Náš boj proti ponorce a staronové vyšívané košile
Být členem folklorního pěveckého sboru má kromě jistých sociálních výhod, o kterých jistě netřeba
dlouze psát, také své nevýhody, a to především pokud se na problematiku podíváme z pohledu
volného času, který do sboru každý z členů investuje. Páteční několikahodinové zkoušky, celodenní
účasti na akcích, účasti na významných událostech (zapíjení ratolestí, narozeniny, svíce,...),
přípravy a plánování vlastních akcí a další související činnosti, mají za následek, že se na nás občas
podepisuje ponorková nemoc. V rámci boje s touto zákeřnou chorobou jsme se v období před
Velikonoci rozhodli, že se po celoroční námaze odměníme a vyrazíme na ozdravný pobyt. Snad
náhoda tomu chtěla, že jsme v tajném hlasování rozhodli, že za relaxem zamíříme do vinného
sklípku (konkrétně do Mikulčic), a abychom naši tradiční sestavu zpestřili, pozvali jsme na výlet
také zpěváky z Ostrovánek a Věteřova. Velmi si vážíme toho, že i přes probíhající půst přijal naše
pozvání také vážený host, věterský otec Pavel Baxant, kterému jsme tak mohli zapět a připít na
zdraví k půlkulatému jubileu, které o několik týdnů dříve oslavil.
Po Velikonocích nás čekal opět nabitý program, a proto jenom krátce, spíše pro účely dokumentace,
shrnu, že jsme vystupovali ve Strážovicích při příležitosti 10. výročí založení tamního mužského
sboru, na kosení trávy v Nové Lhotě (Horňácko), ve Vacenovicích při příležitosti 25. výročí
založení souboru Omladina a hned několikrát jsme naši stopu zanechali v Želeticích, kde jsme se
kromě setkání sborů a zapíjení dcery jednoho z našich želeckých členů, účastnili také narozeninové
oslavy druhého z našich želeckých členů a v hojném počtu také místního hodového koštu vín.
Vyvrcholením uplynulého půlroku pak bylo pořádání již pátého ročníku „Posezení u cimbálu“, které
se tradičně uskutečnilo druhý červencový víkend. V rámci letošního programu jsme kromě
cimbálové muziky přivítali, byť trochu neplánovaně, rekordních 10 přespolních sborů, k degustaci
se nám podařilo sesbírat 360 vzorků vín a celkově se naší akce zúčastnilo odhadem kolem 400
návštěvníků. Vaší přízně si nesmírně vážíme a Vám všem, stejně jako vinařům a dobrovolníkům ze
srdce děkujeme za podporu.
Na „Posezení u cimbálu“ se náš sbor premiérově prezentoval v nově rekonstruovaných vyšívaných
košilích, které se podle pamětníků v Lovčicích a také ve Věteřově dříve nosily. Kromě originálu,
podle kterého jsme si nechali košile zhotovit, víme ještě o jednom dochovaném exempláři z Lovčic,
jedna obdobná košile je uložena také v muzeu v Želeticích a někteří starší členové mužského sboru
z Věteřova nám potvrdili, že tento vzor nosili na košilích coby malé děti. To vše nás, ruku v ruce s
informacemi od pamětníků, upevňuje v našem přesvědčení, že tyto košile do naší vesnice historicky
patří, byť etnograficky to tak na první pohled vypadat nemusí. Vzor a způsob výšivky je totiž spjat
především s Valašskem, odkud byly zřejmě košile do našeho regionu v minulosti „dovlečeny“, nebo
se tímto vzorem inspirovala některá ze švadlen, která kroje vyšívala. I díky takové migraci ale v
minulosti kroje vznikaly, rozšiřovaly a měnily se a hovořit by o tom mohla nejedna z velkých
folklorních obcí. Pokud by kdokoli z Vás měl ke košilím jakékoli další informace, historické
fotografie, případně o některé dochované košili víte, budeme rádi, pokud nás kontaktujete a
pomůžete nám tuto etapu historie naší obce zmapovat.
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