
K R ti ž K O Z O R ,  občasník Slováckého krúžku v Brna 
____________________ŠÍ§^_20_-_řÍ2eni_1_993____________

PRQG^M_NA_IVv_gTVR™í_1993
20. 10. 19,30 Besoda v Klubu Vojenské akademie, Šumavská 4
13. 1 i. 09,00 Den Slováckého krúžku v Domě techniky, Výs

taviště 1 - program viz dále v tomto čísle:
1?« 11. 19,30 Beéedá v Klubu Vojenské akademie, Šumavská 4

8 . 12. 19,30 Mikulášská beseda v Klu?bui Vojenské akademie., 
Šumavská 4

22. 12. 19,30 Vánoční beseda v Klubu Vojenské akademie, 
Šumavská 4

Výhledově: 19. 1. 1i994 Výroční valná hromada a beseda
5. 2. 1994 49. slovácký ples v Domě techniky

|_BRATRSKÍGH_KRÚŽK0
P R A, H A
První biBsedfe v nové sezóně se konala 22. září 1993 v res

tauraci U Botiče, Sekaninova 58 /pod. nuselským mostem/. 
Jak je vidět, i naši prážští kolegové mají potíže s udr

žením místa na besedy.
Vyšlo 5. číslo občasníku Na vědomost sa dává. Je v něm in

formace a výzva k přípravám osisar 1 0 0. výročí založení 
pražského krúžku, předsednická a jadnatelská zpráva, bia 
hopřání k padesátinám dr. Dona Sparlinga, momentka z vys 
toupení krúžku na tvrdonských slavnostech a další zají
mavosti vč. prvé části seznamu členů krúžku. Občasník si 

můžete zapůjčit u; starosty našeho krúžku. 
B R A T I S L A V A
I naši bratislavští kolegové vydávají občasník - Krúžkarské 

zvěsti. 8 . 9. T993 vyšlo 2 . číslo> ročníku?. 1993s v němž 
je především uveden program besed: 2 2 . října, 1 9 . listo
padu /Kateřinská s tombolou/, 10. prosince /Mikulášská 
s nadílkou/. Besedy se konají v Kulturním středisku 
v Kramárech. Výbor byl doplněn "slováckým podřichtárom"

ing. Vládo Petrátúrem. j Krúžkařské zvěsti jsou u starosty. 
A N A  Z Á V Ě R :
Ples Slováckého krúžku v Praze je plánován na 22. 1. 1994. 
JUBILANTI

6 . 11. Jitka Matuszková, roz. Andresová - 40 let 
Ze srdce blahopřejeme a vinšůjeme pevné zdraví!
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proběhne v sobotu.' 13« listopadu 1993 v Domě techniky, Výs
taviště 1 , s tímto programem:
09.00 hod, otevření prostor Domu techniky, kde bude ve fo

yeru1 výstavka trofejí a dokumentů z. historie 
krúžku /zejména po sledních dvaceti let/ a v klu
bu/v 1 . poschodí/ začne videoprogram, v němž. 
budou- zachyceny některé události krúžku /zájezdy 
do Finska, Poysdorfu, představení k 80. výr^í^ 
a nesnímané doapozitivy z, dalších zájezdů, kníž
kových fašarxků, mikulášských, a. vánočníc-hri krúžků 
atd./

09.30 hod. v sále G bude zanájena konference na téma Slovác
ké krúžky a jejich význam pro folklór a folklórní 
hnutí

1 3 . 0 0 hod. v hale ukázkové vystoupení mužského sboru
14.00 hod. v hale ukázkové vysto-upení ženského sboru 
1:5 , 0 0 hod. v hale ukázkové vystoupení nejmladší skupiny

Slováčku
15,®9 hod. v hale ukázkové vystoupení cimbálové muziky Slo

váček
16.00 hod. v hale ukázkové vystoupení taneční skupiny
17.30 hod. v sále A hlavní program /vystoupení všech složek/ 
půl hodiny po ukončení hlavního programu bude v hale zaháje

na volná zábava
x

Očekává se účast bratrských krúžků z Prahy a Bratislavy, 
které možná vystoupí v odpoledním pořadu v hale. Bylo ro
zesláno? asi 1 2 0 dopisů starým krúžkařům, ke dni 1 7 . 1 0 . se 
přihlásilo k účasti 35 osob převážně mimobrněnských.

x
Ze Švédská v této souvislosti přišel tento dopis:

Milí přátelé - krúžkaré, 
udělali ste mně velikú radost, že ste si na mňa spoměli po 
tak dúhej době1,, eo sme o sebě ani neviděli, ani neslyšeli.
A.j ked si rád spomenu na to pěkné odpoledňa a večeér s Varna 
v H&rle na zámku, tak -sem. neměl moc véc príležito»stí sa za 
tých uplynulých 30 roků zetkat.
0 to věc mňa to těší a rád bych sa skutečně zúčastnil. Enom- 
ze trudů mna asi 3 týdně před tým operovat a pravděpodobně 
nerbudu moct. tu tisí ci kil omet rovů cestu absolvovat, Už dneska j
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bb sotva hýbu, Hajhorší jr-f že mně šmytee padá. z. ruky a 
©' tancaváHnú ani nemluvini, No, budu & Varna aspoň ve spo- 
mí rukách*. A aby ty spomínky byly enom příjemné> posílám 
Vám na Vaš e konto 10Q.Q*- KS na "ingust a i né tekutiny".
Ke bych byl už v tu dobu pojízdný, tak bych. dojel aj bez 
pnihlášeňá, a v tom případe si zeberu jídlo a pití sebu. 
Třeba aj rozkládací seslu5 takže sa neprihlašuju.
Dúfám, že takových s srazů zorganizujete v&c a že sa týdh 
dalších dožijju a. ze mne moja po šahaná kostra a figura do
volí jet, pozpívat a ked dobrý Pán Božko dá. aj zatancovat! 
Takže: šable hore!

Váš Jura Holásek 
Várnamo, Sve rige

x
Podobně' jako Jura Holásek přispěli zatím na pořádání Dne 
Slováckého knížku ING. JAN STOHR, BOŽENA a JOSE? SÝKOROVI. 
MODR. BLAŽEJ VALENTA, ING. MILOSLAV a DAGMAR R0U3K0VI, SVA
TAVA STAŇKOVÁ /Mašková/, HILDA HEJNA, MODR, MIROSLAV ŠENK, 
JSJDR. ZDENĚK SUŠIL, EVA HUDEČKOVA, ING. ZDENKA ŠKOLLOVÁ, 
LUBOMÍR JELÍNEK, MARIE JAROŠOVÁ /Nováková/, OLDŘICH KREJČÍ, 
ING, BRUNO VOGNIČ, PHDR. JIŘÍ PAVELGÍK, PETR KLEPAL, ING. 
MIROSLAV SANDANÍ, DALIBOR KOMÁREK, ING. MARIE VAŠÍČKOVÁ, 
MARIE TOLGOVÁ.
OZNÁMENI
Paní Ludmila Kryslová, Brno--Bystrc, Kubíčkova 5, hodlá 
prodat, uhe rskoostrožšký ženský kroj, velmi zachovaly. Je 
možno jí volat, večer na tel. čís. 792449.

x
Firma TECHMIX, s. r. r., 61 3 00 Brno', Durďákova 5
- nabízí dodávku míchacích zařízení vČ. montáže a odzkou

šení i pravidelných modelových zkoušek mícháni va vlast--/
ní laboratoři nebo u zákazníka

- zpracovává projekty biotechnologických zařízení.
~ nabízí návrhy a dodávku kompletního- bioreaktoru vč. ma

ření, regulace a řízení 
Další informace na tel. čís. 573575
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' S L O V Í Č K O  - D O L I í C K O
Dnes se tedy blíže podíváme na některé dolňácké kroje.
"Kto'2 uhsrskohradištský má nejstarotylejší formu ve své va- 
3r.i9n.te- pole-šovské, nejmladší 1 a n¡ejpaarádraější formu má vari
anta sitaroméstská, Všední podoba kroje, nemá žádné nápadné 
zvláštnosti proti ostatním slováckým krajům. Jen u mužů je 
zajirtová úzká modrá zástěra, která u slavnostně;jší formy 
letního- kroj© je vyšívaná, někde dokonce modrotisková s vy
šíváním ne:bo našitými tzv, slováckými stuhami, ukončená 
třásněmi. Nohavice nosí muži dnes většinou černé, bývaly 
však i modře fialové, s černým, někde tmavomodrým a hustým 
šňůrováním, sahajícím dnes až ke kolenům. Dlouhý úzký a bo
haťte vybíjeny řemen je aspoň dvakrát otočen kolem boků, dří
ve byl jeho konec někde volně spuštěn na levém bvku» Košile 
pro slavnostní příležitosti má široké rukávy, u zápěstí zú
ží ehé» na ramenou, na libečku a na přední části je opatřena 
bohatým vyšíváním /na výřez neboli prolamováním7 , které se. 
na; košili přišívá, Tyto košile - právě,-- ja&o ženské rukávce - 
se dříve neprávaly, byla-li košile ušpiněna, vyšívání se 
přesilo na košili novou a stará sloužila na všední den do 
práce. Tyto košile se pak někdos opatřily stálým jednoduchým 
vyšíváním na límečku* Tak snad vznikly košile s úzkými ru
kávy, -ccteré dnes nosí na Uherskohradišísku členové cimbálo
vých muzik* Kordula mužská se nezapíná, nebo jen dole na je
den knoflíček, aby bylq, vidět bohaté vyšívání na pře dni ci 
košile-6 Kordula je-soukenná, zdobená v-předu, na stojatém 
límci, áfc ale- zejména' vzaduj šňůrováním v též® barvě jako je 
šňůrování nohavic, u- mladších forem doplněné šňůrovanými or
namenty- červenými /tzv. tulipány/ * U límce k.-.rduly, u kapes 
a. vzadu jsou červené /dříve i modré/ třapečky /tzve kytky/.



