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Kobylnické hody  
    v promenách  casu

ˆˆ



Tito stárci a stárky zahajovali hody v Kobylnicích v roce 1891. V této době  
nebyly pořízeny žádné fotografie, zřejmě ani fotoaparát v obci nikdo nevlastnil.  

V roce 1951 se sešli po 60 letech a nechali se vyfotografovat v krojích, které jsou původní. 
Při pohledu zleva se jedná o tyto stárky:

Karel Král se sestrou Marií, Hubert Rybnikář se sestrou Reginou,  
Jan Novák se sestrou Marií, Vilém Špondr se sestrou Josefou.

Průvod obcí na konci 30. let
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ÚVODNÍK 	KOMISE 	PRO 	KOBYLNICKÉ 	LISTY 	
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

právě  otevíráte  speciální  číslo  Kobylnických  listů,  jehož  tématem  jsou 
kobylnické hody.  

V tomto čísle naleznete nejprve na následujících dvou stranách pozvánku na 
letošní  kobylnické  hody.  Poté  následují  opisy  článků  z kronik  obce  Kobylnice, 
které  se  o kobylnických  hodech  zmiňují. Na  posledních  stránkách  tohoto  čísla 
jsou pak články, které kobylnické hody blíže popisují.  

Na  internetových  stránkách  obce  Kobylnice  jsou  pak  ještě  navíc  v části 
o Kobylnických listech ke stažení články, které psali stárci o průběhu kobylnických 
hodů v Kobylnických listech, a to od roku 2008 do roku 2013. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto čísla, 
nebo poskytli historické fotografie či cenné informace.  

za komisi pro Kobylnické listy Michael Ulbrich 
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POZVÁNKA 	NA 	KOBYLNICKÉ 	HODY 	2014 	
 

Kobylničtí stárci a TJ Sokol Kobylnice 
Vás srdečně zvou na tradiční 
Kobylnické hody 2014 

PROGRAM LETOŠNÍCH HODŮ: 

PÁTEK 9. SRPNA 2014  
• 17:00 stavění máje na Výletišti před sokolovnou  
• 20:00 zábava se skupinou FLASH  

SOBOTA 10. SRPNA 2014  
• V  dopoledních  a  odpoledních  hodinách  budou  stárci  zvát  kobylnické 

občany na hody. Při zvaní bude možnost si koupit od stárků stárkovské 
víno.  

• 20:00 předhodová zábava se skupinou Sabrinband  
20:30 nástup stárků  
Nebude chybět půlnoční překvapení stárků.  

NEDĚLE 11. SRPNA 2014  
• 13:30 hodová mše svatá u Zvonice  
• 14:30 průvod stárků po obci  

Průvod stárků vyjde od Zvonice.  
Další zastávky stárků budou:  

‐ na křižovatce ulic Táborská, Ponětovická a U Mlýna,  
‐ před Výletištěm,  
‐ na křižovatce ulic Za Humny, Pratecká a Na Budínku,  
‐ před Horním dvorem,  
‐ na křižovatce ulic Sokolnická a U Splavu. 

Poté se průvod stárků vypraví zpět a cestou za garážemi přijde do parku.  
• 16:00 – 18:15 odpolední zábava  

Odpolední zábava začne nástupem stárků a českou besedou.  
• 20:00 – 1:00 večerní zábava  

Nástup stárků spolu s českou besedou bude v 20:15.  
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KRONIKA 	OBCE, 	DÍL 	 I . 	
První obecní kronikou  je Pamětní kniha obce Kobelnic, kterou od roku 1924 

připravoval a od  roku 1928 psal kronikář pan učitel  Josef Vašíček. Tato kronika 
popisuje  nejstarší  historii  naší  obce. Od  roku  1919  je  pak  vedena  klasicky  po 
jednotlivých letech.  

Po  odchodu  kronikáře  do  Prštic,  kde  se  stává  ředitelem  školy,  se  od  roku 
1939 stává obecním kronikářem ředitel kobylnické školy pan Jan Havliš. 

Kronika  je ukončena na Velký pátek dne 4. dubna 1947. V současné době  je 
uložena ve Státním okresním archivu Brno‐venkov v Rajhradě. 

Kobylnické kroje a zvyky 
Děvčata kol roku 1850 chodívala ve svátek v „rukávcích“, bohatě vyšívaných bíle. 

Mívala hedvábnou atlasovou „kordulku“, obyčejně barvy červené, vpředu na 
šněrování. Kol krku a přes prsa křížem nosívala vyšívanou „půlku“, někdy hedvábný 
šátek. Vlasy hladce načesané, vzadu spletené do dvou copů a připevněné vzadu hlavy 
na věneček. Na hlavě mívaly uvázaný šátek „lipský“, tzv. „hoslendr“. Sukně svrchní 
byla kartounová, „merinka“, manšestrová, „štofová“, sametová, plyšová i hedvábná. 
Sahala skoro do půl lýtek. Vespod nosívala děvčata 5–8 sněhově bílých na tvrdo 
škrobených, bohatě bíle vyšívaných spodniček. Punčochy byly červené, zvané 
„kastorky“. Botky, vlastně střevíce s přaskama, zvaly se „damiške“. Lakové a nízké 
střevíce sluly „šlifre“. V zimě chodívala děvčata v soukenných kabátcích. Zástěra 
hedvábná neb atlasová. 

Vdané ženy, „panímáme“, nosily „marinke“, na krku opět jak děvčata kartounový 
šátek „půlku“. Na hlavě nosívaly ženy kartounový šátek, také „hoslendr“. V zimě 
nosily sukně „barchetke“, v létě „krizétke“. V zimě oblékaly „kabátke“, šité jako 
„marinky“. Sukně od svobodna nosily, i když se vdaly. Na nohou nosily botky 
i „šlifre“. 

Hoši nosili ve svátek „černý gatě“, na švech bílé lesklé knoflíky, na nohou vysoké 
boty s tvrdýma holínkama. Košile byla bílá (selská), s širokými rukávy u zápěstí 
límečky zapnuté. Prsa nevyšívaná. Vyšívání bílé ujalo se později. Kordule (kabáty bez 
rukávů) s řadou lesklých knoflíků. Kordule byly barvy červené, zelené, hnědé a fialové. 
Šle nosili pestře vyšívané. Kol pasu nosívali řemen. Klobouk plstěný, široký. V zimě 
nosili beranice. Při zvláštních slavnostech (když šel za nevěstou), nosili hoši na hlavě 
„aksamitko“. Když bylo chladno, nosili „lajble“, kabáty s barchetovou bílou podšívkou. 
Někteří měli i kabáty kožešinové. Při tuhých zimách nosili kožichy (ve všední den). 
Na svatbu měli dlouhé pláště. 
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Není bez zajímavosti, že u našeho kroje, který nosí jen někdy (k muzice), převládá 
barva fialová. Hoši chodí v kroji jen jako stárci při některých muzikách. Rovněž 
i děvčata oblékají se při některých slavnostech do kroje. Bohužel, že i tento kroj, který 
se dosud příležitostně nosí, není pravý a náš původní kroj, jak se zdá, zanikne úplně.  

Děvčata zavádívala se o hodech ke stolu. Hoši jim dali napít vína a děvčata 
dávala na talíř peníze, dle toho, jak se „kerá cítila“. Stárky dávaly 5 zl, děvčata druhá 
4 zl, 3 i 2. Hoši pili „na řad“. První stárek měl na starosti pořádek, druhý a třetí mu 
pomáhali a čtvrtý měl na starosti pivo. Stárci se volili o muzice před hody. Stárky si 
sami vybírali. 

Na hody, dokud se u nás chovaly ovce, stínával první stárek berana, přivázaného 
na lavici. Hoši skákali kol něho a zpívali: „Hopaj, šupaj do šermici, už je beran na 
lavici“. 

Každý stárek měl jeden den na stravu muzikanty. V sobotu před hody staví stárci 
„májó“. K tomuto vyhrávají muzikanti a pije se čtvrtka piva. 

KRONIKA 	OBCE, 	DÍL 	 I I . 	
Druhou  obecní  kronikou,  která  je  také  uložena  v rajhradském  archivu,  je 

Kronika  obce  Kobylnice,  díl  II.  Tuto  kroniku  celou  napsal  kronikář  pan  Alois 
Klaška.  Kronikářem  byl  od  r.  1962  do  roku  1966.  V kronice  jsou  zaznamenány 
události roku 1945 a pak události až do roku 1966. 

1945 
V srpnu uspořádala mládež sdružená v ČSM (Československý svaz mládeže) 

slavnou hodovou veselici. Plných 5 let nesměly býti hody a tak si to mládež nyní 
vynahradila. Hody trvaly 4 dni – 4., 5., 6. a 7. srpna. Největší účast byla ve dnech 
4. a 5. srpna. Značný byl také výtěžek z těchto hodů. Však také mládež se postarala 
o pěknou výpravu hodů. Byl položen taneční parket, postavena máje, byly kroje, 
hudba a vše tak, jak to bývávalo. 

