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EditorialEditorial
Vážení krúžkaři a příznivci Krúžkozoru,
již je tomu rok, co vyšlo poslední číslo našeho krúž-
kařského časopisu. Rok, v němž jsme byli ochromeni 
koronavirovou krizí, která nám nedovolila prožít 
krúžkařský život tak, jak jsme byli zvyklí, život napl-
něný pravidelnými besedami, vystoupeními a  jinými 
folklórními akcemi, život obohacený tradičním krúž-
kařským plesem. To všechno se nekonalo ne proto, že 
bychom nechtěli, ale proto, že nám to nebylo dovoleno. 
O to horší bylo, že nás navždy opustilo několik kama-
rádů krúžkařů. Přesto krúžkařský život nezanikl, ale 
našel si nové formy a dokonce, když krátce povolila an-

ticovidová opatření, podařilo se rozběhnout krúžkařský život naplno. O všech 
těchto věcech pojednává zpráva starosty, kterou též v tomto čísle naleznete.
Sestavení nového čísla Krúžkozoru tak, aby byl čtivý, mi z výše jmenovaných důvodů 
dalo hodně práce. Bylo třeba vyvážit smutné zprávy (a nebylo jich zrovna málo), 
nahradit tradiční reportáže z krúžkových akcí, hledat nové přispěvatele textů, 
a – protože Krúžkozor přišel o pravidelného dodavatele kvalitní fotodokumentace 
Štefana Štempela – i přispěvatele fotografií či je pořizovat vlastními silami. Také 
v důsledku dočasného útlumu reálně prováděné činnosti bylo obtížnější do tohoto 
čísla získat dostatek příspěvků. Prostě jsme se tolik neviděli.
Nicméně si myslím, že přes všechny tyto obtíže se podařilo dát dohromady 
Krúžkozor, který čtenáře potěší a naplní chutí dát krúžku svou radost a po-
zitivní energii. Vždyť krúžek nám všechno naše úsilí mnohonásobně vrací. 
Na závěr bych rád všem čtenářům popřál krásné čtení a  těším se, že příští 
rok nám dovolí naplnit krúžkařský život tak, abyste nemuseli čekat na příští 
Krúžkozor do vánoc roku 2022. O to se však musíme zasloužit všichni i tím, 
že mi budete průběžně posílat své příspěvky, reportáže, fotografie jak z dění 
krúžku, tak i třeba z akcí, které pořádáte v rámci svých přátelských vztahů 
mimo oficiální činnost našeho spolku, či různé zajímavosti z oblasti Slovácka 
nebo zajímavosti, které se týkají folklóru obecně.

Mirek Dostál

Foto:  Richard Panáček
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Plánované akcePlánované akce

Plán besed u  cimbálu od  prosince 2021 do  června 2022, všechny 
v Klubu MK, Vlhká 21, každou třetí středu v měsíci od 19 do 23 hod., 
není–li uvedeno jinak a dovolí-li to epidemiologická situace:  

 19. 1. 2022
 28. 2. 2022, fašanková beseda
 23. 3. 2022
 20. 4. 2022
 18. 5. 2022
 22. 6. 2022

Na den 14. 5. 2022 se náhradou za ples, jenž z epidemiologických dů-
vodů nelze pořádat, chystá Krúžková májová veselice. Prostory koná-
ní budou upřesněny na  stránkách krúžku a  taktéž termíny konání dalších 
akcí které nejsou ke dni uzávěrky známy a budou, jakož i případné změ-
ny či upřesnění již zveřejněných akcí, zveřejněny na  stránkách Krúžku:  
http/www.kruzek.cz 
Na všechny akce Slováckého krúžku v Brně vás srdečně zveme a doufáme, 
že nám podaří je uskutečnit! 

*
Noví krúžkoví stárci Noví krúžkoví stárci 

1. stárkovský pár Vojtěch Janský a Veronika Pisaříková

2. stárkovský pár Jiří Vozár a Anna Procházková

3. stárkovský pár Ondřej Vojtíšek a Eliška Martínková
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Vojta Jánský
Vojta je z Přízřenic, kde pomáhal obnovit hody. Rád se aktivně účastní 
několikerých hodů v rámci Brna a okolí. Krúžek je pro něj dalším folklór-
ním prostředím, ze kterého čerpá lidovou i organizační inspiraci. 

Veronika Písaříková
Verča je již pět let pevnou součástí taneční složky krúžku a  tančení ji 
opravdu pořád baví. Vedle toho se ve svém povolání účastní zajímavých 
vývojových projektů na skvělé pekařské a cukrářské výrobky a plnou hla-
vu nápadů si s sebou bere také do krúžku.

Jiří Vozár
Jirka je z  Uherského Brodu, kde tančí v  Souboru písní a  tanců Olša-
va. Studuje na fakultě informačních technologií VUT. Hraje na housle 
a basu, věnuje se sportu, folklórním i nefolklórním aktivitám, práci při 
studiu a projektům do školy. V krúžku by chtěl dosáhnout vypracované-
ho verbuňku.

Anna Procházková
Anička je ze Zakřan a studuje pedagogickou fakultu. Od malička je sou-
částí Slováčku, kde působila jako tanečnice, muzikantka a do dnešních 
dní jako vedoucí. Krúžek a  slovácký folklór se jí za  ty roky vlil do  žil 
způsobem, že si bez něj nedokáže představit svůj život.

Ondřej Vojtíšek
Jmenuji se Ondřej Vojtíšek, pocházím ze Strážnice a už od dětských ple-
nek se oblékám do kroje. Nyní se aktivně věnuji cvičení s vlastní vahou 
a občas si moc rád zatančím i moderní tance. Studuji 1. ročník baka-
lářského studia na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií 
na VUT v Brně, obor automatizační a měřící techniky. Vztah k folklóru 
jsem získal od svých rodičů a jsem za něj hrozně rád. Ve Slováckém krúž-
ku působím od roku 2019. 
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Eliška Martínková
Jmenuji se Eliška Martinková a pocházím z Brna. Jsem studentkou 2. roč-
níku VUT Fakulty chemické. Už od malička se věnuji folklóru v dětském 
souboru Slováček, kde působím dodnes jako tanečnice i jako muzikant-
ka. K folklóru mě přivedli moji rodiče, kteří se seznámili ve Slováckém 
krúžku. Mám ráda knížky, hudbu a tanec, i v moderní podobě. V krúžku 
tančím od roku 2019.

Přejeme našim stárkům a stárkám úspěšné stárkování!

*

Na hodech se tradičně bojovávalo o právo být stárkem zápasem „za pasem!“ nebo soutěží  
ve verbuňku. Na fotce zaníceně bojuje 2. stárek – Jirka Vozár,  foto: P. D’Ambros
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Jubilanti krúžku (prosinec 2021 –  Jubilanti krúžku (prosinec 2021 –  
červen 2022)červen 2022)

měsíc oslavenec věk

2021
prosinec Eva Klímová 80

2022
leden Ing. Jiří Sekerka 85
únor Jaroslav Klíma 85

Karel Křivánek 75
Mgr. Josef Pavlík 70

MUDr. Milada Poláková-Pitříková 65
duben Anna Formánková 90

Josef Linhart 50
Ing. Jiří Martínek 55

Radoslava Muselíková 70
květen Zdeněk Bravenec 65

Marie Dvořáková 80
červen Ing. Jan Coufal 85

Roman Krejčí 50
Ing. Jiří Leder 70

Blahopřejeme ! 

*
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Vzpomínáme na čestné a významné osobnosti krúžku: 
Jaromír Nečas by se dožil v únoru 100 let
Bohuše Pavlíková by se dožila v lednu 95 let
Antonín Bartošík by se dožil v březnu 95 let

Jožka, renesanční člověkJožka, renesanční člověk

Dne 7. ledna letošního roku odešel 
do  muzikantského, folklórního a  zpě-
váckého nebe dlouholetý umělecký 
vedoucí našeho mužského sboru a náš 
věrný kamarád Jožka Donné.

Jožka začal vést sbor, osiřelý tehdy 
po Antonínu Bartošíkovi, v roce 1988 
a  svým elánem do  něho vlil nový ži-
vot. Přinesl řadu nových písní a pásem 
zejména z  Hanáckého Slovácka, ale 
i z Horňácka a Kyjovska. Pro osvěžení 
mohu připomenout dodnes zpívaná 
pásma „Nechodil sem za  ňú“, či „Až 
pojedu přes Tuřany“ z jeho domovské-
ho Hanáckého Slovácka a  horňácká 
pásma „mynárských“ či „pijáckých“ 
písní. Ve výčtu bych mohl pokračovat, 

ale bylo by to na celý odstavec a pro nezasvěceného čtenáře by to mohlo 
být málo zajímavé. Proto raději vyzdvihnu některé příhody a podělím se 
o osobní, většinou humorně laděné vzpomínky, které nejlépe vystihnou 
Jožkovu neobyčejnou osobnost.

Jožka byl nadšený a zapálený vinař. Ve svých domovských Kloboukách 
u Brna vlastnil několik velkých vinic a byl známý výrobou především červené-
ho vína. Při vinobraní proto musel najímat pomocné síly na sběr a zpracování 
hroznů. Je pochopitelné, že se také obracel na členy sboru. Tak se stalo, že se 

Jožka Donné tak,  jak jsme jej znali, 
foto dodal: Ujo Fajo
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na jednom řádku setkali čtyři kamarádi ze sboru – Jožka, Luděk Pecho, Alois 
Vala a Zdenek Kopřiva. Pikantní na věci bylo, že to bylo v polistopadové době, 
kdy ještě byly diskutovány politické názory v klasickém rozložení pravice kon-
tra levice. Tak se stalo, jak jsem zaznamenal z vyprávění jednoho z účastníků, 
že se na jednom řádku proti sobě postavily dvě dvojice. Na straně jedné dva 
pravičáci a na straně druhé dva levičáci a mezi nimi drátěné vedení vinných 
hlav. Když došla diskuze na historii a význam Pražského povstání, začaly létat, 
jak už to na Slovácku bývá, ostrá slova a jenom zmíněná drátěnka zabránila  
pěstnímu souboji a trvalému rozkolu jinak navzájem se milujících kamará-
dů. Nuž, tak to již na Slovácku chodí. Jožka měl velké plány na vinárenský 
provoz, který chtěl realizovat právě s jejich součinností. Že to mysleli vážně, 
jsme mohli poznat při mnoha návštěvách jeho sklepu v Kloboukách, kdy 
velkoryse hostil krúžek při různých výjezdech sboru i celého souboru směrem 
na Slovácko, nebo při oslavách výročí, které byly v jeho sklepě organizovány.

Mnohokrát jsem si zazpíval i mimo krúžek při Jožkových „húslích“ ať 
již na festivalech, kde vydržel hrát do ranních hodin, či při jiných příleži-
tostech i mimo náš krúžek. Rád vzpomínám na setkání s italskými alpíny, 
k nímž nás osud zavál v rámci poznávací návštěvy Itálie. (Jožka se totiž 
ve stylu renesance zajímal o veškeré věci okolo nás a to do hloubky. Pokud 
nepracoval na vinici nebo ve sklepě, nehrál na své oblíbené housle či zrovna 
s námi nezpíval, vždy jste jej mohli přistihnout s knihou). Tak se stalo, 
že jsme (Jožka a já) při společenském večírku na propracované šestihlasé 
chorály „alpínů“ odpověděli za českou skupinu zpěvem písní „Pod Slavko-
vem, pod tú horú“. Jožka mne doprovázel na housle a zpíval druhý hlas, 
a sklidili jsme velké uznání. Mnoho a mnoho bylo společných zážitků…

Jméno Donné, jak čtenář jistě tuší, je francouzského původu. Rene-
sanční Jožka proto pátral, jak se předkové Donnéovi dostali na Moravu. 
Zjistil, že se přistěhovali v rámci mírového osídlování Moravy v době ještě 
před napoleonskými válkami, když byli mocnářstvím pozváni, aby mimo 
jiné na  Moravu přinesli vinařské technologie Francie. Jožka dokonce 
vypátral pravděpodobnou obec ve  střední Francii, odkud jeho předko-
vé pocházeli. Tak se stalo, že při zájezdu, který byl organizován přáteli 
Jarka Ungermana, navštívil onu obec ve střední Francii, kde byl s velkou 
vážností přivítán. Opět z vyprávění vím, že starosta obce, který zrovna 
pracoval na vinici, na dotaz o možnosti původu Donnéových prohlásil, že 
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„to je vážná věc“ a po krátké pauze, kdy se běžel převléci do společenské-
ho oděvu, pozval přítomné na radnici. Samozřejmě, že po francouzském 
způsobu vše skončilo u skleničky dobrého burgundského. Tolik ze vzpo-
mínek mých a mužského sboru.

Jožko, děkujeme Ti! Tvůj odkaz je trvalou součástí našeho sboru! 
Mirek Dostál

*

Vzpomínám na nedávno zemřelého člena Vzpomínám na nedávno zemřelého člena 
naší muziky, MUDr. Zdeňka Šustranaší muziky, MUDr. Zdeňka Šustra
Zdeněk se narodil 17. dubna1945 nedaleko Křetínky ve  Vranové. 
Do školy ale začal chodit už v Brně, mimochodem od svých 14 let byl 
spolužákem své budoucí ženy Hany. Od 16 let pak spolu začali chodit, to 
už na Gymnasiu na Křenové. 

Spolu jsme se seznámili na LVK – kde já působil jako lyžařský in-
struktor, on jako lékař a též výborný lyžař. Už v té době byl velký fešák 
(přezdívka Delon). Po studiích se stal chirurgem ve FN na Hybešce, poz-
ději pak v Bohunicích,

Slovácký krúžek poznal už v klubu u Ševčíků v Žabovřeskách, kde 
byl zpočátku jen jako host na několika besedách, než pak (po několika 
měsících) začal docházet i na zkoušky muziky s houslemi. Postupně se 
osměloval i  na besedách a  vystoupeních. Vidět byl například už v ČT 
na natáčení Silvestra u Elišky. V muzice byl též velmi obětavý, dost často 
vozil nástroje na akce muziky i na besedy.

