
TAK JSME TO STIHLI aneb ANTONÍNEK S HOSTÝNKEM

Letošní Antonínkové zpívání – sečení se dá hodnotit různě. Pokud ho tedy chceme hodnotit. Důležité 
bylo, sice až na závěr to, že se podařilo vše potřebné sklidit do začátku noční průtrže, nebo vichřice, 
nebo co to bylo.  

To co předcházelo bych hodnotit příliš nechtěl, proto pouze krátce shrnu v čem byl letošní ročník 
odlišný. Díky tomu, že jsme si akci sami okomentovali, jsme se více dozvěděli i o ostatních účinkujících. 
Menší počet souborů umožnil družnější náladu i to, že sbory nepřijeli kvůli vystoupení, které se „musí 
vejít do 10 minut“. Poprvé přijel mladý sbor chlapů z Rohatce i se svým vedoucím Jiřím Hostýnkem. A 
líbil se. Jeho zástupce navíc zvítězil v tuhé konkurenci v soutěži v sečení trávy. Děvčice z Háječku na 
sobě opět zapracovaly, podobně jako „dorostenci“ z Višně – mladé cimbálovky. Je příjemné sledovat 
takový vývoj. Muzikanti navíc představili i nový cimbál. 

Přestože některé Lhoťany od účasti patrně odradilo dusné počasí, téměř 150 návštěvníků se podílelo 
na příjemné atmosféře a jak jsem sledoval, většina si i zazpívala. A někteří navíc i aktivně soutěžili 
v sečení. Určitě se i přes velkou snahu našli drobné chybičky při pěveckých vystoupeních, nebo i 
někde jinde. Bylo však vidět i slyšet, že víno i zabijačkové speciality chutnali všem. I těm, kteří by to 
podle doktorů ani nemuseli.      

Celkově příznivé dojmy nepokazil ani masivní výskyt otravných komárů a naopak vylepšilo příjemné 
prostředí parčíku v Hájku poskytující i přes vysoké teploty relativně příjemný chládek. Hlavní zásluhu 
ovšem mají hlavně chlapi z pořádajícího lhotského sboru. Mnohadenní přípravy byly ve finiši tradičně 
podpořeny i manželkami. Samotnou sobotní akci v tomto rozsahu nelze ovšem uskutečnit ani bez 
podpory dalších našich dobrovolných pomocníků a obce včetně pana starosty. Díky všem.

Výsledkem je chuť přemýšlet o dalším ročníku. Před tím je ovšem v pořadí kromě našeho 
Mikulášského zpívání i pozvání na říjen do Hradčovic a do Hluku ještě v červnu, kde se opět setkáme 
se svými kamarády, kteří nás navštívili letos na Antonínka ve Lhotě Ostrožské. Jen ať se něco děje. 
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