1946 
Dne 11. srpna uspořádal Místní národní výbor tř. posvícení, tj. malé hody. Na ten 

den se koná vždy odpoledne děkovná pobožnost s průvodem a hudbou. Tak tomu bylo 
i v tomto roce, v rámci celodenního programu a v režii obce. Po skončené pobožnosti 
byla na výletišti společná zábava mládeže celé obce. Stárky byli členové Sokola, ČSM 
a Orla. 
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1956 
5. srpna 1956 uspořádal Sokol tradiční hodovou veselici, při které zachovány 

všechny obvyklé náležitosti. Účast hostů jako vždy byla veliká. 

1957 
V sobotu 10. a v neděli 11. srpna pořádal Sokol tradiční hodovou veselici se všemi 

starými zvyky a obyčeji. 

1958 
Kobylnické hody, které opět pořádal Sokol, konány 9. a 10. srpna za slabší účasti 

místních občanů. Vina spočívá ve zdrženém výmlatu obilí i ve změněných poměrech 
v obci, neboť dřívější rolníci, kteří jsou první rok v JZD, necítí se, lidově řečeno, ve své 
kůži a radovánek se nezúčastňují. 

1959 
9. srpna 1959 uspořádal Sokol tradiční hodovou veselici, při které zachovány 

všechny staré zvyky. 

1960 
V kronice o hodech není zmínka. 

1961 
V kronice o hodech není zmínka. 

1962 
Hody 
Kobylnické tradiční hody pořádal Sokol: 4. srpna stavěna máje a poté na parketu 

taneční zábava. 5. srpna v neděli šel průvod stárků z Táborské ulice od Svobodů 
č. 150. Počasí bylo pěkné a průvod se těšil velkému zájmu občanů. Při dalším pořadu 
byly zachovány všechny staré zvyky. K tanci hrála hudba ŠZ Mazálek. 

Zajímavé bylo, že většina stárků bylo z řad mladých ženáčů. Svobodní chlapci 
nechtějí už funkce stárků převzít, takže se zdá, že i tento pěkný zvyk zanikne. 

1963 
Hody, které nelze už nazvati tradiční 
Hody pořádal Sokol, oddíl kopané, již v sobotu večer 10. 8. na výletišti pod májí 

na nově zbudovaném parketu, který má však pouze poloviční plochu proti parketu 
zbudovaném v r. 1946. 
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Před pořádáním nedělní hodové veselice sehrán dopoledne fotbalový zápas 
a odpoledne v 15 hodin odebral se průvod stárků (tentokrát bez stárek) na výletiště za 
doprovodu hudby. 

1964 
Kobylnické hody, v r. 1964 
Již po patnácté pořádá u nás hodovou veselici Těl. jednota Sokol. K letošním 

hodům zvětšili si členové Sokola svůj taneční parket o dalších 12 dílů, což slibuje větší 
návštěvu tancechtivé mládeže z místa i okolí. 7. srpna 1964 uložen na výletišti 
parket, 8. srpna přistaveny stoly, lavice a jiné náležitosti, když tu po dlouhém pěkném 
letním počasí se toto náhle zhoršilo. 

Před zahájením k večeru počal vát studený severozápadní vítr a citelně se 
ochladilo, což donutilo pořadatele přestěhovati veškeré zařízení zpět do sokolovny, 
kdež pořádána poté taneční zábava. Sobotní předzvěst zhoršeného počasí projevila se 
následujícím prudkým deštěm, který se dostavil v neděli devátého srpna kol třetí 
hodiny ranní. Pršelo pak celý den, což nikterak nepřispělo k dobré hodové náladě. 

Také průvod stárků, který vyšel kol patnácté hodiny z Táborské ulice z domu 
V. Konečného, doprovázený vojenskou kapelou, ušel obvyklé pozornosti diváků. 
Pršelo a pršelo. Stárci pochodovali pod deštníkama a ani moc nevýskali. 

Opravdové veselí se projevilo poté v sokolovně, kde zmíněná vojenská kapela 
dovedla hned zpočátku přivést mladé i staré do dobré nálady tím, že se neomezila na 
skladby moderní, nýbrž zahrála vždy v pořadí i těm starším valčíky, mazurky a polky. 

1965 
Kobylnické tradiční hody 
7. a 8. srpna 1965 uspořádala Těl. jednota Sokol tradiční hody se všemi starými 

zvyky a obyčeji. Po dosavadních deštivých dnech, které trvaly až do čtvrtého srpna, 
nastalo jakoby zázrakem již 6. srpna v pátek opravdu pěkné počasí, které přimělo 
pořadatele k tomu, aby činili přípravy k uspořádání již sobotní hodové veselice 
v přírodě před sokolovnou. 

Hostů domácích i přespolních dostavilo se v sobotu mnoho, a tak výletiště ozářené 
mnoha žárovkami mělo vzhled pestrého hemžícího se mraveniště, jemuž k tanci hrála 
hudba ZK Slatina. 

V neděli 8. 8. odpoledne ve 14 hodin konána u zvonice (dle starého zvyku) 
pobožnost, tzv. modlení, jehož se zúčastnilo mnoho věřících zdejších i přespolních. 

Poté v 15 hodin vyšel (dosud největší) dvacetičlenný průvod stárků a stárek od 
Vičarů z č. 9 a odbočil tentokrát vlevo na Táborskou ulici a pak zpět zastávkou 
u mlýna na rozcestí, kde hudba s. Jar. Matuly (která průvod stárků doprovázela) zde 
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zastavila, zahrála valčík a polku a k potěše a obveselení přihlížejících stárci se 
stárkami zde zatančili. Podobných zastávek spojených s tancem bylo poté na návsi 
ještě několik (což byla novota), načež průvod sledovaný množstvím občanů zamířil 
k Budínku a kol parčíku zpět k výletišti. Avšak tu na průvod (mezi davem občanů) 
čekala osmičlenná skupina pracovníků vídeňské televize a na jejich přání na silnici 
před č. 5 dal se průvod stárků do tance, což oni hned filmovali. 

Nemohu už popisovati další průběh hodové veselice, jenom ještě doložím, že tato 
krásná a slunná neděle, kdy teploměr dosáhl maxima 28 °C, poskytla všem občanům 
mnoho bohaté podívané na pestrý a neobvyklý ruch v obci a že dala dostatek darů 
ohnivého léta, na něž jsme tak dlouho v tomto roce čekali. 

1966 
Kobylnické tradiční hody v roce 1966 
A protože kobylnické hody pořádané a slavené vždy po pátém srpnu jsou 

největším svátkem naší obce, nebude jistě na škodu, zmíním-li se opět o průběhu těchto 
našich hodů. 

V sobotu 6. a v neděli 7. srpna 1966 pořádala opět Těl. jednota Sokol tradiční 
hodovou veselici. 

Protože po nedávných dešťových dnech a bouřích se zvláště v noci znatelně 
ochladilo, pořádala se v sobotu taneční zábava v sokolovně, kde k tanci a poslechu 
hrála hudba R. Dvořáka z Brna. 

V neděli pak ve 14 hodin (za pěkného počasí, kdy teploměr ukazoval 23 °C) 
konáno opět dle dávného zvyku modlení věřících u zvonice, jehož se zúčastnilo kol 
120 občanů. V 15 hodin poté vyšel za doprovodu hudby MOB z Táborské ulice 
osmičlenný průvod stárků (bohužel tentokrát bez stárek, čímž průvod utrpěl jak na 
malebnosti, tak i na projevu živosti a temperamentu veselého mládí, což bylo patrno 
i na výletišti a na tanečním parketu pod májí. 

Je pravda, že tato mimořádně teplá a slunná neděle přilákala k nám mnoho 
mladých lidí z okolních obcí chtivých tance, když však tito zahlédli neutěšenou a málo 
vábivou náladu na parketě, kde se tančilo, kde se kolovalo pouze několik párů, kdy 
chvíli očumovali, načež zase (jak jsem viděl) po skupinách se vraceli domů. 

Jiný veselejší hodový (možno říci také pouťový) život bylo viděti i slyšeti opodál 
před vraty JZD proti sokolovny. 

Zde si rozmístili Komunální zábavní podniky (děti jim dosud říkají komedianti) 
svoje lákavé atraktivní zařízení a to střelnici, kolotoč, houpačky, vedle těchto se ještě 
usadili prodavači různých tretek a sladkostí, takže zde o zvuky fejfar, píšťal 
a reprodukované hudby nebylo nouze. 
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Samozřejmě že toto vše sem stranou lákalo děti, jejich rodiče a ostatní mládež, 
takže se může říci, že se zde zdržovalo celé nedělní odpoledne více lidí než na výletišti 
samém. Jisto je, že i majitelé těchto zábavních podniků si přišli dobře na své, protože 
již od pátku, tj. od 6. 8., bylo zde stále obsazeno, rušno a v chodu. 