Kromě muziky měl zálibu v  myslivosti v  Žebětíně, kde si postavil 
vilku. Byl velmi pracovitý a nesmírně šikovný, což jsem poznal na  své 
chatě na Malé Morávce, kam rád jezdil. Miloval běžky, na nich urazil 
i náročnější hřebenové túry a kolo Karlov – Jelení studánka, Malý – Velký 
kotel – Karlov aj. 
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Ve svých 60 letech si kousek od mojí chajdy naproti přes Moravici po-
stavil moc pěkný lovecký srub. I tady se rád zapojoval do muzikantského 
života. Mnohokrát si zahrál s tamním „Kelt grass bandem“ v hospůdce 
u Ostřížka v Karlově. Několikrát jsme tam preludovali i sami. Bohužel, 
v posledních letech se s postupující nemocí intervaly jeho návštěv chaty 
prodlužovaly, podobně jako návštěvy na akcích krúžku. 

Zdeněk zanechal dvě děti. Starší Martin se potatil, pracuje na Žlutém 
kopci na onkologii.

Zdeněk, i přes svůj důchodový věk, pracoval prakticky až do své smr-
ti ve své chirurgické ambulanci v Javoru v Bystrci. Zemřel 19. prosince 
2020 po dlouhé těžké nemoci ve svých 75 letech.

Jožka Pavlík

*

Zdenek Šustr, foto dodal: J. Pavlík
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Antonín JuřeníkAntonín Juřeník

Počátkem března jsme se dozvěděli, že člen mužského sboru, výborný 
druhý hlas a náš kamarád, Ing. Antonín Juřeník, zemřel v neděli 7. března 
2021 ve věku 78 let. Jeho památku si připomínáme souborem fotografií 
z jeho nejlepších folklórních let, které mi zaslal náš Ujo Fajo. 

Do folklórního nebe odešli Štefan Do folklórního nebe odešli Štefan 
Štempel a Eva Štempelová, roz. PáčováŠtempel a Eva Štempelová, roz. Páčová

Ing. Štefan Štempel se narodil 30. září 1937 v Košicích. Jeho otec byl 
bankovním úředníkem a  matka absolventkou obchodní školy. Krátce 
po  jeho narození se rodina stěhovala do  Nitry, Banské Bystrice, Žili-
ny a do Nových zámků, kde byl jeho otec jmenován ředitelem na nové  

Antonín Juřeník, foto: archiv Ujo Fajo
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pobočce. Štefan Štempel měl o 14 let 
starší sestru, která se narodila v Praze 
v době, kdy tam jeho otec pracoval 
na  Ministerstvu financí. V  Nových 
Zámcích začal chodit do  základní 
školy a  také zde na  místním gym-
náziu maturoval. Po maturitě odešel 
na  Vysokou školu chemickotechno-
logickou do  Bratislavy. Po  promoci 
nastoupil do  zaměstnání jako kon-
struktér do  Královopolské strojírny 
v Brně.

V  Brně se seznámil se svojí bu-
doucí manželkou MUDr.  Evou Pá-
čovou, zubní lékařkou, která měla 
jako sestřenice bratrů Holých vazbu 
na  Slovácký krúžek v  Brně. V  roce 
1962 se oba vzali a  v  následujícím 

roce přišel na svět jejich jediný syn Štefan. Kvůli obtížné bytové situaci 
odešla rodina na Slovensko, kde našel ing. Štempel zaměstnání v Žilině. 
Potom uspěl v konkursním řízení a stal se hospodářským ředitelem v Láz-
ních Trenčanské Teplice. S ohledem na manželčinu profesi, kterou měla 
zajištěnou v Brně, přijal nabídku taktéž v Brně na Generálním ředitelství 
Závodů všeobecného strojírenství. Ve svém volném čase hodně cestoval 
s rodinou. K jeho oblíbeným koníčkům patřilo fotografování a natáčení 
filmů. Živě se zajímal o novinky na PC. V devadesátých letech přijal pra-
covní uplatnění na Magistrátu města Brna na investičním oddělení, kde 
pracoval až do důchodu. Společně s manželkou byli častými návštěvníky 
besed ve Slováckém krúžku v Brně. Často přispíval svými fotografiemi 
a videi, zde pořízenými, do archivního fondu a kroniky krúžku.

Čest jejich památce!
Ujo Fajo

Štefan Štempel, foto: archiv Ujo Fajo
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Zprávy starosty přednesené  Zprávy starosty přednesené  

na valné hromadě krúžku na valné hromadě krúžku 

Činnost krúžku v roce 2020Činnost krúžku v roce 2020

Slovácký krúžek působí jako spolek 
v  Brně již 110 let. Je nejstarším folk-
lórním spolkem na  Moravě. Krúžek 
působí jako spolek se širokou člen-
skou základnou (má více než 150 řád-
ných členů, 19 čestných členů, dalších 
přes 1  000 neplatících bývalých členů 
a  stovky příznivců) připravující akce 
pro nejširší veřejnost, ale také jako fol-
klórní soubor. Cílem naší činnosti je 
podpora a  udržování lidového umění 
Moravského Slovácka ve všech jeho po-
dobách (hudba, tanec, zpěv, kompono-
vaná pásma). I z těchto důvodů pořádá 
krúžek jako jediný v  městě Brně (ale 
také na celé Moravě) každou třetí středu 
v měsíci besedy u cimbálu. 

Vzhledem ke karanténním opatřením v souvislosti s šířením pandemie 
COVID-19 ovšem nebyla činnost krúžku v roce 2020 tak bohatá, jako 
v jiných letech a byli jsme nuceni provést změny v dramaturgickém plánu 
a rozpočtu. Především se nemohly uskutečnit všechny naplánované akce. 
Z plánovaných 10 besed u  cimbálu byly v  roce 2020 z  důvodu „vyšší 
moci“ uspořádány pouze čtyři, z nichž hojně navštívené byly pouze první 
dvě, v  lednu a  únoru. Zejména fašanková beseda byla navštívena 160 
účastníky. Zbylé dvě byly omezeny počtem sto lidí. Zbylé besedy, včetně 
dubnové s koštem ovocných pálenek, květnové s vystoupením mužského 
sboru z Charvátské Nové Vsi a říjnové besedy s předváděním Havelských 

Foto:  Richard Panáček
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hodů Slováckého krúžku v Brně jsme byli nuceni zrušit. I tak ovšem zů-
stávají krúžkové besedy u cimbálu vyhlášené, mají nezanedbatelnou pověst 
prakticky v celé ČR, jsou vyhledávány a patří v městě Brně k pravidelným 
folklórním akcím. Na besedy dojíždějí zájemci ze širokého okolí nejenom 
v rámci Jihomoravského kraje. Velmi úspěšný byl Slovácký ples, jubilejní 
sedmdesátý. Konal se ve znamení Lipova – předtančení obstaral soubor 
Lipovjan a  jako druhá cimbálová muzika, vedle krúžkařské, hrála Hor-
ňácká cimbálová muzika Petra Galečky. Na plese vystoupili také hosté ze 
slovenského Záhorí – Mužský spjevácký zbor Kúcané z Kútú. Na plese bylo 
přítomno více než 200 krojovaných a dalších 300 návštěvníků. 

Konec února pak byl doslova nabitý akcemi. V sobotu 22. vyjel celý 
autobus krúžkařů na Moravský ples, kde chasa se zpěváky předvedla fa-
šank na Horňácku. Hned v pondělí po pražském plese jsme měli hojně 
navštívenou fašankovou besedu s vystoupením mužského sboru s tradič-
ním straňanským tancem Pod šable a chasy s celým pásmem horňáckého 

Zaplněný sál na 70. plese Slováckého krúžku v Brně 25. ledna 2020, foto: Ujo Fajo
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fašanku včetně maškar, který v Praze museli předvést ve značně reduko-
vané podobě. 

V úterý po fašankové besedě u cimbálu se uskutečnil „brněnský fa-
šank“ v ulicích města se zakončením v Etnografickém ústavu Moravského 
zemského muzea na Náměstí svobody. Tam ostatně náš mužský sbor také 
zkouší, často tam i vystupujeme.

Poslední velká akce, byť ne celého krúžku, se před vypuknutím „ka-
rantény“, konala 12. března. Bylo to skutečně na  poslední chvíli, ale 
o to vydařenější. Šlo o promoci dvou knih – zajímavé fotografické pu-
blikace z  první světové války a  sborníku, nazvaného Od  moravských 
luk k  balkánským horám, který vydali vědečtí kolegové starosty krúž-
ku k  jeho šedesátinám. Ta první kniha je nazvaná Deník nadporučíka 
c. k. armády z let 1914–1918. Obrázky českého důstojníka Hynka Do-
ležala z  balkánského bojiště Velké války pak je originálním fotografic-
kým svědectvím o dnes málo známém a přehlíženém balkánském bojišti 

24. února předvádí na fašankové besedě mužský sbor fašankové tance s vytínáním,  
foto: Pavel D’Ambros
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Velké války. Je výběrem z více než 300 fotografií válečného deníku, kte-
rý během tažení rakousko-uherské armády západním Balkánem sestavil 
poručík, od  roku 1915 pak nadporučík Hynek Doležal (30. července 
1880 Uherský Brod – 13. června 1938 Brno). Promoci doplnil svým vy-
stoupení mužský sbor Slováckého krúžku a muzika Slováckého krúžku. 

První velká akce po  karanténě byla beseda u  cimbálu 17. června, 
po tříměsíčním půstu hojně navštívená. V závěru prázdnin krúžek absol-
voval několik vystoupení na XXXI. Mezinárodním folklórním festivalu 
Brno 2020, a to jak v profilovém představení krúžku na Dominikánském 
náměstí, tak zejména v  hlavním pořadu na  nádvoří Nové radnice, vě-
novaném čestné člence Slováckého krúžku Zdence Jelínkové při příle-
žitosti jejích nedožitých stých narozenin. Pátého září vystupovala chasa 
krúžku a  ženský sbor na  hodech v  Brně-Černovicích, o  týden později 
chasa s muzikou pomohla svým vystoupením v Troubsku místnímu sou-
boru Podskalák oslavit 40. výročí jeho založení. 23. září 2020 se konečně 

Děti ze Slováčku při večerním vystoupení na MFF Brno v září 2020,  
foto: Eliška Martínková
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uskutečnila beseda u cimbálu, před níž proběhla v březnu odložená val-
ná hromada spolku. Po prázdninách sice ještě nebyla navštívená tak, jak 
bychom si představovali, kromě členů krúžku tam mnoho dalších hostů 
nebylo, ale opět se nad takovýmito akcemi začaly stahovat mraky a mnozí 
proto možná raději zůstali doma. Také setkání Slováckých krúžků z Brna, 
Prahy a Bratislavy, které se mělo uskutečnit 3. října 2020 s krásným pro-
gramem – cestou lodí po Brněnské přehradě až na konečnou ve Veverské 
Bítýšce, tam návštěvou mlýna, poté prohlídkou hradu Veveří a následnou 
zábavou v kulturním domě v Říčanech, muselo být bohužel odloženo.

Kvůli omezení shromažďování na  jaře, k  němuž na  podzim přibyl 
i  zákaz zpěvu, ubylo také pravidelných zkoušek folklórního souboru 
krúžku. Částečně omezena byla též vydavatelská činnost krúžku, neboť 
vzhledem k  neuskutečnění celé řady akcí vyšlo pouze jedno, rozšířené 
číslo krúžkařského časopisu, namísto plánovaných tří čísel. Krúžek však 
připravil k vydání a dal do  tisku doplnění publikace Storočenka, která 
vyšla ke stému výročí krúžku v roce 2008. V tomto doplňku je zachycena 
činnost krúžku v letech 2008–2020.

V mezidobí bylo také naskenováno více než 5.300 nově digitalizova-
ných stránek „Kroniky Slováckého krúžku“ za  léta 1983–2019, kterou 
vede ing. Zdeněk Fajbus. Tyto byly umístěny na webové stránky krúžku, 
podobně jako 301 figurek originálního krúžkového Betlému, který ob-
vykle bývá nedílnou součástí Vánočních besed Slováckého krúžku v ob-
dobí 1994–2019. Betlém vytvořil ing. Zdeněk Fajbus. 

Z  výše uvedených důvodů se pochopitelně snížily některé náklady, 
a to na pronájmy (besedy u cimbálu, setkání Slováckých krúžků, prostory 
pro nácvik), snížily se také náklady na přepravné, zcela odpadly náklady 
na ubytování.

Na druhé straně mohl krúžek přistoupit k dlouho plánované obnově 
svého krojového vybavení, protože naše krojová výbava, jakkoli bohatá, 
již nutně potřebovala doplnění a opravy, odkládané mnoho let. Tato situ-
ace – nucená pauza ve vystupování souboru, a tedy používání krojů – tak 
umožňovala vše profesionálně provést. Krúžek nově pořídil 7 párů krojové 
obuvi, nové šátky a zástěry ke krojům a nechal také opravit některé krojové 
součástky (2x nohavice horňácké, 9x třaslavice, 4 košile horňácké). Mohl 
také doplnit svoji etnografickou knihovnu o cenné antikvární kusy publikací.
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Summa summarum lze říci, že i přes všechna omezení Slovácký krú-
žek svou činností obohatil folklórní život v městě Brně, jehož je důstoj-
ným reprezentantem. 

Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.,
starosta Slováckého krúžku v Brně

*

Činnost krúžku v roce 2021Činnost krúžku v roce 2021

Bohužel, opatření v souvislosti s covidem výrazně změnila činnost našeho 
krúžku i v roce 2021. Namísto deseti plánovaných besed se jich uskuteční 
max. 5, tedy v případě, že nedojde ke zhoršení situace. Uskutečnily se ná-
sledovné: 1. 7. 2021, beseda u cimbálu; 22. 9., beseda u cimbálu spojená 
s předcházející valnou hromadou Slováckého krúžku v Brně; 27. 10. kro-
jovaná hodová beseda u cimbálu s předváděním hodů z Kyjovska a s hosty 

Hodová beseda 17. 10. 2021, foto: Pavel  D’Ambros
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z Brněnska (Líšňáci, chasa z Modřic a Přízřenic, FS Lučina aj.). Plánova-
né besedy: beseda s koštem ovocných pálenek a s vystoupením souboru 
Straňané ze Strání, 24. 11.; Mikulášská beseda u  cimbálu 8. 12., kro-
jovaná; Vánoční beseda u cimbálu s vystoupením Horňácké cimbálové 
muziky Petra Mičky, 20. 12. 2021.

V důsledku karanténních opatření se nemohl konat 71. slovácký ples, 
což má velký vliv na rozpočet spolku (chybí položky ze vstupného, tomboly 
a prodeje publikací, celkově snižuje částku vydávanou krúžkem za pronájmy).

Uskutečněná vystoupení: 11. června, vystoupení krúžkového sou-
boru v Muzeu Brněnska (vila Löw Beer) na vernisáži výstavy o Ar-
ménii za přítomnosti arménského velvyslance. První vystoupení od září 
2020; 20. 8., vystoupení krúžkařského souboru opět ve vile Löw-Beer, 
tentokrát jako hostitele Černé Hory, a to při příležitosti otevírání výstavy 
o Černé Hoře a uzavírání výstavy o Bělorusku; natáčení mužského a žen-
ského sboru v Pozořících-Jezerech, Kučerově a Dražovicích pro televiz-
ní pořad Folklorika (Lidová píseň a lidová architektura, námět připravil  
starosta krúžku doc. dr. Štěpánek), 5. 9. 2021.

Plánovaná vystoupení: 2. prosince, vystoupení krúžkového soubo-
ru na vernisáži výstavy Hynek Doležal – český důstojník na Balkáně  

Na červnové besedě slavila kulaté jubileum vedoucí ženského sboru a čestná členka krúžku 
Yva Janošíková, foto: Mirek Dostál
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za Velké války (připravil starosta krúžku doc. dr. Václav Štěpánek) od 17 ho-
din v Muzeu Brněnska ve vile Löw Beer; Prosinec 2021: plánovaná tři vá-
noční vystoupení pro Moravské zemské muzeum

Uspořádání setkání Slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy: 
mělo být v loňském roce, ale ze známých důvodů se nemohlo uskutečnit 
(říjen 2020). Proběhlo 2. října s programem: plavba lodí po Brněnské 
přehradě za doprovodu krúžkařské cimbálové muziky, prohlídka mlýna 
ve Veverské Bítýšce a hradu Veveří, beseda u cimbálu v kulturním domě 
v Říčanech u Brna od 17 hodin do jedné po půlnoci. Besedu zahájil sta-
rosta Říčan a starostové krúžků, se třemi pásmy vystoupil soubor Slovác-
kého krúžku v Brně. 

Zajištění nácviků jednotlivých složek (muziky 1×, chasy 2×, mužské-
ho sboru 1x, ženského sboru 1×, Slováčku 4× týdně).

Zkoušky všech složek souboru začaly koncem května, uskutečňovaly 
se i o prázdninách a prozatím probíhají.

Vydávání časopisu Krúžkozor 3× ročně.
Vzhledem k menšímu počtu akcí vyjde pouze jedenkrát.
Vedení kroniky: uskutečňuje se podle plánu. Oproti plánu byla kro-

nika oskenována (více než 5 000 str.) a zavěšena na webové stránky krúž-
ku, V době karantény se uskutečňovaly pravidelné on-line pořady nad 
kronikou Slováckého krúžku:

Pozvánka na vernisáž výstavy „Obrázky z balkánského bojiště“

Obrázky z balkánského bojiště
Výstava fotografií z deníku nadporučíka  
c. k. armády Hynka Doležala z let 1914–1918

Muzeum Brněnska vás zve na zahájení výstavy

ve čtvrtek 2. 12. 2021 v 18 h
Galerie Celnice
Vila Löw-Beer, Drobného 22, Brno

Úvodní slovo:
Václav Štěpánek, Vladimír Březina
Doprovodný program: hudební vystoupení 
Slováčku a Slováckého krúžku (vojenské písně)

Nad výstavou převzali záštitu velvyslankyně 
Bosny a Herzegoviny J. Ex. Martina Mlinarević 
a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich
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20. 1. Páté online vysílání (předcházející čtyři akce se uskutečnily 
v roce 2020) videosnímků a fotografií z historického archivu 
Slováckého krúžku v Brně. Večer byl věnován hlavně prů-
běhu programu oslavujícího 95. let trvání krúžku. K vy-
braným ukázkám vyslechli účastníci vysílání dostatek vysvět-
lujících informací.

3. 2. Šesté online vysílání videosnímků a fotografií z historické-
ho archivu Slováckého krúžku v Brně. Po ukázkách ze zájez-
du do Moldávie v roce 1999 bylo věnováno převážně rokům 
2004 a 2005. 

10. 2. Sedmé online vysílání videosnímků a  fotografií z  histo-
rického archivu Slováckého krúžku v Brně. Projekci z roku 
2006 dominoval nejen zájezd na festivaly v Sarajevu a blíz-
kém okolí, ale také fotografie a videozáznam vánočního pro-
gramu „Advent a Vánoce na Horňácku“. 

17. 2. Osmé online vysílání videosnímků a  fotografií z  historic-
kého archivu Slováckého krúžku v Brně. Večer byl věnován 
zájezdu všech složek souboru Slováckého krúžku 26.  8. – 
3. 9. 2007 do francouzského Dijonu na mezinárodní festival 
o „Náhrdelník burgundských králů“.

24. 2. Deváté online vysílání videosnímků a  fotografií z  histo-
rického archivu Slováckého krúžku v Brně. Vysílání o roku 
2007 začalo zájezdem na karneval do italského Udine a Ni-
mis. Tam s námi jeli též přátelé z Dolního Němčí. Dále bylo 
promítnuta vystoupení na  pozvání Třebíčanu, vystoupení 
na  pozvání maturantů gymnázia na  Slovanském náměstí 
v  Brně v  Semilasse, poté Kosecké slavnosti v  Buchlovicích 
a vánoční koncert ve Znojmě. 

3. 3. Desáté online vysílání videosnímků a fotografií z historic-
kého archivu Slováckého krúžku v Brně. Večer byl věnován 
promítnutí fotografií a  videí z programu oslav 100. výročí 
založení Slováckého krúžku v Brně. 

10. 3. Jedenácté online vysílání videosnímků a fotografií z histo-
rického archivu Slováckého krúžku v Brně. Program uvedl 
dokumenty z akcí roku 2008. Především z 58. plesu a MFF 
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Brno. Bonusem byly ukázky záznamu České televize z roku 
1989, kdy Slovácký krúžek vystupoval na  vinobraní v  ra-
kouském Poysdorfu a vysílání medailonu TV z roku 1983,  
ve kterém byli uvedeni Dušan Holý, Martin Hrbáč, Martin 
Zálešák, Jožka Kubík ml., Janoš Pavlík a bratři Prachařovi. 

17. 3. Dvanácté online vysílání videosnímků a fotografií z histo-
rického archivu Slováckého krúžku v Brně. Vysílání z roku 
2009 se otevřelo 59. plesem, na  kterém hrála Svárovanka 
a vystoupili členové souboru Žerotín ze Strážnice. Nabídka 
ukázek všech akcí byla veliká, s hojnou účastí připojených. 

24. 3. Třinácté online vysílání videosnímků a fotografií z historického 
archivu Slováckého krúžku v Brně. Hlavní náplní bylo vystou-
pení souboru na XII. MFF v Ostravě – Folklor bez hranic. 

1. 4. Čtrnácté online vysílání videosnímků a  fotografií z histo-
rického archivu Slováckého krúžku v Brně. Zahájeno bylo 
promítání fotografií z některých akcí roku 2010.

7. 4. Patnácté online vysílání videosnímků a  fotografií z  his-
torického archivu Slováckého krúžku v Brně. Kromě dvou 
hlavních stěžejních akci – zájezdu na festival do Banja Luky 
a besedy 11. 11. 2009 došlo k promítání vystoupení ve Křti-
nách, ve Žďáru nad Sázavou, slavnostního vystoupení k 35. 
výročí založení Slováčku, návštěvy v Poddvorově a oslav 80 
let čestného člena krúžku Luboše Holého.

21. 4. Šestnácté online vysílání videosnímků a fotografií z historic-
kého archivu Slováckého krúžku v Brně. Bylo naplněno akce-
mi Slováckého krúžku v první polovině roku 2011: 61. ple-
sem, fašankovou besedou i městskými fašanky, vystoupením 
na  jarních slavnostech v Žabovřeskách, horňáckým večerem 
v Rubínu, tanečním soustředěním chasy ve Strážnici a jinými. 

5. 5. Sedmnácté online vysílání videosnímků a fotografií z histo-
rického archivu Slováckého krúžku v Brně. Byl dokončen rok 
2011 a pokračovalo se prvním pololetím 2012. Některé události 
a akce byly obohaceny i videonahrávkami jako beseda fašanková, 
90. jubileum čestné členky Bohunky Pavlíkové a jiné. 

19. 5. Osmnácté online vysílání videosnímků a fotografií z histo-
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rického archivu Slováckého krúžku v Brně. Bylo dokončeno 
druhé pololetí roku 2012. Připojení zájemci shlédli mimo 
jiné hodovou besedu.

2. 6. Devatenácté online vysílání videosnímků a fotografií z his-
torického archivu Slováckého krúžku v Brně. Bylo věnováno 
roku 2013. Mimo jiné bylo vzpomenuto natáčení průběhu 
hodové besedy ČT 2 v rámci pořadu TV Folklorika, návštěva 
99letého nestora Slováckého krúžku Oldřicha Krejčího (ze 
které je unikátní videozáznam) a podobně… 

Kromě plánované dramaturgie přišli členové výboru krúžku z  řad 
chasy s návrhem na pořádání vzdělávacích přednášek on-line, které by 
přibližovaly některé málo známé aspekty různých folklórních či etnogra-
fických zajímavostí z Moravského Slovácka. Ostatně, pořádat vzdělávací 
přednášky krúžku ukládají i stanovy, konkrétně jejich §3c. Tyto přednáš-
ky se konaly každých čtrnáct dnů a jejich obsah byl neobyčejně rozmanitý 
a poutavý. Pořady střídavě moderovali Václav Štěpánek a Jana Poláková. 
4. 3. On-line přednáška pro veřejnost „Krajiny srdce Ferdi-

nanda Bučiny“, vysílaná pro veřejnost od  19:30 na  face-
booku i na youtube. Přednášel doc. PhDr. Václav Štěpánek, 
Ph.D., působící jako historik na Ústavu slavistiky Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity, starosta Slováckého krúžku 
v Brně. Přednáška se věnovala činnosti fotografa F. Bučiny 
na Horňácku, z  jehož snímků mj. vyšla emblematická kni-
ha Lidé z Javorníka (1942), Připojeno bylo 160 posluchačů, 
po přednášce následovala bohatá diskuse. Moderovala členka 
výboru krúžku PhDr. Jana Poláková.

18. 3. 2. on-line přednáška pro veřejnost „Žítkovské bohyně – Li-
dová magie na Moravských Kopanicích“. Přednášela členka 
krúžku a etnoložka PhDr. Dagmar Dobšovičová, MBA, autorka 
stejnojmenné knihy, vycházející z  jejích výzkumů na konci 
80. let 20. století. Vysílána byla pro veřejnost od 19:30 na fa-
cebooku i na youtube. Pořad se setkal s ohromným zájmem 
veřejnosti. Sledovalo ho 2 600 účastníků, dostalo se mu 498 
pochvalných lajků a 360 komentářů. Moderoval a bohatou 
diskusi uváděl starosta krúžku Václav Štěpánek. 
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31. 3. 3. online přednáška pro veřejnost „Rukopisné kancionály 
na Slovácku v 18. století“. Přednášela Mgr. Kateřina Smyčko-
vá, Ph.D. působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 
Moderovala PhDr. Jana Poláková, pracovnice Etnografického 
ústavu Moravského zemského muzea v Brně a členka výboru 
krúžku. Vysílána byla pro veřejnost od 19:30 na  facebooku 
i na youtube. Průměrná sledovanost byla cca 100 účastníků.

14. 4. 4. online přednáška pro veřejnost „Fenomén horňácká 
sedlácká: lidový tanec jako odraz minulosti i současnos-
ti“. Jak již název napovídá, tématem přednášky byl staro-
bylý tanec horňácká sedlácká. Tomu to tématu se věnovala 
etnochoreoložka MgA.  Kateřina Černíčková, Ph.D., která 
působí od  roku 2007 jako odborná pracovnice pro lidový 
tanec v odborném útvaru ARTAMA. Přednášející se výluč-
ně zabývala především uplatněním a  užitím tohoto tance 
ve společnosti, ne však jeho vlastní podobou. Přednáška pro-
běhla opět na facebookové stránce Slováckého krúžku v Brně 
a na youtube: https://youtu.be/6GRL5gPDeTU. Průměrná 
sledovanost se pohybovala v rozmezí 100–130 účastníků. 

28. 4. 5. online přednáška pro veřejnost „Poslechněte mord ukrut-
ný“. Tématem přednášky byla kramářská píseň „Poslechněte 
mord ukrutný“, jejíž děj se odehrál v prosinci 1818 ve Svato-
bořicích. Přednášeli Mgr. Ester Vratislavská, kurátorka starých 
tisků v Masarykově muzeu v Hodoníně na pobočce ve Vlasti-
vědném muzeu v Kyjově a metodička regionálního pracoviště 
pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje Mgr. Věra 
Colledani. Seznámily cca stovku připojených účastníků s ob-
sahem i historií kramářské písně, o které zhotovily i zajímavý 
dokument. Vysílání zdařile moderovala členka ženského sboru 
Slováckého krúžku v Brně PhDr. Jana Poláková.

