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Krúžkozor - občasník Slováckého krúžku v Brně 
č. 42-11. prosince 1997

Program krúžku na I. čtvrtletí 1998

14.1. 17.15 Výroční valná hromada v Klubu Vojenské akademie,
Šumavská 4

19.30 Beseda se III. tradičním oharkovým šmakem
24.1. 18.00 48. slovácký ples v Kongresovém centru Brno, Výstaviště,

vstupné 90 Kč, nekrojovaní členové krúžku 60 Kč, všichni 
krojovaní 50 Kč, místenka 10 Kč. Hraje Šardičanka ze 
Šardic a cimbálová muzika krúžku.
Předprodej na zkouškách souboru a na besedě 14.1.1998.

23.2. 19.30 Fašanková beseda v KVA
18. 3. 19.30 Beseda s koštem slivovice a dalších ovocných pálenek 

v KVA

Výhledově:

besedy v KVA 22. 4., 20. 5. a 17. 6.

Výměna členských průkazů

Snad jste si již všimli, že na druhé straně členského průkazu již není místo na 
vyznačení pololetních plateb členských příspěvků pro další léta. Výbor proto 
zajistil průkazy nové, které budou vyměňovány za staré při placení členských 
příspěvků na 1. pololetí 1998. Hospodářka krúžku prosí muzikanty, chasu, 
zpěvačky a zpěváky, aby výměnu uskutečnili prostřednictvímvedoucích složek.

Sponzoři a dárci

Účinkující vystoupení v Českém centru v Bratislavě 29. 10. se ve prospěch 
krúžku vzdali poloviny zahraničních diet, které jim při této příležitosti vyplatilo 
Centrum Českých center při ministerstvu zahraničních věcí.
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Připomínáme všem krúžkařům, že na 48. slováckém plese chceme opětzařadit 
tombolu a žádáme je tedy o dary do ní. Na ples zásluhou J. Macháčka již 
přispěla firma STAPPA MIX.

Z bratrských krúžků 

Bratislava
Pravidelné besedy se konají v Osvětovém středisku na Kramároch, Stromová 
ulice 18, vždy od 19 hod. ve dnech 23.1., 20. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5. a 19. 6. 
1998.
Fašankový krajanský večírek (tzv. ples) bude 7. února 1998 v 19 hod. ve 
společenském domě Bystričanka v Záhorské Bystrici.

Praha
Pravidelné besedy se konají v Sokolovně ve Vršovicích, vždy v 19 hod., ve dnech 
14. 1. a 11. 2. 1998.
Moravský ples bude 31. ledna 1998 ve 20.00 hod. v Národním domě na Smíchově. 
Krúžekzve všechny na výstavu bývalého člena krúžku, akad. sochaře Vladimíra 
Koštovala, která je do 15. 1.1998 v Technickém muzeu, Praha 7, Kostelní 42.

Jubilanti

70 let 17.1. Ing. Libuše Musilová
19.4. Ing. Karel Stehlík 

60 let 8.4. Jiří Veselý

Vstupujeme do roku 90. výročí krúžku

Rok 1998 bude pro krúžek náročný. Kromě hlavních akcí k 90. výročí (48. slovácký 
ples, vydání audiokazety a publikace, uvedení nového programu), bychom se 
měli propagaci krúžku věnovat celý rok dalšími co nejrůznějšími způsoby - 
vystoupeními, besedami, příspěvky do sdělovacích prostředků atp. Chce to, 
aby každý krůžkař byl na věci zainteresován, aby bylo co nejvíce návrhů a 
podnětů a také těch z nás, kteří budou ochotni přiložit ruku k dílu jak při realizaci 
hlavních akci, tak při uskutečňování oněch dalších.
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Před námi je nyní ples. Jak ukazuje zkušenost z posledních let, výtěžek plesu 
podstatně ovlivňuje tombola a v této chvíli potřebujeme do ní získat co nejvíce 
kvalitních cen.
S tím souvisí otázka financování krúžku v příštím roce vůbec. Náročné cíle, k 
nimž přibyla nutnost dokončit úpravu prostor Kulturního domu v Černovicích, se 
neobejdou bez dostatku finančních prostředků a ty budeme moci nabýt jen 
intenzivní veřejnou činností a získáním co nejvíce sponzorů.
Valná hromada v lednu 1998 by se tedy měla stát příležitostí přijít s náměty a 
návrhy ke všem jmenovaným i dalším oblastem stávající i možné budoucí činnosti 
krúžku. Výbor, který bude na ní zvolen, by měl mít dostatek elánu a autority k 
řízení krúžku v nastávajícím nelehkém období.

