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Tak je tady zas jaro. I když střídavě oblačné. Když v televizi ukazovali 

jak sa přímo nad našů Moravů zakrůtí severní průdění šel sem si pro 

svetr. Byt na ulici zrovna roztahuju palazór. A to je 1.mája a otvírá sa 

Bočkovo. Se stavjaním mája u obecního sa to nehádá. Ten už sa pár 

roků nestaví. Mladým to ani nedojde divné. Zato bylo poslední dobů 

dost dohadování u bratrů folkloristů v krůžku. No dopadlo to, jak to 

dopadlo. Petrovi místostarostovi sa trošku uvolnilo tak mu možem naložit víc starostí sborových a 

druhý člen sborovéj taneční sekce, druhý Petr si zas odnésl kroj který předtým donésl. Vlastně si ho 

včíl nechál donést až dóm. Ale za to pěkně poděkovál. Štamprlu sem nechtěl.  

Při pozvání na Bočkovo sme byli novým bratrským vedením dotázáni „no a co pomožete“? Chlapi 

měli na zkůšce nápady všelijaké, ale radči sem ich dál netlumočil. Aj tak už bylo pekla dost. Tak ostalo 

při starém. Pomohli sme neco pojest a vypit. Ale hlavně zazpívat. Spomněl sem si na obdobnů situaci 

před čtyřma rokama když sem ve sboru začínal. Myslím, že je to včíl lepší. A 

myslím, že o dosť. Poprvní sem nás čůl zpívat trojhlasně. A bez varování. 

Jura kostelník si to tam střihl v „Není lepší jak v nedělu …“ Na tom by sa 

dalo stavjat. Když vydrží chuť. Zatým to vypadá, že by mohla. Jura aj se 

Staňů Zahradským sa pěkně zžívajů. Aj na čas chodijů. Spolem. Volajů sa po 

cestě. Máme aj takovů domluvu. Když je zkůška o osmi, tak sme o osmi na 

obecním. Kdo nemože zavolá. Stane sa. Zdržal sem sa v práci, stavím lešení 

doma nebo u sůsedky… Zatým sa eště sa ale nestalo, že by někdo zavolal    

„ moja to po mě chce včíl“. Tož nevím. Že by sme už tak zpohodlněli. Anebo 

je nás víc takových co si myslíme, že najlepší je to nad ránem.  

Loňský rok sme sa na Bočkovém za vrátama skovávali před otravným 

slunkem. Letos před svěžím severním průděním. Šak sem si vzál z domu aj lehký šálek. Mám ztuhlý 

krk. Nestíhám sa objednat na masáž. Furt je plno. Počasí bylo trochu aprílové, ale hlavně že 

nezapršalo. Mraky sme rozháňali spolu s Višňů, v dnešním složení s převahů Hájků, nově sa 

formujícím Háječkem a dalšíma Hájkama zformovanýma u kotlů. Ale aj o Radochů sa dalo tradičně 

zakopnůt na každém rožku. Vojta sa motal u cimbála, 

Vašek u kotla a ve sboru, když došel za synem Slávek, 

ich bylo naráz víc jak Zahradských. A to Petr eště aj 

dirigovál. Šak Vojta byl aj nachystaný doprovodit nás 

při Vídeňákovéj pohřební „A v tých Nových zámkách“. 

Zas taková malá premiéra. Domluvit sa trochu jak sa 

prostřídá zpěv s muziků, mohlo by to byt dobré. 

Nevím, jak byl nachystaný Laďa Hanák, ale na chvílu sa 

k nám také přidál. Do třetice malá premiéra. Enom 

důfám, že sme ho neodradili, lebo je zvyklý na pěvce 

z Mutěnic a nám teprů poprvní slůbíl dojít na zkůšku aj 

na letošní Antonínkové sečení.  



Snád bylo poznat že sa na 

zkůšce zkůšá a rozšiřuje sa 

repertoár, že sa ani moc 

nevadíme a je větší jistota, že 

sa chceme bavit a né 

otravovat. Eště sem stihl 

připomenůt všeckým děvčicám 

co došly blížící sa výlet do 

Luhačovic a potěšilo mě velice, 

že sa vypravujů všecky. Papír 

sa nestratíl, visí na ledničce – 

říkaly. Enom Helu Křivákovu 

mosím jít pozvat extra lebo byli 

se starým a důchodcama 

v lázňách. Trenčianských. To 

budů vymáčaní na měsíc. Ani 

jich asi nebude tak lákat Luhačovická plovárna kteréj sa tak vehementně dožadovaly mladší robky.            

A najvíc Alča Vídeňáková.     

Tož věřím, že aj výlet do Luhačovického Zálesí sa vydaří tak jak sa vydařilo prvomájové Bočkovo 

s dobrým jitrničkovým nakonec. A eště su zvědavý, kolik sa nás sejde na příští zkůšce. Se zháňáním aj 

udržováním krojů sů určitě starosti. Sů ale aj jakési možnosti a dycky sa to nejak udělá. Když sa chce. 

Horší je to - jak sem říkál v dechovce - když je nástrojů dost, ale muzikantů málo. Tož važme si toho, 

že nás ve sboru přibývá aj toho, že sa umíme domluvit v klidu. Většinů. 

Václav V.Hájek  2.5.2011   

 

 

 

 

 