12. 5. 6. online přednáška pro veřejnost „O historii moravského 
vinařství“. Na  otázky, jaké vlastně byly středověké počát-
ky moravského vinařství, jak se měnily po  třicetileté válce, 
jak vznikaly známé sklepní vinařské uličky a čím byly a jsou 
ojedinělé, jaké byly staré odrůdy moravského vína, co je to 
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terroir a co jej určuje a na mnoho dalších otázek v „učeném 
hádání“ zasvěceně hovořili Mgr. Martin Markel, Ph.D., his-
torik působící na  Historickém ústavu FF MU a  praktický 
vinař z Jaroslavic u Znojma, a doc. PhDr. Václav Štěpánek, 
Ph.D., starosta Slováckého krúžku v Brně. Pořad měl cca 150 
připojených účastníků a v diskusi oba přednášející odpovídali 
na více než dvacet dotazů. Přednáška byla pořádána ve spolu-
práci s Legátem Morava rytířského řádu ORDO EQUESTRIS 
VINI EUROPAE, jehož jsou oba přednášející členy.

26. 5. 7. online přednáška „Jízda králů v  proměnách času“. 
Hosty přednášky byli tentokrát tři odborníci zabývající se 
minulostí i současností známého letničního zvyku na Slovác-
ku, Hané a na Brněnsku PaedDr. Jiří Jilík, Mgr. Josef Urban 
a Mgr. Jan Blažek. Předveden byl krátký filmový dokument 
a také pozvánka na výstavu v prostorách Hanáckého muzea 
v přírodě v Příkazech u Olomouce. Přednáška s cca 80 připo-
jenými proběhla na facebookové stránce Slováckého krúžku 
v Brně a na youtube, moderovala PhDr. Jana Poláková.

Václav Štěpánek, starosta Slováckého krúžku v Brně

*

Plán činnosti Slováckého krúžku  Plán činnosti Slováckého krúžku  

v Brně na rok 2022v Brně na rok 2022

Pořádání veřejných besed u cimbálu s dohodnutým programem, z nichž 
tři budou obohaceny vystupujícími hosty z regionu Moravského Slovácka 
či Záhorí (březen 2022 – Mužský sbor z Kyjova a vzpomínka na primáše 
Juru Petrů a Slávka Volavého; květen 2022 - Mužský sbor z Charvátské 
Nové Vsi; listopad 2022 – Mužský spjevácký spolek Kúcané), další pak 
s jiným programem: fašankem (únor 2022), koštem vína jihomoravských 
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vinařů (duben 2022), hodovými zvyky (říjen 2022, beseda spojená z ná-
vštěvou chas z Brněnska a okolí), vánočním programem (prosinec 2022). 
V  rámci besed budou také představeny lidové tance z  různých oblastí 
Slovácka. Besedy se konají s výjimkou fašanku třetí středu v měsíci v MK 
klubu na ulici Vlhká 21 v Brně.

Uspořádání 71. slováckého plesu (15. 1. 2022) s hosty – dechovka 
Sokolka ze Šakvic, předtančení soubor Líšňáci z Brna s jeho cimbálovou 
muzikou a chasa z Klobouk u Brna.

Účast na  akcích pořádaných ve  městě Brně (celobrněnský fašanek, 
Mezinárodní den tance), vystoupení při vernisážích Moravského zemské-
ho muzea a Muzea Brněnska i na městských slavnostech.

Účast na Moravském plese v Praze s vystoupením, únor 2022, a v Bra-
tislavě (leden 2022).

Účast na dalších dohodnutých akcích (folklórní přehlídky, hody v ob-
cích Moravského Slovácka a Brněnska, vystoupení mužského a ženského 
sboru Slováckého krúžku ap.) podle požadavků pořadatelů.

Pořádání série folklórních tanečních, říjen–listopad 2022.
Účast na setkání Slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy (červen 

nebo říjen 2022, pořádá Slovácký krúžek v Praze).
Zajištění nácviků jednotlivých složek (muziky 1×, chasy 2× , mužské-

ho sboru 1×, ženského sboru 1×, Slováčku 4× týdně).
Vydávání časopisu Krúžkozor 2× ročně.
Vydání barevného nástěnného kalendáře.
Provozování internetových stránek www.kruzek.cz.
Vedení kroniky.
Údržba krojového vybavení krúžku, nástrojů, inventáře a knihovny 

a archivu krúžku s dokumenty o činnosti spolku od roku 1908.
Fyzická inventura krojové sbírky krúžku, do konce října 2022.
Fyzická inventura knihovny krúžku, do konce října 2022.
Pořízení nových krojů (Uherskohradišťsko, celý rok).
Vedení účetnictví.
Zpracoval:

Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.,
starosta Slováckého krúžku v Brně
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Pohybu je třeba a chůze  Pohybu je třeba a chůze  
je taky sport je taky sport 
(O oslavě kulatin Yvony Janošíkové)(O oslavě kulatin Yvony Janošíkové)

Prolog:
Jani,
skoro se bojím pro veřejnost referovat k datu, kdy 
jsme se na blížící rozvolnění ještě jen těšili

Ale náš „socializační“ hlad a příležitost k mému ju-
bileu se nějak propojily a vyvolaly akci ve volné pří-
rodě, vzhledem k předpovědi počasí trochu v před-
stihu. Pozvánka mailem na  jarní špacír ženského 
sboru Slováckého krúžku okrajem Brna měla živý 
ohlas a  tak jsme se s  úsměvy a  dobrou náladou 
scházely odpoledne v průběhu půl hodiny na ko-
nečné tramvaje 12 – Technologický park. Funkce 
uvítacího výboru se statečně v tom babském štěbe-
tání po půlroce ujal pozvaný Mirek Dostál (škoda, 
že mužskou dvojici nemohl zkompletovat Vašek 
Linhart pro zdravotní indispozici). Zelená louka 
a pohledy od Hádů k Babímu lomu doprovázely začátek našeho výšla-
pu novou alejí směr Medlánecký kopec. Nevím, jestli nám silné pově-
tří pomáhalo správným směrem, ale nejnáročnější úsek cesty byl zdolán 
a na lysém vrcholu nám bral slova od pusy a vlas letěl „kam kerý“. 

Po  panoramatickém slunečném pokochání a  leckteré nostalgické 
vzpomínce na  léta minulá a  zážitky s  tímto místem spojené jsme zau-
jali mírně závětrné postavení pro můj jubilejní přípitek i s kulinářskou 
inspirací – lokšemi s drůbežími játry a jablky. Zaprášilo se po nich k mé 
spokojenosti (batoh ubral na váze). Dokonce i písnička zaletěla do éteru 
nad kopcem. Pěšina s kopce (ještě nedávno jsem tu obcházela dokvétající 
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koniklece) s pohledem na medlánecké letiště nenáročně navázala na starou 
část Medlánek, prošli jsme zámeckým parkem a s kurzem na sever dora-
zili k  rozsáhlému přírodnímu sportovišti nejen pro děti, s  romantickým  

Naše „zpěvulenky“ při výšlapu na Medlánecký kopec, Yvona v čele, foto: Mirek Dostál

Sbor zpívá Yvoně žertovným způsobem upravené písně, foto: Mirek Dostál
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rybníčkem, přes jehož přehraze-
ný přítok jsme přešli husím po-
stupem vyvolali roztomilý dotaz 
místních školáků „Kam jdete? 
Máte den babiček??“ Křižovali 
jsme naučnou stezku a  pod le-
sem a mezi polem a zahradami 
k Ivanovicím mířili nezpochyb-
nitelně k naší zahradě na pomezí 
Řečkovic a Ivanovic – jenže zadní 
voj najednou zmizel v nedohled-
nu a minul zákrut cesty kolem 
dlouhého jabloňového sadu. 
Následoval telefonát „My jsme 
se ztratily...!“ Ještěže odpověd-
ný Mirek-zachránce skupinku 
dočekal a napojil opět na celek. 
Ze zahrady už se hlásila mobi-
lem mezitím Alena J., která ne-
mohla absolvovat výšlap: „Kde 
jste??“ V  mezičase byla společ-
ností mému muži, který pečlivě 
připravoval v udírně hlavní chod 
záslužného pohoštění pro pout-
nice a  poutníka – kapry. Moje 
dopolední příprava posezení v lehce divokých podmínkách konečně do-
šla svého účelu. Ale ještě před obsazením všech míst jsem byla oblažena 
gratulacemi s příležitostnými zpěvy adresovanými na mou hlavu a těšila 
se se všemi přítomnými kamarádkami mezi vinnou, pivní a taky boha-
tě vodní vzpruhou. Tropický pochod nás vyprahl, zvlášť některé odváž-
né se bez zásoby vody cestou ocitly téměř v kritické dehydrataci. To vše 
bylo v krátké době napraveno. Hrdla se zasytila a zavlažila ke společnému  
zpěvu a i po tak dlouhém hlasovém půstu zněla pro nás i pro okolí lahodně.

Pak přišla ke  zvuku i  moje zanedbaná kytara v  Mirkových rukou 
a  změna žánru. Však to znáte z  mnoha společně zažitých radostných  

Je vidět, že Yvoně udělala děvčata radost,  
foto: Mirek Dostál
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setkání k nejrůznějším příležitostem. Mlsné jazýčky si přišly na své i při 
sladkých výrobcích „mé kuchyně“ – jablečných roládkách, tiramisu, va-
nilkových rohlíčcích. Všeho stihla okusit i stále pracující Jiřka, která při-
jela až po  práci se svým psím společníkem Ferdou. S  vlahou tmou se 
postupně naše společnost oslabovala, ale ve třech (Jiřka, Evula a já) jsme 
dospěly k uvolněnému a tichému večernímu relaxu. Škoda, že nastal čas 
odjezdu autobusu k vlakovému spoji pro Evku až do Břeclavi. Kéž by nás 
už zdravotní strašidlo této doby definitivně opustilo!!!!!

Yva
Originál Yvy Janošíkové zpracovala a upravila Jana Hůsková

*

Krúžkové svatby a jiné radostné Krúžkové svatby a jiné radostné 
událostiudálosti
Svíca Ivoška a LinduškySvíca Ivoška a Lindušky
Nedlouho před začátkem samotné akce jsme se v krúžku dozvěděli, že 
Ivošek a Liduška se budou brát a že v sobotu 3.7. můžeme přijít na je-
jich svícu. Ivošek nám při svitu své vlastní svíčky vysvětlil, jaký je pů-
vod tohoto názvu. Na začátku akce, často také známé jako rozlučka se 
svobodou, se zapálila svíčka, a  dokud nedohořela, hodovalo se, zpíva-
lo a  tančilo jako o  život. A  nebylo tomu jinak ani v  Blatničce, svíčka 
opravdu hořela dlouho.

V krúžku jsme se samozřejmě na akci řádně připravovali. Vymysleli 
jsme originální cirkusové číslo pod vedením principála Vojty a hudební-
ho doprovodu siamských dvojčat Marcela a Kuby. Poslední červnové ná-
cviky jsme tak trávili nacvičováním cirkusových vystoupení všech druhů 
od provazochodectví, cvičení lvů až po drezuru koní, nesměl chybět ani 
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klaun. Hosté viděli nevídané a slyšeli neslýchané, místa bylo dost a nikdo 
nepřišel ani bez hlavy, ani o hlavu. Jen snoubenci získali krásné cirkuso-
vé šapitó. Naše vystoupení jsme prokládali zpěvem písničky z Lotranda 
a Zubejdy: Jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného, našla 
dívka kluka nešťastného, zamilovala se do  něho, která krásně popisovala 
celou oslavovanou situaci. 

Po potlesku a úsměvech všech zúčastněných už jsme se rozešli každý 
tam, kam ho srdce táhlo. Někteří se vydali na prohlídku okolní krajiny 
poseté vinicemi, někteří šli pro změnu zkoumat a ochutnávat hrozny už 
dávno uložené v  lahvích. Každý mlsný jazýček by si z  širokého výběru 
vín našel to pravé. Na programu večera byla také degustace vína ve sklíp-
ku. Můžete si ho představit jako kruhovou místnost se zdmi naplněnými 
od země po strop láhvemi vína. Za zpěvu našich oblíbených písniček jsme 
ochutnali nejrůznější odrůdy vín, které nám sám Ivošek odborně popsal 

Cirkusové představení při svatební svíci Ivoše Peterky a Lidky Janásové,  
foto: Veronika Písaříková
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a ke každému řekl nějakou zajímavost. Poté došli i muzikanti a všichni 
tanečníci i nadšenci se rozvířili na tanečním plácku.

Atmosféra toho večera, naplněná krásnými písničkami, tancem a ví-
nem, nemohla být příjemnější. Za celý krúžek bychom tímto také chtěli 
popřát novomanželům hodně štěstí na společné cestě životem.