J. M. Krist

Přehled akcí krúžku v roce 1997

22. 1. Valná hromada s besedou a II. oharkovým šmakem, vyšlo 38. čís.
Krúžkozoru 

8. 2. 47. slovácký ples
10.2. Fašankovábeseda
24. 2. Promítání videozáznamů z činnosti krúžku 
8. 3. Muzika vystupuje na Vinexu
19.3. Beseda
26. 3. Promítání filmu V. Ulehly Mizející svět
12. 4. Vystoupení muziky, taneční složky a mužského sboru na Setkání 

slováckých krúžků Šardicích
16. 4. Beseda s výstavou a koštem vína, vyšlo 39. čís. Krúžkozoru
21.5. Beseda
24. 5. Vystoupení souboru dospělých na hodech v Lažánkách 
18. 6. Beseda, vyšlo 40. čís. Krúžkozoru
28. 6. Muzika vystoupila ve dvou pořadech 52. MFF Strážnice 1997

5. 7. Vystoupení muziky a taneční skupiny pro německé turisty v 
hotelu Voroněž

30.-31.8.
Účast na VIII. MFF Brno 1997: dospělý soubor v průvodu, ženský sbor 
a jednotlivci v pořadu Nechal jsem klobóček u děvčete, muzika taneční 
skupina v pořadu na nám. Svobody 

7. 9. Účast zástupců krúžku na černovických hodech
17. 9. Beseda, vyšlo 41. čís. Krúžkozoru
23. 9. Muzika a jeden taneční pár účinkují na večeru Juniormatu v hotelu

Santon
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29. 9. Muzika hraje účastníkům Slévačských dnů na lodi na přehradě
30. 9. Muzika a 2 taneční páry na večeru Slévačských dnů v hotelu Santon
1.10. První zkouška v Kulturním domě v Černovicích
8.10. Zvoleni stárci na sezónu 1997/98
11.10. Zájezd na oslavy 75. výročí Slováckého krúžku v Bratislavě
22.10. Hodová beseda
29. 10. Vystoupení muziky, ženského sboru a tanečníků společně se Slovác

kým krúžkem z Bratislavy v Českém centru v Bratislavě na počest 75. 
výročí tamního krúžku

11.11. Muzika a 2 taneční páry na večeru účastníků konference Zakládání 
staveb v hotelu Santon

12.11. Slavnostní beseda na počest jubilantů/90 let František Hasil Ňancek, 
70 let Ing. Rostislav Viktorin a 60 let Zdeněk Kotas/

21.11. Mužský sbor vystoupil v pořadu Nepretvárené muzicírování v 
Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea

3.12. Mikulášská beseda
11.12. Muzika a mužský sbor učinkují pro Zastupitelstvo Černovic
17. 12. Vánoční beseda, vychází 42. čís. Krúžkozoru
19.12. Vánoční pořad spolu se souborem Májek v černovickém Kulturním 

domě

Výbor se sešel 12x, bylo odesláno více než 100 dopisů v různých záležitostech.
K 31. 12. 1997 má krúžek 133 řádných členů a 11 čestných členů.

Přehled akcí souboru Slováček v roce 1997

Leden -Účast na prezentaci firmy Nutrikomplex 
-Krojová přehlídka - Lužánky

Únor -Moravský dětský ples

Březen -Vítání dětí do života
- Prezentace firmy Nutrikomplex
- Moravské muzeum - vernisáž výstavy “Kraslice” 
-Vítání jara v Jundrově
- Besídka pro rodiče MŠ Jundrov a Horova ulice

Duben - Soutěžní přehlídka dětských folklorních souborů
- Výlet do Velké nad Veličkou - “Mladé Horňácko”
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Květen -Prezentace firmy Nutrikomplex 
-Vítání dětí do života

Červen - Pořad HSPF Brno - Děti dětem
- ZŠ Lerchova - společné vystoupení 3 skupin souboru
- MŠ Jundrov - vystoupení pro rodiče

Září - Přehlídka dětských souborů -"Jundrovské Jablíčko"
- Vítání dětí do života - Bystrc

Říjen - Vystoupení 3 skupin Slováčku ve firmě Nutrikomplex 

Listopad - Vítání dětí do života - Bystrc

Prosinec- Mikulášská Sokola Komín
- Mikulášská besídka pro rodiče ZŠ Horova
- Společný vánoční program se Sl. krúžkem - Černovice klub VA

