
Hanácké Slovácko



Zvláštní smutek a melancholii mívají 

v sobě táhlé, sedlácké písně z hanáckého 

Slovácka, z onoho kraje „beze stínu“, který 

přese všechnu svoji rázovitost stále zůstává 

ve stínu ostatních částí Slovácka. „Dobře 

udělalo, že oba zabilo, nebude naříkat jeden 

o druhého,“ zpívá se v jedné starodávné za-

vádkové sloce z Kloboucka, jež by mohla 

být jakousi kvintesencí tesklivé písňové po-

etiky tohoto regionu.  

Pokud bychom se ocitli uprostřed ha-

náckého Slovácka před sto padesáti lety, 

všechno by bylo docela jiné. Dědiny by se 

zelenaly doškovými střechami porostlými 

mechem a trsy netřesku, domy by zářily jed-

notnou vápennou bělí a do stavení bychom 

vstupovali všudypřítomnými, archaickými 

žúdry. Všechno by bylo docela jiné, ale pís-

ně bychom zaslechli stejné. A ačkoli se již 

tehdy začala prosazovat „turecká“ plechová 

hudba, zavádkové písně „na sóle“ hrávala 

zásadně pouze dřevěná, starodávná muzika 

ve složení první housle, druhé housle, basa 

a cimbál. Zakladatel ždánického muzea 

Jakub Vrbas píše ve svých vzpomínkách 

na dětství prožité v Kloboukách 60. let 19. 

století, že tyto dřevěné muziky hrávaly sice 

velmi potichu, ale zvláště pěkně a dojem-

ně. Z oněch dob nám zůstaly písně, které 

odrážejí tehdejší hanácko-slovácký mikro-

kosmos, tu dávnou, na první pohled buko-

lickou dobu, kdy však býval život mnohem 

tvrdší a míra lidské svobody se s tou dnešní 

nedala poměřovat. To všechno se ozývá 

v zadumaných hanácko-slováckých písních. 

Především v písni mohl dát člověk průchod 

nashromážděným a leckdy potlačovaným 

citům. Vždyť hovoříme o časech, kdy si lidé 

skoro neříkali, nebo neuměli říci „miluji tě“ 

a jak píše Herben, vrcholem vyjádření ná-
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klonnosti byla slova: mám tě rád… Ta potla-

čená touha prosakuje z prostých písní, kde 

chybějící, nevyřčená slova nahrazují melo-

die, výraz, tempo.

Kraj požehnaný a úrodný, ale také doši-

roka otevřený a zranitelný, kraj, jimž se pro-

hnaly desítky ničivých nájezdů, kraj, kde se 

často rekvírovalo a rabovalo. Přenešťastný 

a přece tolik šťastný kout jižní Moravy, kraj 

oblých a velebných sprašových dun osáze-

ných révou, jejíž plody činí odvěké lidské 

trápení snesitelnějším a dávají zrod těm nej-

dojemnějším písním. 

Bogdan Trojak



Hrají:
Dalibor Petráš – housle prim, obligát

Jan Coufal – housle prim, obligát

Alena Jindráková – druhé housle

Vojta Dvořák – třetí housle

Jiří Hrabálek – první klarinet, zobcová flétna

Josef Valihrach – druhý klarinet

Miroslav Nevoránek – kontrabas

Jan Šerhák – viola

Marek Koráb – cimbál

Martin Zeman j.h. – cimbál

Zpívají:
Ludmila Malhocká 2

Alena Jindráková 9

Martin Foretník 3, 8, 13

Miroslav Nevoránek 11

Jan Šerhák 6

Sbor muziky s hosty: Martinem Foretníkem,

Martinem Horákem a Jindrou Demelou 1, 4, 7, 8, 12

Hudební úpravy:   

Hudební úpravy: Marek Koráb 2, 4, 11, 12

Jan Šerhák 3, 8

Jindřich Demela 1, 5, 6, 7, 10, 13

Martin Zeman 9



1. Mám já zahrádku  .............................................................................................  1:52

2. To naše stavení  ................................................................................................  3:07

3. Máš, máš má panenko; Černé oči ...................................................................  2:54

4. Přenešťastná ta hodina  ....................................................................................  3:06

5. Skočné 1  ..........................................................................................................  1:58

6. Sviť měsíčku .....................................................................................................  3:36

7. Nepůjdeme na hody  .......................................................................................  1:30

8. Stalo se Kačence  .............................................................................................  2:01

9. Proč linduško  ...................................................................................................  2:00

10. Skočné 2  ..........................................................................................................  2:19

11. Husáři verbujů  .................................................................................................  2:24

12. Nechodil sem za ňů  .........................................................................................  1:20

13. U Dunaja  .........................................................................................................  3:22

Celkový čas  ....................................................................................................  31:29

Hudební a zvuková rezie:
Martin Zeman

Producent:
Cimbálová muzika Primáš o.s., Marek Koráb

Boleradice 391, 691 12 Boleradice

mobil: +420 775 629 842, e-mail:  cmcmprimas@gmail.com, www.cmprimas.cz

Natočeno v nahrávacím studiu Soudatelier, v letech 2010–2011. 

Poděkování za asistenci při nahrávání, tvorbě obalu a vystoupeních patří Pavlu

Svobodovi ml. a Lukáši Průdkovi.

ˇ



Toto CD muzika zároveň vydává k 5. výročí od vzniku muziky. Chtěli by-

chom poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou spolupráce podíleli 

na těchto 5 letech, které jsou pro nás velmi cenným muzikantským artiklem.

Naši partneri:ˇ





Všechny písně jsou z regionu Hanáckého 

Slovácka, většinou sesbírané H. Bímem a F. 

Sušilem.  Přidáváme se tak k odkazu našich 

prarodičů, kteří třeba právě těmito písněmi 

začínali a končili den. Oslavovali tak hody, 

příchod nového života, zpívali při sklence 

vína, odcházeli na vojnu, ale také zpívali 

svým milým. Každopádně jim píseň sloužila 

ke zdůraznění okamžiku, který pro ně byl 

oslavou duše a jejich nitra. Chtěli bychom 

aby vám právě toto CD připomnělo tyto 

okamžiky a trochu tak zpomalilo běh mo-

derní doby.
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příchod nového života, zpívali při sklence 

vína, odcházeli na vojnu, ale také zpívali 

svým milým. Každopádně jim píseň sloužila 

ke zdůraznění okamžiku, který pro ně byl 

oslavou duše a jejich nitra. Chtěli bychom 
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