Večer pak, kdy se znovu ochladilo, přemístili pořadatelé hodové veselice venku 
stojící židle, lavice a stoly opět do sokolovny, kdež smyčcové nástroje kapelníka 
R. Dvořáka doprovázely moderní tance mladých až do druhé hodiny ranní. 

Tímto bych mohl popis hodové veselice ukončit, avšak za zmínku ještě stojí, že 
o dovoz, o prodávání jídel a nápojů o hodech na výletišti musejí se starati pořadatelé, 
tj. členové Sokola, sami, což je jistě zaneprazdňuje, vyčerpává, takže není div, když to 
někde zaskřípe, vynechá a není vše takové, jak to bývalo a jak by to i teď mělo být. 

KRONIKA 	OBCE, 	DÍL 	 I I I . 	
Třetí obecní kronikou je Kronika obce Kobylnic III. Tu začal psát kronikář pan 

Adolf Palásek. Od roku 2002 je pak kronikářkou paní Zdena Smetanová. Kronika 
zachycuje roky 1967 až 2005. 

1967 
Kobylnické hody 
Ve dnech 5. a 6. srpna uspořádala TJ Sokol tradiční hody. 
V sobotu 5. srpna byla v parku před sokolovnou uspořádána předhodová zábava, 

kde k tanci a poslechu hrála hudba OB Šlapanice pod vedením Antonína Marka. 
V neděli v 15:00 hod. zahájil svoji pouť obcí krojovaný průvod stárků a stárek za 

doprovodu hudby OB Šlapanice v čele s kapelníkem Hamrem. Po celou dobu průvodu 
se obcí ozýval veselý zpěv, hudba a neodmyslitelné stárkovské juchání. Po průvodu 
obcí pokračovala hodová veselice odpoledne i večer na parketě před sokolovnou. Teplé 
počasí vykonalo své a tak personál starající se o občerstvení se měl co ohánět, aby 
svlažil žíznivá hrdla hodových návštěvníků. 

Děti, ty jsou stejné každý rok. Jejich hodovou říší jsou houpačky, kolotoče, 
střelnice, krámky s různými suvenýry a jiné atrakce. Ze všech stran bylo slyšet 
trumpety, výstřely a jiné zvuky připomínající pouťovou atmosféru. 

1968 
Kobylnické hody 
Stálým pořadatelem tradičních hodů je TJ Sokol a ne jinak tomu bylo i letos. 

Termín letošních hodů byl 10. a 11. srpna. Prvním příznakem blížících se hodů byl 
příjezd houpaček a kolotočů, což s povděkem přijala především mládež. 
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V sobotu 10. srpna byla v parku před sokolovnou uspořádána předhodová 
veselice. K tanci a poslechu hrála hudba OB Šlapanice pod vedením Antonína Marka. 

Nedělní odpoledne již tradičně patří stárkům, kteří v doprovodu hudby prodávali 
po vesnici rozmarýny. Odpoledne prošel vesnicí krojovaný průvod za doprovodu hudby 
OB Šlapanice a potom odpoledne i večer následovala v parku před sokolovnou hodová 
veselice. 

1969 
Tradiční hody 
Ve dnech 9. a 10. srpna uspořádala TJ Sokol tradiční hody. V sobotu před 

sokolovnou se uskutečnila předhodová veselice. K tanci i poslechu hrál oblíbený 
orchestr OB Šlapanice pod vedením Antonína Marka. 

V neděli dopoledne za zpěvu a hudby prodávají stárci po domech rozmarýny. 
Odpoledne prochází krojovaný průvod vesnicí a svoji pouť končí na parketu před 
sokolovnou. Hodová veselice při hudbě OB Šlapanice pod vedením s. Hamra pokračuje 
odpoledne a večer na parketu před sokolovnou. Vzhledem k mimořádně pěknému 
počasí byla po oba dny velká návštěva. 

Nesmíme zapomenout na nejmenší občany Kobylnic, kteří patří neodmyslitelně 
k hodovému veselí. Ani na ně nebylo zapomenuto, jejich hodový ráj byl mezi 
houpačkami, kolotoči, střelnicemi, stánky se sladkostmi a pouťovými atrakcemi. 

Škoda, že se neuskutečnilo původně plánované setkání rodáků. 

1970 
Hody 
Ve dnech 8. a 9. srpna pořádala TJ Sokol tradiční hody. Hody byly tradiční, 

netradičně bez stárků. V celé vesnici se nenašla skupinka chlapců a děvčat, která by 
v krojích dala hodům ten správný ráz. Ani hudba Antonína Marka v sobotu a kapela 
pana Hamra nemohla v neděli udělat tu správnou hodovou náladu. Chyběli nám všem 
ty pestré kroje a veselé stárkovské juchání. Ať jsou ty příští o to veselejší. 

1971 
Přijela k nám pouť, krojovaný průvod stárků z řad ženáčů a z řad mladých 
Tak nějak se mezi kobylnickou mládeží roznesla zvěst o tom, že přijely kolotoče, 

houpačky a střelnice. Všechno nasvědčovalo tomu, že se nezadržitelně blíží tradiční 
hody. Hodové veselí připadlo tentokrát na 7. a 8. srpna.  

V sobotu na parketě před sokolovnou byla pořádána již tradiční předhodová 
veselice při hudbě Antonína Marka ze Šlapanic. Návštěvníků bylo hodně, hlavně 
mladých, protože, jak se všeobecně mezi mládeží hovoří – Marek táhne. 
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Nedělní odpoledne patřilo stárkům, kteří prodávali po vesnici rozmarýny. 
Odpoledne hudba OB Šlapanice pod vedením Mir. Šafránka zahrála krojovanému 
průvodu vesnicí do kroku a na parketě všem k tanci. Bylo opět veselo, protože mládež 
byla opět v krojích. 

1972 
Tradiční hody 
Letošní hody připadly na 5. a 6. srpna. Začátkem přijel kolotoč a houpačky. 

Hospodyňky měly naspěch, prodejna Jednoty stále plná a místní pekař s. Vrzal se měl 
také co ohánět při pečení hodových koláčů. Všechno připraveno, všechno hotovo a tak 
se jde tančit. Stárky byli ženáči a mladí. 

Nejprve v sobotu večer na parketě před sokolovnou byla tradiční předhodová 
veselice s orchestrem Antonína Marka. 

V neděli ráno dospávající tanečníky budí hudba a zpěv krojovaných stárků. Jako 
každý rok, tak i letos prodávají po domech rozmarýny. 

Odpoledne začal pravý hodový kolotoč. Ozývá se zpěv a juchání pochodujících 
stárků a potom na parketě před sokolovnou odpoledne a večer probíhá hodová veselice. 
Tancechtiví nejsou k unavení, žízniví ne a ne dohlédnout dna sklenice a největší 
starosti mají ti nejmenší hodovníci, a to jak utratit poslední korunu, vždyť je zde 
kolotoč, houpačky, střelnice, suvenýry a různé sladkosti. 

1973 
Tradiční hody (ženáči a mladí) 
Vlivem nepříznivého počasí ve druhé polovině měsíce července se žňové práce 

opozdily a v prvním srpnovém týdnu za použití zemědělské techniky i živé síly se 
dokončují žně v místním JZD i u soukromých držitelů půdy. Všechen tento shon je 
pochopitelný, vždyť se nezadržitelně blíží tradiční hody a lépe se člověku sedí při 
sklenici dobrého moku o pěkné hudbě, když ho hřeje pocit dobře vykonané práce. 

Letošní hody připadly na 4. a 5. srpna a jejich první předzvěstí byl příjezd 
střediska lidové zábavy. Největší shon v předhodovém týdnu však měly hospodyňky, 
dělaly se velké nákupy a nesmí se na nic zapomenout. 

Hodům vždy předchází hodová veselice a ta se uskutečnila v sobotu 4. srpna. Po 
zkušenostech s hudbou při sokolském plese pozvala TJ Sokol tentokrát hudbu ZK 
MEZ Brno pod vedením s. Rajského a všichni byli spokojeni, protože přišlo do noty 
mladým i těm dříve narozeným. Největší zátěž měli členové TJ Sokol, kteří zajišťovali 
občerstvení, letní vedro vykonala své a tak sudy s tak u nás oblíbeným pivem padaly 
jeden za druhým. Hodně bylo těch, kteří odcházeli domů až s bílým ránem. 
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V neděli probouzeli vesnici do slunného rána stárci, kteří prodávali po domech 
rozmarýny. Další atrakcí nedělního dopoledne je tradiční utkání v kopané  
mladí – staří, nebo také ženatí – svobodní, ke kterému nastupují snad všichni, kterým 
jen trošku slouží dech a nohy. Odpoledne prochází krojovaný průvod vesnicí za 
doprovodu hudby OB Šlapanice pod vedením s. Mir. Šafránka a potom následuje 
hodová veselice na parketě před sokolovnou i večer. 