Na samém začátku ledna letošního roku připravil Slováček svou největší akci 
za poslední období. Byla to krojová přehlídka určená dětským souborům MSPF 
Brno, spojená s ukázkami tanců a písniček ze 4 základních oblastí Slovácká - 
z Dolňácka, Horňácka, Podluží a Kopanic. Přehlídka měla příznivý ohlas a pro 
nás byla dobrou kontrolou nejen toho, co děti ze Slováčku umí, ale i jaké je 
vybavení souboru po stránce krojové.
Během roku 1997 se Slováček zúčastnil několika vystoupení, z nichž 
nejdůležitější bylo vystoupení před porotou, složenou z odborníků pro dětský 
folklór. Zde sice soubor nepostoupil do dalšího kola, ale taneční pásmo “Na 
Podluží o hodech” předvedla mladší skupina dětí se značným úspěchem. 
Především dynamický zpěv a projev mladších chlapců strhl diváky k silnému 
potlesku.
Za odměnu byl pro děti uspořádán výlet do Velké nad Veličkou. Protože se 
dětem líbil a byl pro ně zajímavý, připravujeme další akce jako je návštěva 
výstav a folklórních pořadů v blízkém okolí Brna i na Slováčku, letní tábor nebo 
kratší výlety.
Snad by se někdo z dospělých tanečníků nebo členů Slováckého krůžku mohl 
podílet radou i účastí na některé akci a zpestřit tak svými nápady činnost souboru 
i v tomto směru.

P. D’ Ambrosová, ved. Slováčku
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In Memoriam Prof. akademického malíře Františka Hlavice

Dne 16. 7. 1952 zemřel ve Vsetíně František Hlavica, tedy letos to 
bude 45 let od jeho úmrtí. Narodil se ve Vsetíně 23. 1. 1885, jeho otec byl 
řezbář a tak předurčil syna Františka křezbářství právě tak, jako mladší synky 
Emila(nar. 1887) a Rudolfa (nar. 1897). Ale jen ten nejmladší - Rudolf pokračoval 
v tomto výtvarném směru jako sochař, oba starší synové se věnovalimalířství.

Emil tíhl více k Valašsku, byl nazýván “valašským kronikářem” a jeho 
dokumentární kresby ze života na Valašsku mají hodnotu nejen malířskou, ale 
i historickou - zachycují život na Valašsku, jaký skutečně byl.

František Hlavica byl r. 1928 jmenován profesorem kreslení na české 
technice v Brně a měl nejužší vztah k brněnským krúžkařům, představitelům 
Slováckého krúžku, kam občas rád zavítal a byl rád viděn. Jemu vděčí krúžek 
za provedení figurálních kreseb na první čtyři díly Slováckých pěsniček - 
významné sbírky slováckých písní od Dr. Jana Poláčka. Samozřejmě Hlavica 
honorář nebral. Ale Hlavica byl uznáván i jako portrétista, tak prezidenta 
Masaryka portrétoval třikráte. Jinak zachytil výstižně i život na vesnicích a 
kopanicích , kreslil chudé pasekáře při jejich práci, muzikanty nejrůznějších 
kapel, zbojníky a jiné.

Na obálkách krúžkařských zpěvníků na I. dílu jsou podlužáčtí verbíři, na
II.dílu zachytil horňácký tanec sedlácká, III. díl zachycuje horňácké hudce a na 
IV.díl stáli Hlavicovi vzorem členové krúžku Oldřich Krejčí a Heinrichová v 
kyjovském kroji.

Aby byl co nejblíže milovaným horám, postavil si v r. 1920 na hřebenu 
Javorníků dřevěnou chalupu “Kohútku”, kde maloval soubor výhledů na Moravu i 
Slovensko.

Byl uznáván nejen po stránce umělecké, ale i pedagogické a morální, a 
r. 1938 byl jmenován děkanem VTU. Je proto na místě toto - byť smutné - 
jubileum mistra Františka Hlavice, člena Slováckého krúžku v Brně, vzpomnět 
touto stručnou, ale upřímnou notickou.

Dr. Zdeněk Sušil

Povídka

Potmě je každá káva černá

Stréček Vlček byl kvalifikovaný pivní skaut s velkou žízní, ale s hubenou 
kapsou. Zvlášť v horkém létě bývala ta žízeň velká a jen z malé části ji bylo 
možno uhasit pivem, protože kapsa víc nedovolovala. Proto zpravidla dorážel 
ten zbytek žízně před spaním černou bryndou, která péčí tetičky Vlčkové stála

