásnou 
p írodu, navíc jsme spali v kempu v chatkách 
uprost ed lesa, což bylo pro žáky i dost dob-
rodružné. Podle reakcí jsem poznal, že se jim 
program opravdu líbil, to už si lověk všimne 
podle toho, jak moc i málo žáci zlobí,“ dodal 
s úsměvem Tomáš Zají ek.                             RB 

Mladé Lipovjanky s knížkami o Lipovu a Louce

tvr áci z Uherského Ostrohu ukazují u ebnice o svém měste ku

 35 
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Seznam podpo ených projektů 
v rámci 10. Výzvy MAS Hor ácko a Ostrožsko.

10. Výzva MAS Hor ácko a Ostrožsko
  Fiche 1  Podpora cestovního ruchu ‒ ubytování a sport  - 225 200,- K  (1 projekt)

  Fiche 5  Podpora drobných výrobců místních produktů  - 284 200,- K  (3 projekty)

  Fiche 6  Podpora zemědělských podnikatelů  - 300 500,- K  (3 projekty)

  Fiche 7  Podpora drobných podnikatelů  - 102 710,- K  (2 projekty)

 Celková výše poskytnuté dotace:                                                      912 610,- K   

Fiche Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Dotace v K
1 Dušan Soviš P estavba a vybavení penzionu Blatnice pod Sv. Antonínkem 225164
5 eznictví U Kusáků, s.r.o Dovybavení eznické dílny-bourárny Ostrožská Nová Ves 170000
5 Jaroslava Sta ková Po ízení poloautomatické plni ky a etiketova ky Blatnice pod Sv. Antonínkem 60550
5 Ing. Václav Cícha Mlýnkoodstopkova Blatnice pod Sv. Antonínkem 53650
6 Igor Vav ík Nákup dvourotorového st edového shrnova e píce Hrubá Vrbka 120000
6 Tomáš Cícha Po ízení mobilní zemědělské techniky Blatnice pod Sv. Antonínkem 60440
6 Ing. Václav Cícha Traktor do vinice Blatnice pod Sv. Antonínkem 120000
7 Iva Vojtková Realizace kosmetického studia Ostrožská Nová Ves 57708
7 Josef Havlík Zvýšení efektivity podnikání Ostrožská Lhota 45000

P edstavení dalších úspěšně dokon ených projektu p es PRV R 2007-2013, osa IV.1.2. 
Realizace místní rozvojové strategie MAS Hor ácko a Ostrožsko. Tentokrát Vám p edsta-
vujeme ty i úspěšně zrealizované projekty.

 www.leader.ostrozsko.cz

Za zvýšení prodejnosti a fl exibility produktů „od sv.Antoní ka“ - ŽUSY s.r.o., Boršice u Blatnice

Firma ŽUSY s.r.o  zpracovává ovoce do fi nální 
formy ovocných destilátů, průtahových pále-
nek, likérů. Jedná se o p írodní produkty, ur e-
né na trh. Jsou to limitované edice v množství 
ádově od stovky ks po tisíce ks od jednoho 
druhu. Tvo í dopl kový sortiment k zavedeným 
majoritním výrobcům.
Projekt byl realizován za ú elem dovybavení 
fi rmy o technologie, umož ující kvalitní tisk eti-
ket a ezání etiket laserem do skleněných láhví, 
p ímo ovlivní atraktivitu nabízených produktů 
na trhu. Flexibilita adjustáže umožní mimo jiné 
získávat další malosériové zakázky od fi remní 
klientely. 
Sušárna na ovoce a byliny je pro výrobní innost 
fi rmy ŽUSY s.r.o. klí ová - sušené ovoce a byliny 
se p idávají do likérů. Nákup oh ívací a macero-
vací nádrže je nutná z důvodu narůstající výro-

by likérů a absintů. Technologie je založena na macerování ovoce a bylin.
Po ízené technologie:
Kombinovaná tiskárna, laser na rytí do skla, oh ívací a macerovací nádrž, teplovzdušná sušárna s ventilátory a elektrickým topením, síta, vozík 
pro síta.