1974 
Tradiční sokolské hody 
Tato slavnostní událost připadla letos na 3. a 4. srpna a byla očekávána 

s neobyčejným zájmem. Hody jsou největší společenskou událostí na vesnici, kdy se 
celá rodina jednou za rok sejde. Když se čekají hosté, tak se musí hodně nachystat 
a proto ve všech rodinách se s nevšední intenzitou nakupuje, peče a dělají se velké 
přípravy. 

Děti, ty již celý týden před hody okukují houpačky a kolotoče a sem tam utratí 
i nějakou korunu. 

V sobotu večer se v parku před sokolovnou sešlo tolik místních i přespolních 
návštěvníků, že nebylo doslova kam si sednout. Byl krásný letní večer, parket osvětlen 
nově vybudovaným osvětlením. Pořadatelé pozvali opět hudbu Antonína Marka ze 
Šlapanic, ale návštěvníci spokojeni nebyli. 

Nedělní odpoledne a večer však všechno vynahradily. TJ Sokol zajistila na neděli 
krojovanou hudbu OB Sobůlky a měla šťastnou ruku. Snad nikdy v minulosti nebyla 
v neděli odpoledne tak velká návštěva. Přišlo hodně lidí, jedni si zatančit, druzí zas 
poslechnout hudbu. A bylo co poslouchat, protože členové kapely nejen dobře hráli, ale 
i pěkně zpívali. Večer byla opět velká návštěva a u všech návštěvníků byla vidět 
neobyčejná spokojenost. V půlnoci měla veselice skončit, ale pořadatelé nechtěli 
hudebníky propustit a tak se hrálo dál. Kdyby nebylo velké vichřice, která se strhla, 
tak se tančilo až do rána. 

1975 
V kronice o hodech není zmínka. 

1976 
V kronice o hodech není zmínka. 

1977 
V kronice o hodech není zmínka. 
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1978 
V kronice o hodech není zmínka. 

1979 
Tradiční hody 
V sobotu 4. srpna se měla v parku před sokolovnou uskutečnit předhodová 

zábava. Deštivé počasí však přimělo pořadatele, aby byla přenesena do sokolovny. 
K tanci hrála hudba pod vedením pana Přerovského z Telnice. 

V neděli ráno se zpěvem a za doprovodu harmoniky prodávají stárci po vesnici 
rozmarýny. Na dvoukoláku vezou demižon s vínem a zavdávají po domech. 

Odpoledne je sraz všech stárků a stárek u prvního stárka Jaroslava Čandrly na 
Pratecké ulici. Odtud se vydal krojovaný průvod za doprovodu Sobůlanky po vesnici. 
Průvod ukončil svoji pouť v parku před sokolovnou, kde začala vlastní hodová 
veselice. Hrálo, tančilo a zpívalo se až do 19:00 hod. a potom byla hodinová 
přestávka. Ve 20 hodin pokračovala hodová veselice opět v parku až do 1 hodiny. 

Jednotlivé páry tvořili: 
Čandrla Jaroslav č. p. 134 Rybnikářová Hanka č. p. 87 
Přerovský František č. p. 20 Jindrová Lenka č. p. 36 
Klaška Vlastimil č. p. 85 Štefišová Helena č. p. 95 
Klaška Rudolf č. p. 237 Štefišová Věra č. p. 95 
Klaška Jindřich č. p. 230 Vovesná Marie č. p. 37 
Beneš Petr č. p. 64 Vičarová Lenka č. p. 245 
Vovesný Jan č. p. 37 Pokorná Dáša č. p. 40 
Zach Stanislav Šlapanice Vašíčková Marie č. p. 121 
Špondr Rudolf č. p. 169 Vičarová Dáša č. p. 245 
Chovanec Jaroslav č. p. 175 Vymazalová Eva č. p. 22 
Chlup Jaroslav č. p. 6 Píšková Vlaďka č. p. 248 
Palásek Ivan č. p. 94 Šitnerová Hana č. p. 94 
Kučera František č. p. 184 Ládiová Radka č. p. 45 
Svoboda Drahoslav č. p. 138 Vrábelová Hana č. p. 18 

1980 
V kronice o hodech není zmínka. 
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1981 
Tradiční hody 
Stalo se již tradicí, že druhá srpnová neděle patří tradičním kobylnickým hodům. 

Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. V sobotu 8. srpna v parku před sokolovnou se 
uskutečnila předhodová zábava a v neděli 9. srpna dopoledne i večer rovněž před 
sokolovnou za doprovodu oblíbené „Sobůlanky“ probíhaly tradiční hody. Odpoledne 
počasí hodovníkům přálo, večer se rozpršelo a tak se hody přestěhovaly do sokolovny. 

K hodům patří stárci a stárky a ty letošní probíhaly pod taktovkou těchto párů: 
Beneš Petr č. p. 67 Vičarová Lenka č. p. 245 
Král Jiří č. p. 203 Radauscherová Dagmar č. p. 259 
Beneš Jaroslav č. p. 152 Burianová Radka č. p. 202 
Svoboda Jiří č. p. 138 Ščudlová Zdeňka č. p. 2 
Hloušek Miroslav č. p. 224 Klašková Eva č. p. 229 
Chlup Jaroslav č. p. 6 Budíková Věra č. p. 193 
Krejčí Luděk č. p. 168 Rabnikářová Ivana č. p. 87 
Klaška Pavel č. p. 230 Jarmová Marie č. p. 173 
Smetana Václav č. p. 222 Vykoupilová Dana č. p. 234 
Chudáček Miroslav č. p. 119 Ladiová Radka č. p. 45 
Chovanec Aleš č. p. 175 Švandová Libuše č. p. 27 
Klaška Vlastimil č. p. 85 Štefišová Helena č. p. 95 

1982 
7. 8. 1982 – V parku před sokolovnou pořádala Tělovýchovná jednota Sokol 

předhodovou zábavu při hudbě Osvětové besedy Telnice. Přišlo 400 návštěvníků. 
8. 8. 1982 – Tělovýchovnou jednotou Sokol pořádány před sokolovnou „tradiční 

hody“. K tanci i poslechu hrála krojovaná hudba ze Sobůlek – Sobůlanka. Odpoledne 
i večer přišlo 782 hostů. 

1983 
6. 8. 1983 – V parku před sokolovnou pořádala Tělovýchovná jednota Sokol letní 

noc. Hrála hudba Krabat z Brna a bylo přítomno 427 návštěvníků. 
7. 8. 1983 – odpoledne i večer před sokolovnou se uskutečnily tradiční hody. 

Stárkům vesnicí do kroku a po parketu hrála oblíbená Sobůlanka. Za odpoledne 
i večer přišlo 418 návštěvníků. 

 



Ukázka z první obecní kroniky



Hody v roce 1971 – ženáči a svobodní



Hody v roce 1971 – děti a stárci



Hody v roce 1972





Stárci v letech 2008 a 2009



Stárci v letech 2010 a 2011



Stárci v letech 2012 a 2013
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1984 
4. 8. 1984 – Tělovýchovná jednota Sokol pořádala v parku před sokolovnou 

předhodovou zábavu. K tanci i poslechu hrála krojovaná hudba Osvětové besedy 
Telnice pod vedením pana Přerovského. 

5. 8. 1984 – Odpoledne a večer v parku před sokolovnou pořádány tradiční hody. 
K tanci a poslechu hrála krojovaná hudba se Sobůlek. 

Na hodech byly tyto stárkovské páry: 
Hloušek Miroslav Švandová Magda 
Klaška Pavel Fraňková Ivana 
Klaška Vlastimil ? 
Král Jiří Burianová Radka 
Král Vítězslav Vičarová Lenka 
Krejčí Luděk Rybnikářová Ivana 
Palásek Ivan Roušová Marta 
Pokorný Libor Ščudlová Zdenka 
Rudolecký Jaroslav Nohelová Jana 

1984 
10. 8. 1985 – Tělovýchovná jednota Sokol pořádala v parku před sokolovnou 

předhodovou zábavu při hudbě Osvětové besedy Telnice. Poslechnout i zatančit si 
přišlo 400 lidí. 

11. 8. 1985 – Odpoledne a večer v parku před sokolovnou pořádala Tělovýchovná 
jednota Sokol tradiční hody při hudbě oblíbené Sobůlanky. Představily se tyto 
stárkovské páry: 

Krejčí Luděk Rybnikářová Ivana 
Beneš Jaroslav Novotná Dana 
Hotový Ivan Křivková Ilona 
Klaška Pavel Doležalová Růžena 
Hrdlička Ladislav Ládiová Jarmila 
Hrdlička Stanislav Menšíková Jana (z Telnice) 
Král Jiří Burianová Radka 

1986 
V kronice o hodech není zmínka, ale hody se uskutečnily. 
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1987 
V kronice o hodech není zmínka, ale hody se uskutečnily. 

