Občasník Slováckého krúžku v Brně

číslo 3 8 -2 2 . ledna 1997

-

o b ča sn ík S lováckého k rú žku v Brně
č. 38 - 22. ledna 1997

Program krúžku na I . čtvrtletí 1997
22.1. 17.45 Valná hromada v Klubu Vojenské akademie, Šumavská 4
19.30 Beseda s II. oharkovým šmakem a předprodejem vstupenek
na 47. slovácký ples
8.2.

18.00 47. slovácký ples v Kongresovém centru Brno, Výstaviště 1,
(bývalý Dům techniky). Ráz: Hody na Podluží za účasti chasy
a mužáků ze Staré Břeclavi. Vstupné: nekrojovaní 80 Kč,
krojovaní, členové krúžku a vojáci 50 Kč, místenka 10 Kč.

19.3.

19.30 Beseda s výstavkou a koštem vína
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Výhledově: besedy 16.4., 21.5., 18.6.

Jubilanti
85 let:

12.1. Marie Krejčíková

75 let:

21.2. Jaromír Nečas

70 let:

11.1. Mgr. Bohunka Pavliková
6.2. Mgr. Věra Krejčí
21.3. Ing. Antonín Bartošík

50 let:

27.2. Ing. Karel Křivánek

40 let:

15.2. MUDr. Milada Poláková

Omlouváme se R. Svobodníkovi, jem už jsm e na tomto místě v 37. čísle
Krúžkozoru jméno poslovenštili.
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Z bratrských krúžků
Slovácký krúžek v PRAZE spolu s tamním Valašským krúžkem a Hanáky spolkem rodáků a přátel Hané, pořádají 25. ledna 1997 ve všech sálech
Národního domu na Smíchově od 20ti hod tradiční MORAVSKÝ PLES. Hrají
dechová hudba Podlužanka z Lanžhota, cimbálové muziky Slováckého krúžku
z Prahy, valašská Dolina z Prahy a Jiřího Janouška, rovněž z Prahy.
Další akce krúžku: 7.2. beseda, začátek v 19.00 h v Domovině
12.2. beseda, začátek v 19.00 h v Sokolovně Vršovice
12.3. beseda věnovaná jubileu Dr. Josefa Beneše,
začátek a místo tamtéž
19.4. košt vína v Kulturním domě Barikádníků
v PrazelO, zač. v 15.00 h.

Kronika
Plaketu Františka Palackého, nejvyšší české vědecké vyznamenání, udělila
Akademická rada Akademie věd ČR největší naší současné a vůbec největší
moravské sběratelce lidových tanců, přední etnochoreoložce a folkloristce,
dlouholeté pracovnici folklorního hnutí a čestné člence našeho krúžku, paní
ZDENCE JELÍNKOVÉ za zásluhy ve společenských vědách. Její celoživotní,
ale jak ji známe, zdaleka ne ukončené díio se tak dočkalo náležitého ocenění.
Plaketa jí byla předána 12. prosince 1996 na m alé slavnosti v Brně.
Blahopřejeme a přejeme mnoho energie do další činnosti pro zachování
lidového tance.
Na PRVNÍ VÝSTAVĚ výtvarných aktivit členů našeho krúžku se představilo
12 autorů. Lenka Dokoupilová s paličkovanými výtvory, Ing. Miroslav Dostál
s akvarely a jeho dcera Dáša dětským i kresbam i, Ing. Zdeněk Fajbus
karikatura m i, Anna Form ánkové háčkovan ou tvorbou, Jana Hůsková
fotografiemi, Yvona Jánošíkové perníkovými figurkami, Dr. Josef Kutálek
dřevořezbou, Dr. Marcela Linhartová výšivkami a další textilní tvorbou, Draha
Martínková výšivkami, Mgr. Miloš Pavlík malbami a Ing. Jaroslav Ungerman.CSc. kresbami. Výstava byla pro mnohé z nás příjemným překvapením
šíří záběru výtvarné tvořivosti krúžkařů i velmi dobrou úrovní mnohých prací.
1. března se dožije 80ti let PhDr. JOSEF BENEŠ, CSc., člen pražského
Slováckého krúžku. Rodák z Vlčnova působil nejdříve jako učitel výtvarné
výchovy, později jako pracovník uherskobrodského Muzea J. A. Komenského
a konečně jako specialista na muzejnictví na ministerstvu kultury v Praze.

