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K O B Y L N I C K É  H O D Y  2 0 1 0  

První schůze stárků na letošní hody byla 13. června 2010. Jako každoročně se sešli starší 

stárci, ale zavítaly mezi nás i nové tváře, což nás velmi potěšilo. Domluvili jsme se, kdy se 

budeme scházet, kdo s kým půjde a kolik nás bude. Druhá schůze proběhla další týden 

v neděli, starší stárci učili nové tančit a zpívat, chystali jsme si ozdoby z krepového papíru na 

nazdobení sálu a máje. Později stárky vyráběly mašličky na mašličkovou a na rozmarýny. 

Všichni stárci se domluvili na termínu, kdy se pojede pro víno. Vyšlo to na čtvrtek 

22. července. Pomalu, ale jistě se stárci začali domlouvat na shánění chvojí na věnec a na 

stavění máje. „Už nám to pomalu nastává“ říkali jsme si týden před hody. Přišla doba 

k dokončení posledních ozdob a mašliček, či k doladění zpěvu a tance. 

Byl čtvrtek, stárci nám přivezli chvojí, vyrobili věnec, stárky ho nazdobily a všichni mohli 

jít domů se vyspat na ten náročný víkend. Nastal pátek, stárky šly umývat máju, stárci 

připravili špici a věnec na máju, aby ji holky mohly nazdobit, nakonec navázaly stárky 

mašličky na rozmarýny, které se při zvaní rozdávají. Poté co dorazil Jenda Novotný s jeřábem, 

stárci s pomocí pana Votápka připevnili špici a věnec na máju. Nakonec ji Jenda Novotný 

s pomocí jeřábu a stárků postavil. Když konečně mája stála, mohli jsme se odebrat domů 

k přípravě na večerní zábavu se skupinou Flash. 

V sobotu ráno, jak již tradičně, stárky vstaly a přinesly pod máju snídani stárkům. Poté 

se stárci šli domů připravit na zvaní. Kolem poledne si dali sraz u hasičky a vyrazili. Sobotní 

zábava začínala jako jeden velký zmatek. Kapela se nachystala venku, ale vzhledem k tomu, 

že nám nepřálo počasí, tak se musela kapela s pomocí stárků přestěhovat dovnitř. Díky tomu 

stárci nastoupili až okolo 21. hodiny a zábava mohla začít. Na všechny návštěvníky čekala 

bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Sabrin Band. Myslím si, že přes zmatky na 

začátku můžeme sobotní zábavu hodnotit jako velmi zdařilou. 

V neděli ráno opět stárky vstaly a donesly stárkům pod máji snídani, poté se odebraly 

domů. Vyzvedly si u hlavní stárky květiny do vlasů, do kordulí a stárkům na korduli, které tam 

později přišíváme. Některé se šly nechat načesat k místním kadeřnicím, aby jim to v kroji 

slušelo. Během dopoledne se všichni stárci doma oblékli do krojů, ve 13:30 hodin jsme se 

v plném počtu sešli na mši. Mše trvala asi 45 minut, potom se všichni stárci odebrali 

i s kapelou na občerstvení k hlavní stárce. V 15 hodin jsme vyrazili všichni na průvod. Před 

domem hlavní stárky jsme nejprve zazpívali a zatančili. Další zastavení proběhlo na 

autobusové zastávce, dále u hasičky, na křižovatce u pomníku padlých a nakonec u ulice 

U Splavu. Poté se průvod odebral na Výletiště, kde s nástupem stárků začala odpolední 

zábava s hudebním doprovodem kapely Hornobojani. Než si stárky odvedly svoje stárky na 

večeři, tak jsme se všichni společně vyfotili na hřišti. 



Večerní zábava bylo stejně jako odpolední v parku u Sokolovny. Zahájena byla ve 20:30 

hodin nástupem stárků. Myslím si, že se všichni hosté skvěle bavili, což mě potěšilo a měla 

jsem z toho velmi dobrý pocit. Jak v sobotu, tak i v neděli na hosty čekala bohatá tombola. 

Hody letos uskutečnily tyto páry: hlavní pár – Veronika Floriánová a Pavel Štěpánek 

a dál: Mirka Veverková a Lukáš Chlup, Kristýna Kopečková a Pavel Šťastný, Andrea Knotková 

a Michal Bílý, Sabina Olahová a Vlastimil Knotek, Michaela Rudolecká a Antonín Nevařil, 

Šárka Vymazalová a Michal Ulbrich, Andrea Chudáčková a Vítek Barták, poslední pár Klaudie 

Bílá a Ladislav Votápek. 

Na závěr bych chtěla poděkovat TJ Sokol Kobylnice, Sboru dobrovolných hasičů 

Kobylnice, restauraci ZA KOVÁRNOU, obci Kobylnice, i dalším sponzorům a všem, co se 

podíleli nebo se jen přišli s námi pobavit na letošní HODY 2010. 

Klaudie Bílá 


