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Nejen slivoviců živ je Moravský Slovák. Ve Lhotě 

má víno tradici i když sa dělá v malém. Tradiční 

je i místní košt ne veliký. Šlahačkový. 

Samozřejmě zahrádkářský. Nakonec je to aj 

rozumnější pokoštovat v příjemném jarním počasí svěží vínečko než 

popíjat slivovicu jak to majů naplánované v Hluku. Kór letos když je Veliká noc až na konci apríla.  

Franta Vaněk včíl dělá místním zahrádkářom velitela. Mohlo by sa na koště zazpívat? Ptál sa na 

sborovéj zkůšce. Jak? Enom tak, v civilu. Třeba enom chvílu. Jak to bude pasovat. Aha. Tož kdo može 

dojít? Dvá nemožů, třé chců jít na fotbal. Tož sa domluvíme příští týdeň. Na příští zkůšce znova. Tož 

jak? No aj by sa mohlo. Ale kdy, jak a od kolikati… Tož odbavme to před fotbalem a dojde kdo može. 

Tož faň.  

Zešlo sa nás kolem půl 

třetí jak bylo domluvené 

šest. Ludí v sále už 

trochu poscházaných. 

Tož co bude. Letím za 

roh do hospody, tam 

dalších sedm. Tož poďte. 

Ale my sme tu byli 

přesně. Nevadí. Tak sme 

sa nakonec slézli myslím 

všeci. Enom trochu komplikovaně.  

Sál nachystaný jak na našem gořalkovém koště. Regál a pult pod galérků, stoly pod oknama. Mladí 

kluci zahrádkářští v zástěrkách jak vinaři profíci rozlévali, ty starší u vstupného, v bufetu… Tož nic. 

Poďme zazpívat. Nejaků o víně. Takových sa najde aj víc. Tak sme nakonec přezpívali, celkem 

v pohodě a s jistotů skoro celý repertoár. Dobrá zkůška. Aj sa trochu pokoštovalo. Když už - tož už. 

Zdajů sa ně ty vína lepší jak bývaly. Nakonec, šak byly výstavní. Nebylo jich moc. Myslím přes 180. 

Nevadí. Potkál sem spolužáka Karla. Vidíme sa dycky jednů za rok. Ve Lhotě na koště když dojdu. Býl 

sem rád. Příští rok sa asi potkáme najméň dvakrát. Máme slavit padesátiny. 

Když sme sa po čtvrtéj, nakonec s dobrým pocitem rozcházali, už začínala hrát Višňa. Aj to střídání 

vyšlo tak faň. Jak mě potom říkala naša Gábina co včíl chodí hrát obligát, byli nakonec aj veřejně 

pochválení. „Výborně střešňo“ křičál Mira Dominik když večer dohrávali. Toho sem tam viděl ale už 

brzo po druhéj.  Potěší to vyslůžilého muzikanta když vidí hrát děcko.    
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