Vystudoval m. j. etnografii a studiu lidové kultury Slovácká věnoval mnoho
energie a značnou část své publikační činnosti. Např. zdokumentoval lidový
odév všech okrsků Uherskobrodská a je autorem té rekonstrukce starší podoby
uherskobrodského kroje, ve které dodnes vystupuje soubor Olšava (ostatně
taje prvním souborem, který právě na doporučení Dr. Beneše po starší podobě
kroje sáhl). Rozsáhlá je také jeho aktivita výtvarná jako fotografa a kreslíře.
Zveřejňujeme tu jednu z kreseb, kterou našemu krúžku věnoval, a věříme, že
s Krúžkozorem bude i nadále spolupracovat. Přejeme mu do dalších dlouhých
let pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil.
Do NOVÉHO ROKU dostal krúžek mnoho blahopřání. Uvádíme: brněnské
soubory Tanečnica, malý i velký Púčik, Brněnský Valášek, Ondráš a Folklorní
nadace Jánošík, valašský soubor Kašava z Lukova, ředitelka odboru regionální
a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR Dr. Zuzana Malcová, pracoviště
ARTAMA Informačního a poradenskéhostřediska pro místní kulturu v Praze,
odbor kultury Magistrátu m. Brna, předseda Folklorního sdružení ČR Mgr.
Miloš Vršecký, s. r. o. Čevor z Troubska u Brna, Martin Chylík z agentury
ART-AM z Prahy, Soubor Apinitis a jeho vedoucí Dainuvite Putnina z Lotyš
ského Gulbene (zaslala také videokazetu se záznamem podstatné části našeho
pobytu u nich), Collegium Folklorum international z Bělehradu v Jugoslávii,
Hans S. Eriksson ze Švédská, soubor Barcelinhos z Portugalska, soubor
Meguva a jeho vedoucí Zita Baniulaityte z litevské Palangy, Steven Froy
a Theo Sarneel z holandského Sas van Gent, folklorní organizace Egitim
Dernegi z tureckého Istanbulu, František Hasil-Ňacek z Břeclavi a samozřejmě
naše bratrské krúžky z Bratislavy a Prahy.

Přehled akcí krúžku v roce 1996
24.1. Valná hromada a beseda s I. oharkovým šmakem
3.2. 46. slovácký ples ve společenském středisku Dominik
19.2. Fašanková beseda s programem - před ní ženský sbor zpíval na
vernisáži výstavy Inspirováni folklórem (J. Kopřivová, Z. Kristová
a A. Vlk)
17.3. Celovečerní vystoupení v kině Svratka v Jundrově
20.3. Beseda se III. koštem slivovice a dalších ovocných pálenek, vyšlo
35. číslo Krúžkozoru
17.4. Beseda v klubu Vojenské akademie
8.-9.5.Soustředění taneční skupiny a muziky ve Velkých Pavlovicích
11.5. Vystoupení souboru dospělých na večírku KDU-ČSL ve Šlapanicích
22.5. Beseda v KVA
30.5. Vystoupení souboru dospělých pro Česko-polské chirurgické dny na
kolejích Vinařská
21.-22. 5.Soustředění souboru dospělých v ZŠ Husovice
12.6. Beseda v KVA, vyšlo 36. číslo Krúžkozoru
29.6. Vystoupení dos. souboru a Slováčku v pořadu Modloslužebníci (ke 100.
výročí Slováckých krúžkú) na 51. MFF Strážnice 96 a v průvodu
1.-14.7. Zájezd souboru dospělých do Lotyšska a Litvy - účast na festivalu
Sadancís v Gulbene, (1 průvod, 5 vystoupení) a pobyt v péči souboru
Meguva v Palanga (3 vystoupení)
28.8. Večírek se suborem Meguva z Litvy v Želešicích
29.8. Muzika a taneční skupina učinkuje v pořadu Vítáme vás v Brně na VII.
MFF Brno 96
29.8. Mimořádná beseda v KVA na počest Dr. J. Němce a souboru Meguva
31.8. Krúžek v průvodu VII. MFF Brno 96
15.9. Zpěváci a muzika učinkují na I. hodech v Brně - Vinohradech
18.9. Beseda v KVA
24.9. Muzika a 3 páry učinkují na Slévačských dnech v hotelu Santon
16.10. Mužský sbor učinkuje na večírku s W eseler Fauenchor "77. e. V.
23.10. Hodová beseda s programem, vyšlo 37. číslo Krúžkozoru
7.11. Muzika hraje na otevření výstavy A. Dostálové a Z. Kristové v Židlochovicích
12.11. Muzika a 3 páry učinkují pro Sekurkon v hotelu Santon
13.11. Beseda v KVA s vystoupením souboru dospělých pro p. H. Erikssona
ze Švédská
16.11. Zájezd krúžku na oslavy 100. výročí pražského krúžku
22.11. Muzika a 3 páry učinkují pro Čevor v Tereziánském sklípku vŽižkové
30.11. Vystoupení souboru dospělých v pořadu XXXI. Pramenů s vánočním
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programem v Rubínu
4.12. Otevřena 1. výstava výtvarných aktivit členů krúžku v KVA
4.12. Mikulášská beseda s programem
9.12. Vystoupení dospělého souboru, zejména s vánočním pořadem, a Slová
čku v kině Svratka v Jundrově
18.12 Vánoční beseda s programem, ukončena 1. výstava výtvarných aktivit
členů krúžku
19.12. Vystoupení ženského sboru v Klubu důchodců na Bayerově
Výbor krúžku se sešel 11 x, zájezdový výbor 6x, odesláno bylo 93 čísel
korespondence (dopisů, objednávek, faktur).