Barča Pařilová

*
 

Krúžkové svajbování aneb jeleni putujouKrúžkové svajbování aneb jeleni putujou

Léto 2021 bylo parné a o svatby v něm nebyla nouze. 
Taneční současníci si ještě nepochybně vzpome-

nou na Barču Pohankovou s  Jiříkem (alias Kirkem) 
Kotáskem, kteří se nám v  červenci vzali za  účasti 
krojovaného průvodu v domanínském kostele. Velká 
část chasy se zúčastnila jejich svíce, na kterou si pro 
snoubence připravila překvapení v podobě průřezové 
choreografie, kombinující nejosvědčenější čísla. Vza-
li jsme to letem světem od kopaničářského Kulibaje 
přes Strání a Korytnú oblúčkem zpátky na Kopanice. 
O  co překvapenější snoubenci byli, když zjistili, že tančí s  námi, o  to 
víc legrace jsme si při improvizovaně (ale promyšleně) sestaveném „vy-
stoupení“ užili (více v autentické reportáži samotné nevěsty, kterou taky 
najdete v tomto čísle). Svatba samotná byla velmi vydařená, sice foukal 
vichr z hor, ale něco z pracně chystané výzdoby nám v dubňanském kem-
pu přece jen nechal, takže jedno oko při pohledu na tu krásu nezůstalo 
suché. Suchá nezůstala ani hrdla, protože strýc ženicha pro hosty připra-
vil řízenou degustaci vín. To byl na svatbu poměrně originální a hlavně 
nesmírně osvěžující program…  K poslechu nám hráli Pajtáši (později 
kombinovaní s DJem). Došlo tedy vedle obligátních polko-valčíkových 
sól i na velickú sedálckú, ženichovy domovské kyjovské (dobře, spíš ra-
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tíškovské) skočné a tuším, že i na pár taktů danaje. Nevěstu kamarádky 
začepily, ženichovi kamarádi zakrátili kosárky, přesně jak to má být. No-
vomanžele jsme do společného života vybavili krabicí plnou nezbytností, 
scénkou z našeho oblíbeného filmu Rrrrr… („Začíná noc!“, „Drž hubu!“) 
a samozřejmě také přáním všeho dobrého.

Na koho si již současní tanečníci zřejmě nevzpomenou, je náš milý 
Kuba Dohnal (je to ten Kuba, o němž čtete v pravidelně upgradovaných 
bublinách plesového fotokútku – z  původního hesla „Kde je Kuba?“ 
na „Kde je zase ten Kuba?“ až po „Kdo je Kuba?“), kterého lockdown 
popohnal k návratu do rodného Hluku, kde si našel ještě milejší Anežku. 
Dohnalovú. Ano, je to tak. A není to sestřenka. Majú to prý potvrzené. 
Tož jsme na pozvání přijeli okrášlit aj jejich svaťbu, která sa konala pro 
změnu na sv. Antonínku u Blatnice. Podívaná to byla neméně krásná, atmo-
sféra kostelíčka a okolí neměla chybu. Proto jsme také neváhali a jako sva-
tební dar jim nechali u Lenky Jurečkové vymalovat hlucký krojovaný pár 
před Antonínkem. Hostina proběhla na ne až tak dalekém (díky kunovské 

Průřezové představení chasy na svíci Jirky Kotáska a Barunky Pohankové,  
foto: Lenka Pekařová
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objížďce ovšem předalekém) 
Dohnalově mlýně (Náhoda? 
Nemyslím si.) u Střílek. Tamní 
atmosféra rovněž nemá chybu 
a  je to nejoblíbenější svatební 
místo široko daleko (mlýn, sto-
dola, rybníček, ovečka hlídací, 
prostě romantika). Jelikož je 
na  nás spolehnutí, neodpustili 
jsme si ani pro manžele Dohna-
lovy malou scénku. Inspirováni 
Cimrmanovou inscenací Zás-
kok a úryvkem ze hry Hamlet, 
zpracované pro nedostatek her-
ců bez Hamleta, jsme názorně 
předvedli, jak může vypadat 
rozhovor s  Kubou bez Kuby. 
Jak jinak než zábavně. Obzvlášť 
je-li Kuba v první řadě v hledi-
šti. Tak skončila naše komédie. 
Novomanželům jsme zdůraz-
nili, že záleží hlavně na  nich, 
aby zlo prohrávalo a dobro žilo, 
a popřáli jim k tomuto společ-
nému úsilí hodně štěstí.

Za (dnes již téměř) vysloužilé tanečníky reportovala
Lenka Pekařová

Svatba Kuby a Anežky Dohnalových  
na sv. Antonínku u Blatnice,  

foto: Lenka Pekařová



Slovácký krúžek v Brně – Krúžkozor č. 114

35

Narozeninový „oldomáš“  Narozeninový „oldomáš“  
aneb zpěváci jubilujícíaneb zpěváci jubilující

Na zářijové besedě u cimbálu se po koronavirové přestávce sešlo hned pět 
oslavenců s kulatými výročími. Všichni zpěváci a významní členové krúž-
ku. Je proto nasnadě je připomenout i na těchto stránkách.

Krásných 90 let oslavil nestor a čestný člen krúžku, verbíř a zpěvák 
z Podluží, rodák a patriot z Hlohovce – František Kašník. Do krúžku se 
František dostal přičiněním legendy verbířů na Podluží, veterináře Mi-
loše Janulíka při zahájení svých studií na brněnském VUT v roce 1951, 
o čemž s humornou nadsázkou i rád vypráví. František již zůstal krúžku 
věrný. V  letech 1952 až 1954 se stal krúžkovým stárkem a  jako jeden 

Starosta gratuluje Františku Kašníkovi, foto: Mirek Dostál
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předních verbířů byl mnohokrát ozdobou krúžku při jeho akcích a vy-
stoupeních. Do mužského sboru přinesl některá pěvecká pásma z Podluží 
a  jeho krásný sytý hlas byl vždy ozdobou mužského zpěvu.František se 
prosadil (a to nejenom v krúžku) jako znalec a autorita ve věci verbuňku 
a obecně folklóru na Podluží, i v pokročilém věku se věnuje teorii vývo-
je podlužáckého verbuňku a  jeho závěry budou zcela jistě významným 
krokem v popisu této problematiky. To, že je stále výborný verbíř nám 
František dokázal i na této besedě, kdy „zcela lehkou nohou“ zaverboval 
tak, že i o mnoho mladší členové jenom zírali. 

Pavel Rampula je mnohaletý člen a pěvecká opora mužského sboru, též 
bývalý stárek krúžku, rodák z Dolních Dunajovic, zkušený vinař, též patriot 
své rodné obce, kde je také členem místního pěveckého sboru. Svých kulatých 
70 let sice dovršil v září loňského roku, ale z důvodu koronavirové přestávky 
ve společenském dění je v krúžku oslavil až takřka po roce. Je málo těch, 
kdo by jej neznali, zejména nás dříve narozených, vždyť nás na zájezdech 
do daleké ciziny pravidelně obšťastňoval vynikajícími koláčky, jak říkával 
„od maminky“ a hostíval celý autobus svým výborným dunajovickým vlašá-
kem. Pavel je nejenom výborným kamarádem, který navíc krúžku zasvětil 
svůj život natolik, že zde i našel svou životní partnerku, ale i vynikajícím 

Oslavenec  Pavel Rampula v kole (zcela vlevo též Mirek Hebron), foto: Mirek Dostál
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zpěvákem, jenž se prosazuje svým 
vysokým tenorem, kterému sotva 
kdo z nás dokáže konkurovat. Pavel 
trvale jeví zájem o dění v krúžku 
a je jedním z těch, kteří se zasloužili 
o propagaci dobrého vína v krúž-
ku a  jedním ze spoluzakladatelů 
tradičních krúžkařských koštů vín. 

Zcela jinou osobností je Libor 
Jan, přední odborník v  oblasti 
historie, který oplývá  encyklope-
dickými znalostmi především co 
se týče historie církevních řádů. 
Ačkoliv již s  členy sboru oslavil 
své kulatiny loni na podzim v raj-
hradském klášteře (o této události 
se psalo v minulém čísle Krúžko-
zoru), bylo to opět koronavirové 
vakuum, které mu nedovolovalo 
oslavit jubileum s celým krúžkem. 
Libor je nadšeným vyznavačem 
podlužáckého folklóru, na akcích 
dominuje jeho nepřehlédnutelná 
bohatýrská postava oblečená vždy 
v  podlužáckém kroji. Libor se 
svým organizačním talentem aktivně zapojuje do přípravy krúžkařských 
prací (připomeňme jeho podíl na vynikajícím koncertě k stoletému vý-
ročí F. Sušila), ale též s velkou odvahou propaguje krúžek na veřejnosti. 
V této souvislosti nutno připomenout jeho letošní vystoupení v televiz-
ním  pořadu „Prostřeno!“ a  v  tradičním  podlužáckém klání pěveckých 
duet, kde vystoupil společně se Zdeňkem Bravencem. 

Poslední z pětice oslavenců (nikoliv ovšem svým významem) jsou dva 
dlouholetí kamarádi – Ždáničané Mirek Hebron a Jarek Homola. Oba 
jsou stálými pěveckými oporami mužského sboru, nadšenými folkloristy 
a milovníky zejména svých domovských Ždánic.

Libor Jan se svým keramickým portrétem  
vytvořeným Jaroslavem Homolou,  

foto: Mirek Dostál
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Jarek Homola, umělec keramik a  mimochodem autor grafického 
zpracování obálky našeho Krúžkozoru kterého do  krúžku a  následně 
i do sboru osud zavál přes Klub přátel lidového umění organizovaného 
J. M. Kristem v devadesátých letech 20. století. Když pak sbor zoufale 
hledal místo pro své zkoušky a krúžek místo pro pořádání besed, byl to 
právě Jarek, kdo zprostředkoval prostory v klubu Univerzity obrany, kde 
tou dobou vedl zájmový keramický kroužek. Po pěvecké stránce u něj 
oceňuji zejména jeho výraz při přednesu písní spojený s čistotou podání 
což z něj činí i vynikajícího sólového zpěváka. Při přednesu jeho písně 
„Letěla husička“ mi vždy po zádech běhá mrnění. V současné době Jarek 
žije trvale ve Ždánicích, kde má i vlastní keramickou dílnu a na krúž-
kařských akcích je (ke škodě krúžku) vidět víceméně vzácně. S krúžkem 
a zejména s mužským sborem je však stále ve spojení.

Mirek Hebron je nadšený folklorista, dlouholetá opora našeho muž-
ského sboru, emeritní starosta krúžku. I když, podobně jako Jarek Ho-
mola, v současnosti žije trvale ve Ždánicích, přesto se dle svých možností 
snaží pravidelně docházet na krúžkové akce i zkoušky sboru. Do sboru 
Mirek přinesl řadu písní a v době svého starostování rozvinul kontakty 

Zde je všech pět oslavenců. Zleva: Libor Jan, František Kašník, zády k nám je  
Mirek Hebron, u stolu sedí Jarek Homola a Pavel Rampula, foto: Mirek Dostál
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krúžku s významnými hudebními osob-
nostmi Slovácka. Mirek je též horlivým 
zastáncem čistoty folklórního projevu 
jak ve  zpěvu, tak i  v  tanci, ale také za-
stáncem a  propagátorem přirozeného 
projevu zejména při přednesu písní. 
Spolu s  Jarkem Homolou se zasloužil 
o sblížení krúžkového sboru s folklórní-
mi pěveckými sbory z regionů Slovácka.

Je nasnadě, že koncentrace oslav 
těchto významných osobností se silně 
otiskla do průběhu zářijové besedy krúž-
ku. Oslavencům se gratulovalo, předáva-
ly se dary, tekutého i trvalého charakteru 
a  stoly krúžkařů byly naopak zaplněny 
bohatým „oldomášem“. Srdečná atmo-
sféra posílená radostí ze setkání přátel 
po nucené covidové absenci udělala z besedy zážitek, na který se nezapo-
míná; nejenom pro oslavence, ale též pro všechny přítomné. Mně nezbý-
vá než oslavencům poděkovat že se narodili a popřát jim třikrát „živijó“ 
a „mnogaja ljeta“, či jak to zpíváme po polsky „sto lat, nech žije nám“!

Mirek Dostál

Zdařilá fotografie Mirka Hebrona 
je ze setkání krúžků  2. 10. t.r., 

foto: Richard Panáček
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Noví čestní členové Slováckého krúžku  Noví čestní členové Slováckého krúžku  
v Brněv Brně

U  příležitosti kulatých narozenin odměnil krúžek za  zásluhy o  rozvoj, 
propagaci a fungování krúžku členy našeho spolku Miroslava Hebrona 
a Pavla Rampulu přiznáním čestného členství krúžku.

Blahopřejeme ! 

K inspiraci (aj poučení)K inspiraci (aj poučení)

„Poslechněte mord ukrutný“„Poslechněte mord ukrutný“

Téměř dva roky jsme se spolu s Mgr. Ester Vratislavskou zabývaly pří-
pravou výstavy kramářských tisků, která se měla uskutečnit již na pod-
zim roku 2020 ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. V průběhu příprav nás 
oslovila také PhDr. Jana Poláková, Ph.D. s nabídkou on-line přednášky 
pro Slovácký krúžek v Brně. Velmi nás to potěšilo, ale s podobnou, v sou-
časné době tak velmi populární a  v  podstatě jedinou možnou formou 
přímé prezentace, jsme neměly žádné zkušenosti. Přednáška, jejíž téma 
balancuje na  hranici historie a  etnografie, se zaměřila na  obsah pouze 
jednoho tisku, tzv. morytátu, který popisuje události z let 1818 až 1819: 
„Kterak jedna žena muže svého zamordovala, dne 13ho prosince roku 1818. 
A mord teprve za jeden rok, právě na ten den, na který ona ho před rokem 
zamordovala, najevo vyšel“. Vzhledem k tomu, že se výše zmíněná událost 
podle textu kramářské písně odehrála v nedalekých Svatobořicích, zača-
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lo bádání ve Státním okresním archivu v Hodoníně. Dále nás výzkum 
zavedl do Moravského zemského archivu v Brně a na státní zámek v Mi-
loticích, k němuž svatobořický velkostatek náležel. Prameny, ze kterých 
jsme čerpaly, nám stále více odkrývaly smutný osud obou hlavních aktérů 
i dobové reálie. Také bylo důležité oddělit skutečnost od tzv. básnické li-
cence. Předpokládáme totiž, že autoři textů kramářských písní skutečnost 
záměrně dramatizovali, aby tak zvýšili zájem posluchačů a tím i prodej-
nost jednotlivých písní.