1988 
V kronice o hodech není zmínka, ale hody se uskutečnily. 

1989 
V kronice o hodech není zmínka, ale hody se uskutečnily. 

1990 
Tradiční hody 
Letošní tradiční hody probíhaly v duchu událostí minulých měsíců. Všude byla 

cítit volnost a radost z nabyté svobody. V sobotu byla v parku před sokolovnou 
předhodová veselice při hudbě pana Přerovského. V neděli byla v kapli na návsi 
sloužena bohoslužba za velké účasti občanů a krojovaných stárkovských párů. Tato 
skutečnost sama o sobě znamenala průlom do svobodného života naší obce. Již nebylo 
potřeba povolení mocipánů s MNV, vše již záviselo na svobodě vyznání každého 
občana. Po bohoslužbě následoval krojovaný průvod obcí a na parketu před 
sokolovnou hodová veselice při hudbě Sobůlance. 

1991 
V kronice o hodech není zmínka. 

1992 
V kronice o hodech není zmínka. 

1993 
V kronice o hodech není zmínka. 

1994 
V kronice o hodech není zmínka. 

1995 
V kronice o hodech není zmínka. 
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1996 
V kronice o hodech není zmínka. 
Úpravy před Sokolovnou 
V parku před sokolovnou byl vybudován stálý betonový parket a zabudováno 

54 stolů s posezením pro 450 návštěvníků. Celou akci finančně zajistil obecní úřad 
a ostatní provedli členové TJ Sokol. Srpnové kobylnické hody již probíhaly v novém 
prostředí. Tyto úpravy společně se zavedením plynu a vody jsou snahou obecního 
úřadu o zlepšení životního prostředí v obci. 

1997 
9. a 10. srpna – TJ Sokol Kobylnice pořádány tradiční hody. V sobotu večer hrála 

hudba pana Pešla z Brna, v neděli při průvodu stárků obcí i na parketě odpoledne 
a večer hrála místní Zlaťanka. Po oba dva dny byla velmi dobrá návštěva. 

1998 
7. srpna – Předhodová zábava především pro mladé. Hrála známá skupina Kern. 
8. srpna – Předhodová veselice v parku před sokolovnou. K tanci i poslechu hrála 

Dambořická pětka. Hojná účast. 
9. srpna – TJ Sokol pořádala tradiční hody. Ve 14:00 hodin průvod krojovaných 

vesnicí, odpoledne a večer při velkém vedru na parketu v parku tradiční hody. Velmi 
dobrá účast. Hrála dechová hudba Zlaťanka – prima. 

1999 
6. 8. – TJ Sokol pořádala v parku „Letní noc“ při hudbě místní skupiny FLASH. 

Návštěva byla 130 mladých lidí. 
7. 8. – TJ Sokol pořádala před sokolovnou předhodovou zábavu při hudbě pana 

Pešla z Brna. V počátku zábavy byla dešťová přeháňka a zábava byla na 1 hodinu 
přerušena, potom se hrálo až do půl třetí ráno. 

8. 8. – Kobylnické tradiční hody. Dopoledne chodí stárci při hudbě o zpěvu obcí 
a zvou po domech. Ve 13:30 hodin je u zvonice sloužena mše svatá. Odpoledne při 
hudbě průvod stárků a stárek vesnicí. Do kroku a na parketě hrála dechová hudba 
Zlaťanka – prima. Odpoledne přišlo 200 a večer 350 hostů. 

2000 
4. srpna – Před sokolovnou pořádána taneční zábava při hudbě PULS. Zábava 

byla zaměřena především pro mládež, přišlo 100 mladých. 
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5. srpna – V sobotu konána předhodová veselice před sokolovnou při dechové 
hudbě pana Pešla z Brna. Po celý večer veselá nálada, v noci pršelo a tak se tančilo 
pod deštníky. 

6. srpna – V neděli ve 13:30 hodin měla být hodová mše svatá původně sloužena 
u zvonice, z důvodu nestálého počasí (celé odpoledne pršelo) se konala v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 

Od 9:00 hodin zvali stárci občany na hody. Občané dávali finanční příspěvky 
a dostali rozmarýny. Od 14:30 hodin šel krojovaný průvod obcí, do kroku hrála 
dechová hudba Zlaťanka – Prima z Prace. Odpoledne se tančilo v sále sokolovny 
a večer v parku před sokolovnou. 

Hody drželo 11 stárkovských párů v tomto složení: 
Tomáš Vymazal Michala Blahová 
Jan Beneš Alena Ondráčková 
David Jindra Barbora Přerovská 
Stanislav Otiepka Lucie Zítková 
František Beneš Zuzana Valachová 
Lukáš Klaška Lenka Srhová 
Zdeněk Šmíd Tereza Černá 
Jan Novotný Pavla Šmoldasová 
Lukáš Žáček Šárka Fatková 
Pavel Licek Eva Fatková 
Karel Klaška Jitka Machalová 

2001 
Tradiční hody 
První předzvěstí hodů byl příjezd houpaček a kolotočů v pondělí 30. července. 

Umístily se u spodního dvora a odstartovaly předhodové přípravy. Celý týden byl 
poznamenán velkými nákupy v místní prodejně Včely. Peklo se cukroví a koláče. 
Stárci a stárky zase měli starostí s přípravou krojů a zdobení. Tyto hody byly 
mimořádné v tom, že bylo 19 stárkovských párů, což historie tradičních kobylnických 
hodů nepamatuje. 

3. srpna v pátek byla v parku před sokolovnou předhodová taneční zábava při 
hudbě místní skupiny FLASH. Byla určena především pro mládež a přišlo 
150 mladých, i když zapršelo. 

4. srpna v sobotu byla druhá předhodová zábava při hudbě pana Pešla z Brna. 
Přišlo 250 návštěvníků a i když parket pokropil déšť, tančilo se dál. 
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5. srpna v neděli ráno šli stárci obcí s pokladničkou, harmonikou a zpěvem zvali 
občany na hody. Do pokladničky dávali občané finanční příspěvek a za to dostali 
přípitek a rozmarýn. Odpoledne ve 13:30 hodin byla u zvonice sloužena mše svatá. Od 
15:00 hodin šel krojovaný průvod obcí a do kroku jim hrála dechová hudba Zlaťanka 
z Brna. 

Hlavní aktéři hodové veselice byly tyto páry: 
Vymazal Tomáš Jindrová Kateřina 
Jindra David Daňková Marie 
Klaška Karel Petrovská Alžběta 
Klaška Lukáš Přerovská Barbora 
Beneš Ondřej Chlupová Dagmar 
Beneš Jan Ondráčková Alena 
Beneš František Blažková Michaela 
Fric Ondřej Černá Terezie 
Pavlík Miroslav Jiříčková Marcela 
Licek Miroslav Chlupová Klára 
Hrdlička Leoš Petrovská Zuzana 
Licek Pavel Fatková Eva 
Novotný Jan Šmoldasová Pavla 
Žáček Lukáš Fajková Šárka 
Smetana Josef Pavlíková Věra 
Jadrný Michael Valachová Zuzana 
Tůma Zdeněk  Valnohová Romana 
Šmíd Zdeněk Samková Marie 
Otiepka Stanislav Ščudlová Lucie 

2002 
Tradiční hody se v srpnu 2002 konaly v parku před sokolovnou, bylo pěkné 

a horké počasí, hrála místní kapela Zlaťanka. 

2003 
Tradiční hody.  
V sobotu 9. 8. 2003 se uskutečnila předhodová zábava, která kombinovala hudbu 

dechovou a moderní. Protože bylo krásné počasí, konala se v parku před sokolovnou. 
V neděli ráno procházeli stárci vesnicí, zpívali za doprovodu harmoniky lidové písně 
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a rozdávali po staveních snítky rozmarýnu a nabízeli občanům ochutnat stárkovské 
víno. Odpoledne byla u kapličky na návsi sloužena mše svatá a poté již se vydal 
průvod stárků velkých i malých za doprovodu živé hudby vesnicí. Na významných 
křižovatkách průvod zastavil, stárci utvořili kolečko a zazpívali a zatančili několik 
kousků. Na závěr průvodu se přišlo do parku u sokolovny a začala odpolední taneční 
zábava. Hlavní taneční zábava začala večer ve 20:00 hodin a skončila kolem třetí 
hodiny ranní. Nesmíme zapomenout i na hlídání máje v noci ze soboty na neděli. 
Hlídali stárci, neboť by bylo ostudou, kdyby jim někdo z okolních obcí májku skácel. 