Sponzoři a dárci
Peněžní dar zaslala krúžku paní Marie Lakosilová, náš letošní ples sponzorují
s. r. o. Čevor z Troubska u Brna, (zasloužil se o to Ing. Zdeněk Fajbus a vys
toupení muziky s částí chasy), s.r.o. Stappa Mix v Brně (zásluhou J. Macháčka)
a a.s. Prefizol Bohumín (na popud Ing. F. Kašníka, CSc.). Všem výbor děkuje.

Zase js m e o rok s ta rš í aneb S ilvestr 1996
“Toš na Silvestra dojeď! Ale musíš mět běžky!” sdělil mně na vánoční krúžkové
besedě Joška. Věděl jsem kam, protože romantiku chalupy na Vysočině
v malé vesničce Vojtěchov už jsm e okusili vícekrát.
30. prosince jsm e nastoupili do vlaku, jako závěrečná skupina. Ostání už bylí
na místě. Po cestě jsm e diskutovali o tom, zda skutečně přijdou "nosiči”, kteří
to slibovali, neboť nás čekal asi tříkílometrový pochod s báglama. Obzvláště
ti, kteří vezli kromě batohu také hudební nástroje, slibovali v nočním lese na
běžkách veselou podívanou.
...”Máš štěstí, že vezeš kytaru, jinak jsm e tu basu táhli zbytečně!”, uvítal mě
Michal po výstupu z vlaku. V mrazivé noci jsm e si dali po štamprli, která nám
měla dát zapomenout na teplo kupéčka. "Obouvejte běžky a jedem !”, zavelel
Marťánek. "Nejsem blázen, abych jel v noci na běžkách s batohem a s kytarou”
řekl jsem a vykročil vpřed. Párkrát jsem se probořil po kolena do sněhu. Po
čtvrtém kroku jsem už byl v polokleku a pomalu jsem měnil svůj názor: “Asi to
s téma béžkama zkusím!" řekl jsem a předal kytaru Jitce, která se holedbala,
že nemá žádné velké zavazadlo.
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Do kopce to šlo, ale nahoře nás čekalo překvapení. “Dávejte pozor, je to trošku
zledovatělé!” uslyšel jsem odněkud zepředu zrovna v okamžiku, kdy se moje
tělesná schránka kladla k zemi. “ Proč se mám přerazit zrovna na Silvestra?”
Zapřemýšlel jsem nahlas a běžky znovu vyzul. Skupina se roztrhala na skupinky
a všichni se rozešli mysle si, že zrovna oni jdou po nejlepší možné cestě. Sešli
jsme se až na chalupě. Počáteční přesvědčení, že půjdeme brzy spát, postupně
roztálo a my jsm e hráli až do rána. Vždyť basa, mandolína, dvě kytary, housle,
flétna a varhánky - to už je nějaká muzika! A taky jsm e se naučili písničku!
U lesíčka zamrzla říčka, budeme hrát hóóókej,
nabrousíme u bruslí šroubek, do zatáčky budem jezdit óóókej.
Nemáme puk, je nám to fuk, budeme hrát zmrzlou žábou,
ani hokejky nemáme, na detaily nedbáme.
V stávali jsm e za ranního kuropění. Kuropělo nám asi v 10.30. 3 °C ve
“společenské místnosti” byly příslibem pro večerní radovánky, neboť jsme
byli poučeni, že den předtím bylo po ránu pod nulou. ...Zatopit v krbu a raději
rychle na běžky - nejlépe do Zubří, v restauraci bude určitě tepleji!.
Na zpáteční cestu jsm e se vydali těsně poté, co Martin s Michalem doslova
vyžrali veškeré hospodské zásoby jídla statečně to prokládaje bechrovkou.
...Když večeře, tak jedině super bramborový guláš. A pak? Pohoda a dobrá
nálada.
Nový rok jsm e přivítali nezbytným půlnočním ohňostrojem, zpíváním a tancem