CELKOVÉ VÝDAJE: 1 127 688,-K , dotace 498 731,- K , vlastní zdroje 628 957,- K .
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Projekt ob anského sdružení Suchovjan byl zamě en na 
zhotovení tradi ních krojů z oblasti Hor ácka, obce Su-
chovjan. Ob anské sdružení funguje jako místní folklorní 
soubor, který s p estávkami pracuje od roku 1959. Soubor 
svou inností udržuje místní tradi ní kulturu, prezentuje ji 
na ve ejnosti v rámci svého regionu i mimo něj. Na základě 
projektu pro innost souboru vznikne kompletní krojové 
vybvavení ženského (10 ks) i mužského kroje (10 ks) v jeho 
zimní variantě. Budou tak tradi ním způsobem za využití 
tradi ních rukodělných technologií výrobci, kte í ještě do-
sud tyto techniky ovládají z p írodních materiálů zhotoveny 
sou ástky 1. ženského kroje: ru ně tkaný rubá  - spodní ást 
kroje, tradi ními vzory vyšívané rukávce, kordulka - vesti -
ka s tradi ní ornamentální výšivkou, fěrtoch - zadní, ru ně 
skládaná sukně s výšivkou na límci, fěrtúšek - p ední sukně s potištěného plátna, boty - vysoké kožené, ru ně šité holínky, turecký tištěný, 
ru ně vázaný šátek nebo tradi ními vzory vyšívané šatky, zimními sou ástkami jsou - soukenný lajbl - kabátek, ru ně vyšívaný ornamentální 
výšivkou, kožich - ru ně šitý z tradi ních kožešin a zdobený koženými aplikacemi; 2. mužský kroj: tradi ními vzory vyšívaná a ru ně šitá košile, 
pruclek - vesti ka s ru ně provedenou ornamentální výšivkou, nohavice - soukenné, tradi ní výšivkou, tzv. šnůrováním pest e zdobené, pásek 
na nohavice - kožený, ru ně zhotovený, kroužky vybíjený opasek, šáte ek do nohavic - ru ně hustě vyšívaný, boty - vysoké kožené, ru ně šité 
holínky, klobouk - ru ně zhotovený, zimní sou ástky - kabát soukenný s ru ně šitými aplikacemi a ornamentální výšivkou, halena - dlouhý 
soukenný kabát s ru ně tkanými vzory a textilními aplikacemi, kožich - ru ně šitý z tradi ních kožešin, zdobený koženými aplikacemi.

CELKOVÉ VÝDAJE: 495 600,-K , dotace 446 121,- K , vlastní zdroje 49 4791,- K .

Jan Cícha, Blatnice pod Svatým Antonínkem: 
Nákup za ízení na ízené kvašení a chlazení 
vína

Pan Cícha p evzal vina skou fi rmu po svém otci. 
Obhospoda uje v sou asné době cca 6 ha vinic 
a hodlá do budoucna svoji fi rmu zmodernizovat.
Smyslem ízeného kvašení je kontrola teploty 
v průběhu celé fermentace. Vína kvasící p i nižších 
teplotách jsou ístá ve vůni a chuti, harmonická 
s výraznějším odrůdovým charakterem. Nákupem 
tohoto za ízení získá Jan Cícha prost edí pro výro-
bu vín špi kové kvality.

CELKOVÉ VÝDAJE:  290 400,-K , dotace 96 000,- K , 
vlastní zdroje 194 400,- K .

Cílem projektu „Rekonstrukce sto-
doly ‒ Expozice“ je celkové zrekon-
struování historické stodoly a vytvo-
ení nové expozice zemědělských 
strojů a nástrojů různých emesel. 
P ed rekonstrukcí se stodola nachá-
zela v havarijním stavu, projekt ešil 
výstavbu nové sedlové st echy s pá-
lenou krytinou, dostavbu chybějící 
ásti budovy s obložením v tradi -

ním stylu za využití místního kame-
ne. Projekt slibuje zachování kultur-
ního dědictví vesnice a vzdělávání 
mladých lidí v oblasti tradi ních e-
mesel našich p edků. Ve ejnost se 
může rovněž zapojit do p ispěním 
do sbírky exponátů starých země-
dělských strojů a nástrojů.