7



vždy v hrnci na plotně v dostatečném množství.
A tak jednou, po horkém letním dni, poseděl stréček v hospodě, trochu pokibicoval 
u karet, vypil své jedno pivo, porovnal se s hospodským slovy “Francko, měl 
sem jedno”, zaplatil a vyšel do teplé noci.
Cestou domů ale potvorná žízeň se zase hlásila, proto když přišel do chalupy, 
první kroky vedly k plotně. Ani petrolejku nerozsvítil, noc byla celkem světlá, 
popaměti nahmátl hrnec a pil a pil. Vypil skoro do dna, skulil se na postel a 
usnul.
S ranním rozbřeskem se probudil vřeskem. Tetička lamentovala u plotny. 
"Ježišmarja, kde mám to podrovnátko?! Te potvoro, hokaž se, žes mě jo vypil!” 
A opravdu, stréček měl ještě krásně modré pysky, protože to, co v noci vypil, 
nebyla černá káva, ale modrá hlinka, kterou si tetička nachystala, aby hned 
ráno zkulturnila chalupu novou modrou podrovnávkou.
A konec příběhu? Zajímavé je, že kromě škody, vzniklé zmařením rozmíchané 
hlinky, žádná další škoda nevznikla, zdraví stréčka Vlčka nedoznalo úhony, jen 
to, co po sobě zanechával v AHA domečku mělo několik dní zcela nezvyklou 
barvu.

Karel Krechler

Osobní

Děkuji všem podepsaným i nepodepsaným Mikulášům za vážnou i nevážnou 
nadílku, kterou mne potěšili i když jsem nebyl přítomen.

Jenda Krist

Košt slivovice bude!

"Nikdy sa neurodí tolik, aby teho bylo dosť!" bylo motto minulého koštu 
slivovice.

Ač je to k neuvěření, zase budeme o dvě léta starší a znovu se přihlásí ve 
Slováckém krúžku o slovo tento nápoj či lektvar s typickým moravským názvem. 
Proto pamatujte už teď na půllitříky, je třeba zavčasu pořádně schovat před 
všemi nenechavci, kteří přicházejí na návštěvy pod různými záminkami, ale se 
zcela jasnými úmysly ‘‘poléčít se”. Slivovicu je nejlépe schovat tak, aby i její 
majitel na úkryt zapomněl, hrozí tu ovšem nebezpečí, že ona skleněná láhev se 
vzácným obsahem nebude nalezena ani k degustaci.

Tedy snažte se už teď shánět vzorky slivovic, hruškovíc, meruňkovic, 
kalvádosů, broskvovic a jiných lavórovic a dolaďujte jejích kvalitu k 1. polovině 
března, kdy proběhne odborná degustace.
_____ Věříme, že i letos bude z čeho vybírat!__________________________

8 J. Raštica



Kronika

Od 1. října máme stálé sídlo! Díky stykům a pohotovosti vedoucího souboru 
Májek, Milanu Zelinkovi, se podařilo dosáhnout, že našemu krúžku a Májku 
pronajalo Zastupitelstvo městské části Černovice na 15 let polovinu Kulturního 
domu na Charbulově ulici č. 3. Pro ty, kteří to tam neznají: máme k dispozici 
předsálí (využíváme jej jako zkušebnu muzik) se zařízeným minibarem, šatnou 
(může sloužit i jako promítací kabina) a jednou skladovací místností, poměrně 
prostorný sál (velikosti větší tělocvičny) s malým nehlubokým jevištěm a 
klubovnou o velikosti právě tak na schůze výboru. V suterénu pak jsou další 
skladovací prostory. Po předchozím nájemci jsou prostory tu více, tu méně 
zdevastovány, leccos je nutno přizpůsobit našim potřebám. Proto se tu konají 
pracovní brigády a výbor vyzývá všechny krúžkaře, aby se jich činné zúčastnili, 
a nejen nyní, ale i v budoucnu, protože budovu a pořádek v ní si musíme udržovat 
sami

Noví stárci byli zvoleni 8. října a na hodové besedě (jejíž program spolu s Hankou 
Janíkovou a ujem Fajem připravili) 22. října se představili veřejnosti. Jsou to 
vlastně stárci staronoví, chasa letos jen pozměnila jejích pořadí.

1. stárkovský pár Zdeněk Šebesta a Martina Sojáková
2. stárkovský pár Ing. Jiří Raštica a Lenka Šebestová
3. stárkovský pár Lukáš Rotrekl a Petra Charuzová 
Všichni tedy mají zkušenosti a jistě si povedou dobře.

Zájezdu na 75. výročí Slováckého krúžku v Bratislavě 11. října se zúčastnilo 26 
krúžkařů z řad súdné stolice, zpěvaček a zpěváků, z taneční skupiny jen dva a 
muzikant ani jeden. Pohledy na Bratislavu od hotelu Bórik, ze Slavína a od 
Hradu nám ukázal a okomentoval velmi ochotně bratislavský podrichtár, ing. 
Vládo Petratur, a pak jsme se po městě rozešli individuálně. Bohužel, naším 
starostou slibovaný burčák a “lokše” jsme nesehnali, zdá se, že tyto kdysi 
slavné pochutiny vytlačily hamburgery, pizzy a různé koly. Ještě že zde byly (v 
Brně dosud vzácné) pečené kaštany.