na rybníčku. A po půlnoci? To za mnou přišel Joška a povídá: “Kamošu, štípeš
rád dřevo?" “Štípu.” já na to. “Tak podT'...V dřevárce bylo hodně pod nulou.
“Napřed si dáme štamprlu, abysme neumrzli!” povídá Joška. Tak jsm e si dali
a on zas hned: “Kamošu, vyber si špalek a sekeru a já zatim naleju." Tak jsem
si vybral a dali jsm e si druhou. Už se rozpřahuju, když tu slyším: “Počkej!!!
Eště musíme dat razítko!” A následuje pořádná rána těžkým kladivem do
špalku, který jsem si nachystal. “No nic, kamošu, zatím si to znova postav a já
naleju...!”...Vyšli jsm e z tama jak dvá měsíčci a ostatní pořád nechápali, proč
jsm e tak spokojení. ...Ale to člověk musí být spokojený, protože “jak na Nový
rok, tak po celý rok”!

-šzuPozvánka do B uchlovic
Vážení a milí, těšíme se z toho, že nám minulý již rok přinesl řadu setkání s
mnohými z vás při společných akcích v zámeckém prostředí. Chceme Vám
navrhnout opětné setkání při Dnu vína, jehož letošní téma je In vino veritas et
musae - Ve víně je pravda a múzy. Předpokládané schéma tohoto dne je
následující.
10.CO

15.00 až 24.00
16.30

Vědecká konference na téma “Víno a ...poezie života”
(Účestní se např. spisovatelé Ludvík Vaculík a Jan
Kostrhun)
Košt vína souborů, sborů a muzik
Aukce vín

Uvažujete-li o aktivní účasti na koštu, dolaďte své vzorečky tak, aby byly nejlepší
v době sběru vzorků, tedy do 21. února 1997. A ještě závěrečná informace
ohledně aukce vín. Rádi bychom se v letošním ročníku pokusili předložit soupis
vín nebo kazet vín vstupujících do aukce s předstihem potenciálním kupujícím,
prosíme proto všechny, kteří míní nabídnout své zajímavé, zvláštní, jedinečné
archívní vzorky do aukce, aby tak učinili co nejdříve.
S pozdravem ve víně je vše
Za folklorní studio Buchlovice
M. Hrdý
Kontaktní adresa pro Brno: Ing. Jiří Raštica, Sirotkova 8, Brno, tel. 05-74 24 27
ý Z tú fá tj& t - vydává Slovácký krúžek v Brně. Vychází zpravidla čtyřikrát ročně. Odpovědný
redaktor a grafická úprava Ing. Jiří Raštica. P říspěvky přijím ají všichni členové výboru.
N áklad 150 výtisků.
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