Anna, rozená Střížová, pocházela z bohatého rodu půlláníků z obce 
Kozlany na  Vyškovsku, tedy stejně jako chudý syn domkářů Viktorín 

Smutný příběh, který se stal na panstwj Milotickém, w dědině Swatobořicích, kerak jedna 
Žena Muže swého zamordowala ... dodala: Jana Poláková
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Reich. Dělil je nejenom vyšší věkový rozdíl, ale také majetkové poměry. 
Přesto spolu tito dva lidé, než došlo ke  zmíněné tragické události, žili 
patnáct let ve Svatobořicích č. p. 33. Tam také Anna, mladá a plná života, 
ubila pantokem (velkou a těžkou sekyrou) svého muže Viktorína, který – 
a to opět dle slov písně – těžce nesl její milostné eskapády.

Pokrývač Viktorín pracoval ve službách hraběte Karla Bernarda Seré-
nyiho, tehdejšího majitele zámku v Miloticích a píseň jej popisuje: „Vik-
torýn Raich jmenovaný a řemesla pokrývač, mladý muž jak malovaný, zlého 
se rád vystříhal“. Zatímco o Anně se v textu nehovoří příliš lichotivě: „Její 
rodičové milí, aby si jeho vzala, k  tomu Anči donutili, by jiného nechala. 
Ona rodičům po vůli, ale sobě proti vůli s Raichem jest zavázala svět, když 
byl starý šestnáct let“.

V depozitu našeho muzea se ovšem nedochovaly závěrečné sloky pís-
ně, ty nám laskavě poskytla Moravská zemská knihovna v Brně. Na jejich 
základě jsme začaly bádat v archivu v Uherském Hradišti, protože Anna 
byla „do Hradiště zavezená, to k hrdelnímu právu, musí sedět tam bez jídla, 
očekávat popravu“. Bohužel, ne všechny prameny se do dnešní doby do-
chovaly. Chyběl a dodnes nám chybí doklad o výslechu Anny, ve kterém 
zřejmě vysvětlila motiv mordu, neznáme také datum a způsob popravy. 
V textu je také uvedeno, že Viktorín byl třikrát vykopaný a třikrát zako-
paný. Místo jeho posledního odpočinku také není známé.

Závěr písně nejenom že obsahuje poučení, které v těchto písních bý-
valo běžné, ale i lítost Anny nad spáchaným skutkem. Otázkou ovšem je, 
jak moc se autor textu přiblížil skutečnosti.

„Nenuťte vy svoje dcery, tohoto si musí vzíti. Nechť on jest ten, aneb 
který, nesmí z vaší vůle být. Co si sami oblibují, s tím nechť s pánem Bo-
hem žijí, a tak budou šťastni dosti, když budou živi v tichosti.“

„A když já hříchův lituji, Jest ten, jenž odpustí dluh, jehož nad všecko 
miluji, onť jest soudce, onť jest Bůh: Oba spaseni býť můžem, já žena, i se 
svým mužem, kdež já na něm budu miť dost, on proti mně tam žádnou zlost“.

Co nás ale všeobecně velmi potěšilo, byl obrovský zájem našich kolegů, 
kteří nám s výzkumem pomáhali. Díky Etnologickému ústavu Akademie 
věd ČR v Brně jsme např. dohledaly nápěv písně. Přestože je na  tisku 
pojmenován jako Poslechněte mord otřesný, víme, že se jednalo o dodnes 
velmi oblíbený nápěv známý více pod názvem Znám já jeden krásný zámek.



Slovácký krúžek v Brně – Krúžkozor č. 114

43

Výzkum se ovšem nezaměřoval pouze na obsah písně a jeho srovnání 
se skutečností, ale zavedl nás také do nedaleké slovenské Skalice, kde exi-
stuje již 250 let známá tiskárna. Ve zkoumaném období ji vlastnil Franti-
šek Xaver Škarnicl starší. Z jejich tiskárny pochází velká část tisků, které 
skrývá muzejní depozitář v Kyjově.

Jedna z mnoha cest vedla i do Slovenského národného múzea v Brati-
slavě. Kramářské tisky byly pro zvýšení atraktivity zdobeny obrázky. Náš 
zkoumaný tisk měl v úvodu sekyru, tento motiv se však objevuje i na dalších 
výtiscích s podobným tématem. Tisky se realizovaly pomocí tzv. dřevěných 
štočků, což jsou ryté tiskařské formy. Velmi známým výrobcem takovýchto 
dřevorytin byl i Albrecht Dürer. Štočky ze Škarniclovské tiskárny ve Skalici 
jsou uloženy v depozitářích Historického múzea SNM v Pezinku.

Jak zaznělo v odpovědích na dotazy položených po ukončení před-
nášky – cesta byla dlouhá a trnitá. Úspěch střídalo zklamání. Byly využity 
znalosti staré němčiny, latiny, dovednost čtení kurentu. Hledání ve spisech 
a archivních dokumentech, mimo jiné, komplikovalo i to, že se část doku-
mentů nedochovala, jak bylo výše zmíněno. Přes toto všechno se podařilo 
uspokojivě zmapovat poslední chvíle Viktorína i jeho nešťastné ženy Anny.

Veškeré získané informace se staly základem dokumentu, jehož po-
mocí jsme seznámily zájemce s plným textem písně. Na rozdíl od Zpě-
vulek z Čeložnic, pěveckého sboru, který si vybral právě tuto píseň k in-
terpretaci na Slováckém roku 2019, jsme hraný dokument pojaly jako 
hold nešťastnému osudu Anny Reichové. Dokument se promítal ve dru-
hé části naší přednášky.

V první části jsme se pokusily posluchače seznámit s výsledky výzku-
mu prostřednictvím powerpointové prezentace. Vyhledávaly jsme proto 
vizuálně nejzajímavější dokumenty a  fotografie. Ovšem celou šíři pro-
blematiky vzniku, námětům, tisku a distribuce kramářských písní, nej-
známějším autorům a interpretům, atmosféře trhů a jarmarků, celé škále 
typů a druhů písní, stejně jako již zmíněných příležitostí prodeje tohoto 
literárního fenoménu především 19. století nebylo možné v plné šíři zá-
jemcům představit.

Od 17. května 2021 je, k naší velké radosti, ve Vlastivědném muzeu 
v  Kyjově otevřena stejnojmenná výstava, která podrobněji představuje 
kramářské písně. Návštěvníci se seznámí s  historií kramářských písní, 
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s druhy tisků, které se prodávaly např. na slavné pouti v Žarošicích, s trhy 
v Kyjově či literaturou zabývající se kramářskými písněmi. Exponáty za-
půjčené také z muzeí v Uherském Brodu a Uherském Hradišti dokumen-
tují i způsob, jakým si lidé zakoupené písně doma uchovávaly. Kramářské 
tisky sloužily jako čítanky, modlitební knížky, byly zdrojem poučení nebo 
– a to především v případě již zmíněných morytátů – i bulvárním tiskem. 
Část expozice je pak věnovaná našemu výzkumu. Výstavu doplňuje do-
bový trh a obrazy na motivy svatoborského mordu.

V rámci spolupráce s mnoha odbornými institucemi i  s  jednotlivci 
se nám podařilo získat unikátní mapu s vyznačením šibenice postavené 
nedaleko Kyjova, knihu o tortuře – útrpném právu používaném při výsle-
ších, dobová pouta nebo jeden z prvních lisovaných pálených hřebenáčů. 
Na filmovém dokumentu spolupracovali naši kolegové z muzea, Národ-
ního ústavu lidové kultury ve Strážnici, kamarádi a rodinní příslušníci. 
Všichni jste srdečně zváni.

Dodala Jana Poláková 

*

Tajemný hrad VeveříTajemný hrad Veveří

Letošní setkání bratrských krúžků bylo spjato i s prohlídkou hradu Ve-
veří. Jelikož se jedná o velmi zajímavé místo, dovoluji si čtenáři podat 
něco z bohaté historie hradu a snad i něco z tajemných pověstí, které se 
k hradu váží…

Ke vzniku hradu se váže pověst, kterak kníže Konrád jedenkráte na lovu 
na místě dnešního Veveří, byv znaven štvanicí, usnul poté, co jej na toto místo 
zavedl statný jelen, kterého kníže marně pronásledoval. Vyjevil se mu sen, že 
zde stojí velkolepý hrad. Když se probudil, skotačilo kol něj mnoho veverek. 
Kníže to považoval za znamení a rozhodl se vybudovat zde své sídlo. Po vever-
kách pak pojmenoval hrad Veveří. Dle této pověsti by hrad existoval od še-
desátých let 11. stol., první doložená písemná zmínka je však až z r. 1213; 
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nešlo ale ještě o kamenný hrad, nýbrž s velkou pravděpodobností knížecí 
lovecký dvorec. V průběhu 13. století se hrad stal jedním z nejdůležitěj-
ších opěrných bodů vládnoucích Přemyslovců na území Moravy. 

Patrně nejstarší dochovanou částí je obytná hranolová věž v zadní čás-
ti hradu s  mohutným 5m silným zdivem, okolo níž se rozkládal areál 
hradu velikosti asi 40x40 m, obehnaný dva metry silnou hradbou. V dal-
ší etapě (stále ještě ve  13. stol.) byl hrad opatřen mohutnou břitovou 
věží, později začleněnou do  komplexu palácových budov. Hrad se stal 
důležitým zeměpanským sídlem a správním centrem vladařů jak za Pře-
myslovců, tak i za Lucemburků. Mohutný hrad byl několikrát dobýván. 
Odolal obléhání husitů, ale později byl dobyt roku 1428 vojskem Matyá-
še Korvína. Naopak r. 1645 odolal obléhání Švédů. Hrad byl jako panské 
léno několikrát zastavován, až nakonec přešel do državy pánů z Ludanic 
a poté mnohokrát měnil majitele. Z těch důležitých to byli Sinzendorfo-
vé, významný hornorakouský šlechtický rod, který později získal knížecí 
titul. Ti také středověký hrad upravili na zámek přestavovaný v renesanč-
ním, barokním a později i klasicistním stylu. Roku 1804 prodal kníže 
Sinzendorf panství Veveří i  s hradem bohatému průmyslníkovi Vilému 
Mundymu, aby jej jeho dědic opět prodal potomku švédského krále  

Veveří, pohled na zadní hrad průzorem v hradbách, foto: Mirek Dostál
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Gustava IV. Adolfa Gustavu Vasovi. Poté hrad i panství prodeji a dědic-
tvími vystřídalo několik majitelů, kteří zde provedli úpravy jež – ať již 
byly ku prospěchu hradu či byly úpravami kontroverzními – postupně 
proměnily jeho majestátní středověký ráz do  současné podoby. Z nich 
jmenuji alespoň dle mého názoru nešťastnou přeměnu vodorovným roz-
dělením hradní gotické kaple na  dvě patra, z  nichž horní bylo využi-
to jako obytné místnosti. Nicméně až do  konce 2. světové války hrad 
vzkvétal a jeho krásu nezničil ani prvorepublikový erár, ani pobyt nacistů 
během války, ba ani přechod fronty v r. 1945. Obrat a následný úpadek 
nastal až za komunistů, kteří zde necitlivě zřídili lesnické učiliště. V pro-
storách se zřídily učebny, obytné místnosti, školní jídelna, to vše v duchu 
socialistického realismu. Poslední ránu hradu zasadilo VUT v Brně, které 
zde opět v duchu socialistického stavebnictví provedlo „záchranu“ pomo-
cí betonových nástřiků, čímž zničilo valnou část předního paláce. V tu 
dobu byl stav hradu bídný, ba žalostný. Naštěstí po  sametové revoluci 
a počátečním tápání se r. 1999 hradu ujal Národní památkový ústav, kte-
rý postupně uvádí hrad do podoby, kterou si zaslouží.

S hradem jsou spojeny mýty a pověsti, z nichž nejzajímavější a nej-
tajemnější je pověst o  bájném pokladu s  dvanácti stříbrnými apoštoly 
a třináctým Kristem, který se má na Veveří skrývat. Dle této pověsti měli 
tajemní řeholníci templářského řádu po vraždě českého krále Václava III. 
tajně pod pláštěm noci na utajené místo v hradu dovézt třináct stříbrných 
soch v životní velikosti. Tento poklad měl být použit na záchranu českého 
království. Údajně r. 1782 udeřil do horní věže hradu blesk a srazil báni 
s kohoutem. V báni měl objevit hrabě Prokop Sinzendorf seznam předmětů 
pokladu a verše, které mají být šifrou k jeho nalezení: „Nyní ale chová poklad 
páv, když den nocí nejmíň délkou práv, když na celém patnáctá je orloji, ohon 
páva na pokladě stojí.“ No, ač se mnoho dobrodruhů pokoušelo poklad 
najít, zatím se to nikomu nepovedlo. Skutečný poklad je ale v historické 
a kulturní hodnotě této nádherné památky, která je propojena přes neda-
leký románsko-goticko- renesanční Veverský kostelík se vznikem jednoho 
z nejkrásnějších gotických obrazů u nás – Veverské madony.

Rád bych poděkoval krúžku a zejména Zdeně Kristové, která umož-
nila krúžkařům nejenom z Brna navštívit Veveří, protože genius loci to-
hoto místa opravdu stojí za to a nezbývá mi, než toto povídání zakončit 
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známou říkankou: „ Na Veveří devět věží a kdo nevěří, ať tam běží.“ Spo-
čítali jste je?

Mirek Dostál

*

Folklórní (i jiné) akceFolklórní (i jiné) akce
Koledy ocenil i rybář a možná i kachny. Koledy ocenil i rybář a možná i kachny. 
My určitě.My určitě.

