
LIDOVÁ PÍSEŇ VALÍCÍ SE NOCÍ BORŠICAMA
Pár slov o tom, jak tu vzniká cosi nového... 
A zároveň pozvánka na Predkaterinské zpívání do Boršic u Blatnice 16. 11. 2017.

v posledních měsících přemýšlel 
a začátkem listopadu 2017 sepsal

Vlastimil Ondra

Proč?
Poskládalo se to všechno z takových střípků.
Pamatuju si na večery, kdy jsem jako malý, snad de-
setiletý, kluk sedával u postele své praprababičky Ma-
rie Smolejové v Boršicích u Blatnice. Když mě uviděla 
přicházet, usmála se a odložila knížku, kterou si právě 
sešívala z výstřižků článků ze Slovácké jiskry a začala 
vyprávět. Uměla to tak poutavě. A já seděl, ani nedutal, 
pozoroval tu krásnou devadesátiletou ženu, postupně se 
nechal jejími příběhy strhnout a hleděl z jejího malého 
okénka přes střechy baráčků boršických Jam na potem-
nělý Panský háj. Na tom temném pozadí se pohybovaly 
ve stínech postavy z jejich vyprávění a mně bylo nesko-
nale dobře.

Uplynuly roky. Už tu nebyla. Právě jsem dospěl. O ho-
dové sobotě v roce jsem seděl na stejném místě. Ven-
ku vládla listopadová tma a na Kaču bylo zas pěkně 
chladno. A najednou to přišlo. Zpopod Pánského hája 
se ozval a bošickýma Jamama dolů se valil ze tmy zpěv 
boršických sedláckých. Pocítil jsem stesk po té kráse, co 
tu kdysi byla a o níž mi stařenka vyprávěla... Za tři měsí-
ce na to, jaře v devadesátém druhém, jsem začal v  Niv-
nici vést folklorní soubor Nivnička.

Dnes, o dalších pětadvacet let později, stále ještě se svý-
mi soubory vymýšlíme, jak to udělat, aby se aspoň na 
krátké prchavé okamžiky vrátil kus té krásy zpět a my 
pocítili znovu ten pocit.

Co?
Za deset let jsme s Boršičany absolvovali mnohá setkání 
mužských sborů. Myslíme, že tento typ setkávání a zpí-

vání se stal jaksi stereotypním. Navíc docela často se zpí-
vá před nemnoha diváky a to ještě z vlastní obce by jich 
tam většinou na prstech napočítal.

Proto navrhujeme jednoduchou, 
ale o to převratnější změnu.

Opusťme v průběhu večera 16. 11. 2017 kulturák 
a vyjděme zazpívat do ulic, uliček Boršic u Blatnice.

Jak konkrétně?
Ve 20:00 začne program v boršickém kulturním domě. 
Každý z pozvaných sborů zazpívá cca desetiminutový 
vstup. Po tomto přibližně hodinovém kolečku sborů za-
čne v kulturáku beseda u cimbálu s Mladými Burčáky 
a pro sbory druhé kolečko v ulicích Boršic u Blatnice.

Během besedy odvezeme auty vždy jen jeden ze sborů 
do některé části Boršic u Blatnice a tento sbor necháme
projít obcí po určité krátké trase obcí do kulturáku se 
zpěvem. Po návratu jednoho sboru odvezeme další do 
jiné části obce. Občané Boršic u Blatnice budou o celém 
záměru předem informováni.

Co si od toho slibujeme?
Že se písnička zas ponese potemnělou ztichlou obcí...

Že se lidová píseň dostane blíž k lidem, tam kam patří, 
neomezovaná zdmi kulturáku, nesvázaná pódiem...

Že ludé vyjdú před svůj dům a potkajú sa s písničkama...

Že to zas třeba někoho malého, mladého chytne za srd-
ce a neco dobrého sa v budoucnosti stane...

Že...
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