Samotný slavnostní večer v Záhorské Bystrici, na němž jsme se setkali se 
stejně jako naše početnou delegací pražského krúžku (ale s kompletní muzikou!), 
byl velmi neformální a příjemný. Nejdříve jsme se bavili členové všech tří krúžků 
sami mezi sebou a po slavnostních projevech richtára slovácké části
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bratislavského krúžku, ing. Petra Fajkuse, richtára skalické části, Ivana 
Karenoviče, a gratulacích pražského krúžku (genmjr. Ing. Jaroslav Vínkler) a 
našeho krúžku (Mgr. J. M. Krist) a spřátelených bratislavských spolků rodáků 
zpod Javoriny vystoupil dětský soubor Vienek, který uvádí záhorácký folklor. 
Pak už následovala volná, vskutku krúžkařská zábava při čtyřčlenné taneční 
muzice a spojených muzikách krúžkařských na střídačku. Odjíždělo se nám 
těžce, protože sál jenjen hučel a bratislavští přátelé nás nechtěli pustit. Však 
jsme také plánovaný návrat k rozjezdům městské dopravy ve 2 hodiny už 
nezvládli.

Na tento večer navázalo společné vystoupení našeho a bratislavského krúžku 
na počest týchž 75tin v Českém centru v Bratislavě 29. října. Šálek centra byl 
plný, vystoupení, původně plánované na hodinu, se především dík povídání richtára 
Petra Fajkuse o historii krúžku (a není divu, stručně popsat 75 let je velmi 
obtížné) protáhlo. Od nás vystoupila muzika, pět tanečních párů a zpěvačky, 
bratislavští měli tři sborové a jeden sólový pěvecký vstup se svou vlastní muzikou.
A pak opět vypukla volná krúžkařská zábava. Dobré skalické víno (i strážnické, 
které přiložil ke své gratulaci bratislavskému krúžku ředitel Ústavu lidové kultury 
ve Strážnici, dr. Jan Krist) teklo proudem, jen jsme se nedočkali Českým centrem 
slíbených diet a tak si museli někteří z nás slovenskou měnu povypůjčovat. 
Opakovala se situace z předchozího večera: zpívalo se, tančilo, zpívalo a 
v nejlepším jsme museli odjet. Tentokrát jsme (díky řidičovi autobusu) plánovaný 
návrat na půlnoční rozjezd zvládli.
Všem, kteří se některé z těchto akcí v Bratislavě zúčastnili, se oba večery moc 
líbily. Ti, kteří nebyli, mají zkrátka škodu.
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A tyhle koledy znáte?

Děkujeme panu hospodáři

Děkujeme panu hospodáři za tu koledu.
Také paní hospodyňce ať sa podaří 
co máte na poli, v zahradě na roli - 
-ječmen, suržice, žito, pšenice.

Každá kráva ať sa vám otelí, ať džber mléka dá. 
Každá kura čtyřikrát do roka kuřata zváďá,
Kura praví kur kur, kohút kykyryký, 
ať je plný dvůr, ať je plný dvůr.

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
dolní mlynář nemá vody
hej, hej koleda, eště jednou koleda,
hej, hej koleda, eště jednou koleda.

Na vánoce na ty hody

Na vánoce na ty hody 
nastaly nám ty koledy.

Ten zámeckej mu zkazuje, 
že mu vody zastavuje, 
hej, hej...

Na vánoce hody, 
kdo máte slobody 
choďte jako my.

Ten horní mu připomíná, 
že mu vody dosti dodá, 
hej, hej... a daj nám klobásu 

a vína pár mázů 
pro našu chasu.

Běž Kačenko do kuchyně 
podívaj sa po husině

Nic sa nestyď , neohlédaj 
aj ně sem kus kyty podaj. 
Hoš slobodná chasa 
na vánoce jásá 
aj moja basa.__________
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Všem Vám od srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky 
a těšíme se, že v příštím roce se setkáme při některé z akcí 

Slováckého krúžku.
K rúžko zo r- vydává Slovácký krúžek v Brně. Vychází zpravidla čtyřikrát ročně. Odpovědný 
redaktora grafická úprava Ing. Jiří Raštica. Příspěvky přijímají všichni členové výboru. Náklad 
150 výtisků.
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