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H O D Y  2 0 1 1  

Letos, jako každoročně po ostatcích, se začalo přemýšlet, kdo bude hlavní stárka na 

hody 2011. Vzhledem k tomu, že jsem už na ostatky dělala hlavní stárku, tak to letos padlo 

na mě. Ze začátku jsem měla velké obavy, jak to budu zvládat, ale všichni mi moc rádi 

napomáhali, hlavně můj stárek Pavel Štěpánek a loňská hlavní stárka Veronika Floriánová. 

l když jsem jim už děkovala, tímto bych jim chtěla poděkovat ještě jednou. Hlavně za to, že 

když jsem v úterý před hody dostala angínu, nenechali mě ve štychu a snažili se mi 

maximálně ulehčit práci, abych mohla co nejvíce odpočívat. Naštěstí vše dobře dopadlo a já 

se, i díky nim, do hodů jakž takž vyzdravěla. 

První schůze stárků na letošní hody proběhla již v půlce dubna 2011. Jako každoročně se 

sešli starší stárci, ale zavítali mezi nás i nové tváře, což nás velmi potěšilo. Domluvili jsme se, 

kdy se budeme scházet, kdo s kým půjde a kolik nás bude. Také jsme měli v plánu, že se 

naučíme moravskou besedu a půlnoční překvapení. Nakonec během dalších schůzí z toho 

postupně sešlo a dohodli jsme se, že bude lepší, když naučíme nové stárky pořádně tancovat. 

Další schůze probíhaly v takovém duchu, že starší stárci hlavně učili nové pořádně tančit a 

zpívat. Zhruba měsíc před hody jsem nakoupila s hlavním stárkem krepové papíry a mašličky 

s drátky, abychom si mohli začít chystat ozdoby 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 pátek 29. července. Pomalu ale jistě se stárci začali 

domlouvat na shánění máje a chvojí na věnec. Týden před hody jsme si říkali, jak nám to 

rychle uteklo a už jsme se začínali těšit na ten třídenní maraton. 

Byl pátek. Chudáci stárci museli vstávat už v půl páté ráno a museli jet do Mokré pro 

novou máju a chvojí. V čele s řidičem povozu Karlem Klaškou, který nám úspěšně máju 

dovezl, a Ladislavem Votápkem starším, který nám ji úspěšně skácel. Tímto bych Vám chtěla 

ještě jednou poděkovat za vaši ochotu a pomoc. V pátek měly stárky sraz už po poledni. 

Nejdříve navázaly mašle na rozmarýny, které se při zvaní dávají do domů, a potom nazdobily 

špici a věnec máje, které jim stárci mezitím připravili. Poté, co dorazil Ondra Beneš 

s jeřábem. Stárci s pomocí pana Votápka připevnili špici a věnec na máju. Nakonec ji Ondra 

Beneš 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 

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

zábavu se nám letos velmi vydařilo počasí, takže probíhala v parku před Sokolovnou. Díky 

tomu přišla spousta návštěvníků a všichni se velmi dobře bavili. Na všechny návštěvníky 

čekala bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Sabrinband. Myslím si, že sobotní 

zábavu můžu hodnotit za velmi zdařilou. 



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

domů. Vyzvedly si u mě květiny do vlasů i na kordule. Některé se šly nechat načesat 

k místním kadeřnicím, aby jim to v kroji slušelo. Po obědě se všichni stárci doma oblékli do 

krojů a ve 14:00 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. Vzhledem k tomu, že jsem 

slyšela negativní ohlasy na to, že se opět průvod zdržel, tak bych se všem lidem, kteří na nás 

docela dlouho čekali, chtěla omluvit. Ale není úplně snadné přesvědčit muzikanty, že je 

nejvyšší čas vyrazit. Po začátku průvodu jsme nejprve před naším domem zazpívali 

a zatančili. Další zastavení proběhlo na autobusové zastávce, bohužel dále průvod 

nepokračoval, protože nám to počasí nepřálo. Ve čtyři hodiny průvod dorazil do sokolovny, 

kde s nástupem stárků začala odpolední zábava s hudebním doprovodem skupiny 

Hornobojani. Než si stárky odvedly svoje stárky na večeři, tak jsme se všichni společně 

vyfotili na hřišti. 

Večerní zábava byla, stejně jako odpolední, v Sokolovně. Zahájena byla ve 20:30 

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

s toho velmi dobrý pocit. Stejně jako v sobotu na ně čekala bohatá tombola. 

Na letošních hodech se podíleli tito stárci: 

Hlavní pár – Klaudie Bílá a Pavel Štěpánek, Monika Černá a Pavel Šťastný, Sabina 

Olahová a Vlastimil Knotek, Nikola Škvařilová a Antonín Nevařil, Mirka Veverková a Michal 

Ulbrich, Kristýna Staňová a Michal Bílý, Veronika Floriánová a Marek lrein, Andrea Knotková 

a Jakub Hrdlička, Jana Daňková a Vítek Barták, Lucie Mazalová a Jiří Zich, Katka a Tomáš 

Prusovi, Lucie Harciniková a Lukáš Chlup, poslední stárek – sklepník Ladislav Votápek. Tímto 

bych chtěla všem stárkům poděkovat za veškerou jejich ochotu a pomoc. 

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

Kobylnice, restauraci Za Kovárnou, sponzorům a všem, co se podíleli nebo se jen přišli s námi 

pobavit na letošní HODY 2011. 

Klaudie Bílá, hlavní stárka 
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Tradice hodů se udržuje každým rokem. Je velmi chvályhodné, že se naše mládež 

s nadšením pouští do stárkování. Všichni občané tuto aktivitu vítají a samozřejmě Vám fandí. 

Děkujeme naší mladé generaci za to, že se u nás dodržují staré tradice a že máme vždy 

možnost shlédnout krásu našich krojů. Věříme, že se nadšení a zájem bude udržovat i po 

další léta. Rozhodně se všichni budeme těšit na příští krojovaný průvod. 

Přesto mám pro letošní nedělní hodové odpoledne jednu výtku. Většina našich občanů 

čekala na krojovaný průvod a ten se neuskutečnil. Bylo zřejmé, že povětrnostní podmínky 

nejsou nejlepší. Pokud by průvod skutečně vyšel v 15 hodin, tak jak bylo v programu 

uvedeno, pak by všichni měli možnost Vás vidět. V 15:45 hodin se začalo schylovat k dešti 

a opravdu se rozpršelo. Tak pro příště bude stačit, když se dodrží časový harmonogram. 

Zdenka Karmazínová 


