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Antonínkové sečení sa připravuje poměrně dlúho dopředku. Hlavně pozvání a potvrzování účasti naších 

kamarádů zpěváků. Na ostatní přípravy už máme vychytaný mustr,  že by sme si ho mohli nechat 

patentovat. Během nekolika zkúšek probíráme na co postupně dozrál čas a podle toho si rozdělujeme a 

upřesňujeme jednotlivé úkoly. Samozřejmě promýšlíme i naše vysoupení. Letos bylo trochu atypické 

v tom, že sme chtěli víc zabrúsit do verbuňků. Specifikum bylo i to, že sme na stejný víkend chystali také 

účast na Myjavském festivalu. A většina si samozřejmě nechtěla nechat ujít ani hlavní pouť na Antoníčku, 

případně obvyklé rodinné besedování. Tož zabrané to bylo zeširoka. 

Přípravy zintenzivněly v posledním týdnu. 

V úterý, s ohledem na program fotbalového 

mistrovství Evropy, po závěrečném a vítězném 

zápase ve skupině s Polskem v Polsku proběhla 

zkouška s muzikú. Lhotskú ve Lhotě. Nechali sme 

sa ve dvúch písničkách doprovodit. Ve štvrtek, za 

asistence obecního sekáča Franty mašinfíry 

Radocha, bývalého sboristy, už sa obsékaly dílky a 

chystal celý prostor parčíku. V pátek napoledně 

sa zatopilo pod kotlem, dočistily sa hlavy 

(vepřové) aj všecek ovar a jelo sa naplno. 

S podbradkama, tlačenkama aj itrnicama. Každý sa snažíl přispět podle svých 

možností a schopností – jak ve vysněném komunizmu. Svůj prostor si našla aj Jarů 

Vídeňákem iniciovaná fašanková partija coby doprovod hudební. Trúbili pan 

kapelník, kerý sú aj manažérem na baskřídlovku společně s Jošků Bachanem. 

Zdenu Křiváka vyhnali pro harmoniku. Tú mu chvílama brál aj Laďa Hanák. Na 

Mrňůsa (rozumněj vozembouch) mlátíl kde kdo. V podvečer bylo hurónský zpěv 

slyšet poměrně daleko. A to zdaleka nezpívali všeci. Vydatná rozcvička před 

dvoudenní produkcí.      

Přes trošku bouřlivější přípravy a zpěvy páteční běželo v sobotním dopoledni finále příprav jak po 

drátkách. Drobné nejasnosti byly pouze kolem toho kolik, kdy a jakého vína nám Jirka Bezděk má chystat. 

Naštěstí to co nebylo úplně jasné nám, on připravil tak, že by sme to sami lepší nevymysleli. Je to kluk 

spolehlivý. Už sa nevědělo pouze za kolik nakupujeme, až jsme pomalu začali dodavatele podezírat, že 

snád ani zaplatit nechce! 

Sraz účastníků jsme zjednodušili tím, že jsme sa scházali přímo v Hájku. Vyhli jsme se tým případným 

problémům a nejasnostem, které matou zvláště ty, kteří přijíždějí poprvé. Kde je sraz, kde sa bude zpívat, 

kde si možem sednút, kde možeme nechat auta, zněly obvykle dotazy při uvítání u Obecního se společným 

přesunem do Hájku. Enom parkování kol je vyřešené naprosto jasně. U nás na zahrádce. Tradičně tam 

parkujú Hlučané a nekteří zdatnější Krasavci, kteří si trúfnú takto jet do Lhoty - do kopca. Zbytek zpěváků 

z Kněžpola, Čejkovic chlapů aj děvčic z Dolního Němčí stejně jako děvčice ze Lhoty Hroznové sa 

samozřejmě nechali dovézt, nebo dojeli autama. První už chvílu před hodinú šesnáctú ale všeci pěkně 

svědomitě podle dohody. Přespolní byli dochvilní všeci včetně jediného přespolního muzikanta Jary 

Strnada. Popravě, úplně jedno mu nebylo, že dojel ze Zlína před dohodnutú čtvrtú hodinú aby sa případně 

zahrálo během scházání a ostatní muzikanti sotva stihli oficiální začátek programu o půl páté.   



Scénář programu si připravil aj 

odprezentovál Petr Radoch. 