CELKOVÉ VÝDAJE: 421 202,-K , dotace 379 081,- K , vlastní zdroje 42 121,- K .

Krojové vybavení folklorního souboru Suchovjan - Suchovjan, o.s.

Jana Tomešková, Hrubá Vrbka: 
Rekonstrukce stodoly ‒ Expozice



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa Investuje do venkovských oblastí. 38 

 www.leader.ostrozsko.cz

PLÁNOVANÉ AKCE -  Krajem sv. Antonínka
ZÁ Í ‒ ÍJEN 2013 

UHERSKÝ OSTROH
15. 9. Aristo Quartet ‒ koncertní sál na zámku (18 hod.)

24. 8. ‒ 17. 11. Panenky jako živé ‒ výstava v zámecké galerii 

6. 10. Vernisáž výstavy Zde ka Hude ka (zámecká galerie)

11. 10. ‒13. 10  Hody s právem

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
20. 9. Oslavy 110. výro í založení Sirnatých lázní (Ostrožská 

Nová Ves)

27. 9. ‒ 29. 9.  Hody s právem

BLATNICE
15. 9. Blatnické vinobraní ‒ průvod od OÚ pod Staré hory 

v 13.30 hod.

HLUK
22. 9. Výstava ovoce a zeleniny ( ZS na tvrzi) 

19. 10. Hubertská mše (16.00, kostel sv. Vav ince)

25. 10. Soutěž v dlabání dýní (17.00, nádvo í tvrze)

26. 10 Moravská fi lharmonie Olomouc s dirigentem Stanislavem 
Vav ínkem, houslový virtuos Václav Hude ek a mexický 
tenorista Rafael Alvaréz (sportovní hala) 

31. 10. ‒ 1. 11.  Bazar krojů (malý sál na tvrzi)

OSTROŽSKÁ LHOTA 
29. 9. Zavírání domku

BLATNI KA
 5. 10. Beseda s fotografem Bohdanem Holomí kem spojená 

s výstavou jeho fotografi í Ze života Václava Havla (sí  
Tradic Slovácka)

19. ‒ 20. 10.  Výlov p ehrady Blatni ka

LIPOV
 26. - 27. 10  Hody 

VELKÁ NAD VELI KOU
 28. 9. Lidoví vypravě i (KD)

26.10. Hodová p ehlídka (KD)

JAVORNÍK
7. 9. ‒ 8. 9.  S Biblí a zpěvníkem (nejen) do kostela (Farní sbor CE)

VESELÍ NAD MORAVOU
Do 30. 9  Prohlídky kostela sv. Andělů strážných s průvodcem

8. 9. Den evropského dědictví ‒ den otev ených památek

8. 9. Hrátky v parku Petra Bezru e ‒ tvůr í dílny, hry a další 
aktivity pro rodiny s dětmi (14. hod.)

14. 9. Jeden svět IV.: Odvrácená tvá  islámu ‒ projekce doku-
ment. fi lmů (18 hod., foyer kino Morava)

15. 9. ‒ 31. 12.  Výstava Chorinští z Ledské (Městské muzeum)

22. 9. Divadlo Na Zábradlí: Pískoviště

4. 10. ‒ 6. 10.  Tradi ní hody s právem 

14. 10. Ji í Stivín a Sám se svým stínem

19. 10. Ludmila Jandová: Malba na papí e z let 1961-1969 ‒ verni-
sáž výstavy

25. 10. Samson Lenk a Radim Zenkl 

LOUKA
 15. 9. P ehlídka cimbálových muzik, k est vydané knihy o kro-

jích (KD)

4. 10. ‒ 6. 10.  Hody

NOVÁ LHOTA
21. 9. ‒ 22. 9.  Hody
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