Doba „covidová“ s sebou nese dobré i zlé, to víme 
všichni. Nám, tedy členkám krúžkového ženského 
sboru, hodně vadil stav, kdy bychom si už třetí měsíc 
měly zpívat pouze s médii jakéhokoliv druhu. Ani  

Aby nezcvokly, sešly se děvčata ze sboru i v době covidové na adventní špacír,  
foto: Jana Hůsková
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tradiční adventní Březina se letos nekonala. Eva Kolaříková tedy „zaktivovala  
hlavu,“ slovo dalo slovo, pak stačilo pár telefonátů a zpráva mailem. Re-
sumé: abychom z přemíry onoho zlého nezcvokly, dojde aspoň na špacír 
podél vody. Záměrně jsme zvolily časné odpoledne všedního dne, kdy 
snad nebude venku hlava na hlavě. Sraz byl domluven na druhou hodinu 
u pavilonu Anthropos v Pisárkách (9. 12. 2020). Bufet fungoval, kafe 
na cestu nám stačilo. Sešlo se nás 10 a polovina hned začala s nadělová-
ním drobností: „Bůhví, jestli se dá počítat s vánoční besedou!“ Odhadly 
to, ostatní mohly dárečky jen slíbit. Největší úspěch měly Yvoniny krás-
né perníčkové koule na stromek, ošetřila je tak, aby v batozích přežily. 
Po chvíli se ozvalo rezolutní: „Děvčata, jdeme na to, ať nezatmíme!“ Ve-
lela Eva coby strůjce dnešních orgií.

První „koledovací“ zastávku máme hned pod velikým platanem kou-
sek za  budovou. „Holky, aby nevylezl Oliva a nechtěl se přidat!“ Bylo 
to bezva a otáčeli se po nás jen dva běžci. Pak už to šlo jako na drát-
ku: cestou podél Svratky jsme pěly snad desetkrát! Každá si našla strom, 
pěkně s  rozestupy, a vždy jsme daly dvě-tři koledy. Zpočátku s náhub-
ky, nicméně právě šéfová jako první se smíchem mrčela: „S  rouškama 
je to na houby, funím… a nedá se odezírat, sem tam jsme v háji, že?“ 
Lidí tu couralo málo, spíš sem tam někdo sportoval. Když jsme skončily 
jednu sérii blízko vody plné vyšňořených kachen, ozvalo se zpod břehu: 
„Čekal jsem, že budete pokračovat.“ Nahozené pruty byly jasným po-
znávacím znamením. „Plašily bychom vám ryby.“ Při koledě Zvonečky 
sa rozléhajú vylovila Jitka jeden malý z batohu a  cinkla: „Je tu s námi 
i  Bohunka Pavlíková. Vzala jsem si ho u  ní na  památku.“ Samozřej-
mě, že se procházka nekonala jenom kvůli zpívání. Pusy dostaly zabrat 
i  líčením radostí a  strastí současného období, které trávíme, jak se dá. 
Protože jsme braly na vědomí zákaz pití alkoholu na veřejnosti, dohoda 
zněla: každá bude mít vlastní „vyprošťovák,“ teplý nebo studený (kdo 
si na co troufne). Našel se tedy čaj s kapkou višňovky nebo bez, lehký 
střik i slabší svařák. Pily jsme pouze ze svých sklenek. Delší zastávka byla 
u terásky nad Riviérou, kde jsme vzpomínaly na letní koupačky. Pak se 
pělo v Jungleparku pod lany. Po zpěvu jsem pleskla: „Děvčata, tož vzhů-
ru do korun! - Tebe něco mrzí, že?“ K  altánku na  vyhlídce už s námi 
nešla Majka a Žeňa, prý jim to stačilo a pomalu se vrátí. Nahoře jsme si 
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opět zapěly a Yvona nalila horký jablečný mošt. Vynikající nápad! Bylo 
tam fajn a spáchaly jsme i foto, ale už se začalo šírat. Honem zpět. Kou-
sek od cíle se ozvala Veronika: „Co zavolat Evičce Filové a zazpívat jí?“ 
Stalo se, zazněly Drapulenky a Evka si je dala s náma. Zdravila ona i my 
jedna přes druhou, nakonec i na slzičky došlo. Je jí smutno (i nám, že 
už nemůže chodit mezi nás). Holky jsme dohnaly skoro u Anthroposu. 
Eva i  Veronika vyslechly slova díků za  nápady pro dnešní den, pak se 
odpojily a šly ke svým vozům. My ostatní jsme mizely na MHD. Bylo 
to bezvadně strávené odpoledne. 

A závěr? Ještě večer přeposlala Yva těm zúčastněným mail: „Holky, moc 
vám děkuji, ani nevíte, jak jste mě překvapily a udělaly mi radost, že jste si 
vzpomněly. Všem přeji spokojené Vánoce. Eva Filová.“ To jsme fakt rády. 

Jana Hůsková 

*

Že prší?  Že prší?  
No a? Vzhůru No a? Vzhůru 
na Holednou…na Holednou…

Před tradiční akcí Jundrov se 
část sboru rozhodla pro výšlap 
na  novou rozhlednu, která byla 
otevřena loni v prosinci na úbočí 
kopce Holedná. Původně se prý 
počítalo s dřevěnou stavbou (cca 
20m), ale tu by zřejmě brzo pře-
rostly stromy. Ocelová konstruk-
ce je téměř 35m vysoká, má 208 
roštových schodů a letos zvítězila 
v anketě rozhledna roku. 

Nově vystavěná rozhledna na hoře Holedná, 
foto: Jana Hůsková
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Plán zněl: kdo chce sportovat, dojde na Pivoňkovu ve tři, ostatní se 
sejdou později. Už cestou na místo sprchlo, i když „meteoši“ slibovali jen 
sem tam trochu vody. Yvona, Blažka a Majka už vesele plkaly s paní domu 
u kávy. Pohrdly jsme panáčkem nebo vínem na cestu, zato buchtu a Yvin 
frgál jsme si na posilnění daly. Po dojezdu Veroniky startujeme. Bez Ženi, 
zato s jejím vnukem Jirkou v roli průvodce. Cesta je jen něco přes kilometr, 
ovšem pěkně do vrchu. Hned u konečné MHD nás chytla dost výživná 
přeháňka! Zastávka posloužila coby střecha. Tam asi 10 minut přemítáme, 
jestli jdeme dál nebo ne, ale vypadalo to jen na soukromý mrak. Když začaly 
kapky řídnout, vydali jsme se vzhůru po Březové ulici. V půli kopce to 
Majka vzdala: dechové potíže a znovu trochu víc vlhka shora udělaly své. 
„Než dojdete nahoru, budete mokré.“ Něco na tom bylo, nicméně vracela 
se sama. Ke slovu přišly kapuce. Yva a Veronika vytáhly deštníky, dvě a dvě 
jsme se vždy trochu schovaly a hurá do lesa. Tam bylo trošku líp. Jirka 
byl zatím pasován na „Jundrovskou informační službu:“ dokonale zvládal 

Zmoklé, ale šťastné dorazily děvčata na vrchol Holedné, foto: Jana Hůsková
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povídání nejen o tom, co kde, kdo a s kým! Nicméně vypadalo to, že mu 
vůbec nevadil špacír s poněkud odrostlejšími děvčaty, než jaká by mu věkem 
slušela (je mu 15). Nakonec jsme prošli brankou v plotu obory a po pár 
krocích nás uvítal malý přístřešek. Opět se na chvilku schováme při větší 
přepršce, pak došlo na otázku, jestli se pustíme do boje s kovovými schody 
nebo ne. Ale vzhledem k tomu, že jde o stupně mřížované, obava z mokré 
klouzající plochy nakonec pominula. „Přece to teď nevzdáme!“ Jirka vy-
běhl zkušebně asi do poloviny, jako kamzík. Pořád drobně poprchávalo, 
ale nedaly jsme se odradit a šlapaly taky. Nahoře byl nepříjemný spíš vítr, 
který hnal kapky do obličeje. O výhledy nikdo kupodivu nepřišel, i když 
je třeba uznat, že za pěkného počasí by to bylo o 80% lepší. Náš průvodce 
byl docela schopen určit, odkud se sem dostaneme z Bystrce nebo kudy 
dojdeme z Kohoutovic. Části města lze poznat bez problémů. „Tak ještě 
foto a jdeme… – Jo, ono se řekne foto, ale prší do objektivu! O mobilu 
raději nemluvím,“ vrčela jsem. Nějaký dokument jsem pořídila, i Veronika. 
Co z nich bude, uvidíme v suchu. Vraceli jsme se se smíchem. Jirka nadále 
pusu nezavřel a my si říkaly: kdy se nám povede lézt tak vysoko v deštíč-
ku? Kdekdo by nás varoval. Na zahradu k Ženi nakonec napochodujeme 
s notováním „Nesem vám sluníčko, podívejte…“ – ono to tak fakt vyšlo! 
Děvčata se převlékla do náhradního ohozu, já jsem musela potupně po-
prosit o zapůjčení suchého trika. Inu, komu není shůry dáno… ale stejně 
to bylo fajn (a přežila jsem).

Jana Hůsková 

*

Zkouška sboru v Miroslavově zemiZkouška sboru v Miroslavově zemi

21. května bylo ještě všechno ovlivněné covidovou situací. Nesmělo se 
zpívat ani tancovat, zkoušky mohly mít jen profesionální sbory a všude 
platilo tolik různých opatření, že by se v tom čert vyznal. Mužský sbor 
proto hledal cestu, jak se alespoň trochu potěšit písničkou. Tak jako švec 
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v pohádce o pyšné princezně, kde existovala dvě království a v jednom se 
nesmělo zpívat, i náš sbor si musel odskočit zazpívat do Země krále Mi-
roslava, kde byl zpěv povolen. Koho by zajímalo, kde se tato pohádková 
země nachází, nechť se přihlásí do našeho pěveckého sboru.

Mirek Dostál

Muži si museli odskočit zazpívat do země krále Miroslava, foto: Mirek Dostál
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Tradiční soustředění Slováčku Tradiční soustředění Slováčku 
v Nedvědiciv Nedvědici
Usměvaví rodiče s dětmi nadšeně mávající negativním covidovým testem. 
Neobvykle mnoho lidí oblečených do žlutých triček. Vůně smažených hra-
nolek s masem. Pach chlóru ve vzduchu. Už zdálky zprostřed lesů vyčnívají-
cí majestátní komunistická budova. A letošní novinka, devět křížů výhruž-
ně se tyčících nad hotelem. Ano, mnozí z vás již správně poznali. Slováček 
se znovu vydal na letní soustředění do hotelu Myslivna v Nedvědici. 

Postupem let, za která jsme hotel navštěvovali, nám všem tak nějak 
přirostl k srdci. Nebylo proto překvapením, že jsme se na něj všichni už 
dlouho těšili. I do autobusu, který nás na kopec vyvezl, jsme se snažili 
dostat co nejrychleji. Ke vstupním dveřím Myslivny jsme mířili tak, jako 
bychom vcházeli do našeho druhého domova. Do jídelny jsme spěchali, 
jako bychom se chystali povečeřet s rodinou. A mávali jsme u toho i nám 
už známému a vždy usměvavému personálu. 

Nejen v Nedvědici táhnou děti ze Slováčku za jeden provaz, foto: Michal Leskovjan
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Jelikož se letos nekonal Mezinárodní folklórní festival v Brně, nemu-
seli jsme se na soustředění soustředit tak intenzivně jako jiné roky. Mno-
hem víc jsme si tak užívali nahrazování společného času, který nám přes 
rok chyběl. Hráli jsme více her, bavili se do pozdních nočních hodin, trá-
vili na obědě co nejvíce času, abychom stihli probrat všechno, co se stihlo 
změnit od poslední návštěvy hotelu. I samotné nácviky jsme si užívali tak 
nějak víc než jindy. Byli jsme rádi za pohyb i za to, že si můžeme společně 
zazpívat a zatančit. Po nácviku jsme vždycky s nadšením skočili do letos 
nějak ledovějšího bazénu než obvykle. A nesměla chybět ani organizace 
„celobazénového“ vodního víru.

Zvláštní kapitolu, nebo alespoň odstavec, bych chtěla věnovat pirá-
tům – letošnímu tématu celotáborové hry. Samotnou hru jsme vymýšleli 
při ohni u vůně špekáčků a napadlo nás: „Co kdybychom si letos zahráli 
hry s dětmi i my?“ A tak se stalo, že jsme se jako tým pirátů vylodili spo-
lečně s posádkami Slováčků – námořnickými posádkami. Jako správní 
piráti jsme samozřejmě námořníky nemohli nechat bohaté a spokojené, 
naším úkolem bylo porazit je a kazit jejich čisté námořní úmysly. Chvil-
kami to vypadalo, že si hry nejvíce užívali hlavně dospělí. Radost z výhry 
nebo námitky, když se tak nestalo, byly řádně slyšet po  celém hotelu, 
došlo i na tasení mečů a bambitek. A co se týče hlasitosti večerních pi-
rátských zpěvů… to už se musíte zeptat zbloudilých duší potulujících se 
v okolních lesích. Jistě vám potvrdí, že poslední večer se z hotelu ozývaly 
zpěvy až do brzkých ranních hodin. Konal se totiž pirátský bál. Tancovalo 
se, zpívalo se, hrály se hazardní hry a piráti si jako překvapení otevřeli 
obchod se šperky a námořnickou výbavou a obrali tak námořníky o je-
jich poslední úspory. Na oplátku ale námořníci dostali poklad i nějaké ty 
sladké zlaťáky.

Jako jsme se museli rozloučit s posledními tóny pirátských písní, mu-
seli jsme se rozloučit i se soustředěním samotným. Všichni jsme ale od-
jížděli pozitivně naladění a nadšení z nových věcí, které jsme se za  ten 
společný týden stihli naučit. 

Barča Pařilová
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Nečekané vystoupení v DomaníněNečekané vystoupení v Domaníně

Velké letošní téma v krúžku byly bezpochyby svatby. U nás na Slovácku 
je ale zvykem před svatbú uspořádat aj svícu, a tak tomu bylo aj u nás, 
v Domaníně. Přijelo asi 130 lidí a nemohli chybět ani tanečníci z Krúž-
ku. Pivo teklo proudem, gořalka taky, nechyběl ani guláš a něco k  za-
kousnutí. Zábava se pomalu rozjížděla a nemohla jsem si nevšimnout, že 
chasa něco chystá.

