Slovácký krúžek v Brně

Milí krúžkaři,
přeji Vám do nového roku hodně radostí na mých
besedách, hodně hraní, zpívání, tancování, a těm
starším kromě zpívání též potěšení z toho, jak to mému
mládí sluší a jak pokračuje v mých tradicích, jak je
nastrojené v krojích.
Věřím, že si všichni přejete udržení tradic co nejdelší,
proto se těším na Vaše dary do tomboly k mému
plesovému svátku.
Váš Krúžek
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Slovácký krúžek v Brně

Jubilanti
13. 1. 1944

60 let

Ing. Blažena Šmídová

7. 3. 1944

60 let

Drahomíra Kučerová

17. 3. 1924

80 let

6. 5. 1914

90 let

Olga Kutálková

15. 5. 1929

75 let

Pavla Procházková

24. 6. 1944

60 let

Mgr. Ludmila Emmerová

Oldřich Krejčí

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spoustu příjemných chvil v kruhu přátel ze
Slováckého krúžku.

Poděkování zadavatelům reklamy
Na konci loňského roku jsme získali zásluhou Jirky
Macháčka objednávku na reklamu firmy STAPPA mix,
s.r.o., která příjemně obohatila náš rozpočet. Firmě
i Jirkovi upřímně děkujeme!
Zároveň se obracím na naše členy, kteří jsou
zaměstnanci velkých podniků, s prosbou o to, aby se
pozeptali u svých zaměstnavatelů, zda by nechtěli
propagovat svou firmu prostřednictvím Slováckého
krúžku. Nabízíme reklamu v našich tiskovinách, na
besedách i vystoupení na podnikových oslavách.
Předem děkuji za spolupráci.
Romana Ningerová
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Akce Slováckého krúžku
7. 2.

54. slovácký ples

23. 2

fašanková beseda u cimbálu

17. 3.

beseda u cimbálu

21. 4.

beseda u cimbálu s koštem pálenek

19. 5.

beseda u cimbálu

16. 6.

beseda u cimbálu

Napsali o 95. výročí:
Dnešní oslavy krúžku mně připomněly léta padesátá.
Krásné večery při pěsničce a při vínečku, partu
zpívajících krúžkařů, z nichž není již řada mezi námi.
I na ty je třeba vzpomenout - za všechny: prof. Páč,
Dr. Hejný, Jura Prášek, Miloš Bulíček. Je nás všech
stále ještě dost, a co je potěšitelné, že rostou další.
Pohled na děti byl nejkouzelnější. Právě to generační
pokračování je tím nej potřebnějším počinem. Čím jinak
se můžeme světu pochlubit, než naší lidovou tradicí.
MUDr. Jan Pavlík

Nech žije brněnský krúžek.
PhDr. Dušan Holý
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Už zapomínal jsem na vše, jak to bylo a jak jsme se
vzájemně formovali, toužili a krásně družili. Léta
uplynula a jsme rádi, že jsme tu. Šak, co bysme nebyli,
nebyli, šak sme zjednej dědiny, dědiny. Přeju krúžku,
aby i nadále zachoval a rozvíjel to bohatství, kterého
jsme si vážili i my.
MVDr. Luboš Holý
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Byl to moc pěkný večer! Byla by pro mne velká čest,
kdybych se mohla stát členem Slováckého krúžku. No,
až najdu nějakého tanečníka... Moc mě těšilo
Helena Bízová
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Z krúžku jsem odešel před dvaceti léty. Působím na
Valašsku a za tu dobu jsem nikoho nikde nepotkal.
A dnes potkám Jožku Lukašíka: „Ahoj Oldo!“ - jako
bychom se viděli včera. Lada Petrucha, Dalibor
Komárek, Jura Sysel a hlavně Zdeněk Fajbus a Jan
Miroslav Krist... Je to neuvěřitelné, čas se zastavil,
mám pocit, že jsme se viděli včera...! Je to jednoduché:
to pozitivní a krásné, co v životě zažíváme, v nás prostě
a jednoduše zůstává (naopak na to negativní máme
tendenci zapomenout). Nejkrásnější, nejbouřlivější,
inspirativní... zkrátka nejlepší roky mého života - to je
Slovácký krúžek. Děkuji za všechno!
PhDr. Oldřich Solanský

Naši milí Brňáci, jste kabrňáci. Tak citlivě sestavené
pásmo, jak jste nám dneska předvedli, je málokdy
k vidění. Jsme rádi, že se máme kde učit a inspirovat,
jsme rádi, že ve vás máme dobré a spolehlivé přátele.
Přejeme vám, ať vám to vše dobré vydrží - máte k tomu
všechny předpoklady. Hodně štěstí a pohody.
Bruno Vognič, starosta Slováckého krúžku Praha

Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit přehlídky primášů,
i když doufám, že na stém výročí si navzdory zákonům
přírody těch žijících primášů zahraje víc.
Ing. Jiří Burša

Přeji vám všechno nejlepší jménem Minoritů.
Otec Řehoř

6

Krúžkozor č. 63

S/ofácfcý krúžek v Brně

Bůh žehnej Slováckému krúžku!
Otec Jacek - Jaroslav Horák

Takovú parádu k 95. výročí Slováckého krúžku jsem
už dlúho neviděl a neslyšel. Prostě byla to krása.
Víťa Zahradníček

Drazí Brňáci !
Zase jeden krásný večer ve společenství všech našich tří
krúžků. Opravdu důstojná oslava pětadevadesátin,
které mají perspektivu. Ať vám pořád dobře zpívá, hraje
a tancuje!
Slovácký krúžek Bratislava a Skaličané
Petr Fajbus, richtár
Krúžkozorč. 63
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Děkujeme za krásný večer strávený na oslavě výročí
Slováckého krúžku. Vzpomínky na mládí strávené
v úžasném kruhu kamarádů nás vrátily o dvacet let
zpět. Těšíme se na další setkání.
Hana a Zdeněk Andrýskovi