S představením každého 

sboru, nejakú dokreslující 

informací, s nástupem přes 

malované žúdro. Je na to 

dobrý. Na začátku, po našéj 

hymně Půjdem spolem pod 

vrch Hájek jako obvykle 

všechny přivítal a hodně zdaru popřál starosta Tonda Jelének. Z místa odkud je pohled na svět 

nejkrásnější, z koňského hřbetu. Také sme mu povinšovali k svátku a hlavně, ať sa pokud to půjde vylíže ze 

svých nemalých zdravotních patálií. Po tychto drobných oficialitách sme dokončovali náš program. 

Obrázky ke Katerince nám pomohla představit mladší děvčata od Děvčic z Háječku. A potom to přišlo. 

Okno jak vráta. Muzika předehrála a my sme přezpívali, jak bylo na zkúšce dohodnuté, Pod tým naším 

okénečkem a zas muzika dohrávala. Přitom sa kdosi potichu ptá: „O čem je tá druhá?“ Nevěděl nikdo. 

Bezmocně sa rozhlédáme, všeci grčijú ramenama, to snád néni možné! Nemět širáky tož je načisto vidět 

jak sa nám z hlav kúří. Otočím sa na našu Zdenku kerá táhala basu. Tváří sa že tam momentálně néni, 

enom trochu hlavú kývla směrem k primášovi Frantovi. Tož to nám také nepomože o něm to néni určitě. 

Včíl už si snád zapamatujeme, že druhá v sérii je Po tri dni sem na okénko ťukal.  A že by Zdenka chtěla 

naznačit lesti sem neviděl Frantu chodit k Janásom když to mám přes jedno? 

Další vystúpení už nestačím moc bedlivě pozorovat. Je potřeba 

roznášat občerstvení, stáčat další víno, připravovat soutěž 

v sečení, prohodit slovo s hostama... Přeca enom přes sto 

účinkujících, přes stopadesát diváků, v polních podmínkách. Dost 

práce pro nás všechny a zároveň velký dík a nehynoucí obdiv 

našim děvčicám domácím. Opět sa vyznamenaly. Stačil sem 

akorát zaznamenat, že čejkovický Jara Novák sa furt drál 

k mikrofonu a měl snád rozvykládané víc jak tá ukecaná 

Polešovjanka loňský rok. Šak aj to svědčí o dobréj náladě, o tom, že sa ludé bavili. Obdobně proběhla aj 

druhá část programu – sečení. Byl sem rád, že si na svých sekáčských deset minut slávy počkala aj jedna 

z děvčic Budařových z Lipiny aj když měla sebú malučké děcko a proto tak trochu ponáhlala. Zdálo sa, že jí 

to stójí za to. A když navíc děťátko svědomitě pohlédál taťka. Za to jí ostatní děvčice při výkonu velice 

pěkně zazpívaly. Jediný povolený doping, zpěv do rytmu sečení, byl samozřejmě dopřán všem soutěžícím. 

Víc si ho užili Krasavci když jejich reprezentant starosta Staňa Tureček mosél uprostřed svého perfektního 

výkonu přepřahat a trocu sa tým zdržál. Tak sa s kosú oháňál až zaťál a zlomil kosisko. Že ty Novovešťané 

dycky neco vyvedú. Loňský rok zas rozbili památeční fotku. Kosisko jich mrzet nemoselo. Zaznamenal sem, 

jak do auta cpú nové, z tomboly. Bukové jím snád vydrží.  

Počasí přálo ohromně, zábava dobrá, nálada veselá. Snád si ju nedala pokazit výsledkem osmifinálového 

zápasu fotbalových reprezentantů na evropském mistrovství s Portugalskem ani tá část účastníků která 

ponáhlala fandit k televizi. Navíc když to nebýl výsledek úplně překvapivý. Měli by sme byt uznalí. Zvlášť 

když sme sa ani my nevyhli drobnému výpadku. Život jde dál. V Doněcku vyhrál po zásluze ten lepší, ve 

Lhotě všeci co došli. Ráno hurá na pouť, odpoledňa na Myjavu. Dobrá kombinace. Všestraně výživná. Na 

jednu stranu docela nápor, na druhú hodně dobité baterky. Ať nám všeckým dlúho vydržujú.  
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