Ha- přední části jsoia žluté, někdy stříbřité knoflíčky, 
seskupené do- trojúhelníků, Klobouk býval kulatý a malou 
stříškou v většinou se vsak nezachoval, / obnovily ho až sou
bory v padesátých: letech/? nosí se nyní i v létě beranice, 
nahoře složené do špičky, Do poklopce nohavic si svobodní 
z as trkává ci í pestrý šátek /býval tibetový - vlněný/ . I zde 
se v zimě. a clo nepohody nosily S haleny s velkým, vzadu/
visícím límcem /tzv, schl o pesem nerb© flarnioviseay', který se 
v případě potřeby přehazoval přes hlavu. Kožich bývával 
kdysi bílý5 ale asi od r, 1-850 se začaly nosit dlouhé, žlu
tohnědé dubeňáky. Čižmy jsou nahoře: modře lemované a vpředu 
mají modrou- růžici s červeným středem.
Slavnostní žensky kroj má vzadu černý, nelesklý šorec, na
hoře. bohatě přes vrapy vyšívaný« Na šorci visí dvě široké 
stuhy o Fertůšky /přední sukně/ bývaly kdysi lehké, kartou
nové, dokonce batistové a nražxiaxé muselinové, později kaš
mírové., nyní převážně brokátově a jsou velmi široké, takže 
vzadu někdy zakrývají větší část šorce.. Nyní jsou:, lemovány 
krajkami. Kordulky jsou -zkvětované látky, dnes většinou z 
brokátu, s. hlubokým7 ve většině obcí do neširokého oblouku 
střiženým výstřihem. Kolem výstřihu je přišitá široká kvě
tovaná pentle, na okrajích ozdobené stříbrnou nebo zlatoui 
portou- Vzadu má ko>rduUpa uprostřed vrapy a vpředu se zapí
ná dole na 3~® knoflíčky .RBká v ce mají balcmovité rukávy a 
mají na obojku , na ramenou a na. pře dni ci vyšívání. Obojek 
je ozdoben na okrajích, krajkou, Na hlavu se váže turecký 
šátek, většinou na tzv~ záuanice* Vdané ženy pod ním míva- 
ly vlasy zavité v obálence, svobodná děvčata v cop, který 
visel pod šátkem.5 byla v něm zapletena barevná pentlička a 
do kostela se na něj uvázala: mašle ze široké pentle, saha
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jící až ke polenům. Na nohou se nosívaly čižmy z, kordavánu, 
dole' vrapené, s vysokými o patky vybíjenými žlutými hřebíčky „ 
Později se: začaly nosit vysoké Šněrovací boty, nahoře lako
vané a často' vroubkovitěš vykrajované a k nim bílé nebo. ba
revné punčochy. Nevěsty nosívaly na hlavě bohatý věnec z 
umělých květin, doplněný' pent lením - nahoře: a u uší růžice 
z červených? pentlí„ široká pentle nad čelem a vzadu 10-15 
širokých květovaných! pentlí. Nevěsta, nenosila šorec, ale bív 
Xý fěrtoch a přes ramena měla pře hr ze nu nevěstinsou plachtu, 
uprostřed vyšívanou.
Starší podobu bílovské varianAy uherskohradišťského kroje 
zachytil Jbsef Mánes na známých portrétech Veroniky Čudové. 
Podle Mánesových kreseb obnovil bílovsky kroj, soubor Včela- 
ran z Topolné.
Uherskohradišťský krojj dodnes žije v mnr*ha obcích. Můžeme 
ho- vidět zejména o hodech, někde také o fašanku a při dožín- 
kách. Většina renomovaných souborů na Uherskohradiší.sku však 
v posledních dvaceti let&ch sáhla po sdarších podobách toho
to’ kroje, pr&tože jsou na tanec vhodnější a pro souborovou 
praxi také pohodlnější.
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