Pětadevadesátka se vydařila, vzhůru ke stovce. Mnoho
dalších zapálených následníků.
Franta Kellner
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Moje první vzpomínky na Slovácký krúžek v Brně sahají
asi do roku 1930. Bydlel jsem ve Svatobořicích
nedaleko hospodářství matky Karla Bimky, který tehdy
studoval v Brně veterinu. Na sobotu a neděli si přivážel
z Brna několik spolužáků a v zahradě večer zpívali
slovácké pěsničky. Při tom padlo slovo „Krúžek“.
V roce 1933 jsem nastoupil do zaměstnání do
Zbrojovky. Karel Bimka s Frantou Rybeckým mě
vlastně získali pro folklór a v roce 1936 mě poprvé
pozvali do Slováckého krúžku. Kromě vojny jsem od
září 1936 do února 1939 nevynechal jedinou besedu.
Byl jsem stárkem. Zúčastnil jsem se všech akcí
pořádaných krúžkem. V létech 1940 - 1944 bylo
vrcholné období, na všechno velmi často vzpomínám.
Dnešní slavnost - to byl vrchol přednesu slováckého
národopisu.
Oldřich Krejčí
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Rád jsem zazpíval, rád jsem zatancoval, rád jsem
zavzpomínal a nerad jsem odcházel.
Jura Skála s rodinou
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Rád přijedu za pět let!
Josef Lukašík
Bylo velice příjemné znovu vystoupit ve Slováckém
krúžku
Radek Šústek
Krúžkozor č. 63
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Rád se vracím na místa, kde jsem prožil krásné chvíle.
Mirek Vymazal

Krásná vzpomínka na nejkrásnější roky na studiích.
Nashle 14. 12. v Brodě.
Petr Vozár, Dana Vozárová

Fajo, až dáš dohromady sestavu z Marijánek, tak dojeď
do sklepa!
Dalibor Komárek
Těším se, že Slovácký krúžek Brno v blízké době zavítá
do Archlebova.
Jaroslav Sedláček
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Su rád, že jsem sa mohl zúčastnit oslav 95. výročí.
Ještě jednou děkuji.
Ing. Ladislav Petrucha

95. výročí Slováckého krúžku bylo nádherné, stálo to
mnoho práce, určitě se vyplatila.
MUDr. Mojmír Blaha

Slovácký krúžek u Minoritu
Pátého prosince, sobota. Dívám se na počasí, prší,
v půl čtvrté odpoledne na mši svaté skoro prázdný
kostel. Měl jsem strach, že na vystoupení Slováckého
krúžku nikdo nepřijde. Najednou v půl páté se naplnil
celý kostel lidmi. Přišli členové krúžku, přátelé, známí
farníci a také lidé, kteří šli náhodou kolem kostela. Na
ulici bylo slyšet nádherné zpěvy z moravského
Homácka.
Krása moravského folklóru, nadšení mladých lidí, dětí i
dospělých, vede člověka k tomu, který je pramenem
veškerého stvoření a krásy. Člověk, když se na to dívá,
zapomíná na reklamy, na to, co nám nabízí televize
nebo noviny, a jde do hloubky svého srdce. Začíná
v něm hledat něco krásného, co mu dává sílu
pokračovat dál cestou svého života.
Minoritský kostel už podruhé hostil v adventní době
Slovácký krúžek. Těšili jsme se na tento den. Jako farář
myslím, že je to dobrý způsob evangelizace, že je to
Krúžkozor č. 63
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cesta k tomu, abychom jako Slované a Moravané
zachránili své kořeny. Národ, který přijde o své kořeny,
přijde o svou identitu a zmizí. S takovou situací
nesmíme souhlasit - musíme říci ne. Folklór nám dává
sílu k tomu, abychom i ostatním národům ukázali něco
krásného, něco, co je naším dědictvím.
Děkuji členům Slováckého krúžku, dětem ze Slováčku,
cimbálové muzice Slováckého krúžku s primášem
Josefem Pokorným a Petře Haluzové za scénář a
přípravu celého programu. Zároveň zvu na další
vystoupení v adventní době letošního roku.
P. Řehoř Pisko, farář
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Došlo po uzávěrce
Ve čtvrtek 15.1.2004 měla na Musilce koncert hudební
skupina Natalika, která se právě vrátila z turné v Číně.
Zakladatelkou skupiny je bývalá členka CM Slováckého
krúžku v Brně Natálie Velšmídová.
Starší členové krúžku ji znají z doby primášování Honzy
Beránka, kdy hrála na violoncello a tvořila s dalším
členem
CM
Petrem
Pánkem
(cimbál,
kontry)
nerozlučnou dvojici. Účastníci železničářských Zvolenů
pak z její rozesmáté tváře a divoké hry na violoncello ve
čtyři hodiny ráno, kdy většina účastníků přehlídky již
dávno padla únavou do svých postelí.
Krúžkozor č. 63
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Svou energii vtiskla i do hry hudební skupiny Natalika.
Zastává zde funkci vedoucího, zpívá a hraje na
violoncello, bubínek a další rytmické nástroje. Jádro
muziky doplňují známý houslista a zpěvák Vojta
Lavička a kytarista a hráč na klávesové nástroje Zdeněk
Lazok.
Natalika rozhodně přítomné nezklamala. Po tradičním
čtvrtém přídavku koncert ukončili z časových důvodů
pořadatelé.
VL
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