2004 
Tradiční hody 
Jako každoročně, i letos uspořádal TJ Sokol Kobylnice tradiční hody. Díky 

vhodnému srpnovému termínu našich hodů máme vždy krásné počasí, a proto může 
slavnost proběhnout v nejlepší pohodě. TJ Sokol vyslovuje poděkování všem stárkům, 
kteří se postarali o letošní zdařilý průběh hodů. Chceme, aby se i nadále udržovala 
tato krásná tradice, naše kroje a zvyky. 

2005 
Tradiční hody 
Tradiční hody se letos konaly 6. a 7. 8. 2005. Jako již mnoho let naši občané 

pečlivě uklidili před svými domy, pekly se hodové koláče, stárci a stárky měli 
nažehlené kroje. V pátek proběhla v parku před sokolovnou diskotéka, v sobotu 
zábava napůl dechové hudby, napůl moderní. V neděli dopoledne chodili stárci 
s harmonikou, rozmarýnami a vínem a zvali na večerní dechovou zábavu. V noci 
museli stárci hlídat máju, což se jim zdařilo, stála spokojeně nad celými hody. 
Zúčastnilo se 14 párů. 

KRONIKA 	OBCE, 	DÍL 	 IV . 	
Zatím  poslední  obecní  kronikou  je  Kronika  obce  Kobylnice  IV.  První  zápis 

začíná rokem 2006. Kronikářkou obce, která zápisy do této kroniky připravuje, je 
paní Ing. Zdenka Karmazínová. 

2006 
Dne 4. srpna 2006 pořádala TJ Sokol předhodovou taneční zábavu, kde hrála 

skupina FLASH. Ve dnech 5. a 6. srpna se uskutečnily tradiční hody, které opět 
pořádal Sokol Kobylnice. Tentokráte nám vůbec nepřálo počasí. Celý den pršelo a bylo 
chladno, a proto zábavy jak v sobotu, tak i v neděli, probíhaly v sále sokolovny. 
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2007 
Ve dnech 3. až 5. srpna 2007 se konaly tradiční hody. V pátek 3. srpna byla 

předhodová taneční zábava se skupinou FLASH. Stále je pořadatelem TJ Sokol. 
Tentokráte hodový ráz zábavám dodalo 11 krojovaných párů. Dokonce i počasí bylo 
velmi příznivé a tak sobotní i nedělní zábava probíhala v parku před sokolovnou za 
hojné účasti veřejnosti. 

2008 
Ve dnech 8. až 10. srpna 2008 se konaly tradiční hody. V pátek byla předhodová 

zábava se skupinou Flash. Pro déšť musela být v sokolovně. V sobotu stárci zvali 
občany na hody. V předešlých letech zvali až v neděli dopoledne, ale letos přistoupili 
stárci ke změně z praktických důvodů. Pochvalně lze hodnotit i zpěv a tance stárků, 
který měl vyšší úroveň oproti letům předcházejícím. Pod vedením slečny Evy Daňkové 
(Ponětovická ulice) stárci trénovali tanec i písně již od května. Sobotní zábava, která 
probíhá vždy v parku před sokolovnou, tentokráte byla v sokolovně, neboť bylo po 
dešti v parku bláto a chladno. V neděli bylo počasí příznivé a tak stárci po mši svaté, 
která byla ve 13:30 hodin, spolu s kapelou Hornobojani tradičně v krojích procházeli 
vesnicí a odpolední i večerní zábava tentokrát probíhala v parku. 

2009 
Ve dnech 7. až 9. srpna 2009 proběhly tradiční kobylnické hody. Hlavní stárkou 

byla Veronika Florianová spolu s hlavním stárkem Pavlem Lickem. Zúčastnilo se 
celkem 12 párů v krojích. Průběh hodů byl stejný jako v roce předchozím. V pátek 7. 8. 
proběhlo stavění máje v parku před sokolovnou a večer byla taneční zábava se 
skupinou Flash. V sobotu stárci v dopoledních hodinách zvali spoluobčany na hody 
a večer proběhla předhodová zábava. Na sobotní půlnoc měli stárci připraveno 
překvapení. Nacvičili vystoupení k písni Poupata. V neděli ve 13:30 hodin byla 
hodová mše u zvonice, při které byl svěcen hasičský prapor. Ve 14:30 hodin začal 
průvod stárků v doprovodu kapely Hornobojani. Ten byl zakončen na Výletišti, kde 
tím začala odpolední zábava a ve 20 hodin večer začala hodová zábava opět 
v doprovodu kapely Hornobojani. Při večerních zábavách byla vždy bohatá tombola. 

2010 
Kobylnické hody, které tradičně pořádá TJ Sokol, se konaly ve dnech 6. až 8. 

srpna 2010. V pátek 6. srpna v odpoledních hodinách proběhlo stavění máje v parku 
před sokolovnou. Od 20:30 hodin hrála skupina FLASH. V sobotu stárci začali již 
v dopoledních hodinách zvát na hody. Večer hrála skupina Sabrin Band. V neděli ve 
13:30 hodin byla u zvonice hodová mše a ve 14:30 hodin začal průvod stárků obcí. 
Vyšel z ulice Táborské, pokračoval ulicí Na Návsi, kde měl zastávku s tancem, 
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a pokračoval na křižovatku ulic Pratecká, Za Humny a Na Budínku, kde měl další 
taneční zastávku. Potom průvod prošel na ulici Sokolnickou, kde na křižovatce této 
a Uzavřené ulice měl poslední taneční zastávku a kráčel pak směrem k sokolovně 
v doprovodu dechové hudby Hornobojani. V krojích vystoupilo 9 párů svobodných. 
Sobotní zábava musela být kvůli dešti přemístěna do sálu sokolovny. Po všechny 
3 dny čekala na návštěvníky zábav bohatá tombola. 

2011 
Kobylnické hody 2011 se uskutečnily ve dnech 5. až 7. srpna. V pátek 

v odpoledních hodinách proběhlo stavění máje a večer byla zábava, kde hrála skupina 
Flash. Pro deštivé počasí proběhla zábava v sokolovně. V sobotu dopoledne stárci 
zvali na hody a večer byla předhodová zábava, kde hrála skupina Sabrin Band. Tato 
zábava proběhla v parku před sokolovnou. V neděli byla ve 14:00 hodin hodová mše 
a pak měl následovat průvod stárků. Ten se pro nepřízeň počasí neuskutečnil. K tanci 
i poslechu v sále sokolovny hrála dechová skupina Hornobojani. Na těchto hodech se 
podílelo 12 párů stárků. Hlavními stárky byla Klaudie Bílá a Pavel Štěpánek. 

2012 
Ve dnech 3. až 5. srpna 2012 se uskutečnily tradiční hody. V pátek proběhlo na 

Výletišti před sokolovnou stavění máje a večer taneční zábava se skupinou Flash. 
V sobotu pak v průběhu dne zvali stárci kobylnické občany na hody. Večer proběhla 
předhodová zábava se skupinou Sabrin Band a nechybělo zde půlnoční překvapení 
stárků – skupina Lunetic. V neděli pak program stárků byl zahájen ve 13:30 hodin 
mší svatou u zvonice. A po mši začal průvod stárků vsí a následoval příchod do 
parku. Své vystoupení započali stárci českou besedou. Po celé 3 dny bylo velmi pěkné 
počasí. V neděli naše stárky při průvodu i na večerní zábavě doprovázela dechová 
hudba Hornobojani z Horních Bojanovic. Na všech tanečních zábavách byla bohatá 
tombola. O hody se v tomto roce postaralo celkem 12 párů stárků a 2 sklepníci. 
Hlavním párem byl Michael Ulbrich a Michaela Rudolecká. Průběh se řídil 
programem, který si stárci stanovili a také jej do detailů splnili. Patří jim poděkování 
nejen za průběh hodů a za to, že se dokázali postarat o pobavení velkého množství 
návštěvníků, ale i za iniciativní pomoc při opravě podia na Výletišti. Po dohodě 
s panem starostou Ing. Lubomírem Šmídem zde vybourali poškozený beton 
v přístřešku pro kapelu a odborná firma pak mohla provést položení nové podlahy. 

2013 
Ve dnech 9. až 11. srpna 2013 se uskutečnily tradiční hody. V pátek proběhlo na 

Výletišti před sokolovnou stavění máje a večer taneční zábava, jako v předcházejících 
letech, se skupinou Flash. V sobotu pak v průběhu dne zvali stárci kobylnické občany 
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PANNA 	MARIE 	SNĚŽNÁ 	
Kobylnické hody se konají vždy v neděli po svátku Panny Marie Sněžné, který 

je  5.  srpna.  Panně Marii  Sněžné  je  totiž  zasvěcena  zvonice  na  návsi,  a  to  na 
poděkování za záchranu před cholerou v roce 1849, kdy řádění cholery přestalo 
po úpěnlivých prosbách a modlitbách k Panně Marii právě 5. srpna. 