Za pár okamžiků už mě aj mého Jirku táhli doprostřed parketu, kde 
stáli nastoupení tanečníci a vedle byla nachystaná muzika. Pamatuju si 
jenom, jak Štěpán říká: „Nech se vést“. Na  to se rozezněly první tóny 
Kulibaja a  já jsem myslela, že odpadnu. „Teď tady mám jako tancovat 
Kulibaja? V tychto botách? Ste se zbláznili, né?“ Ale to už jsme tancovali 
v kole a dupali do rytmu. „Panebože, eště že tu néni súdná stolica, to by 
asi popadali všecí“, myslela jsem si. Naštěstí se od muziky po „a Kuli-
baj fajku“ ozvalo straňanské „Na straňanské javorině“„ a rázem jsme stáli 
v  půlkruhu a  tancovali Strání. „Štěpáne, já už si to nepamatuju“ „Ale 
pamatuješ, teď čtyři točky a víření.“ Nestačila jsem se ani vzpamatovat, 
a už jsme skákali do rytmu Korytné. Co následovalo za pásmo potom, už 
si moc nepamatuju, ale konec to rozhodně nebyl.

Dotančili jsme doprostřed parketu a ani nevím jak, ale najednou ved-
le mě stál můj Jirka a kolem nás zbytek kluků. Začali nás zvedat (nebyly 
potřeba ani židle, kluci si pohotově poradili překříženýma rukama), po-
dali nám pohárky s vínem, které jsem po tak „náročném“ výkonu spíš 
vdechla, než vypila a začala hrát fanfára. Nechápala jsem. Z tanca jsme se 
v mžiku dostali nad hlavy tanečníků a pili víno a připíjali si. Mezitím se 
kolem nás vytvořil kruh, začalo se zpívat „Všecí sa ptajú“ a najednú sme 
měli sólo. A bylo to naprosto skvělé!

Děkujeme, že jste si našli čas za nama dojet až do Domanína, připra-
vit nám super překvápko a ještě dát dohromady muziku. Slavili jsme až 
do rána. A svatba nakonec taky byla  

Krúžek není soubor. Krúžek je životní styl.
Barča Pařilová
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Večer plný duet v Charvátské Nové vsiVečer plný duet v Charvátské Nové vsi

Již po desáté uspořádal Slovácký krúžek Charvátčané v působivém areálu, 
v němž se odbývají hody a další kulturní akce, v Charvátské Nové Vsi 
přehlídku dvojzpěvů pod názvem Večer plný duet. Na pódiu se předsta-
vilo za doprovodu cimbálové muziky Vladimíra Beneše téměř 30 dvojic, 
a  sice mužských, ženských i  kombinovaných. Program otevřel smíšený 
sbor Charvátčanů písní Už je slunko z téj hory ven, aby přehlídku duet 
zahájil mladičký pár sourozenců Elišky a Radka Mitričových s písní Pod 
Lanžhotem cestička. Dále vystoupila řada párů, např. manželé Jozinek 
a Jana Uhrovi z Lanžhota, sourozenci Božena a Zdeněk Baťkovi z Kos-
tic, Olga Baričičová, známá především divákům kanálu Šlágr, s Lukášem 
Prajkou, domácí Martin Radkovič se stejnojmenným synem, Jožka Zůl, 

Večer plný duet s Liborem Janem a Zdeňkem Bravencem a děvčaty z Podluží,  
foto: Dana Šírová
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Jenda Huňař se synem Petrem s písněmi vojenského rázu Okouo Trnavy 
a Nebude, nebude ze synečka legrůt. Mile překvapil i známý kameraman 
folklórních pořadů Tonda Vrba, který spolu s Václavem Horákem z Ky-
jova přednesl píseň V  tom Kyjově. Náš Slovácký krúžek reprezentovali 
Zdeněk Bravenec a Libor Jan s písněmi U Dunaja je kasárňa nová a Keď 
sem išeu kolem šenku. Dobře šest set diváků či lépe řečeno posluchačů 
zažilo nepochybně příjemný a inspirující večer, který nedokázala zásad-
něji narušit ani paní ministryně Schillerová, jež se tam v rámci počínající 
volební kampaně objevila s početnou ozbrojenou ochrankou.

Libor Jan

*

Libor v „Prostřeno!“Libor v „Prostřeno!“

Na tomto místě je vhodné zmínit dal-
ší společenskou aktivitu Libora Jana, 
který se letos na jaře s velkou odvahou 
účastnil soutěžního televizního pořa-
du TV Prima „Prostřeno“, jenž byl ja-
kožto „speciál“ zaměřen na  kulinářské 
dobroty Moravského Slovácka, či spíše: 
vařit měli členové folklórních souborů. 
Musím se přiznat, že jsem Libora od zá-
měru zrazoval, neb jsem věděl, do jaké 
jámy lvové se Libor žene. Když jsem si 
však reprízu pořadu pustil, byl jsem pří-
jemně překvapen. Libor byl v kuchyni 
jako ve svém živlu a jeho pochoutky by-
chom rádi ochutnali asi všichni. Když 
jsem pak s Liborem o pořadu hovořil, 
doznal se, že se skvěle bavil. Tož, Libore 
„dobrou chuť!“  Mirek Dostál

Foto z natáčení TV, které poslal 
Libor Jan s dovětkem: „Vážení,  

jen jedno foto z Veselí s kočkama  
z Danaje a jedním muzikantem  

od P. Mičky.  
Zdraví Libor.“
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Člověk míní, covid mění, povídání Člověk míní, covid mění, povídání 
o setkání krúžkůo setkání krúžků

Tak se stalo, že se podařilo po prakticky ročním odkladu způsobeném 
různými zákazy a příkazy turbulujícími dle nálad virové infekce a střída-
jících se ministrů doplněných stoupajícími a klesajícími křivkami grafů 
a nálad ve společnosti uspořádat tradiční setkání třech bratrských krúžků, 
Slováckého krúžku Praha, Slováckého krúžku v Brně a Slováckého krúž-
ku Bratislava a Skaličané. Nutno podotknout, že se tak stalo díky obdi-
vuhodnému nasazení Zdeny Kristové, která nejenom že navrhla zajímavý 
program, ale celou akci logisticky domluvila s profesionální dokonalostí.

Program setkání zahrnoval společnou plavbu pronajatou lodí po Br-
něnské přehradě z přístaviště Bystrc do konečné zastávky Veverská Bítýš-
ka, prohlídku historického Jarošova mlýna ve Veverské Bítýšce, prohlídku 
hradu Veveří a společný večer v kulturním domě v Říčanech. Jakoby se 
nám všichni svatí chtěli omluvit za příkoří, která jsme museli absolvovat 

Společná fotka krúžků před naloděním na „šíf“  pokřtěný jménem Utrecht,  
foto: Mirek Dostál
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od vypuknutí covidové epidemie, druhého října (což byl den setkání) se 
v oblasti Brněnska rozvinulo nádherné počasí babího léta. 

Po krátkém leč srdečném přivítání jsme se nalodili na dvoupatrovou 
výletní loď Utrecht, řádně se po námořnicku pozdravili „ahoj!“ a vypluli 
až na konec proslulého „Brněnského moře“. Plavba byla plná dojmů a ra-
dostí jak ze setkání s přáteli, tak z nádherně vybarvené podzimní přírody. 
Dojmy byly umocňované tóny naší hudecké muziky, zpěvy a tanci krúž-
kařů a doušky výborných moků ze Slovácka.

Bohužel nemohu referovat o  prohlídce mlýna, neb jsem měl v  tu 
dobu jiný úkol a nemohl jsem se prohlídky zúčastnit, ale z fotodokumen-
tace a výpovědí účastníků mohu usoudit, že se jednalo o velmi atraktivní 
prohlídku s vazbami na lidovou kulturu regionu.

Další program tvořila prohlídka hradu Veveří, kde byly k  dispozi-
ci dvě prohlídkové trasy. První trasa zahrnující historii hradu vedla re-
staurovanými sály a reprezentačními místnostmi v I. patře hradu, které 
přibližují jeho podobu v době před devastací komunistickým režimem. 
Druhá trasa byla zaměřena na  stavebně historický vývoj hradu a  uka-
zovala stavebně technické zajímavosti včetně jedinečně řešené trámové 
vazby hlavního paláce a části sklepení hradu. Krúžkaři, kteří právě nepo-

V podpalubí topič přikládá a na lodi je dobrá zábava, foto: Mirek Dostál
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jídali vědomosti, se družili při zpěvu spojeném s popíjením (nejenom) 
vína v předhradí, kde nám byla dána k dispozici veřejná občerstvovací 
zařízení. Myslím, že společně strávený čas v tomto historickém prostoru 
opět utužil vzájemné vazby mezi krúžkaři a bylo zde navázáno nejedno 
přátelství.

Když se odpolední čas nachýlil, přesunuli jsme se do nedalekých Ří-
čan, kde se Zdeně Kristové díky jejímu neutuchajícímu šarmu a přátel-
ským vazbám se starostou Říčan podařilo zajistit nově rekonstruované 
prostory říčanského kulturního domu. Společenský večer tradičně zahá-
jily proslovy a zdravice představitelů krúžků spojené s předáváním darů, 
jak už to při slavnostních příležitostech bývá. A  setkání opravdu slav-
nostní bylo. Konalo se po dvou letech a napočítal jsem okolo sta účastní-
ků, pro něž bylo setkání po koronavirové přestávce návratem do radostí 
kulturního života. Snad i proto jsem na setkání cítil tolik kladné energie. 
Po slavnostním zahájení se ukázali ve velmi dobrém světle naši tanečníci, 
kteří, ač téměř zcela v nové sestavě, předvedli fašankové podšablové tance 
na dobré taneční i pěvecké úrovni. 

Podšable v podání tanečníků chasy ozdobily večer v říčanském kulturním domě,  
foto: Richard Panáček
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Ale to už se rozjel v tradičním krúžkařském rytmu večer s volnou zá-
bavou. Tancovalo se a zpívalo, kdo nemohl, popíjel kvalitní vína dodaná 
opět tradičně Jiřím Macháčkem, nebo svá vlastní. Mezi tím se povídalo 
a diskutovalo. No, možná těch činností bylo více – je mezi námi přece 
mnoho mládí – ale to není předmětem mého povídání. 

Samozřejmě vše jednou končí a  i my jsme se kolem půlnoci rozjeli 
do svých domovů naplněni nadějí, že příště se opět v dobrém sejdeme tak 
, jak zpíváme „ … v dobrém sme sa zešli, v dobrém sa rozejdem, dřív než sa 
rozejdem, eště sa napijem , podruhé zas příjdem“.

Mirek Dostál

*

Že k sobě máme blízko, je vidět i na společném zpěvu chlapů, foto: Richard Panáček
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ReceptářReceptář
Salát z NiceSalát z Nice

Zářijová beseda byla mimo jiné bohatá i na jubilující 
oslavence letošní i  loňské, kteří si nemohli s ostatní-
mi krúžkaři připít na  zdraví v  roce 2020 z  důvodu 
koronavirové epidemie. Jedním z  těchto členů krúž-
ku byl i Libor Jan, slavící poprvé svoje kulatiny v září 
2020 v prostorách rajhradského kláštera. Měla jsem 
tu čest být též pozvána. Vzhledem k dřívějšímu pří-
jezdu na místo akce jsem nabídla své služby a pomoc 
při přípravě a servírování pochutin. Byla jsem pově-
řena nachystáním surovin na salát z Nice. Přiznám se 
– když jsem uviděla, co Libor přivezl, šly na mě mrá-
koty. Přede mnou na stole se skvělo několik pomačka-
ných vařených vajec ve skořápce a rovněž uvařené brambory podobného 
eliptického tvaru. Říkala jsem si – ježkovy zraky, co z těchto ingrediencí 
chce Libor vytvořit? Nicméně bez reptání jsem plnila pokyny mistra šéf-
kuchaře. Když jsem pak ve velkém sále na stole uzřela a následně mohla 
ochutnat zmíněný salát, byla jsem  příjemně překvapená. Zmíněný sa-
lát se úspěšně zabydlel i v naší domácnosti, ráda jej připravuji a hostím 
jím i své přátele. Salát chutnal i mé úžasně mlsné přítelkyni Evě z Prahy, 
když u nás byla na návštěvě loni v době adventu, takže si dovolím vám 
předat recept. Vzhledem k tomu, že příslušné ingredience je možné za-
koupit i v zimě (výborná je italská zelenina), nezaškodí jej podávat i nyní 
k odlehčení před vánočním hodováním. 

Budete potřebovat: vařené brambory, nejlépe salátové, ledový salát, 
vařená vejce (počítejte jedno na osobu), žluté sterilované fazolky (nema-
jíc je, použila jsem fazolky mražené zelené), konzervu kvalitního tuňáka, 
zelené a černé olivy, velké kapary (možno koupit v Lidlu), rajčata, sůl, 
olivový olej, aceto balsamico bianco (bílý balsamikový ocet – dostala jsem 
jej až v Kauflandu, jinak všude nabízejí balsamikový ocet tmavý). 
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Salát opereme, odstředíme vodu, natrháme na menší kousky a pokla-
deme na velkou plochou salátovou mísu. Na něj rozložíme plátky vaře-
ných brambor, dále přidáme rajčata nakrájená na kousky, kostky saláto-
vé okurky a fazolky. Pokud máte fazolky mražené, nutno uvařit na skus 
v  osolené vodě, nechat zchladnout, možno pokapat olivovým olejem, 
promíchat a poklást na salát. Dále přidáme kousky tuňáka a olivy. Oso-
líme, zakapeme olivovým olejem a balsamikovým octem. Poklademe vel-
kými kapary a ozdobíme čtvrtkami vařených vajec. Necháme zaležet asi 
hodinu.

Přikusujeme bagetu, nicméně jsem jednou použila topinky osmažené 
na sádle a bylo to vynikající.

Dobrou chuť! 
Receptář připravila Hana Dostálová
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