V kalendáři ovšem u dne 5. srpna nenajdete svátek Panny Marie Sněžné, ale 
svátek Posvěcení římské baziliky Panny Marie, což je právě Bazilika Panny Marie 
Sněžné. Legenda hovoří o tom, že v době papeže Liberia v noci ze 4. na 5. srpna 
roku  352,  v době,  kdy  bývají  v Římě  ta  největší  vedra,  pokryl  v noci  sníh  část 
pahorku  Eskvilinu.  Téže  noci  Panna Maria  ve  snu  vyzvala  bohatého  římského 
patricia  Jana,  aby  na  tomto  místě  postavil  kostel  a  zasvětil  jej  Panně Marii. 
Podobný  sen měl  i papež Liberius. Oba muži  se pak  ráno  sešli na daném místě 
a papež následně vyznačil půdorys chrámu do sněhu. 

za komisi pro Kobylnické listy Michael Ulbrich 

KOBYLNICKÝ 	KROJ 	
Kroj  je  lidový  oděv,  charakteristický  pro  určitý  kraj.  V minulosti  patřil 

k základním projevům a znakům lidové kultury. Podle jeho vzhledu se dala soudit 
bohatost kraje nebo speciální postavení  lidu, který jej nosil. V současné době se 
již v Kobylnicích běžně kroj nenosí, ale obléká se při tradičních akcích,  jako  jsou 
ostatky,  hody,  babské  hody  a  vinobraní  nebo  jiné  slavnosti,  jakou  byla  např. 
oslava 700 let obce Kobylnice. 

V listopadu  2011  jsem  se  účastnila  semináře  pod  názvem  „Lidový  kroj  na 
Brněnsku“  a  dozvěděla  se,  že  jsou  značné  rozdíly  mezi  původním  krojem 
a krojem  používaným  v současné  době.  Pátrala  jsem  v kronikách,  ale  nikde 
o tom, že došlo ke změně, není psáno. Našemu současnému kroji  je mimo  jiné 
vytýkána délka sukně, která je v současnosti příliš krátká, nebo tvar zástěry, která 
by  správně neměla být kulatá, apod. Také k obuvi byly připomínky. Správně  to 
mají být střevíce na podpatku a s páskem přes nárt nebo tak, jak to bylo původně 
a  to  šněrovací  boty  na  podpatku.  Na  hlavě má  být  šátek  „hoslendr“  (turecký 
šátek o rozměrech 110x110). Pod ním by měly být vlasy hladce sčesané a vzadu 
spletené a neměly by být vidět. To  je  jenom malá  zmínka o  tom, co  tedy není 
původní. 

Zdenka Karmazínová 
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HODY 	V 	MINULOSTI	
OBDOBÍ PŘED OKUPACÍ AŽ PO ROK 1945 
Odstavce  o  tomto  období  jsou  opisem  článku,  který  napsala  paní  Ludmila 

Bílková a byl otisknut v Kobylnických listech č. 1/2010. 
V neděli po 5. srpnu bývaly hody. Ve 2 hodiny se shromáždili „u křížka“,  to 

jest na rozcestí u mlýna  (křížek stojí před domem  č. 118) dospělí, děti, mládež, 
hudba a 4 orelští stárci a  stárky. Starší bratr, p. Matula, začal modlitbou a pak 
nadříkával některou mariánskou píseň a všichni zpívali doprovázeni hudbou. Při 
tom se seřadili do průvodu, napřed děti, pak mládež, stárci, hudba, muži, ženy. 
Průvodem šli ke zvonici. Tam byla zastávka, modlitba k Panně Marii a pak zase 
s písní a hudbou k pomníku padlých v první světové válce. Tento pomník stál na 
návsi  před  domem  č.  23  (Chlupová).  Tam  jsme  se  pomodlili  za  padlé  vojíny, 
hudba zahrála píseň padlým „Hoši od Zborova, vy už klidně spíte, vy se nikdy více 
domů nevrátíte…“. 

Pak se pokračovalo průvodem s písní a hudbou ke „kapličce“, to je místo, kde 
se dnes  říká u pomníku padlých  rudoarmějců  (Na Budínku). Pomník  tam  tehdy 
ještě nebyl. 

Tam  byla  pobožnost  zakončena, muzikanti  zahráli  pochod  a  lidé  se  rozešli 
„na plac“.  Stárci  s  hudbou  pak  šli  přes  dědinu,  orelští  k  Benešovým,  sokolští 
„Za kovárnu“.  Nevzpomínám  si,  že  by  se  sokolští  stárci  zúčastnili  hodové 
pobožnosti. Mše  svatá,  jak  je v Kobylnických  listech  č. 4/2009 psáno, vůbec  se 
tehdy nesloužila. 

Za okupace nesměly být zábavy a ani průvody nebyly povoleny, tak bývalo ve 
2 hodiny  u  zvonice  jen modlení.  Kromě modliteb  a písní mariánských  jsme  se 
modlili za vlast, za náš národ. Písně „Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ 
náš“ a „Svatý Václave“ byly zpívány s úpěnlivou prosbou a dojetím. 

Myslím, že to bylo v roce 1942, když jsme my, mladí, po pobožnosti u zvonice 
šli k Vičarům č. 9 na dvůr a tam  jsme tancovali. Nevím,  jakou  jsme měli hudbu, 
jestli z gramofonu nebo někdo na harmoniku. 

Mše  svatá  u  zvonice  byla  sloužena  poprvé  roku  1968  (nebo  69),  pak  byla 
zakázána, sloužena bývala dále až od roku 1991. 

Všechny  poutě  a  pobožnosti  vedl  a  řídil,  to  znamená,  že  se  modlil 
a nadříkával písně, p. Jonáš Matula. Někdy mu pomáhal p. Silvestr Klaška a pan 
Pivoda z ul. Táborské 114. 
V Kobylnicích, 20. prosince 2009, zapsala Ludmila Bílková. 
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HODY PO ROCE 1945 
Hody  byly  v Kobylnicích  obnoveny  v roce  1945.  V roce  1945  je  pořádal 

Československý  svaz mládeže, od dalšího  roku místní národní  výbor  a od  roku 
1949 až do dnešní doby je pořadatelem hodů TJ Sokol Kobylnice. 

Hody v tomto období jsou popsány v kronikách obce. 

STÁRCI 
Co  se  v průběhu  let příliš nemění,  je nedostatek  stárků.  Stále  jsou období, 

kdy je stárků dostatek (např. rekordní počet 19 párů v roce 2001) a období, kdy 
je stárků nedostatek. Jsou ročníky, kdy byly hody bez stárků úplně, nebo kdy byli 
pouze stárci bez stárek. Z důvodu nedostatku stárků byly  také některé hody se 
stárky  ženáči.  K tomu,  aby  v současnosti mohl  jít  někdo  stárkovat, musí  splnit 
toto pravidlo: mít ukončenou základní školu (a mít nejméně 15 let). 

ZMĚNY 
Přestože  jsou hody o  tradicích, není, podle mého názoru, dobré považovat 

tyto  tradice  za  něco,  co  nelze  za  žádných  okolností měnit. V průběhu  let  bylo 
změn  několik.  Je  nutné  brát  v potaz  nové  skutečnosti,  zabývat  se  novými 
možnostmi, atd.  

V roce 1965,  jak se píše v kronice, se nově v průvodu stárků dělaly zastávky, 
na  kterých  stárci  tancovali.  Změna,  kterou  v současné  době  považujeme  za 
samozřejmost, a myslím, že bychom si bez ní hody již nedokázali představit. Již se 
také  nekoná  pondělní  zábava.  Nechodí  pouze  4  páry  stárků. Máje  se  nestaví 
ručně, ale pomocí  jeřábu. V parku se netancuje na dřevěných parketech, ale na 
kvalitním  betonovém  povrchu.  Nesedí  se  na  stolech  a  židlích  donesených  ze 
sokolovny,  ale na  stolech  a  lavicích pevně  zabudovaných. A  také na  zábavy  již 
nechodí kolem 400 lidí, jak se píše v kronice v 80. letech, ale podstatně méně. 

Změny  se  konají  i  v současné  době.  Od  roku  2008  např.  zvaní  na  hody 
neprobíhá v neděli, ale v sobotu a stavění máje se přesunulo ze soboty na pátek. 
Obě  změny  byly  z časových  důvodů,  Kobylnice  se  v poslední  době  docela 
rozrůstají  a  časově  zvládnout obejít  celou  vesnice  je  celkem náročné. Od  roku 
2012  také stárci  tancují a sami se učí  českou besedu. Stárci si  také v sobotu na 
zábavu připravují půlnoční překvapení. 

na základě mnoha zdrojů zpracoval Michael Ulbrich 
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HODY 	V 	DNEŠNÍ 	DOBĚ	
Kobylnické  hody  jsou  jistě  jednou  z nejvýznamnějších  akcí,  které  se 

v průběhu roku v Kobylnicích konají. Z tohoto důvodu jsme se domluvili, jako dva 
poslední hlavní stárci (Michael Ulbrich v roce 2012 a Pavel Šťastný v roce 2013), 
že sepíšeme celkový harmonogram kobylnických hodů  tak,  tak  jsme  je v těchto 
dvou letech prožívali. Výsledkem je následující článek. 

PŘED HODAMA 
Stárci se scházejí na svoji první schůzi někdy na přelomu dubna a května. Na 

schůzích se učí beseda, nástupy a trénuje se tancování a zpívání. Dále se vyrábí 
z krepáků růžičky, fáborky a hadi, dále mašličky na mašličkovou a další věci. 

Ve čtvrtek před hodama se pak připravují věnce na máji a do sálu, chystá se 
sál sokolovny a probíhá poslední generálka. 

V hodovém týdnu také přijíždí do Kobylnic k hodům již neodmyslitelně patřící 
kolotoče. 

PÁTEK 
Pátek začíná pro stárky v 6 hodin ráno, kdy mají sraz v parku před odjezdem 

na kácení máje. Pro máji se  jezdí nejčastěji do Mariánského údolí. Po pokácení 
máje  se naloží na  traktor a odváží  se do Kobylnic. Po většinou hladké cestě  se 
přijíždí  do  Kobylnic  zpravidla  kolem  desáté  hodiny,  kde  se  máje  pokládá  na 
v parku připravené  židle.  Stárci poté máji odkůrují  a  zbaví  zbytků  větví. Hlavní 
stárka kolem poledne přináší stárkům do parku oběd. 

Stárky mezitím chystají rozmarýny a váží na ně mašličky. Potom zdobí věnce 
na máji a do sálu a špici na máji. Sklepníci pak ve sklepě chystají víno. 

Samotné stavění máje pak probíhá v 17 hodin, a to pomocí jeřábu. 
Ve 20 hodin  začíná  rocková  zábava  se  skupinou  Flash. Po  skončení  zábavy 

hlídají stárci máju. 

SOBOTA 
Ráno  donášejí  stárky  svým  stárkům  do  parku,  kde  celou  noc  hlídali máji, 

snídani. Poté jdou stárci domů připravit se na zvaní občanů na hody, které začíná 
v 9 hodin.  Stárci  obcházejí  celou  obec,  nabízejí  lidem  rozmarýny,  ochutnávku 
stárkovského  vína  a  vybírají  dobrovolné  příspěvky  na  hody.  Stárky  při  zvaní 
doprovází harmonikář. 

Stárky pak odpoledne zdobí park a sál krepovýma růžičkama a fáborkama. 
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Ve  20  hodin  začíná  předhodová  zábava.  Stárci  přicházejí  v průvodu 
a s nacvičeným  nástupem.  Poté  stárci  zazpívají  několik  hodových  písniček 
a následuje stárkovské sólo –  jedna píseň se svou stárkou,  jedna s rodiči stárky 
a jedna s rodiči stárka. Poté stárci v průběhu celé zábavy o pauzách, když nehraje 
muzika, zpívají hodové písně. 

V průběhu  večera  stárci  prodávají  lístky  do  tomboly,  jejíž  vyhlášení  je 
přibližně o půlnoci. Kolem jedenácté hodiny následuje mašličkové sólo, kdy stárci 
obcházejí  tančící  páry,  ptají  se  pánů,  nakolik  si  cení  své  partnerky,  nalévají 
stárkovské víno a připínají párům mašličky. 

Po skončení zábavy stárci opět hlídají máji. 

NEDĚLE 
Ráno kolem 8 hodiny pak přináší stárky svým stárkům do parku snídani. Poté 

stárky odcházejí domů, chodí ke kadeřnicím a oblékají se do krojů. Stárci mají po 
dlouhé době alespoň pár hodin „volno“. A volno píšeme v uvozovkách, protože 
i dopoledne stárci chystají spoustu věcí, které je potřeba ještě připravit. 

Hodový program v neděli  zahajuje mše  svatá u zvonice. Stárci přicházejí na 
mši v průvodu  spolu  s ministranty a panem  farářem. V průběhu mše pak  stárci 
vykonávají některé služby – přinášejí obětní dary, čtou čtení, atd. 

Po  mši  pak  následuje  průvod  stárků  obcí.  Při  průvodu  stárky  doprovází 
dechová hudba. Spolu se stárky jdou v průvodu i malé děti v krojích. Všechny pak 
doprovází po celou dobu početný průvod občanů. Stárci vycházejí  zpravidla od 
hlavní  stárky  nebo  od  zvonice.  Po  obci  pak  mají  stárci  několik  zastávek,  na 
kterých si jednu písničku zazpívají a na jednu písničku si zatancují. Zastávky bývají 
obvykle u mlýna, u zvonice, u hasičky, u školy, u horního dvora a na křižovatce 
ulic Sokolnická a U Splavu. Část stárků spolu se sklepníky na  těchto zastávkách 
obcházejí  přihlížející  lidi  a  nabízejí  jim  ochutnat  stárkovské  víno  a  stárkovské 
koláče. 

Průvod  končí  v parku  před  sokolovnou,  kde  následuje  odpolední  hodová 
zábava  s dechovou hudbou  (podle počasí bývá buď  venku  v parku nebo uvnitř 
v sokolovně).  Tato  zábava  začíná  nástupem  stárků  a  od  roku  2012  následuje 
zatancování  české besedy, kterou  si  stárci nacvičí. Následuje první kolo  zpívání 
hodových písniček  a poté  taneční  série 3 písniček  – po  jedné písničce  vždy  se 
svojí stárkou a poté s rodiči stárky a stárka. Odpolední zábava je poté ve znamení 
zpívání  hodových  písniček  a  tancování  polky  a  valčíku. Na  konci  zábavy  stárci 
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průvodem  opouštějí  zábavu,  jdou  se  společně  fotit  a  poté  odcházejí  ke  svým 
stárkám na večeři. 

Ve  20  hodin  začíná  večerní  zábava.  Stárci  opět  tancují  českou  besedu 
a zbytek zábavy probíhá obdobně jako v sobotu. Zábava je zakončena vynášením 
stárků. 

Michael Ulbrich, hlavní stárek kobylnických hodů v roce 2012 
Pavel Šťastný, hlavní stárek kobylnických hodů v roce 2013 

HODY, 	PÁR 	ORGANIZAČNÍCH 	POSTŘEHŮ	
Vzhledem k tomu, že je zde již většina informací, týkajících se historie a zvyků 

souvisejících  s Kobylnickými hody  sepsána, dodal bych  jen pár bodů  týkající  se 
organizace této tradiční události ze strany TJ Sokol Kobylnice. 

Hody se začínají organizovat  již v podstatě rok dopředu tím, že se objednají 
kapely  ihned  po  skončení  zábavy  na  následující  hody  (samozřejmě  jsme‐li 
s kapelou  spokojeni).  Takže  na  loňské  páteční  předhodové  zábavě  jsme  si 
samozřejmě plácli se skupinou Flash rock Kobylnice, která k našim hodům již tak 
nějak patří a v podstatě si bez nich už pátek nedokážeme představit. Jenže někdy 
na  přelomu  roku  nás  zaskočila  kapela  tím,  že  jeden  člen  odchází,  takže  asi 
nebude možné,  aby  nám  v  pátek  na  hodech  zahráli.  Byli  jsme  z  toho  celkem 
špatní,  protože  hledat  odpovídající  náhradu  je  dost  složitý  úkol.  Naštěstí  se 
personální  problém  v  kapele  rychle  vyřešil  a  nám  tak  spadl  kámen  ze  srdce. 
Páteční zábava tak byla zachráněna.   

Se  zábavou  sobotní  jsme  se pak po  řadě  stížností  od  stárků  a návštěvníků 
zábavy  rozhodli  ke  změně  a  domluvili  se  s  oblíbenou  skupinou  Sabrin  Band. 
Sobota by tedy mohla být také velmi zdařilá. 

Aby starostí nebylo málo, odřekla nám tradiční nedělní kapela Hornobojané 
někdy začátkem roku neděli. Zajistit kapelu v alespoň podobné kvalitě a cenové 
relaci půl roku dopředu, ukázalo se jako velký problém. Buďto měli již obsazený 
termín  nebo  byli  pro  nás  cenově  nedostižní.  Po  oslovení  asi  dvaceti  různých 
dechovek nám naštěstí vytrhla trn z paty Sivická kapela, která bude premiérově 
hrát celou neděli. 

K dalším organizačním bodům, u kterých byly v minulosti nějaké nejasnosti: 
 Pozor, rezervace, které si dáte před zábavou na stůl, platí jen na jednu 

zábavu  a  to  do  20  hodin  a  15  minut!!!  Po  čtvrt  na  devět  budou 
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Orelští stárci na konci 30. let



Sokolští stárci 5. 8. 1933

Orelští stárci 5. 8. 1933


